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Sivistystoimen toiminnan ja talouden toteutuminen 1-4/2022
Hyvvk 18.05.2022 § 30
valmistelija Tarja Puro
Kunnan talousarvion 2022 täytäntöönpano-ohjeissa (kh § 3/17.1.2022) on
annettu seuraava ohje mom. 11: Valiokunnille ja kunnanhallitukselle tulee
toimittaa talouden ja toiminnan seurantaraportit kolmannesvuosittain.
Liitteessä 1 on sivistystoimen osavuosikatsaus.
Alkuvuonna ovat kaikki sivistystoimen investointihankkeet lähteneet
liikkeelle. Liikuntahallin rakentaminen on useamman viikon aikataulua
edellä. Kesää ja syksyä varten on tehty työntekijöiden ja viranhaltijoiden
rekrytoinnit.
Niin perusopetusta, lukiokoulutusta kuin varhaiskasvatusta on
korona-pandemia haitannut koko kevättalven: poissaoloja on paljon niin
oppilaissa, lapsissa kuin työntekijöissäkin. Koronatilanne on ollut
Lappajärvellä pahin koko pandemia-aikana poislukien viime syksyn
etäopetusjakso. Niin oppiminen kuin opetuskin on ollut repaleista ja
jatkuvaa poikkeuksen poikkeusta. Lukiossa on esimerkiksi pidetty
oppitunneilla etäopetusyhteyttä auki, jotta karanteenissa olevat opiskelijat
ovat voineet edes jotenkin seurata opetusta vointinsa mukaan.
Sivistystoimessa on menossa useampi hanke ja käytettävissä on edelleen
erityisavustukstn korona-pandemian vaikutusten vähentämiseksi. Uutena
hankkeena on kirjastossa alkanut Palvelutila-hanke, jonka aikana kirjastoon
rakennetaan uusi ryhmätyöskentelytila asiakkaiden käyttöön.
Huomioitavaa, että talouden tunnusluvuissa poistot huomioitu
vuosineljänneksen osalta vain maaliskuuhun asti.
Haasteena loppuvuodelle 2022 on suuri aamu- ja iltapäivähoidon sekä
-toiminnan tarvitsijoiden määrä ensi lukuvuonna. Sen takia tullaan
tekemään lisärekrytointeja perusopetuksessa. Varhaiskasvatuspalveluiden
siirtymisen toivotaan sujuvan hyvin ja sitä on valmisteltu hyvässä
yhteistyössä Alajärven sivistystoimen kanssa.
Sivistysjohtaja:

Hyvinvointivalikokunta merkitsee tiedoksi toiminnan ja talouden
toteutumisen vuoden ensimmäisellä kolmanneksella.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Koulujen tuntikehykset lukuvuodelle 2022-2023
Hyvvk 18.05.2022 § 31
valmistelija sivistysjohtaja Tarja Puro
Koulut ja koulunjohtajat ovat valmistelleet ensi lukuvuoden tuntikehykset.
Kunnan uuden hallintosäännön (§ 27 mom. 3) mukaan
hyvinvointivaliokunta päättää koulujen tuntikehykset.
Oppilasmäärät tulevat pysymään lukuvuonna 2022-2023 suurin piirtein
samana kuin tänä kuluvana lukuvuonna. Lukion opiskelijamäärä tulee
tippumaan. Opiskelijamäärän väheneminen ei juurikaan vaikuta
tuntikehykseen, koska tulevien alkavien ensimmäinen opiskeluvuosi
koostuu lähinnä pakollisista opinnoista.
Lukuvuonna 2021-2022 tuntikehykset olivat seuraavat:
Länsiranta 61 t
Rantakangas 61,25 t
Yhteiskoulu 389,9 t
Lukio
147,11
Liitteessä 2 on koulujen tarkemmat tuntikehykset. Edellä mainittujen
tuntien lisäksi on erikseen tunnit erityisopetukseen (68 t), esiopetukseen (40
t, 2 ryhmää) sekä jopo-toimintaan (18 t). Valmistavaa opetusta on ollut
lukuvuonna 2021-2022 12 t; lukuvuonna 2022-2023 varaudutaan 24 t.
Sivistysjohtaja:

Hyvinvointivaliokunta vahvistaa koulujen tuntikehyksiksi lukuvuodelle
2022-2023:
Länsiranta 61 t
Rantakangas 61,25 t
Yhteiskoulu 389,9 t
Lukio
147,11 t

