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VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2021 ALKAEN 

 
Kasv. ja koultk § 57  Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki (1503/2016) tuli voimaan 1.3.2017 alkaen. 

Sitä ennen varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin sovellettiin lakia sosiaali- ja ter-
veydenhuollon asiakasmaksuista. Muutoksessa asiakasmaksujen keskeisimmät 
periaatteet säilyivät ennallaan. Edelleen maksut peritään perheen koon ja tulojen 
mukaisesti. Laissa määritellään tulorajat ja maksuprosentit, joita tarkistetaan in-
deksiperusteisesti joka toinen vuosi. Lisäksi määrätään ylin mahdollinen perittävä 
maksu tuloista riippumatta. Maksu on aina lapsikohtainen. 
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain tullessa voimaan muutettiin tulorajoja ja 
maksuprosentteja siten, että monilla perheillä asiakasmaksu pieneni. Asiakasmak-
sulakia muutetiin uudelleen 1.1.2018 alusta siten, että tulorajat muuttuivat enti-
sestään ja lähes kaikilla perheillä asiakasmaksu todennäköisesti pieneni. Samalla 
muutettiin sisarusalennusta siten, että toiseksi vanhimman sisaruksen maksu saa 
olla enintään 50 % nuorimman lapsen maksusta ja kustakin seuraavasta lapsesta 
20 % nuorimman lapsen maksusta. Nämä muutokset vähensivät merkittävästi 
kuntien varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuottoja. 
1.3.2017 voimaan tulleessa laissa määritellään kokoaikaisen ja osa-aikaisen var-
haiskasvatuksen tuntirajat. Kokoaikaista varhaiskasvatusta on vähintään 35 tuntia 
viikossa ja osa-aikaista enintään 35 tuntia viikossa annettava varhaiskasvatus.  
Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa keskimäärin enintään 20 tuntia viikoittain, saa 
kuukausimaksu olla enintään 60 prosenttia varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain 5 
§:n mukaan määräytyvän kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta. Jos lapsi on 
varhaiskasvatuksessa keskimäärin vähintään 35 tuntia viikoittain, voidaan kuukau-
simaksuna periä kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksu. Jos lapsi on varhaiskas-
vatuksessa keskimäärin enemmän kuin 20 tuntia viikoittain, mutta alle 35 tuntia, 
tulee kunnan periä maksu, joka on suhteutettu varhaiskasvatusaikaan. Varhaiskas-
vatuksen maksua alentavana tekijänä on otettava huomioon myös perusopetus-
lain (628/1998) mukainen maksuton esiopetus. 
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuun vaikuttavat varhaiskasvatukselle varattu aika, 
perheen tulot ja perheen koko. Kokoaikaisen varhaiskasvatuksen kuukausimaksu 
saa olla enintään perheen koon mukaan määräytyvän maksuprosentin osoittama 
euromäärä vähimmäistulorajan ylittävästä kuukausitulosta. Enimmillään perheen 
maksu nuorimmasta lapsesta voi olla 1.8.2020 alkaen 288 euroa. Mikäli tulojen 
perusteella maksu jää alle 27 euroa sitä ei peritä ollenkaan. (Laki varhaiskasvatuk-
sen asiakasmaksuista 1503/2016). 

 
Suurin osa kunnista on siirtynyt asiakasmaksujen osalta tunteihin perustuvaan toi-
mintatapaan. Vanhemmat varaavat lapselleen hoitoaikaa kunnan tarjoamista 
vaihtoehdoista joko kuukausittaiseen, viikoittaiseen tuntimäärään perustuen. Las-
kettaessa lapsen keskimääräistä viikoittaista aikaa varhaiskasvatuksessa, otetaan 
huomioon varhaiskasvatukseen varattu aika kalenterikuukauden ajalta. Maksu 
perustuu etukäteen varattuun tuntimäärään. 
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VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2021 ALKAEN (JATKOA) 
 
Kasv. ja koultk § 57  Nykyiset tulorajat ja maksuprosentti 
 

Perheen 
koko 

Nykyinen tulo-
raja euroa/kk 

Nykyinen maksu% 
Tulorajan ylittä-
västä tulosta 

Tuloraja korkeimmalle 
maksulle €/kk (brutto) 

