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SIVISTYSLAUTAKUNTA 

 

Tilivelvolliset: sivistystoimenjohtaja ja sivistyslautakunnan jäsenet 

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN JA TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHOJEN TOTEUTUMINEN  2020 

Sivistystoimen hallinto 

 
Sivistystoimen hallinnon tehtävänä on huolehtia koko sivistystoimen hallinnollisista tehtävistä ja toiminnan 

suunnittelusta ja kehittämisestä sekä sivistystoimen tulosalueille asetettujen tavoitteiden toteuttamisesta 

yhteistyössä tulosalueiden henkilöstön kanssa. 

Sivistystoimen hallinto on yhdistetty yhtenäiskoulun hallintoon siten, että hallinnollinen rehtori-sivistystoi-

menjohtaja vastaa sivistystoimenjohtajan virkaan kuuluvista tehtävistä, kuten sivistystoimen tulosalueen toi-

mistopäällikön ja sivistyslautakunnan esittelijän tehtävistä. Yhtenäiskoulun toimistosihteeri vastaa koulukul-

jetusten järjestämisestä ja sivistystoimen hallinnon toimistotehtävistä. 

Sivistystoimen kehittämissuunnitelma ajalle 2015 - 2020 on hyväksytty vuonna 2015 ja sen vuosittaiset to-

teuttamissuunnitelmat kirjataan koulun toimintasuunnitelmaan ja käydään läpi muiden tulosyksiköiden hen-

kilöstöpalavereissa. Kehittämissuunnitelman päivittäminen tulee ajankohtaiseksi kuluvan lukuvuoden ai-

kana. 

1.8.2016 käyttöönotetut opetussuunnitelmat on valmisteltu perusopetuksen osalta yhteistyössä Nilakan 

kuntien kanssa ja lukion osalta yhteistyössä Sisä-Savon kuntien kanssa. Kaikki perusopetuksen oppilaat opis-

kelevat jo nykyisen opetussuunnitelman mukaisesti. Lukion uusi opetussuunnitelma julkaistaan marras-

kuussa 2019 ja kuntakohtaista osuutta työstetään yhteistyössä Suonenjoen ja Rautalammin lukioiden kanssa. 

Vuoden 2017 alusta alkaen hallinnon kulut on siirretty tulosyksiköiden kuluihin. Jako on tehty määrärahojen 

mukaisessa suhteessa palkkojen osalta kaikkiin tulosyksiköihin ja muiden kulujen osalta suurimpiin tulosyk-

siköihin (Päiväkoti, Perusopetus, lukio ja kirjasto). 

Vesannon sivistystoimen visio 2020 

• Hyvinvoivat ja tulevaisuuteensa uskovat lapset ja nuoret. 
• Yhteisöllisyyttä tukevat, toimivat sivistyspalvelut; monipuoliset ja laadukkaat varhaiskasvatus-, perus-

opetus- ja lukiopalvelut. 
• Viihtyvyyttä ja toimeliaisuutta lisäävät vapaa-ajan palvelut. 
• Innostava, osaava ja yhdessä toimiva henkilöstö. 
• Neuvokkuus muutosten edessä. 

        VESANNOLLA VOIDAAN HYVIN! 

Yhtenäiskoulu on toiminut väistötiloissa 1.8.2017 alkaen vuosiluokkien 6 -9 ja lukion osalta. Lisäksi vuosiluok-

kien 1 - 5 oppilaiden ruokailu ja kovien materiaalien käsityön opetus ovat väistötiloissa.  Koulun rakennus-

hanke etenee vuonna 2020 rakentamisen vaiheeseen. Hanketyöryhmä ja henkilöstö ovat tiiviisti mukana 

koulurakennushankkeen suunnittelussa. Uusi koulukeskus rakennetaan vuosien 2020 - 2021 aikana ja hank-

keen rahoitus toteutuu kiinteistö-leasingillä. Irtain kalusto ja av-laitteet eivät kuulu tämän rahoituksen piiriin, 

joten niille on varattava investointimääräraha vuodelle 2021. 



Lasten varhaiskasvatus 

 

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA TOIMINTA-AJATUS 

Lasten varhaiskasvatuksen tulosalue sisältää lasten päivähoidon päiväkodissa, perhepäivähoidossa ja ryh-

mäperhepäivähoidossa sekä päiväkodissa toteutettavan esiopetuksen. 

Kotihoidon ja yksityisen hoidon tukijärjestelmä on olennainen osa varhaiskasvatuspalvelujen kokonaisuutta. 

Varhaiskasvatuspalvelujen ydintehtävänä on edistää lapsen suotuisia kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä 

järjestämällä lapsiperheille laadukkaita varhaiskasvatus- ja päivähoitopalveluita yhteistyössä muiden toimi-

joiden kanssa varhaiskasvatuslain ja kunnan varhaiskasvatussuunnitelman sekä esiopetussuunnitelman 

edellyttämällä tavalla. 

Uusi varhaiskasvatuslaki tuli voimaan 1.9.2018. Uusi laki mm. vahvistaa varhaiskasvatuksen laatua nosta-

malla henkilöstön koulutustasoa ja selkiyttämällä tehtävänimikkeitä.  

Valtakunnallisiin perusteisiin nojaava varhaiskasvatussuunnitelma on otettu käyttöön 1.8.2017. 

Kunnassa toimii 42-paikkainen päiväkoti Esikko, jossa 1-5 -vuotiaiden päivähoidon lisäksi järjestetään 6-vuo-

tiaiden esiopetus ja päivähoito sekä koululaisten aamupäivätoiminta. 

Taajamassa toimii ryhmäperhepäivähoitokoti Vesseli, johon on keskitetty perheiden tarvitsema vuorohoito. 

Lasten määrän vähenemisen vuoksi Vesselin toiminnan jatkoa pohditaan vuoden 2020 aikana.  

Omassa kodissaan työskenteleviä perhepäivähoitajia kunnassa on 1. 

Kunnassa siirryttiin 1.3.2017 ns. tuntiperusteiseen päivähoitoon, jolloin asiakasmaksut määräytyvät varhais-

kasvatuksessa vietetyn ajan perusteella. 

Vuoden 2018 alusta on otettu käyttöön sähköinen sovellus varhaiskasvatuksen toiminnanohjaukseen (mm. 

sähköinen asiointi, työvuorojen suunnittelu, laskutus). 

 
TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUONNA 

1. TAVOITE 2. MITTARI 3. TAVOITETASO 

1. Laadukkaat, riittävät varhais-

kasvatuspalvelut. 

Varhaiskasvatussuunnitelman 

(vasun) jalkauttaminen, 

erityisesti lapsen ja perheen 

osallisuuden vahvistaminen. 

Työhyvinvoinnin vahvistami-

nen. 

 

1. Asiakaspalautteet.  

Henkilöstön osaamisen ja toi-

mintakulttuurin arviointi. 

Koulutuspäivien määrä. 

Osallisuutta lisäävät työtavat. 

Lapsikohtaiset varhaiskasvatus-

ja esiopetussuunnitelmat. 

 

1. Hyvinvoivat lapset ja henkilö-

kunta. 

Osaava, asiakaslähtöinen ja kel-

poisuuden mukainen henki-

löstö. 

Toiminta varhaiskasvatuslain ja 

vasun mukaisesti. 

 

 



2.  Kasvun ja oppimisen tuen 

toteutuminen 

 

2. Tuen tarjoaminen oikea-ai-

kaisesti ja riittävästi. Henkilös-

tön havainnointi- ja dokumen-

tointiosaamisen taso. Monialai-

sen työryhmän ja oppilashuol-

lon säännölliset tiimipalaverit. 

2. Kasvun ja oppimisen tuen 

kolmiportaisuuden toteutumi-

nen sekä esiopetuksessa että 

varhaiskasvatuksessa. 

Riittävät ja toimivat tukipalve-

lut. 

3. Tieto- ja viestintätekniikka-

palveluiden kehittäminen var-

haiskasvatuksessa.  

3. Palveluiden käyttö viestin-

nässä ja työvälineenä (sähköi-

set sovellukset viestintään per-

heiden kanssa ja sähköisen työ-

vuorosuunnittelun käyttöön-

otto) 

Koulutuksen määrä 

3.Sähköisten sovellusten hyö-

dyntäminen 

4. Tehokkuus ja taloudellisuus 4. Päivähoito tai esiopetuspai-

kan hinta/pv suhteessa verrok-

kikuntiin. 

4. Henkilöstöresurssien tehokas 

käyttö. 

Keskitetty päivystys loma-ai-

koina. 

