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Sivistystoimen hallinto 

 

Sivistystoimen hallinto vastaa sivistystoimen kokonaisuudesta, ja luo edellytykset kullekin 

tehtäväalueelle oman tehtävänsä hoitamiseen ja monipuoliseen keskinäiseen yhteistyöhön. 

 

Hallinnossa työskenteli sivistystoimenjohtaja ja toimistosihteeri, jonka työsuhde vakinaistettiin  

vuoden 2018 alussa 

 

Tavoite Keinot/toimenpiteet miten 

tavoitteeseen päästään 

Mittarit Toteutunut 1.1.-

31.12.2018 

Realistinen talous Todellisiin kustannuksiin 

perustuvan talousarvion 

laadinta 

Jatkuva seuranta 

 

Kuukausitoteuma Budjettia seurattu 

kuukausittain ja 

säännöllisesti 

sivistyslautakunnan 

kokouksissa 

Monipuolinen 

toiminta 

Säännöllinen 

yhteissuunnittelu ja 

arviointi 

Vuosikellon käyttö 

Yhteiset tapahtumat 2-

3 krt/vuosi 

Tehtäväalueiden 

kokoukset kerran 

kuukaudessa 

Osastokokouksia on 

ollut kerran 

kuukaudessa 

Henkilöstön 

jaksaminen 

Täydennyskoulutus 

Työhyvinvointitapahtumat 

Sairauspoissaolot 

enint. 3pv/hlö/vuosi 

Koulutustilaisuudet 

vähintään 3 pv/vuosi 

Tyhy-toimintaa 

työpaikoittain 

vähintään 2 krt/vuosi 

Sairauspoissaolo-

tavoitteet ovat 

ylittyneet 

Koulutustavoitteet 

ylittyneet 

Tyhy-

toimintatavoitteet 

ovat ylittyneet 

 



   

Varhaiskasvatus 

 

Tehtäväalueesta vastaa varhaiskasvatuksen johtaja. Varhaiskasvatuksen yksiköt ovat vakiintuneet: 

päiväkoti (5 osastoa) sekä 3 perhepäivähoitajaa. Lapsia oli loppuvuodesta kirjoilla 81 ja hoitopaikat 

ovat riittäneet nyt myös sesonkiajan yli. 

 

Kotihoidontuen kuntalisä edelleen käytössä, mahdollistaa halukkaille perheille hoitaa lapsia kotona 

pidempään ja vähentää painetta varhaiskasvatuksessa. 

 

Yhteistyö sivistystoimen viranhaltijoiden kanssa jatkunut toimivana. 

 

Tavoite Keinot/toimenpiteet miten 

tavoitteeseen päästään 

Mittarit Toteutunut 1.1.-

31.12.2018 

Toteuttaa laadukasta 

ja määrällisesti 

riittävää 

varhaiskasvatusta 

Realistinen budjetointi ja 

suunnitelmallisuus, 

ennakointi 

 

Varhaiskasvatuspaikkojen 

määrä ja 

varhaiskasvatuksen 

järjestämisen vaihtoehdot 

Varhaiskasvatuksen 

myöntäminen asiakkaiden 

tarpeiden mukaan 

 

Yhteistyö eri kunnan 

alojen kanssa 

 

Lähikunta- ja 

verkostoyhteistyö 

Varhaiskasvatuksen 

kustannusten 

toteuman seuraaminen 

(kk-tasolla, 

vuosikolmannestasolla 

ja vuositasolla) 

Eri 

varhaiskasvatuspaikko

jen (vuosi-

/hoitopäivätasolla) 

hintavertailua 

keskenään/verokkikun

tien paikkojen kesken 

(Maisema). 

 

Toiminnan seuranta: 

kk-palaveri, yhteiset 

tapaamisen 

perhepäivähoitajien 

kanssa ja päivittäiset 

kohtaamiset 

 

VASU-keskustelu 

vuosittain/perhe; 

tarvittaessa useammin  

 

Vanhempainilta/vuosi 

 

Asiakaskysely/vuosi 

 

Osastopalaverit 

 

Erilaisten 

tapahtumien, 

toimintojen 

järjestäminen 

yhteistyössä 

Talouden seuranta, 

toteuma ok. 

 

Vk-paikat/määrät 

vakiintuneet tällä 

hetkellä: p-koti ( 5 

os. ) +pph:t ( 3 ). 

Riittävyys hyvä, 

sesonkina 

tiukkuutta. 

 

Seuranta/palaverit 

toteutuneet; + 

tiedonkulun ja 

käytännön 

järjestelyjen 

kannalta. 

VASU:T ok; 

aikataulutus 

haasteellista. 

Vanh.ilta tot. 

yhdessä koulun 

kanssa 09/18. 

Asiakaskysely ei tot. 

Osastopalaverit ok. 

Yhteistyö jatkunut 

esim. 

kirjasto,liikunta, 

nuoriso, vanhustyö. 

Verk.tap. – Päivi os. 

keväällä, Oili ei 

päässyt syksyllä 

paikan päälle mutta 

sai infon. 



   

 

Verkostotapaamiset 

kaksi/vuosi 

lähikuntien kanssa 

sekä Lapin alueella 

Varhaiskasvatus 

toiminnan 

kehittäminen 

yhteistyöllä 

Kunta VASUn tavoitteiden 

toteuttaminen ja sen 

päivittäminen 

Perheiden ja 

yhteistyökumppaneiden 

osallistaminen VASU-

työhön 

Varhaiskasvatuksen 

maksulain mahdolliseen 

muutokseen reagointi 

Erityispäivähoidon 

järjestäminen/kehittäminen

, ennalta ehkäisevä työote 

Päiväkodin vuorohoidon 

osaston toiminnan 

kehittäminen 

 

 

Jatkuva VASU-työ. 

