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Johdanto 
 

Taustaa 
 
Lait ja muut velvoittavat määräykset ohjaavat suurta osaa sivistystoimen palveluista. Sen vuoksi 
kuntien strategiat saattavat jäädä taka-alalle palveluita järjestettäessä ja niistä päätettäessä.  

Alajärven kaupungin sivistystoimella ei aiemmin ole ollut erillistä strategiaa tai muuta toimintaa 
ohjaavaa yhteistä asiakirjaa. Tähän asti suunnitelmia ja linjauksia on kirjattu tuotteittain 
pääasiassa talousarvion tekstiosuuksiin.  

Tähän kehittämissuunnitelmaan on koottu Alajärven kaupungin strategian ja Alajärven kaupungin 
sivistystoimen arvoihin perustuvat tavoitteet sekä niiden saavuttamiseksi tehtävät toimenpiteet. 
Suunnitelman avulla 

 valmistauduttiin maakunta- ja SOTE-uudistukseen sekä tulevaan rooliin 
hyvinvointipalveluiden järjestäjänä. Uuden hallitusohjelman myötä rooli tulee kuitenkin 
tarkentumaan 

 tuodaan kuntien strategioiden ja LAPE-hankkeen teemat osaksi käytännön työtä 

 lisätään henkilöstön, päättäjien ja asiakkaiden tietoisuutta sivistystoimen kokonaisuudesta 
ja sen tuottamista palveluista 

 tiivistetään yhteistyötä ja selkeytetään käytäntöjä sivistystoimen sisällä sekä yhdessä 
yhteistyötahojen kanssa 

 

Kehittämissuunnitelmatyö aloitettiin sivistystoimen hallinnossa lokakuussa 2018, jolloin prosessille 
laadittiin suuntaviivat ja aikataulu.  

Kehittämissuunnitelmaa varten koottiin laaja, lähinnä esimiehistä koostuva työryhmä, joka 
kokoontui viisi kertaa kevään 2019 aikana. Työryhmän lähipäivissä käytiin läpi laajasti erilaisia 
kehittämissuunnitelman sisältöön ja sivistystoimen työhön liittyviä teemoja, jotka työryhmän 
jäsenet käsittelivät omissa työyhteisöissään. Lisäksi työryhmän jäsenten tehtävänä oli kerätä 
omista yksiköistään näkemyksiä ja tietoa kehittämissuunnitelmaa varten. Kehittämissuunnitelman 
lähipäivissä määritettiin mm. Alajärven sivistystoimen yhteinen visio ja yhteiset tavoitteet. 

Työskentelytapaan päädyttiin, jotta koko henkilöstö olisi tietoinen kehittämissuunnitelmatyöstä ja 
sen etenemisestä.  Lisäksi haluttiin varmistaa, että jokaisella työntekijällä oli mahdollisuus 
vaikuttaa suunnitelman sisältöön ja sen myötä sitoutua yhteisiin tavoitteisiin. 

Lähipäivien tulosten kokoamiseen nimettiin pienempi työryhmä, jonka tehtävänä oli koostaa 
kehittämissuunnitelma syntyneestä materiaalista. Työryhmä laati sähköisen kuntalaiskyselyn, jolla 
kerättiin kuntalaisten näkemyksiä ja toiveita sivistystoimen palveluista. Kyselyyn vastasi 523 
kuntalaista. Lasten ja nuorten mielipiteen esille saaminen varmistettiin laajalla 2-18 vuotiaille 
lapsille ja nuorille suunnatulla kyselyllä. Vastauksia saatiin n. 1600. 
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Alajärven kaupungin sivistyspalvelut koostuvat yhdeksästä suurtuotteesta, joita ovat 
sivistystoimen hallinto, varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus, lukio-opetus, Alajärven 
musiikkiopisto, Järvi-Pohjanmaan kansalaisopisto, kirjastopalvelut, museopalvelut, Alajärven 
kaupungin liikunta- ja nuorisopalvelut ja Vimpelin kunnan nuorisopalvelut. 
 
Tässä kehittämissuunnitelmassa suurtuotteet on jaettu hallinnon alle organisaatiokaavioon 
kolmeen eri sektoriin: varhaiskasvatus, opetus ja vapaa-aika. 
 
Kehittämissuunnitelman tavoitteet ja toimenpiteet sivistystoimen ydinprosessin ja 
kaupunkistrategian näkökulmasta on koottu yhteisten toimenpiteiden lisäksi tuotekohtaisiin 
toimenpidetaulukoihin. Tällöin voidaan selkeästi osoittaa konkreettinen tavoite, tavoitteen 
toteuttaja ja aikataulu. 
 
 

Sivistystoimen organisaatio 
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Sivistyslautakunta 
 
Sivistyslautakunta on osa Alajärven kaupungin organisaatiota. Sivistyslautakunnassa on 7 jäsentä 
ja Alajärven kaupunki nimeää lautakunnan jäsenet ja varajäsenet. Lisäksi Vimpelin kunnalla on yksi 
edustaja puhe- ja läsnäolo-oikeudella. Vimpelin kunnan organisaatiossa on kunnan oma 
tilaajalautakunta. Palvelun tuottajana Alajärven kaupunki on tehnyt kuntalain 52 § mukaisen 
sopimuksen kaikista sivistystoimen palveluista Vimpelin kunnan kanssa ja kansalaisopiston ja 
musiikkiopiston palveluiden osalta Soinin kunnan kanssa. Musiikkiopiston opetuksen 
järjestämisestä Alajärven kaupunki on solminut sopimuksen myös Kurikan kaupungin 
kanssa. Vimpelissä musiikkiopiston opetuksen toteuttaa Etelä-Pohjanmaan musiikkiopisto. 
 
 

Hallinnon organisaatio 

 
Alajärven kaupunki 
Sivistyspalvelut 
Sairaalatie 3 
62900 Alajärvi 
  
Sivistystoimenjohtaja 
Toimialajohtaja vastaa toimialansa toiminnasta sekä johtaa ja kehittää toimintaa 
kaupunginhallituksen, kaupunginjohtajan ja lautakunnan alaisuudessa. 
  
Varhaiskasvatuspäällikkö 
Vastaa varhaiskasvatuksen taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta sekä 
kuraattoritoiminnan, erityisopetuksen ja aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinoinnista. 
  