2 2 136 10,7 4 828 
3 2 756 10,7 5 448 
4 3 129 10,7 5 821 
5 3 502 10,7 6 104 
6 3 874 10,7 6 566 

7 4 018 10,7 6 710 
8 4 162 10,7 6 854 

 
Jos perheen koko on suurempi kuin kahdeksan henkilöä, korotetaan maksun mää-
räämisen perusteena olevaa tulorajaa 144 eurolla kustakin seuraavasta perheen 
alaikäisestä lapsesta 
Tilapäisestä varhaiskasvatuksesta, joka ei ole toistuvaa (kesto 1 – 5 päivää) peri-
tään maksua 16 € päivältä riippumatta varhaiskasvatuspäivän pituudesta. Sama 
maksu peritään kaikilta tilapäisessä varhaiskasvatuksessa olevilta sisaruksilta. 
Hoitoaikaperusteinen laskutus ja maksutaulukko 
Uudessa varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaissa ohjataan siirtymään hoitoaikape-
rusteiseen laskutukseen määrittelemällä enintään 20 ja vähintään 35 viikoittai-
selle hoitotunnille enimmäismaksuprosentit. Tästä syystä on tarkoituksenmu-
kaista siirtyä varattuun hoitoaikaan perustuvaan laskutukseen. Muutosta nykyi-
seen on, että varhaiskasvatuspäivien lukumäärän (esim. 10 hoitopäivää/kk) sijasta 
sovitaan tunneista. Tämä aiheuttaa muutosta varhaiskasvatusmaksuissa. 
Perheiden kanssa tehdään hoitosopimukset, joissa sovitaan varhaiskasvatusajasta, 
vähintään 3 kuukauden ajaksi. Hoitosopimuksen perusteella jokaiselle lapselle 
tehdään uusi varhaiskasvatusmaksupäätös 1.1.2021 alkaen toistaiseksi. 

 
 Reisjärven kunnan hoitoaikaperusteiseksi maksutaulukoksi esitetään seuraavaa: 

 
Sovittu hoitoaika 
tuntia/kk 

Hoitoaika keskimäärin 
viikossa 

Asiakasmaksu prosent-
teina 

Enintään €/kk 

0 – 85 h 0 – 20 h 60 % 173,00 
yli 85 – 107 h yli 20 – 25 h 70 % 202,00 
yli 107 – 130 h Yli 25 – 30 h 80 % 230,00 
Yli 130 – 150 h Yli 30 – 35 h 90 % 259,00 
Yli 150 h Yli 35 h 100 % 288,00 
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VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.1.2021 ALKAEN (JATKOA) 
 
Kasv. ja koultk § 57 Varhaiskasvatuksessa on tavoitteena ottaa käyttöön sähköinen palvelu viimeis-

tään 2021 vuoden alusta. Tämä mahdollistaa perheille mm. Sähköisen hoitoaiko-
jen ilmoittamisen ja varattujen tuntien seuraamisen, mutta edellyttää kattavan 
mobiilijärjestelmän hankkimista. 
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen muuttaminen edellyttää kunnan päätöstä 
maksujen muutoksesta.  
Lisäksi on huomioitavaa, että hallitus päätti budjettiriihessä alentaa varhaiskasva-
tuksen asiakasmaksuja 70 miljoonalla eurolla. Opetus- ja kulttuuriministeriö antoi 
alustavan esityksensä maksualennuksen toteuttamisesta 28.9.2020. Ehdotuksen 
mukaan tulorajoja korotetaan 31 prosentilla. Samanaikaisesti toisen lapsen enim-
mäismaksu lasketaan 50 prosentista 40 prosenttiin. Asiaa koskeva lakiesitys on 
tarkoitus antaa lokakuun loppuun mennessä. Muutos tulisi voimaan 1.8.2021. 
Muutos vaikuttaa eri tavoin eri kuntien maksutuottoihin. 

 
Sivj/reht  Ehdotus:  Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyy Reisjärven kunnan hoito-

aikaperusteisen maksutaulukon. 
 