 

VASU-keskustelu 

vuosittain/perhe; 

tarvittaessa useammin  

Vanhempainilta/vuosi 

Asiakaskysely/vuosi 

 

Toiminnanohjausjärje

stelmän (Daisy) 

toimivuuden 

vaikutusten arviointi  

 

Maksujärjestelmien 

mahdollisten 

muutosten ja 

seurauksien arviointi 

vanhaan 

järjestelmään; 

tuntiperusteinen 

maksujärjestelmän 

käyttöönoton 

vaikutusten seuranta. 

 

Erityisvarhaiskasvatuk

sen osallistuminen 

tarvittaessa VASU-

keskusteluihin. 

Yksilöllisten 

suunnitelmien laadinta 

asiakkaille ja 

erityiskasvatuksen 

toteuttaminen ja 

ohjaaminen. 

 

VARKA-ryhmän 

kokoontuminen 4 

kertaa/vuosi. 

 

Vuorohoidon seuranta 

palaverein 

VASU-keskustelut 

ok, VASU:n 

päivitys ensi 

vuodelle, samoin 

mahd. 

asiakaskysely. 

 

Daisyn käyttöönotto 

ok; yhtenäinen 

ohjelma sekä lasten 

että työntekijöiden 

seurannassa. 

Varaukset tod. 

tarpeen mukaan, + 

vaikutus maksuun. 

Maksut tarkistettu 

1.1.18 – uusi 

maksulaki sekä 

1.8.18 – uusi kausi 

alk. 

 

Veo:n osallisuus; 

nyt myös Daisyn 

vasussa oma 

kommenttikenttä. 

Varka kok. 

säännöllisesti; 

kokoonpano hieman 

vaihtelee eri 

kerroilla ( 

yht.työtahot ). 

Vuorohoito-osasto 

selkeä; nyt 1 p-

kodin osastoista – 

yhtenäisyys. 

Henkilöstön 

osaamisen 

ylläpitäminen ja 

työhyvinvoinnin 

Henkilöstörakenteen 

ylläpitäminen ja 

tarvittavien uusien 

rekrytointi. 

Kelpoisuusehdot 

täyttävä ja pysyvä 

henkilöstö 

 

Henkilöstön 

pysyvyys+, 

koulutustaso +, 

muutoksia 



   

turvaaminen Hallinnon ja henkilöstön 

vuorovaikutus 

Koulutuksiin 

osallistuminen ja 

koulutuksien järjestäminen 

paikallisesti 

 

Työhyvinvointi 

Kolme 

koulutuspäivää/vuosi/t

yöntekijä 

 

Henkilökunnan 

osallistaminen, 

suunnittelutapaamiset 

kaksi/vuosi 

 

Kehityskeskustelu 

yksi/vuosi 

 

Virkistäytymisiltapäiv

ät kaksi/vuosi 

 

Tiedottaminen 

 

Lomien jaksottaminen 

eläköitymisten 

vuoksi. 

Koulutuksia 

järjestetty, sekä 

omaehtoisia että 

työnantajan 

toimesta. 

Työillat tot. ( 

yhteistä suunn. ) 

Kehityskesk. ei tot. 

tänä vuonna. 

Virk.ip tot. 

Tiedotus ok; 

monipuolistunut 

Lomien 

jaksottaminen, 

kierto, toiveet ok ( 

jaksaminen ). 

Iso + työterv. 

huollon muutos; 

saatavuus 

parantunut, 

helpottunut, palvelee 

työntekijöitä 

paremmin. 

 



   

Perusopetus  

 

Tehtäväalueesta vastaa perusopetuksen rehtori. Oppilasmäärä on enimmillään ollut 275 (esiopetus 

mukaan lukien). Uusittu opetussuunnitelma on ollut käytössä esiopetuksesta 8. luokkaan. 

Opetusryhmiä on jaettu runsaan oppilasmäärän tai muista perustelluista syistä johtuen. Tästä syystä 

tilat ovat käyneet vähiksi, on otettu käyttöön opettajien työskentelytilat sekä varastotilat. 

 

Henkilökunnassa on ollut vaihtuvuutta eri syistä johtuen. Perusopetuksessa vakinaistettiin kaksi 

tuntiopettajaa. Koulutuksia on järjestetty tarpeen mukaan ja koulutuksissa on voinut käydä 

talousarvion puitteissa. 

 

Tiivis yhteistyö sivistystoimen muiden viranhaltijoiden kanssa on toiminut. 

 

 

Tavoitteet 

 

Kriittiset 

menestystekijät 

 

Keinot 

tavoitteiden 

saavuttamiseksi 

 

Mittarit 

 

Toteutuminen 

1.1.–31.12.2018 

Motivoitunut 

oppilas 

 

Kouluilmapiiri 

Oppilaiden 

yksilöllisten 

edellytysten 

huomioon 

ottaminen 

Kannustava 

yhteishenki 

 

KiVa-koulu -

ohjelma 

Moniammatilline

n 

oppilashuoltotyö 

Kerhotyö 

Retket, 

tapahtumat 

Oppilaskuntatyö 

 

Kouluilmapiirikysely 

4/5 

Poissaolot vuonna 

2018  

15% vähemmän 

Oppilaskunnan 

aktiivisuus  

Kerhojen määrä 

yksi/oppilas 

 

KiVa-koulu -

ohjelma toiminut 

tarvittaessa. 