Talouspäällikkö 
Talouspäällikkö vastaa sivistystoimen taloushallinnosta ja talousarvion toteutumisen seurannasta, 
koululaiskuljetuksista ja hankinnoista. 
 
Toimistosihteeri 
Toimistosihteeri vastaa sivistystoimen hallinnon toimistotehtävistä, yleislaskutuksesta ja 
asiakasneuvonnasta. 
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Alajärven kaupungin strategia 
(Kaupunginvaltuusto 27.11.2017 § 98) 
 
 

Visio 2030 

Alajärven kaupunki on itäisen Etelä-Pohjanmaan vetovoimainen elinkeino- ja koulutustoiminnan 
sekä lähipalveluiden ja paikkaan sitoutumattoman työn kaupunkikeskus. 

Alajärven vahvuus perustuu turvalliseen ja viihtyisään elinympäristöön, elinvoimaisiin kyliin, 
laadukkaisiin ja kustannustehokkaisiin kuntapalveluihin, ennakkoluulottomaan yrittäjyyteen, 
monipuolisiin kaupan, vapaa-ajan ja kulttuurin palveluihin sekä avoimeen ja innostavaan 
ilmapiiriin. 
 
 
Arvot 
 
1. Yhteisöllisyys 

Yhteisöllisyys tarkoittaa kaikkien kaupunkilaisten vastuuta itsestään  ja lähimmäisistä, osallisuuden 
ja aktiivisuuden edistämistä, syrjäytymisen ehkäisyä sekä osallistumista yhteisten tavoitteiden 
saavuttamiseen. 

2. Luovuus 

Luovuus tarkoittaa jokaisen kykyä tuottaa Alajärvelle uusia hyödyllisiä muutoksia, toimia 
suunnannäyttäjänä ja rohkeutta etsiä uusia entistä parempia tapoja järjestää palveluja 
kaupunkilaisten hyväksi. 

3. Turvallisuus 

Turvallisuudella tarkoitetaan sitä, että kaupunkilaisten tulee voida luottaa kaupungissa tarjottaviin 
palveluihin, niiden laatuun ja oikeudenmukaisuuteen. 

Turvallisuus tarkoittaa myös yhdessä luotavaa viihtyisää ja turvallista asuin- ja elinympäristöä. 
 
4. Positiivinen yrittäjämielisyys  

Positiivinen yrittäjämielisyys tarkoittaa yritystoiminnan kasvun ja edistämisen tukemista, mikä 
näkyy kaupungin elinkeinopolitiikassa. 

Toisaalta positiivisella yrittäjämielisyydellä tarkoitetaan myös sisäistä yrittäjyyttä, joka tarkoittaa 
kaikkien omakohtaista innostusta työhön ja halua tuloksiin sekä sovittujen tavoitteiden 
saavuttamiseen. 

 
 
Alajärven kaupungille valmistuu uusi strategia vuoden 2019 loppuun mennessä. 
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Alajärven sivistystoimen kehittämissuunnitelman visio: 

 
 
Hyvinvointia ja sivistystä parempaa elämää varten 

 

 
Alajärven sivistystoimen kehittämissuunnitelman tavoitteet: 

 
 
Kannustamme osallisuuteen ja vaalimme tasa-arvoa 
 
Luomme ja kehitämme rohkeasti yhdessä uutta 
 
Meillä on toimiva ja turvallinen toimintaympäristö 
 
Meidät tunnetaan monipuolisista sivistyspalveluista ja 
kulttuuritoiminnasta 
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Koko sivistystoimea koskevat toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi 
 

Kannustamme osallisuuteen ja vaalimme tasa-arvoa 
 

Toimenpiteet Vastuu Aikataulu ja mittari 

Kaikki yksiköt laativat tiedotussuunnitelman yhtenäiseen 
pohjaan. 
 
 
Sivistystoimi järjestää säännöllisesti tapaamisia 
yhteistyötahojen kanssa (mm. SRK, yhdistykset ja 
yrittäjät). 
 
Lapsiin kohdistuvassa päätöksenteossa suoritetaan 
lapsivaikutusten arviointi 
 

Henkilöstö sitoutetaan itsensä kehittämiseen ja 
asiakaspalvelun parantamiseen 
 

Sivistystoimen sivuille luodaan yhteinen 
asiakaspalautelinkki  
 
Kuntalaisille tehdään asiakaskysely sivistystoimen 
palveluista ja asiakastyytyväisyyttä mitataan 
ovensuumittauksilla 
 
Varmistetaan esteettömyys kaikissa sivistystoimen tiloissa 

Palveluita pyritään tuottamaan koko toiminta-alueelle 
uusien toimintamallien avulla (esim. kirjastoauton 
hyödyntäminen, sähköiset palvelut) 

vastuuviranhaltijat, 
sivistystoimenjohtaja 

 
 
sivistystoimen hallinto 
 
valmistelija 
 
 
lähiesimies, henkilöstö 

 

sivistystoimen hallinto 

 
sivistystoimen hallinto 
 
 

 

 
tekninen toimi 

vastuuviranhaltijat, 
päättäjät 

Valmis elokuun 2020 
loppuun mennessä 
 
Vähintään 1 krt /vuosi 
Toimintasuunnitelman 
laatimisen yhteydessä 
 
Valmistelun yhteydessä 

 
 
 
 
Jokainen osallistuu 
vähintään 2 kertaa/vuosi 
koulutuksiin.  

v. 2019 loppuun mennessä 
 

v. 2021 loppuun mennessä 
 
v. 2021 loppuun mennessä 

Tarjolla olevien palvelujen 
määrä  
 toiminta-alueen eri 
puolilla 
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Luomme ja kehitämme rohkeasti yhdessä uutta 

Toimenpiteet Vastuu Aikataulu / mittari 

Osaamista jaetaan ja henkilöstön vahvuuksia hyödynnetään 
sisäisesti ja kunnan eri hallintokuntien kesken. 
 

 
Sivistystoimi järjestää koko henkilöstön yhteisiä tiedotus / 
tapahtumapäiviä. 

Sivistystoimi hakeutuu aktiivisesti palvelutuotantoaan 

tukeviin hankkeisiin. 
 
