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Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2020-2021 
 
Koula § 
28.10.2020 Perusopetuslain mukaan aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestävän 

kunnan tulee hyväksyä toiminnan järjestämistä koskeva toiminta-
suunnitelma. Aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään Miinan kou-
lulla.  

 
Perusopetuslain mukaan aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintaa 
ohjaavat opetushallituksen hyväksymät perusteet.  Perusteiden 
mukaan toimintasuunnitelman on suositeltu sisältävän muassa 
seuraavia asioita: 

 
1. Toiminta-ajatus ja tavoitteet 

 
2. Sisällölliset painoalueet ja suunnittelun periaatteet 

 
3. Toiminnan järjestämiseen liittyvät keskeiset asiat. Näitä ovat 

mm: 
 

 toiminta-aika 

 toimintamaksu 

 toiminnasta tiedottaminen 

 toimintaan hakeminen ja valintakriteerit 

 lasten määrä ja toiminnan laajuus  

 lapsiryhmän koko 

 henkilöstön resursointi, henkilöstön rakenne ja ohjaajien 
kelpoisuus 

 ohjaajien rikostaustan selvittäminen 

 ohjaajien perehdyttäminen 

 kulkemisen ja kuljetusten järjestäminen 

 välipalan järjestäminen 

 turvallisuus- ja pelastussuunnitelma 

 vakuutusasiat 

 taloussuunnitelma 
 

4. Toiminnan seuranta ja arviointi: 
 

 toiminnan sisäinen arviointi 

 toiminnan ulkopuoliseen arviointiin osallistuminen 

 tulosten julkistaminen 
 

5. Aamu- ja iltapäivätoiminnan yhteistyö ja tiedonkulku: 
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 kotien kanssa 

 koulun kanssa, yhteistyö luokan- ja erityisopettajien kanssa 

 lasta koskevien salassa pidettävien henkilötietojen luovut-
tamiseen liittyvä menettely 

 

 eri hallintokuntien välillä 

 toiminnan järjestäjän ja toteuttajien kesken 

 verkostoyhteistyö 

  moniammatillinen oppilashuoltotyö 

 yritysten ja yhteisöjen kanssa tehtävä yhteistyö, markki-
nointi ja sponsorointi aamu- ja iltapäivätoiminnassa. 

 
Ehdotus aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmaksi luku-
vuodelle 2020–2021 lähetään lautakunnalle esityslistan erillisliit-
teenä.    

 
Ehdotus Lautakunta päättää hyväksyä aamu- ja iltapäivätoiminnan luku-

vuoden 2020–2021 toimintasuunnitelman ehdotuksen mukaisena. 
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Vuoden 2021 talousarvio ja vuosien 2021–2023 taloussuunnitelma 
 
Kh § 126 
7.9.2020 Koronapandemia vaikuttaa merkittävästi Jokioisten kunnan vuo-

sien 2020–2023 talouteen. Pandemian keston pituutta ja vaiku-
tuksia talouteen ei ole mahdollista täysin luotettavasti arvioida. 
Tämä vaikeuttaa huomattavasti talouden suunnittelua. Kaikki ar-
viot tarkentuvat syksyn aikana talousarviovalmistelun edetessä. 

 
Toimintayksiköiden tulee laatia talousarvioesityksensä vuoden 
2020 kustannustason mukaiseksi 1 %:lla vähennettynä (pl. henki-
löstömenot ja sote) ja pidättäytyä kaikista menoja lisäävistä esi-
tyksistä. Palvelutarpeen osittainen mahdollinen kasvu on rahoitet-
tava talousarvion sisäisin siirroin. Palvelutarpeen mahdollinen vä-
heneminen on huomioitava siten, että palveluiden tuotanto sopeu-
tetaan tarpeeseen ja kysyntään. 

 
Mitään uusia käyttömenoja lisääviä toimintoja tai toimintojen laa-
jentamisia ei voida hyväksyä vuoden 2021 talousarviovalmiste-
lussa. Tarkemmat talouden tasapainottamislinjaukset voidaan 
päättää syksyn aikana, kun mm. hallituksen budjettiriihen kuntata-
lousvaikutukset ovat selvillä ja kuntakohtainen talousennuste voi-
daan tarkentaa. Kaikkiin talousarvion pohjana oleviin tietoihin si-
sältyy tässä vaiheessa epävarmuutta. 

 
Kunnan investointimahdollisuudet ovat edelleen rajalliset, jotta 
velkamäärä ei lähde uudelleen kasvuun. 