Moniammatilline

n 

oppilashuoltotyö

ryhmä 

kokoontunut 

säännöllisesti. 

Kerhotoiminta 

on ollut runsasta 

syksyllä, 

kerhoihin on 

osallistunut noin 

190. 

Oppilaskunta on 

kokoontunut 

säännöllisesti.  

 

Laadukas opetus 

ja kasvatus 

 

Ammattitaitoine

n henkilökunta 

Osaamisen 

hyödyntäminen 

Kouluttautumin

en 

Tarkoituksenmu

kainen 

ryhmäkoko 

Järkevä 

henkilöstön 

rekrytointi 

Henkilökunnan 

tutortyö 

Täydennyskoulut

ukset 

Luokkakoon 

linjaus 

 

Pätevien opettajien ja 

henkilöstön osuus 

henkilökunnasta 

Tuntikehys 

520h/vko. 

Opetusryhmän koko 

max.20/ 25 oppilasta. 

Pätevien 

opettajien osuus 

96 %, muu 

henkilökunta 

pätevää. 

Tuntikehys 545 

h/vko. 

Suurin 

opetusryhmän 

koko 23. 

 

Kodin ja koulun 

yhteistyö 

Kodin ja koulun 

yhteistyössä 

oppilas 

Tiedottaminen 

Vanhempainillat 

ja vartit 

Wilmakyselyt 

Palaute 

Vartit 1/oppilas/lv. 

Wilma on ollut 

käytössä 

tiedottamisen ja 



   

keskipisteenä Oppilaspalautteet 

Wilma 

Vanhempainyhdi

styksen toiminta 

 

Vanhempainilta 

1/luokka/lv. 

Vanhempainyhdistyk

sen toimintakertomus 

viestinnän 

välineenä. 

Alakoululla on 

pidetty 

vanhempainvartt

eja. Alakoululla 

on 1.-4.luokkien 

osalta pidetty 

kaikille 

arviointikeskuste

lut. 

Koko 

yhtenäiskoulun 

vanhempainilta 

pidettiin keväällä 

koulukiusaamis- 

ja syksyllä 

ruokahuoltoteem

alla. 

Vanhempainyhdi

stys on 

perustettu ja 

toiminta on 

aluillaan. 

Kokonaistaloude

llisuus 

Oppilaskohtaine

n kustannus 

valtakunnallisen 

keskiarvon 

tuntumassa 

Realistinen 

talousarvio 

Ennakoiva ja 

täydentävä 

projektirahoitus 

Kunnan 

ulkopuolisten 

oppilaiden kulut 

tasapainoon 

8000€/oppilas 

3-5 hanketta eri 

rahoittajilta 

Kuljetuskustannukset

/oppilas 

1400€/oppilas 

Kokonaiskustann

ukset: n. 8400 

€/oppilas (ilman 

vyörytyseriä), 

josta 

kuljetuskustannu

kset: n. 2050 

€/oppilas 

Liikkuva koulu 

ja esi- ja 

perusopetuksen – 

hankkeet 

loppuneet. 

Tunturi Tutorit – 

hanke ei 

käynnistynyt 

vuoden 2018 

aikana, jatkuu 

toukokuulle 

2019. 

Turvalliset ja 

toimivat 

oppimisympärist

öt 

Turvalliset, 

terveelliset ja 

ajanmukaiset 

tilat ja 

oppimisvälineet. 

Viihtyisät ja 

Pelastussuunnitel

mien 

päivittäminen. 

Asianmukaisten 

harjoitusten 

järjestäminen. 

Vahinkojen määrä 

0% 

Harjoitukset 

1/lukuvuosi 

3- vuotistarkastus 

(THL) 

Tapaturmailmoit

uksia 12 kpl 

oppilaiden 

osalta. 

Poistumisharjoit

ukset pidetty 



   

turvalliset piha-

alueet 

Kouluväen EA 

koulutus 

syksyllä. 

Alkusammutusk

oulutus koko 

henkilökunnalle 

syksyllä. 

3-vuotistarkastus 

tekemättä. 

Henkilöstö Hyvä 

työilmapiiri 

Kannustus 

Avoimuus 

Vuorovaikutus 

Työmäärän 

mitoitus 

Sairauspoissaolot. 

Alle 3pv/työntekijä. 

Kehityskeskustelut.1/

lv 

Virkistyspäivä 1/lv 

Sairauspoissaolo

ja on ollut 

runsaasti. 

Kehityskeskustel

ut kesken. 

Virkistyspäivää 

ei pidetty, 

yhteinen 

jouluruokailu 

järjestetty. 

 



   

Toisen asteen koulutus/lukio 

 

Tehtäväalueesta vastaa lukion rehtori. Tavoitteena on tarjota nuorille yleissivistävä koulutus ja 

varmentaa koulutuksen jälkeinen mahdollisuus jatkokoulutukseen. Lukio mahdollistaa myös 

aikuisille aikuislukion oppimäärän ja YO-tutkinnon suorittamisen. Yhdistelmäopinnot tarjotaan 

yhteistyössä Ammattiopisto Lappian kanssa. Ski College yhdistää opiskelun ja tehokkaan 

hiihtoharjoittelun. 

