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                                   Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa 

Konnevedellä ___/___2022 
Pöytäkirjanpitäjä 

1. VARHAISKASVATUKSEN LASTENHOITAJA VAPPU LAAKSOSEN 
IRTISANOUTUMINEN 
 
Siv.ltk § 6  
 
Esityslistan liite 1 Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Mari Jämsen p. 040 157 94 05 
 
 

  Konneveden varhaiskasvatuksen lastenhoitaja Vappu Laaksonen on 
  8.3.2022 päivätyllä kirjeellään irtisanonut työsuhteensa Konneveden 
  kuntaan 1.8.2022 alkaen eläkkeelle siirtymisen johdosta. 
 

 Konneveden kunnan hallintosäännön 41 § mukaan palvelusuhteen 
päättymisestä päättää se, joka valitsee viranhaltijan tai ottaa työnteki-
jän työsuhteeseen. 
   

 
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta myöntää lasten-
hoitaja Vappu Laaksoselle eron 1.8.2022 alkaen. Samalla sivistyslau-
takunta pyytää kunnanhallitukselta lupaa täyttää ko. tehtävä 1.8.2022 
alkaen. 

  
 
                   Päätös: Hyväksyttiin. 
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                                   Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa 

Konnevedellä ___/___2022 
Pöytäkirjanpitäjä 

2. KOULUKULJETUKSISTA PERITTÄVÄ MAKSU LUKUVUONNA 2022-2023 
 
 
Siv.ltk § 7  Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Mari Jämsen p. 040 157 9405  
 
 
 Konneveden kunnanvaltuusto on kokouksessaan 19.3.2019 hyväksy-

nyt sivistyslautakunnan esityksen koulukuljetuksia koskevien periaat-
teiden päivittämisestä. Periaatteiden mukaan kohdassa 2.4 ”Maksulli-
set koulukuljetukset” määritellään kuljetuksista perittävistä maksuista 
seuraavaa: ”Maksullisista koulukuljetuksista peritään 1.8.2019 alkaen 
sivistyslautakunnan lukuvuosittain vahvistaman kuukausimaksun 
mukainen hinta. Kuukausimaksu on oppilaskohtainen.” 

 
 Lukuvuonna 2021-2022 maksu on ollut 25 €/kk. 
 
 Polttoaineiden hintojen nousu saattaa heijastua myös koulukulje-

tusmaksuihin. Nykyinen kuukausihinta on laskennallisesti 1,25 e/kou-
lupäivä. Viiden (5) euron korotus kuukausihintaan nostaisi laskennal-
lista päivähintaa 0,25 eurolla, minkä jälkeen laskennallinen päivähinta 
olisi 1,5 e/koulupäivä. Tällä summalla oppilas saa edestakaisen kulje-
tuksen koulukuljetusperiaatteiden mukaisesti.  

 
 

Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta vahvistaa luku-
vuodelle 2022–2023 koulukuljetuksista perittäväksi oppilaskoh-
taiseksi maksuksi 30 €/kk. 

 
 
                   Päätös:  Hyväksyttiin. 
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                                   Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa 

Konnevedellä ___/___2022 
Pöytäkirjanpitäjä 

3. ESIOPETUSPAIKKAHAKEMUS LAPUNMÄEN YHTENÄISKOULUUN 
 
 

Siv.ltk § 8  Valmistelija sivistystoimenjohtaja Mari Jämsen p. 040 157 9405 
 
Esityslistan liite 2 
nähtävillä kokouksessa 

Huoltajat (nimet poistettu) ovat 20.3.2022 päivätyllä kirjeellään ano-
neet lapselleen (nimi poistettu) esiopetuspaikkaa ja sen jälkeistä perus-
opetuspaikkaa Konneveden Lapunmäen yhtenäiskouluun. Lapsen vä-
estörekisterikeskuksen mukainen kotipaikka on Hankasalmi, mutta 
koti on Konnevedellä. Koulukuljetusreitti on olemassa. 

 
 

Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta myöntää lapselle 
(nimi poistettu) esiopetuspaikan ja sen jälkeisen perusopetuspaikan 
Lapunmäen yhtenäiskouluun. 

 
 
                   Päätös: Hyväksyttiin. 
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                                   Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa 

Konnevedellä ___/___2022 
Pöytäkirjanpitäjä 

4. KOULUPAIKAN ANOMINEN LAPUNMÄEN YHTENÄISKOULUUN 
 
 
Siv.ltk § 9  Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Mari Jämsen p. 040 157 9405  
 
Esityslistan liite 3 
nähtävillä kokouksessa  

 Huoltajat (nimet poistettu) ovat 10.3.2022 lähetetyllä sähköpostillaan 
anoneet laspelleen (nimi poistettu) (060915) koulupaikkaa Lapunmäen 
yhtenäiskouluun. Lapsi on osallistunut esiopetukseen Lapunmäen 
yhtenäiskoulussa lukuvuonna 2021-2022. Lapsen lähikoulu on 
Hytölän koulu. 
 
Konneveden valtuuston hyväksymien esi- ja perusopetuksen koulu-
kuljetuksia koskevien periaatteiden mukaisesti kunta ei järjestä kulje-
tuksia eikä vastaa kuljetuskustannuksista, jos 0.–9. luokan oppilas 
anoo muuhun kouluun kuin lähikouluun. 
 
 
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta myöntää lapselle 
(nimi poistettu) koulunkäyntioikeuden Lapunmäen yhtenäiskouluun 
hakemuksen mukaisesti sillä edellytyksellä, että huoltaja vastaa kou-
lukuljetuksista tai niiden aiheuttamista kustannuksista valtuuston hy-
väksymien koulukuljetusperiaatteiden mukaisesti. 
 
 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
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                                   Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa 

Konnevedellä ___/___2022 
Pöytäkirjanpitäjä 

5. KONNEVEDEN VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.8.2022 ALKAEN 
 
 
Siv.ltk § 10    
   
Esityslistan liite 4 Valmistelija: varhaiskasvatuksen johtaja Pauliina Oittinen p. 040 702 

8601. 
 

  Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja on tarkistettu 8. joulukuuta 2021 
  annetulla opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoituksella (Opetus- ja kult-
  tuuriministeriön ilmoitus indeksillä tarkistetuista varhaiskasvatuksen 
  asiakasmaksuista, 1087/2021). 

  Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaissa (1503/2016) säädetään kun 
  nan järjestämässä päiväkoti- ja perhepäivähoidossa perittävistä mak-
  suista. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain edellyttämät indeksitar-
  kistukset asiakasmaksuun ja tulorajoihin tehdään joka toinen vuosi. 

  Elokuun 2022 alusta tehtävän indeksitarkistuksen myötä varhaiskas-
  vatuksesta perittävä enimmäismaksu on ensimmäisen lapsen osalta 295 
  euroa kuukaudessa ja alin perittävä maksu on 28 euroa kuukaudessa. 
  Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 40 % nuorimman  
  lapsen maksusta eli enintään 118 euroa kuukaudessa. Seuraavien lasten 
  maksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta. 

  Maksujen perusteena oleva maksuprosentti säilyy ennallaan (10,7 %). 
  Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut määritellään perheen koon  
  ja bruttotulojen mukaan. Tulorajat ja maksuprosentit ilmenevät liit- 
  teestä. https://minedu.fi/varhaiskasvatusmaksut 

  Sivistystoimenjohtajan ehdotus: 

  Sivistyslautakunta päättää, että varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen 
  määrittelyssä 1.8.2022 alkaen noudatetaan opetus- ja kulttuuriministe-
  riön 8.12.2021 antamaa ilmoitusta (1087/2021). Varhaiskasvatuksen 
  asiakasmaksujen laskutuksen periaatteet säilyvät ennallaan. 

 
  Päätös: Hyväksyttiin. 
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                                   Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa 

Konnevedellä ___/___2022 
Pöytäkirjanpitäjä 

6. KIRJASTON LASKUTUSKÄYTÄNNÖN MUUTOS 
 
Siv.ltk § 11   Valmistelija: kirjastosihteeri Taru Toikkanen, p. 040 508 9187 
 
 
  Kirjastoaineiston lainaussäännöt ja -ohjeet noudattavat pääosiltaan  
  Keski-kirjastojen yhteneviä käytänteitä. Asiakasmaksujen osalta pai-
  kalliset ratkaisut vaihtelevat. Konnevedellä asiakas saa oletuksena säh-
  köpostiinsa muistutuksen lähestyvästä laina-ajan päättymisestä 3 vuo-
  rokautta ennen eräpäivää, mikäli hän on ilmoittanut sähköpostiosoit -
  teensa kirjastoon tai tallentanut sen itse omiin tietoihinsa verkkokirjas-
  tossa. Palautuskehotukset myöhässä olevasta aineistosta  
  muodostetaan kirjastojärjestelmästä päivittäin ja lähetään asiakkaille 
  sähköpostitse tai tekstiviestitse. Eräpäivämuistutus on lisäpalvelu,  
  jonka saapumatta jääminen ei poista asiakkaan velvollisuutta huolehtia 
  lainojen palautuksesta tai uusinnasta. Asiakas on myös vastuussa siitä, 
  että hänen yhteystietonsa kirjastossa ovat ajan tasalla. Laina-aika päät-
  tyy eräpäivänä kirjaston aukioloajan päättyessä. Palautusluukusta pa-
  lautettu aineisto käsitellään seuraavana päivänä, kun henkilökunta on 
  paikalla ja maksut määräytyvät sen mukaan. Asiakkaat voivat myös 
  tehdä palautuksia automaatilla omatoimiaikaan.  
 
  Sivistyslautakunta vahvisti kokouksessaan 30.1.2020 (§ 2) kirjaston 
  myöhästymisilmoitus- ja laskutuskäytännöstä seuraavasti: 
  Ensimmäinen myöhästymisilmoitus lähetetään, kun eräpäivästä on ku-
  lunut 3 vuorokautta. Toinen myöhästymisilmoitus lähetetään, kun erä-
  päivästä on kulunut 10 vuorokautta. Jos aineistosta on varaus, myö-
  hästymisilmoitus lähtee 1 vuorokauden kuluttua eräpäivästä. Varattua 
  aineistoa ei voi uusia. Myöhästymisilmoituksista veloitetaan 1,00 € / 
  kpl. 
  Lasku palauttamattomasta aineistosta lähetetään 2 kuukauden kulut-
  tua eräpäivästä. Mikäli aineistoa ei palautuskehotuksista ja laskusta 
  huolimatta palauteta tai korvata, perintä siirtyy perintätoimistolle,  
  joka perii kirjaston saatavien lisäksi omat kulunsa. 
 
  Aineiston palautusmahdollisuus laskutuksen jälkeen on käytännössä 
  johtanut turhiin työprosesseihin laskutuksen ja laskujen mitätöinnin 
  osalta.   
   
  Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta muuttaa myöhästy-
  neen aineiston laskutusta koskevaa ohjeistustaan lisäämällä oheisen 
  lauseen ohjeistuksen viimeiseen kappaleeseen: 
  Kun lasku palauttamattomasta aineistosta on lähetetty, aineistoa ei voi 
  enää palauttaa vaan asiakas maksaa laskun ja siten lunastaa aineis-
  ton itselleen. 
 
  Päätös: Hyväksyttiin. Muutos astuu voimaan 1.5.2022, mitä ennen asi-
  asta tiedotetaan kuntalaisia.  
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                                   Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa 

Konnevedellä ___/___2022 
Pöytäkirjanpitäjä 

7.  SIVISTYSTOIMEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2021 
 

Siv.ltk § 12  

Esityslistan liite 5 Valmistelijat: sivistystoimenjohtaja Mari Jämsen p. 040 1579405, var-
haiskasvatuksen johtaja Pauliina Oittinen p. 040 702 8601, vapaa-ai-
kasihteeri Vesa Jämsen p. 0400 646495, rehtori Anna Nurmi p. 
040 579 3967, koulunjohtajat Virpi Janhunen p. 040 014 3846, Tero 
Mäkinen p. 040 584 5183, kirjastosihteeri Taru Toikkanen p. 040 508 
9187. 