Työyhteisöjä kannustetaan ideointiin ja kehittämistyöhön 
palkitsemisjärjestelmän avulla. 

hallintokuntien 
vastuuviranhaltijat 
 

 
sivistystoimen hallinto 

 
koko sivistystoimi 

 

sivistystoimen hallinto 

esim. Lasten ja nuorten 
palveluiden monialainen 
johtamisverkosto ja 
Perhekeskuksen 
johtoryhmä 
 
Vähintään 1 krt/vuosi 

 
Jatkuvasti 

 

v. 2020 kuluessa 
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Meillä on toimiva ja turvallinen toimintaympäristö 
 

Toimenpide Vastuu Aikataulu / mittari 

Henkilöstön hyvinvointiin panostetaan entistä 
voimakkaammin 
 
Sivistystoimen yksiköissä työskentelee riittävä määrä 
tehtäviinsä koulutettua henkilöstöä 

Sijaisjärjestelyjä helpotetaan rekrytointisovelluksia 
hyödyntämällä 
 
Työntekijöiden ja asiakkaiden turvallisuus taataan 
asianmukaisilla tiloilla, välineillä ja ohjeilla 
 
 
Kaikki uudet työntekijät perehdytetään ja 
perehdytysmateriaali pidetään ajantasaisena. 

Henkilöstö tietää ja kertaa säännöllisesti oman yksikkönsä 
pelastussuunnitelman ja turvallisuusohjeet 

 

esimiehet, henkilöstö,  
työterveyshuolto 
 
valtuusto 

 
lähiesimiehet 
 
valtuusto, hallitus, 
lautakunta, 
sivistystoimenjohtaja, 

vastuuviranhaltijat, 
tekninen toimi 

vastuuviranhaltijat, 
perehdytysvastaavat. 
 

Viikoittainen työnantajan 
järjestämä liikuntavuoro  

 
talousarvioneuvottelut 

Sovellus otetaan käyttöön 
v.2020 kuluessa 

 
Yhteiset 
kiinteistöhuoltopalaverit 
teknisen toimen kanssa 
kerran vuodessa 

Suunnitelmat käydään läpi 
vähintään 1 kerta/vuosi ja 
aina uuden henkilöstön 
perehdytyksessä 

 
 

 

Meidät tunnetaan monipuolisista sivistyspalveluista ja kulttuuritoiminnasta 
 

Toimenpide Vastuu Aikataulu / mittari 

Laaditaan uusi Etelä-Pohjanmaan kulttuuristrategian 
mukainen kulttuurikasvatussuunnitelma 
 

Kotisivut ja visuaalinen ilme uudistetaan. Laaditaan 
tapahtumakalenteri ja tiedottamiseen panostetaan. 
Käytetään perinteisten kanavien lisäksi laajasti erilaisia 
sosiaalisen median alustoja. 
 

vastuuviranhaltijat 
 
 
valtuusto, hallitus, 
lautakunta, kaupungin 
tiedotusryhmä, 
sivistystoimenjohtaja 

Käytössä v. 2021 
 
 
 
Vuonna 2020 
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Varhaiskasvatus 
 

Päiväkotihoito 
 
Päiväkodit tarjoavat varhaiskasvatusta alle kouluikäisille lapsille. Lapsiryhmät voivat olla alle 3-
vuotiaiden, 3-6 -vuotiaiden tai   1-6 -vuotiaiden ryhmiä päiväkotiyksiköistä riippuen. 
 
Varhaiskasvatuksesta vastaa koulutettu henkilökunta. Toiminta on tavoitteellista ja 
suunnitelmallista huomioiden lapsen iän, yksilöllisyyden sekä erilaiset kehitystarpeet. Alajärven 
paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma ohjaa päiväkotihoidon sisällöllistä toimintaa. Alajärvellä 
toimii neljä päiväkotia. 
 
Alajärven kaupunki järjestää myös Vimpelin varhaiskasvatuspalvelut. Vimpelissä toimii yksi 
päiväkoti. 
 

Perhepäivähoito 
 
Perhepäivähoito on alle kouluikäisten lasten varhaiskasvatusta pienessä ryhmässä hoitajan kotona 
tai kodinomaisissa tiloissa. Yhden perhepäivähoitajan ryhmässä voi olla enintään neljä lasta ja 
kahden perhepäivähoitajan ryhmässä kahdeksan lasta. Lisäksi ryhmissä voi olla yksi osa-aikainen 
esikoululainen tai koululainen. Alajärven paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma ohjaa 
perhepäivähoidon sisällöllistä toimintaa.  
 
Perhepäivähoidossa oleville lapsille nimetään päiväkotiryhmästä oma varahoitopaikka, jota lapsi 
voi käyttää aina oman hoitopaikan ollessa kiinni. Huoltajat ilmoittavat varahoidon tarpeesta aina 
suoraan varahoitoryhmään joko tekstiviestillä tai soittamalla. 
 
Alajärvellä on 11 omassa kodissaan työskentelevää perhepäivähoitajaa sekä yksi 
ryhmäperhepäiväkoti. Vimpelissä toimii kolme perhepäivähoitajaa. 
 

Erityisvarhaiskasvatus 
 
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja (veo) työskentelee varhaiskasvatuksen yksiköissä. Veon 
tehtäviin kuuluu varhaista tai erityistä tukea tarvitsevien lasten varhaiskasvatuksen suunnittelu.  
 

Avoin varhaiskasvatus 
 
Avointa varhaiskasvatusta järjestetään Perhekeskuksen kohtaamispaikka Pähkinässä. Pähkinä 
tarjoaa vanhemmuuden tukemisen lisäksi perheille ohjattua toimintaa kuten lapsiparkkia ja 
perhekahvilatoimintaa. Pähkinän ovet ovat avoinna perheille joka arkipäivä. Toimintaa 
järjestetään yhteistyössä perusturvan kanssa. 
 

http://stage.jarvinet.fi/alajarvi/node/99
http://stage.jarvinet.fi/alajarvi/node/125
http://stage.jarvinet.fi/alajarvi/node/190
http://stage.jarvinet.fi/alajarvi/node/190
http://www.alajarvi.fi/ryhmis-peukaloinen
http://www.alajarvi.fi/ryhmis-peukaloinen
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VARHAISKASVATUSPALVELUT 

Tavoite Toimenpiteet Vastuu Aikataulu ja 
mittari 

Kannustamme osallisuuteen 
ja vaalimme tasa-arvoa 

Kehitetään lasten, huoltajien ja 
henkilöstön mahdollisuuksia vaikuttaa 
yksikön toimintaan. 