 

Tavoite Keinot/toimenpiteet 

miten tavoitteeseen 

päästään 

Mittarit Toteutunut 1.1.-

31.12.2018 

Henkilöstö 

Neljä 

viranhaltijaa 

Yksi 

päätoiminen 

tuntiopettaja 

Rehtori 50% 

Sihteeri 1 

pv/viikko 

Koulutus 

Koulutussuunn

itelman 

mukaan 

Sovitaan 

raamit 

kehityskeskust

elussa  

Koulutusmäärä/ 

lukuvuosi/ 

Henkilö 

Noin 3 

koulutuspäivää

/henkilö 

VESO-

koulutukset 

Toteutunut. Noin 3 

koulutuspäivää/henkilö 

ja VESO-koulutukset 

yhtenäiskoulun kanssa  

 

Talous 

Pyritään 

taloudelliseen 

toimintaan 

Opiskelijoiden 

oman osuuden 

lisääminen 

Opiskelijamäärän 

lisäys 

Lukion tason 

säilyttäminen, 

imago 

Ski College 

mahdollistajan

a 

Koulutuksen 

kustannukset/ 

opiskelija 

Vuoden 2017 

budjetin 

toteutuma 

Opiskelijamäärä 20.1. 

44 

Opiskelijamäärä 20.9. 

39 

Yhdistelmätutkinnon 

tekijöitä 10 (osa lukion 

ja osa Lappian 

opiskelijoita) 

Kustannukset n. 14 000 

€/opiskelija. 

 

Toiminta 

Vuosisuunnitel

man pohjalta, 

valmistuu 

lukukauden 

alkuun 

Huomioidaan 

alueen omat 

vahvuudet ja 

yrittäjyys 

Kiinteä 

yhteistyö AO 

Lappian kanssa 

Opetuksen määrä ja 

laatu 

Tarjotaan 

pakollisia 

kursseja n. 51 

ja syventäviä 

n. 59 ja 

soveltavia n. 4 

Opetuksessa 

pyritään 

opetussuunnite

lmien  

mukaiseen 

toteutukseen 

Paljon ohjausta 

Päästötodistukset/ 

vuosi 

YO-tutkinnot/vuosi 

Läpäisyaste 

Päättötodistuks

ia 12 

YO-tutkintoja 

12 

Läpäisyaste 

90% 

Kursseja on tarjottu 

suunnitellusti 

Päättötodistuksia on 11 

Yo-tutkintoja 12 

Läpäisyaste syksyllä 

2015 aloittaneilla on 

100 %.   

 

 



   

Aikuiskoulutus ja vapaa sivistystyö 

 

Tehtäväalueesta vastaa kansalaisopiston sivutoiminen rehtori. Kansalaisopisto järjestää koulutusta 

ja kursseja vapaata sivistystyötä ja taiteen perusopetusta koskevien säännösten mukaisesti. 

Sivistyslautakunnan päätöksellä uusien taiteen perusopetuksen opiskelijoiden ottaminen lopetettiin. 

Musiikin opetusta jatketaan edelleen vapaan sivistystyön puitteissa. Kansalaisopiston toimitila 

otettiin käyttöön syyslukukaudella. 

 

 

Tavoite Keinot/toimenpiteet 

miten tavoitteeseen 

päästään 

Mittarit Toteutunut 1.1.-

31.12.2018 

Realistinen talous Totuudenmukaisen 

talousarvion laadinta 

Kattavat 

osanottomaksut 

Kuukausitoteumat Budjettia seurattu 

kuukausittain 

Laadukas toiminta Opetuksen taso, 

monipuolisuus ja 

kattavuus 

Opettajien 

ammattitaito 

Jatkuva arviointi 

Tuntimäärä vähintään 

1500/vuosi 

Uusia kursseja 

vähintään 2/lukuvuosi 

Opettajainkokoukset 4 

krt/vuosi 

Opiskelijoiden 

arviointipalautteet 

kurssin päättyessä 

Tuntimäärä n. 1900 

11 uutta kurssia 

5 opettajainkokousta 

(joista 2 oli myös 

messujen 

suunnittelutilaisuuksia) 

Arviointipalautteet 

epämuodollisia 

Motivoitunut 

henkilöstö 

Täydennyskoulutus 

Yhteistyö 

Virkistystapahtumat 

Toimistosihteeri 

tavattavissa päivittäin 

Yhteiset suunnittelu- 

ym.tilaisuudet 

vähintään 2 

krt/lukukausi  

Vakituinen 

toimistosihteeri saatu 

sivistystoimeen 

tammikuussa 

2 messujen 

suunnittelutilaisuutta 

 



   

Kulttuuritoimi    

 

Tehtäväalueesta vastaa kirjastonjohtaja-kulttuuriohjaaja.  

 

Kulttuuritoimi on järjestänyt kuntalaisille monipuolisia kulttuuripalveluja, vaikka käytössä olleet 

resurssit ovat olleet pienet. Vuonna 2018 järjestettiin monipuolisesti etenkin teatteriesityksiä ja 

konsertteja. Kulttuuritoimen vastuualueisiin kuuluu myös museotoiminta. Kotiseutumuseon 

rakennuksien ikkunat uusittiin kevään aikana ja päärakennuksen hirsiin tehtiin korjaustöitä, museo 

oli auki kesällä kaksi kuukautta 

 

Tavoite Keinot/toimenpiteet 

miten tavoitteeseen 

päästään 

Mittarit Toteutunut 1.1.–

31.12.2018 

Talous Realistinen talouden 

suunnittelu ja toteutus 

 

Apurahojen ja 

valtionosuuksien 

hakeminen 

 

Kulttuuriavustuksien 

jakaminen paikallisille 

toimijoille 

 

Vapaa pääsy tai 

kohtuullinen 

pääsymaksu 

Avustukset toimijoille 

1500e/vuosi 

 

Apuraha museolle 

1krt/2v 

 

Apuraha 

kulttuuritoimelle 

1krt/2v 

Kulttuuriavustukset 

myönnetty. 