 
 

Toimintakertomus on osa kunnan tilinpäätöstä. Sen tehtävänä on sel-
vittää valtuuston hyväksymien toiminnallisten ja taloudellisten tavoit-
teiden toteutuminen. Osastoille annetun ohjeen mukaan toimintakerto-
muksessa on lisäksi esitettävä toiminnan kehittyminen ja tilikauden 
olennaiset tapahtumat.  
Sivistyslautakunnan vastuualueelta on laadittu toimintakertomus vuo-
delta 2021.    
Toimintakertomukseen on kirjattu tavoitteet ja niiden toteutuminen 
sekä tilikauden olennaiset tapahtumat vastuualueen ja kunkin tulosyk-
sikön osalta. 

           
 

Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Lautakunta hyväksyy sivistystoimen 
toimintakertomuksen. 

 
 
                Päätös: Hyväksyttiin. 
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                                   Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa 

Konnevedellä ___/___2022 
Pöytäkirjanpitäjä 

 8. MUUT ASIAT / TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 
 
 

Siv.ltk §  13 
• Sivistystoimen talouskatsaus 30.3.2022 (kokouspäivän toteuma) 

• Sivistystoimenjohtajan viranhaltijapäätös § 3/2022 

• Opetushallituksen määräys varhaiskasvatussuunnitelman laatimi-

sesta ja käyttöön ottamisesta 1.8.2022 mennessä 

• koulujen toimintakertomukset vuodelta 2021 

• kirjaston omatoimisäännöt 

 
 

Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Merkitään tiedoksi. 
 
 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
 

 





1087/2021 

Helsingissä 8.12.2021 

Opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitusindeksillä 
tarkistetuista varhaiskasvatuksen 
asiakasmaksuista 
Opetus- ja kulttuuriministeriö ilmoittaa varhaiskasvatuslain (540/2018) 61 §:n sekä 
varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain (1503/2016) 16 §:n nojalla seuraavaa: 

1. Yleisellä ansiotasoindeksillä tarkistettu varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 
§:n 2 momentissa tarkoitetut varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määräämisessä käytettävät 
tulorajat ovat 1.8.2022 lähtien seuraavat: 

Perheen koko, henkilöä Tuloraja euroa/kuukausi 

2 2 913 

3 3 758 

4 4 267 

5 4 777 

6 5 284 
2. Yleisellä ansiotasoindeksillä tarkistettu varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 
§:n 3 momentissa tarkoitettu yli kuusihenkisen perheen maksun määräämisessä käytettävän 
tulorajan lisäys kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta on 1.8.2022 lähtien 197 euroa. 

3 Opetustoimen hintaindeksillä tarkistettu varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 7 
§:ssä tarkoitettu kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävä maksu on 1.8.2022 lähtien 
enintään 295 euroa kuukaudessa ja pienin perittävä maksu 28 euroa. 

4. Opetustoimen hintaindeksillä tarkistettu varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 8 
§:ssä tarkoitettu ikäjärjestyksessä nuorimmasta seuraavasta lapsesta perittävä asiakasmaksu 
kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa on 1.8.2022 lähtien enintään 118 euroa kuukaudessa. 

Helsingissä 8.12.2021 

Opetusministeri 
Li Andersson 

Hallitusneuvos 
Anne-Marie Brisson 

 



 

310 SIVISTYSLAUTAKUNTA   

YLEISTAVOITE: Riittävän laajan sivistyspalvelukokonaisuuden tarjoaminen kuntalaisille.   
Toteutuminen: Sivistystoimen palvelualuetta on kehitetty edelleen johdonmukaisesti osa-alueittain painottaen 
viime vuosien aikana. Palvelukokonaisuus kattaa varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, 
lukiokoulutuksen, aikuiskoulutuksen (kansalaisopisto), musiikkiopetuksen (Ala-Keiteleen Musiikkiopisto), 
vapaa-aikatoimen sekä kirjaston palvelut. Vuoden 2020 aikana sivistyslautakunta kokoontui yhteensä 
kymmenen kertaa sekä sähköisinä kokouksina että läsnäolokokouksina. Uuden lautakunnan työskentely 
käynnistyi vaivattomasti ja hyvässä yhteishengessä. Konneveden varhaiskasvatuspalvelujen mahdollisimman 
laadukas tarjoaminen kasvavassa palvelutarpeessa oli edelleen akuutti haaste kunnan taloudellinen tilanne 
huomioiden.  

300 SIVISTYSTOIMISTO  

  TP 2020 Alkuperäinen 
TA 2021 

TA-muutokset TA - muutosten 
jälkeen 

Toteutuma Toteuma % 

Toimintatuotot 0 0 0 0 0 0 

Toimintakulut 125 467 113 740  0 113 740 103 821 91,28 

Toimintakate – 125 467 – 113 740 0 – 113 740 – 103 821 91,28 

Suunnitelmapoistot                  0 € 

Laskennalliset erät   – 3 751,26 € 

Toiminnan kuvaus: Sivistyslautakunnalle kuuluvien asioiden valmistelu, hoitaminen ja toimeenpano 
hallintosäännön mukaisesti.  

Tavoitteet: Varhaiskasvatuksen, koulujen ja esiopetuksen toimintojen sekä monipuolisten kirjasto- ja vapaa-
aikapalvelujen turvaaminen ja kehittäminen merkittävänä osana kunnan palveluja kuntalaisten hyvinvointia 
tukien.  

Toteutuminen: Palvelukokonaisuutta on toteutettu ja sopeutettu vallitseviin olosuhteisiin koko osaston 
yhteistyönä. Varhaiskasvatuksen palvelut on pyritty järjestämään laadukkaasti palvelutarpeiden jatkuvasta 
kasvusta huolimatta. Palvelut toteutetaan väliaikaisissa toimitiloissa uuden päiväkodin valmistumista 
odotellessa. Vuorohoidon järjestäminen on työllistänyt ja haastanut taloudellisesti varhaiskasvatuksen 
tulosyksikköä. Esi- ja perusopetuksen toimintoja järjestettiin mitoittaen henkilöstöresurssi mahdollisimman 
optimaaliseksi oppilaiden koulutyön sujumisen kannalta. Lisäresurssia ohjaukseen ja erityisopetukseen on 
saatu Opetushallituksen ja Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämien hanke- ja avustusrahojen avulla. 
Syksyllä 2021 Hytölän koulun esiopetusryhmä ei toteutunut oppilaiden vähäisen määrän takia, vaan oppilaat 
kuljetettiin Lapunmäen esiopetusryhmään. Kirjaston toimintoja pystyttiin toteuttamaan lähes täysimittaisesti 
huhtikuulta lähtien, jolloin kirjastosihteerille saatiin palkattua sijainen loppuvuodeksi. Vapaa-ajanpalveluiden 
tarjonta painotti edelleen liikuntapalveluiden kehittämistä eri ikäryhmät huomioiden. Pääpaino siirtyi vähitellen 
uuden hankeavustuksen mukaisesti työikäiseen väestöön varhaiskasvatusikäisten ja senioreiden ohjattuja 
toimintoja unohtamatta. Nuorisotalo Kukkulan toimintoja jouduttiin edelleen pitämään supistettuina koronasta 
johtuen. 

