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TOIMIELIN   SIVISTYSLAUTAKUNTA 

TILIVELVOLLINEN VIRANHALTIJA: Sivistysjohtaja-rehtori Anssi Lepistö 

 

TEHTÄVÄ: kasvatus- ja koulutuspalveluiden tuottaminen 

 

TOIMINTA-AJATUS 

Sivistyslautakunta tarjoaa kuntalaisille yksilön ja yhteiskunnan tarpeet huomioonottavaa 

laadukasta kasvatusta ja koulutusta sekä tasavertaisia mahdollisuuksia monipuoliseen elinikäiseen 

oppimiseen. 

Sivistyslautakunta vastaa sivistystoimen hallintoon, varhaiskasvatukseen, perusopetukseen, 

lukiokoulutukseen ja koululaisten iltapäivätoimintaan liittyvistä asioista.  

 

KOKONAISKUVA TOIMIALAN KEHITTÄMISESTÄ VUOSINA 2021-2023 

Toimielimen vuosien 2021-2023 tavoitteena on toimivien ja laadukkaiden varhaiskasvatus- ja 

perusopetuspalveluiden tuottaminen ja tarjoaminen kuntalaisille sekä kuntalaisten hyvinvoinnin 

edistäminen. Lautakunta tekee tiivistä yhteistyötä kunnan muiden toimielimien kanssa.  

Varhaiskasvatuksessa noudatetaan ja toteutetaan valtakunnallista sekä seudullista esiopetus- ja 

varhaiskasvatussuunnitelmaa. Perusopetuksessa noudatetaan ja toteutetaan valtakunnallista sekä 

seudullista opetussuunnitelmaan.  

 

TALOUSSUUNNITELMA 2021-2023 

Yleiset kehittämistavoitteet: 

1. yhtenäisen kasvun- ja opinpolun vahvistaminen 

2. kestävän kehityksen näkökulman huomioiminen 

3. henkilöstön osaamisen vahvistaminen 

4. työhyvinvoinnista ja -jaksamisesta huolehtiminen 

 

 

TALOUSARVIO 2021 

Sivistystoimen palveluiden tulee taata tasavertaiset mahdollisuudet kasvaa ja selviytyä 

yhteiskunnan jäsenenä sekä varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmien mukaisesti huolehtia siitä, 

että toimialan palvelutaso on tasalaatuista suhteessa valtakunnan muihin kuntiin. Palveluiden 

tuottamisessa on keskityttävä ensisijaisesti palveluiden laadun ja yksilöllisten tarpeiden 

huomioimiseen kustannustehokkaasti. Lukio-opetus ostetaan Forssan kaupungilta. 
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TULOSALUE  VARHAISKASVATUS 

VIRANHALTIJA: Varhaiskasvatusjohtaja Katja Ojala 

 

TOIMINTA-AJATUS 

Humppilan kunnan varhaiskasvatuspalvelut tarjoavat lapsille turvallista, yksilöllistä ja lapsen 

ikätasoa ja henkilökohtaisia tarpeita vastaavaa kasvatusta, opetusta ja huolenpitoa. Turvallisessa 

ja hyväksyvässä ilmapiirissä tuemme lapsen kodin kasvatustehtävää. Tavoitteena on kasvattaa 

lapsesta yhdessä lapsen huoltajien kanssa omatoiminen, hyvän itsetunnon omaava ja toisten 

kanssa toimeentuleva persoona, joka kunnioittaa kotiseutuaan ja juuriaan. Varhaiskasvatuksessa 

lapsuus nähdään arvokkaana osana elämää ja kukin lapsi on omana persoonallisuutenaan tärkeä ja 

merkittävä. 

 

ASIAKKAIDEN MÄÄRÄ VARHAISKASVATUKSESSA 

 2020 2021 2022 2023 2024 

varhaiskasvatus 66 (+17*) 65 (+11) 65 (+12) 60 (+16) 60 (+12) 

esiopetus 22  14  13  18  15  

yhteensä 88 79 78 78 75 

*Suurin osa esiopetuksen oppilaista osallistuvat myös esiopetusta täydentävään 

varhaiskasvatukseen. Suluissa varhaiskasvatuspalveluja käyttävien määrä. 