 
Talousarvion laadinnan keskeiset lähtökohdat: 

 
Positiiviset 

- kunnan taseessa ei ole kertynyttä alijäämää 
- vuoden 2020 talousarvion käyttömenot ovat Jokioisilla al-

haisimmat asukasta kohden seudun kuntiin verrattuna 
(kunta toimii tehokkaasti) 

- ei suuria investointitarpeita, palvelutuotannon kiinteistöt 
hyvässä kunnossa (uudisrakennettu, peruskorjattu) 

- palveluverkkoa kehitetty johdonmukaisesti 
- lainakannan kasvu hallinnassa/laskeva 

 
Negatiiviset 

- valtionosuudet eivät kasva/laskevat 
- verotulot laskevat / kehitys polkee paikallaan 2021–2022 
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- sote-menot kasvavat (arvio tässä vaiheessa n. 300 000 – 
500 000 euroa) 

- henkilöstömenot kasvavat (n. 150 000 euroa) 
- kunnan asukasluku on laskeva 
- koronan aiheuttamat lisäkustannukset, tulomenetykset ja 

viivevaikutukset 
- painelaskelmat synkkää luettavaa niin Jokioisten kuin 

useiden muidenkin Kanta-Hämeen kuntien osalta 
 
Ehdotus  Kunnanhallitus päättää  
 

1) velvoittaa hallintoelimet laatimaan vuoden 2021 käyttötalouden 
talousarvioehdotuksensa siten, että käyttötalouden kokonais-
menoissa pyritään 1 %:n vähennykseen vuoden 2020 ta-
lousarvioon verrattuna (pl. palkkojen yleiskorotukset ja sosiaa-
litoimi sekä terveydenhuolto),  

2) että vuoden 2021 kunnan kokonaisinvestointien maksimimää-
rä on 800 000 euroa,  

3) vuoden 2020 vahvistetun talousarvion taloussuunnitelmavuo-
det 2021–2022 toimivat talousarvion 2021 valmistelun pohjana 
siten, että niiden osalta huomioidaan tarvittavat sopeuttamis-
toimenpiteet,  

4) että talousarvion laadinnassa ja tavoitteiden asettamisessa tu-
lee huomioida voimassa oleva kuntastrategia siten, että ta-
lousarvio toteuttaa kuntastrategiaa ja sen tavoitteita,  

5) että talousarvio-ohjeita tulee noudattaa ja laatia talousarvioeh-
dotukset suoraan niiden mukaisiksi, ja 

6) että hallintoelinten tulee jättää talousarvioehdotuksensa hallin-
to- ja talousjohtajalle sekä käyttötalouden että investointien 
osalta viimeistään 15.10.2020, joka myös antaa tarvittavia tar-
kempia talousarvion valmisteluohjeita. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 

- - - - - - - - - - -  
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Koula §  
28.10.2020   

Vuoden 2021 talousarviota on valmisteltu koulutoimistossa yhteis-
työssä koulujen sekä eri hallintokuntien viranhaltijoiden kanssa. 
Talousarvio- ja suunnitelmatyön perustana on vuosien 2021–2022 
taloussuunnitelma sekä lautakunnan, kunnanhallituksen ja val-
tuuston asiaa koskevat ohjeet, päätökset ja kannanotot.  

Kunnanhallitus on ohjeistanut hallintokuntia laatimaan vuoden 
2021 talousarvioin seuraavien periaatteiden mukaisesti: 

Toimintayksiköiden tulee laatia talousarvioesityksensä vuoden 
2020 kustannustason mukaiseksi 1 %:lla vähennettynä (pl. henki-
löstömenot ja sote) ja pidättäytyä kaikista menoja lisäävistä esi-
tyksistä. Palvelutarpeen osittainen mahdollinen kasvu on rahoitet-
tava talousarvion sisäisin siirroin. Palvelutarpeen mahdollinen vä-
heneminen on huomioitava siten, että palveluiden tuotanto sopeu-
tetaan tarpeeseen ja kysyntään.  

Toimintatuotot talousarvioehdotuksessa vuodelle 2021 ovat 548 
730 €.  Toimintatuotot ovat kasvaneet 51 730 € (+ 10,4 %).  
Toimintakulut talousarvioehdotuksessa vuodelle 2021 ovat yh-
teensä 8 561 857 €. Talousarvioehdotus vuodelle 2021 on toimin-
takuluiltaan 100 277 € (+1,2 %) suurempi kuin vuoden 2020 ta –
ehdotus.  
Vuosikate talousarvioehdotuksessa vuodelle 2021 on 8 013 127 
€.  Talousarvioehdotus on toimintakatteeltaan 48 547 € suurempi 
(+0,6 %) kuin vuoden 2020 ta –ehdotus.  