Tilikauden olennaiset tapahtumat:   

Vuoden 2021 alkupuoliskolla opetushenkilöstöä koulutettiin lisätyn todellisuuden (AR) ja 
virtuaalitodellisuuden (VR) mahdollisuuksiin opetuskäytössä Opetushallituksen myöntämän 
kehittämisrahoituksen avulla. Saman hankkeen avulla Lapunmäen kouluun valmistui School Lab –tila 
yhteisyössä Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston (POKE) ja Jyväskylän yliopiston 
Opettajankoulutuslaitoksen (JYU/OKL) kanssa. Varhaiskasvatuksen johtaja oli alkuvuoden 2021 



vuorotteluvapaalla ja varhaiskasvatuksen hallinnolliset tehtäviä hoidettiin hajautettuina varhaiskasvatuksen 
opettajalle (lasten hoitoa koskevat päätökset, päiväkodin johtajan tehtävät), varhaiskasvatuksen 
erityisopettajalle (henkilöstön pedagoginen johtaminen) ja sivistystoimenjohtajalle (henkilöstöhallinto). 
Konnevedellä vuoden 2020 aikana syntyneille vauvoille ja heidän perheilleen järjestettiin Vauvatapahtuma 
Häyrylänrannassa kesäkuun alussa. Uuden päiväkodin rakentaminen käynnistyi syksyllä 2021 ja 
varhaiskasvatuksen henkilöstöä oli mukana projektin eri vaiheissa. Uuden päiväkodin peruskivi muurattiin 
yhdessä lasten kanssa marraskuussa. Elokuun 2021 alusta oppivelvollisuuslain uudistumisen myötä 
oppivelvollisuus laajeni koskemaan myös toisen asteen opiskelua. Muutokseen valmistautuminen ja sen 
toteuttaminen työllisti erityisesti lukiotasolla. Valtakunnallinen Harrastamisen Suomen malli –toiminta laajeni 
myös Konnevedelle syksystä 2021 alkaen. Toiminnan käynnistämiseen saatiin hankeavustusta 
Opetushallitukselta. Loppuvuodesta toteutettiin nuorten osallisuuden parantamiseen tähtäävä 
työpajatyöskentely Nuorten Akatemian vetovastuulla. Prosessiin osallistuivat nuoret itse, henkilöstöä kaikilta 
osastoilta sekä luottamushenkilöitä sivistyslautakunnasta. Vuoden 2022 talousarvio laadittiin yhteistyössä 
tulosyksiköiden esimiesten, sivistyslautakunnan jäsenten, sidosryhmäedustuksen ja henkilöstön edustajien 
kesken. Loppuvuoden aikana valmisteltiin koko osaston yhteistyönä Sivistystoimen konseptiselvitys 
kunnanhallitukselle. 

301 PERUSKOULUT  

  TP 2020 Alkuperäinen 
TA 2021 

TA-muutokset TA - muutosten 
jälkeen 

Toteutuma Toteuma % 

Toimintatuotot 159 734 120 000 0 120 000 199 097 165,91 
Toimintakulut 2 401 641 2 686 430 0 2 686 430 2 584 634 96,21 
Toimintakate – 2 241 907 – 2 566 430 0 – 2 566 430 – 2 385 536 92,95 

Suunnitelmapoistot               0 € 

Laskennalliset erät – 624 574,96 € 

Toiminnan kuvaus:   

Opetusta järjestetään perusopetuslain ja asetuksen sekä keväällä 2016 hyväksytyn opetussuunnitelman 
mukaisesti. Konnevedellä toimii kolme perusopetusta antavaa koulua, joiden toimintaa kehitetään edelleen 
yhtenäisen perusopetuksen suunnassa siten, että kehitystyössä ovat mukana kaikki Konneveden koulut. 

 

Tilikauden olennaiset tapahtumat:  

Esi- ja perusopetus työskenteli vuoden 2021 edelleen koronarajoitteiden edellyttämien rajoitusten ja 
varotoimien puitteissa. Etäopetukselta vältyttiin, mutta arkea sopeutettiin terveysturvallisuusohjeita 
noudattaen. Tämä on vaatinut kouluilta muutoksia niin koulupäivien rytmiin, fyysisiin tilaratkaisuihin kuin 
henkilöstön ja oppilaiden turvaamiseenkin liittyen.  

Henkilöstön riittävyys koronasta johtuvien poissaolojen takia oli ajoittain haasteellista ja tämä kuormitti koko 
opetushenkilöstöä.  

Hytölän koulun osalta syksyllä 2021 esiopetusta ei tarjottu lainkaan, vaan kaksi esioppilasta kuljetettiin 
Lapunmäen esiopetusryhmään. Lapunmäellä 20 esioppilaan ryhmää opetti kaksi esiopettajaa yhdessä. 
Ryhmässä työskenteli myös täysiaikainen koulunkäynninohjaaja.  

Opetushallituksen avustusten avulla oppilaiden tukea lisättiin palkkaamalla erityisopettajia ja 
koulunkäynninohjaajia. Keväällä 2021 resurssia oli tarjolla syksyä enemmän. 

Tavoitteet:  

• Henkilöstön työhyvinvoinnin vahvistaminen (kuntastrategian mukaisilla mittareilla mitattuna). 
• Yhtenäiskoulun toimintakulttuurin rakentamisen vahvistaminen. 
• Oppilaitosyhteistyön vahvistaminen seudullisten toimijoiden kanssa. 



• Oppilaiden osallisuuden ja osallistamisen lisääminen (toimintojen suunnitteluun osallistuminen, 
oppilaskuntatoiminnan kehittäminen) osana viihtyvyyden ja yhteenkuuluvuuden tunteen 
vahvistamista. 

