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Kokouksen aluksi vapaa-aikasihteeri esitteli vapaa-aikatoimen tilinpäätöskertomuksen.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä

/

2022

REISJÄRVEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivistyslautakunta
Sivistyslautakunta

Sivu

15.2.2022
1.3.2022

6
17

Asianro

5
15

UUSI RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI
Sivltk § 15

Varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä on lisääntynyt syksystä 2021 lähtien.
Petäjämäen ryhmäperhepäiväkoti otettiin käyttöön syyskuun alussa 2021. Petäjämäen ryhmäperhepäiväkoti on 20 paikkainen ja ryhmäperhepäiväkodissa on lapsia kirjoilla 1.2.2022 22 lasta, joten ryhmis on täynnä. Petäjämäellä työskentelee
yksi lastenhoitaja ja neljä ryhmäperhepäivähoitajaa.
Tuulenpesän päiväkodin paikkaluku on 66 paikkaa. Helmikuun alussa lapsia on
kirjoilla 74 lasta ja päiväkodin täyttöaste on 135%. Lisäksi päiväkoti toimii kahdeksalle perhepäivähoitolapselle varahoitopaikkana. Tarve varahoitoon on viikoittain
perhepäivähoitajan tasausvapaiden vuoksi. Varhaiskasvatuspaikkaa jonottaa tällä
hetkellä 8 lasta (joista kahdella lapsella tarve vuorohoitoon), joten on tarve perustaa uusi ryhmäperhepäiväkoti. Kunta on käynyt alustavia keskusteluja Reisjärven
rauhanyhdistyksen kanssa, että varhaiskasvatusta voidaan järjestää rauhanyhdistyksen tiloissa. Suunnittelu ja valmistelutyö ovat meneillään. Tarve uudelle ryhmäperhepäiväkodille on viimeistään huhtikuussa, mikäli aiemmin ei tule tarvetta äkillisen työllistymisen tai paikkakunnalle muuton vuoksi. Tarve ryhmäperhepäiväkodille on ainakin kesäkuun loppuun. Rauhanyhdistyksen kanssa on alustavasti keskusteltu, että tilat voivat olla varhaiskasvatuksen resurssina. Vuokra menee niiltä
kuukausilta, milloin käytämme tiloja.
Lisäksi on mietitty vaihtoehtoista mahdollisuutta käyttää seurakuntatalon kerhotiloja. Asia on alustavassa selvittelyssä.
Ryhmäperhepäiväkotiin tarvitaan aluksi kaksi perhepäivähoitajaa, tarvittaessa
myös lastenhoitaja. Valtioneuvoston asetuksen varhaiskasvatuksesta mukaan, jos
kolme perhepäivähoitajaa hoitaa samanaikaisesti enintään 12 lasta (niin sanottu
ryhmäperhepäivähoito), tulee yhdellä perhepäivähoitajalla olla vähintään sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 5 §:n
mukainen ammatillinen kelpoisuus (lähihoitaja).
Valmistelija: Päiväkodinjohtaja

Sivj-reht

Ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy uuden varalla olevan ryhmäperhepäiväkodin
perustamisen ja esittää hallitukselle tilojen hankkimista.
Sivistysjohtaja-rehtori teki kokouksessa uuden ehdotuksen: Sivistyslautakunta siirtää käsittelyn seuraavaan kokoukseen, koska kaikki päätösesitykseen vaikuttavat
tiedot eivät ole olleet saatavissa vielä tähän kokoukseen mennessä.
Päätös:

Hyväksyttiin.

Seurakunnan kirkkoneuvosto kokoontui 17.2.2022 ja teki päätöksen, millä ehdoilla
seurakunnan kerhotilat ovat varhaiskasvatuksen käytössä.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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UUSI RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI (JATKOA)
Sivltk § 15
Sivj-reht

Vertailu oheismateriaalina.
Ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy uuden varalla olevan ryhmäperhepäiväkodin
perustamisen ja esittää hallitukselle tilojen hankkimista seurakunnalta.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hyväksyttiin.

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä

/
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REISJÄRVEN KUNTA

Kokouspäivämäärä

Sivistyslautakunta

Sivu

1.3.2022
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IRTISANOUTUMINEN LEHTORIN VIRASTA
Sivltk § 16

Sivj-reht

Kieltenopettaja Sanna-Liisa Vilppola-Ylinen on irtisanoutunut virastaan

1.10.2022 alkaen eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Vilppola-Ylinen on toimittanut irtisanoutumisensa kirjallisesti 18.2.2022. Vakituisen opetushenkilön irtisanoutumisen Reisjärven kunnan hallintosäännön 55 §:n mukaan hyväksyy sivistyslautakunta.
Ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy kieltenopettaja Sanna-Liisa Vilppola-Ylisen
irtisanoutumisen virastaan 1.10.2022 alkaen.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hyväksyttiin.

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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Sivu
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TÄYTTÖLUPA/LEHTORI
Sivltk § 17

Kunnanhallituksen (13.12.2017 § 222) päätöksellä on kunnan talouden sopeuttamistoimenpiteenä otettu käyttöön virkojen ja toimien täyttölupamenettely. Kaikkiin yli 14 päivän sijaisuuksiin sekä määräaikaisiin sekä vakinaisiin virka- ja työsuhteisiin vaaditaan kunnanhallituksen täyttölupa.
Kieltenopettajan irtisanouduttua eläkkeelle siirtymisen vuoksi on paikka täytettävä, sillä kunnassamme noudatettavan opetussuunnitelman mukaisia kielten tunteja on sellainen määrä, että niiden hoitamiseen tarvitaan kolme kielten opettajaa. Tunteja ei voida laittaa muille opettajille, koska ylituntien määrä nousisi mahdottomaksi toteuttaa lukujärjestyksissä. Lisäksi työsuojelun ohjeistus tulee vastaan.
Jollakin aikataululla kunnan kaikki virkanimikkeet olisi käytävä läpi.

Sivj-reht

Ehdotus: Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle yläkoulun ja lukion kielten
päätoimisen tuntiopettajan (ruotsi, saksa) täyttöluvan myöntämistä vakituisesti
9.8.2022 toistaiseksi.
Asiasta käytiin monipuolinen keskustelu, jossa korostui viran houkuttelevuus.
Tämän jälkeen sivistysjohtaja-rehtori muutti esitystään siten, että pyydetään täyttölupaa olemassa olevaan lehtorin virkaan.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hyväksyttiin.

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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Kokouspäivämäärä

Sivistyslautakunta

Sivu
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TÄYTTÖLUPA/LUOKANOPETTAJA
Sivltk § 18

Kunnanhallituksen päätöksen (13.13.2017 §222) mukaisesti täyttölupamenettely
koskee kaikkia kunnan virkoja ja toimia. Kaikkiin yli 14 päivän sijaisuuksiin sekä
määräaikaisiin ja vakinaisiin virka- ja työsuhteisiin vaaditaan kunnanhallituksen
täyttölupa. Lukuvuonna 2021 - 2022 paikka on täytetty väliaikaisesti.
Kunnan virkarakenne on sellainen, että tarvitsemme tämän luokanopettajan viran
tarjotaksemme opetussuunnitelman mukaista opetusta. Perusopetuksemme toimii kaksisarjaisena esikoulusta yhdeksänteen luokkaan.
Seuraavan vuoden kuluessa kunnassa on eläköitymässä luokanopettajia ja tällöin
katsotaan seuraavan kerran tulevaa pitempiaikaista tarvetta virkojen täyttämiseen.

Sivj-reht

Ehdotus:
Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle täyttöluvan myöntämistä luokanopettajan virkaan 1.8.2022 alkaen toistaiseksi.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hyväksyttiin.