Päätös:  Hyväksyttiin. 
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TALOUSARVIOEHDOTUS 2021 / TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2021 -2023  
 
Kasv. ja koultk § 58  Talousarvion laadinnan raamia on käsitelty johtoryhmässä 2.9. ja 9.9.2020. Vuo-

den 2021 talousarvion valmistelussa on viranhaltijoita ohjeistettu tarkastelemaan 
kaikkia toimintoja siten, että suunnitelmakaudella saataisiin säästöjä. Lisäksi aikai-
semmin vuonna 2019 ja 2020 sovittuja säästöjä ja talouden tasapainottamissuun-
nitelmia jatketaan. Ohjeistuksessa on ollut, että palkankorotuksiin varaudutaan 
0,8 % korotuksiin. Tämä palkankorotusten osa on ohjeistettu säästämään jostain 
muualta. Raamina lautakunnalle on ollut 5,4 miljoonaa euroa.  
Raami on hyvin tiukka, sillä pelkät palkankorotukset vaativat yhden työpaikan vä-
hentämisen. Raamiin on laskettu kesäkuussa lakanneet erityisluokanopettajan ja 
ohjaajan palkkaukset sekä yläkoulun yhden perusopetusryhmän vähentäminen eli 
noin yhden henkilötyövuoden verran ylituntien vähennys. Lisäksi kuljetuksien kil-
pailutuksen myötä saadaan säästöä, josta suuri osa oli laskettu jo tälle syksylle. 
Esityksessä raamiin tulisi päästä, mutta se on erittäin tiukka ja särkymävaraa ei 
toiminnoissa ole. Säästöjen suunnittelussa on lähdetty positiivisen kautta, siten 
että vaikka joudutaan säästämään, niin samalla kehitetään toimintaa. Tässä on 
onnistuttu. Tähän sisältyy oma riskinsä lisääntyvän erityisopetuksen tarpeen ja 
henkilökunnan jaksamisen suhteen.  
Raamiin päästäksemme on yhden koulunkäynninohjaajan toimi jätettävä täyttä-
mättä. Toisaalta olemme saaneet avustuksia, joita olemme voineet hyödyntää 
henkilöstön palkkaamiseen. 
Varhaiskasvatuksessa on varauduttu uuden päiväkodin mukaiseen virkarakentee-
seen. Uuden päiväkodin on laskettu tuovan säästöä henkilöstömitoituksen ja täyt-
töasteen myötä. Lisäksi varhaiskasvatuksen ohjelman kilpailutuksesta on ajateltu 
tulevan säästöä. Samalla tavalla tarkastellaan kaikki sivistystoimen lisenssit.  

 
Sivj/reht  Ehdotus:  Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyy kasvatus- ja koulutuslau-

takunnan talousarvioehdotuksen sekä toiminta ja taloussuunnitelman vuosille 
2021 – 2023 ja lähettää sen edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle hyväksyt-
täväksi. 

 
Päätös:  Hyväksyttiin. 
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TÄYTTÄLUPA/KURAATTORI 

Kasv. ja koultk § 59  Kunnanhallituksen päätöksen (13.12.2017 §222) mukaan avattaviin virkoihin ja 
toimiin on haettava täyttölupa. Koulutoimessa on hyvin tarkasti katsottu keväällä 
2019, millä resurssilla selviämme lakisääteisistä tehtävistä. Kuraattorin tehtävä on 
yksi näistä lakisääteisistä tehtävistä. Tällä hetkellä myymme virasta yhden päivän 
Haapajärvelle Jedulle. Reisjärven kuraattori on ollut vastaava kuraattori ja hänen 
työpanostaan tältä osin on myyty myös Haapajärven kaupungille. 

Reisjärvellä koululautakunta haki viralle perustamislupaa 26.9.2011. Valtuustossa 
todettiin, että viran perustamista ei tarvita, vaan se voidaan täyttää toimena. Kou-
lukuraattorin toimeen saatiin määräraha valtuuston kokouksessa 20.12.2011 ja 
tehtävä saatiin täytettyä vuonna 2012. Pätevyysvaatimuksena tuolloin oli korkea-
koulututkinto. Koulukuraattorin kelpoisuusehdot kirjattiin lakiin ensimmäisen ker-
ran 1.8.2014. Yleensä kelpoisuusvaatimuksissa viitataan sosiaalihuollon ammatti-
henkilöistä annettuun lakiin (817/2015) 8§:n 1 momentissa tarkoitetun korkea-
koulututkinnon suorittaneeseen henkilöön tai henkilö, jolla on soveltuva korkea-
koulututkinto ja suoritettuna sosiaalialan aineopinnot.  

