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Tehtäväalue:  210501 Hyvinvointi 
Toimielin:  Hyvinvointilautakunta 

 
 
Toiminta-ajatus:  
 

Hyvinvointilautakunnan tehtävät ja toimivalta  
Lautakunta johtaa ja kehittää hyvinvointitoimialaa (aikaisemmat kirjasto- ja kulttuuritoimen ja 
vapaa-aikatoimen toimialat) ja vastaa palvelujen tuloksellisesta järjestämisestä. Lautakunta 
seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa asukkaille ja palveluiden käyttäjille mahdol-
lisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen. Lautakunta edustaa kuntaa ja 
käyttää puhevaltaa toimialaansa koskevissa asioissa.  
 
Lautakunnan tehtäväalueena ovat:  
1. nuorisotoimi mukaan lukien nuorisovaltuusto  
2. liikuntatoimi  
3. muu vapaa-ajan toimi  
4. kirjasto ja kulttuuritoimi  

Hyvinvointilautakunta  
1. määrää perusteet, joiden mukaan kirjastokokoelmia talousarvion rajoissa täydennetään  
2. päättää kirjaston käyttösäännöistä  
3. päättää kulttuuritoimen tukemiseen varatuista avustuksista ja valvoo avustusten käyttöä  
4. päättää kirjastotoimen säännöllisestä arvioinnista  
5. paikallisen liikuntatoimen ja nuorisotoimen tukemiseen varatuista avustuksista ja valvoo 
avustusten käyttöä  
6. antaa ohjeet vapaa-aikatoimen hallinnassa olevien kiinteistöjen ja alueiden käytöstä ja 
vuokrien perusteista  

 
Talous- ja tunnusluvut: 

 

Toimintavuosi TP 2016 TA 2017 TA 2018 
Muutos% 
TA/TA 

Asukasluku  2 413 2 402 2 413 0,5 

Verotulot 6 787 659 6 750 000 6 920 000 2,5 

210501 Hyvinvointi          

Toimintakulut     -73 654  

Toimintakate 
  

-73 654 
 Sisäiset/vyörytysmenot     -5 061  

Huomioitavat kustannukset 
  

-78 715 
 Kustannukset euroa/asukas   -32,6 
 Prosenttia verotuloista   1,14 
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Tehtäväalue:   2106 Kulttuuritoimi 
Toimielin:  Hyvinvointilautakunta 

 
 
Toiminta-ajatus:  
 

Kosken Tl kirjasto, jossa on hyvin koulutettu ja palveleva henkilökunta, ajantasainen aineisto 
ja nykyaikaiset laitteet, on vahva toimija ja vetovoimainen sekä haluttu yhteistyökumppani. Kir-
jasto ja kulttuuritoimi tarjoavat kulttuurista hyvinvointia, iloa ja elämyksiä kaikille kuntalaisille. 
Kulttuuritoimi tukee paikallista kulttuuriharrastusta. 

 
 
Henkilöstö:  Kirjastotoimenjohtaja 
 Kirjastovirkailija 
 Kirjastovirkailija 60 % 
  
 
Toimitilat ja muut resurssit:   Kirjasto- ja kulttuuritalo. Toimitilat ovat riittävät. 

 
  
Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:  

 
Tavoite (KV)                  Tavoitetaso 
 

Päiväkoti- ja kouluyhteistyön jatkaminen ja kehit-
täminen lasten ja nuorten lukuharrastuksen edis-
tämiseksi. 

Järjestetään päiväkoti ja -kerhoryhmille toivottuja 
satutuokioita ja kirjastonkäytön opetusta. Lukudip-
lomi -lukukampanja jatkuu Talolan koulun kanssa. 
Koulukeskuksen kirjastoon toimitetaan 2-3 siirtoko-
koelmaa lukuvuoden aikana. Järjestetään kirjailija-
vierailu. 

Yhteistyön kehittäminen kunnan muiden toimijoitten 
kanssa. 