Seudullinen yhteistyö (mm. 

koulutukset, hankkeet) 

Verkottuminen 

 

Päivähoitopaikan hinta / hoitopäivä 

Perustuu vuoden 2018 tilinpäätökseen. 

Tavoitetaso: 

Perhepäivähoito:   108,94 € / pv / lapsi 

Ryhmäperhepäivähoito:  90,41 € / pv / lapsi 

Päiväkoti         66,32 € / pv / lapsi 

 

TOTEUTUMA 

Kaikille varhaiskasvatukseen hakeneille lapsille on järjestynyt päivähoitopaikka lain säätämässä ajassa. Lapset 

on voitu sijoittaa pääsääntöisesti perheiden toiveiden mukaiseen yksikköön. Varahoito on järjestetty päivä-

koti Esikossa ja se on toiminut ongelmitta. 

Päiväkoti Esikossa oli kirjoilla joulukuussa 2020 yhteensä 43 lasta. Eskari/viskari ryhmässä oli 16 lasta, joista 

7 oli esiopetuksessa. 4-5- vuotiaiden Timantit ryhmässä oli 17 lasta sekä pienten alle kolme vuotiaiden Nup-

puset ryhmässä oli 10 lasta.  



Kevät 2020 oli monella tapaa poikkeuksellinen myös Vesannon varhaiskasvatuksessa koronaepidemian suh-

teen. Hallituksen ohjeistaessa perheitä hoitamaan lapset mahdollisuuksien mukaan kotona, varhaiskasvatuk-

seen osallistuvien lapsien määrä väheni jopa alle 10 lapseen koko kunnan tasolla. Tämä mahdollisti ryhmä-

perhepäiväkoti Vesselin toiminnan yhdistämisen päiväkoti Esikkoon jo maalis-huhtikuun aikana. Poikkeus-

olojen aikana Vesselin lapsista varhaiskasvatusta päiväkoti Esikossa käytti 0-2 lasta. Samalla vuorohoito siirtyi 

päiväkoti Esikon vastuulle. Ryhmäperhepäiväkoti Vesselin toiminta loppui kokonaan kesällä 2020. 

Varhaiskasvatusmaksuissa oli hyvityspäiväkäytäntö poikkeusolojen aikana. Perheen järjestäessä lapsen hoi-

don muutoin kuin varhaiskasvatuksessa, ei päivähoitomaksua peritty kyseisiltä päiviltä.  

Esiopetus järjestettiin päiväkoti Esikossa poikkeusolojen aikana, mutta lähes kaikkien esiopetukseen kuulu-

vien lasten ollessa kotona, järjestettiin opetusta päivittäin etänä hyvän palvelun hengessä.  Myös muut koti-

hoidossa olevat lapset saivat viestejä, tehtäviä ja yhteydenottoja poikkeusolojen aikana koteihinsa. Elokuussa 

2020 toiminta päiväkodilla jatkui lähes normaalina. Toiminnassa korostettiin pienryhmätoimintaa ja oppimis-

ympäristöinä käytettiin ulkotiloja ja lähiluontoa mahdollisimman paljon. Vanhempainilta pystyttiin järjestä-

mään syksyllä 2020 turvallisesti pururadalla. 

Lähikoulutukset ja tapahtumat eivät toteutuneet vuoden 2020 aikana. Teams-palaverit ja erilaiset sähköiset 

sovellukset tulivat olosuhteiden pakosta tutuiksi ja toimivuutensa vuoksi pysyväksi osaksi palaverikäytäntöä 

ja yhteydenpitoa. Toisaalta etäkoulutusmahdollisuudet ja tarjonta lisääntyivät ja koko henkilöstö pääsi osal-

listumaan moniin koulutuksiin matalalla kynnyksellä. Henkilöstön osaamista pystyttiin lisäämään myös sisäi-

sen digikoulutuksen ansiosta. Työhyvinvointikoulutus alkuvuodesta ja työoikeusopinnot vahvistivat esimie-

hen osaamista työyhteisössä.  

Vesannon varhaiskasvatus oli mukana kevään kestävässä Ihan hyvä lapsuus- kampanjassa. Kampanjan tar-

koitus oli tukea ja kannustaa lapsiperheitä viettämään mahdollisimman paljon aikaa yhdessä ja tarjota per-

heille virikkeitä ja ideoita yhteiseen tekemiseen. Kampanja tuki hienosti varhaiskasvatuksen ja perheiden vä-

listä yhteistyötä. Perheille tehdyn palautekyselyn tuloksista ilmeni, että yhteisen ajan viettäminen oli lisään-

tynyt monissa kyselyyn vastanneissa perheissä. Lahjoitusvaroilla järjestetty Vesannon Ladun toteuttama Tun-

teet hukassa- tunnekasvatuksen metsäseikkailu toteutui myös suunnitellusti.  

Lyhyemmät lomat on pyritty järjestämään sisäisin järjestelyin. Poikkeusolojen aikana henkilöstö pystyi pitä-

mään vuosien varrelta kertyneitä säästövapaita, jolloin lomautuksilta vältyttiin. 

 Arviointipalavereiden pohjalta voidaan edelleen todeta, että sairauspoissaolot, työn kuormittavuus, kasva-

vat vaatimukset ja pedagogisen osaamisen vaatimukset vaikuttavat henkilöstön työssä jaksamiseen ja työhy-

vinvointiin. Myös huoli omasta ja toisten terveydestä on korostunut epidemian aikana. Kehityskeskustelui-

den pohjalta voidaan todeta, että työyhteisönä olemme menneet eteenpäin ja työ koetaan mielekkääksi ja 

merkitykselliseksi. Henkilöstö on valmis arvioimaan ja kehittämään toimintakulttuuriamme ja omaa osaamis-

taan. Työhyvinvointia on pyritty lisäämään arjen pienillä teoilla ja muistamisilla. Olemme myös opetelleet 

työyhteisössämme avointa keskustelukulttuuria ja asioiden puheeksiottoa.  

Tehostetun tuen tarpeisiin voitiin vastata hyvin. Päiväkoti Esikossa työskentelee varhaiskasvatuksen erityis-

opettaja, joka yhtenä päivänä viikossa keskittyi erityisesti tuentarpeen lapsiin. Poikkeusolon aikana lapsiryh-

mät olivat pieniä, jolloin tukea tarvitsevat lapset saivat myös enemmän huomiota ja heidän tarpeitaan voitiin 

havainnoida ja dokumentoida perusteellisemmin. Syyslukukaudella erityisopettajan ollessa opintovapaalla, 

koulun erityisopettaja hoiti varhaiskasvatuksen tehtäviä 3 h viikossa. KELA:n kustantama puhe- ja toiminta-

terapia järjestettiin päiväkodin tiloissa sekä etäyhteyksin. Monialainen työryhmä vahvisti myös osaltaan ko-

konaisvaltaista lapsen ja perheen tukemista. Monialainen palaveri kokoontui myös sovitusti etäyhteyksin. 

Varhaiskasvatus on lisäksi keskeisenä toimijana Vesannon perhekeskusmallin ja kohtaamispaikan kehittämis-

työssä. 



Sähköisiä sovelluksia ja viestintää on käytetty enenevissä määrin. Poikkeusolojen vuoksi huoltajat eivät ole 

vierailleet päiväkodin sisätiloissa, joten kaikki viestintä ja tiedottaminen on hoitunut sähköisesti. Työvuoro-

suunnittelu, hoitoaikavaraukset, laskutus, lasten varhaiskasvatussuunnitelmat ym. toimivat jo luontevasti 

sähköisten sovelluksien kautta.  

Tehokkuutta ja taloudellisuutta ovat vahvistaneet mm. henkilöstöresurssien järjestely päivähoidon tarpeen 

mukaisesti, yhteistyökäytänteet (sosiaalitoimi, neuvola, koulu) sekä verkostoituminen lähikuntiin.  

Päivähoitopaikan hinnat vuonna 2020:   

Perhepäivähoito:  103,06 € / pv / lapsi 

Ryhmäperhepäivähoito: 239,16 € / pv / lapsi 

Päiväkoti           73,41 € / pv / lapsi 

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2020 

Lasten 

varhaiskasvatus 

Alkupe-

räinentalous-

arvio 

Talousarvio-

muutokset 

Talousarvio 

muutosten jäl-

keen 

 

Toteutuma 

Poikkeama 

Toimintatulot 68.430 5.000 73.430 74.447,40 -1.017,40 

Toimintamenot -757.810 - 45.300 - 803.110 -697.421,18 -105.688,82 

Toimintakate -689.380 -40.300 -729.680 -622.973,78 -106.706,22 

Poistot ja arvon-

alentumiset 

-69.790  -69.790 -67.560,84 -2.229,16 

Laskennalliset 

erät 

-21.280  -21.280 -19.644,79 -1.635,21 

 

Toimintamenojen käyttöprosentti: 86,8 % 
Toimintatulojen käyttöprosentti: 101,40 %   
 
TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN POIKKEAMIEN KESKEISET SYYT 
Toimintatulojen ylitys: Päiväkoti Esikon osalta päivähoitomaksuja kertyi arvioitua enemmin ja liikkuvan var-
haiskasvatus -hankkeen tukea ei ollut talousarviossa 1.600 € 
Toimintamenojen alitus: Alitusta kaikilla kustannuspaikoilla, suurin alitus Ryhmäperhepäiväkodin kohdalla: 
65.870 €. Toiminta loppui kesällä 2020. Sijaisia ei ole tarvittu. 
 
