
SIVISTYSLAUTAKUNTA 
 

Sivistyslautakunta vastaa varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, aikuiskoulutuksen 

sekä vapaa-aikatoimen palvelujen toteuttamisesta ja kehittämisestä.  Sivistystoimi tukee palvelujensa 

avulla kuntalaisten hyvinvointia, osallisuutta ja kasvumahdollisuuksia. 

Sivistystoimen hallinto on yhdistetty yhtenäiskoulun hallintoon siten, että hallinnollinen rehtori-sivistystoi-
menjohtaja vastaa sivistystoimenjohtajan virkaan kuuluvista tehtävistä, kuten sivistystoimen tulosalueen 
toimistopäällikön ja sivistyslautakunnan esittelijän tehtävistä. Yhtenäiskoulun toimistosihteeri vastaa koulu-
kuljetusten järjestämisestä ja sivistystoimen hallinnon toimistotehtävistä. 
 

Sivistystoimen strategia ajalle 2020 - 2025 on hyväksytty vuonna 2020 ja sen vuosittaiset toteuttamissuun-
nitelmat kirjataan koulun toimintasuunnitelmaan ja käydään läpi muiden tulosyksiköiden henkilöstöpalave-
reissa.  
 

Vesannon sivistystoimen visio 2025 
• Hyvinvoivat ja tulevaisuuteensa uskovat lapset ja nuoret. 
• Yhteisöllisyyttä tukevat ja tunnetaitoja vahvistavat toimivat palvelut läheisessä kosketuksessa luon-

toon. 
• Viihtyvyyttä, toimeliaisuutta ja hyvinvointia lisäävät vapaa-ajan palvelut. 
• Innostava, osaava ja yhdessä toimiva henkilöstö. 
• Neuvokkuus muutosten edessä. 

           VESANNOLLA VOIDAAN HYVIN! 
 

3.4.1. Varhaiskasvatus 
 

Palvelunkuvaus 

Varhaiskasvatusta järjestetään Vesannon kunnassa päiväkoti Esikossa ja omassa kodissaan työskentelee 

yksi perhepäivähoitaja. Esiopetusta, jota säätelee perusopetuslaki, järjestetään Vesannolla päiväkoti Esi-

kossa. Vuorohoito on myös keskitetty päiväkotiin. 

Päiväkoti Esikossa lapset ovat jaettu ryhmiin. Jokaisessa ryhmässä on pedagogisesta toiminnasta vastaava 

varhaiskasvatuksen opettaja, varhaiskasvatuksen lastenhoitaja sekä tarvittaessa ryhmäavustaja. Päiväkoti 

Esikossa työskentelee myös varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Ryhmien toiminta perustuu pienryhmätoi-

mintaan sekä suunnitelmalliseen ja tavoitteelliseen varhaiskasvatuksen järjestämiseen lain asettamien ta-

voitteiden ja vaatimusten mukaisesti.   

Perhepäivähoidossa varhaiskasvatuksesta vastaa perhepäivähoitaja. Perhepäivähoitoa järjestetään hoitajan 

omassa kodissa. Lapsiryhmän koko on enintään neljä. Perhepäivähoitotoiminnassa noudatetaan samoja 

varhaiskasvatukselle asetettuja tavoitteita ja velvoitteita kuin päiväkotitoiminnassakin.  

Vesannon kunnan varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on päivitetty vastaamaan varhaiskasvatuslain 

asettamia tavoitteita ja ne on otettu käyttöön 1.8.2022. 

 

Hankkeet 

Valtion erityisavustus koronaepidemian vaikutusten tasoittamiseksi  

Koronaepidemian aiheuttamien oppimisen ja pulmatilanteiden ratkaisemiseksi varhaiskasvatuksessa ja esi-

opetuksessa on lisätty henkilöstöresurssia oppimisen tukeen ja erityisopetukseen. Näin oppilaiden 



edellytykset osallistua täysipainoisesti opetukseen paranevat ja lasten hyvinvointi paranee. Lasten henkilö-

kohtainen kohtaaminen ja kuuleminen arjessa mahdollistuu lisätyn resurssin turvin.  

Tasa-arvoa ja kouluhyvinvointia lisäävien toimenpidekäytänteiden laadullinen kehittäminen 

 Hankerahoituksen avulla tuetaan varhaiskasvatuksen lasten ja esiopetuksen oppilaiden yksilöllisiä oppimis-

polkuja, tuetaan koulumyönteisyyttä, ehkäistään kouluakäymättömyyttä ja pystytään havaitsemaan tuen 

tarve varhaisessa vaiheessa sekä kohdentamaan tukitoimet ajoissa. Myönnetyllä avustuksella on palkattu 

määräaikainen varhaiskasvatuksen opettaja. 

 

VALTUUSTOA SITOVA TAVOITE JA SEN MITTAAMINEN 
 
TAVOITE 

 

 
MITTARI 

 

 
TOTEUMA 

 
Varhaiskasvatuspalvelut ovat riittä-
viä ja saavutettavia. 