 
Asiakkaat kohdataan ystävällisesti ja 

kuunnellen. 

henkilöstö, 
esimiehet 
 
henkilöstö, 
palveluohjaus 
esimiehet, 
sivistystoimi 
 

Tyytyväisyyskyselyt, 
mielipidemittaukset 
väh. 1 krt/vuosi 
 
Tyytyväisyyskyselyt 
väh. 1 krt/vuosi 

Luomme ja kehitämme 
rohkeasti yhdessä uutta 

Avointa varhaiskasvatus- 
toimintaa laajennetaan ja kehitetään. 
 
Otetaan käyttöön uusia toimintatapoja- 
ja menetelmiä (tieto- ja 
viestintätekniikan hyödyntäminen, 
Ihmeelliset vuodet- menetelmä ym.). 
 

esimiehet, 
sivistystoimen 
hallinto 
 
 
henkilöstö, 
esimiehet 

Vuosi 2020 
 
 
 
Jatkuvasti 

Meillä on toimiva ja 
turvallinen toimintaympäristö 

Lapsiryhmät muodostetaan siten, että 
ne mahdollistavat turvallisen ja 
laadukkaan varhaiskasvatuksen. 

esimiehet, 
sivistystoimen 
hallinto 
 

Läsnäolokirjaukset, 
henkilöstön ja asiakkaiden 
vastaukset palautekyselyihin 

 

Meidät  tunnetaan 
monipuolisista  
sivistyspalveluista ja 
kulttuuritoiminnasta 

Nykyiset hoitomuodot säilytetään ja 
uusia palvelumuotoja pohditaan. 
 
Järjestetään yhteisiä tapahtumia ja 
toimintaa muiden sivistystoimen 
toimijoiden kanssa. 

 

esimiehet, 
sivistystoimen 
hallinto 
 
esimiehet 

Jatkuvaa 
 
 
Vähintään 2x vuosi 
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Opetus 

 

Esi- ja perusopetus 
 
Esiopetuksella tarkoitetaan kuusivuotiaille tarjottavaa maksutonta opetusta. Esiopetuksen 
tavoitteena on edistää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa lapsen kehitys- ja 
oppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen sosiaalisia taitoja ja tervettä itsetuntoa leikin ja 
myönteisten oppimiskokemusten avulla. Alajärvellä ja Vimpelissä esiopetus järjestetään 
pääsääntöisesti koulujen yhteydessä. 
 
Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä 
opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Perusopetus tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden 
ja se on maksutonta. Alajärvellä on yhdeksän perusopetuksen yksikköä, Vimpelissä kaksi. 
 
Alajärven kaupungin järjestämässä esi- ja perusopetuksessa sekä toisen asteen koulutuksessa 
oppilaille järjestetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukainen oppilashuolto.  
 

Lukio-opetus 
 
Alajärven kaupungin lukio-opetusta järjestetään Alajärven ja Vimpelin toimipisteissä. 
 
Alajärven ja Vimpelin lukiot ovat korkeatasoisia hyvin varustettuja yleislukioita, jotka antavat 
valmiudet jatkaa opintoja korkea-asteella ja ammatillisissa oppilaitoksissa. Lukiot tarjoavat 
yhteistyössä muiden oppilaitosten, korkeakoulujen ja yliopistojen kanssa opiskelijoille 
monipuoliset mahdollisuudet painottaa opintoja henkilökohtaisten toiveiden ja tarpeiden mukaan. 
 
Oppilaitoksissa voi suorittaa useita lukiodiplomeja sekä lisäksi liikunnan lajivalmennuskursseja 
(pesäpallo ja jääkiekko) Alajärven lukiossa ja palloilulinjan kursseja (pesäpallo ja koripallo) 
Vimpelin lukiossa. 
Molemmat oppilaitokset kuuluvat esportkoulu.fi konseptiin. 
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ESI- JA PERUSOPETUS, LUKIO-OPETUS 

Tavoite Toimenpiteet Vastuu Aikataulu ja 
mittari 

Kannustamme 
osallisuuteen ja 
vaalimme tasa-arvoa 

Oppilaat ja opiskelijat otetaan 
aktiivisemmin mukaan koulutyön 
suunnitteluun 
(mm. oppilaskunnan hallitusten 
kuulemiset, oppilaiden 
hyvinvointikyselyt, valinnaisaineiden 
ideointi, MOK-suunnittelu). 
  

rehtorit, opettajat Jatkuvasti 

Luomme ja kehitämme 
rohkeasti yhdessä uutta 

Tiivistetään yhteistyötä moniammatillisen 
verkoston kanssa mm. MOK- ja muiden 
teemaviikkojen yhteydessä. 

 
Hyödynnetään eri alojen ammattilaisia 
opetuskokonaisuuksien toteuttamisessa. 
 
Kutsutaan kolmannen sektorin toimijoita 
kerhotoiminnan järjestäjiksi. 
 

vastuuviranhaltijat, 
koulujen henkilöstö 

Jatkuvasti 

Meillä on toimiva ja 
turvallinen 
toimintaympäristö 

Säilytetään laadukkaan oppimisen 
mahdollistavat ryhmäkoot ja tarvittavat 
erityisryhmät. 
 
 
Luodaan yhteinen suunnitelma ja toimivat 
käytännöt koulukiusaamisen ehkäisyyn. 
 
 
 
Koulukeskuksen piha-alueet 
liikennejärjestelyineen uusitaan. 

valtuusto, 
sivistystoimen 
hallinto 

 
rehtorit, 
oppilashuollon 
henkilöstö 
 
 
 
tekninen toimi 

Talousarvioneuvottelut 
 
 

Syksy 2020. Koulukohtaiset 
oppilashuollon kyselyt, 
laajojen 
terveystarkastusten 
tulokset 

Suunnittelu käynnistetään 
v. 2020 aikana 

Meidät  tunnetaan 
monipuolisista  
sivistyspalveluista ja 
kulttuuritoiminnasta 

Lukion vetovoimaisuus säilytetään 
monipuolisella kurssitarjonnalla ja 
pätevällä henkilöstöllä 

 
Koulut tekevät yhteistyötä eri 
kulttuuritoimijoiden kanssa 

 

rehtorit, koulujen 
henkilöstö, 
kulttuuritoimijat 

Jatkuvasti 
 
 
 
Vähintään yksi yhteinen 
tapahtuma / projekti 
vuodessa 
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Musiikkiopisto 
 
Alajärven musiikkiopisto tarjoaa taiteen perusopetusta (TPO) musiikin laajan oppimäärän mukaan 
musiikin varhaiskasvatuksesta alkaen aina musiikkiopiston syventävien opintojen tasolle saakka. 
Musiikkiopiston toiminta-alue kattaa Alajärven ja Kurikan kaupungit sekä Soinin kunnan.  Opetusta 
järjestetään musiikkiopiston omien tilojen lisäksi useilla kouluilla iltapäivisin normaalin 
koulupäivän jälkeen. 
 