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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Kokouspäivämäärä

Sivistyslautakunta

Sivu
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TÄYTTÖLUPA/KOULUNKÄYNNINOHJAAJA
Sivltk § 19

Kunnanhallituksen päätöksen (13.13.2017 §222) mukaisesti täyttölupamenettely
koskee kaikkia kunnan virkoja ja toimia. Kaikkiin yli 14 päivän sijaisuuksiin sekä
määräaikaisiin ja vakinaisiin virka- ja työsuhteisiin vaaditaan kunnanhallituksen
täyttölupa.
Niemenkartanon koululta yksi ohjaaja siirtyi Kisatien koululle lukuvuoden 20212022 alussa oppilaan mukana. Tulevana lukuvuonna Niemenkartanon koululle tarvitaan saadun selvityksen perusteella lisää ohjaajaresurssia alkuopetuksen ja esiopetuksen toimintaan. Haettavan ohjaajan työajan tulisi olla 30 h/viikko, jolloin
tällä voitaisiin vastata myös kuljetusten valvontaan ja muiden ryhmien iltapäivän
ohjaukseen, kun osa ohjaajista on aamu- ja iltapäivätoiminnassa.
Toimen täyttämiseen on haettu tasa-arvorahaa opetushallitukselta.
Ohjaajien tarve vaihtelee vuosittain.

Sivj-reht

Ehdotus:
Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle täyttöluvan myöntämistä koulunkäynninohjaajan toimeen 9.8.2022 – 3.6.2023 väliseksi ajaksi.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hyväksyttiin.

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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Kokouspäivämäärä

Sivistyslautakunta

Sivu
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TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2021 (Kasvatus ja koulutus)
Sivltk § 20

Sivistyslautakunnan entisen kasvatus- ja koulutuslautakunnan osuuden vuoden
2021 budjetti oli 5 365 720 €, joka oli 176 000 € pienempi kuin edellisen vuoden
alkuperäinen talousarvio. Kesällä valtuusto myönsi harrastus joka lapaselle hankkeeseen kuntaosuudeksi 10 000 €. Toteutuma ylittyy muutetun talousarviosta 0,1
% eli 4520 €. Kuluvan vuoden toteutumassa oli harvinaisen paljon ennalta arvaamattomia kohtia kuten esim. koronarajoitukset, lisääntynyt varhaiskasvatuksen
tarve ja valtionavustukset. Toisaalta tulos todentaa sen, että 2018 vuodesta valmisteltu säästö/kehitysohjelma on saatu toimimaan. Ajatuksena on ollut, että
vaikka säästetään, niin samalla kehitetään toimintaa.
Koulutoimen osalta tilanne on saatu vakiintumaan ja on ollut aika tehostaa toiminnan kehittämistä; mm. yrittäjyyskasvatuksen ja erityisopetuksen kanssa tehdään työtä.
Kaikista työllistävintä vuoden 2021 aikana oli varautuminen varhaiskasvatuksen
lisääntyvään tarpeeseen. Uusiin tiloihin on saatu henkilökuntaa, mutta perhepäivähoitajia omaan kotiin ei ole saatu vaikka niitä on haettu useampaan kertaan virallisella haulla.
Päiväkodin valmistumisen jälkeen varhaiskasvatuksen asiakasmäärä on kasvanut
noin kolmellakymmenellä lapsella. Tässä ovat olleet vaikuttamassa muuttuneet
ryhmäkoot, subjektiivisen varhaiskasvatuksen käyttöaste sekä positiivinen muuttoliike.
Tilinpäätös on uskomattoman hyvä, kun huomioidaan että se sisältää varsinaisen
päiväkodin 78 000 €:n vuokran korotuksen ja uuden ryhmäperhepäiväkodin perustamisen Petäjämäkeen. Vuokrankorotusta ei viety kunnanhallitukseen eikä valtuustoon lisämäärärahapyyntönä vaan tuo 78 000 € säästettiin toimintamenoista
ja siirtyi teknisentoimen tulokseen. Lisäksi valtuustokäsittelyn mukaista 51 000 €:n
lisämenoa Petäjämäestä ei lopulta myöskään tarvinnut laittaa sellaisenaan katettavaksi muualta.
Tulokseen on vaikuttanut lukuisat erilliset rahanhaut, joista yhtenä edellä mainittu
harrastus joka lapselle projekti. Rahanhakuihin tartuttiin ja saimme perusopetukseen ja varhaiskasvatukseen tasa-arvorahaa ja koronarahaa sekä lukioon opetussuunnitelma-avustusta sekä koronarahaa lisäksi saimme perusopetukseen kerhorahaa. Osa näistä avustuksien käyttöajoista jatkuu vuodelle 2022.
Valtuustoon menevä tilinpäätöskertomus liitteenä.

Sivj-reht

Ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy vuoden 2021 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hyväksyttiin.

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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Kokouspäivämäärä

Sivistyslautakunta

Sivu

1.3.2022
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TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2021 (Vapaa-aika)
Sivltk § 21

Tässä tilinpäätöksessä on vielä kaksi osaa sivistyslautakunnassa eli käsitellään erikseen vapaa-aikasektori. Sivistyslautakunnan entisen vapaa-aikalautakunnan osuuden vuoden 2021 budjetti oli 392 500 €. Tilinpäätöksen mukaan tämän sektorin
ylitys oli 45 624 €. Ylitys johtui kahdesta eri asiasta.
Kirjaston ylitys oli 15 769 €. Se johtui teknisestä kirjauksesta. Kirjasto sai vuoden
2020 lopussa 15 000 €:n avustuksen, joka kirjautui sille vuodelle. Menot puolestaan kirjautuivat vuodelle 2021.
Kulttuuri ja nuorisotyö pysyivät talousarviossaan ja jopa alittuivat. Tämä johtui
siitä, että näiden tilaisuuksia ei pystytty järjestämään normaalisti.
Liikuntatoimen osuus ylittyi reilusti. Selkeitä syitä oli kaksi. Ensinnäkin tähän vaikutti joidenkin projektien laskujen ohjautuminen normaaliin liikuntatoimen kirjanpitoon. Suurimpana syynä oli tulojen menetys johtuen koronan vuoksi suljetuista
tiloista. Tuloja saatiin lähes 25 000 € ennakoitua vähemmän.
Liitteenä olevaa tilinpäätöskertomusta täydennetään vapaa-aikasihteerin toimesta ennen kokousta. Liitteen luvut ovat UDP raportin mukaisia.

Sivj-reht

Ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy vuoden 2021 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hyväksyttiin.

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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SAAPUNEET VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET
Sivltk § 22

Saatetaan tiedoksi sivistysjohtaja-rehtori Markku Puronhaaran, alakoulujen rehtori Jarmo Viljamäen/Riikka-Liisa Palolan, päiväkodinjohtaja Marja Kinnusen, kirjastotoimen johtaja Anita Ahon sekä vapaa-aikasihteeri Teijo Haapaniemen viranhaltijapäätökset vuodelta 2022: Sivistystoimen henkilöstön palvelulisä- kokemuslisä- ja määrävuosikorotuspäätökset, opetushenkilökunnan virkavapaus- palkkaus
ym. päätökset, muun sivistystoimen henkilöstön virkavapaus-, palkkaus- ym. päätökset, sivistystoimea koskevia muita päätöksiä (koulunkäyntiä koskevat, talousarvio, käyttösuunnitelma, hankintapäätökset), varhaiskasvatuksen (päivähoidon)
henkilöstön virkavapaus, palkkaus- ym. päätöksiä ajalta 16.2. – 1.3.2022.
Markku Puronhaara
Jarmo Viljamäki/Riikka-Liisa Palola
Marja Kinnunen
Teijo Haapaniemi
Anita Aho

Sivj-reht

henkilöstöpäätökset §56 – 89
§37 – 59
§47 – 99
§3 – 4

Ehdotus: Sivistyslautakunta hyväksyy saapuneet viranhaltijapäätökset ja toteaa,
ettei käytä otto-oikeuttaan esitetyissä asioissa.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Hyväksyttiin.

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä
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Sivistyslautakunta
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TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT
Sivltk § 23

- Varhaiskasvatussuunnitelman 2022 aloitus
- Kirjaston tilastot vuosilta 2020 ja 2021
- Sopimus oppikirjojen hankkimisesta perusopetukseen Kirjavälitykseltä
- Lapsistrategia
- Osallistuminen varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen johtajuuden kehittämisen tutkimukseen.

Sivj-reht

Ehdotus: Sivistyslautakunta merkitsee asiat tiedoksi.
Päätös:

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

Merkittiin tiedoksi.

Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta
pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa
Virallisesti Reisjärvellä
pöytäkirjanpitäjä

/
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Kunta / kuntayhtymä

REISJÄRVEN KUNTA

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS
Kokouspäivämäärä

Pykälä

Sivu

1.3.2022

15 - 23

Sivistyslautakuna
MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta,
koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät

15, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin
ei saa hakea muutosta valittamalla:
Pykälät

16, 23
Hallintolainkäyttölain 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimusviranomainen
ja - aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti ja telefax

Reisjärven sivistyslautakunta
Kisatie 5 A
85900 REISJÄRVI
sähköposti: markku.puronhaara@reisjarvi.fi

Pykälät

16, 23
Pöytäkirja oikaisuvaatimusohjeineen on julkaistu kunnan internetsivuilla

2.3.2022

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on
nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Oikaisuvaatimusaika on 14 päivää tiedoksisaannista.
Oikausuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
Oikaisuvaatimuskirjelmän sisältö Ks. jäljempänä
ja toimittaminen
Liitetään pöytäkirjaan

Sivu

1

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
asianomainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti ja telefax

Pohjois-Suomen hallinto-oikeus
puh. 029 56 42800 (vaihde)
185–190, 194, 195
PL 189, 90101 OULU sähköposti: pohjois-suomi.hao@oikeus.fi
fax: 029 56 42841
Kunnallisvalitus, pykälät

Valitusaika

30 päivää
Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika

30 päivää
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusaika

Markkinaoikeus
14 päivää
Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI
puh. 029 56 43300 , fax 029 56 43314 , sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi
Oikaisuvaatimus-/
valituskirjelmän
sisältö ja
toimittaminen

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun.
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
ilmoitetettava 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 asiaointiosoitteeseen 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

Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava *): nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa (Tuomioistuinmaksulaki 1455/2015). Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi,
oikeudenkäytnimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli
asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireilläpainijana ja maksu
on valituskirjelmäkohtainen.

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje / valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.
Liitetään pöytäkirjaan
*) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.
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TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
Seurantaa koskeva sääntely
Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota (KuntaL 110.5 §). Toteutumisvertailussa seurattavia asioita ovat toiminnallisten tavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden toteutuminen.
Toteutumisvertailusta on lisäksi käytävä ilmi, onko menot, tulojen lisäksi, muutoin rahoitettu talousarviossa
määrätyllä tavalla (KuntaL 110.4 §).
Toteutumisvertailu laaditaan sillä tarkkuudella, jolla valtuusto on hyväksynyt tavoitteen, määrärahan tai
tuloarvion yksittäiselle tehtävälle, hankkeelle tai muulle meno- tai tuloerälle. Toteutumisvertailun laadinnasta
vastaa kunnanhallitus sekä tilivelvolliset toimielimet ja viran- tai toimenhaltijat. Selvitys tavoitteiden
toteutumisesta annetaan talousarvion toteutumisvertailuna.

Tavoitteiden toteutuminen
Lautakuntakohtainen toiminnallisten tavoitteiden ja riskien hallinnan toteutuminen ja on esitetty kunkin
tehtäväalueen kohdalla. Talousarviovuoden taloudelliset tavoitteet ja talousarvion toteutuminen on esitetty
yhteenvetona sekä tehtäväalueittain että tuloslaskelman muodossa esityksen lopussa. Samoin vuonna 2018
asetetut talouden tasapainottamistoimenpiteet ja niiden toteutuminen vuonna 2021.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen
KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA
Vastuualue: Sivistystoimi
Tilivelvolliset: rehtorit, päiväkodin johtaja
Tulosalue sisältää seuraavat tulosyksiköt:
- Hallinto
- Opetustoimi: perusopetus ja lukio
- Muu koulutus: kansalaisopisto ja musiikkiopisto
- Varhaiskasvatus

Opetustoimi
PERUSOPETUS JA LUKIO
Reisjärven kunnassa toimi vuonna 2021 kaksisarjainen perusopetus Niemenkartanon ja Kisatien kouluilla.
Niemenkartanossa oli 17 opettajaa ja Kisatien yläkoulussa (perusopetuksen luokat 7-9) oli 14 opettajaa, joista
suurin osa yhteisiä opettajia Reisjärven lukion kanssa.
Molemmilla koululla annettiin oppimisen tueksi myös erityisopettajan ja koulunkäynninohjaajan tukea.
Oppimisen tuki perusopetuksessa oli yleistä, tehostettua tai erityistä tukea. Joka koulussa tukea järjestettiin
sekä yleisopetuksenryhmässä että osa-aikaisena erityisopetuksena kolmiportaisen tuen mukaisesti jokaisen
oppilaan yksilöllisen tarpeista lähtien.
Yrittäjyyskasvatuksessa jatkettiin yrittäjyysreitin viitoittamalla tiellä, vaikka koronatoimet siihen vaikuttivatkin.
Oppilaita koululaitoksessa oli 20.9.2021 yhteensä 403. Perusopetuksessa oli 319 oppilasta, esiopetuksessa 30
ja lukiossa 54 opiskelijaa. Koko kunnan väkiluku oli 2681 asukasta.
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Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen
Talousarviossa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen
Tavoitteen määrittely
Esiopetus
Laadukas opetus
Perusopetus ja lukio
Laadukas opetus

Henkilöstön ammattitaito

Mittari
Toiminnalliset
Opetussuunnitelman toteutuminen %

Tavoite

Toteutuminen

> 95

Toteutui

Opetussuunnitelman toteutuminen %

> 95

Toteutui

Valtakunnallisissa kokeissa menestyminen vähintään
keskitasoa
Oppilaiden sijoittuminen jatko-opintoihin
100
tai työelämään %

Toteutui

Ulkopuolisten tahojen (opetushallitus)
suorittama arviointi (perusopetuslaki
21 §, lukiolaki 16 §)

vähintään
keskitasoa

Toteutui

Lukion keskeyttäneiden osuus %
Pätevien opettajien osuus opettajista
(päätoimiset) %

<5
> 95 hyvä

1,8%
Toteutui

Toteutui

Kodin ja koulun yhteistyö
Palaute / kysely
Työyhteisön sisäinen tila
Palaute / kysely
Perusopetuksen kouluverkko Terveet koulutilat
Taloudelliset
Opetus järjestetään
Opetustoimen kustannukset e/asukas
taloudellisesti
euroa/esiopetuksen oppilas
euroa/perusopetuksen oppilas
euroa/lukion oppilas

Toteutui
Toteutui
Toteutui!
1600
9500
9800
9900

1571
7372
9562
9963

Varhaiskasvatus

euroa/asukas (as. luku 2681 on 2021 ennuste)

410

435

Toiminnan laajuustiedot
Esiopetuksen oppilaat
Perusopetuksen oppilaat
Lukion oppilaat
Päätoiminen henkilöstö
Koulut

Mittari
Määrä 20.9.2020 / 20.9.2021
Määrä 20.9.2020 / 20.9.2021
Määrä 20.9.2020 / 20.9.2021
Lukumäärä
Lukumäärä
Koulurakennusten määrä

Tunnusluku
32 / 28
331 / 330
57 / 57
63
3
2

Toteutuminen
32/30
331/330
58/55
66
3
2

Lukion aloituspaikat

Suhteessa ikäluokkaan %

100

100

Opetussuunnitelmaa pystyttiin toteuttamaan hyvin, vaikka etäopetuksen uhka oli päällä koko ajan.
Koululaitoksessa digiloikkaa jatkettiin. Oppilaiden jatko-opintopaikat varmistettiin. Lukion oppilasmäärä
vakiintui lähelle pienten lukioiden ylärajaa. Uudet tilat ja toiminta olivat houkuttelemassa päteviä henkilöitä
hakeutumaan avoimiin virkoihin. Henkilökunnan koulutuksia jatkettiin edelleen yhteisesti tuotetuilla
koulutuksilla. Henkilökunnan jaksamiseen kiinnitettiin erityistä huomiota poikkeusoloissa.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Reisjärven kunnan tilinpäätös vuodelta 2021

4

Muutokset eri tekijöissä:
Toiminta ja laajuus
Esiopetus/oppilaat
Perusopetus/oppilaat
Lukio/oppilaat

Tilinpäätös
2018
39
341
45

Tilinpäätös
2019
43
349
58

Tilinpäätös
2020
32
331
57

Talousarvio
2021
28
331
57

Tilinpäätös
2021
32
331
55

Päätoiminen henkilöstö
opettajat
Kouluavustajat
muut

66
35
10
5

66
35
9
3

64
35
10
3

63
34
9
3

66
34
10
3

Koulujen lukumäärä
Koulurakennuksia

5
5

3
2+väistöt

3
2

3
2

3
2

Lukion aloituspaikat
suhteessa ikäluokkaan %
Kunnan asukasmäärä (2019e)

100
2 791

100
2 718

100
2 707

100
2718

100
2681

Taloudelliset tunnuslukutavoitteet
Talous
euroa/asukas (varhaiskasvatus)
euroa/asukas (koulutoimi)
euroa/esiopetuksen oppilas
euroa/perusopetuksen oppilas
euroa/lukion oppilas

Tilinpäätös
2018
440
1507
8226
8944
11614

Tilinpäätös
2019
410
1631
5550
10946
10993

Tilinpäätös
2021
365
1508
7146
9562
9750

Talousarvio
2021
410
1600
9500
9800
9900

Tilinpäätös
2021
435
1571
7372
9562
9963

Oppilastiedot tilanteen 20.9. mukaan.