 
Kelpoisen henkilökunnan määrä 
on riittävä ja henkilökunnan suh-
deluku on varhaiskasvatuslain mu-
kainen jatkuvasti. 

 

Henkilöstön ja huoltajien välinen 
yhteistyö 

Tapaamiset/toimintakausi 

 

Asiakaskyselyt 

 

 

SIVISTYSLAUTAKUNTAA SITOVAT TAVOITTEET JA NIIDEN MITTAAMINEN 
 
TAVOITE 

 
MITTARI 

 
TOTEUMA 

Varhaiskasvatussuunnitelma toteu-
tuu. 

Arviointikeskustelut ja 
palautekyselyt 

 

Arki on turvallista ja toimivaa. Lap-
set kokevat kuuluvansa ryhmään. 
Ketään ei kiusata. 

Arviointi osana Vasu-keskustelua 

Säännönmukaiset tarkastukset ja 
ajan tasalla olevat 
pelastussuunnitelmat 

 

Hyvinvointi vahvistuu ja luonto on 
hyvinvoinnin lähteenä. 

Tunne- ja vuorovaikutustaitoja 
harjoitellaan säännöllisesti. Huo-
maa hyvä -kortit käytössä, Metsä-
mörri -toiminta ja säännölliset lähi-
luontoretket  

Lapset puheeksi -keskustelut pide-
tään aina varhaiskasvatuksen aloit-
tamisen yhteydessä ja esiopetus-
vuoden aikana. 

Varhaiskasvatuksen osallistumis-
aste  

 



Oppimisen ja kasvun tuki on riittä-
vää. 

 

Tukipalvelut tarpeen mukaan: eri-
tyisopetus, kuraattori, koulupsy-
kologi sekä monialainen työ-
ryhmä. 
 

 

Lapset ja vanhemmat ovat mukana 
toiminnan suunnittelussa. Vanhem-
muutta tuetaan kohtaamisissa. 

Vanhemmat osallistuvat toimin-
nan suunnitteluun Vasu-keskuste-
luissa. 

Lapsiparlamentti -toiminnan aloit-
taminen. 

 

 Kohtaamispaikan kävijämäärät.  

 Palautekyselyt  

 

3.4.2. Perusopetus 
 

Vesannon yhtenäiskoulu on toiminut 1.8.2009 alkaen. Siihen kuuluvat sekä perusopetus että lukiokoulutus. 

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta kuuluu koulun toimintaan tarjoten 1.-2. luokan oppilaille turvalliset 
iltapäivät.  Ohjaajina toimivat koulunkäynnin ohjaajat. Perusopetuslain mukaista aamu- ja iltapäivätoimintaa 
tarjotaan koululla iltapäivisin ja aamutoiminta järjestetään päiväkoti Esikossa. 

Perusopetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden sosiaalista kasvua ja edistää oppilaiden terveen itsetunnon 
kehittymistä sekä elämänhallintaa. Opetustyötä ohjaa perusopetuslaki ja -asetus sekä opetussuunnitelma.  
Vesannon yhtenäiskoulun toimintaa ohjaavat seuraavat arvot: oikeus hyvään opetukseen, kasvu ihmisyy-
teen, toisen kunnioittaminen, oppilaan ainutlaatuisuus, turvallisuus, oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo. 

Vesannon perusopetuksen laatukriteerit on työstetty opetushallituksen laatimien laatukorttien pohjalta. Laa-
tukortteja on yhteensä 11 ja niistä neljä ensimmäistä koskee opetuksen rakenteiden laatua ja kortit 5 - 11 
oppilaan kohtaaman toiminnan laatua. Niissä määritellään, miten opetushallituksen määrittämät laatukri-
teerit toteutuvat Vesannon yhtenäiskoulussa.  Osana laatutyötä on tehty myös arviointisuunnitelma, jonka 
mukaisesti arviointityötä tehdään monella eri tasolla.  

Kodin ja koulun yhteistyötä tehdään jatkuvasti sekä kunta/koulu-, luokka- että oppilastasolla. Yhteistyötä oh-
jaavat periaatteet ovat aktiivisuus, monikanavaisuus, avoimuus ja kodin osallistaminen. Lähtökohtana on eri 
osapuolten keskinäinen kunnioitus ja kasvatuskumppanuus. Lapset puheeksi -keskustelut pidetään 2., 6. ja 
8. luokalla. 

Oppilaiden vaikutuskanavia kaikilla ikäluokilla ovat oppilaskuntatyö, ryhmänohjaajan tunnit ja erilaiset kyse-
lyt. 

Perusopetuksen 1.8.2016 voimaan tullut opetussuunnitelma on laadittu Nilakan kuntien yhteistyönä. Ope-
tussuunnitelmaa on päivitetty viimeksi 1.8.2022 alkaen. 