Opetuksen yleisenä tavoitteena on luoda edellytyksiä elinikäiselle taiteen harjoittamiselle ja 
aktiiviselle kulttuuriselle osallisuudelle. Huomattava osa opetuksesta on instrumentin 
yksilöopetusta, mutta erilaisiin yhtyeisiin osallistuminen on myös olennainen osa opintoja. 
Musiikin hahmotusaineiden opinnot luovat yleistä perustaa muusikkouden kasvulle.  
Musiikkiopisto järjestää oppilaskonsertteja, hoivakotivierailuja ja esiintymismatkoja sekä 
monenlaisten produktioitten esityksiä.  
 

MUSIIKKIOPISTO 

Tavoite Toimenpiteet Vastuu Aikataulu ja 
mittari 

Kannustamme 
osallisuuteen ja vaalimme 
tasa-arvoa 

Säilytetään vähintään nykyinen 
toimipisteverkko ja markkinoidaan 
palveluja niin, että toimipisteissä 
riittää oppilaita.  

 
Turvataan vuosittainen 
opetustuntimäärä ja siten myös 
oppilaspaikkojen määrä, jotta 
mahdollisimman moni halukkaista 
pääsee opiskelemaan. 

 
Korostetaan opintojen 
oppilaslähtöistä näkökulmaa. 

 

musiikkiopiston 
opettajat ja 
hallinto.  
 
 
valtion ja kunnan 
päättäjät 
 
 
 
musiikkiopiston 
rehtorit ja opettajat 

Seuranta vuosittain. 
Opetuspisteiden ja niissä 
opiskelevien oppilaiden ja 
niissä annetun opetuksen 
määrä.  
 

 
 Seuranta vuosittain 
 
 
 
Oppilaskyselyiden vastaukset 

Luomme ja kehitämme 
rohkeasti yhdessä uutta 

Tehdään oppilaitoksen sisällä ja 
yhteistyössä muiden kanssa luovuutta 
toteuttavia ja kehittäviä taiteellisia 
produktioita. 

 
 
 
Kasvatetaan oppilaiden luovan 
toiminnan osuutta opinnoissa 
(säveltäminen ja improvisointi).  

 
Uusien opetusmenetelmiä otetaan 
käyttöön esim. musiikkiteknologiaa 
hyödyntämällä. 
 

musiikkiopiston 
opettajat ja rehtorit 

Vuosittain. 
Toteutuneet taiteelliset 
produktiot ja niissä ilmenevä 
oma luova osuus. 
Oppilaskonserteissa esitettyjen 
oppilaiden omien sävellysten 
lukumäärä. 

 
Suoritettujen sävellysopintojen 
määrä 

 
Sellaisen opetuksen määrä, 
jossa on käytetty uutta 
menetelmää tai pedagogista 
lähestymistapaa.  
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MUSIIKKIOPISTO 

Tavoite Toimenpiteet Vastuu Mittari 

Meillä on toimiva ja 
turvallinen 
toimintaympäristö 

Koulukeskuksen piha-alueet 
liikennejärjestelyineen uusitaan. 
Toimitilat pidetään asianmukaisessa 
kunnossa.  
 

tekninen toimi Henkilöstön ja oppilaiden 
kirjattu palaute. Suunnittelu 
käynnistetään vuoden 2020 
aikana. 
 

Meidät  tunnetaan 
monipuolisista  
sivistyspalveluista ja 
kulttuuritoiminnasta 

Musiikkiopiston henkilöstö tuottaa 
pohjamateriaalia, päivittää 
musiikkiopiston verkkosivuja, tekee 
kouluvierailuja ja esiintyy 
konserteissa yms.  sekä toimii omien 
verkostojensa kautta.   
 
Tehdään näkyviä oppilasproduktioita 
ja taiteellisia produktioita.  
Vieraillaan kouluissa, hoivakodeissa 
ym. julkisissa kohteissa. 

musiikkiopiston 
rehtorit, opettajat, 
kaupungin 
viestintätiimi 
 
 
musiikkiopiston 
opettajat 

Palautekyselyjen tulokset 
 
 
 
 
 
 
Suunnitellun toiminnan 
vuosittainen toteutuminen 
 
Palautekyselyjen vastaukset 

 

 
 

 
Kansalaisopisto 
 
Järvi-Pohjanmaan kansalaisopisto järjestää vapaan sivistystyön lain mukaista toimintaa Alajärven 
lisäksi Soinissa ja Vimpelissä. Opetus ja kurssitarjonta ovat kaikkien toimialueen asukkaiden sekä 
sen ulkopuolisten henkilöiden käytössä. 
 
Kansalaisopiston toiminta perustuu elinikäisen oppimisen periaatteeseen. Opisto antaa lasten ja 
nuorten taiteen perusopetusta (TPO) kuvaamataidossa sekä yleissivistävää koulutusta 
kaikenikäisille.  
 
Toiminnan tavoitteena on ihmisten hyvinvoinnin tukeminen ja lisääminen sekä omaehtoisen 
kouluttautumisen lisääminen. Kansalaisopisto tekee yhteistyötä hallintokuntien, kolmannen 
sektorin sekä elinkeinoelämän kanssa. 
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KANSALAISOPISTO 

Tavoite Toimenpiteet Vastuu Aikataulu ja mittarit 

Kannustamme 
osallisuuteen ja 
vaalimme tasa-arvoa 

Säilytetään kurssien kohtuullinen 
hinnoittelu ja otetaan käyttöön 
sisaralennukset. 
 