Kuraattorin virkaa on hoidettu sijaisuutena vakituisen työntekijän lakisääteisestä 
virkavapaan ajan. Vakituiselle työntekijälle on myönnetty virkavapaata 8.8.2022 
saakka. Näin ollen virka tulisi laittaa julkisesti auki.  

Sivj/reht  Ehdotus:  Kasvatus‐ ja koulutuslautakunta pyytää kunnanhallitukselta täyttö‐
lupaa koulukuraattorin viransijaisuuteen ajalle 1.1.2021 – 15.6.2022.  

  
 Päätös:  Hyväksyttiin. 
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VUOSISUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN 
 
Kasv. ja koultk § 60  Kasvatus- ja koulutuslautakunnan tehtävänä on Hallintosäännön 61 §:n (2012) 

mukaan toimia opetustoimen säännösten mukaisesti ja toteuttaa opetustoimen 
alaisille yksiköille asetetut tavoitteet. 

 
 Opetussuunnitelmaan perustuvan vuosittaisen suunnitelman on vuosia hyväksy-

nyt sivistysjohtaja. Hallintosäännössä tätä ei ole eritelty. Koska sivistysjohtaja toi-
mii myös kahden koulun rehtorina, on luonnollista, että vuosisuunnitelman hyväk-
syy rehtorin esityksen jälkeen lautakunta. Kouluilla suunnitelmat on hyväksytty 
opettajainkokouksissa. 

 
 Vuosittaisessa suunnitelmassa kuvataan ne lakisääteiset velvoitteet, jotka ovat 

koulun päätettävissä. 
 
 
Sivj/reht Ehdotus: Kasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksyy koulujen opetussuunnitel-

maan perustuvat suunnitelmat lukuvuodelle 2020- 2021. 
 
 

Päätös: Hyväksyttiin. 
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TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT 

 
Kasv. ja koultk § 61 Uuden osaamisen lukiohankkeen tilanne 
 Hallinto-oikeuden päätös 20/0697/1 
 Erityisavustuspäätös lukiokoulutukseen koronaviruksen aiheuttamien poikkeus-

olojen vaikutusten tasoittamiseksi: OPH 63/2020/2020 (28500€). 
 Yrittäjyyspolun julkistus ja valtakunnallinen huomionosoitus 
 
Sivj/reht Ehdotus:  Kasvatus- ja koulutuslautakunta merkitsee asian tiedoksi. 
 
  Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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MUUT MAHDOLLISET ASIAT 

 
Kasv. ja koultk § 62  
 
Sivj/reht Ehdotus:   
 
  Päätös:  
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   KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA 14.10.2020 § 58 

  

  
REISJÄRVEN KUNTA 
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SIVISTYSTOIMI 

 KASVATUS- JA KOULUTUSLAUTAKUNTA 

 

Vastuualue: Sivistystoimi  

Tilivelvolliset: rehtorit  

   

Tulosalue sisältää seuraavat tulosyksiköt: 

- hallinto  

- perusopetus  

- lukio  

- kansalaisopisto  

- musiikkiopisto  

- varhaiskasvatus  

 

  

Tehtävä: Opetustoimen tehtävänä on kehittää hyvä, kokonaisvaltainen ”tie” lapsen parhaaksi 

varhaiskasvatuksesta aina toiselle asteelle asti. Varhaiskasvatuksessa keskitytään lasten ja perheiden 

osallisuuden lisäämiseen.  

  

Toiminnan kuvaus eli palveluajatus: 

Koulussa luodaan jokaiselle oppilaalle ja opiskelijalle turvalliset ja hyvät kasvamisen ja jatkuvan oppimisen 

edellytykset. Opetusta kehitetään ja toteutetaan yhteisöllisellä, yksilöllisellä ja virikkeellisellä toiminnalla. 

Opetustyössä pyritään antamaan oppilaille ja opiskelijoille sekä koulujen henkilöstölle mahdollisuuksia 

toteuttaa itseään eri tavoin (realiteetit huomioiden).   

 

Päämääränä on koulutuksen perusturvan vahvistaminen, opetussisältöjen ja –menetelmien kehittäminen, 

oppilashuollon vahvistamien sekä syrjäytymisen ennaltaehkäisy.   