Perusopetuksen tuntikehyksestä päätetään lukuvuosittain oppilasmäärän ja yläkoulun oppilaiden ainevalin-
tojen pohjalta. Peruskouluille on varattu määräraha neljän vakinaisen koulunkäynnin ohjaajan palkkaukseen 
koko lukuvuodelle. Sivistystoimenjohtaja päättää lukuvuosittain koulunkäynnin ohjaajien palvelun kohden-
tamisesta oppilaiden tehostetun ja erityisen tuen tarpeen ja opetusryhmien koon perusteella. Lisäksi on pal-
kattu tarpeen mukaan määräaikaisia koulunkäynnin ohjaajia. 



Oppilasennusteet 

Vesannon yhtenäiskoulun oppilasennuste, joka on laadittu väestörekisteritietojen pohjalta (tilanne syyskuu 
2022) 

 luokat 1-6 luokat 7-9 luokat 1-9 

2022 - 23 82 62 144 

2023 - 24 77 57 134 

2024 - 25 71 51 122 

2025 - 26 63 47 110 

2026 - 27 59 41 100 

2027 - 28 58 36 94 

 

Huom! Sijoitusperheiden uusia lapsia ei ole voitu huomioida ennusteessa. 

 

Hankkeet  

Koulun kerhotoiminta ja harrastamisen Suomen malli 

Koulupäivän yhteyteen järjestettävän kerhotoiminnan tavoitteena on luoda tasavertaiset osallistumismah-

dollisuudet kaikille, erityisesti asutuskeskusten ulkopuolella asuville oppilaille. Kerhot voivat olla myös lyhy-

empiaikaisia kokeilukerhoja. Mieluisa kerhotoiminta lisää oppilaiden taitoja, kouluhyvinvointia, kouluun 

kiinnittymistä sekä vahvistaa hyvän itsetunnon kehittymistä. Tavoitteena on luoda kerhotoimintaa, jossa 

saadaan perusvalmiuksia omaan harrastamiseen. Oppilaita osallistetaan kerhotoiminnan suunnitteluun. 

Kerhotoimintaa järjestetään sekä koulujen kerhotoiminta-avustuksella että Harrastamisen Suomen malli -

avustuksella. 

Valtion erityisavustus koronaepidemian vaikutusten tasoittamiseksi  

Koronaepidemian aiheuttamien oppimisen ja pulmatilanteiden ratkaisemiseksi perusopetuksessa on lisätty 

henkilöstöresurssia oppimisen tukeen ja erityisopetukseen. Näin oppilaiden edellytykset osallistua täysipai-

noisesti opetukseen ja oppilaiden hyvinvointi paranevat. Oppilaiden henkilökohtainen kohtaaminen ja kuu-

leminen arjessa mahdollistuu lisätyn resurssin turvin.  

Tasa-arvoa ja kouluhyvinvointia lisäävien toimenpidekäytänteiden laadullinen kehittäminen 

Hankerahoituksen avulla tuetaan perusopetuksen oppilaiden yksilöllisiä oppimispolkuja, tuetaan koulu-

myönteisyyttä, ehkäistään kouluakäymättömyyttä ja pystytään havaitsemaan tuen tarve varhaisessa vai-

heessa sekä kohdentamaan tukitoimet ajoissa. Myönnetyllä avustuksella on palkattu määräaikaisia koulun-

käynnin ohjaajia ensisijaisesti sellaisten perusopetuksen opetusryhmien käyttöön, joissa on tehostetun tai 

erityisen tuen oppilaita. 

 

 

 

 



VALTUUSTOA SITOVA TAVOITE JA SEN MITTAAMINEN 

 
TAVOITE 

 

 
MITTARI 

 

 
TOTEUMA 

Perusopetuksen palvelu on laadu-
kasta. 

Kelpoisuusasetuksen mukainen 
kelpoisuus 85 % kaikesta opetuk-
sesta 

Riittävät tukiresurssit (koulun-
käynnin ohjaajat) 

 

Asiakaskyselyt 

 

 

SIVISTYSLAUTAKUNTAA SITOVAT TAVOITTEET JA NIIDEN MITTAAMINEN 
 
TAVOITE 

 
MITTARI 

 
TOTEUMA 

Opetussuunnitelma toteutuu ja lä-
hiluonto on osa oppimisympäris-
töä. 

Arviointikeskustelut ja palauteky-
selyt. 

 

Arki on turvallista ja toimivaa. Ke-
tään ei kiusata. 

Kouluterveyskysely 

Tea-viisari  

Säännönmukaiset tarkastukset ja 
ajan tasalla olevat pelastussuunni-
telmat 

 

Hyvinvoivat ja tyytyväiset oppilaat. 

 

Kouluterveyskysely 

Sotkanet 

 

Oppimisen ja kasvun tuki on riit-
tävä. 