 

Museolla 

rakennuksien 

korjaustoimenpiteet 

suoritettu loppuun. 

 

Toiminta Museo auki kesäisin 

vähintään 2 kuukautta. 

 

Yhteistyö paikallisten 

toimijoiden kanssa. 

 

Ammattiteatteria 

kuntalaisille 

 

Yhteistyö 

sivistysosaston muiden 

toimijoiden sekä 

kunnassa toimivien 

järjestöjen ja seurojen 

kanssa 

 

Uudenlaisten 

kulttuuritapahtumien 

kokeileminen 

Kysely 

kulttuuritarjonnan 

tarpeista 1krt/vuosi 

 

Tapaaminen 

kulttuuritoimijoiden 

kanssa 1 krt/vuosi 

 

Rovaniemen 

alueteatterin näytökset 

2krt/vuosi 

 

Kouluvierailuja 

museolle 1/vuosi 

 

Lapsille sopivia 

esityksiä tai 

konsertteja 2-3/vuosi 

 

Aikuisille ja nuorille 

sopivia esityksiä tai 

konsertteja 2-3/vuosi 

Museo ollut auki 2kk. 

 

Alueteatteri vieraillut 

kunnassa kahdesti sekä 

keväällä että syksyllä, 

järjestetty esitykset 

aikuisille ja lapsille 

yht. 4 esitystä. 

 

Museolle järjestetty 

kouluvierailu. 

 

Järjestetty 

klovneriakurssi 

yhteistyössä Jieris ry:n 

kanssa. 

 

Vierailtu 

Rovaniemellä 

teatteriesityksessä. 

 

Altana-kuoro pitänyt 

konsertin. 



   

 

Järjestetty 

indonesilainen 

maalauskurssi lapsille 

2 kertaa. 

 

Teatteri tie vieraillut 

museolla – 

lastenteatteria. 

 

Ylimuonion 

urheiluteatteri 

vieraillut museolla. 

 

Järjestetty ”Suuri 

maalaustapahtuma”. 

 

Seurakunnan 

lauluhetki museolla. 

 

Sellisti Seeli Toivion 

konsertti kirkossa. 

 

Operaatioklubi – 

järjestetty 2 

vaihtoehtoisen 

musiikin konserttia. 

 

Järjestetty 

itsenäisyysjuhlat. 

 

Henkilöstö Kesätyöpaikkojen 

tarjoaminen 

1-2 työsuhdetta 

museolla/vuosi 

Museolle palkattu 1 

kesätyöntekijä. 

 

 

 



   

Kirjastotoimi 

 

Tehtäväalueesta vastaa kirjastonjohtaja-kulttuuriohjaaja.  

 

Kirjasto on peruspalvelua, jonka tehtävänä on kasvattaa kaikenikäisten lukutottumuksia, 

mielikuvitusta ja tiedonhalua sekä olla opiskelun ja tutkimustyön tukena. Muonion kirjastossa 

annettiin vuoden aikana noin 36 000 lainaa, fyysisiä käyntejä kertyi 27 000 ja aktiivisia lainaajia oli 

1400 henkilön verran. 

 

Muonion kirjasto on osa Lapin kirjastoyhteisjärjestelmää, johon kuuluu suurin osa lappilaisista 

kirjastoista. Lapin kirjastoyhteisjärjestelmään kuuluvissa kirjastoissa on monia yhteistyömuotoja, 

kuten yhteinen kirjastokortti, toimiva kaukopalvelun kuljetusjärjestelmä, yhteinen hankintarengas ja 

monet yhteiset projektit.  

Muonion kirjasto on siirtynyt vuoden aikana käyttämään verkkokirjastona Finnaa, jossa on mukana 

yli sata arkistoa, museota ja kirjastoa. Finna on valtakunnallinen, kirjastoille ilmainen, avoimeen 

lähdekoodiin perustuva verkkokirjasto, jonka kehittämisestä ja ylläpidosta vastaa Kansalliskirjasto. 

Vuoden 2018 kirjasto laajensi aukioloaikojansa sekä paransi saavutettavuuttaan ottamalla käyttöön 

hankerahoituksella rahoitetun omatoimikirjaston, jossa asiakkaat pääsevät itsenäisesti 

kirjastotiloihin palveluaikojen ulkopuolella. Kirjasto painotti toimintaansa myös etenkin koulun ja 

kirjaston väliseen yhteistyöhön ja otti käyttöönsä lukudiplomit sekä Lukulaatikko-

kirjakuljetuspalvelun. 

 

Yhteispohjoismaisen kirjastoauton reitti kulkee kolmen maan, Suomen, Norjan ja Ruotsin alueella, 

ja reitin varrella käytetään neljää kieltä, suomea, norjaa, ruotsia ja saamea. 