Järjestetään ja tuetaan kulttuuritapahtumia yhdessä 
koskelaisten yhdistysten kanssa. Yksityishenkilöillä 
ja yhdistyksillä on mahdollisuus järjestää näyttelyitä 
kirjaston tiloissa ja esitellä harrastustaan /  toimin-
taansa. 
 

Monipuolisten eri ikäryhmät huomioivien  
kulttuuritapahtumien tarjoaminen. 
 
 
 
 

Mahdollisuuksien mukaan varmistetaan, että kulttuu-
ritilaisuuksia on tarjolla kaiken ikäisille kuntalaisille. 
Järjestetään monipuolisia kulttuuritilaisuuksia ja 
tiedotetaan myös muualla järjestettävistä kulttuurita-
pahtumista. 
 

Kuntalaisten lukuharrastuksen tukeminen. 
 
 
 
 
Kuntalaisten tutustuttaminen e-kirjojen käyttöön. 

Esitellään kirjallisuutta kirjaston vaihtuvissa teema-
näyttelyissä ja vinkataan asiakkaille kiinnostavia 
kirjoja ja uutuuksia. 
Järjestetään kirjailijavierailu.  
 
Henkilökunta neuvoo e-kirjoihin liittyvissä asioissa ja 
kirjasto kasvattaa e-kirja –kokoelmaa. 
 

Asiakkaille tarjotaan mahdollisuus internet- pohjais-
ten palveluitten sekä Office-ohjelmien käyttöön. 
 

Kirjaston atk-laitteita uusitaan ja koneissa on päivite-
tyt ja toimivat ohjelmat. Henkilökunnalta saa apua 
tarvittaessa. 
 

Kulttuuritoimen järjestämät tilaisuudet ja kirjaston 
palvelut on tarkoitettu kaikille kuntalaisille. 
 
 
 

Tiedotetaan kirjaston palveluista säännöllisesti mm. 
kuntatiedotteessa ja kunnan sekä kirjaston kotisivuil-
la. Kirjaston facebook-sivut ovat käytössä. ”Kulttuu-
riaktiivit” -kulttuurisähköpostiryhmä saa tiedotteita 
tarpeen mukaan. 
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Laadulliset tavoitteet 
 
Tavoite                    Tavoitetaso 
 

Kirjaston henkilökunnan ammattipätevyyden kehit-
täminen ja ylläpito täydennyskoulutuksen avulla. 
Ammatillisen innostuksen säilyttäminen. 

Henkilökunta osallistuu koulutuspäiville, kirjames-
suille, kustantajien järjestämiin tapahtumiin ja kurs-
seille.  
Viikkopalavereissa käydään läpi käytäntöjä ideoi-
daan tulevaa. 

 
 
 
Tunnusluvut ja mittarit  
 

 TP- 2016 TA-2017 Taehd.-2018 TS- 2019-2020 

Lainat 41 445 42 000 40 000 40 000 

Lainat/asukas 17,2 17,5 16,6 16,3 

Käynnit 28 564 29 000 29 000 29 000 

Käynnit/asukas 11,9 11,8 11,8 11,8 

 
 
 
Talous- ja tunnusluvut: 

 

Toimintavuosi TP 2016 TA 2017 TA 2018 
Muutos% 
TA/TA 

Asukasluku  2 413 2 402 2 413 0,5 

Verotulot 6 787 659 6 750 000 6 920 000 2,5 

Lainat 41 445 42 000 40 000 -4,8 

210600 Kulttuuritoimi          

Toimintatuotot 3 816 2 950 3 100 5,1 

Toimintakulut -158 617 -174 485 -154 126 -11,7 

Toimintakate -154 801 -171 535 -151 026 -12,0 

Sisäiset/vyörytysmenot -55 744 -60 075 -57 964 -3,5 

Huomioitavat kustannukset -210 545 -231 610 -208 990 -9,8 

Kustannukset euroa/asukas -87,3 -96,4 -86,6 -10,2 

Prosenttia verotuloista 3,10 3,43 3,02 -12,0 

Lainat/asukas 17 17 17 -5,2 
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Tehtäväalue:  2111  Vapaa-aikatoimi 
Toimielin:  Hyvinvointilautakunta 

 
 
Toiminta-ajatus:  

 
Vapaa-aikatoimen toimialaan kuuluu huolehtia kunnan liikunta-, nuoriso- ja vapaa-
aikatoimesta.  Vapaa-aikatoimen tehtävänä on turvata hyvät ja asianmukaiset  
toimintaympäristöt kunnassa järjestettävälle liikunta- ja nuorisotoiminnalle. 