Toteutuminen:   

• Henkilöstön hyvinvointi ja työssäjaksaminen oli edelleen uhattuna kaikilla kouluilla koronarajoitusten 
puitteissa toimittaessa. Korona haastoi jo toista vuotta kaiken yhteisen tekemisen ja koulun 
ulkopuolisen yhteistyön sekä vierailujen toteuttamisen, joten normaaliarjessa tapahtuviksi 
suunniteltuja toimia oli edelleen vaikea toteuttaa. Sairauspoissaolojen määrä korona-altistusten takia 
kuormitti henkilöstöä kasvaneena sijaistustarpeena. Oman henkilöstön ulkopuolisia sijaisia oli 
hankalaa saada nopealla aikataululla, joten koulujen henkilöstö joutui tarvittaessa hoitamaan 
poissaolevien työtehtäviä oman työn ohella. Koronan edellyttämät varo- ja suojaustoimet toteutettiin 
niin hyvin kuin mahdollista. Henkilöstö varustettiin mm. FFP2-suojatason maskeilla jo ennen kuin 
ammattiliitot asiaa työnantajilta edellyttivät. 

• Yhtenäiskoulun toimintakulttuuria kehitettiin yhteisissä pedagogisissa tiimipalavereissa, joihin 
osallistuivat kaikki opettajat kaikilta Konneveden kouluilta. Toimintakulttuuri vaatii jatkuvaa panostusta 
ja johdonmukaisia askelia yhtenäiseen suuntaan. Prosessi on siis edelleen jatkuva. 

• Yhteistyötä Pohjoisen Keski-Suomen Ammattiopiston (POKE) ja Jyväskylän Yliopiston kanssa on 
kehitetty ja jatkettu edelleen. Lukiovetoista yhteistyötä on laajennettu perusopetuksen puolelle silloin, 
kun se on ollut mahdollista ja pedagogisesti perusteltua. 

• Oppilaskuntatoimintaa kehitettiin edelleen kaikilla kouluilla oppilaiden äänen kuulumisen 
vahvistamiseksi. 

  302 LUKIOT  

  TP 2020 Alkuperäinen 
TA 2021 

TA-muutokset TA - muutosten 
jälkeen 

Toteutuma Toteuma % 

Toimintatuotot 63 012 116 200 0 116 200 106 477 91,63 

Toimintakulut 470 872 451 440 0 451 440 543 077 118,31 
Toimintakate – 407 860 – 335 240 0 – 335 240 – 427 601 127,55 

Suunnitelmapoistot  0 € 

Laskennalliset erät – 160 693,24 € 

 

Toiminnan kuvaus: Konneveden lukio järjestää opetusta lukiolain ja vuoden 2019 opetussuunnitelman 
mukaisesti. Lukion uusi opetussuunnitelma on otettu käyttöön syksyllä 2021 ja se mahdollistaa oppija- ja 
ilmiölähtöisemmän sekä uutta teknologiaa hyödyntävän pedagogiikan. Lukiossa toteutetaan 
Opetushallituksen rahoittamia hankkeita. 

  

Tilikauden olennaiset tapahtumat: 

• Abiturientit olivat kaksi viikkoa etäopetuksessa ennen kevään kirjoituksia. Tällä pyrittiin turvaamaan 
kokelaiden ylioppilaskirjoitukset. 

• Syksyllä oli harjoittelija Magdeburgista kaksi kuukautta Lapunmäellä. 
• Opetushallitukselta saatiin koronatukea, jonka avulla järjestettiin ruotsin kertauskurssi ja tukiopetusta 

kaikille sitä tarvitseville. 
• Keväällä ja syksyllä opetusta toteutettiin lähiopetuksena koronaohjeistus huomioiden. Toimenpiteitä 

tehtiin koulupäivien rytmiin, fyysisiin tilaratkaisuihin sekä henkilöstön ja opiskelijoiden virukselta 
suojaamiseen. 

  



Tavoitteet: 

• Konneveden lukion kurssi- ja opintojaksojen monipuolistaminen osana VR, AR, Games-hanketta 
(yhteistyössä Poke ja JYU) 

• Työelämätaitojen vahvistaminen osana lukio-opintoja kummiyritystoimintaa kehittämällä. 
• Digitaalisten oppimisympäristöjen käytön monipuolistaminen opiskelussa. 
• Kansainvälisyyskasvatukseen pyritään löytämään uusia toteuttamistapoja maailman 

pandemiatilanteen tuomien haasteiden vuoksi. 
• Lukion opetussuunnitelma uudistetaan Opetushallituksen ohjeiden mukaisesti. 

  

Toteutuminen: 

• Konneveden lukion kurssi- ja opintojaksoja monipuolistettiin huomioiden VR-teknologian ja school lab-
tilan tuomat mahdollisuudet. Kehitystyötä tehdään koko ajan. 

• Työelämätaitoja vahvistettiin lukion TET-viikoilla sekä eri asiantuntijoiden etävierailuilla. 
Pandemiatilanne haastoi kummiyritystoiminnan kehittämistä. 

• Digitaalisia oppimisympäristöjä on monipuolistettu VR- ja AR-teknologian sekä school lab-tilan kautta. 
• Kansainvälisyyskasvatusta ei ole pystytty vahvistamaan halutulla tavalla pandemiatilanteen vuoksi. 

Syksyllä koulullamme oli harjoittelija Magdeburgista, joka työskenteli sekä lukiossa että 
perusopetuksessa. 

• Lukion uusi opetussuunnitelma uudistettiin Opetushallituksen ohjeiden mukaisesti. 

 

 

303 AIKUISKOULUTUS JA MUSIIKKITOIMINTA  

  TP 2020 Alkuperäinen 
TA 2021 

TA-muutokset TA - muutosten 
jälkeen 

Toteutuma Toteuma % 

Toimintatuotot 0 0 0 0 0 0 
Toimintakulut 33 794 42 200 0 42 200 34 208 81,06 
Toimintakate – 33 794 – 42 200 0 – 42 200 – 34 208 81,06 

Suunnitelmapoistot  0 € 

Laskennalliset erät  0 € 

Toiminnan kuvaus:   

• Kansalaisopisto järjestää monipuolisia ja laadukkaita koulutuspalveluja.   
• Opiskelu ja harrastaminen luovat mahdollisuuksia itsensä kehittämiselle, henkiselle hyvinvoinnille 

sekä hyvälle elämänlaadulle.   
• Ala-Keiteleen musiikkiopiston perus- ja musiikkiopistotasolla opiskelee 13 opiskelijaa Konnevedeltä. 