 

Perusopetus 
 

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA TOIMINTA-AJATUS 

Vesannon yhtenäiskoulu on toiminut 1.8.2009 alkaen. Siihen kuuluvat sekä perusopetus että lukiokoulutus. 



Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta kuuluu koulun toimintaan tarjoten 1.-2. luokan oppilaille turvalliset 

iltapäivät.  Ohjaajina toimivat koulunkäynnin ohjaajat. Perusopetuslain mukaista aamu- ja iltapäivätoimin-

taa tarjotaan koululla iltapäivisin ja aamutoiminta järjestetään päiväkoti Esikossa. 

Perusopetuksen tehtävänä on tukea oppilaiden sosiaalista kasvua ja edistää oppilaiden terveen itsetunnon 

kehittymistä sekä elämänhallintaa. Opetustyötä ohjaa perusopetuslaki ja -asetus sekä opetussuunnitelma.  

Vesannon yhtenäiskoulun toimintaa ohjaavat seuraavat arvot: oikeus hyvään opetukseen, kasvu ihmisyy-

teen, toisen kunnioittaminen, oppilaan ainutlaatuisuus, turvallisuus, oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo. 

Vesannon perusopetuksen laatukriteerit on työstetty vuoden 2011 aikana opetushallituksen laatimien laa-

tukorttien pohjalta. Laatukortteja on yhteensä 11 ja niistä neljä ensimmäistä koskee opetuksen rakenteiden 

laatua ja kortit 5 - 11 oppilaan kohtaaman toiminnan laatua. Niissä määritellään, miten opetushallituksen 

määrittämät laatukriteerit toteutuvat Vesannon yhtenäiskoulussa.  Osana laatutyötä on tehty myös arvioin-

tisuunnitelma, jonka mukaisesti arviointityötä tehdään monella eri tasolla. Laatukriteerien tarkistus on vuo-

rossa vuonna 2020. 

Kodin ja koulun yhteistyötä tehdään jatkuvasti sekä kunta/koulu-, luokka- että oppilastasolla. Yhteistyötä 

ohjaavat periaatteet ovat aktiivisuus, monikanavaisuus, avoimuus ja kodin osallistaminen. Lähtökohtana on 

eri osapuolten keskinäinen kunnioitus ja kasvatuskumppanuus. 

Oppilaiden vaikutuskanavia kaikilla ikäluokilla ovat oppilaskuntatyö, ryhmänohjaajan tunnit ja erilaiset kyse-

lyt. 

Perusopetuksen uusi 1.8.2016 voimaan tullut opetussuunnitelma on laadittu Nilakan kuntien yhteistyönä. 

Uuden opetussuunnitelman käyttöönotto eteni vuosittain ja lukuvuonna 2019 – 2020 kaikki vuosiluokat 

opiskelevat jo uuden opetussuunnitelman mukaisesti. Opetushallitus on valmistelemassa muutoksia ope-

tussuunnitelman arviointi -osioon ja nämä otetaan käyttöön vuoden 2020 aikana. 

Perusopetuksen tuntikehyksestä päätetään lukuvuosittain oppilasmäärän ja yläkoulun oppilaiden ainevalin-

tojen pohjalta. Peruskouluille on varattu määräraha viiden vakinaisen koulunkäynnin ohjaajan palkkauk-

seen koko lukuvuodelle. Sivistystoimenjohtaja päättää lukuvuosittain koulunkäynnin ohjaajien palvelun 

kohdentamisesta oppilaiden tehostetun ja erityisen tuen tarpeen ja opetusryhmien koon perusteella. Li-

säksi on palkattu tarpeen mukaan määräaikaisia koulunkäynnin ohjaajia. 

Vesannon yhtenäiskoulun oppilasennuste, joka on laadittu väestörekisteritietojen pohjalta (tilanne syyskuu 

2019) 

 luokat 1-6 luokat 7-9 luokat 1-9 

2019-20 109 50 159 

2020-21 102 53 155 

2021-22 92 57 149 

2022-23 86 61 147 

2023-24 84 55 139 

2024-25 75 53 128 

 

Oppilasmäärä 20.9.2019 = 159.  Peruskoulun oppilasmäärä laskee vuoteen 2024 mennessä yhteensä 31 op-

pilasta. Huom! Sijoitusperheiden uusia lapsia ei ole voitu huomioida ennusteessa. 



Lisäopetusta järjestetään tarvittaessa oppilaiden henkilökohtaisen opetussuunnitelman mukaan. 

HANKKEET:  

• KiVa Koulu -hanke; KiVa Koulu mallia noudatetaan kaikissa henkilökunnan tietoon tulevissa kiusaa-
mistapauksissa. 

• Kerho -hanke; kerhotoiminnan lisääminen vuosiluokilla 1-9 

• Digitutor -hanke 

• Tunnetutor -hanke 

• Tasa-arvohanke 

• Parastaennen –hanke 

• Biotalous -hanke 

 

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 

TAVOITE MITTARI TAVOITETASO 

Tavoitteena on antaa hyvät val-

miudet jatko-opintoihin ja tukea 

oppilaiden sosiaalista kasvua 

Oppilaiden sijoittuminen perus-

koulun jälkeen 

Vähintään 95 % oppilaista jatkaa 

opintoja peruskoulun jälkeen 

 

Taloudellisuustavoite 

 

 

Nettomenot eur / oppilas (k.a 

kevät / syksy) 

Ohjeellinen tavoite talousarvion 

perusteella: 

9.897 eur / oppilas (ei sisällä 

kustannuslaskennallisia eriä) 

Tehokkuus ja vaikuttavuus 

 

Arviointisuunnitelman toteutta-

minen 

Arviointisuunnitelma toteutuu 

100 %:sesti 

Hyvinvoiva koulu Fyysiset ja toiminnalliset tekijät 

hyvinvoinnin edistäjinä jatkuvan 

kehittämisen kohteena.  

Määräaikaiset riskikartoitukset 

ja ajantasaiset turvallisuussuun-

nitelmat 

Oppilaiden ja henkilöstön 

hyvinvointi 

Terveellinen ja turvallinen oppi-

misympäristö 

Lainsäädännön muutosten huo-

mioiminen hallintoprosesseissa 

ja suunnitelmissa 

Opetussuunnitelman ajantasai-

suus 

Muutokset huomioitu 100 

%:sesti 

 



TOTEUTUMA 

1. Keväällä 2020 kaikki peruskoulun päättäneet saivat opiskelupaikan yhteishaussa viimeistään jälkiohjauk-

sen jälkeen. 83,3 % hakijoista pääsi ensimmäisen hakutoiveen mukaiseen koulutukseen. 

2. Oppilasmäärä keskiarvo kevät 2020 / syksy 2020 (161+157/2) =159. Kustannukset 10.500,46 € / oppilas 

(netto, ilman kustannuslaskennallisia eriä).  

3. Arviointisuunnitelma on toteutunut suunnitelman mukaan. Oppimistulosten arvioinnin kohteena oli ke-

väällä 2020 yhdeksännen luokan äidinkieli. Sivistystoimen strategiasta johdettujen lukuvuositavoitteiden to-

teutumista on seurattu kuluneen lukuvuoden aikana. 

4. Oppimisympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta lisääviä toimia on lukuvuoden mittaan ollut seuraavasti: 

henkilöstö on ohjeistettu ilmoittamaan puutteista heti ne huomattuaan, uuden henkilöstön perehdytys ja 

turvallisuuskävely, ennakoiva oppilashuolto, KiVa-koulu toiminta oppitunteineen ja kyselyineen sekä verso 

(vertaissovittelu) –toiminta. Turvallisuussuunnitelma ajantasaistetaan vuosittain ja henkilökunta perehtyy 

turvallisuusasioihin sekä kokouksissa että itsenäisesti. Suurimmalla osalla henkilöstöstä on voimassa oleva 

ensiapukoulutus ja keväällä 2020 on joitakin henkilöstön jäseniä osallistunut EA1-koulutukseen. Opetussuun-

nitelma ohjaa opiskelijahuollon järjestämistä. Sekä yhteisöllinen että yksilökohtainen opiskeluhuoltotyö toi-

mii suunnitellusti. Opiskeluhuollon resurssien riittävyyteen kiinnitetään erityistä huomiota. Kuraattoripalvelu 

on vakiintunut kahteen päivään viikossa ja koulupsykologipalveluja on ostettu toimeksiantosopimuksella. 

