
1

Sivistyksen toimialaohjelma

toimialaohjelmatoimialaohjelma
2022-20252022-2025

SIVISTYKSENSIVISTYKSEN



2

Sivistyksen toimialaohjelma

”Lentelevi, liitelevi, päähän pol-
ven laskeuvi. Siihen laativi pesän-
sä, muni kultaiset munansa: kuusi 
kultaista munoa, rautamunan 
seitsemännen.”

- Sotka Kalevalassa -

”Vanha luomistaru kertoo, että 
seitsemäntenä päivänä, vähän 
ennen saunaan menoaan, Luoja oli 
niin hyvällä tuulella, että
sanoi: taidanpa tässä vielä
luoda Sotkamon. Ja niinhän
se loi ja onnistui aivan
erinomaisesti”

- Veikko Huovinen -
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SOTKAMONSOTKAMON
VISIOVISIO

SOTKAMONSOTKAMON
TOIMINTA-AJATUSTOIMINTA-AJATUS

Kasvavan Sotkamon
menestystarina

Yhdessä rohkeasti
eteenpäin

KÄRJETKÄRJET

Hyvinvointi edellä
huomiseen

Elinvoiman vastuullinen
vahvistaminen

Sujuvan saavutettavuuden
Sotkamo

ARVOTARVOT

Kaukoviisaus

Vastuullisuus

Lapsiystävällisyys

KULTAMUNIEN KOTIPESÄKULTAMUNIEN KOTIPESÄ
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Kehitämme lasten ja nuorten 
osallisuutta toiminnan ja oppi-
misen suunnittelussa, toteutta-
misessa ja arvioinnissa. Huomi-
oimme yhdenvertaisuuden ja 
erityisesti heikoimmassa ase-
massa olevat lapset ja nuoret.

Työskentelemme aktiivisesti 
nuorisovaltuuston ja oppilas-
kuntien kanssa. 

Olemme aktiivisesti luomassa 
kunnan yhteistä toimintamallia 
lapsivaikutusten arviointiin ja 
huolehdimme sen käyttöönot-

HYVINVOINTI EDELLÄ HUOMISEENHYVINVOINTI EDELLÄ HUOMISEEN

Toteutamme lasten ja 
nuorten oikeuksia.

Teemme lapsivaikutusten 
arviointia jatkumona kai-
kessa lapsia ja nuoria kos-

kevassa päätöksenteossa ja 
heitä koskevissa asioissa.

Kaikilla lapsilla ja nuorilla 
on elämää ja kasvua tukeva 

mielekäs harrastus.

tamisesta sivistyksen toimialan 
kaikissa yksiköissä. Osallistum-
me koulutuksiin lapsen oikeuk-
sista. 
Työskentelemme Lapsiystäväl-
linen kunta -mallin mukaisesti. 
Päivitämme sivistyksen toimi-
alan yksiköiden toimintasuunni-
telmat lapsen oikeuksien näkö-
kulmasta.

Kehitämme harrastamisen 
mahdollisuuksia niin, että 
kaikilla lapsilla ja nuorilla olisi 
vähintään yksi mielekäs harras-
tus. Parannamme harrastusten 
saavutettavuutta ja tarjontaa 
yhdessä kolmannen sektorin 
kanssa.

Takaamme turvalliset kas-
vu- ja kehitysympäristöt 

erinomaisella koulupolulla 
varhaiskasvatuksesta toi-

selle asteelle.

Investointi lapsiin ja nuo-

1
1.1

1.2
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Sivistyksen toimiala kokonai-
suudessaan tukee erinomaista 
koulupolkua varhaiskasvatuk-
sesta toiselle asteelle omalla 
osaamisellaan.

Toteutamme kiinteistöjen 
turvallisuuden ja terveellisyy-
den tarkastukset määräajoissa.  
Olemme mukana suunnittele-
massa tulevaisuuden tarpeita 
vastaavia fyysisiä ympäristöjä.

Kehitämme toimintakulttuuria 
ja oppimisympäristöjä sekä 
pedagogiikkaa vastaamaan tule-
vaisuuden tarpeita.

Osaavaa henkilöstöä on tarvit-
tava määrä toteuttamaan laa-
dukkaat palvelut.

Panostamme kaikenikäis-
ten terveyteen ja hyvin-
vointiin, niin fyysiseen, 
henkiseen kuin sosiaali-

seen.

Tarjoamme monipuolisia liikun-
tamahdollisuuksia ja tuemme 
kolmannen sektorin toimintaa. 

Kasvatamme lapsia ja nuoria 
tunne- ja vuorovaikutustaitoi-
hin.
Mahdollistamme tasapainoisen 
kasvun ja kehityksen.