 
 
Henkilöstö:  Vapaa-aikasihteeri 

 Mahdollisuus siirtyä osittain varhennetulle vanhuuseläkkeelle 1.10.2018 
Liikunta- ja urheilupaikkojen hoitaja 

 
Toimitilat ja muut resurssit:  
 

Toimitilojen ja alueiden rakentaminen tärkeänä painopistealueena tulevana vuonna.   
Välitön tarve kunnostaa ja ajanmukaistaa vanhentuneita toimintaympäristöjä.   
- Liikuntahallin kuntosalin ja välinevaraston laajennus. 
- Tenniskenttien/jääkiekkokaukalon päällysteiden uusiminen hiekkatekonurmeksi.  Siirretty 

2019. 
- Hevonlinnan investointihanke 2018-2020 
 
Liikunta- ja urheilupaikkojen hoitajan palkkamäärärahan korotus.  Joutuu toimessaan  
vastaamaan isoistakin rakentamis- ja investointihankkeista, mm. suunnittelemaan,  
johtamaan töitä ja kysymään tarjouksia/kilpailutuksia. 

 
 
 
Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet:  
 

Tavoite (KV)   Tavoitetaso 
 

 
Terveysliikunnan ja hyvinvoinnin painotta-
minen 
 
 
 
__________________________________ 
 
Liikuntapaikkojen rakentaminen, untoliikun-
tamahdollisuuksien kehittäminen, kunta-
laisten liikunnan lisääminen, hyvinvoinnin 
edistäminen 
 
 
 
 
__________________________________ 
Nuorisotyön painotus osallistavaan ja 
etsivään työhön nuorisolain velvoitteiden 
mukaisesti 
 

 
Eri ikäisten ryhmien ylläpito. 
Matalan kynnyksen liikunnan lisääminen. 
Voimaa Vanhuuteen –hankkeessa ikääntynei-
den toimintaedellytysten parantaminen. 
Yhteistyö sote-puolen hankkeiden kanssa. 
______________________________________ 
 
Liikuntahallin kuntosalin ja välinevaraston laa-
jennus. 
  
Tenniskenttien/jääkiekkokaukalon päällysteen 
uusiminen hiekkatekonurmeksi.  Siirretty val-
tuustokäsittelyssä vuodelle 2019. 
  
Hevonlinnan investointihanke 2018-2020 
_____________________________________ 
50% nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajan palkkaus 
NUVA:n toiminta 
Avoimen toiminnan kehittäminen, nuorisotilatoi-
minnan kehittäminen. 
Etsivä nuorisotyö SENU:n työntekijän kautta 
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Talous- ja tunnusluvut: 

 

Toimintavuosi TP 2016 TA 2017 TA 2018 
Muutos% 
TA/TA 

Asukasluku  2 413 2 402 2 413 0,5 

Verotulot 6 787 659 6 750 000 6 920 000 2,5 

211100 Vapaa-aikatoimi          

Toimintatuotot 14 769 25 820 21 070 -18,4 

Toimintakulut -209 917 -221 280 -165 474 -25,2 

Toimintakate -195 148 -195 460 -144 404 -26,1 

Sisäiset/vyörytystulot 1 515 1 500 0 -100,0 

Sisäiset/vyörytysmenot -77 821 -71 720 -67 816 -5,4 

Poistot -14 888 -17 354 -6 385 -63,2 

Huomioitavat kustannukset -286 342  -283 034 -218 605 -22,8 

Kustannukset euroa/asukas -118,7 -117,8 -90,6 -23,1 

Prosenttia verotuloista 4,22 4,19 3,16 -24,7 

 
 

 

 
 
 