Kustannusten arvioiminen vuodelle 2021 oli erityisen hankalaa johtuen useista toiminnan muutoksista ja
erityisistä poikkeusoloista. Muutoksessa vaikeimpina ennustettavina kustannuksina olivat
kiinteistökustannukset, kuljetuskustannukset sekä päivähoidon henkilöstökustannukset. Myöskin
kirjaamispaikat mm vuokrien osalta vaikuttivat toiminnan sisäiseen rakenteeseen mm. esiopetuksen ja
aamu- ja iltapäivätoiminnan osalta. Toisaalta aamu- ja iltapäivätoiminta vähensi kustannuksia päivähoidossa.
Asukaslukuperusteiset kustannukset tasoittuivat poikkeuksellisen avustusmäärän myötä.
Riskit
Talousarviossa arvioitujen riskien ja niiden hallinnan toteutuminen
Keskeisimmät riskit
tavoitteiden toteutumiselle
- Kiinteistön huoltojen
ajanmukaisuus
- Lisääntyvästä sääntelystä johtuva
uusien lisenssien käyttöönotto
- Muodollisesti pätevien
työntekijöiden rekrytointi
- Varhaiskasvatuksen subjektiivisen
oikeuden laajentuminen
- Lukion valtionosuuden kehittyminen suhteessa aloituspaikkoihin
- Erityisopetuksen lisääntyvä tarve ja
henkilöstön vähentäminen
-Palkankorotusten suhteellinen
osuus

Riskeihin varautuminen
ja hallinta
- ollaan aktiivisesti yhteydessä
kiinteistötoimeen
- tehdään kuntokartoitukset ja
huoltotyöt ajallaan
- kilpailutetaan lisenssejä ja pidetään
lista pakollisista lisensseistä
- tuodaan sivistystoimen erinomaista
tilaa esille eri kanavissa
- varaudutaan henkilöstön
rekrytointiin hyvissä ajoin
- varaudutaan oppilasvalintoihin
- kehitetään erityisopetuksen tarpeen
seurantaa
- henkilöstömäärän optimointi

Toteutuminen
Varhaiskasvatus tarvitsi
enemmän tiloja kuin mihin
oli varauduttu.
Henkilöstön
rekrytoinneissa onnistuttiin
lukuun ottamatta
perhepäivähoitajien toimia.
Saaduilla avustuksilla
saatiin tukea
erityisopetukseen.
Lapsien määrä kasvoi eri
yksiköissä ennustetta
suuremmiksi, joten
markkinointi onnistui.
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Muuttuvia tekijöitä oli tavallista enemmän: yhteisenä tekijänä oli korona. Kuljetukset ja hoidon määrä
vaihtelivat tilanteen mukaan.
Henkilöstö
Opetustoimi
htv1
TP2020
TP2021
Muutos ed. vuoteen

Vakinaiset
46
46

Sijaiset

Määräaikaiset
3
6

Työllistetyt

Yhteensä
49
52

Yhteensä ilman
työllistettyjä
49
52

htv1 = palveluksessolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä/365*(osa-aikaprosentti/100)

Petäjämäen yksikköön tarvittiin työntekijät.
SÄÄSTÖSTRATEGIAN EDELLYTTÄMÄT TOIMET
Kunnan säästöstrategiaa jatkettiin entisellä ajatuksella, että säästöjen lisäksi pyritään säilyttämään laatu ja
muistamalla kehittäminen. Kaikki vuodelle 2021 asetetut säästötavoitteet toteutuivat. Avustuksia oli
haettavana poikkeuksellisen paljon ja saimme niistä apuja toiminnan laadun ylläpitämiseen.
Organisaatiouudistukset koulutoimessa ja varhaiskasvatuksessa toivat henkilöstösäästöjä. Panostus lisärahan
hakemiseen eri kanavista onnistui.
RISKIT
Syntyvyys on laskenut koko maassa. Reisjärvellä tämä näkyy parissa alle kouluikäisten ikäluokassa, mutta
näissäkin ollaan valtakunnallista keskiarvoa korkeammalla. Positiivinen lapsiperheiden muutto paikkakunnalle
on tuonut lisää lapsia yksiköihin.
Vuoden aikana keskustelutti myös varhaiskasvatuksen mahdollinen laajeneminen 5-vuotisten esiopetukseksi.
Ikäryhmien pienentyessä on lukiota kehitettävä entisestään vetovoimaisemmaksi, jotta saisimme muualtakin
muutaman oppilaan. Tätä työtä on tehty kehittämällä yliopistoyhteistyötä sekä lisäämällä yrittäjyyttä ja
koodausta. Näiden pohjalta aloitettiin uusilukio-hanke.
Erityisopetuksen uudelleen organisoimiseen pystyttiin vastaamaan saaduilla avustuksilla.
Uusien työntekijöiden rekrytointiin on panostettava. Koko maassa työllisyysaste on noussut ja
kaupungistuminen jatkuu, jolloin rekrytoinnissa on tuotava esiin kuntamme hyviä puolia. Pelkkä viran tai
toimen avaaminen ei riitä. Kunnan strategian valmistuminen on ollut oiva apu tähän tehtävään. Tässä oli
selvästi näkyvissä uusien tilojen vaikutus. Hakijoita oli hyvin.

Muu koulutus
KANSALAISOPISTO JA MUSIIKKIOPISTO
Reisjärven kunta on jäsenkuntana Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymässä ja Ylivieskan seudun
musiikkiopistossa. Reisjärvi kuuluu Jokilatvan kansalaisopistoon.
Näiden toteutumista rehtorit tekivät selvitykset. Talousarviossa pysyttiin ja musiikkiopiston menot olivat
vain 61%.

Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatuksen toiminta-ajatuksena on tuottaa ja tarjota Reisjärvellä varhaiskasvatuslain mukaisesti ja
kunnassa esiintyvää tarvetta vastaavasti varhaiskasvatusta alle kouluikäisille lapsille.
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Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen
Talousarviossa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen
Toiminnan painopistealueet
Lapsen ja perheen
osallisuuden mahdollistaminen ja lisääminen

Toimenpiteet
Yksiköissä kirjataan
toimikausittaiset
suunnitelmat

Mittarit
Yksikkökohtaiset
toimintasuunnitelmat
Lasten kasvunkansiot

Toteutunutta toimintaa
dokumentoidaan

Varhaiskasvatus on kaikissa
toimintamuodoissa
suunnitelmallista ja
pedagogista

Varhaiskasvatusympäristö
on lapselle kehittävä,
oppimista edistävä sekä
terveellinen ja turvallinen
lapsille ja aikuisille

Toteutuminen
Toteutui

Perheiden kanssa
yhteisten tapahtumien
määrä

Varhaiskasvatussuunnitelman sekä lapsen varhaiskasvatussuunnitelman
päivittäminen vuoden
aikana uusien perusteiden
mukaiseksi
(Opetushallituksen ohjeet)
Varhaiskasvatussuunnitelmat tehdään kaikille lapsille
ja niiden toteutumista
arvioidaan säännöllisesti
Toimintaympäristö
arvioidaan ja olemassa
olevat riskit kartoitetaan

Asiakastyytyväisyyskys
ely parillisina vuosina
keväällä
Käytössä

Toteutui

Esimiesten seuranta

Toteutui

Riskikartoitukset
yksiköittäin ja
vuosittain

Toteutettiin
säännöllisesti.