  

Tilikauden olennaiset tapahtumat: Musiikkiopiston opiskelijamäärä näyttäisi vakiintuneen noin kymmeneen 
opiskelijaan. Vuosittaiset vaihtelut ovat viime vuosina olleet varsin vähäisiä. Tähän on vaikuttanut omalta 
osaltaan Hytölän koulun musiikkikasvatus ja hyvä yhteistyö AKMO:n kanssa (mm. tilojen ja soitinten 
antaminen rumpuopettajan käyttöön).  

Korona on haastanut kansalaisopiston toimintaa paljon viimeisen kahden vuoden ajan. Rajoituksista ja 
opiskelijoiden varovaisuudesta johtuen toteutuneet kurssimäärät ovat jääneet merkittävästi alle suunnitellun 
ja ennen koronaa olleen osallistujatason. 

Tavoitteet:   



• Taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön järjestäminen ja kehittäminen.   
• Paikallisten koulutus- ja kulttuuritapahtumien järjestäminen  

 

 

KANSALAISOPISTO (brutto-opiskelijamäärät)  

Osasto  Kurssit/ 
Suunni-
teltu  

Kurssit/ 
Toteu-
tunut  

Miehiä  Naisia  Osallistu
jia 
yhteens
ä 

Oppitunteja/ 
suunniteltu  

Oppitunteja
/toteutunut  

Muutos 
oppitun-
neissa  

Mui
ta 
tunt
eja  

Konnevesi  116 61  89  338  427 1961,39 1285,62  – 675,77  0  
 

ALA-KEITELEEN MUSIIKKIOPISTO 

Perustason opiskelijamäärä 1.3.2021  12 opiskelijaa  
Perustason opiskelijamäärä 1.10.2021  10 opiskelijaa  
Keskiarvo vuonna 2021  11 opiskelijaa 

 

304 VAPAA-AIKATOIMI   

  TP 2020 Alkuperäinen 
TA 2021 

TA-muutokset TA - muutosten 
jälkeen 

Toteutuma Toteuma % 

Toimintatuotot 81 592 164 000 0 164 000 159 222 97,09 
Toimintakulut 224 243 347 130 0 347 130 294 351 84,80 
Toimintakate – 142 651 – 183 130 0 – 183 130 – 135 130 73,79 

Suunnitelmapoistot              0 € 

Laskennalliset erät   – 26 259,65 € 

Tavoitteet:  

• Toimintojen säilyttäminen vähintäänkin nykyisellä tasolla. 
• Koulunuorisotyömallin rakentaminen AVI:n avustuksella. 

Toiminnan kuvaus: 

Henkilöstöresurssit ja toiminta pystyttiin pitämään Aluehallintoviraston avustusten avulla entisellään. Merkille 
pantavaa on, ettei vapaa-aikatoimessa edelleenkään ole kuin yksi vakituisessa työsuhteessa oleva 
työntekijä. 

Nuorisotyö  
Vuoden 2021 aikana nuorisotalo Kukkulan toimintaa jouduttiin merkittävästi supistamaan koronarajoitusten 
vuoksi.  
Etsivä nuorisotyö ja nuorten työpajatoiminta osoittivat toimivuutensa ja tarpeellisuutensa erikoisessa 
tilanteessa ja erilaisten kokoontumisrajoitusten ollessa voimassa. Toiminnat pystyttiin pitämään yllä ja 
matalalla kynnyksellä tavoitettavissa. 

Päiväleirit järjestettiin kesäkuussa ja lisäksi syksyllä järjestettiin nuorten seikkailuleiri. 

Koulunuorisotyötä pilotoitiin AVI:n rahoituksen avulla ja toimintaa jatketaan vielä vuonna 2022 tiiviissä 
yhteistyössä yhtenäiskoulun ja vapaa-aikatoimen kesken.  

Raportointikaudella käynnistyi myös Harrastamisen Suomen malli –toiminta Konnevedellä. Harrastamisen 
Suomen mallin tavoitteena on tarjota mielekäs harrastus jokaiselle Suomen koululaiselle koulupäivän 
välittömään yhteyteen. 



Liikunta  
Koronarajoitukset luonnollisesti vaikuttivat liikuntapalveluiden toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. 
Etenkin kuntosalin käyttö ja ryhmäliikunnat jouduttiin ajoittain keskeyttämään kokonaan rajoitusten vuoksi. 
Osan vuotta toimintoja toteutettiin voimassa olevia koronarajoituksia noudattaen. Rajoitukset kohdistuivat 
mm. osallistujamääriin turvavälien  säilyttämiseksi. 
Liikuntapalveluja kehitettiin kuitenkin mahdollisimman monipuolisesti kaikki ikäryhmät ja käyttäjiltä saatu 
palaute huomioiden. Terapia-altaan käyttöä ohjattuun toimintaan vahvistettiin mm. 5-vuotiaiden uimakoululla, 
eri ikäryhmille suunnatuilla vesijumpilla sekä vauvauinnilla. 

Kulttuuri  
Lasten ja nuorten kulttuurikasvatukseen keskittyvän ympäristö- ja kulttuurikasvatussuunnitelman mukaisia 
toimintoja toteutettiin soveltuvin osin koronarajoitukset huomioiden. Kotiseutumuseon esineistön luettelointia 
parannettiin museoviraston avustuksen avulla yhdessä Kotiseutuyhdistyksen kanssa. Itsenäisyyspäivän 
juhlallisuudet jouduttiin perumaan pandemian vuoksi, mutta kunnanjohtajan puhe välitettiin kuntalaisille 
kunnan www-sivujen kautta. 