Henkilöstö on käynyt lapset puheeksi –koulutuksen ja mallia käytetään oppilashuollollisissa tilanteissa sekä 

säännönmukaisesti 2. 6. ja 8. luokan osalta.  

Opetustyö on toiminut väistötiloissa syksystä 2017 lähtien vuosiluokkien 6 - 9 ja lukion osalta. Opiskelu väis-

tötiloissa on sujunut hyvin. Sisäilmatyöryhmä seuraa tilannetta sekä väistötilojen että Lemmikki –rakennuk-

sen osalta. 

Perusopetus oli mukana kevään kestävässä SavoGrow -kuntien yhteisessä Ihan hyvä lapsuus- kampanjassa. 

Kampanjan tarkoitus oli tukea ja kannustaa lapsiperheitä viettämään mahdollisimman paljon aikaa yhdessä 

ja tarjota perheille virikkeitä ja ideoita yhteiseen tekemiseen. Kampanja tuki kodin ja koulun välistä yhteis-

työtä. 

Koronapandemia on vaikuttanut myös hankkeiden toteuttamiseen. Digitutor-hankkeen apu osoittautui suu-

reksi etäopetuksen aikana. Biotaloushankkeessa on toteutettu vierailuja vain lähialueille tai etänä ja suunni-

telmaa on jouduttu muokkaamaan koronan vuoksi. ParastaEnnen -hankkeen avulla on kehitetty koulun toi-

mintakulttuuria ja valmistauduttu uuteen kouluun siirtymiseen. Kerhotoiminta on ollut tauolla vuonna 2020. 

Koronapandemia ja sen myötä kevään 2020 etäopetus on muuttanut koulun toimintaa ja oppimisympäristön 

turvallisuus on saanut uuden näkökulman. Etäopetuksessakin oppimisympäristön turvallisuudesta on an-

nettu sekä yhteisiä että oppiainekohtaisia ohjeita. Kevään 2020 lähiopetusjaksossa turvallisen oppimisympä-

ristön rakentaminen korostui. Syyslukukaudella 2020 toimittiin koko ajan lähiopetuksessa THL:n ja muiden 

tahojen antamien turvallisuusohjeiden mukaisesti. 

Opetussuunnitelma on ajan tasalla. Viimeisimmät muutokset on tehty kesäkuussa 2020 perusopetuksen ar-

vioinnin osalta. 

 

 

 



TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2020 

Perusopetus Alkuperäinen 

talousarvio 

Talousarvio-

muutokset 

Talousarvio 

muutosten jäl-

keen 

 

Toteutuma 

Poikkeama 

Toimintatulot 309.600 31.200 340.800 377.938,60 -37.138,60 

Toimintamenot 1.873.250 -185.200 2.058.450 2.047.511,58 -10.938,42 

Toimintakate 1.563.650 -154.000 1.717.650 1.669.572,98 -48.077,02 

Poistot ja arvon-

alentumiset 

-47.600  -47.600 -53.023,58 5.423,58 

Laskennalliset 

erät 

-54.210  -54.210 -80.446,96 26.236,96 

 

Toimintatulojen käyttöprosentti: 110,9 % 

Toimintamenojen käyttöprosentti: 99,5 %   

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN POIKKEAMIEN KESKEISET SYYT 
 
Toimintatuottojen ylitys: Myyntituottoja kunnilta vieraskuntalaisten oppilaiden osalta kertyi arvioitua 

enemmin 

Toimintamenoissa ei ylitystä 

 

TOIMINTAYMPÄRISTÖ 
 
Lukio on myös osa Vesannon yhtenäiskoulua ja lukion nimi on 1.8.2009 alkaen Vesannon yhtenäiskoulun 
lukio. 
 
Vuosikurssikohtaisen lähiopetuksen lisäksi opetusta järjestetään vuorovuosi -kursseina omana lähiopetuk-

sena kahden eri vuosikurssin opiskelijoille tai yhteistyössä muiden lukioiden kanssa virtuaaliopetuksena sekä 

verkkokursseina. Näin pystymme tarjoamaan syventävät ja soveltavat kurssit sekä laajentamaan kielivalikoi-

maa. 

Kunta järjestää edelleen Vesannon yhtenäiskoulun lukion opiskelijoille maksuttoman koulukuljetuksen, kun 

koulumatkan pituus on yli 5 km. Kuljetuksen järjestämisessä noudatetaan sivistyslautakunnan ohjeita. Kan-

saneläkelaitos korvaa kunnalle koulumatkatukilain mukaiset omavastuun 43 euroa / kk / oppilas ylittävät 

menot linja-autotaksan perusteella. 

Lukion opiskelijamäärä 20.9.2019 (nuorten ops): 65, josta vieraskuntalaisten osuus on 47,7 %. Aikuislukiolai-

sia on 1. Opiskelijamäärän ennustetaan vaihtelevan välillä 41 - 60 vuosittain 2024 saakka. Vesantolaisista 

peruskoulun päättäjistä noin 40 - 60 % jatkaa omassa lukiossa.   

Lukio 



Opetuksen laatuun ja sisältöön kiinnitetään jatkuvasti erityistä huomiota lukion kilpailukyvyn parantamiseksi. 

Lukio toimii tiiviissä yhteistyössä muiden lukioiden ja yliopistojen kanssa. Vesannon yhtenäiskoulun lukio on 

mukana Snellman kesäyliopistoon liittyneessä itäsuomalainen oppimisverkosto -yhteistyössä (Isoverstas), 

jonka tavoitteena on tarjota etäopintomahdollisuuksia ja lisätä edellä mainittua yhteistyötä. Tavoitteena on 

yksilölliset, joustavat ja alueellisesti kattavat koulutuspalvelut erilaisille oppijoille sekä uuden opettajuuden 

ja toimintakulttuurin kehittäminen. Isoverstas tarjoaa verkko-opetusta ja mahdollistaa virtuaaliluokka -ope-

tuksen. Yhteistyö mahdollistaa myös korkeakouluyhteistyön. Nest –keskus puolestaan auttaa kansainvälisyy-

den toteuttamisessa. 

Ylioppilaskirjoitukset ja kurssikokeet ovat sähköisiä ja henkilökunnalla on niiden pitämiseen hyvät valmiudet. 

Nykyinen opetussuunnitelma uudistui 2016 ja on käytössä kaikilla vuosikursseilla. Opetussuunnitelmassa on 

eri tieteenaloja yhdistäviä teemaopintoja. Ne eheyttävät opetusta ja kehittävät opiskelijoiden tapaa hahmot-

taa ja ymmärtää yksittäistä oppiainetta laajempia kokonaisuuksia. Vesannon yhtenäiskoulun lukiossa osa 

näistä teemaopinnoista toteutetaan lähiopetuksena (esimerkiksi luonnontieteiden työkurssit Jyväskylän yli-

opiston Konneveden tutkimusasemalla sekä Vesannolla toteutettava eräretkeilykurssi). Osa teemaopinnoista 

opiskellaan itsenäisesti. Uudet lukion opetussuunnitelman perusteet julkaistaan marraskuussa 2019 ja niitä 

työstetään yhteistyössä Sisä-Savon lukioiden kanssa lukiouudistus -hankkeen avulla.  

Lukio ja perusopetus toimivat yhteistyössä uudessa biotalous –hankkeessa. 

Perusopetuksen laatukriteerityössä laaditussa arviointisuunnitelmassa on huomioitu myös lukiokoulutuksen 

arviointi. 

Suonenjoen ja Rautalammin lukioiden kanssa yhteistyötä jatketaan yhteisellä opetustarjonnalla.  

 
TOIMINNALLISET TAVOITTEET 

TAVOITE MITTARI TAVOITETASO 

Tavoitteena on antaa laadukasta 

ja kehittävää lukio-opetusta ja 

siten luoda hyvät  

mahdollisuudet jatko-opintoihin 

Opiskelijoiden sijoittuminen lu-

kion jälkeen 

Yli 80 % oppilaista jatkaa opin-

toja lukion jälkeen 

Taloudellisuustavoite Nettomenot eur / oppilas / 

nuorten ops (oppilasmäärä ka.) 

kevät/syksy 69 + 61 => 65 

Ohjeellinen tavoite talousarvion 

mukaan:  

8.323 eur / oppilas (ei sisällä 

kustannuslaskennallisia eriä) 

Tehokkuus ja vaikuttavuus Arviointisuunnitelman toteutta-

minen 

Arviointisuunnitelma toteutuu 

100 %:sesti 

Hyvinvoiva koulu Fyysiset ja toiminnalliset tekijät 

hyvinvoinnin edistäjinä jatkuvan 

kehittämisen kohteena.  