Päätös:

Hyväksyttiin.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Tarja Puro puh. 044-3699
221 tai 06-2412 5120.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Koulutoimen kehittämiskohteet
Hyvvk 18.05.2022 § 32

valmistelija Tarja Puro
Sivistyslautakunta (§ 31/ 17.6.2021) valitsI uusiksi koulutoimen
kehittämiskohteiksi lukuvuodeksi 2021-2022:
1.
Opiskeluhuollon kehittämisen sekä perusopetuksessa että
lukiokoulutuksessa
1.
opiskeluhuollon suunnitelman eli opiskeluhuollon käsikirjan
päivittämisen
2.
lomakkeiston päivättäminen ja ajanmukaistaminen
2.
Toimintakulttuurin päivittäminen; uuden koulun toimintakulttuurin
kehittämiseen on saatu hyvät linjaukset ja työ uuden koulun
käyttöönotton ja toimintakulttuurin kehittämiseksi jatkuu.
3.
Lähiruokateema lukuvuoden 2021-2022 MOK-kokonaisuutena
(siv.ltk § 10/ 25.2.2021). Lähiruokateema otetaan huomioon myös
lukiokoulutuksen puolella.
Kehittämiskohteiden toteutuminen ja arviointi.
Arviointiasteikko on ollut kuten aiempinakin lukuvuosina 1 = ei ole
toteutunut ollenkaan, 2 = välttävästi, 3 = tyydyttävästi, 4 = hyvin ja 5 =
kiitettävästi.
1. Opiskeluhuollon kehittäminen
Opiskeluhuollon suunnitelmat on hyväksytty hyvvk 12.4.2022 § 25.
Perusopetuksen puolella on uusittu tai tehty kokonaan uudet lomakkeet
Lukiokoulutuksen puolella on tehty poissaololomakkeet, oppimisen tuki
sekä opintosuunnitelmalomakkeet Wilmaan eli sähköisiksi.
Suunnitelman tekoprosessiin on osallistettu hyvin opetus- ja
oppilashuoltohenkilöstö. Tehtävänannot ovat olleet selkeät ja suunnitelmat
ovat valmistuneet ajallaan. Ainoa toteutumaton prosessin osa oli
opiskelijoiden ja huoltajien kuuleminen. Perusopetuksen puolella
kuulemista ei tehty ennen käsikirjan hyväksymistä; lukion puolella
kommentointimahdollsisuus annettiin niin opiskelijoille kuin huoltajillekin,
mutta yhtään kommenttia ei saatu. Kehittämiskohteen toteutuminen
arvioidaan 4 = hyvin.
2. Toimintakulttuurin päivittäminen
Toimintakulttuurin kehittäminen on edennyt hyvin. Toimintoja on pyritty
toteuttamaan siten, että opettajilla ja oppilailla on tiedossa riittävästi tuttuja
toimintamalleja myös äkillisesti muuttuvissa tilanteissa. Yhteiskoululla on
toimittu uuden tiimijaon mukaan ja tiimityöskentely on sujunut
suunnitellusti. Oppilashuollon tiimi muutettiin keväällä erityisopetuksen
tiimiksi, jolla selkeytetään yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän toimintaa.
Koulun arkitoiminnoille on muodostettu toimintaperiaatteet ja
kehitystoiminnot jatkuvat osana koulun normaalia toimintaa. Kaikkien
koulujen yhteistä toimintakulttuuria vahvistavia käytänteitä on kuvattu mm.
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Oppilashuollon käsikirjassa ja sen liiteosioissa. Kehittämiskohteen
toteutuminen arvioidaan 4 = hyvin.
3. Lähiruokateema
Lähiruokateema on ollut koko perusopetuksen monialaisten
opintokokonaisuuksien (MOK) aiheena lukuvuoden 2021-2022 ajan.
Lähiruokateeman esillä pitäminen kouluissa on yksi lähiruokaan liittyvän
valtuustoaloitteen pohjalta syntyneistä toimenpiteistä.
Toteutustapoina kouluilla on ollut mm.