 
Räätälöidään opetusta ja järjestetään 
toimintaa joustavasti. Siirrellään 
tarvittaessa kursseja paikkakunnalta 
toiselle. 
 
Kurssitarjontaa esitellään nuorille 
suunnatuissa tilaisuuksissa. 
 
Kohderyhmät huomioidaan kursseja 
aikataulutettaessa. Esim. lapsille 
tarkoitettuja kursseja tarjotaan 
koulujen yhteyteen ja kouluaikaan 
sujuvasti yhdistettäväksi. 

sivistystoimen hallinto, 
kansalaisopiston hallinto ja 
opettajat. 
 
 
opiston hallinto ja opettajat 
  
 
 
 
opiston hallinto. 
 
 
opiston hallinto, sivistystoimi 

Sisaralennukset 
otetaan käyttöön 
vuoden 2020 aikana 
 
 
Koko lukuvuoden ajan: 
Asiakaspalautteet, 
kehittämisillat, 
kurssiarvioinnit. 
 
jatkuvasti 
 

 

Nuorten ja lasten 
osallistujamäärä ja 
palautteet kursseilla 

Luomme ja kehitämme 
rohkeasti yhdessä uutta 

Kansalaisopisto järjestää avoimia 
yleisötilaisuuksia. 
 
 

opiston hallinto, 
hallintokunnat, kolmas 
sektori 

Jatkuvasti. 
Asiakaspalautteet, 
toteutuneet 
tilaisuudet 

Meillä on toimiva ja 
turvallinen 
toimintaympäristö 

Opettajille järjestetään 
ensiapukoulutusta. 
 
Panostetaan toimivaan 
vuorovaikutukseen oppilaan ja 
opettajan välillä. 

opiston hallinto 
 
 
opettajat 
 

Vuoden 2020 kuluessa. 
 
 
Asiakaspalautteet 
 

Meidät  tunnetaan 
monipuolisista  
sivistyspalveluista ja 
kulttuuritoiminnasta 

Kansalaisopisto osallistuu 
valtakunnallisiin, maakunnallisiin ja 
paikallisiin yhteistyöverkostoihin. 
 
Kansalaisopisto näkyy sosiaalisessa ja 
muussa mediassa säännöllisesti ja 
ajantasaisesti. 
 
Kansalaisopisto seuraa yhteiskunnan 
ilmiöitä ja muokkaa tarvittaessa 
palveluitaan niiden mukaan.  

 

opiston hallinto, opettajat 
 
 
 
kaupungin viestintätiimi, 
opiston hallinto ja opettajat 
 
 
 
opiston hallinto, opettajat 

 
 

Jatkuvasti 
 

 
Tiedottamiskanavien 
määrä, tiedotteiden 
kattavuus ja määrä 
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Vapaa-aika 

 
Nuorisotoimi 
 
Nuorisotyön tarkoituksena on tukea nuorten kasvua ja omaehtoista toimintaa, vahvistaa nuorten 
itsenäistymistä sekä edistää nuorten hyvinvointia, osaamista ja vaikutusmahdollisuuksia. Lisäksi 
nuorisotyö parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja tarjoamalla vaihtoehtoista toimintaa turvalliseen 
ja ohjattuun vapaa-ajanviettoon.  
 
Starttipaja Laituri on suunnattu 15–25 - vuotiaille nuorille, jotka ovat ilman työ- tai 
koulutuspaikkaa ja tarvitsevat tukea arjen hallintaan sekä tulevaisuuden suunnitelmien 
tekemiseen. 
 
Etsivä nuorisotyö auttaa 15-29-vuotiaita nuoria tulevaisuuden suunnittelussa, arjenhallinnassa ja 
esim. harrastusten löytämisessä. Etsivät voivat myös yhdessä nuoren kanssa kartoittaa mahdollisia 
opiskelu- ja työpaikkoja. Palvelu on nuorelle vapaaehtoista. 
 
Ohjaamo on nuorten alle 30-vuotiaiden matalan kynnyksen palvelupiste, joka tarjoaa tietoa, 
neuvontaa ja ohjausta monialaisesti. Ohjaamo rakentuu eri hallinnonalojen peruspalveluista ja 
laajasta yhteistyöverkostosta.  
 
 

NUORISOPALVELUT 

Tavoite Toimenpiteet Vastuu Aikataulu ja 
mittari 

Kannustamme osallisuuteen 
ja vaalimme tasa-arvoa 

Nuorisovintin aukioloaikoja 
pidennetään. 
 
Nuorille järjestetään enemmän 
säännöllistä toimintaa. 
 

valtuusto, vastaava 
vapaa-aikaohjaaja, 
henkilökunta 
 

Nuorisovintin aukioloaikoja 
laajennetaan vuoteen 2021 
mennessä. 
 
 Vuoden 2020 kuluessa 
 

Luomme ja kehitämme 
rohkeasti yhdessä uutta 

Nuoret otetaan mukaan 
ideointiin ja toiminnan 
suunnitteluun. 

 

vastaava ohjaaja, 
henkilökunta 
 

Jatkuvasti 

Meillä on toimiva ja 
turvallinen 
toimintaympäristö 

Työntekijöille järjestetään 
voimankäyttö- ja 
ensiapukoulutusta. 

Toimivat nuorisotilat 
 

Vastaava vapaa-
aikaohjaaja 

Jatkuvasti 

 

Suunnittelu aloitetaan v. 
2020 aikana. 
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NUORISOPALVELUT 

Tavoite Toimenpiteet Vastuu Aikataulu / mittari 

Meidät  tunnetaan 
monipuolisista  
sivistyspalveluista ja 
kulttuuritoiminnasta 

Nuorisopalveluiden omaa toimintaa 
tuodaan esiin mediassa. Nuoria tavoitellaan 
heidän käyttämillään sosiaalisen median 
kanavilla. 
 
Nuorisopalvelut järjestää nuorille 
suunnattuja tapahtumia ja on mukana 
yleisillä tärkeäksi katsomillaan messuilla ja 
PopUp-tapahtumissa. 
 