Tukipalvelut;  

3 erityisopettajaa 
kuraattori 2 pv/vk 

koulupsykologi 2 krt/kk 

 

Oppilaiden osallisuus vahvistuu. Osallisuus -ryhmien säännöllisyys. 

Harrastamisen Suomen malli -to-
teutuu. 

Kouluterveyskysely. 

 

 

 

3.4.3. Lukio 
Lukio on osa Vesannon yhtenäiskoulua ja lukion nimi on 1.8.2009 alkaen Vesannon yhtenäiskoulun lukio. 

Vuosikurssikohtaisen lähiopetuksen lisäksi opetusta järjestetään vuorovuosi -kursseina omana lähiopetuk-
sena kahden eri vuosikurssin opiskelijoille tai yhteistyössä muiden lukioiden kanssa virtuaaliopetuksena sekä 



verkkokursseina. Näin pystymme tarjoamaan myös valinnaiset opintojaksot sekä laajentamaan kielivalikoi-
maa. 

Oppivelvollisuuden laajentuminen ja toisen asteen opintojen maksuttomuus tulivat voimaan 1.8.2021 al-
kaen. Koulumatkat, oppikirjat yms. materiaalit ovat opiskelijalle maksuttomia siihen saakka, kunnes opiskelija 
täyttää 20 vuotta. 

Kunta järjestää edelleen Vesannon yhtenäiskoulun lukion opiskelijoille koulukuljetuksen, kun koulumatkan 
pituus on yli 5 km. Kuljetuksen järjestämisessä noudatetaan sivistyslautakunnan ohjeita. Kansaneläkelaitos 
korvaa kunnalle koulumatkatukilain mukaiset omavastuun 43 euroa / kk / oppilas ylittävät menot linja-auto-
taksan perusteella.   

Lukio toimii yhteistyössä muiden lukioiden sekä ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kanssa. Suonenjoen 
ja Rautalammin lukioiden kanssa yhteistyötä jatketaan yhteisellä opetustarjonnalla.  
 

Lukion kehittämistä on pohdittu työryhmällä vuoden 2022 alusta alkaen. Työryhmä on tuottanut useita vaih-
toehtoja lukion kehittämiseksi ja markkinoinnin lisäämiseksi. Kehittämistoimia otetaan käyttöön asteittain. 
Finest future -ohjelmaan liitytään ja uusia kansainvälisiä opiskelijoita otetaan lukuvuodesta 2023 -2024 al-
kaen. 

Lukion opiskelijamäärä 20.9.2022 (nuorten ops): 39, josta vieraskuntalaisten osuus on 51,28 %. Aikuislukio-
laisia ei ole tällä hetkellä. Vesantolaisista peruskoulun päättäjistä noin 35 - 60 % jatkaa omassa lukiossa.   

Opiskelijaennuste 

LUKIO 1. VSK 2. VSK 3. VSK 4. VSK YHT. 

2022 – 2023 16 16 5 3 40 

2023 – 2024 26 16 16   58 

2024 – 2025 24 26 16   66 

2025 – 2026 26 24 26   76 

2026 – 2027 24 26 24   74 

2027 – 2028 20 24 26   70 

2028 – 2029 24 20 24   68 

 

Ennusteeseen on laskettu 50 % Vesannolta lukioon lähtevästä ikäluokasta + 10 opiskelijaa (arvio) naapuri-

kunnista sekä 5 opiskelijaa Finest Future -ohjelman kautta tuleviksi opiskelijoiksi.   

Hankkeet 

Valtion erityisavustus lukiokoulutukseen koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoitta-

miseksi 

Valtionavustus käytetään opetukseen, ohjaukseen, hyvinvointiin ja tukitoimiin liittyvien lisäresurssitarpei-

den rahoittamiseen. Tavoitteena on parantaa opiskelijoiden edellytyksiä opiskella lukion opetussuunnitel-

man perusteiden mukaisessa opetuksessa sekä tukea heitä ylioppilastutkintoon valmistautumisessa ja 

jatko-opintoihin siirtymisessä. 

 



Digiekosystemi -hanke 

Itä-Suomen lukioiden yhteinen digiekosysteemi -hanke jatkaa digipedagogiikan kehittämistä ja ottaa käyt-
töön uuden elukio -moodle -oppimisalustan. Lisäksi vahvistetaan arviointiin liittyvän teknologian käyttöön-
ottoa. 