luonnon antimiin liittyvät retket (marjat, sienet, kalastus, marjojen
myyminen)

sadonkorjuuteema (hyötykasvien kasvatus itse ja tutustuminen
kasvien viljelyyn, kotitaloustunnit käyttäen lähiruokaa materiaalina)

perunapäivä (kasvatus, erilaiset valmistustavat, ruokakokeilut)

paikallisten tuottajien vierailu- ja esittelypäivä.
Lähiruokateema on ollut oppilaiden ja opettajien keskuudessa tykätty ja
innostava aihepiiri. Kevätkaudella oppilaat ja opettajat ovat ottaneet
käyttöön useiden vuosien tauon jälkeen koulun kasvihuoneen, jossa on
seurattu kasvatuskokeiluja. Lähiruokateeman toteutus on poikinut ideoita,
joita halutaan toteuttaa jatkossa esim. yrittäjämäisen toimintatavan
opetuksessa ja luokkaretkirahojen keräämisessä. Oppilaiden arvioinneissa
korkeimmat arvosanat saa ne toiminnot, joissa he ovat päässeet itse
osallistumaan konkreettisesti. Kokonaisuutena kehittämiskohde arvioidaan
4 = hyvin.
Ensi lukuvuodelle esitetään seuraavia kehittämisteemoja:
1. Liikuntahallin käyttöönotto; sen mahdollisuuksien hyödyntäminen ja
osittain liikuntaharrastuksen lisääminen vaikka se ei koulun tehtäviin kuulu.
Koulu pystyy lisäämään liikuntaharrastuksia harrastaminen Suomen malli
-hankkeen ja kerhotoiminnan kautta. Haasteena on saada lisää osaavia ja
sitoutuvia vetäjiä.
2. Rantakankaan koulun siirtyminen yhteiskoululle.
Siirto tehdään onnistuneesti ja hallitusti. Huolehditaan ja huomioidaan
tarvittavat tilat, materiaalit sekä henkilöstöresurssit (opettajat, ohjaajat,
keittiö ja siivous). Koulukyytireittien tarkistaminen.
3. Päihdekasvatuksen lisääminen niin perusopetuksessa kuin
lukiokoulutuksessakin; arviointi tapahtumien, ohjausten ja oppituntien
määrinä.
4. Yrittäjyyskasvatus. Kunta on mukana seuraavat kolme lukuvuotta TATin
yrittäjyys-palvelupolussa. Kokonaisuuteen kuuluu mm. Yrityskylät
alaluokille ja yläluokille. Palvelupolun käynnistymislukuvuonna yrittäjyys
on myös koulujen MOK-kokonaisuus.
Sivistysjohtaja:

Hyvinvointivaliokunta merkitsee tiedoksi kehittämiskohteiden arvioinnin.
Kehittämiskohteet ovat olleet selkeitä ja toteutettavissa sekä arvoitavisssa.
Kehittämistyö on onnistunut hyivn. Kouluilla on tapahtunut toimintatapojen

Pöytäkirjan tarkastajat:
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muutosta ja esimerkiksi oppilashuolto on päivitetty opetussuunnitelmia ja
opetussuunnitelmia vastaaviksi.
Valtuustoaloite lähiruoasta on tehty jo vuonna 2017, mutta lähiruokateema
kouluilla on päästy toteuttamaan vasta tänä lukuvuonna kun on oltu uudessa
koulussa.
Hyvinvointivaliokunta on tyytyväinen, että lähiruokateemasta jää kouluille
pysyviä käyntänteitä.
Päätös:

Hyväksyttiin.
Tästä päätöksestä antaa lisätietoja sivistysjohtaja Tarja Puro puh. 044-3699
221 tai 06-2412 5120.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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Elintapaohjauksen kuntamalli 2022
Hyvvk 12.10.2021 § 11
valmistelija vapaa-aikasihteeri Anssi Kuusela
Lappajärven kunnan vapaa-aikapalvelut ovat varanneet elintapaohjauksen
palvelumallin käynnistämiselle 6 000 € asiakaspalveluostoihin talousarvioon vuodelle 2022. Tällä talouden kohdentamisella vapaa-aikapalvelut
käynnistävät elintapaohjauksen palvelumallin yhteistoiminnassa Vimpelin
kunnan sekä hotelli Kivitipun kesken Etelä-Pohjanmaan elintapaohjauksen
–mallin ja sekä valmisteilla olevan elintapaohjauksen käsikirjan mukaisesti.
Käsikirja valmistuu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin sekä Etelä-Pohjanmaan kuntien välisen yhteistoimintaryhmän tuottamana alkuvuodesta
2022. Lappajärven kunnan vapaa-aikasihteeri on ollut Lappajärven kunnan
edustajana tässä alueellisessa valmistelussa mukana ensimmäisessä vaiheessa 2018-2019 sekä toisessa vaiheessa loppuvuodesta 2020 lähtien.
Esityksen liitteenä on Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kehittämissuunnittelija Juha Vuorijärven (terveysliikunnan asiantuntija TtM, liikuntalääketiede) tuottama saatekirje käsitellen elintapaohjauksen resurssien vahvistamisesta ja käynnissä olevasta asiaa käsittelevästä muutostyöstä Etelä-Pohjanmaan alueella.
Elintapaohjauksen kuntamallin tunnusluvut:
*Lappajärven kunta järjestää 200 tuntia elintapaohjaus-palvelua vuodessa,
talouden kohdennus kattaa elintapaohjaus palvelun 40 asiakkaalle per toimintavuosi
*Elintapaohjaus–palveluun varataan talousarvioon 6 000 € (alv 0%), tämä
ei vaikuta liikuntapalvelujen talousarvion vuosiraamiin vaan talouden kohdennus on järjestelty olemassa olevasta talouden vuosiraamista, tämä kohdennus on huomioitu 2022 talousarvion tunnusluvuissa.
*Liikuntapalveluiden asiakaspalveluostot koskettavat vain Järvi-Pohjanmaan perusturvan asiantuntijayksiköiden kautta ohjautuvia asiakkuuksia ns.
kohdennettu elintapaohjaus ja kohdennettu vaikuttavuus.
*Lappajärven kunta kykenee palveluvastaamaan TEAviisarin mittareihin
liikuntapalveluiden osalta elintapaohjauksen järjestämisen osalta, mikä vaikuttaa osaltaan valtiolta palaaviin kuntarahaosuuksiin nyt ja tulevaisuudessa
ns. HYTE-kerroin (hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lisäosaan vaikuttavat indikaattorit, prosessi-indikaattorit ja tulosindikaattorit).
*Toimintamallissa pyritään vaikuttamaan yksilön kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin arvo ja hyväksyntä lähtöisellä lähestymistavalla käsitellen ravintoa,
liikuntaa, elämänrytmiä ja unta, pitkävaikutteisesti toimintamallilla vaikute-
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taan yhteisölliseen hyvinvointiin sekä julkisen talouden syntymekanismeihin ns. ennaltaehkäisevän omahoidon kokonaisuuden kautta.
*Elintapaohjauksen palveluasiakuuden kokonaisuus käsittää kolme henkilökohtaista tapaamista, asiakkuuteen kohdennettu aika 5 tuntia per asiakas.
*Lappajärven kunnan vapaa-aikapalvelut yhdessä Vimpelin kunnan vapaa-aikapalvelujen sekä mahdollisesti Alajärven kaupungin vapaa-aikapalvelujen kanssa vastaavat, että syksyn 2021 aikana valmistellaan elintapaohjauspalvelun ohjausmalli yhteistyössä Järvi-Pohjanmaan perusturvan
kanssa.
*Elintapaohjaukspalvelun ohjausmallin kokonaisuuteen kuuluu koko asiakaspalveluketjun synnyttäminen: puheeksiotto ja elintapaohjauspalvelusta
viestiminen, elintapa-asiakasohjaus, palvelutarjottimen luominen omaehtoisen liikkumisen tueksi sekä kysymyspatteristo palvelun vaikuttavuudesta
asiakasnäkökulmasta tarkasteltuna.
*Lappajärven kunta ja Vimpelin kunta toimivat järjestäjän roolissa ja hotelli
Kivitippu tuottaa elintapaohjauspalvelun sopimuksen mukaan, Hotelli Kivitipun puolesta elintapaohjauksesta vastaa ammattilainen, TtM kuntohoitaja.
*Ensimmäisenä vuonna tavoite on, että palveluun ohjautuisi 50 % tavoitteeksi asetetusta asiakasmäärästä.
Tässä vaiheessa tärkeintä on kohdentaa selkeä hyvinvointia ja ennaltaehkäisevää toimintaa lisäävä ydinpalvelu kuntien muuttuvan palvelutarpeen mukaisesti Lappajärven kunnalle sekä Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-alueelle. SOTE-muutoksen jälkeen elintapaohjauksen järjestäminen on
valmistelussa kirjattu kuntien järjestettäväksi vuodesta 2023 lähtien.
Jatkossa talouden kohdentamisen jälkeen Lappajärven kunta ja
yhteistoimintakunnat voivat jatkokehittää ja käynnistää alueellista hanketta
elintapaohjauksen kuntamalli sekä siihen osallistuvien toimijoiden tueksi.
Vapaa-aikasihteeri:

Valmisteilla oleva sopimus osapuolten välillä viimeistellään talousarvion
hyväksymisen jälkeen. Tulevassa sopimuksessa Lappajärven kunta ja
Vimpelin kunta toimii palvelun järjestäjän roolissa sekä hotelli Kivitippu
palvelun tuottajan roolissa. Toiminta käynnistetään tammikuussa 2022.
Lappajärven kunnan vapaa-aikapalvelut valmistelevat yhteistyössä alueen
kuntien ja Järvi-Pohjanmaan perusturvan kanssa elintapaohjauksenpalvelun
ohjausmallin.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
Tästä päätöksestä lisätietoa antaa vapaa-aikasihteeri Anssi Kuusela,
anssi.kuusela@lappajarvi.fi, 044 36 99 440

Hyvvk 18.05.2022 § 33
Valmistelija vapaa-aikasihteeri Anssi Kuusela
Pöytäkirjan tarkastajat:
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Lappajärven kunnan vapaa-aikatoimi on valmistellut elintapaohjauksen
palvelukokonaisuudeksi. Palveluviestinnässä on muun muassa avattu
seuraavia teemoja; mitä elintapaohjaus on, kenelle se on tarkoitettu sekä
miten elintapaohjaukseen pääsee mukaan. Elintapaohjaustoiminnan
kokonaisuuteen voi tutustua Lappajärven kunnan www-sivuilta.
Lappajärven kunnan vapaa-aikatoimen vastuuviranhaltija on kirjoittanut
yhteistoimintasopimuksen elintapaohjauksen järjestämisestä
hyvinvointilautakunnan päätöksen mukaisesti Kivitippu SPA Oy:n kanssa
28.4.2022. Lisäksi vapaa-aikatoimi on järjestänyt yhteistoimintapalaverin
Järvi-Pohjanmaan Perusturvan asiantuntijoiden kanssa toiminnan
kokonaisuutta koskien 29.4.2022. Tässä palaverissa vapaa-aikatoimi sopi
toiminnan käytännönorganisoinnista ja perusperiaatteista mm.
asiakasviestinnästä sekä asiakasohjausmenetelmistä.
Vapaa-aikasihteeri:

Hyvinvointivaliokunta merkitsee tiedoksi elintapaohjauksen toimintamallin.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
Tästä päätöksestä lisätietoa antaa vapaa-aikasihteeri Anssi Kuusela,
anssi.kuusela@lappajarvi.fi, 044 36 99 440
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Lasten ja nuorten liikkumissuositus (OKM 2021:19)
Hyvvk 18.05.2022 § 34
Valmistelija vapaa-aikasihteeri Anssi Kuusela
TEAviisari kyselyn yhtenä vaikuttavana mittarina on, että Lasten ja nuorten
liikkummissuositus (OKM 2021:19) on käsitelty kunnan liikunnasta ja
hyvinvoinnista vastaavassa toimielimessä valtuustokausittain.
Menettelytapa varmistaa, että kunnan päättäjät saavat riittävästi tietoa
valtakunnallisista toimepideohjelmista, jotta paikallistason päätöksenteko
on mahdollisimman paljon tietoon perustuvaa.
Lasten ja nuorten liikkumissuosituksesta (OKM2021:19) tärkeimmät
huomiot:
Liikkumissuositus 7-17 -vuotiaille lapsille ja nuorille on päivitetty vuoden
2021 aikana. Liikkumissuosituksessa kuvataan parhaaseen tieteelliseen
näyttöön perustuen, kuinka paljon ja millaista liikuntaa lapset ja nuoret
tarvitsevat hyvinvointinsa turvaamiseksi.
Liikkumissuosituksen mukaan kaikille 7–17-vuotiaille lapsille ja nuorille
suositellaan monipuolista, reipasta ja rasittavaa liikkumista vähintään 60
minuuttia päivässä yksilölle sopivalla tavalla, ikä huomioiden. Suosituksen
mukainen määrä liikkumista voidaan jakaa päivän aikana osiin. Runsasta
ja pitkäkestoista paikallaanoloa tulee välttää.
Suosituksen mukaan lasten ja nuorten tulisi liikkua viikon jokaisena päivänä. Jotta tuetaan erilaisten liikuntataitojen kehittymistä, liikkumisen tulisi
olla monipuolista. Suosituksen mukaan vähintään kolmena päivänä viikossa tulisi olla kestävyystyyppistä teholtaan rasittavaa sekä lihasvoimaa
ja luustoa vahvistavaa liikkumista. Lisäksi on tärkeä huomioida liikkuvuus.
Liikkumissuosituksen keskeisiä toimeenpanotahoja ovat perhe ja kaverit,
koulut ja oppilaitokset mukaan lukien koulu- ja opiskeluterveydenhuolto,
liikunta- ja urheiluseurat ja kaikki liikuntaharrastusten järjestäjät, kunnat
sekä valtionhallinto. Suositus tulee ottaa huomioon myös Lappajärven
kunnan osalta toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa.
Lähde: Liikkumissuositus 7-17-vuotiaille lapsille ja nuorille. 2021. Opetusja kulttuuriministeriön julkaisusarja 2021:19. Suositus on jaettu ennakkoon
valiokunnan jäsenille esityslistan liitteenä.
Lasten ja nuorten liikkumista edistävät toimenpiteet Lappajärven
kunnassa:
Lappajärven kunta on kuntastrategiean mukaisesti kehittänyt liikunnan ja
vapaa-ajanolosuhdeinfrastrutkuuria, tästä yhtenä esimerkkinä on valmistuva
liikuntahalli. Lappajärven kunnan yksi tärkein liikkumista tukeva
ydintoiminta on yhdistysten avustaminen. Liikuntajärjestöille
Pöytäkirjan tarkastajat:
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hyvinvointivaliokunta jakaa 19 000 € arvoisen määrärahan vuosittain.
Avustustoiminnan tarkoituksena on kannustaa yhdistyksiä ja järjestöjä
kuntalaisten hyvinvointia ja elämänlaatua edistävään toimintaan.
Lappajärven kunnan vapaa-aikapalvelut järjestävät yhteistyössä
Lappajärven 4H yhdistyksen kanssa liikkiskerho -toimintaa jota tarjotaan
heille, ketkä esimerksi seuratoiminnassa eivät ole mukana. Sivistystoimi on
vuodesta 2021 lähtien järjestänyt lisää kerhotoimintaa koulupäivien
yhteyteen Harrastaminen Suomen mallin kautta.
Lappajärven kuntaan on perustettu Liikunnan poikkihallinnollinen
työryhmä, jonka tehtävä on muodostaa strategiaa sekä toimenpiteitä liikunta
edistäviin toimenpiteisiin kunnassamme. Liikunnasta vastaava viranhaltija
toteuttaa ryhmän kautta kehittämistä TEAviisarin sekä HYTE-kertoimen
valtakunnallisia prosessi- ja tulosindikattoreita hyödyntäen. Tänä vuonna
liikunnasta vastaava viranhaltija aloittaa tilastoimaan eri-ikäisten
liikunta-aktiivisuutta, liikuntapaikkojen käyntimääriä, asiakastyytyväisyyttä
sekä kehittämisen painopisteitä vuosittain toteutettavalla kysely- ja
tilastointityökalulla. Tulokset analysoidaan seuraavassa
liikunnanpoikkihallinnollisen työryhmän kokoontumisessa (9/2022) ja
tämän pohjalta luodaan toimenpidestrategiaa liikuntatoimialan
kehittämiselle.
Vapaa-aikasihteeri:

Hyvinvointilautakunta käsittelee Lasten ja nuorten liikkummissuosituksen
(OKM 2021:19) kokouksessaan sekä merkitsee asian tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
Tästä päätöksestä lisätietoa antaa vapaa-aikasihteeri Anssi Kuusela,
anssi.kuusela@lappajarvi.fi, 044 36 99 440

Pöytäkirjan tarkastajat:

Lappajärven kunta
Hyvinvointivaliokunta

Pöytäkirja
§ 35

4/2022

13

18.05.2022

TEAviisarin vertailutietokannan tulokset 2021 - liikunta ja kulttuuri
Hyvvk 18.05.2022 § 35
Valmistelija vapaa-aikasihteeri Anssi Kuusela
TEAviisari kyselyssä yhtenä vaikuttavana mittarina on, että TEAviisarin
viimeisimmät kuntakohtaiset tulokset ovat käsitelty liikunnasta, kulttuurista
ja hyvinvoinnista vastaavassa toimielimessä vähintään valtuustokausittain.
TEAviisari - terveyden edistämisen aktiivisuus:
THL kerää terveyttä edistävästä liikunnasta tietoa joka toinen vuosi
(parillisina vuosina) vertailutietojärjestelmä TEAviisarin avulla. Liikunnan
ja kulttuurin TEAviisarin tiedonkeruu tehdään yhteistyössä opetus- ja
kulttuuriministeriön liikunnan vastuualueen, Suomen Kuntaliiton ja Valtion
liikuntaneuvoston kanssa. Liikunnan osalta kyselyjä on tehty vuodesta 2010
alkaen. Kulttuuri on nostettu tärkeäksi osaksi kuntien hyvinvointi ja
terveyden edistämisen työtä. Kulttuurin osalta kyselyjä on tehty 2020
vuodesta alkaen.
Tiedot kerätään keväisin, jolloin tiedonkeruulomake lähetetään kaikkiin
Suomen kuntiin, toimialojen vastaaville viranhaltijoille. Tietoja kerätään
kuntien toiminnasta terveyttä edistävän liikunnan kehittämiseksi ja sen
edellytysten luomiseksi (Liikuntalaki 390/2015) sekä kuntien kulttuurin ja
taiteen tekemisen, harrastamisen, saatavuuden ja käyttön sekä taide- ja
kulttuurikasvatuksen ja kulttuuriperinnön edistämiseksi ja kehittämiseksi
(Kultturilaki 166/2019).
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos toteuttaa terveyden edistämisen
aktiivisuutta kuvaavaa TEAviisari -kyselyä kunnan eri toimialoille.
TEAviisari - kysely toteutetaan joka toinen vuosi kohdentuen vuorovuosin
kuntajohtoon, perusterveydenhuoltoon, perusopetukseen, 2. asteella,
liikuntaan ja kulttuuriin. Terveyden edistämisen aktiivisuuttaa arvioidaan
TEAviisari - kyselyssä kuuden osa-alueen kautta, joita ovat: 1)
sitoutuminen, 2) johtaminen, 3) seuranta ja tarveanalyysi, 4) voimavarat, 5)
osallisuus ja 6) muut ydintoiminnot.
TEAviisari tulokset Lappajärven kunnassa:
Liikunnan osalta TEAviisarien tiedon kerääminen on ollut käynnissä
keväällä 2020 ja tulokset on julkaistu marraskuussa 2020. Lappajärven
saama kokonaispistemäärä sijoittuu osioon parannettavaa (64/100 pistettä).
Lappajärvellä TEAviisarin kuudesta osa-alueesta toteutuu parhaiten
osallisuus (100/100 pistettä), voimavarat (84/100 pistettä). Näissä tulokset
sijoittuvat osioon hyvä tulos. Eniten parannettavaa löytyy seuranta ja
tarveanalyysi (22/100 pistettä) sekä sitoutumisesta (46/100 pistettä).
Kulttuurin osalta TEAviisarien tiedon kerääminen on ollut käynnissä
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keväällä 2021 ja tulokset on julkaistu marraskuussa 2021. Lappajärven
saama kokonaispistemäärä sijoittuu osioon parannettavaa (55/100 pistettä).
Lappajärvellä TEAviisarin kuudesta osa-alueesta toteutuu parhaiten
osallisuus (85/100 pistettä), voimavarat (74/100 pistettä). Näissä tulokset
sijoittuvat osioon hyvä tai lähelle hyvä tulos. Eniten parannettavaa löytyy
muut ydintoiminnat (19/100 pistettä), seuranta ja tarveanalyysi (40/100
pistettä) sekä sitoutumisesta (42/100 pistettä).
Jatkossa TEAviisari tulokset käydään läpi hyvinvointivaliokunnassa kahden
vuoden välein. Lisäksi toimialojen vastaavat viranhaltijat täyttävät
TEAviisarikyselyt yhteistyössä kunnan johtoryhmän kanssa. Liikunnan
TEAviisari kyselyt käsitellään myös liikunnan poikkihallinnollisessa
työryhmässä. Tavoitteena on hyödyntää kyselyn tuloksia toiminnan
kehittämisessä ja erityisesti uuden laajan hyvinvointikertomuksen laadinnan
yhteydessä.
Vapaa-aikasihteeri esittelee TEAviisarin tuloksia kokouksessa ja
keskustellaan jatkossa huomioitavista tekijöistä.
Vapaa-aikasihteeri:

Hyvinvointivaliokunta käsittelee TEAviisari kyselyjen tulokset ja merkitsee
asian tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.
Tästä päätöksestä lisätietoa antaa vapaa-aikasihteeri Anssi Kuusela,
anssi.kuusela@lappajarvi.fi, 044 36 99 440
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Ilmoitusasiat
Hyvvk 18.05.2022 § 36
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
Päätös:

Pöytäkirjan tarkastajat:

Sivistysjohtajan päätökset
Perusopetuksen rehtorin päätökset
Vapaa-aikasihteerin päätökset
OPH 3/5297/2021 avustuspäätös 27.4.2022 Koulun kerhotoiminnan
tukeminen 2022, avustus 5.278 €, 70 % kokonaiskustannuksista;
kokonaismenot 7.540 €.
AVI:n valtionavustuspäätös LSSAVI/4873/2022 Erityisavustus
kunnille harrastamisen Suomen mallin toteuttamiseen: Leipää ja
liikuntaa, avustus 16.500 €, 80 % kokonaiskustannuksista;
kokonaismenot 20.625 €.
KH 9.5.2022 § 87: Kuntien majoittamien ukrainalaisten vastaanoton
malli.
OPH:n päätös 9.5.2022 VN/12818/2022: Päätös oppivelvollisuuden
tarkistuspäivästä 2022: perjantai 26.8.2022.
Seuraava kokous 14.6., jos tulee käsiteltäviä asioita. Kokous voidaan
siirtää pidettäväksi myös elokuulle.

Merkittiin tiedoksi.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen pe- Koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa, kuntalain 136 §:n nojalla seuraavista
rusteet
päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta:
Pykälät

30,31-36
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n nojalla kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät

32
HallintolainkäyttöL 5 §:n / muun lainsäädännön nojalla seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
OikaisuvaatimusViranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax:
viranomainen ja -aika Lappajärven hyvinvontivaliokunta, Maneesintie 5, 62600 LAPPAJÄRVI

kunta@lappajarvi.fi , fax 06-2412 5699
Pykälät 32
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Hankintarajan ylittävään hankintapäätökseen tyytymätön tarjouskilpailuun osallistunut asianosainen voi
hakea päätökseen muutosta Markkinaoikeudelta, osoite:

Markkinaoikeus, Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Puhelinvaihde: 029 56 43300, faksi: 029 56 43314
Sähköposti: markkinaoikeus(at)oikeus.fi
Pykälät -Kirjallinen muutoshakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Pöytäkirjan tarkastajat:
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VALITUSOSOITUS
Valitusviranomainen ja
valitusaika

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.
Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax

Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 VAASA, fax 029 56 42760,
vaasa.hao@oikeus.fi
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika 30 päivää

Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika

päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, telefax
Pykälät

Valitusaika

päivää

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Oikaisuvaatimus-/
valituskirjelmän sisältö ja toimittaminen

Oikaisuvaatimuskirjelmässä / valituskirjelmässä on ilmoitettava:
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet
Oikaisuvaatimuskirjelmässä /valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän / valittajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän / valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa
tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen / valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä / valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle / valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.
Oikaisuvaatimuskirjelmään / valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus- /
valitusajan alkamisen ajankohdasta.
Oikaisuvaatimuskirjelmään / valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä /
valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen
on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 §:ssä / HLL 21 §:ssä säädetään.
Oikaisuvaatimusasiakirjat / valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus- / valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus- / valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus- / valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä
myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät
perille ennen oikaisuvaatimus- / valitusajan päättymistä.

Lisätietoja

Vaasan hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 € (1.1.2016
alkaen). Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi,
oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli
asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on
valituskirjelmäkohtainen.
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen
Liitetään pöytäkirjaan
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