Terveellinen ja turvallinen oppi-

misympäristö 



Määräaikaiset riskikartoitukset 

ja ajantasaiset turvallisuussuun-

nitelmat 

Oppilaiden ja henkilöstön 

hyvinvointi 

 Lainsäädännön muutosten huo-

mioiminen hallintoprosesseissa 

ja suunnitelmissa 

Opetussuunnitelman ajantasai-

suus 

Muutokset huomioitu 100 

%:sesti 

 

TOTEUTUMA 

1. Tilastokeskuksen tilaston mukaan vuonna 2013 – 2015 Vesannon yhtenäiskoulun lukiosta (nuorten ope-

tussuunnitelma) kirjoittaneista vuonna 2016 opiskeli 87,0 %. Koko maassa kirjoittaneista vastaava luku oli 

69,9 %. Vuonna 2016 päättäneitä Vesannon lukiossa alle 10, jolloin tilastotietoa tältä vuodelta ei ole saata-

vissa salauksen vuoksi. 

2.Oppilasmäärä (ka. kevät 2020/syksy 2020) 

(Nuorten opetussuunnitelma: 62 + 54 / 2 = 58 opiskelijaa keskimäärin) 

9.245,19 € / oppilas (ilman kustannuslaskennallisia eriä).   

3. Arviointisuunnitelma on toteutunut suunnitellun mukaisesti. Sivistystoimen strategiasta johdettujen luku-

vuositavoitteiden toteutumista on seurattu kuluneen lukuvuoden aikana. 

4. Oppimisympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta lisääviä toimia on lukuvuoden mittaan ollut seuraavasti: 

henkilöstö on ohjeistettu ilmoittamaan puutteista heti ne huomattuaan, uuden henkilöstön perehdytys ja 

turvallisuuskävely, ennakoiva oppilashuolto. Turvallisuussuunnitelma ajantasaistetaan vuosittain ja henkilö-

kunta perehtyy turvallisuusasioihin sekä kokouksissa että itsenäisesti. Suurimmalla osalla henkilöstöstä on 

voimassa oleva ensiapukoulutus. Opetussuunnitelma ohjaa opiskelijahuollon järjestämistä. Sekä yhteisölli-

nen että yksilökohtainen opiskeluhuoltotyö toimii suunnitellusti. Opiskeluhuollon resurssien riittävyyteen 

kiinnitetään erityistä huomiota. Kuraattoripalvelu on vakiintunut kahteen päivään viikossa ja koulupsykolo-

gipalveluja on ostettu toimeksiantosopimuksella. Lapset puheeksi –menetelmää käytetään lukiossa opiskeli-

jahuollollisissa tilanteissa. 

Opetustyö on toiminut väistötiloissa syksystä 2017 lähtien. Opiskelu väistötiloissa on sujunut hyvin. Lukiolai-

set käyttävät välitunneilla ja vapaatunneilla paljon nuorisotiloja. 

Koronapandemia ja sen myötä kevään 2020 etäopetus on muuttanut koulun toimintaa ja oppimisympäristön 

turvallisuus on saanut uuden näkökulman. Etäopetuksessakin oppimisympäristön turvallisuudesta on an-

nettu sekä yhteisiä että oppiainekohtaisia ohjeita. Syyslukukaudella 2020 toimittiin koko ajan lähiopetuk-

sessa THL:n ja muiden tahojen antamien turvallisuusohjeiden mukaisesti. 

 

5. Opetussuunnitelma on ajantasalla ja uutta 1.8.2021 voimaan tulevaa opetussuunnitelmaa työstettiin koko 

vuoden 2020 aikana sekä yhteistyössä Rautalammin ja Suonenjoen lukioiden kanssa että omalla henkilöstöllä 



lukiouudistus –hankkeen avulla. Opetussuunnitelma työstettiin e-perusteisiin ja prosessin aikana kuultiin 

myös opiskelijoita. 

 

Koronapandemia on vaikuttanut myös hankkeiden toteuttamiseen. Digitutor-hankkeen apu osoittautui suu-
reksi etäopetuksen aikana. Biotaloushankkeessa on toteutettu vierailuja vain lähialueille tai etänä ja suunni-
telmaa on jouduttu muokkaamaan koronan vuoksi. ParastaEnnen -hankkeen avulla on kehitetty koulun toi-
mintakulttuuria ja valmistauduttu uuteen kouluun siirtymistä. 

 

 

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2020 

Keskiasteen 

koulutus 

Alkupe-

räinentalous-

arvio 

Talousarvio-

muutokset 

Talousarvio 

muutosten jäl-

keen 

 

Toteutuma 

Poikkeama 

Toimintatulot 64.780 - 4.900 59.880 59.507,89 372,11 

Toimintamenot -638.770 -17.400 -656.170 -595.728,63 -60.441,37 

Toimintakate -573.990 -22.300 -596.290 -536.220,74 -60.069,26 

Poistot ja arvon-

alentumiset 

-12.330  -12.330 -15.422,48 3.092,48 

Laskennalliset 

erät 

-17.900  -17.900 -25.417,49 7.517,49 

 
 
Toimintamenojen käyttöprosentti: 99,4 % 

Toimintatulojen käyttöprosentti:  90,8 % 

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN POIKKEAMIEN KESKEISET SYYT 

Toimintamenojen alitus lukion kustannuspaikalla: mm. Henkilöstökulut 31.647 €, Asiakaspalvelujen ostot 

kunnilta (yhteistyökurssit) 5.857 €, palvelujen ostot 7.162 (esim. sisäiset ravitsemuspalvelut 9.992 € alle ar-

vioidun). Lisäksi säästöä tarvikkeiden ja palvelujen ostoissa kautta linjan, vaikka kuljetuskustannukset ylittyi-

vät uuden hankintasopimuksen hintojen nousun vuoksi. 

 

 

 

 

 

 



Aikuiskoulutus 

 
TOIMINTAYMPÄRISTÖ 
 
Aikuiskoulutus -tulosalue sisältää kansalaisopistotoiminnan, joka toteutetaan Sisä-Savon kansalaisopiston 

toimesta. Sopimuksen mukaan Vesannon kunta maksaa Suonenjoen kaupungille kuntakohtaiset nettome-

not Vesannolla pidetyn tuntimäärän mukaan. Vesannon osaston bruttomenoista vähennetään kuntakohtai-

set kurssimaksutuotot sekä Suonenjoen kaupungin saama valtionosuus. 

Sisä-Savon kansalaisopisto on avoin vapaan sivistystyön opisto toimialueensa Suonenjoen, Rautalammin, 

Tervon, Vesannon sekä Leppävirran asukkaille. Kansalaisopisto järjestää alueen koulutus- ja kulttuuritar-

peita tukevaa monipuolista ja hyvinvointia lisäävää yleissivistävää koulutusta ja harrastustoimintaa, amma-

tillista lisäkoulutusta, työvoimapoliittista koulutusta sekä tarjoaa maksupalvelu- ja projektitoimintaa.  

Vesannon kunnan tuntimäärä vuodelle 2020 on 2400 tuntia. Lisäksi opetusohjelmassa tarjotaan ns. maksu-

palvelukursseja, joiden kurssimaksu määritellään siten, että se kattaa kurssin kaikki menot. 

Lisäksi konservatorion kuntaosuudet sisältyvät tähän aikuiskoulutus –tulosalueeseen. Kuopion konservato-

rion alaisena toimivaan Suonenjoen musiikkiopistoon on varattu 13 opiskelijapaikkaa vesantolaisille, mutta 

viime aikoina opiskelijoita on ollut vain muutama. Siten määrärahaa on pienennetty. 