 

 

 

Tavoitteet 

 

Keinot tavoitteiden 

saavuttamiseksi 

 

Mittarit 

 

Toteutunut tammi-kesä 

Laadukkaat  

palvelut, 

tyytyväiset 

asiakkaat ja 

kirjastotilojen 

monipuolinen 

käyttö sekä 

yhteistyö 

 

 

kirjastotilojen ja 

kirjastoauton 

monipuolinen käyttö  

 

yhteistyö Lapin kirjastojen 

kanssa, osallistutaan 

kirjasto-ohjelman ja 

verkkokirjaston 

kehitystyöhön 

 

hankitaan riittävästi 

aineistoa ottaen huomioon 

kunnan väestöpohja, 

koulutus ja 

harrastuneisuus sekä 

virkistyksen tarve 

 

tarkkaillaan aukioloaikoja 

ja kirjastoauton 

reittisuunnitelmaa 

asiakastarpeet huomioon 

aukiolotunteja 2100, 

joista autossa 280 

 

inventoidaan aineisto 

vuosittain, 

poistotavoite 

2000poistoa/vuosi 

 

kirjailijavierailuja 

2krt/vuosi 

 

näyttelyt 6krt/vuosi 

 

kirjastokäytönopetus 1, 

4 ja 7-luokkalaisille 

vuosittain 

 

kirjavinkkauksia eri 

ikäryhmille 

 

satutunnit 

Kirjasto oli 

omatoimiaikataulut 

huomioiden auki 2500 

tuntia. 

 

Vuoden aikana 7080 

poistoa. 

 

Kirjailijavierailut 4 

krt/vuosi: Arvo 

Myllymäki, Tapani Tavi, 

Jorma Nykänen ja Sven 

Pahajoki. 

 

Näyttely siirretty Kielaan, 

Näyttelyt 2 krt: Outi 

Kurkela ja Kolarin 

kansalaisopisto. 

 

Kirjastonkäytönopetus 

järjestetty 3 krt/vuosi 1. ja 



   

ottaen 

 

koululaisille annetaan 

kirjastonkäytönopetusta ja 

kirjavinkkausta  

 

tiedottaminen 

 

suunnitelmallisuus ja 

yhteistyö koulun, 

kotihoidon ja 

varhaiskasvatuksen kanssa 

 

järjestetään 

oheistoimintaa: 

kirjaesittelyjä, satutunteja 

ym 

 

annetaan taiteilijoille tilat 

näyttelyiden 

järjestämiseen 

esikoululaisille ja 

päiväkodille 2krt/kk 

 

vierailija 

kirjastoautoon 

2krt/vuosi 

 

kirjastoauton 

reittisuunnitelman 

tarkastus vuosittain 

4. luokkalaisille. 

 

Satutunnit järjestetty 

1krt/kk. 

 

 

Kirjavinkkauksia 

järjestetty 8 krt/vuosi. 

 

Nukketeatteri vieraillut 

kirjastoautossa ja 

kirjastolla. 

 

Järjestetty yökirjasto. 

 

Panostettu 

kouluyhteistyöhön: 

lukulaatikko ja 

lukudiplomit. 

 

Tyytyväinen ja 

pätevä 

henkilökunta 

sekä realistinen 

talouden 

suunnittelu 

 

 

pääkirjastossa 1,35 

 ja kirjastoautossa 2,5 

työsuhdetta, joista 

Muonion osuus 45% 

 

Huolehditaan henkilöstön 

työhyvinvoinnista ja 

ergonomiasta 

 

valtionosuuksien oikea 

kohdentaminen 

aineistohankinta 2000 

nidettä, joista kirjoja 

vähintään 1700 

 

kehityskeskustelut 

1krt/vuosi 

 

järjestetään 

työhyvinvointia 

tukevaa toimintaa 

1krt/vuosi 

 

kirjastoauton 

avustusten hakeminen 

vuosittain 

 

pääkirjastolle 

hankerahoituksen 

hakeminen 1krt/2v 

Palkattu virkailijan 

sijainen ja kesäapulainen 

kattamaan 

henkilöstövajetta. 

 

Kehityskeskustelut 

pidetty. 

 

Tehty työpaikkaselvitys. 

 

Omatoimikirjasto 

asennettu ja otettu 

käyttöön. 

 

”lainastosta 

kirjastoksi” – 

palveuiden 

kehittäminen 

kirjastossa ja 

kirjastoautossa 

 

tehdään 

asiakaspalvelukyselyjä ja 

käytetään hyväksi 

kyselytutkimuksessa esiin 

tulleita kehittämisideoita 

 

nykyaikaiset palvelut – 

siirrytään kohti 

omatoimikirjastoa 

 

asiakaskyselyt ympäri 

vuoden aikuisten- ja 

nuortenosastolla 

 

yhteistyötapahtuma 

varhaiskasvatuksen, 

liikuntatoimen ja 

nuorisotoimen kanssa 

vuosittain 

 

Tehty koko Lapin kirjastot 

kattava 

asiakastyytyväisyyskysely. 

 

Omatoimikirjasto otettu 

käyttöön. 

 

Yhteistyötapahtumat: 

Talvipäivä ja tapahtuma 

+65-toimintatuokiopiden 



   

osallistutaan koulutuksiin  

 

yhteistyö muiden 

kirjastojen, koulujen ja 

muiden sidosryhmien 

kanssa 

 

lasten ja 

nuortenkirjastotyöhön 

erikoistuneelle virkailijalle 

1 etäpäivä kuukaudessa 

kouluvierailujen 

valmisteluun 

 

uusien e-aineiston 

ottaminen käyttöön, 

asiakkaille tarjotaan 

musiikkia, soittotunteja ja 

sanomalehtiä e-aineistona 

ilmaiseksi 

henkilökunnan jäsenet 

osallistuvat 

aluehallintoviraston 

Lapissa järjestettäviin 

koulutuksiin 

 

osallistuminen 

kirjastoautopäiville 

1krt/vuosi 

 

1 uusi e-aineisto 

käyttöön/vuosi 

 

 

 

 

kanssa 2 krt. 

