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4.3 SIVISTYSPALVELUT

Tilivelvollinen viranhaltija: Sivistystoimenjohtaja

Tehtäväalueet ja tulosyksiköt: Hallinto

Opetuspalvelut (perusopetus, lukio, muu koulutus,

varhaiskasvatuspalvelut)

Vapaa-aikapalvelut (kirjasto- ja kulttuuristoimi,

nuorisotoimi, liikuntatoimi ja uimahalli)

Toiminta-ajatus: Huolehtia lakisääteisestä opetustoiminnasta Lapinjärvellä

ja lapinjärveläisten osuuksista muiden kuntien kouluissa.

Tavoitteena on mahdollisimman luja perusta

täysipainoiselle elämälle. Palveluiden tehtävänä on edistää

oppilaiden persoonallisuuden kehittymistä, tukea jatko-

opintojen ja ammatinvalinnan kannalta tarpeellisten

valmiuksien saavuttamista, sukupuolten välistä tasa-arvoa,

nuorten kypsymistä aikuisuuteen, elinikäistä oppimista ja

kansainvälisyyttä. Yhtenä keskeisenä haasteena on

pyrkimys ohjata oppilaita selviytymään nykypäivän

nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä ja maailmassa.

Huolehtia vapaa-aikaan liittyvien palveluiden tarjonnasta

kuntalaisille.

Toimintaympäristö ja sen muutokset:

Opetuspalvelut

Opetuspalveluiden keskeisimmäksi haasteeksi vuonna 2014 muodostunee Porlammin yläkoulun ja

lukion rakennuksesta paljastunut kosteusvaurio. Vaurion myötä yläkoulun ja lukion

toimintaympäristö muuttunee konkreettisesti ja radikaalisti viimeistään syksyllä 2014.

Sivistystoimen vuoden 2014 talousarviossa ei oteta kantaa jatkotoimenpiteisiin, vaan niitä varten

tullaan tarvitsemaan lisätalousarvio.

Vuonna 2014 Lapinjärvellä toimii edelleen kolme suomenkielistä alakoulua ja yksi ruotsinkielinen

alakoulu. Muutospaineet kohdistuvat suomenkielisten alakoulujen määrään, sillä Lapinjärvellä

kouluaan käyvistä 197 esi- ja alakoululaisesta peräti 39,6 prosenttia käy kouluaan ruotsinkielisessä

Kapellby skolassa. (Tilastointi 20.9.2013). Toimenpiteisiin on kuitenkin järkevää ryhtyä vasta

yläkoulun ja lukion tilanteen selvittyä.

Tilivuonna 2014 Lapinjärven kunnan saamat kotikuntakorvaustulot vähentyvät 200 000 eurolla, kun

viimeinen suuri erä Artjärveläisiä päätti peruskoulunsa Porlammilla keväällä 2012. Vuosi 2013 on

siis ensimmäinen tulevista kapeamman leivän vuosista, joihin opetustoiminnan Porlammin

yläkoulussa tulee sopeutua. Onneksi Lapinjärven kunnan maksamat kotikuntakorvausmenot

pienenevät myös n. 120 000 eurolla, jolloin kotikuntakorvausten nettovaikutus jää noin -80 000

euroon.

Kuntastrategian mukaisesti sähköisiä palveluita kehitetään ottamalla kaikissa kunnan kouluissa

käyttöön sähköinen reissuvihko Wilma. Wilmaa ja sen oheishallinto-ohjelmien hankkimista varten

talousarvioon on lisätty opetustoimen hallintoon 10 000 euron määräraha. Sähköinen järjestelmä
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mahdollistaa yhteisten lukujärjestysten teon koulujen kesken, jolloin harkittavaksi tulee Lapinjärven

suomenkielisten koulujen osittainen hallinnollinen yhdistäminen.

Teknisenä määrärahan siirtona tekniseltä toimelta sivistystoimen kustannuksiin lisätään vuodelle

2014 taitotalon vuokra- ja siivouskustannukset. Määrärahan siirto korottaa osaltaan

sivistystoimenkustannuksia 76 800 euron edestä. Syksystä 2013 lähtien Kirkonkylän ja Taitotalon

teknisen työn tilojen ylläpito on hoidettu ostopalveluna. Ostopalveluna hoidetun ylläpidon

vuosikustannus on n. 18 000 euroa. Kallis palvelu parantaa nuorten työntekijöiden turvallisuutta

vaaralliseksi luokiteltujen laitteiden parissa.

Vapaa-aikapalvelut

Sivistystoimen vuoden 2014 talousarviossa on varattu rahaa liikunnanohjaajan palkkaamiseen

Lapinjärven kuntaan. Seurayhteistyö, kuntosalin ylläpito, uimakoulut, liikunnanohjaus ja koko

liikuntatoimen kehittäminen vaativat lisäkäsiparia. Uimahallin ollessa suljettuna, kesän uimakoulut

tullaan järjestämään yhteistyössä Föreningen Folkhälsan i Lappträsk r.f -yhdistyksen kanssa siten,

että palkattava liikunnanohjaaja toimii uimaopettajana Lapinjärven kunnan puolesta. Kyyditystä

uimakouluun ei tarjota. Sivistystoimen vuoden 2014 talousarviossa uimahallille ei ole budjetoitu

rahaa. Avautuessaan uimahallille tulee osoittaa lisätalousarvio.