 

305 KIRJASTO            

  TP 2020 Alkuperäinen 
TA 2021 

TA-muutokset TA - muutosten 
jälkeen 

Toteutuma Toteuma % 

Toimintatuotot 3 184 3 500 0 3 500 1 164 33,26 
Toimintakulut 98 562 121 890 0 121 890 104 886 86,05 
Toimintakate – 95 377 – 118 390 0 – 118 390 – 103 722 87,61 

Suunnitelmapoistot      4 600,44 € 

Laskennalliset erät   – 36 882,87 € 

Toiminnan kuvaus: Konneveden kirjasto vastaa kunnan lakisääteisten kirjastopalveluiden järjestämisestä. 
Keskeisiä toiminta-alueita ovat lukemisen edistäminen, tieto- ja sisältöpalvelut, tiedonhankinnan ja 
monipuolisen lukutaidon tukeminen sekä näihin tehtäviin liittyvien tapahtumien järjestäminen. 

Tavoitteet: 

• Lasten ja nuorten lukemisharrastuksen tukeminen. 
• Erilaisten tapahtumien järjestäminen kirjastossa. Yhteistyön kehittäminen eri toimijoiden kanssa (mm. 

erilaiset tapahtumat). 
• Kirjaston palvelujen kokonaisvaltainen tarkastelu ja kehittäminen. 
• Omatoimikirjaston toiminnasta tiedottaminen. 

Toteutuminen: 

Koronan vuoksi kirjaston tapahtumatoiminta on ollut supistettua. Vuosittaiset kirjastonkäytönopetukset 
esikoululaisille ja muut koululuokkien vierailut on kuitenkin pystytty toteuttamaan. Lasten lukutaito -hankkeen 
puitteissa on koulujen ja varhaiskasvatuksen käyttöön hankittu digitaalinen Lukulumo -palvelu, jolla on pyritty 
tukemaan lasten lukemista fyysisten tapahtumien vähentyessä. 

Koronatilanteen tuoma epävarmuus ja rajoitustoimet ovat mahdollistaneet muiden tapahtumien järjestämisen 
vain hyvin rajatusti. Kirjastossa on ollut vuoden aikana digineuvontapäivä, poistokirjamyynti, näyttely ja 
Joulupuu -keräys. 

Kirjastossa työskenteli maaliskuun loppuun asti ainoastaan yksi kirjastovirkailija, jonka vuoksi elokuussa 
2020 supistettuja aukioloaikoja jouduttiin jatkamaan. Kirjastosihteerin vakinainen toimi täytettiin huhtikuun 
alussa, mutta tehtävää hoiti vuoden loppuun asti sijainen. Tämän vuoksi kirjastossa on keskitytty suurelta 
osin olemassa olevien palvelujen toteuttamiseen. 

Omatoimikirjasto oli vuoden alkupuolikkaan suljettuna AVIn koronaohjeistuksen mukaisesti ja se saatiin ottaa 
käyttöön uudelleen kesäkuun alussa. Tuolloin omatoimikirjaston käytöstä tiedotettiin asiakkaita. 



Tilikauden olennaiset tapahtumat: 

Kirjasto oli koronan vuoksi kokonaan suljettuna 8.3.-5.4.2021. Kirjastosihteerin aloitettua huhtikuun alussa 
kirjastossa pystyttiin palaamaan normaaleihin palveluaikoihin. Omatoimikirjaston avaamisen myötä 
kesäkuussa palattiin täysimittaisiin aukioloaikoihin. Vertailussa vuoteen 2020 lyhyempi sulkuaika ja 
normaaliin palveluaikaan palaaminen näkyvät sekä lainojen (+ 24 %) että fyysisten käyntien (+ 34 %) 
määrän selkeässä kasvussa vuonna 2021. 

Kirjasto ylläpiti monipuolista kokoelmaa ja hankki uutta aineistoa aiempien vuosien tasolla. Korona-aikana 
Keski-kirjastojen yhteistä e-kokoelmaa on selkeästi laajennettu, joten nyt kuntalaisten käytössä on aiempaa 
enemmän e-kirjoja, -äänikirjoja ja -lehtiä. Kokonaisuudessaan Keski-kirjastojen yhteistyön ansiosta 
asiakkailla on käytössään yhteiskokoelman yli 2 miljoonaa nidettä. 

 

 

306 VARHAISKASVATUS          

  TP 2020 Alkuperäinen 
TA 2021 

TA-muutokset TA - muutosten 
jälkeen 

Toteutuma Toteuma % 

Toimintatuotot 85 892 45 100 0 45 100 86 389 191,55 
Toimintakulut 974 673 994 060 0 994 060  1 051 116 105,74 
Toimintakate – 888 781 – 948 960 0 – 948 960 – 964 727 101,66 

Suunnitelmapoistot                 0 € 

Laskennalliset erät    – 88 064,14 € 

Tavoitteet:  

• Laadukkaan varhaiskasvatuksen tarjoaminen varhaiskasvatuslakia ja varhaiskasvatussuunnitelmaa 
noudattaen Konneveden lapsille perheitä tukien, siinä mitassa ja laajuudessa kuin tarve edellyttää 
(myös vuorohoidon tarve). 

• Henkilöstön kannustaminen monipuolisen pedagogisen toimintakulttuurin kehittämiseen. 
Varhaiskasvatuslain ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti painotetaan 
varhaiskasvatuksen pedagogista johtamista, toiminnan dokumentointia ja arviointia. 

• Tuetaan lasten sosiaalista ja emotionaalista kehitystä. 
• Varhaiskasvatuksen rakenneuudistus uuden päiväkotirakennuksen myötä. 

Valtakunnalliset päätökset perhevapaista ja varhaiskasvatuksesta linjaavat luonnollisesti myös Konneveden 
varhaiskasvatuksen toimintaa.                                                              

Toiminnan kuvaus: 

 Perhepäivähoito 
o keväällä 6 ja syyskaudella 2 omassa kodissaan työskentelevää perhepäivähoitajaa, 

vuorohoitoa perhepäivähoitona perhepäivähoitajan kotona ja varhaiskasvatuksen tiloissa. 
o ryhmäperhepäiväkoti Tenhola: yhteensä n.12 lasta ml. vara- ja vuorohoitojärjestelyt 
o ryhmäperhepäiväkoti Istunmäellä n.10 lasta 
o ryhmäperhepäiväkoti Hytölässä n.10 lasta 

 Päiväkoti 
o Myös varhaista kuntoutusta tarjoava ja erityisvarhaiskasvatusta sisältävä (integroitu) 3–5-

vuotiaiden lasten hoitoryhmä (n.21 lasta) 
o esikoululaisten aamu- ja iltapäivähoitoa 
o 1.luokkalaisten aamuhoito 
o vara- ja vuorohoitojärjestelyt 

Lapsia varhaiskasvatuksen piirissä n. 90. 