 
TOIMINNALLISET TAVOITTEET TALOUSARVIOVUONNA 
 

TAVOITE MITTARI TAVOITETASO 

Kansalaisopiston Vesannon 

osaston taloudellisuustavoite 

eur / tunti Ohjeellinen tavoite talousar-

vion mukaan 22,00 eur / tunti  

(nettotuntihinta, valtionosuus 

ja kurssimaksut vähennetty) 

Tavoitteena on kehittää kansa-

laisopiston tarjoamaa aikuis-

koulutusta ja tarjota alueen 

asukkaille mahdollisuuksia it-

sensä monipuoliseen kehittä-

miseen erilaisten koulutusmuo-

tojen avulla 

Kansalaisopiston toteutunut 

opetusohjelma 

 

Kansalaisopiston Vesannon 

osaston taloudellisuus ja vai-

kuttavuus 

Opiskelijoiden määrä  

nettomenot EUR / opiskelija 

nettomenot EUR / asukas 

1020 opiskelijaa 

51 eur / opiskelija 

27,11 eur / asukas 



Konservatorio -opintojen talou-

dellisuus ja vaikuttavuus Ve-

sannon osalta 

Opiskelijoiden määrä 

Nettomenot EUR / opiskelija 

 

1 - 5 opiskelijaa 

1400 € / opiskelija 

 

TOTEUTUMA VUONNA 2020 

Kunnan maksama tuntihinta ajalla 1.1. – 31.12.2020: 58.764,75 € / 1908 tuntia => 30,80 €. Vuonna 2019 

kunnan tuntihinta oli 24,60 €. Nettotuntihinta muodostuu kuntakohtaisten menojen ja valtionosuuden ero-

tuksena.  

Valtionosuustunteja vuonna 2020 toteutui 1908 tuntia. Keskeiset aihealueet ovat musiikki, kädentaidot ja 

kuvataide, liikunta ja tanssi sekä näyttämötaiteet. 

Maaliskuussa 2020 koronapandemiatilanteen takia lähiopetus jouduttiin keskeyttämään. Osa kursseista jär-

jestettiin etänä ja osa siirrettiin syksyyn. Jollei kurssia voitu järjestää etänä, eikä kurssikertoja siirtää syk-

syyn, kurssimaksut palautettiin/hyvitettiin kurssilaisille pitämättä jääneiden kurssikertojen osalta. Palau-

tusta/hyvitystä piti hakea määräaikaan mennessä. Pandemia vaikutti syyslukuvuoden 2020 toimintaan siltä 

osin, että kaikkien kurssien alkamisen alaraja laskettiin viiteen kurssilaiseen. Lähtökohtana oli, että mahdol-

lisimman moni kurssi lähtisi käytiin ja niille voisi tulla mukaan myöhemmin syksyllä. 

Konservatoriossa vuonna 2020 opiskeli keskimäärin 2 opiskelijaa. Suonenjoelle maksetut kustannukset 

1.177,42 € / opiskelija. 

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2020 

Aikuis- 

koulutus 

Alkuperäinen 

talousarvio 

Talousarvio- 

muutokset 

Talousarvio 

muutosten jälkeen 

Toteutuma 

 

Poikkeama 

Toimintatulot 0  0   

Toimintame-

not 
-56.810  -56.810 -69.785,36 12.975,36 

Toimintakate -56.810  -56.810 -69.785,36 12.975,36 

Poistot ja ar-

von-alentumi-

set 

     

Laskennalliset 

erät 
     

 

Toimintamenojen käyttöprosentti: 122,80 % 
  
TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN POIKKEAMIEN KESKEISET SYYT 
Kansalaisopiston toimintakulut lisääntyivät, kun keskimääräinen tuntihinta nousi peräti 6,2 €. Tuntihinnan 
nousuun vaikutti koronapandemiasta johtuvan maksutulojen laskun lisäksi muutokset kustannusten jakau-
tumisessa kuntien välillä.  



Vapaa-aikatoimi 
 

TOIMINTAYMPÄRISTÖ 

Vapaa-aikatoimen tulosalueeseen kuuluvat liikunta-, raittius-, nuoriso-, kulttuuri- ja kirjastotoimet sekä hy-

vinvoinnin ja terveyden edistäminen. 

Liikuntatoimi 

Liikuntatoimi tarjoaa monipuoliset liikuntapaikat liikunnan harrastajille. Liikuntatoimi avustaa liikuntaa har-

rastavia järjestöjä yleisavustuksin sekä ohjaajapalkkioina lapsille ja nuorille suunnatun toiminnan osalta. 

Liikuntasihteerin työtä jatkaa Tervon kunnan liikuntapalvelujen esimies 50 %:n työajalla Tervon kunnan 

kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Sopimus on määräaikainen ja yhteistyön onnistumista arvioidaan en-

nen sopimuksen jatkamista. Nykyinen sopimus on voimassa 31.12.2020 saakka. 

Liikuntapaikkojen kunnossapito siirtyy vuoden alusta Palveluyhtiö Viisarin hoidettavaksi. 

Nuorisotoimi 

Nuoriso-ohjaajan tehtäviin kuuluu nuorten yökahvilatoiminta ja muiden vapaa-ajan harrastusmahdollisuuk-

sien luominen. Valtaosa toiminnasta toteutetaan itsenäisesti, mutta myös yhteistyössä eri yhdistysten ja toi-

mijoiden sekä lähialueiden kuntien nuorisotyön kanssa sekä ns. perinteisenä nuorisotyönä, että verkossa. 

Nuorisotoimi avustaa nuorisojärjestöjä sivistyslautakunnan päätöksen mukaan yhteensä 5.000 eurolla. 

Nuorisovaltuustolla on oma 1500 euron määräraha järjestämäänsä toimintaan toiminnan laajuudesta riip-

puen. Nuoriso-ohjaaja tukee nuorisovaltuuston työskentelyä ja on läsnä kokouksissa. 

Nuoriso-ohjaajan työpanosta myydään Tervon kunnalle 30 %:n osalta Tervon kunnan kanssa tehdyn sopi-

muksen mukaisesti. Sopimus on määräaikainen ja yhteistyön onnistumista arvioidaan ennen sopimuksen jat-

kamista. Nykyinen sopimus on voimassa 31.12.2020 saakka. 

Järjestöt osallistuvat nuorisotilojen avoinna pitämiseen joka toinen viikonloppu. Vastuuvuorossa olevalle jär-

jestölle maksetaan toiminta-avustuksena 20 euroa / tunti nuorisotilojen aukioloajan puitteissa. 

Kulttuuritoimi 

Kulttuuritoimen tehtävänä on kulttuurin monipuolinen tarjoaminen kunnan eri-ikäisille asukkaille. 

Kirjastotoimi 

Kirjasto on keskeisellä paikalla oleva julkinen tila, joka on avoin, turvallinen ja puolueeton tila kaikille. Kirjas-

ton tulee turvata kaikille oikeus verkkopalveluihin sekä tietoon järjestämällä kirjasto- ja tietopalveluja ja ta-

kaamalla monipuolinen aineistokokoelma. 

Kirjasto toteuttaa lasten lukemisharrastuksen kasvuun tähtäävää toimintaa yhteistyössä varhaiskasvatuksen 

ja koulujen kanssa. Kirjasto kuuluu Ylä-Savon kirjastoverkko Rutakkoon. Verkko mahdollistaa kaikkien Ru-

takko -kirjastojen aineistojen käytön.  Keväällä 2017 on otettu käyttöön omatoimikirjasto. Omatoimikirjasto 

on avoinna asiakaspalveluajan lisäksi aamuisin, iltaisin ja viikonloppuisin. 

Lisäksi kirjasto on mukana Nilakan virtuaalikirjasto-toiminnassa.   



Vuoden alussa vapautuva kirjastovirkailijan toimi täytetään vakinaisesti 1.1.2020 alkaen. Hyte-yhteyshenki-

lön tehtävä yhdistetään kirjaston virkoihin myöhemmin päätettävällä tavalla.  

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 

Terveydenhuoltolain 1326/2010 § 12 määrittelee terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kunnassa: 

”Lain mukaan kunnan ja sairaanhoitopiirin kuntayhtymän on päätöksenteon ja ratkaisujen valmistelussa ar-

vioitava ja otettava huomioon tehtävien päätösten ja ratkaisujen vaikutukset väestön terveyteen ja sosiaali-

seen hyvinvointiin. Lisäksi kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikutta-

via tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalais-

ten hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on ra-

portoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laa-

jempi hyvinvointikertomus. 

Kunnan on strategisessa suunnittelussaan asetettava paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat tervey-

den ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet, määriteltävä niitä tukevat toimenpiteet ja käytettävä näiden pe-

rustana kuntakohtaisia hyvinvointi- ja terveysosoittimia. 

Kunnan on nimettävä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuutahot. Kunnan eri toimialojen on tehtävä 

yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Lisäksi kunnan on tehtävä yhteistyötä muiden kunnassa 

toimivien julkisten tahojen sekä yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa. Jos sosiaali- ja 

terveydenhuolto on järjestetty useamman kunnan yhteistoimintana, yhteistoiminta-alueen on osallistuttava 

asiantuntijana eri toimialojen väliseen yhteistyöhön sekä sosiaalisten ja terveysvaikutusten arviointiin alueen 

kunnissa”. 