Nuorisotoiminta Lapinjärvellä jatkunee kahden nuorisotyöntekijän voimin Lapinjärven kunnan

saatua odotettua hankeavustusta etsivän nuorisotyöntekijän palkkaamiseen. Kirjastopalveluja

tarjotaan edelleen kahdessa pisteessä Kirkonkylällä ja Porlammilla.

Opetus- ja vapaa-aikapalveluiden eritellyt toimintakatteet oheisessa liitteessä sillä

kirjoitushetkellä Excel –muotoinen raportointi ei ollut mahdollista.

Toiminnalliset tavoitteet:

Sivistystoimen toiminnalliset tavoitteet voidaan johtaa Lapinjärven kuntastrategiasta. Sen mukaan

kunnan toiminnan arvopohjan muodostavat inhimillisyys, vastuullisuus, avoimuus, tasavertaisuus ja

kestävä kehitys. Samaisessa strategiassa kunnan keskeisiksi menestystekijöiksi nimetään muun

muassa

• Hyvä imago ja kaksikielisyys

• Päätöksenteon nopeus, joustavuus ja hyvä reagointikyky ympäristössä tapahtuviin

muutoksiin

• Yhteinen lukio Myrskylän kanssa

• Siviilipalvelukeskustoiminta

• Vilkas kolmannen sektorin vapaaehtoistoiminta, suuri määrä erilaisia yhdistyksiä

• Luonnonympäristö, idylliset kylät ja kulttuuriperintö

Opetuspalvelut

Opetuspalvelut muodostavat keskeisen osan kunnan keskeisistä menestystekijöistä: Ei ole hyvää

kuntaimagoa ilman hyviä opetuspalveluita. Haastavissakin tilanteissa opetuspalveluiden
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ruohonjuuritason laatu on pidettävä korkealla. Lapinjärven opetuspalveluiden toiminnalliset

tavoitteet vuodelle 2014 ovat:

• Päätöksenteon avoimuus – Päätöksillä on kasvot.

• Hyvässä johtamisessa epäkohtiin puututaan ja palautetta otetaan vastaan

• Opetus- ja kasvatustyöstä vastaavat kelpoiset ammattilaiset, joiden hyvinvoinnista pidetään

kiinni ja joita kannustetaan kouluttautumaan.

• Lapinjärven koulujen ja varhaiskasvatuksen kesken vallitsee rakentava yhteistyö.

• Teknisen työn tilojen turvallisuus ja toimivuus on varmistettu

• Lapinjärven kouluissa ja päiväkodeissa jokaisen lapsen oikeuksista pidetään huolta

• Toiminnan laajuuden mitoittaminen oppilasmääriin

Vapaa-aikapalvelut

Kunnan hyvän imagon kannalta laadukkaat vapaa-ajan palvelut ovat tärkeitä. Lapinjärven kunnassa

toimii paljon kulttuuri-, liikunta ja nuorisojärjestöjä. Vapaa-aikapalveluiden tulee edesauttaa

järjestöjen toimintaedellytyksiä taloudellisen avustamisen lisäksi tarjoamalla toimitiloja

järjestökäyttöön. Vuonna 2014 järjestetään ainakin yksi järjestöfoorumi, jossa kuullaan järjestöjen

edustajien näkemyksiä yhteistyöstä kunnan kanssa. Avustusten jakamisen kriteerit uudistetaan.

Lapinjärven kirjasto toimii kuntalaisen olohuoneena. Kirjaston näyttelytoimintaa jatketaan.

Kuntalaisten hyvinvointia edistämään palkataan liikunnanohjaaja, joka kunnan osalta koordinoi

yhteistyötä liikuntaseurojen kanssa.  Nuorisotoimi tarjoaa elämyksiä ja tukea kunnan jokaiselle

nuorelle. Lapinjärven nuorisotoimi – No man is left behind.

Kulttuuritoiminnassa keskitytään vuotuisten juhlien järjestämiseen, mutta tavoitteeksi otetaan

ainakin yhden kesäkonsertin järjestäminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Kesäkonsertista

pyritään luomaan perinne, joka osaltaan kertoo Lapinjärven rikkaasta kulttuurielämästä.

Lapinjärven vapaa-aikapalveluiden toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2014 ovat:

• Kehittyvä seurayhteistyö

• Hyvinvoivat järjestöt

• Oikeudenmukainen ja avoin avustustenjakopolitiikka

• Korkeatasoinen kirjastopalvelu

• Välittävä nuorisotoiminta

• Kesäkonsertti

LIITE: TULOSKORTTI, Sivistyspalvelut