Päiväkotihankkeen
eteneminen ja
toteuttaminen sekä
varhaiskasvatuksen
henkilöstön mitoituksen
muuttaminen uuden
varhaiskasvatuslain
mukaiseksi

Toteutui
suunnitellusti
elokuussa.

Säännölliset
kehityskeskustelut
henkilöstön kanssa

Keskustelut
käytiin.

Taloudelliset tunnuslukutavoitteet
Varhaiskasvatus
nettomenot, 1000 e
Hallinto
Perhepäivähoito
Ryhmäperhepäivähoito
Päiväkoti
Erityisvarhaiskasvatus
Lasten kotihoidontuki
Yhteensä

Tilinpäätös
2018
-138
-138
-354
-258
-12
-151
-1053

Tilinpäätös
2019
-122
-134
-431
-272
-148
-1104

Tilinpäätös
2020
-118
-121
-471
-241
-159
-1111

Talousarvio Tilinpäätös
2021
2021
-27
-27
-122
-109
-0
-56
-814
-837
-150
-1113

-139
-1167

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Reisjärven kunnan tilinpäätös vuodelta 2021

7

TOIMINNALLISET TAVOITTEET
Erityisvarhaiskasvatusta on ollut, mutta se on kirjautunut koulun toimintaan. Kodinhoidontuki on edelleen
pienentynyt.
Varhaiskasvatuksessa otettiin käyttöön monikäyttöisempi ja edullisempi Daisy seurantajärjestelmä.
Varhaiskasvatuksen päivittäisen toiminnan pedagogiikka ja suunnitelmallisuus lisääntyivät yksiköissä uuden
varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden edelleen syventyessä toiminnassa. Lasten osallisuutta rohkaistiin
toteuttamalla lapsilta tulevia toimintaehdotuksia toiminnoissa. Perheille tarjottiin erilaisia osallisuuden
muotoja suunnittelemaan yhteisiä tapahtumia ja kutsumalla perheitä oppimisympäristön arviointiin.
Uusia yhteistyömuotoja luotiin ympäröivän yhteisön kanssa, koulun, esiopetuksen, lastenneuvolan, kirjaston
sekä vanhempien työpaikkoihin tutustumisilla. Perheiden kanssa yhteisten tapahtumien osallisuus koettiin
sujuvana ja luontevana.
Varhaiskasvatuksessa keskitytään lasten ja perheiden osallisuuden lisäämiseen.
Vakinaisia 31.12.2021 oli 3 perhepäivähoitajaa. Perhepäivähoidossa lapsille osoitetaan varahoitopaikat
perhepäivähoitajan työaikatasausvapaiden ajaksi; resurssipaikkana on päiväkoti. Perhepäivähoitajan
ryhmään voidaan sijoittaa enimmillään neljä alle kouluikäistä lasta ja lisäksi yksi esiopetukseen osallistuva
osapäivälapsi.
Ryhmäperhepäivähoitoryhmiä on syyskuun alusta alkaen ollut 2, joilla pystyttiin vastaamaan kasvaneeseen
päivähoidontarpeeseen.
Vuorohoito on uuden päiväkodin myötä keskitetysti siellä. Tämä vie kohtuullisen paljon resurssia (työvoima ja
raha).
Vuosina 2020 ja 2021 varhaiskasvatuspalvelujen hoitopäivät eivät olleet vertailukelpoisia johtuen
koronapoissaoloista.
Reisjärvellä on pystytty tuottamaan ja tarjoamaan hoitoa alle kouluikäisille, subjektiivisen valintaoikeuden
piirissä oleville lapsille lain määräämin perustein ja aikarajoin. Tämän on mahdollistanut Petäjämäen
ryhmäperhepäiväkodin perustamisella ja työntekijöiden palkkaaminen tarvittaessa määräaikaisina.
Subjektiivisen oikeuden käyttäjien määrä on huomattavasti lisääntynyt.
Lapselle voi varata koko- tai osapäivähoitopaikan 1-10 pv, 11-15 pv tai yli 15 pv kuukaudessa tai 20 h viikossa.
Hoitopäiväsuunnittelulla on pyritty hoitopaikkojen tehokkaaseen käyttöön. Perheille pystytään tarjoamaan
myös tilapäistä hoitoa, 1- 5 päivää kuukaudessa.
Lapset puheeksi – työmenetelmän käyttöön on koulutettu osa henkilöstöstä. Toiminta pyrkii tukemaan lapsen
arkea yhdessä perheiden kanssa.
Erityislastentarhanopettajan konsultaatiopalvelut on saatu koulupuolelta. Kasvun ja kehityksen tukena on
ollut erityisopettaja.
Varhaiskasvatuksessa toimitaan lasten ja perheiden terveyttä ja hyvinvointia edistäen. Perheiden kanssa on
tehty kattavasti jokaisessa yksikössä lapsikohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat. Vanhemmat kohdataan
päivittäin, joten he ovat olleet luontaisesti osana hoitopäivää. Toimintaa arvioidaan päivittäin saatavista
palautteista, joiden perusteella toimintaa pystytään kehittämään. Asiakastyytyväisyyskyselyt toteutetaan joka
toinen vuosi.
Henkilöstö
Varhaiskasvatus

palkatun henkilöstön määrä

TP2020
TP2021

Vakinaiset Sijaiset Määräaikaiset
15
3
15
6

Työllistetyt

Yhteensä
18
21

Yhteensä ilman
työllistettyjä
18
21
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KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ
Talousarvion toteutuminen
KASVASTUS- JA
KOULUTUSLAUTAKUNTA
euroa

Tilinpäätös Alkuperäinen Talousarvio- Muutettu Tilinpäätös
talousarvio
muutos talousarvio
2020
2021
2021
2021
2021

Hallinto
Tuotot

Tot Poikkeama
%

2021

156

Kulut

-72 443

-44 420

-44 420

-43 507

97,9

-913

Toimintakate

-72 443

-44 420

-44 420

-43 351

97,6

-1 069

Perusopetus
Tuotot

169 447

98 400

98 400

114 214

116,1

15 814

Kulut

-3 582 203

-3 794 290

-3 794 290

-3 846 911

101,4

-52 621

Toimintakate

-3 412 756

-3 695 890

0 -3 695 890

-3 732 697

101,0

-36 807

-221 771

82,2

48 129

-221 174

81,9

48 726
31 037

0

josta
Esiopetus
Tuotot
Kulut

83
-228 676

-269 900

Toimintakate

-228 593

-269 900

5 615

13 800

Kulut

-1 342 497

-1 447 080

-1 447 080

31 137 31137,3
105,2
-1 522 890

Toimintakate

-1 336 883

-1 433 280

0 -1 433 280

-1 501 158

104,7

67 878

1 400

3 301

235,8

1 901

-1 072 605

102,5

-26 585

-1 069 304

102,4

-24 684

Alakoulut
Tuotot

Aamu- ja iltapäivätoiminta
Tuotot

597
-269 900
0

-269 900
100

11 815

Kulut

-88 375

Toimintakate

-76 560

0

413

1 400

Kulut

-985 206

-1 046 020

-1 046 020

Toimintakate

-984 793

-1 044 620

0 -1 044 620

Erityisopetus
Tuotot

3 161

Yläkoulut
Tuotot

-325 937

-416 430

Toimintakate

-322 776

-416 430

148 360

182 000

Kulut

-611 512

-602 380

Toimintakate

-463 152

-420 380

21 300

17 700

-582 347
-561 047

-565 660
-547 960

-30 437
-30 437

-30 400
-30 400

Toisen asteen opetus
Tuotot
Kulut
Toimintakate

0

0

1 665

1 665

Kulut
Yhteiset *)
Tuotot

75 810

-416 430

-304 525

73,1

111 905

-416 430

-302 860

72,7

113 570

182 000

183 678

100,9

-1 678

-10 000

-612 380

-638 137

104,2

-25 757

-10 000

-430 380

-454 459

105,6

-24 079

17 700

24 242

37,0

6 542

-565 660
-547 960

-587 368

103,8

-21 708

0

-563 127

102,8

-15 167

-34 400
-34 400

-30 111

99,0

289

0

-30 111

99,0

289

0

Kansalaisopisto
Tuotot
Kulut
Toimintakate
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Musiikkitoiminta
Tuotot
Kulut