 

Osallistuttu 

kirjastoautopäiville ja 

Avin koulutuksiin. 

 

E-kirjojen hankintaa 

lisätty. 

 

Otettu käyttöön Hs-

aikakone ja Flipster. 

 

Siirrytty käyttämään 

verkkokirjastona Finnaa. 

 

 

 



   

Nuorisotoimi 

 

Tehtäväalueesta vastaa nuoriso-ohjaaja. Nuorisotyön päätehtävänä on toimia lasten ja nuorten 

kasvattajana kodin ja koulun ulkopuolella. Tärkeimpinä tehtävinä on järjestää nuorisolle erilaisia 

vapaa-ajanvietto mahdollisuuksia sekä tarjota tilat yhdessä olemiseen. Nuorisotoimi on tehnyt 

aktiivisesti yhteistyötä niin kunnan sisäisten toimijoiden, mutta myös valtakunnallisten toimijoiden 

(naapurikunnat, seurakunta, järjestöt ja yhdistykset) kanssa.  

Nuorisotoimen tapahtumat keräsivät vuoden 2018 aikana yhteensä 650 osallistujaa (ei sisällä 

kerhotoimintaa eikä nuorisotilatoimintaa). Nuorisotila Tippalan nuorisoiltojen aukiolopäivien määrä 

oli 129, keskiarvo 11 pv/kuukausi. Nuorisotila Tippalan kävijämäärä vuonna 2018 oli 2961 kävijää, 

keskiarvo 247 kävijää/kuukausi. 

 

Etsivä nuorisotyö on toiminut tärkeänä tukena perusnuorisotyölle. Etsivä nuorisotyöntekijä on 

tehnyt tiivistä yhteistyötä oppilaitosten, te-palvelun, sosiaalitoimen, työpajan, 

kouluterveydenhoitajan sekä naapurikuntien kanssa. 

 

 

Tavoite Keinot/toimenpiteet 

miten tavoitteeseen 

päästään 

Mittarit Toteutunut 1.1.-

31.12.2018 

Toteuttaa 

laadukkaita 

nuorisopalveluita 

kunnan nuorille 

- Suunnitelmallinen 

toiminta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Yhteistyö eri 

tahojen kanssa 

 

 

- Taloudelliset 

resurssit 

Nuorisotilan aukioloajat 

väh. 3 iltaa/viikko, 

kävijämäärän keskiarvo 

min. 15 

Erilaiset tapahtumat 

tilatoiminnan lisäksi väh. 

2/vuosi, kävijämäärät min. 

10/tapahtuma 

Ostosreissut 2/vuosi, 

kävijämäärät min. 

25/reissu 

Leirit 2/vuosi, 

osallistujamäärät min. 

10/leiri 

Bändikämpän toiminnan 

kehittäminen, 

käyntikertoja 25/vuosi 

Järjestettyjä kerhoja väh. 

4/vuosi, kävijämäärä väh. 

10/kerho 

 

Etsivän nuorisotyön 

asiakkuuksien määrä, väh. 

10/vuosi 

 

 

 

Yhteistyössä toteutettuja 

toimintoja väh. 3/vuosi 

Eri verkostojen ja 

Nuorisotilan aukioloajat 3 

iltaa/viikko, kävijämäärä 

noin 15-45, 

keskiarvo = 23 

Erilaiset tapahtumat 

tilatoiminnan lisäksi 

5/vuosi, kävijämäärät 

keskiarvo = 15 

Ostosreissut 2/vuosi, 

kävijämäärät 25-30  

keskiarvo = 27,5 

Leirit 3/vuosi, 

osallistujamäärä  

keskiarvo 27/leiri 

Bändikämpän toiminnan 

kehittäminen, 

käyntikertoja ka=72/v 

Järjestettyjä kerhoja 

5/vuosi, kävijämäärä ka = 

10/kerho 

 

Etsivän nuorisotyön 

asiakkuuksien määrä 22 

tavoitettua/vuosi (32 

yhteydenottoa, joista 8 

ohjattu ensimmäisessä 

kontaktissa) 

Yhteistyössä toteutettuja 

toimintoja 4/vuosi 

Eri verkostojen ja 



   

työryhmien määrä/vuosi 

Talouden seuranta, 

toteutuman katsominen 

väh. joka toinen kk 

Hankkeita väh. 1/vuosi 

Etsivän nuorisotyön 

valtionavustuksen 

hakeminen vuosittain 

 

työryhmien määrä/vuosi 

Talouden seuranta, 

toteutuman katsominen 

väh. joka toinen kk 

Hankkeita 4/vuosi 

Etsivän nuorisotyön 

valtionavustusta ei haettu 

AVIn ohjeistuksesta 

johtuen 

Toiminnan 

kehittäminen 

Nuorisotila-

toiminnan 

kehittäminen 

 

 

 

Yhteistyön 

lisääminen 

 

 

 

 

Tiedotuskanavien 

kehittäminen 

Nuorisotilalla järjestettävät 

erikoisillat, väh. 10/vuosi 

Kävijämäärät nuorisotilan 

erikoisiltoina, min. 14/ilta 

Uusien yhteistyössä 

järjestettyjen 

toimintojen/tapahtumien 

määrä, väh. 1/vuosi 

Eri tiedotuskanavien 

ylläpitäminen, aktiivinen 

toimiminen ja 

kehittäminen, erityisesti 

sosiaalisessa mediassa, 

väh. 3 kanavaa/vuosi 

Nuorisotilalla 

järjestettävät erikoisillat, 

13/vuosi 

Kävijämäärät nuorisotilan 

erikoisiltoina, ka= 31 /ilta 

Uusien yhteistyössä 

järjestettyjen 

toimintojen/tapahtumien 

määrä, 3/vuosi 

Eri tiedotuskanavien 

ylläpitäminen, aktiivinen 

toimiminen ja 

kehittäminen, erityisesti 

sosiaalisessa mediassa,  

4 kanavaa/vuosi 

Henkilöstön 

hyvinvoinnin 

turvaaminen ja 

osaamisen 

ylläpitäminen 

Riittävät 

henkilöstöresurssit 

Henkilöstön 

monipuolinen 

osaaminen 

Henkilöstön 

hyvinvointi 

Kaksi henkilötyövuotta 

nuorisotoimessa 

Koulutuksia väh. 