Nuorten jaksaminen ja hyvinvointi -hanke 

Nuorten jaksaminen ja hyvinvointi Itä-Suomessa – hankkeen tavoitteena on lisätä nuorten hyvinvointia ja 

jaksamista kokonaisvaltaisesti ja ennaltaehkäisevästi, nuorten toiveita kuunnellen. Hanke kohdentuu nuor-

ten mielen hyvinvoinnin edistämiseen sekä syrjäytymisen ja pudokkuuden riskien tunnistamiseen ja ehkäi-

semiseen. Hankkeessa muodostuvan hyvinvoinnin toimintamallin ja palvelurepertuaarin (toimintoja ja ta-

pahtumia nuorille ja lukioille) avulla vahvistetaan nuorten elämänhallintaa, itseohjautuvuutta, sosiaalisia ja 

tunnetaitoja, ehkäistään syrjäytymistä ja turvattomuutta sekä lisätään osallisuutta ja motivaatiota. Hank-

keen piiriin kuuluu 13 yhteistyölukiota Itä-Suomen alueelta. 

 

VALTUUSTOA SITOVA TAVOITE JA SEN MITTAAMINEN 
 
TAVOITE 

 
MITTARI 

 

 
TOTEUMA 

Lukion opetus on laadukasta.  Kelpoisuusasetuksen mukainen 
kelpoisuus 90 % kaikesta opetuk-
sesta 

 

 

SIVISTYSLAUTAKUNTAA SITOVAT TAVOITTEET JA NIIDEN MITTAAMINEN 
 
TAVOITE 

 
MITTARI 

 
TOTEUMA 

Vetovoimainen lukiokoulutus 

 

Yli 80 % opiskelijoista jatkaa opin-
toja lukion jälkeen 

Vähintään 50 % oman perusope-
tuksen päättötodistuksen saajista 
aloittaa lukiossa 

Vähintään 20 lukio-opinnot aloit-
tavaa opiskelijaa 

 

Lukion kehittämistyö Kehittämistyön suunnitelmallisuus  

Opetussuunnitelman toteuttami-
nen 

Arviointikeskustelu  

Oppimisympäristön turvallisuus Säännönmukaiset tarkastukset 
pelastussuunnitelmat 

 

Hyvinvoivat ja tyytyväiset opiskeli-
jat. 

Kouluterveyskysely 

Tea-viisarin tulokset 

Sähköisen palautekanavan käyt-
töönottaminen 

 



Oppimisen ja kasvun tuki on riit-
tävä. 

Tukipalvelut, erityisopetus 
kuraattori, koulupsykologi 
Palvelun määrä / vko 

 

Oppilaiden osallisuus vahvistuu. Oppilaiden osallistumisen mah-
dollisuudet 

Oppilaskuntien toiminta 

Osallisuusryhmät 

 

 

3.4.4. Ruokapalvelut 

 

Palvelunkuvaus 

Ruokapalvelujen tavoitteena on tuottaa taloudellisesti laadukkaat ja terveelliset ateriat eri asiakasryhmille. 

Ruokapalvelujen tuottamisen pohjana ovat valtakunnalliset ravitsemussuositukset, laki kouluruokailusta, 

elintarvikelaki, omavalvonta- ym. ohjeistukset. Kouluruokailu on tärkeä osa koulun opetus- ja kasvatusteh-

täviä. Sen ravitsemuksellinen merkitys oppilaan hyvinvoinnin, terveyden ja työtehon tärkeänä ylläpitäjänä 

on merkittävä. Kouluruoka on suomalaista perusruokaa. Ateriat ovat terveellisiä, turvallisia, täysipainoisia, 

vaihtelevia ja monipuolisia, kun syö aterian kaikki tarjolla olevat osat lautasmallin mukaan. 

Vuoden 2023 alusta Vesannon yhtenäiskoulun ja varhaiskasvatuksen ruokapalvelut jäävät kunnan tuotta-

maksi palveluksi. Ruokapalveluihin jää kaksi työntekijää, joista toinen on ruokapalveluvastaava ja toinen 

ruokapalvelutyöntekijä. Tulevaan valmistaudutaan parhaillaan siten, että koulun keittiöllä on käytettävissä 

asianmukaiset laitteet, niin ruoan valmistukseen kuin tietoteknisestikin.  

Koululaisten ruokakasvatuksessa tehdään entistä monialaisempaa yhteistyötä eri yhteistyötahojen kautta. 

Vesannon yhtenäiskoululle ja varhaiskasvatukselle on myönnetty kouluruokadiplomi. 

Materiaalihankinnat hoidetaan pääosin seudullisen hankintatoimen kautta ja elintarvikkeiden hankinnassa 

painotetaan kotimaista lähiruokaa hankintatoimen kilpailutusten puitteissa. Paikallisten toimittamia mar-

joja pyritään hankkimaan entiseen malliin. 

 

VALTUUSTOA SITOVA TAVOITE JA SEN MITTAAMINEN 
 
TAVOITE 

 
MITTARI 

 
TOTEUMA 

Ruokapalvelun tavoitteena on 
tuottaa aterioita kustannustehok-
kaasti ravitsemussuositukset huo-
mioon ottaen yhteistyössä eri si-
dosryhmien kanssa. 