Ryhmäkoot pidetään kohtuullisella, toimivalla tasolla, monipuolisia opetusmenetelmiä ja –keinoja käytetään 

tilanteeseen parhaiten sopivalla tavalla.     

 

Tämän lisäksi koululaitoksen tärkeänä tehtävänä on antaa oppilaille elämässä ja jatko-opinnoissa tarvittavat 

perustiedot ja -taidot sekä edistää persoonallisuuden kasvua. Opetuksen ohella tähän päästään tarjoamalla 

hallinnollisesti joustavia ratkaisuja, toimivia opetustiloja ja -välineistöä, koulutus- ja tukipalveluja sekä 

resurssiohjausta.  

  

Vastuualueeseen kuuluvat kansalaisopisto ja musiikkiopisto, joilla on oma hallinnollinen yksikkö (neljän 

kunnan yhteisellä Jokilatvan opistolla on oma johtokunta, samoin kuin kuuden kunnan yhteisellä Ylivieskan 

seudun musiikkiopistolla).  
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TALOUSARVIOVUODEN 2020 TAVOITTEET JA MITTARIT:   

Tavoitteen määrittely  Mittari  Tavoite  

  
 
Esiopetus  
Laadukas opetus  
  
Perusopetus ja lukio  
Laadukas opetus  
  
  
  
  
  
  
  
  
Henkilöstön ammattitaito  
  
Kodin ja koulun yhteistyö  
Työyhteisön sisäinen tila  
Perusopetuksen kouluverkko  
  
Opetus järjestetään taloudellisesti  
  
  
 
 
Varhaiskasvatus 
 
 

Toiminnalliset  
  
Opetussuunnitelman toteutuminen %  
  
  
Opetussuunnitelman toteutuminen %  
Valtakunnallisissa kokeissa menestyminen 
Oppilaiden sijoittuminen jatko-opintoihin tai 
työelämään %  
Ulkopuolisten tahojen (opetushallitus) 
suorittama arviointi (perusopetuslaki 21 §, 
lukiolaki 16 § )  
Lukion keskeyttäneiden osuus %  
 
 
Pätevien opettajien osuus opettajista  
(päätoimiset) %  
Palaute / kysely  
Palaute / kysely  
Terveet koulutilat               
Taloudelliset  
Opetustoimen kustannukset euroa/asukas      
euroa/esiopetuksen oppilas 
euroa/perusopetuksen oppilas  
euroa/lukion oppilas 
 
euroa/asukas (as.=2718) 

  
 
 > 95  
  
   
> 95  
vähintään keskitasoa  
 
100  
  
 
  
enintään keskitasoa  
< 5  
  
> 95 hyvä   
    
    
 
 
 
1600  
9500 
9800 
9900 
 
410 

   

Toiminnan laajuustiedot  Mittari  Tunnusluku  

Esiopetuksen oppilaat   
Perusopetuksen oppilaat  
Lukion oppilaat  

Määrä 20.9.2020 / ennuste 20.9.2021  
Määrä 20.9.2020 / ennuste 20.9.2021  
Määrä 20.9.2020 / ennuste 20.9.2021  

  32 / 28  
331 / 330  
  57 / 57 

Toiminnan perustiedot  Mittari  Tunnusluku  

Päätoiminen henkilöstö  
Koulut  
  
 
Lukion aloituspaikat  

Lukumäärä  
Lukumäärä  
Koulurakennusten määrä  
 
Suhteessa ikäluokkaan %  

  63  
    3  
    2  
  
100  
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RISKIT JA NIIDEN HALLINTA 

Keskeisimmät riskit tavoitteiden toteutumiselle 

- kiinteistön huoltojen ajanmukaisuus 

- lisääntyvästä sääntelystä johtuva uusien lisenssien käyttöönotto 

- muodollisesti pätevien työntekijöiden rekrytointi 

- varhaiskasvatuksen subjektiivisen oikeuden laajentuminen 

- lukion valtionavun 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 listaa pakollisista lisensseistä 

- varaudutaan henkilöstön rekrytointiin hyvissä ajoin 

- tuodaan sivistystoimen erinomaista tilaa esille eri kanavissa 

- varaudutaan oppilasvalintoihin 

- kehitetään erityisopetuksen tarpeen seurantaa 

- henkilöstömäärän optimointi 

 

MUUTOKSET EDELLISIIN JA SEURAAVIIN VUOSIIN:  