2/vuosi/henkilö 

 

Sairaslomapäivien määrä 

Kaksi henkilötyövuotta 

nuorisotoimessa 

Koulutuksia 

2/vuosi/henkilö 

 

Sairaslomapäivien määrä 

alle 5/henkilö/vuosi 

 

 



   

 Liikuntatoimi 

 

Tehtäväalueesta vastaa liikunnanohjaaja. Liikuntapaikoista huolehtii liikuntapaikkojenhoitaja. 

Liikuntatoimen tehtävänä on huolehtia monipuolisten liikuntamahdollisuuksien tarjoamisesta 

kaikenikäisille kuntalaisille. 

 

Liikuntatoimi on tehnyt aktiivisesti yhteistyötä muiden kunnan osastojen kanssa järjestäen yhdessä 

tapahtumia 9 krt, joissa arvio osallistujamäärästä on 990 hlöä. Liikuntatoimen järjestämiä 

tapahtumia oli 6 kpl, joissa kävijöitä 870 hlöä. Yhteistyössä toteutettuja hankkeita vuonna 2018; 

Ässäkenttä, Voimaa Vanhuuteen ja Rohki Soma Koulupäivä, josta saatiin myös tunnustus Vuoden 

2018 Lapin Liikkuvaksi Kouluksi. Liikuntatoimen ryhmiä on ollut 17 kpl, joista erityisryhmiä 4 

kpl. Ryhmissä on ollut kävijöitä 336 hlöä, kokoontumisia 239 kertaa ja käyntikertoja ryhmissä on 

ollut 2660 kpl. 

 

Liikuntapaikoissa haasteita aiheuttaa huoltotilan puute sekä reittien ja urheilukentän kunto. 

 

Tavoite Keinot/toimenpiteet 

miten tavoitteeseen 

päästään 

Mittarit Toteutunut 1.1.–31.12.2018 

Laadukkaat 

liikuntapalv

elut ja 

liikuntapaik

at 

Suunnitelmallinen 

toiminta 

 

 

 

 

Yhteistyö eri tahojen 

kanssa taloudessa 

pysymiseksi 

 

 

 

 

Taloudelliset 

resurssit 

 

 

Asianmukainen 

liikuntapaikkojenhoi

to 

Riittävä tiedottaminen, 

kanavien lkm 

Liikuntatoimen ryhmiä väh. 

3/lukukausi 

Liikuntatapahtumat väh. 2 / 

vuosi 

Eri verkostojen ja työryhmien 

määrä väh. 4/vuosi 

Seutukuntayhteistyö 

Yhteistyössä toteutetut 

tapahtumat 3/vuosi 

Kurssimaksut  

Liikuntahallimaksut ja 

kuntosalimaksut  

Energiansäästö kWh 

latuverkostolla 

Liikuntapaikkojen kunto 

Moottorikelkka-ja latureittien 

raivauskilometrit 

Asiakaspalautteen määrä 

liikuntapaikoista 

5 kpl: FB, kotisivut, wilma, 

ilmoitustaulut,kuntatiedote 

Liikuntatoimen ryhmiä 17 

kpl 

Liikuntatapahtumia 6 kpl, 

koulutuksia 4 kpl 

4 kpl työryhmiä 

 

seuraverkkokoulutus, 

yhteiskyydit koulutuksiin 

9 kpl yhteistapahtumia 

Kurssimaksut on kohtuullisia 

Liikuntahallimaksut on 

peritty  

80% energiansäästö led-

valoiksi vaihdettujen 

latuosuuksien osalta 

Työllistetty 2 kk lph:n apuna 

raivauksessa 

Asiakaspalaute vähentynyt, 

kielii paremmasta kunnosta 

Liikuntapal

veluiden 

kehittämine

n 

Toimiva yhteistyö 

eri tahojen kanssa 

- Hankeyhteistyö 

- Tapahtumayhteistyö 

-1 

liikuntatoimintahanke/vuosi 

-1 liikuntapaikkahanke/vuosi 

Hankkeita 4 kpl 

Yhteistapahtumia 9 kpl 

Sirkus,liikkuva koulu,VoiVa 

Ässäkenttä 

Henkilöstö

n 

hyvinvoin-

nin turvaa-

minen ja 

Henkilöstön 

monipuolinen 

osaaminen 

 

Henkilöstön 

-Koulutus väh 2 x vuosi/hlö 

 

 

 

 

LPH:lle ei ole tänä vuonna 

ollut tarjolla sopivaa 

koulutusta. LO on käynyt 

AVI:n ja Ikäinstituutin 

koulutuksissa 



   

osaamisen 

ylläpitämi-

nen 

hyvinvointi Kehityskeskustelu 1xvuosi 

 

Kehityskeskusteluja ei 

pidetty vuonna 2018 

 

 