Vesannon kunnassa terveyden- ja hyvinvoinnin edistämisen (HYTE:n) vastuutahona toimii johtoryhmä. 

1.1.2020 alkaen HYTE-yhdyshenkilön tehtävä yhdistetään kirjaston virkoihin 20 %:n työajalla. HYTE-yhdys-

henkilön tehtävänä on kartoittaa tarjolla olevat hyvinvointia ja terveyttä edistävät palvelut ja koordinoida 

niiden tuotantoa kunnan eri toimialojen ja yhteistyötahojen kanssa. Kunnan HYTE-työn tehtävänä on oman 

kunnan HYTE-työn lisäksi tukea kansallisten ja alueellisten terveyden edistämisen ja hyvinvointiohjelmien 

toimeenpanoa. 

HYTE-Yhdyshenkilö toimii yhteistyössä järjestöjen ja muiden tahojen kanssa, seuraa valtakunnallista HYTE-

työtä ja osallistuu alueellisiin ja maakunnallisiin HYTE-palavereihin sekä laatii Vesannon kunnan hyvinvointi-

kertomukset ja -suunnitelman yhteistyössä johtoryhmän kanssa. 

TOIMINNALLISET TAVOITTEET 

TAVOITE MITTARI TAVOITETASO 

Liikuntatoimi   

Omaehtoisen liikkumisen suosi-

minen säilyttämällä liikuntapaik-

kojen nykyinen kuntotaso 

Reittien kunnossapitokustan-

nukset euroina 

 

Vesanto-hallin käyttöasteen säi-

lyttäminen 

kuntosalin käyntikerrat / v Salin käyttöaste (%) arki-iltoina 

ja viikonloppuina 



Kirjastotoimi   

Ajanmukaisen ja laadukkaan kir-

jastopalvelun järjestäminen 

Kirjaston toimintaympäristön 

muutoksessa mukana pysymi-

nen, e-palvelut, omatoimi, Ru-

takko-verkon tarjoamat mahdol-

lisuudet 

 
 

Lainauksien, kirjastokäyntien ja 

lainaajien määrä 

Näyttelytoiminta  
 

11.0 lainausta / asukas / vuosi 

9.0 käyntiä / asukas / vuosi 

30 % asukkaista kirjaston lainaa-

jina 

Kirjastossa näyttelyjä läpi vuo-

den 

 

 

Lasten ja nuorten kirjastopalve-

lujen toimivuus Lukemisharras-

tuksen edistäminen. 

Kirjavinkkaukset koululaisille 

Tapahtumien ja vierailujen jär-

jestäminen yhteistyössä koulu-

jen kanssa 

Toimiva yhteistyö koulujen 

kanssa 

Liikunta- ja harrastusvälineiden 

lainaaminen, yhteistyössä liikun-

tatoimen kanssa 

Myydyt kuntosalikortit, lainatut 

harrastusvälineet 

Kirjastosta saa kuntosalikortteja, 

harrastus- ja liikuntavälineitä 

sekä  

kesäisin veneilyliivejä 

Kulttuuritoimi   

Kulttuuritoimi järjestää yhteis-

työssä yhdistysten ja muiden 

toimijoiden 

kanssa tapahtumia ja tiedottaa 

niistä. 

Kulttuuritoimi toimii 

 yhteistyössä eri kulttuurialan 

yrittäjien kanssa 

 

 

Kunta toteuttaa itsenäisyyspäi-

vän juhlan ja veteraanijuhlan 

itse tai  

ostopalveluna 

Kulttuuritoimi  

- jakaa vuosittain kohdeavus-

tukset kulttuurijärjestöille 

- tukee eri tahojen järjestämiä 

kulttuurimatkoja avustuksin 

- ylläpitää tapahtumakalenteria 

- tiedottaa medialle tapahtu-

mista 

Toimiva yhteistyö eri toimijoi-

den kesken 

Ajantasainen tiedottaminen 

 



Paikallisuuden tukeminen jär-

jestettävässä kulttuuritoimin-

nassa 

Nuorisotoimi   

Nuorisotoimi luo ja ylläpitää 

nuorison hyviä ja laadukkaita 

mahdollisuuksia ohjattuun va-

paa-ajan viettoon. Nuorisotoimi 

kehittää ja hyödyntää laajemmin 

yhteistyömahdollisuuksia lähi-

kuntien nuorisotoimien ja -toi-

mijoiden kanssa. Tämän lisäksi 

nuorisotoimi hyödyntää verkon 

ja sosiaalisen median eri kanavia 

tavoittavassa nuorisotyössä. 

 

Hyvinvoinnin ja terveyden edis-

täminen 

 

Hyvinvoinnin ja terveyden edis-

täminen näkyväksi 
 

Nuorisotyön ja -toiminnan pii-

rissä olevien alle 29-vuotiaiden 

määrä suhteessa kaikkiin alle 29-

vuotiaisiin kuntalaisiin. 

Toteutuneet tapahtumat ja pro-

jektit yhteistyötahojen kanssa. 

Verkkonuorisotyön tavoittavuus. 

 

 

 

 

 

Hyvinvoinnin ja terveyden edis-

täminen huomioidaan strategia-

työssä 

 

Hyvinvoinnin ja terveyden edis-

tämistä seurataan ja arvioidaan 

säännöllisesti 

 

 

 

 

 

 

 

Hyvinvoinnin ja terveyden edis-

tämisen sisältö kuvataan kunnan 

kotisivuilla 

 

Toimintaa toteutetaan erilaisille 

nuorten ikäryhmille painottuen 

10 -20 -vuotiaiden  

ryhmään. 

Toteutunut, kuntarajat ylittävä 

yhteistyö. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hyvinvoinnin ja terveyden edis-

täminen on huomioitu kunta-

strategiatyössä 

 

Hyvinvoinnin ja terveyden edis-

tämiseen liittyviin arviointeihin 

osallistutaan (TEA-viisari, koulu-

terveyskysely yms.) 

Laadittuja suunnitelmia ja toi-

menpiteitä sekä valittuja indi-

kaattoreita seurataan ja niistä 

raportoidaan suunnitelmallisesti 

 

Kotisivuilla on ajantasainen ku-

vaus hyvinvoinnin ja terveyden 

edistämisestä 

 



 

 

 

 

Vapaa-aikatoimi 

Vapaa-aikatoimen arvostuksen säilyttäminen 

Nettomenot / asukas (ei sisällä kustannuslaskennallisia eriä)   

Liikuntatoimi: 38,55 eur / asukas 

Nuorisotoimi: 40,31 eur / asukas    

Kulttuuritoimi: 18,41 eur / asukas 

Kirjastotoimi: 73,20 eur / asukas 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen: 4,06 eur / asukas 

 

 

TOTEUTUMA 2020 

Liikuntatoimi 

Liikuntatoimen palveluja on hoidettu yhteistyössä Tervon kunnan kanssa siten, että Tervon liikuntapalvelujen 

esimies on vastannut Vesannon liikuntapalveluista 50 %:n työajalla. Yhteistyösopimus päättyi 31.12.2020 ja 

sivistyslautakunnan päätöksen mukaisesti nuoriso-ohjaaja vastaa vuodesta 2021 alkaen liikuntatoimen hal-

linnollisista tehtävistä ja yhteistyössä perusturvan kanssa päätettiin palkata osa- ja määräaikainen liikunnan-

ohjaaja-fysioterapeutti. 

Vuonna 2020 liikuntapaikkojen kunnossapidosta vastasi Palveluyhtiö Viisarit oy palvelusopimuksen mukai-

sesti. Kunnossa pidettäviä kohteita olivat mm. hiihtoladut, luistelualueet ja moottorikelkkareitit.  

Liikuntatoimen kokonaismenot ovat kasvaneet vuoteen 2019 verrattuna, koska kaikki liikunta-alueiden kun-

nossapitokustannukset kirjataan suoraan liikuntapalveluihin. Aiemmin osa kuluista on ollut teknisentoimen 

talousarviossa ja niitä on siirretty liikuntapalveluihin vain vyörytyserinä. 

Kortillisia kuntosalikäyntejä oli vuonna 2020 yhteensä 4183 kpl. Kunto- ja liikuntasali oli korona pandemian 

vuoksi suljettuna 17.3.-31.5. välisen ajan. Tervon kunnan kanssa jatkettiin ikäihmisille suunnattua vertaisoh-

jaaja toimintaa. 

Kirjastotoimi 

Kirjastoon on hankittu uutuusaineistoa sekä täydennetty kokoelmaa määrärahojen puitteissa. 