Kehitämme monialaista yhteis-
työtä yhdessä hyvinvointi-
alueen kanssa. 

Luomme mahdollisuuksia ai-
kuisten yhteisöllisyydelle ja 
vuorovaikutustaitojen kehitty-
miselle.

Rakennamme uusia toiminta-
malleja seniorien ja ikääntyvien 
toimintaan ("Etsivä seniorityö"). 

Edistämme vahvasti mah-
dollisuuksia elinikäiseen 

oppimiseen.

Toteutamme laadukasta esi- ja 
perusopetusta.

Varmistamme, että oppilaat 
saavuttavat riittävät valmiudet 
jatko-opintoihin.

riin on investointi tule-
vaisuuteen.

1.3

1.4
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Monipuoliset oppimisen kana-
vat ja menetelmät mahdollista-
vat elinikäisen oppimisen.

Tarjoamme toisen asteen ja kor-
kea-asteen opiskelijoille har-
joittelu- ja oppimisympäristöjä.

Vahvistamme vapaan sivistys-
työn toimintaa.

Edistämme kuntalaisten hyvin-
vointia. Järjestämme varhaista 
tukea yhdessä hyvinvointi-
alueen kanssa.

Kehitämme oppimisen tukea 
varhaiskasvatuksessa, perus-
opetuksessa ja toisella asteella.

Toteutamme ehkäisevän päih-
detyön suunnitelmaa.

Kohdennamme nuorille suun-
nattuja palveluita enemmän 
myös loma- ja vapaa-ajoille.

Edistämme joustavaa opis-
kelun ja urheilun yhdistä-
mistä mm. urheiluakate-

miatoiminnan kautta sekä 
edistämme kouluttautumi-

sen mahdollisuuksia.

Lukio-opintojen suorittaminen 
on mahdollista ympärivuotises-
ti.

Kehitämme ja laajennamme 
urheiluakatamiatoimintaa. Aloi-
tamme urheiluyläkoulutoimin-
nan Sotkamossa. Kehitämme 
urheiluyläkoulutoimintaa urhei-
luakatemian toiminta-alueella.

Syvennämme yhteistyötä kor-
keakoulujen kanssa opintomah-
dollisuuksien luomisessa.

Laadimme kansainvälisyyssuun-
nitelman.

Luomme yhteistyöverkostoja 
ja teemme sopimuksia toisen 
asteen ja korkea-asteen oppi-
laistosten kanssa.

Toteutamme laadukasta 
ennaltaehkäisevää työtä 

toiminnoissamme.

Kasvatamme ja kasvamme 
kansainvälisyyteen.

1.5

1.6

1.7
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Haemme mukaan kansainväli-
siin hankkeisiin.

Edistämme ystävyyskuntatoi-
mintaa.

Huomioimme toiminnassa vie-
raskieliset ja monikulttuuriset 
henkilöt.

Teemme Sotkamosta kai-
kista halutuimman elämi-
sen, yrittämisen ja lomai-

lun ympäristön.

Sivistyksen toimialan palvelut 
vastaavat ihmisten tarpeita ja 
toiveita.

Tuomme aktiivisesti ja moni-
kanavaisesti esille niitä asioita, 
jotka ovat kunnassamme hyvin.

Edistämme kohdennetuilla 
työllisyyspalveluilla työn-
hakijoiden työllistymistä, 
osaamisen kehittämistä, 

toiminta- ja työkykyä.

Mahdollistamme työkokeiluja 
ja muita työllistymisen keinoja 
toimialalla.
Kehitämme edelleen toiminta-
tapoja henkilöstön yhdenvertai-
seen, vastuulliseen ja avoimeen 
kohtaamiseen.

Toteutamme yhdessä työterve-
yshuollon kanssa henkilöstöky-
selyn joka toinen vuosi.

Kasvatamme verkosto-
yhteistyöllä  kolmannen 

sektorin roolia.

Toimimme yhdessä yhdistyk-
sien ja seurojen kanssa.

Kehitämme verkostotyötä Sot-
kamossa.

Toimialalla myönnetyt toimin-
ta-avustukset edistävät toimi-
alaohjelman toteutumista. 

Osallistumme hanketoimintaan.

Toteutamme hyvää ja
vastuullista henkilöstö-

politiikkaa.

1.8

1.9

1.10
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Olemme luotettava ja vas-
tuullinen yhteistyö-

kumppani.

Kuulemme asianosaisia valmis-
telun aikana. Valmistelu on 
avointa, tasapuolista ja läpinä-
kyvää.

Laadimme edelleen sopimukset 
aikataulussa ja noudatamme 
niitä.