 Muu lasten päivähoito (Lasten kotihoidon tuki) 
o Lasten kotihoidon tuki n.20 perheelle. 

Tilikauden olennaiset tapahtumat: 

Varhaiskasvatuksen kevätkaudella varhaiskasvatuksen johtaja oli vuorotteluvapaalla. Tuona aikana tehtävät 
oli hajautettu useammalle (5) työntekijälle. Kokonaisvastuu varhaiskasvatuksesta oli sivistystoimenjohtajalla. 
Lisätyövoimaksi oli palkattuna kaksi määräaikaista lastenhoitajaa. 

Päiväkodissa järjestettiin lähinnä 3–5-vuotiaiden varhaiskasvatus, myös kuntouttava- ja 
erityisvarhaiskasvatus. Päiväkodin tilanpuutteen vuoksi 5-vuotiaiden ryhmästä puolet sijoitettiin 
kevätkaudeksi nuorisotalo Kukkulalle. Syyskaudella päiväkodissa oli kirjoilla 21 alle esikouluikäistä ja 18 
esikoululaista aamu- ja iltapäivähoidossa. Iltapäivähoito järjestettiin klo 15 asti koulun tiloissa. Tämän jälkeen 
lapset saatettiin päiväkodille. 

Tenholan ryhmäperhepäiväkodissa oli n.12 lasta, joista syyskaudella puolet alle 3-vuotiaita. 

Vuorohoito on kirjattuna perhepäivähoitona Tenholan alaisuuteen. Vuorohoidon työtehtävissä on kuitenkin 
ollut henkilökuntaa päiväkodilta ja myös muista toimipisteistä. 

Istunmäen koulun asuntolarakennuksessa jatkoi ryhmäperhepäiväkoti n. 10 lapsen kanssa. 

Tammikuun 2021 alussa perustettiin kasvaneen varhaiskasvatustarpeen vuoksi Hytölän koululle uusi 
ryhmäperhepäiväkoti n. 10 lapselle. Hytölän ryhmiksessä on myös syyskaudella ollut muutamia 1. luokan 
oppilaita iltapäivähoidossa, sillä Hytölän koululla ei varsinaista iltapäivätoimintaa koululaisille nyt ollut. 

Omassa kodissaan työskenteleviä perhepäivähoitajia oli keväällä 6, joista osa tilapäisiä ja määräaikaisia. 

Yksi perhepäivähoitajista oli myös pitkällä sairauslomalla. Syyskaudella heitä oli 2, joista toinen 
määräaikainen. 

1.8.2021 aloitti uusi varhaiskasvatuksen opettaja. Hänet on lukuvuodeksi 2021–2022 ”lainattu” esiopettajaksi 
koulun puolelle. 

Erityisesti syyskaudella vuorohoidon tarve lisääntyi merkittävästi! Kolme perhettä tarvitsi säännöllisesti 
muutamia iltahoitoja (n. klo 21.30 asti) työvuorojen aikana. Yksi perhe tarvitsi lähes joka viikonloppu 
ympärivuorokautista hoitoa. 

 

HOITOPÄIVÄT 
vuosina  

2016  2017  2018  2019 2020 2020 
POISSA 

2021 

Perhepäivähoito sis. 
ryhmikset 

4 604  4 953  4 963  7 099 5 247 1 483 5 613 

Päiväkoti  4 064  4 327  5 154  5 228 3 817 3 135 4 750 
YHTEENSÄ  8 668 9 280  10 117  12 327 9 064 4 618 10 362 

 
     YHT. 13 682  

 

Toteutuminen:  

Varhaiskasvatusta on tarjottu lasten etua ajatellen, kuten uusi varhaiskasvatuslaki edellyttää. Kuntouttavan 
varhaiskasvatuksen tarpeeseen on aina vastattu ja sosiaalitoimen kanssa yhteistyössä on tuettu perheitä 
erilaisin hoitojärjestelyin. Paikka varhaiskasvatuksessa on järjestetty kaikille lapsille lisäämällä 
perhepäivähoitoa ja vuorohoito on järjestetty perheiden tarpeet huomioiden. 

Konneveden varhaiskasvatussuunnitelmaa on toteutettu jokaisessa toimintayksikössä. Lapsille on laadittu 
lakisääteiset varhaiskasvatussuunnitelmat. 

Lasten sosiaalisen ja emotionaalisen kehityksen tukeminen ja osallisuus on toteutunut parhaiten pienissä 
ryhmissä. Päiväkodissa on toteutettu nk. pienryhmäpedagogiikkaa. 



Varhaiskasvatuksen rakenneuudistukseen on valmistauduttu uuden päiväkodin valmistumista seuraten. 

Talouden kannalta merkittävää on ollut vuorohoidon raju kasvu. Sen järjestäminen vaatii ulkopuolisten 
sijaisten palkkaamista. Kunnan on järjestettävä varhaiskasvatusta siinä laajuudessa kuin tarve edellyttää. 

1.8.2021 voimaan tulleessa varhaiskasvatuslain uudistuksessa mainitaan, että varhaiskasvatuksen 
toimipisteissä tulee joka hetki olla lasten ja aikuisten suhdeluku lain määrittelemällä tasolla. Myös tämä vaatii 
riittävän määrän henkilöstöä ja tarvittaessa sijaisia. Tämä on lisännyt myös merkittävästi henkilöstökuluja. 

 

 

310 SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ 

  TP 2020 Alkuperäinen 
TA 2021 

TA-muutokset TA - muutosten 
jälkeen 

Toteutuma Toteuma % 

Toimintatuotot 393 416 448 800 0 448 800 552 348 123,07 
Toimintakulut 4 329 254 4 756 890 0 4 756 890 4 707 094 98,95 
Toimintakate – 3 935 838 – 4 308 090 0 – 4 308 090 – 4 154 745 96,44 

Suunnitelmapoistot        – 4 600,44 € 

Laskennalliset erät    – 940 226,12 € 
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