 
Toimintatuotot vuodelle 2021 ovat muuttuneet verrattuna ta-
lousarviovuoteen 2020 seuraavista syistä johtuen: 

 Varhaiskasvatuksessa hankerahoitus (Covid -19)on kasvanut 
13 000 € 

 Perusopetuksessa hankerahoitus (Covid -19)on kasvanut 39 
000 € 

Toimintamenot vuodelle 2021 ovat muuttuneet verrattuna ta-
lousarviovuoteen 2020 seuraavista syistä johtuen:  

 
Henkilöstökulut (palkat ja sotut) ovat yhteensä 5 234 917 €. 
Muutos + 44 267 € / 1,0 % 

 
 Palkat ovat kasvaneet seuraavista syistä johtuen: 

 
 Virka- ja työehtosopimuksiin perustuvat palkkojen koro-

tukset (1,5 %) ovat n. 80 000 € 
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 Covid -19 hankerahoituksen palkkamenot ovat n. 52 000 
€ 

 Palkkamenot ovat pienentyneet johtuen seuraavista asi-
oista:  

 Eläköityneiden kahden opettajan tilalle on palkattu yksi 
opettaja Miinan ja Paanan kouluille. Muutos on tehty joh-
tuen pienentyneestä oppilasmäärästä.  

 Kuuman koulun lakkauttamisen vuoksi henkilökuntamää-
rä on vähentynyt (yksi luokanopettaja ja yksi kk-ohjaaja) 

 
Palvelujen ostot ovat yhteensä 1 575 470 €. Muutos – 
25 450 € / - 1,6 %. 

 
 Palvelujen ostot sisältävät esim. sisäisinä menoina ruo-

kahuollon kulut sekä ulkoisina menoina koulukuljetuk-
seen varatut määrärahat sekä valtionosuus siirtoja kun-
tien välillä.  

 Sisäisissä palveluissa ruokapalvelumaksut ovat pienety-
neet 51 000 €.  

 ICT – kulut ovat kasvaneet 38 000 €. Suurin kasvu on 
varhaiskasvatuksen ohjelmistohankinnoissa.  

 Kuljetuspalvelut ovat pienentyneet 9 000 € 
 

Aineet, tarvikkeet ja tavarat ovat yhteensä 209 550 €. 
Muutos – 8 000  € / - 3,4  %.  

 
 Aineet, tarvikkeet ja tavarat – menokohta sisältää var-

haiskasvatuksen ja perusopetuksen tarvikkeiden sekä 
oppikirjojen ja opiskelumateriaalien hankintaan tarvittavat 
määrärahat.   

 Määrärahoja on hieman pienenny laskeneen oppilas-
määrän vuoksi.  

 
Avustukset ovat yhteensä 187 000 €. Muutos – 1 000 € 
/ - 0,5 %.  

 
 Avustukset kotitalouksille (kotihoidon tuki) on pidetty 

suunnilleen vuoden 2020 tasolla.    
 

Muut toimintakulut ovat yhteensä 1 354 940 €.  Muu-
tos + 90 000 € / + 7,1 % 

 
 Ko. menokohta sisältää sisäiset kiinteistöjen vuokrame-

not.  
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 Varhaiskasvatuksen vuokramenot ovat kasvaneet 35 000 
€, johtuen lähinnä investointipoistojen kasvusta  
 

 Kuuman koulun vuokramenot eivät enää sisälly vuoden 
2021 talousarvioon. Muutos vuoteen 2020 on – 67 000 €.  

 Miinan koulun ympäristön rakennustyöt (parkkipaikka pu-
rettavan asuntolan tilalle) on kasvattanut vuokramenoja 
n. 50 000 €.  

 Miinan ja Paanan koulujen vuokramenot ovat kasvaneet 
yleisen kustannustason kasvun vuoksi n. 70 000 €.  

 
Esityslistan liitteenä on peruskoulutuksen talousarvioehdotus se-
kä toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2021 (Koula 28.10.2020, liite 
1) 
Talousarvioehdotukseen vuodelle 2021 sisältyy 25 000 € määrä-
raha perusopetuksen tietotekniikkahankintoja varten. Vuoden 
2020 talousarvion investointiosa ei sisällä hankintamäärärahoja. 
Laitekanta vanhenee ja samalla käyttötarve kasvaa. Määräraha 
on tarkoitus jakaa puoliksi Miinan ja Paanan koulujen välille.  

 
Ehdotus Lautakunta päättää hyväksyä peruskoulutuksen vuoden 2021 ta-

lousarvioehdotuksen 
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Viranomaisten pöytäkirjat ja päätökset 
 
Koula § 
28.10.2020  Perhepäivähoidon päällikön henkilöstöpäätökset § 107-171 
  Perhepäivähoidon päällikön keskeytyspäätökset §263-309 
  Perhepäivähoidon päällikön maksupäätökset § 246-276 
 
  Sivistystoimenjohtajan päätökset § 114-115 
 
Ehdotus Lautakunta päättää merkitä edellä esitellyt pöytäkirjat tiedoksi ja 

päättää, että pöytäkirjoissa olevia kuntalain mukaisen otto-
oikeuden piiriin kuuluvia päätöksiä ei oteta koulutuslautakunnan 
käsiteltäviksi. 
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