-29 752

-45 000

Toimintakate

-29 752

-45 000

Varhaiskasvatus
Tuotot

125 327

Kulut
Toimintakate
Tuotot

-45 000

-27 442

61,0

17 558

-45 000

-27 442

61,0

17 558

126 800

126 800

178 619

140,9

51 819

-1 103 016

-1 240 130

-1 240 130

-1 345 873

108,5

105 743

-977 689

-1 113 330

0 -1 113 330

-1 167 244

104,8

53 924

0

316 074

341 700

341 700

413 989

121,2

72 289

Kulut

-5 400 199

-5 707 420

0

0 -5 717 420

-5 794 229

101,3

-76 809

TOIMINTAKATE

-5 084 125

-5 365 720

0 -5 375 720

-5 380 240

100,1

-4 520

Investointien toteutuminen
KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA
701 Irtain omaisuus
Pyöräkatokset
Yhteensä

Alkuperäinen
talousarvio
2021
15 000
15 000

0

Talousarvio
muutos
2021

Muutettu
talousarvio
2021
15 000

0

Tilinpäätös Tot Poikkeama
2021

%

2021

19946 133

4946

15 000

-

Investoinnin määräraha ylittyi, koska katosten alle tuleva asfaltointi 5730 € kirjattiin tähän.
Määrärahaa asfaltoinnin osalta ei ollut budjetoitu sivistystoimeen.
Hienoa tässä investointihankkeessa oli, että oppilaskunta teki työtä rahoituksen hankkimiseen ja
kilpailuttamiseen.
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2.3.1 Vapaa-aikatoimi
Toimielin:
Sivistyslautakunta
Vastuualue: Vapaa-aikatoimi
Tulosyksiköt: Kirjasto, kulttuuri, liikunta, nuoriso ja etsivä nuorisotyö
Tilivelvolliset viranhaltijat: Kirjastotoimenjohtaja (kirjasto) ja vapaa-aikasihteeri (kulttuuri, liikunta, nuoriso,
etsivä nuorisotyö)
Vapaa-aikalautakunnan alaisuuteen kuuluvat kirjasto, kulttuuri-, liikunta ja nuorisotoimi. Vapaa-aikatoimeen
kuuluvat toimialueet ovat kertomusvuoden aikana toimineet keskenään tiiviissä yhteistyössä. Tiivistä
yhteistyötä pyrittiin tekemään myös lukuisten paikkakunnalla toimivien yhdistysten ja yhteisöjen kanssa.
Toiminta-avustuksia jaettiin talousarvion niukan raamin johdosta vain liikuntayhdistyksille.
Toiminnalliset tavoitteet
Suunnitelmakauden tavoitteena oli panostaa vapaa-ajan palveluiden laatuun, monipuolisuuteen ja
tiedottamiseen. Keskeisiä painopistealueita olivat kunto- ja terveysliikunnan sekä nuorisotyön tason
ylläpitäminen. Nuorisotyössä oli tarkoitus hakea uusia toimintatapoja hyödyntäen laadukkaita nuorisotiloja
sekä kirjastotoimen osalta hakea ratkaisuja ja hankintakanavia, joilla turvataan palveluiden riittävä saatavuus
ja lainattavan aineiston laadukkuus.
Vapaa-aikatoimi on antanut kuntalaisille tiedollisia valmiuksia sekä taidollisia mahdollisuuksia vapaa-ajan
toimintojen omaehtoiseksi harrastamiseksi. Panos-tuotos ajattelua on toteutettu soveltuvilta osin myös
vapaa-aikatoimessa. Tietoyhteiskunnan asettamiin haasteisiin on pyritty vastaamaan.

Kirjastotoimi
Kirjaston tavoitteena suunnitelmakaudella oli etsiä taloudellisia hankintakanavia kirjastoaineiston
hankintaan, aloittaa omatoimikirjaston käyttö sekä liittyä kirjastoryhmään.
Tavoitteena oli myös tehdä edelleen aktiivista yhteistyötä varhaiskasvatuksen, alakoulujen sekä yhdistysten
kanssa. Kirjaston tiloissa oli tavoitteena järjestää mahdollisuuksien mukaan kirjallisuus- ja
musiikkitapahtumia.
Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen
Tavoite
Kokoelman uudistuvana pitäminen
taloudellisten hankintakanavien
avulla. Aktiivinen
lukemisenedistämistyö erityisesti
lasten ja nuorten parissa.
Tapahtumatuotanto hankerahan
avulla.

Toimenpiteet
Käytetään taloudellisia
hankintakanavia. Jatketaan ja
kehitetään yhteistyötä kirjaston ja
koulujen sekä varhaiskasvatuksen
välillä.
Käytetään saatua hankerahoitusta
tapahtumatuotantoon kirjallisuusja musiikkitapahtumissa.

Toteutuminen
Kirjahankinnat tehtiin keväästä
lähtien aineiston kilpailuttavan
hankintaportaalin kautta.
Lukemisenedistämistyötä tehtiin
alakoulun kanssa.
Koronapandemiasta johtuen
tapahtumatuotantoa ei juuri
ollut.

Omatoimikirjaston käyttöönotto.
Tavoitteena kirjaston käytön
lisääntyminen ja kustannusten
karsiminen.
Kimppakirjaston toteuttaminen.
Tavoitteena on lisätä kirjaston
monipuolisuutta ja kasvattaa

Omatoimikirjastotoimintojen
aloittaminen.

Omatoimikirjaston toiminnot
otettiin käyttöön huhtikuussa
2021.

Yhteistyö seudullisesti ja
paikallisesti.

Kirjastokimppaan liittyminen
toteutui toukokuussa 2021.
Muodostui 14 kunnan yhteinen

tehokkuutta.

kirjastoryhmä Joki-kirjastot.

Muutokset eri tekijöissä / henkilöstö
Vapaa-aikatoimi
Toiminta ja laajuus
Päätoiminen henkilöstö
Kunnan asukasmäärä

Tilinpäätös
2019
4,48
2718

Tilinpäätös
2020
4,04
2707

Talousarvio
2021
3,25
2720

Tilinpäätös
2021
3,5
2681

Taloudelliset tunnuslukutavoitteet
Toiminta ja laajuus
Vapaa-aikatoimen kustannukset
euroa/asukas
Kulttuuritoimen kustannukset
euroa/asukas
Nuorisotoimen kustannukset
euroa/asukas
Liikuntatoimen kustannukset
euroa/asukas
Kirjaston toimintakulut
euroa/asukas, suluissa v. 2020 saatu

Tilinpäätös
2019
144,50

Tilinpäätös
2020

Talousarvio
2021

149,23

144,30

163,42

14,01

14,37

15,11

14,35

13,91

13,07

20,55

17,93

53,29

53,18

44,30

59,98

65,13

66,37

64,34

-0,59

2,24

2,94

71,16
(65,56)
3,39

1,72

2,56

1,72

2,56

15 000 €:n avustus vähennettynä

Etsivä nuorisotyö
Kirjastotoimen taloudellisuus
= henkilöstökulut
+ kirjasto aineistokulut /fyysiset
käynnit + kokonaislainaus