Talousarviossa vuodelle 2020 opetustoimelle hyväksyttiin tasapainotuskohteita, joiden vaikutus oli 

edelliselle vuodelle vain viidelle kuukaudelle. Näitä olivat erityisluokanopettajan viran, ohjaajan toimen 

lakkaamiset ja yläkoulun tuntikehyksen vähentäminen kaksisarjaiseksi. Vuoden 2021 talousarvioon nämä 

vaikuttavat täysimääräisinä. Tähän asti tasapainottamistoimet on saatu tehtyä toiminnan uudelleen 

organisoinnilla. Terveydellisten ja taloudellisten paineiden kanssa joudutaan jatkossakin miettimään moni 

toiminta uudelleen.   

Varhaiskasvatuksessa uudet tilaratkaisut vaikuttivat henkilöstön uudelleen organisointiin ja säästöihin. 

Toiminta on saatu hyvin käyntiin. Tavoitteena on nyt seurata täyttöasteen toteutumista ja sitä kautta 

säästöjen konkretisoitumista. Tavoitteena on tämän työn mahdollistaminen uuden ja edullisemman 

ohjelman kilpailuttamisen avulla. Vuoro- ja erityisesti viikonloppuhoidon tilannetta on seurattava ja 

kehitettävä tarvittaessa ostopalvelua. 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutokset vaikuttavat siten, että perheiltä saatavat asiakasmaksut 

pienevät jatkuvasti. Varhaiskasvatuslain mukaan henkilöstömitoitus hieman kiristyi. 

Laki antoi myös velvoitteen varhaiskasvatuksen tietovarannosta, jonka käyttö aloitettiin vuonna 2019. 

Koulujen henkilöstömitoitus on nyt vähennetty minimiin. Mikäli tasapainotusta vielä tarvitaan, niin se näkyy 

toiminnassa. 

Koululaiskuljetuksen kilpailutus toi arvioidut säästöt vuodelle 2021. (Suurin osa oli kirjattu jo vuodelle 2020)  

Aamu- ja iltapäivätoiminta koululla e-2 luokan oppilaille auttaa jatkossakin hoitotarpeen paineen 

vähentämisenä. 

Lukiossa valmistellaan uutta opetussuunnitelmaa vuodelle 2021. Oppilasmäärä lukiossa on noussut nyt 

”pysyvästi” lähelle keskisuuren lukion rajaa. Opetussuunnitelman valmistelu vie työaikaa ja lisääntyvä 

oppilasmäärä kasvattaa kokonaiskuluja, vaikka oppilaskohtainen hinta on laskenut huomattavasti. 

Paineita toiminnan järjestämiseen asettaa myös sisäisten palvelujen ostojen hinnankorotukset (vuokrat ja 

ateriat). Osa tästä korotuksesta johtuu uusista tiloista ja toiminnoista. 

Kaikki edellä mainittu vaikuttaa myös tulevien taloussuunnitelmavuosien käytettävissä olevaan 

rahamäärään.    

Reisjärven koulutoimi on halunnut edelleen kehittää yrittäjyyskasvatusta. Kunnan strategiaan pohjautuen 

on otettu käyttöön loppuvuodesta 2020 reisjärvisen lapsen ja nuoren yrittäjyyspolku. Luotamme siihen, että 

yrittäjämäisellä asenteella saamme aikaan koko kuntaa kohottavan vaikutuksen. 
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Alla olevasta taulukosta näkyvät muutokset eri tekijöissä:  

  

Toiminta ja laajuus  Tilinpäätös  
2018   

Tilinpäätös  
2019   

Talousarvio  
2020    

Talousarvio  
2021  

Esiopetus/oppilaat  
Perusopetus/oppilaat  
Lukio/oppilaat  
Päätoiminen henkilöstö  
                 opettajat                  
kouluavustajat  
                 muu  
Koulujen lukumäärä  
Koulurakennuksia  
  
  
Lukion aloituspaikat suhteessa 
ikäluokkaan % Kunnan 
asukasmäärä  

      39  
    325    
      43  
  
      35       
       10  
        3  
        5      
        5      
  
     
    
      100  
   2 854          
     

      40  
    339    
      52  
      65  
      35       
      10  
        4  
        5      
        5      
  
       
   
      100  
   2 793        

      36  
    330     
      58  
      63  
      34 
      10 
        3 
        3      
 2+väistötilat    
  