Lisäämme Sotkamon veto-
voimaa kansallisesti ja kan-

sainvälisesti tunnettuna 
ympärivuotisena matkai-

lualueena ja vahvistamme 
Vuokatti-brändin tunnetta-

vuutta.

Alueen erityisiä vahvuuk-
sia ovat perhe-, lumi-, 

liikunta-, elämys-, hyvin-
vointi- ja luontomatkailu.

Sivistyksen toimiala on hyvä 
kumppani erilaisten tilaisuuk-
sien ja tapahtumien järjestämi-
sessä. 

Teemme yhteistyötä viestinnäs-
sä, markkinoinnissa ja toimin-
nan suunnittelussa matkailualan 
kanssa. Olemme aktiivisesti 
kehittämässä matkailualueen 
olosuhteita yhdessä teknisen 
toimialan kanssa.

Viestimme tapahtumista ja ar-
jen onnistumisista kuntalaisille 
ja ulkopuolisille.

Kehitämme valmennusyhteis-
työtä Vuokatti-Ruka -urheilua-
katemian toiminta-alueella. 
Vahvistamme edelleen kansain-
välistä valmennustoimintaa.

Edistämme ekosysteemien 
syntymistä ja kehittymistä 

Sotkamon viidessä vah-
vassa ämmässä matkailu, 

ELINVOIMAN VASTUULLINEN VAHVISTAMINENELINVOIMAN VASTUULLINEN VAHVISTAMINEN
2
2.1

2.2

2.3
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malmit, marjat, maa- ja 
metsätalous sekä liikunta- 

ja urheilutoiminnassa. 

Mahdollistamme jo ole-
massa olevien esim. metal-
lialan kasvun sekä uusien 
toimialojen Sotkamoon 

kuten elokuvateollisuus. 

Lisäämme yhteistyötä alueen 
elinkeinojen ja koulujen välillä, 
jotta saamme lisää tietoa koti-
seudun työllistymismahdolli-
suuksista.

Edistämme elokuva-alan koulu-
tusten kehittämistä yhteistyös-
sä Kainuun ammattiopiston ja 
Kajaanin ammattikorkeakoulun 
kanssa.

Mahdollistamme oppilaitostem-
me ja alueen liikuntaseurojen 
toiminnan kasvua kansallisessa 
ja kansainvälisessä urheilutoi-
minnassa. 

Vahvistamme kulttuuritoi-
mintaa sen eri ulottuvuuk-

sissa.

Teemme vahvaa yhteistyötä 
kulttuurin ja taiteen toimijoiden 
kanssa.

Nostamme esiin taiteen ja kult-
tuurin hyvinvointivaikutuksia.

Kulttuurikasvatusohjelma hy-
väksytään sivistystoimen lauta-
kunnassa ja se otetaan käyttöön 
1.8.2022. 

2.4
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Järjestämme työllisyyttä edis-
täviä ja ammatillista osaamista 
täydentäviä kursseja ja koulu-
tuksia. 

Tarjoamme työharjoittelupaik-
koja toisen asteen, korkea-as-
teen opiskelijoille ja ammatin 

Edistämme alueen inno-
vointikykyä sekä uusien 

innovaatioiden ja toimialo-
jen syntymistä yliopisto- ja 
tutkimustyön sekä korkea-
koulu- ja yritysyhteistyön 

kautta.

Vahvistamme edelleen yliopis-
to- ja korkeakouluyhteistyötä 
sekä yhteistyötä yritysten 
kanssa. 

Mahdollistamme alueen 
elinvoimaa edistäviä kaa-

va-, infra- ja toimitila-
ratkaisuja.

Lapsiystävällinen kunta -toi-
menpiteet huomioidaan kaava-, 
infra- ja toimitilaratkaisuissa.

Luomme edellytyksiä 
alueelle tulemiseen ja 

pysymiseen kehittämällä 
mahdollisuuksia koulutuk-
seen, osaavan työvoiman 
saamiseen mukaan lukien 
työperäinen maahanmuut-

to ja paikkariippumatto-
maan työskentelyyn sekä 

tehostamme Sotkamon 
kuntamarkkinointia.

Järjestämme edelleen lasten 
taiteenperusopetusta.

Kartoitamme aikuisten taiteen 
perusopetuksen tarpeen Sotka-
mossa.

Tuomme esille taiteen ja kult-
tuurin bisnesmahdollisuuksia.

Kehitämme kuntien välistä kult-
tuuriyhteistyötä.  

vaihtajille.

Järjestämme rekrytointitilai-
suuksia niiden ammattiryhmien 
osalta, joissa on ollut tai on 
nähtävissä työvoimapulaa.