 

vastaava ohjaaja 
ja henkilökunta 
 
 
vastaava-ohjaaja 
ja henkilökunta 

 

Näkyvyys/kertaa/vuosi 
 
 
 
4 kertaa/vuosi 

 

 
 

Liikuntatoimi 
 
Alajärven kaupungin liikuntapalvelujen tehtävänä on tuottaa kuntalaisten omiin tarpeisiin 
pohjautuvia kunto- ja terveysliikuntapalveluja, kehittää liikuntapaikkoja ja tukea ja edistää 
kolmannen sektorin omaehtoista liikuntapalvelujen tuotantoa. Liikuntapalvelut tuotetaan itse ja 
yhteistyössä paikallisten liikunta- ja urheiluseurojen, perusturvan, kuntien sekä vapaa-
aikapalveluja tuottavien sidosryhmien kanssa. 
 
  
 

LIIKUNTAPALVELUT 

Tavoite Toimenpiteet Vastuu Aikataulu ja 
mittari 

Kannustamme 
osallisuuteen ja 
vaalimme tasa-arvoa 

Palveluita tuotetaan kaiken 
ikäisille erityisryhmät huomioiden 
 

Uimahallin kuntosalin 
aukioloaikoja pidennetään 
 

Järjestetään yhteiskuljetuksia 
kyliltä keskustan palveluihin ja 
tapahtumiin 
 

vastaava ohjaaja ja 
henkilökunta 
 
valtuusto, 
lautakunta, vastaava 
ohjaaja 

 
vastaava ohjaaja ja 
henkilökunta 
 

Tarkastellaan vuosittain, että 
palvelut jakautuvat tasa-arvoisesti 
 
Kevät 2020 
 
 

Toiminta alkaa keväällä 2020. 
Osallistujamäärät kyydityksiin ja 
tapahtumiin 
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LIIKUNTAPALVELUT 

Tavoite Toimenpide Vastuu Aikataulu / mittari 

Luomme ja kehitämme 
rohkeasti yhdessä uutta 

Tunnistetaan kehittämistarpeet ja 
reagoidaan niihin nopeasti. 
 
 
Järjestetään säännöllisesti kokoontumisia 
ja keskustelutilaisuuksia sisäisesti ja eri 
yhteistyötahojen kanssa. 
 
Henkilöstö pysyy kiinni ajassa jatkuvalla 
kouluttautumisella. Uusia oppeja ja 
ajatuksia tuodaan rohkeasti päivittäiseen 
työhön. 

vastaava 
ohjaaja, 
henkilökunta 
 
vastaava 
ohjaaja 
 

 
vastaava 
ohjaaja, 
henkilökunta 

Vuonna 2021 laajempi 
asiakaskysely. Yksittäisiin 
palautteisiin nopea 
reagointi. 
 
Vähintään 2 krt/vuosi  

 

Jatkuvasti 

Meillä on toimiva ja 
turvallinen toimintaympäristö 

Käytetään tuntiohjaajia, joilla on 
ammattipätevyys (esim. uimaopettajat, 
erityisliikunta) 
 
Työntekijöille järjestetään ensiapu- ja 
voimankäyttökoulutusta 
 

vastaava 
ohjaaja  
 
 
vastaava 
ohjaaja 

Vuosina 2020-2022 
 
 

Jatkuvasti 

Meidät  tunnetaan 
monipuolisista  
sivistyspalveluista ja 
kulttuuritoiminnasta 

Saavutetaan positiivista näkyvyyttä omalla 
laadukkaalla toiminnalla ja hyvällä 
asiakaspalvelulla 
 

vastaava 
ohjaaja, 
henkilökunta 

Jatkuvaa 
 

 

Kirjasto 
 
Kirjaston perustehtävänä on tarjota pääsy aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin sekä ylläpitää 
monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa. Lisäksi kirjaston tehtävänä on edistää lukemista ja 
kirjallisuutta sekä tarjota ohjausta ja tukea monipuoliseen lukutaitoon. Kirjasto tarjoaa myös 
tietopalvelua, tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä tiloja oppimiseen, työskentelyyn sekä 
harrastus- ja kansalaistoimintaan. Kirjasto on avoin, julkinen tila ja palvelu, joka tukee 
sananvapautta, aktiivista kansalaisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä edistää yhteiskunnallista ja 
kulttuurista vuoropuhelua. 
 
Alajärven kaupungin kirjastoverkkoon kuuluvat Alajärven pääkirjasto, Lehtimäen lähikirjasto, 
kirjastoauto sekä koulukeskuksen kirjasto. Alajärven kaupunki tuottaa myös Vimpelin 
kunnankirjaston kirjastopalvelut. Alajärven ja Vimpelin pääkirjastot sekä Lehtimäen lähikirjasto 
toimivat myös omatoimikirjastoina. 
Alajärven kaupunginkirjasto ja Vimpelin kunnankirjasto kuuluvat 22 kunnan muodostamaan 
Eepos-kirjastojen kimppaan. 
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KIRJASTOPALVELUT 

Tavoite Toimenpiteet Vastuu Aikataulu ja 
mittari 

Kannustamme 
osallisuuteen ja 
vaalimme tasa-
arvoa 

Kirjaston käyttäjistä kootaan asiakasraati 
 
Kirjastossa järjestetään kerran vuodessa 
asiakaspalaute- tai kehittämisilta. 
 
Palveluja ja tapahtumia järjestetään 
tasapuolisesti kaikenikäisille huomioiden 
asiakasraadin ja kehittämisiltojen tulokset. 
 

kirjastotoimenjohtaja 
 
kirjastotoimenjohtaja 
 
 
kirjastotoimenjohtaja 
ja kirjastonhoitajat 
 
 

Kevät 2020 
 
1 kerta/vuosi 
 
Tapahtumien 
kohdentuminen eri 
ikäisille. 
Asiakastyytyväisyyskyselyt
 1 kerta/vuosi 
 

Luomme ja 
kehitämme 
rohkeasti yhdessä 
uutta 

Henkilöstölle järjestetään aikaa toiminnan 
suunnitteluun ja kehittämiseen (mm. 
henkilöstöpalaverit, työaikajärjestelyt). 
 

kirjastotoimenjohtaja, 
henkilöstö 

Jatkuvasti 

Meillä on toimiva ja 
turvallinen 
toimintaympäristö 

Vimpelin kirjaston tiloja laajennetaan tai 
järjestellään uudelleen. 
 

Alajärven ja Lehtimäen kirjastoihin 
järjestetään hiljaista työskentelytilaa. 