    
    
       100  
   2 722          
     

      28 
    331    
      57  
      63    
      34       
        9   
        3   
        3 
        2      
 
  
  
    100  
 2 718                      

  

Taloudelliset tavoitteet 

   

Talous  Tilinpäätös  
2018   

Tilinpäätös  
2019   

Talousarvio  
2020     

Talousarvio  
2021  

euroa/asukas (varhaiskasvatus) 
euroa/asukas (koulutoimi) 
euroa/esiopetuksen oppilas 
euroa/perusopet. oppilas 
euroa/lukion oppilas  

    370 
   1572  
   6230   
 10695    
 14650  

      400 
   1 610     
   5825   
   10209  
  12 690 

425 
    1611 

 8170 
 10339  

    9620  

     410 
1615     
9600    
9930  

   9580                

  

Suunnitelmakaudella seurataan opetus- ja koulutusstrategian toteutumista ja tehdään siihen mahdollisesti 

tarvittavat muutokset. Opetustoiminnan tavoitteet, niiden saavuttaminen ja mittaaminen on koko 

suunnitelmakauden perusta.   

Valtakunnalliset opetusta koskevat päätökset tulevat myös Reisjärven kunnassa vaikuttamaan opetuksen 

perusteisiin ja resurssitarpeisiin.    

Kisatien koulu on otettu koulukäyttöön elokuussa 2017. Siellä on yläkoulun lisäksi lukio. Myös 

kansalaisopisto ja musiikkiopisto sekä erilaiset muut harrastepiirit käyttävät rakennusta.   

Niemenkartanon koulun uusiosa on otettu käyttöön elokuussa 2019 ja se mahdollisti myös aamu- ja 

iltapäivätoiminnan aloittamisen. 

 

VARHAISKASVATUS 
  

Tehtävä:  

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja 

hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. 

Kunnan on järjestettävä varhaiskasvatusta siinä laajuudessa ja sellaisin toimintamuodoin kuin kunnassa 

esiintyvä tarve edellyttää. 

  

Toiminnan kuvaus:  

Varhaiskasvatuksessa on uusi päiväkoti saatu valmiiksi ja keskittämisellä on mahdollistettu resurssointi 

tasapuoliseksi. 
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Varhaiskasvatuksessa toimitaan lapsen kasvua, kehitystä, terveyttä ja hyvinvointia edistäen sekä tukien 

lapsen oppimisen edellytyksiä ja osallisuutta, yhteistyössä lapsen huoltajien kanssa.  

Varhaiskasvatusta järjestetään joustavasti huomioiden perheiden tarpeet ja lain antamat hakuajat. 

 

 Toiminnalliset tavoitteet 

Toiminnan painopistealueet Toimenpiteet  Mittarit 

Lapsen ja perheen osallisuuden 

mahdollistaminen ja lisääminen 

Yksiköissä kirjataan toimikausittaiset 
suunnitelmat  
 
Toteutunutta toimintaa dokumentoidaan 

Yksikkökohtaiset 
toimintasuunni-
telmat 
 
Lasten 
kasvunkansiot 
 
Perheiden kanssa 
yhteisten 
tapahtumien 
määrä 
 
Asiakastyytyväi-
syyskysely 
parillisina vuosina 
keväällä 

Varhaiskasvatus on kaikissa 

toimintamuodoissa 
suunnitelmallista ja pedagogista 

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

Käytössä  
 
 
 
 
Esimiesten 
seuranta 

Varhaiskasvatusympäristö on 

lapselle kehittävä, oppimista 

edistävä sekä terveellinen ja 
turvallinen lapsille ja aikuisille 

Toimintaympäristö arvioidaan ja olemassa 
olevat riskit kartoitetaan 
 
Päiväkotihankkeen eteneminen ja 
toteuttaminen sekä varhaiskasvatuksen 
henkilöstön mitoituksen muuttaminen uuden 
varhaiskasvatuslain mukaiseksi 
 
Säännölliset kehityskeskustelut henkilöstön 
kanssa 

Riskikartoitukset 
yksiköittäin ja 
vuosittain 
 
Uudet toimitilat 
käytössä  
 
 
Esimiesten 
seuranta 
 

 