Tilinpäätös
2021

Kirjaston työssä painopistealueina ovat lasten lukemaan oppimisen tukeminen, lukemisen edistäminen sekä
aikuisten osalta Reisjärveltä käsin tapahtuvan opiskelun tukeminen. Kirjaston tavoitteena on ollut pyrkiä
omalta osaltaan vaikuttamaan kuntalaisten hyvinvointiin monipuolisella kirjakokoelmalla sekä hyvinvointia
tukevilla tapahtumilla, mutta pandemian vuoksi vuosi tapahtumatuotantoa ei juurikaan ollut. Raudaskylän
opiston opettajan kanssa pidettiin digiopastuspäivä yhden kerran kevään aikana. Kirjallisuus- ja
kulttuuritapahtumia kirjasto järjesti kertomusvuonna vain 2 tilaisuutta, näistä toinen yläkoululla. Osallistujia
tapahtumissa oli yhteensä 177 henkilöä. Esikoululaisten vanhempainilta pidettiin syksyllä kirjastossa.
Tilaisuudessa kirjaston ja opettajien yhteisenä tavoitteena oli lukemisen edistäminen ja lukemaan
innostaminen. Niemenkartanon koululla pidettiin säännöllisin väliajoin vaihtuvaa lasten- ja nuortenkirjojen
siirtokokoelmaa taas syksystä 2021 lähtien. Päiväkotiryhmille koottiin pyydettyjen teemojen mukaisia
kirjapaketteja. Kirjastonkäytön opetustilaisuudet järjestettiin kirjaston tiloissa alkuvuodesta yläkoulun
molemmille 7-luokille. Kirjastotalon tiloissa toimi myös yhdistysten jumppa, muistikerho, sukututkijoiden
kerho, kansalaisopiston kitaransoitonopetus, 4H-kerho ja joulukuussa tonttujen joulupuoti. Aila Peltoniemen
keramiikka- ja käsityönäyttely oli näyttelytilassa heinäkuun ajan.
Omatoimikirjaston toiminnot valmistuivat vuoden 2020 lopussa, mutta pandemian rajoitukset vielä siirsivät
käyttöönottoa huhtikuulle 2021. Omatoimikirjasto vakiintui käyttöön loppuvuoden aikana ja kuntalaiset ovat
antaneet positiivista palautetta laajentuneista aukioloajoista. Myös kirjastoryhmää valmisteltiin ja
toukokuussa 2021 Oulun eteläisen alueen kaikki 14 kuntaa muodostivat yhteisen kirjastoryhmän Jokikirjastot. Joki-kirjastoihin liittymisen myötä kaikkiin 14 kuntaan tuli yhteiset kirjastojen käyttösäännöt ja
yhteiset muistutusmaksut. Omatoimikirjaston perustaminen ja kirjastoryhmään liittyminen olivat merkittäviä
muutoksia kirjaston toiminnassa.
Pandemiavuodet ovat olleet kirjastoissakin vaikeat toiminnan rajoitusten ja palveluaikojen suhteen.

Lainamäärät ja kävijämäärät ovat supistuneet pandemiavuosina valtakunnallisesti. Reisjärven kirjaston
henkilökunnan palveluajat vakiintuivat kuitenkin edellisen vuoden epäsäännöllisyyksien jälkeen
säännölliseksi ma-pe klo 10-18. Omatoimikirjaston aukioloaika mahdollistaa kirjastossa asioinnin viikolla
aamuisin klo 7-10 ja illalla klo 18-21 sekä viikonloppuisin klo 7-21. Kertomusvuonna Reisjärven kirjastosta
lainattiin aineistoa 35 004 kertaa. Lainoissa on nousua edellisestä vuodesta 10,12 %. Nousua oli sekä aikuisten
että lasten lainoissa. Lainaukset olivat kertomusvuonna 11,69 lainaa asukasta kohden. Käyntejä kirjastoon
tehtiin 14 052 käyntiä, näissä oli laskua edellisestä vuodesta 23,89 %. Opetusministeriön laatiman
taloudellisuusmittarin mukaan Reisjärvellä oli yhden kirjastosuoritteen hinta 2,56 euroa.
Reisjärven kirjasto on mukana Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kirjastojen e-aineistoyhteistyössä. Yhteistyön
myötä Reisjärven kirjaston asiakkailla on mahdollisuus käyttää samoja e-aineistoja, kuin koko PohjoisPohjanmaan ja Kainuun kirjastoissa on tarjolla. Kertomusvuonna kirjaston tarjoamien e-aineistojen lainaus oli
pääsääntöisesti nousussa edellisiin vuosiin verrattuna. Reisjärven kirjaston asiakkaat lainasivat e-kirjoja 502
kertaa, e-musiikkia 120 kertaa, e-lehtiä 4185 kertaa ja e-kuvatallenteita (elokuvia) 75 kertaa.
Loppuvuodesta kirjastoon hankittiin huonokuntoisten tietokoneiden tilalle uudet koneet sekä
asiakaskäyttöön että henkilökunnan työkoneiksi.
Kirjastossa myytiin liikuntatoimen puolesta kuntosalikortteja, sekä vuokrattiin tennismailoja, frisbeegolfkiekkoja ja luistelutukitelineitä.

Kulttuuritoimi
Alkuvuoden aktiviteetit jätettiin koronarajoitusten johdosta toteuttamatta.
Kansallisena veteraanipäivänä suoritettiin seppeleen lasku sankarihaudoilla ilman ohjelmallista tilaisuutta.
Reisjärvi-päivillä järjestettiin kunnantalon pihalle toteutetussa esiintymismiljöössä Jari Puhakan Laula
kanssain yhteislaulukonsertti, Jousten riemua konsertti, Laulu- ja soitinryhmä Mukavien yhteislaulukonsertti
sekä Niilon Biitin konsertti. ReTé esitti Reisjärvi-päivillä kuusi kertaa Tapani Hyvösen käsikirjoittaman ja MillaPuurula Tillin dramatisoiman ja ohjaaman näytelmän Tanssin sun kanssasi aamuun.
Heinäkuussa kirjaston näyttelytilassa toteutettiin Aila Peltoniemen taidenäyttely.
Itsenäisyyspäivänä suoritettiin kunniakäynti sankarihaudoilla juhlajumalanpalveluksen jälkeen.
Varsinainen itsenäisyyspäivän juhla jätettiin toteuttamatta koronapandemian voimistumisen johdosta.
Vuoden 2021 kulttuuri-palkinnot myönnettiin Juhani Tillille ja Mikko Huuskoselle. Palkinnot luovutettiin
Niemenkartanon eteisaulassa järjestetyssä kutsutilaisuudessa, jossa yhteydessä paljastettiin uuteen
paikkaan sijoitetut ProPatria –muistolaatat.
Joulukuussa toteutettiin perinteinen joulupuoti kirjaston alakerrassa paikallisin yrittäjä- ja harrastajavoimin.
Lukuvuoden aikana toteutettiin perinteinen lastentanssi- ja nykytanssiopetus yhteistyössä Tanssiopisto
Uusikuun kanssa pois lukien koronasulkuajat.

Liikuntatoimi
Sievin kunnan järjestämisvastuulla ollut Keski-Pohjanmaan maakuntaviesti jäi koronapandemian johdosta
järjestämättä ja Sievissä järjestettävä viesti siirtyi vuoteen 2022.
Liikuntatoimen organisoimaan kauden 2020-2021 kansanhiihtokampanjaan tuli kirjatuksi aikuisten osalta 15
superssuksimestarisuoritusta (1000 km) ja 6 suksimestarisuoritusta (500 km). Alakoululaisten osalta
supersuksimestaritasoon (1000 km) ylsi 2 oppilasta ja suksimestaritasoon (300 km) 3 oppilasta. Alle
kouluikäisissä suksimestaritasoon (100 km) ylsi 2 lasta.