Vimpelin kunta, 
sivistystoimenjohtaja, 
kirjastotoimenjohtaja  

 
Valtuusto, 
kirjastotoimenjohtaja, 
henkilökunta 

Talousarvion yhteydessä 
 
 
 
Vuoteen 2022 mennessä 

 

KIRJASTOPALVELUT 

Tavoite Toimenpiteet Vastuu Aikataulu ja 
mittari 

Meidät  tunnetaan 
monipuolisista  
sivistyspalveluista ja 
kulttuuritoiminnasta 

Kirjasto edistää lukutaitoa ja panostaa 
palveluiden, näyttelyiden sekä erilaisten 
tapahtumien järjestämiseen. 
 
 
Kirjasto näkyy sosiaalisessa ja muussa 
mediassa säännöllisesti ja ajantasaisesti 
 
Nuoret huomioidaan sosiaalisen median 
kanavilla ja viestipalveluissa (mm. 
Instagram, WhatsApp). 
 
Kirjasto osallistuu messuille sekä harrastus- 
ja tutustumispäiviin. 
 

kirjastotoimenjohtaja, 
koko henkilökunta 
 
 

kirjastotoimenjohtaja, 
kirjastosihteeri 

kirjastotoimenjohtaja, 
kirjastosihteeri 
 
 
kirjastotoimenjohtaja, 
henkilökunta 
 

Tapahtumien, 
näyttelyiden ja 
vinkkausten määrä/vuosi 
 

Näkyvyys/kertaa/vuosi 
 
Näkyvyys /kertaa/vuosi 

 

 

2 kertaa/vuosi  
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Museo 
 
Nelimarkka-museo on Etelä-Pohjanmaan aluetaidemuseo 
Taiteilija-professori Eero Nelimarkan (1891-1977) rakennuttama ja hänen ystävänsä, arkkitehti 
Hilding Ekelundin suunnittelema Nelimarkka-museo avattiin vuonna 1964. Museo on toiminut 
Etelä-Pohjanmaan aluetaidemuseona vuodesta 1995. 
 
Museon tehtäviin kuuluu Eero Nelimarkan taiteen esittämisen ja tutkimuksen lisäksi pohjalaisen 
taiteen tunnetuksi tekeminen sekä taidekasvatus. Nelimarkka-museossa järjestetään vaihtuvia 
näyttelyitä, työpajoja ja tapahtumia kaiken ikäisille. 1980-luvun puolivälistä alkaen museo on 
ylläpitänyt kansainvälistä taiteilijaresidenssiä. 
Kesäisin museossa voi nauttia kahvin ja Nelimarkka-leivoksen valoisassa Café de Nelimarkassa tai 
käydä ympäri vuoden ostoksilla Neljän markan putiikissa. Museosta voi varata ryhmälleen 
räätälöidyn opastuskierroksen tai työpajan. Nelimarkka-museon toimintaan kuuluvat museon 
läheisyydessä sijaitseva Villa Nelimarkka sekä Alvar Aallon suunnittelema Villa Väinölä Alajärven 
keskustassa. 
Nelimarkka-museo on avoinna ympäri vuoden. 
 
 

MUSEOPALVELUT 

Tavoite Toimenpiteet Vastuu Aikataulu ja 
mittari 

Kannustamme osallisuuteen ja 
vaalimme tasa-arvoa 

Osallistava työpajatoiminta säilytetään 
(kyytikorvaukset mahdollistaneet ryhmien 
saapumisen laajalta alueelta) 

 
Matalan kynnyksen toimintaa kehitetään 
erilaisille kohdeyleisöille (esim. seniorit, 
nuoret, erityisryhmät) 

 

museon 
työntekijät, 
valtion ja kunnan 
päättäjät 

Vuosittain. 
Palautekyselyt, 
vierailijoiden ja 
tapahtumien määrä 

Luomme ja kehitämme 
rohkeasti yhdessä uutta 

Henkilöstölle järjestetään aikaa toiminnan 
suunnitteluun ja kehittämiseen (mm. 
henkilöstöpalaverit, työaikajärjestelyt). 

 
Residenssitaiteilijoiden tapahtumia tuodaan 
lähelle kohdeyleisöjä 

 
Nuorille järjestetään toimintaa esimerkiksi 
elokuvailtojen ja virtuaalimuseon muodossa. 

 
Kartoitetaan paikalliset tarpeet ja toiveet 

museon 
henkilökunta 
 

Palautekyselyt, 
vierailijoiden ja 
tapahtumien määrä 

Meillä on toimiva ja 
turvallinen toimintaympäristö 

Henkilökunnalle järjestetään ensiapu- ja 
voimankäyttökoulutusta 

 

 Vuoden 2020 
kuluessa 
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MUSEOPALVELUT 

Tavoite Toimenpiteet Vastuu Aikataulu ja 
mittari 

Meidät  tunnetaan 
monipuolisista  
sivistyspalveluista ja 
kulttuuritoiminnasta 

Markkinointia kehitetään ja museokokoelma 
tuodaan verkkoon.   
 
 
Jatketaan laadukkaiden koululaisopastusten 
ja työpajojen järjestämistä maakunnan 
oppilaille. Lapset vievät tunnettavuutta myös 
koteihin. 
 
Residenssitoimintaa kehitetään ns. 
residenssiemännällä, joka ylläpitää ja 
laajentaa laadukasta toimintaa sekä lisää 
tunnettavuutta. 
 
Viedään kiertäviä näyttelyitä esim. 
vanhainkoteihin ja muihin julkisiin tiloihin. 
 

museon 
henkilökunta, 
viestintätiimi 

 
Kunnan ja 
valtion  päättäjät 

Palautekyselyt, 
vierailijoiden ja 
tapahtumien määrä 

 
 
 
 

 
Kehittämissuunnitelman arvioinnit ja ajankohdat 
 
Kehittämissuunnitelman tavoitteet ja toteutus kirjataan suurtuotteittain talousarvioon sekä 
oppilaitoskohtaisiin vuosisuunnitelmiin. Osa-alueiden arviointi ja arvioinnin tulosten koonti 
tapahtuu yksikkötasolla vuosittain. Tulokset toimitetaan lautakunnalle tiedoksi. Sektoreiden 
arviointi suoritetaan vuosittain tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä ja koko 
kehittämissuunnitelman arviointi valtuuston tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä.  
 

 
 