Ateriat keskuskeittiö koululla 

€/ateria koulukeskus 

 

 

 

 

 

 



SIVISTYSLAUTAKUNTAA SITOVAT TAVOITTEET JA NIIDEN MITTAAMINEN 
 
TAVOITE 

 
MITTARI 

 
TOTEUMA 

Yhteisöllisen ruokailun mahdolli-

suutta tarjotaan. 

yhteisöllinen ruokailu järjestyy 
syksyllä 2023 

 

Hävikkiruoan myynti resque-sovel-
luksen kautta. 

Hävikkiruokaa myydään resque-
sovelluksen kautta vuoden 2023 
alusta alkaen. 

 

Lisätään kasvisruokailun osuutta. Kasvisruokaa tarjotaan kaikille.  

Osallistutaan yhteiskunnallisiin tee-
moihin. 

Osallistutaan hävikkiviikkoon, näl-
käpäivään ja koulumaitopäivään. 

 

 

3.4.5 Aikuiskoulutus 
 

Aikuiskoulutuspalveluja tuottaa Suonenjoen kaupungin hallinnoima Sisä-Savon kansalaisopisto. Sisä-Savon 

kansalaisopisto on avoin vapaan sivistystyön opisto toimialueensa Suonenjoen, Rautalammin, Tervon, Ve-

sannon sekä Leppävirran asukkaille. Kansalaisopisto järjestää alueen koulutus- ja kulttuuritarpeita tukevaa 

monipuolista ja hyvinvointia lisäävää yleissivistävää koulutusta ja harrastustoimintaa, ammatillista lisäkou-

lutusta, työvoimapoliittista koulutusta sekä tarjoaa maksupalvelu- ja projektitoimintaa.  

Sisä-Savon kansalaisopisto tarjoaa Vesannolla monipuolisesti erilaisia kursseja eri-ikäisille kuntalaisille. Kurs-

seja mainostetaan kurssioppaan lisäksi sosiaalisessa mediassa ja paikallislehdessä. Yleisöluennot toimivat 

yleissivistävänä ja ajankohtaisiin asioihin pureutuvana mahdollisuutena opiston toiminnassa. Uusia kursseja 

pyritään kokoamaan luovasti paikallisten verkostojen avulla. Kaiken toiminnan päämäärä on hyvinvoinnin, 

osallistumismahdollisuuksien ja sivistyksen ylläpitäminen.  

Konservatorion kuntaosuudet sisältyvät aikuiskoulutus –tulosalueeseen. Kuopion konservatorion alaisena 
toimivaan Suonenjoen musiikkiopistoon on varattu 5 opiskelijapaikkaa vesantolaisille, ja tällä hetkellä opis-
kelijoita on 4.  

 

VALTUUSTOA SITOVA TAVOITE JA SEN MITTAAMINEN 
 
TAVOITE 

 
MITTARI 

 

 
TOTEUMA 

Aikuiskoulutuspalvelut ovat riittä-
viä ja saavutettavia. 

Tarjottu/toteutunut opetus 

2300/2200 tuntia 

 

Opiskelijoiden määrä 

 

Opetustunnin hinta 

 

 

 

 

 



SIVISTYSLAUTAKUNTAA SITOVAT TAVOITTEET JA NIIDEN MITTAAMINEN 
 
TAVOITE 

 
MITTARI 

 
TOTEUMA 

Kansalaisopiston palvelut lisäävät 
hyvinvointia ja osallisuutta.  

Asiakaspalaute  

 

3.4.6. Vapaa-aikatoimi 
 

Palvelunkuvaus 

 

Vapaa-aikatoimi tarjoaa hyvinvointia ja terveyttä edistäviä palveluja kaikille kuntalaisille. Yhteisenä periaat-
teet palvelujen järjestämisessä on eri-ikäisten ryhmien huomioiminen palveluntarjonnassa sekä monikult-
tuurisuus ja suvaitsevaisuuden lisääminen. 

Liikuntatoimi 

Liikuntatoimi tarjoaa monipuolisia liikuntapaikkoja ja -mahdollisuuksia liikunnan harrastajille. Liikuntatoimi 
koordinoi liikunta-alueiden ylläpitotoimia yhdessä Viisarit Oy:n ja kuntalaisten kanssa. Liikuntatoimi avustaa 
liikuntaa harrastavia järjestöjä lapsille ja nuorille suunnatun toiminnan osalta. 

Liikuntatoimen hallinnollisia tehtäviä hoidetaan 30 %:n työajalla vapaa-aikasihteerin toimesta. 

Lisäksi vuoden 2023 alusta lukien palkataan vapaa-aikaohjaaja, jonka työajasta 70 % varataan liikunnan oh-
jaukseen sekä liikunnalliseen yhteistyöhön järjestöjen ja muiden yhteistyötahojen kanssa. 

Nuorisotoimi 

Vapaa-aikasihteerin tehtäviin kuuluu nuorten harrastusmahdollisuuksien järjestäminen ja koordinointi kun-
nassa. Valtaosa toiminnasta toteutetaan itsenäisesti, mutta myös yhteistyössä eri yhdistysten ja toimijoiden, 
lähialueiden kuntien nuorisotyön ja etsivän nuorisotyön kanssa. 