Koronapandemian johdosta hiihtolomaviikon aktiviteetteja ei järjestetty. Lopputalvelle aukaistiin uusia
retkilatuja, jotka suuntautuivat Hylkirantaan ja Kangaskylään.
Huhtikuun alussa järjestettiin hopeasomman pitäjänmestaruuskilpailut.
Toukokuussa toteutettiin yhteystyössä Maaselän Ladun kanssa Suomen Ladun alainen Kävelykipinä
–kampanja, johon saatiin kerrytettyä 3892 suoritusmerkintää eri puolilla pitäjää oleville kuntolaatikoille.
Kesän 2021 aikana vietiin eteenpäin Petäjämäen kuntoportaat ja yöpymiskotahanketta yöpymiskodan
toteuttamisen osalta. Yöpymiskodan hirsirakentamiseen ja katon tekemiseen käytettiin yksityistä
rakennusurakoitsijaa. Puuliiterin seiniin tarvittavia pöllejä parkattiin talkoilla. Hankkeen toteuttamiseen
haettiin jatkoaikaa lokakuulle 2022 saakka.
Elokuussa järjestettiin ikäkausiurheilun ja syyskuussa frisbeegolfin pitäjänmestaruuskilpailut.
Syyslomaviikon ohjelmaan kuuluivat ilmaiset jäävuorot Haapajärven jäähallilla, liikuntatilojen maksuton
päiväkäyttö, Kisatien kuntosalin avoimet ovet ja Wipit-seikkailurata Haapajärven uimahallilla.
Marraskuussa (10.-11.11.) järjestettiin tykkilumen ajotalkoot kahtena päivänä. Hiihtämään päästiin hyviin
olosuhteisiin 12.11.
Liikuntatoimi on toteuttanut ympäri vuoden kuukauden mittaiset kuntokaudet, joihin oli ennätyksellisen
vilkas osanotto. Kirjauksia kuntovihkoihin kertyi vuoden mittaan 36 290 kpl eli kuukautta kohden 3 024
suoritusta.
Tepan Jotoksella järjestettyyn kuntokampanjaan tuli kesän aikana 340 suoritusmerkintää 139 eri henkilön
toimesta. Palkintoarvontaan vähintään viidellä suorituksella ylsi 14 henkilöä. Jotokselle johtavalle polulle
asennettiin talkoovoimin uudet pitkospuut.
Uimakuljetuksia Nivalan Uikkoon ei järjestetty koronapandemian vuoksi kevätkaudella. Syyskaudella
kuljetuksia järjestettiin neljä kertaa. Uimakuljetuksiin kertyi yhteensä 131 osallistumiskertaa eli keskimäärin
32,75 henkilöä / yksi matka. Uimahallikuljetuksiin osallistui lähinnä eläkeläisiä sekä asiakkaita toimintakeskus
Violasta ja Haapajärven ST-tuotteelta.
Vuoden 2021 urheilupalkinto myönnettiin Peppi Leppälälle.

Nuorisotoimi
Nuorisotilat ovat olleet pingishuoneen ja televisiohuoneen osalta avoinna arkipäivisin kirjaston
aukioloaikoina ja kaikilta osin koulujen lukuvuotta vastaavana aikana valvotusti tiistai- ja perjantai-iltaisin.
Kertomusvuonna tilat olivat kiinni alkuvuodesta koronarajoitusten ajan.
Alkuvuodesta järjestettiin nuorisovaltuustovaalit ja uusi valtuusto kokoontui muutamia kertoja
kertomusvuoden aikana tehden mm. esityksen sellaisen PumTrack –radan rakentamisesta, jossa voisi
pyöräilyn lisäksi myös skeitata ja skuutata.
Perinteiset hiihtolomaviikon aktiviteetit jäivät koronapandemian vuoksi järjestämättä.
Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto kokoontui kertomusvuoden aikana kaksi kertaa.
Perinteisiä kesän Nappula- ja Vesselileirejä ei järjestetty. Petäjähovissa järjestettiin viululeiri.

Syyslomaviikolla järjestettiin Retki Vuokattiin SuperParkiin ja Katinkultaan sekä matka Kärpät-Pelicans SMliigaotteluun Ouluun.
Etsivän nuorisotyön palvelut ostettiin Jelppi-verkolta. Kokoaikaisen etsivän nuorisotyöntekijän työpanos on
jakautunut Reisjärven ja Sievin kesken puoleksi.
Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen
Tavoitteen määrittely
Taiteen perusopetus
Laadukas opetus
Kulttuuri
Kunnan järjestämät tilaisuudet
Yhteistyössä järjestetyt tilaisuudet
Nuoriso
Kunnan järjestämät tilaisuudet
Yhteistyössä järjestetyt tilaisuudet
Liikunta
Kunnan järjestämät tilaisuudet
Yhteistyössä järjestetyt tilaisuudet
Kirjasto

Etsivä nuorisotyö

Mittari
Toiminnalliset
Opetussuunnitelman
toteutuminen %

Tavoite

Toteutuminen
95

95

Kävijämäärä /tilaisuus
Kävijämäärä /tilaisuus

40
260

40
110

Kävijämäärä /tilaisuus
Kävijämäärä /tilaisuus

40
40

64
63

40
135
17
300
15
12
32
20
45

37
80
17,92
378
12,92
5,19
27,75
27

144,30

163,42

Kulttuuritoimen
kustannukset euroa/asukas

15,11

14,35

Nuorisotoimen kustannukset
euroa/asukas

20,55

17,93

Liikuntatoimen kustannukset
euroa/asukas

44,30

59,98

2,94

3,39

64,34

65,56

1,94

2,56

Kävijämäärä /tilaisuus
Kävijämäärä /tilaisuus
Kokoelmat / asukasluku
Hankinnat / 1000 asukas
Kokonaislainaus / asukas
Fyysiset käynnit / asukas
Lainaajia % / asukas
Autettavat nuoret / vuosi
Tilatoiminta – henkilöä / vrk
Taloudelliset
Vapaa-aikatoimen
kustannukset euroa/asukas

Etsivän nuorisotyön
kustannukset euroa/asukas
Kirjaston toimintakulut
euroa/asukas
Kirjastotoimen taloudellisuus
= henkilöstökulut + kirjastoaineistokulut/fyysiset
käynnit + kokonaislainaus
*asukasluku 2710 (2020v)

Taloudelliset tavoitteet
Taloudelliset mittarit osoittavat, että vapaa-aikapalvelut tuotetaan Reisjärvellä kokonaisuutena ottaen
edullisesti.
Talouden toteutuminen
Talousarvio ylittyi 45 624 eurolla. Ylitys johtuu seuraavista tekijöistä:
• Omatoimikirjaston perustamiskulut näkyvät vuoden 2021 käyttötalouden toteutumassa.
Perustamiskuluihin saatiin 15 000 euron avustus vuonna 2020, joka ei näy tulona kirjastotoimen
vuoden 2021 talousarviossa.
• Liikuntatilojen käyttötuotot jäivät 23 348 euroa budjetoitua pienemmiksi johtuen alkuvuoden
koronarajoitustoimenpiteistä.
• Liikuntatoimelle on kirjattu Petäjämäen kuntoporras- ja yöpymiskotahankkeelle kuuluvia menoja
noin 9 053 euroa.
Riskit
Vuoden 2021 talousarviossa arvioituja riskejä ja niiden hallintaa ei ole erikseen määritelty.

Taloudelliset tunnuslukutavoitteet
Toiminta ja laajuus

Tilinpäätös
2018

Tilinpäätös
2019

Tilinpäätös
2020

Talousarvio
2021

Tilinpäätös
2021

155,06

144,5

145,23

144,30

163,42

13,19

14,01

14,37

15,11

14,35

13,89

13,91

13,07

20,55

17,93

58,83

53,29

53,18

44,30

59,98

65,62

65,13

66,37

64,34

65,56

3,50

-0,59

2,24

2,94

3,91

2,1

1,72

2,56

1,72

1,94

4,1
2854

4,48
2718

4,04
2707

3,25
2720

2681

Vapaa-aikatoimen kustannukset
euroa/asukas
Kulttuuritoimen kustannukset
euroa/asukas
Nuorisotoimen kustannukset
euroa/asukas
Liikuntatoimen kustannukset
euroa/asukas
Kirjaston toimintakulut
euroa/asukas
Etsivä nuorisotyö Kirjastotoimen
taloudellisuus
= henkilöstökulut
+ kirjasto aineistokulut /fyysiset
käynnit + kokonaislainaus
Päätoiminen henkilöstö
Kunnan asukasmäärä
Henkilöstö
Vapaa-aikatoimi
htv1
TP2019
TP2020
Muutos ed. vuoteen

Vakinaiset
3,50
3,50
-

Sijaiset

Määräaikaiset
0,73
0,79
+0,06

Työllistetyt

Yhteensä

0,32
0,20
-0,12

4,55
4,49
-0,06

Yhteensä ilman
työllistettyjä
4,23
4,29
+0,06

Vapaa-aikatoimessa työskenteli kertomusvuona vapaa-aikasihteeri: 1 htv, etsivä nuorisotyöntekijä: 0,5 htv,
nuorisotilojen valvoja: 0,14 htv, kolme kesätyöntekijää: 0,11 htv, kirjastotoimenjohtaja 1 htv, kirjastovirkailija
1 htv sekä työllistetty 0,20 htv.
Investointien toteutuminen
Omatoimikirjaston perustamiseen saatiin vuonna 2020 saatu aluehallintoviraston avustusta 15 000 euroa,
joka käytettiin vuonna 2021 omatoimijärjestelmän hankintakustannuksiin.