9,5 lainausta / asukas  

6,7 käyntiä / asukas  

30 % asukkaista kirjaston lainaajina (aktiivilainaajat = v. 2020 lainausoikeuttaan käyttäneet) 

Kirjastossa oli vuoden aikana 8 taidenäyttelyä ja Siperia-aiheinen luento. 

Senioreille järjestettiin alkuvuonna Savonetin digineuvontaa ja lapsille satutunti yhdessä seurakunnan 

kanssa. Koronan vuoksi koululaisille suunnattu kirjastopalvelu oli lähinnä kirjakassien keräilyä eri luokkiin.  

Kuntosalikortteja myytiin yhteensä 52 kpl ja harrastusvälineistä lainattiin eniten lumikenkiä ja pelastusliivejä. 



Kulttuuritoimi 

Kulttuuritoimi oli mukana Sydänmaa-messujen suunnittelussa. Messut siirrettiin myöhempään ajankohtaan 

koronapandemian vuoksi. Kesällä järjestettiin konsertteja Ryhmäkodilla, Niittykukassa, Simolan palvelukes-

kuksella ja Niinikodilla. Syksyllä kulttuuritoimi tarjosi yläkoululle ja lukiolle Signmarkin esityksen sekä kaikille 

koululaisille Konserttikeskuksen järjestämän Lauri Schreckin konsertin. 

Nuorisotoimi 

Nuoriso-ohjaaja on toiminut osa-aikaisesti Tervon kunnan nuoriso-ohjaajana 30 %:n työpanoksella. Yhteis-

työsopimus päättyi 31.12.2020. Vesannon nuorisotyön osuus nuoriso-ohjaajan työajasta pysyy samana myös 

vuonna 2021, 70 %. 

Yökahvilatoimintaa järjestettiin säännöllisesti perjantai- ja lauantai-iltaisin yhdessä viiden vesantolaisen jär-

jestön kanssa. Nuorisotilatoiminta ja ”lähinuorisotyö” loppuivat 18.3., jolloin valtioneuvoston ohjeistuksen 

mukaisesti varauduttiin koronaviruksen leviämisen hillitsemiseen. Tähän saakka yökahvilatoiminta oli tavoit-

tanut n. 40+ nuorta / ilta. Lähinuorisotyöhön palattiin kesäloman jälkeen koulujen alkaessa. 

Hiihtolomalla järjestettiin kuppiLAN – tapahtuma, johon osallistui 35 nuorta. Syyslomalla sama tapahtuma 

järjestettiin uudelleen ja kävijämäärä rajoitettiin 25 nuoreen koronan takia. 

Varhaisnuorille ja nuorille suunnitellut leirit peruttiin kesäkuulta koronatoimenpiteiden takia. Kesäkuussa jär-

jestettiin paintballtapahtuma ja kaksi eri frisbeegolf-tapahtumaa yhdessä liikuntatoimen kanssa. Lisäksi nuo-

risotoimi järjesti makkara- ja rupatteluillan nuorille Pönkkälän laavulla. 

Maaliskuun lopusta kesän alkuun asti nuorisotyö toimi pääsääntöisesti etänä. Tuona aikana järjestettiin päi-

vittäin vaihtuvia kisoja nuorille Instagramin kautta, organisoitiin ja toteutettiin erilaisia peliturnauksia netin 

kautta ja julkaistiin 12 nuorille suunnattua YouTube-videota, jotka saivat pitkälle toista tuhatta eri katselu-

kertaa. Lisäksi nuoriso-ohjaaja on keskustellut (teksti + chat) useiden nuorten kanssa eri somepalveluiden 

avulla sekä yksilöllisesti, että ryhminä. Nuoriso-ohjaaja osallistui eri sidosryhmien ja yhteistyötahojen kanssa 

kokouksiin pääasiassa videoneuvottelujen avulla. 

2020 jatkui moottoripaja-toiminta, jonka pääasiallisena koordinaattorina toimi etsivä nuorisotyöntekijä, 

mutta nuorisotoimi vastaa toiminnan kustannuksista. 

Nuoriso-ohjaaja toimi yhden nuoren tukihenkilönä muutamia kertoja vuodessa. 

Lukiolaiset käyttivät yökahvilan tiloja vapaatuntisin ja välitunneilla siten, että tilat olivat jatkuvassa käytössä 

maaliskuun 18. saakka ja uudelleen kesälomien jälkeen koulun alettua. Yökahvilan tiloissa toimi myös koulun 

musiikinopetus ja kansalaisopiston musiikki- ja bändiopetus. 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen 

HYTE-yhdyshenkilön työpanosta nostettiin Vesannolla puolikkaasta yhteen työpäivään viikossa v. 2020 

alusta, ja tehtävä yhdistettiin kirjastovirkailijan työhön. Uusi työntekijä aloitti vuoden alusta tehtävässä.  

Vuonna 2020 hyte-yhdyshenkilö oli mukana vanhus- ja vammaisneuvoston kokouksessa, Vesannon EHKÄPÄ-

ryhmässä, Vesannon ja Tervon NOP-ryhmässä ja Vesannon PEKE-ryhmässä. NOP-ryhmän ja johtoryhmän 

puolesta hyte-yhdyshenkilö laati Kysterille vetoomuksen mielenterveyspalveluista.  

Hyte-yhdyshenkilö osallistui myös maakunnallisiin ja valtakunnallisiin hyte-tapaamisiin etäyhteyksin, ja alku-

syksystä hyte-menetelmäpäivään Kunnon paikassa yhdessä kunnanjohtajan ja sivistyslautakunnan puheen-

johtajan kanssa. 

Tutustumisen ja hyte-näkökulman esiintuomisen tiimoilta hyte-yhdyshenkilö on käynyt alkuvuonna tapaa-

massa työntekijöitä sosiaalitoimessa ja työpajalla. Koronaepidemian vuoksi tutustumiskäynnit jäivät tauolle. 



Talousarvion tavoitteisiin kirjattu HYTEn näkyvyyden parantuminen on toteutunut myös kuntatiedotteessa 

olleella esittelyllä. Kunnan verkkosivuille hyte-esittely ei ole vielä päässyt, tekstit ovat valmiina odottamassa. 

Valtuutettujen herättelemiseksi hyte-näkökulmaan pidettiin Vesannolla syyskuussa hyte-iltakoulu maakun-

nan hyte-koordinaattorien ohjaamana. 

Vuoden 2019 hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vuosittainen raportti käsiteltiin kesäkuun valtuuston 

kokouksessa. Raporttiin on kirjattu toiminnan tavoitteita, joita hallintokunnat vievät eteenpäin v. 2020 aikana 

mahdollisuuksien mukaan. 

Loppusyksystä käynnistyi etäyhteyksin laajan hyvinvointikertomuksen valmistelu päättyvältä valtuustokau-

delta. Hyte-yhdyshenkilön tehtävän hoitaminen oli ajankäytöllisesti haasteellista loppuvuodesta kirjaston 

henkilökuntavajauksen vuoksi. 

Nettomenot / asukas vuonna 2020 (ei sis. kustannuslaskennallisia eriä)  

Liikuntatoimi: 104,01 eur / asukas  

Nuorisotoimi: 36,92 eur / asukas  

Kulttuuritoimi: 10,39 eur / asukas 

Kirjastotoimi: 73,50 eur / asukas 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen: 4,16 eur / asukas 

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2020 

Vapaa-aikatoimi Alkupe-

räinentalous-

arvio 

Talousarvio-

muutokset 

Talousarvio 

muutosten jäl-

keen 

 

Toteutuma 

Poikkeama 

Toimintatulot 24.670  24.670 27.821,20 -3.151,20 

Toimintamenot 436.730 

 

-96.150 -532.880 -482.426,23 -50.453,77 

Toimintakate -412.060 -96.150 -508.210 -454.605,03 -53.604,97 

Poistot ja arvon-

alentumiset 

-38.940  -38.940 -53.477,64 14.537,64 

Laskennalliset 

erät 

-9.740  -9.740 -51.939,91 42.199,91 

 
Toimintamenojen käyttöprosentti: 86,8 % 
Toimintatulojen käyttöprosentti: 101,40 %  
 
TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN POIKKEAMIEN KESKEISET SYYT 
 
Toimintatulojen ylitys. Liikuntatoimessa tilojen käyttökorvaukset jäivät alle arvioidusta (3.219 €) koronapan-
demian vuoksi, nuorisotoimessa tulot ylittyivät (vuokratuotot 773 € ja muut toimintatuotot 359 €). Tuloissa 
myös harrastushankkeen avustus 4.370 € 

Toimintamenojen alitus: Toimintamenot alittuivat kaikilla vapaa-aikatoimen kustannuspaikoilla 

 