Vapaa-aikasihteeri toimii nuorisovaltuuston toiminnan tukijana ja on läsnä kokouksissa. 

Nuorisotyötä hoidetaan 70 %:n työajalla vapaa-aikasihteerin toimesta. Lisäksi vapaa-aikaohjaajan työajasta 
30 % varataan nuorisotyöhön. 

Kulttuuritoimi 

Kulttuuritoimi tuottaa kulttuuritilaisuuksia eri-ikäisille kuntalaisille erityisryhmiä unohtamatta ja järjestää kai-

kille avoimet kunnan juhlatilaisuudet (mm. itsenäisyysjuhla). Avustustoiminnalla kulttuuritoimi luo mahdolli-

suuksia kulttuurin omaehtoiselle harrastamiselle ja tukee kulttuuritapahtumien järjestämistä ja niistä tiedot-

tamista. 

Kulttuuritoimi panostaa lasten ja nuorten kulttuurikasvatukseen tarjoamalla erilaista kulttuuritoimintaa var-

haiskasvatukselle ja koululle.  Lisäksi huomioidaan kasvavan eläkeläisväestön sekä palvelukeskuksessa asu-

vien vanhusten että erityisryhmien kulttuuritarjonta. Kulttuuritoimen keskeisiä toimintamuotoja ovat mm. 

erilaiset tapahtumat, konsertit, teatteriesitykset, näyttelytoiminta sekä kotiseutuarkiston ylläpitäminen. 

Kirjaston kokoustila mahdollistaa pienimuotoisten tapahtumien järjestämisen. Uudella koululla voidaan 

käynnistää elokuvatoiminta ja järjestää konsertteja ym.  tapahtumia. 



Vesannon kunnankirjaston palvelukuvaus 

Vesannon kunnankirjasto tarjoaa kirjastopalveluja Vesannon kunnan asukkaille. Kirjasto on avoin myös kai-

kille muille asiakkaille. Kuulumme Rutakko-kirjastoverkkoon. Vesannon kirjasto palvelee asiakkaita arkipäi-

visin ja omatoimikirjastona päivittäin 7 - 21. 

Vesannon kunnankirjaston asiakaspalveluperiaatteet 

Palveluhenkisyys 

Asiakaspalvelu on tärkein tehtävämme. Haluamme palvella asiakasta laadukkaasti ja tehokkaasti. Olemme 

helposti lähestyttäviä ja meillä on aito pyrkimys ymmärtää asiakkaan tarpeita. Varmistamme tiedonkulun 

asiakaspalvelutilanteissa ja ohjaamme tarvittaessa asiakkaan hakemaan tietoa muualta. Pyrkimyksenämme 

on kehittää helposti saatavilla olevia asiakaslähtöisiä palveluja. 

Pätevyys 

Olemme ammattitaitoisia informaatioalan osaajia. Kehitämme ammattitaitoamme varmistaaksemme ajan-

tasaisen ja monipuolisen palvelutarjonnan. Ohjaamme ja opastamme asiakkaita myös omatoimiseen kirjas-

tonkäyttöön. 

Luotettavuus 

Toimimme johdonmukaisesti ja luotettavasti yhteisiä sääntöjä noudattaen. Olemme vaitiolovelvollisia asi-

akkaita koskevissa asioissa. Käsittelemme ja arkistoimme asiakastiedot luottamuksellisesti ja voimassa ole-

vien lakien mukaisesti.  

Kohteliaisuus 

Kunnioitamme asiakasta. Olemme huomaavaisia ja ystävällisiä. Tervehdimme asiakasta ja puhumme hä-

nelle kohteliaasti. Palvelemme asiakkaita yksilöllisesti ja kohtelemme heitä tasavertaisesti. 

Vuorovaikutus 

Tiedotamme palveluistamme aktiivisesti asiakkaillemme. Vältämme kirjastoslangia keskustellessamme asi-

akkaan kanssa. Keskeneräisistä palvelutilanteista viestitämme työtovereille. Arvostamme asiakkaan anta-

maa palautetta ja kehitämme palvelujamme saadun palautteen pohjalta. 

 

VALTUUSTOA SITOVA TAVOITE JA SEN MITTAAMINEN 
 
TAVOITE 

 
MITTARI 

 
TOTEUMA 

Vapaa-aikatoimen palvelut edistä-
vät kuntalaisten hyvinvoinnin ja 
terveyttä sekä vahvistavat osalli-
suuden tunnetta. 