2.5

2.6

2.7
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Olemme kumppanina muiden 
toimijoiden kanssa järjestä-
mässä toimintaa molempien 
taajamien asukkaille yhteisölli-
syyden ja osallistamisen kehit-
tämiseksi. 

Suosimme uusiutuvaan 
energiaan perustuvia ener-
giamuotoja ja hiiltä sitovia 

ratkaisuja.

Käsittelemme ekologisen kes-
tävyyden esimerkkejä osana 
opetusta.

Kannustamme kestävään 
kehitykseen ja kiertotalou-

teen. Huomioimme YK:n 
kestävän kehityksen.

Ekologinen, sosiaalinen ja kult-
tuurinen kestävä kehitys huomi-
oidaan toiminnassa.

Hankintoja tehdään ekologises-
ti. Kierrätys on osa kasvatusta ja 
koulutusta.

Lukuvuosittain nostetaan YK:n 
kestävän kehityksen periaat-
teista yksi oppimisen teema.

Järjestämme myös etäkoulutuk-
sia ja pidämme etäkokouksia.

Mahdollistamme kylillä 
asumista uusilla malleilla 
ja huomioimme yhdenver-

taisuutta keskustassa ja 
kylillä.

Järjestämme vapaa-aikapalve-
luita sekä harrastusmahdolli-
suuksia koko kunnan alueella 
yhdessä kyläyhdistysten kanssa. 

Kartoitamme (kiertävän) avoi-
men varhaiskasvatuksen järjes-
tämisen tarpeita.

Teemme ratkaisuja, jotka 
yhdistävät  kunnan keskus-

taajamat.

2.8

2.9

2.10

2.11
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SUJUVAN SAAVUTETTAVUUDEN SOTKAMOSUJUVAN SAAVUTETTAVUUDEN SOTKAMO

Terävöitämme
edunvalvontaa.

Kokoamme tietoa työntekijöiltä 
ja kuntalaisilta saavutettavuu-
den haasteista.

Välitämme tiedon edunvalvon-
nasta vastaaville tahoille.

Hyödynnämme digitalisaa-
tion mahdollisuuksia sekä 

teemme yhteistyötä lii-
kenne- ja tietoliikenneyh-
teyksien kehittämiseksi ja 

varmistamiseksi.

Olemme edelläkävijöitä erilais-
ten digitaalisten välineiden ja 
alustojen käyttäjinä.

Huolehdimme tarpeellisis-
ta lähipalveluista ja niihin 
liittyvistä investoinneista. 
Kehitämme palvelupolkuja 
toimiviksi ja palveluja hy-
vin saavutettaviksi yhteis-
työssä hyvinvointialueen 

kanssa.

Toteutamme palveluita kun-
nassa valittujen painopisteiden 
mukaan (liikunta, urheilun ja 
opiskelun yhteensovittaminen, 
kulttuuri, vapaa-aikapalvelut). 

Huomioimme palveluita suun-
niteltaessa erilaiset palvelun 

Huolehdimme edelleen digitai-
tojen opettamisesta ja niiden 
osaamisen vahvistamisesta.

3

3.1

3.2

3.3
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Lisäämme kuntalaisten tie-
toisuutta päätöksenteosta 
ja käytämme viestinnässä 

eri kanavia.

Osallistamme kuntalai-
sia eri tavoin. Kutsumme 

nuorisovaltuuston ja oppi-
laskunnat mukaan vaikut-

tamaan.

Varmistamme lasten ja nuorten 
osallisuuden ja kuulemme heitä 
valmistelun aikana.  

Vahvistamme eri-ikäisten ai-
kuisten osallistumista ja kuu-
lemme heitä valmistelun aika-
na.

Otamme käyttöön osallis-
tavan budjetoinnin.

Laadimme sivistyksen toimialal-
le toimintaohjeen osallistavasta 
budjetoinnista.

Edistämme asuntojen 
saatavuutta, jotta Sotkamo 
säilyy vetovoimaisena, su-
juvan arjen asuinpaikkana. 
Kehitämme Sotkamo-Ka-
jaani työssäkäyntialueen 

sujuvaa liikennöintiä.

Selvitämme lyhytaikaisten si-
jaisten ja opiskelijoiden asumis-
mahdollisuuksia yrityisyhteis-
työn tai vastaavan järjestelyn 
avulla.

Huolehdimme julkisten liiken-
teen jatkoyhteyksien toteutu-
misesta Sotkamoon.

Kehitämme koululiikenteen 
hyödynnettävyyttä kuntalaisten 
julkisen liikenteen runkona.

käyttäjät (mm. erilaiset kieli- ja 
kulttuuritaustat).

Kehitämme heikoimmassa 
asemassa olevien palveluita 
yhteistyössä hyvinvointialueen 
kanssa.

3.4

3.5

3.6
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