Taloudelliset tavoitteet               

Varhaiskasvatus TP 2018  TP 2019 TA 2020 TA 2021  TS 2022  TS 2023   

1000 e               

Hallinto -122 -118 -111 -27       

Perhepäivähoito -134 -121 -131 -122       

Ryhmäperhepäivähoito  -431 -471 -325        

Päiväkoti -272 -241 -444 -804       

Erityisvarhaiskasvatus    0 0       

Lasten kotihoidontuki -149 -159 -155 -150       

Yhteensä -1108 -1 110 -1156 -1 103       
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Taloudelliset tavoitteet 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta  TP 2018 TP 2019 TA 2020 TA 2021 TS 2022 TS 2023  

1000 e               

Hallinto               

Tulot 0   0         

Menot -56 -54 -47 -43       

Netto -56 -54 -47 -43 -52   -52 

Perusopetus               

Tulot 141 111 174 197       

Menot -3 860 -3 805 -3 880 -3754       

Netto -3 719 -3 694 -3 706 -3557 -3 714   -3 733 

 josta                

   Esiopetus               

   Tulot 0   0         

   Menot -243 -233 -294 -270       

   Netto -243 -233 -294 -270 -35   -35 

   Alakoulut               

   Tulot 3 20 2 2       

   Menot -1 388 -1 320 -1 433 -1 388       

   Netto -1 386 -1 300 -1 431 -1 386 -35   -35 

   Aamu- ja iltapäivätoiminta               

   Tulot 0  11 28  12       

   Menot 0 -40 -45  -57      

    Netto  -30 -17 -45 -464   -467 

   Yläkoulut               

   Tulot 1  2 1       

   Menot -1 117 -1 130 -1 073 -1 027       

   Netto -1 116 -1 130 -1 071 -1 026 -1 055   -1 060 

   Erityisopetus               

   Tulot 0   0         

   Menot -425 -462 -435 -416       

   Netto -425 -462 -435 -416 -464   -467 

   Yhteiset *)               

   Tulot 137 79 142 182 * sisältää      

   Menot -687 -618 -600 -596 kotikunta       

   Netto -550 -539 -458 -414  korv.   -506 

Toisen asteen opetus               

Tulot  2   17        

Menot -632 -638 -558 -563       

Netto -630 -638 -558 -546 -550   -553 

Kansalaisopisto               

Tulot 0   0         

Menot -36 -31 -30 -30       

Netto -36 -31 -30 -30 -35   -35 

Musiikkitoiminta               

Tulot    0         

Menot -45 -40 -45 -45       

Netto -45 -40 -45 -45 -45   -45 

Varhaiskasvatus               

Tulot 156 142 106 127       

Menot -1 209 -1 249 -1 262 -1 286       

Netto -1 110 -1 107 -1 156 -1 103 -1264   -1270 

Kasvatus- ja koulutuslautakunta yhteensä             

Tulot 284 261 279 341       

Menot -5 878 -5 867 -5 821 -5 666       

Netto -5 594 -5 606 -5 542 -5 325       

Poistot -46 -53 -70 -69 0   0 
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KASVATUS- JA 
KOULUTUSLAUTAKUNTA 

TP 2018  TP 2019 TA 2020  TA 2021  TS 2022  TS 2023 
 

1000 euroa               

                
Myyntituotot  59 58 102 102       

Maksutuotot  134 132 134 78       

Tuet ja Avustukset  87 59 40 147       

Muut toimintatuotot  4 12 4 15       

TOIMINTATUOTOT 284 261 279 341       
                

Henkilöstökulut  -3 373 -3 373 -3 500 -3 404      

Palvelujen ostot  -1 190 -1149 -1101 -1132      

Aineet, tarvikkeet ja tavarat  -221 
-167 

-191 -169 
 

  
    

Avustukset  -148 -159 -155 -150       

Muut toimintakulut  -945 -1020 -874 -812      

TOIMINTAKULUT  -5 878 -5 878 -5 838 -5 870       

                
TOIMINTAKATE  -5 594 -5 606 -5 541 -5 325       

Poistot -46 -53 -70 -69       

 

 

Investointiosuus: 

 

Kisatien ja lukion henkilökunnan työpisteiden tietokoneiden hankinta 25 x 600 € = 15 000 € 

Kisatien koulun mopo/pyöräkatoksen toteuttaminen 15 000 €. 
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