Asiakaskyselyt 

Tea -viisari 

 

 

 

 

 

 

 



SIVISTYSLAUTAKUNTAA SITOVAT TAVOITTEET JA NIIDEN MITTAAMINEN 
 
TAVOITE 

 
MITTARI 

 
TOTEUMA 

Liikuntatoimi   

Kuntalaisten liikunta-aktiivisuuden 
kehittäminen ja ylläpitäminen sekä 
Kunnan liikunta-alueiden ylläpito-
toimien koordinointi Viisarit Oy:n 
kanssa  

Laadukkaat ja hyvin ylläpidetyt lii-
kunta-alueet kunnassa ja niiden 
hyvä käyttöaste 

 

Hyvä yhteistyö paikallisten liikunta-
järjestöjen ja -toimijoiden kanssa. 

Toteutunut järjestöyhteistyö  

Liikunnanohjauksen laajentaminen. Yksilö- ja yhteisohjauksen määrät 
ja tapahtumat 

 

Liikuntahallin varauskalenterin ja 
liikuntapaikkoihin liittyvien järjes-
telmien ylläpito ja kehitys. 

Selkeät ja helppokäyttöiset järjes-
telmät ja ajantasainen informaatio 

 

Nuorisotoimi   

Nuorisotilatoiminnasta vastaami-
nen ja sen kehittäminen 

Nuorisotilojen käyttöaste ja toi-
mintaan osallistuvien määrä 

 

Nuorisovaltuustotoiminnan tuke-
minen ja kehittäminen 

Kokouksiin osallistuminen ja nuvan 
määrärahan käytön koordinointi 

 

Yhteistyö nuorisotoimintaa järjes-
tävien järjestöjen, yhteisöjen ja 
muiden toimijoiden kanssa 

Yökahvilatoiminnan valvontavuo-
rojen sopiminen ja muu yhteistyö 

 

Lasten ja nuorten kesäleiritoimin-
nan järjestäminen 

Yhteistyö Tervon nt:n ja Niiniveden 
srk kanssa. toteutuneet leirit. 

 

Yhteisöllinen ja yksilöllinen nuoriso-
työ sekä keskusteluapu 

Toteutuneet ja tavoittaneet koh-
taamiset 

 

Nuorisotilojen käytön ja yhteiskäy-
tön koordinointi 

toteutunut nuorisotilojen yhteis-
käyttö 

 

Diginuorisotyön toteuttaminen ja 
kehittäminen 

Toimiminen eri some-alustoilla ja 
toteutuneet tapahtumat 

 

Kirjastotoimi   

Valtakunnallisten suositusten mu-
kainen, laadukas, ajantasainen, uu-
distuva kokoelma. 
Rutakko-verkon yhteiskokoelman 
huomioiminen oman kokoelman 
hoidossa ja kartoittamisessa. 

Lainauksien ja kirjastokäyntien 
määrä.  
Uuden aineiston hankinta suh-
teessa asukaslukuun. 
Verkkokäyntien määrä. 
 

 



Lasten ja nuorten ajanmukaiset ja 
tarpeisiin mitoitetut kirjastopalve-
lut 

Uutuushankinta lasten- ja nuorten 
aineistossa vähintään opetushalli-
tuksen suosituksen mukainen ikä-
luokkien koko huomioiden 

 

Yhteistyö koulun kanssa.  
Kirjastonkäytön opetus. 

Luokkien kirjastokäyntien 
määrä/lv. 
Kirjastonkäytönopetuksen toteu-
tuminen suunnitelman mukaan. 

 

Kirjailijavieraat ja kirjavinkkarit 
kouluun yhteistyössä Rutakko-ver-
kon kanssa. 

Vuosittainen vierailijamäärä ja 
osallistunut oppilasmäärä. 

 

Maahanmuuttajien huomioiminen 
kirjastopalveluissa 

Toteutuneet maahanmuuttajille 
suunnatut kirjastopalvelut 

 

Kulttuuritoimi   

Erilaisten kulttuuripalvelujen jär-
jestäminen kuntalaisille. 
 

Kaikille kuntalaisille järjestettyjä 
kulttuuritapahtumia väh. 2 tapah-
tumaa/vuosi. . 

 

Tapahtumatuotannon kehittämi-
nen yhdessä kolmannen sektorin 
kanssa 

Yhteistyökumppaneiden kanssa 
järjestetyt tapahtumat/vuosi 

 

Kulttuuripalvelujen tuottaminen 
palveluasumiseen 

Laadukas kulttuuritarjonta vähin-
tään 2 krt/palvelulaitos 

 

Varhaiskasvatuksen ja koululaisten 
kulttuuritapahtumien järjestämi-
nen vuosittain 

Varhaiskasvatuksen kulttuuritar-
jonta väh. 2 krt/lapsi. 
Kaikki perusopetuksen oppilaat 
osallistuvat tapahtumiin vähin-
tään 2 krt/koululainen. 

 

Maahanmuuttajien kutsuminen ta-
pahtumien järjestämiseen ja osal-
listumiseen 

Tapahtumien ja osallistujien luku-
määrä 

 

 