 

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVANA ESITETTÄVÄT TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET 

TAVOITEET 

TAVOITE TAVOITETASO 2021 

Yhtenäisen kasvun- ja opinpolun 
vahvistaminen 

- Esi- ja alkuopetuksen yhteistyön kehittäminen 

Kestävän kehityksen ja 
taloudellisen näkökulman 
huomioiminen 

- Kestävän kehityksen suunnitelman laatiminen 

- Palveluiden järjestäminen kustannustehokkaasti 

huomioiden yksilölliset kasvun ja oppimisen 

tarpeet 

- hankintojen kriittinen tarkastelu 

 

Henkilöstön osaamisen 
vahvistaminen 

- Ammatillisen osaamisen vahvistaminen 
koulutuksiin osallistumalla 

- Olemassa olevan osaamisen hyödyntäminen 
 

Työhyvinvoinnista ja -jaksamisesta 
huolehtiminen 

- Kehityskeskusteluiden pitäminen 
- Tyky-toiminnan aktiivinen kehittäminen ja 

järjestäminen 
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MERKITTÄVÄT MUUTOKSET TOIMINNAN JA TALOUDEN OSALTA 

Talousarviovuosi 2021: 

- Varhaiskasvatuksen kolmiportaisen tuen, tukitoimien ja tuen mallien vahvistaminen 

o valtion erityisavustuksen avulla palkataan määräaikainen (31.1.-31.12.2021) 

varhaiskasvatuksen erityisopettaja 

o lasten tasavertaisen oppimisen edellytysten tukeminen poikkeusolojen jälkeen 

palkkaamalla määräaikainen resurssilastenhoitaja lasten yksilöllisen tuen tarpeisiin 

vastaamisen  

- Sähköisten palvelujen käytön lisääminen: Wilma päiväkodin ja esiopetuksen käyttöön 

 

Taloussuunnitelmavuodet 2022-2023: 

- Varhaiserityiskasvatuksen järjestämisen vakiinnuttaminen vuodesta 2022 alkaen 

- Sähköisten palvelujärjestelmien (esim. perhepäivähoidon palkanmaksuun sekä 

päivähoitolaskutukseen liittyvä ohjelma) muutokset ja päivitykset sekä niiden vaikutukset 

talouteen 
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TULOSALUE  PERUSOPETUS 

Viranhaltija: Sivistysjohtaja-rehtori Anssi Lepistö 

 

TOIMINTA-AJATUS 

Perusopetus on koulutusjärjestelmän kivijalka ja samalla osa esiopetuksesta alkavaa kasvun- ja 

opinpolkua. Perusopetus tarjoaa oppilaille mahdollisuuden laajan yleissivistyksen perustan 

muodostamiseen ja oppivelvollisuuden suorittamiseen. Se antaa valmiudet ja kelpoisuuden 

toisen asteen opintoihin. Se ohjaa oppilaita löytämään omat vahvuutensa ja rakentamaan 

tulevaisuutta oppimisen keinoin. 

Jokaisella perusopetusta antavalla koululla on opetus- ja kasvatustehtävä. Tämä tarkoittaa 

oppilaiden oppimisen, kehityksen ja hyvinvoinnin tukemista yhteistyössä kotien kanssa. 

Perusopetus tarjoaa oppilaille mahdollisuuden osaamisen monipuoliseen kehittämiseen. Se 

rakentaa oppilaiden myönteistä identiteettiä ihmisinä, oppijoina ja yhteisön jäseninä. Opetus 

edistää osallisuutta ja kestävää elämäntapaa sekä kasvua demokraattisen yhteiskunnan 

jäsenyyteen. Perusopetus kasvattaa oppilaita ihmisoikeuksien tuntemiseen, kunnioittamiseen ja 

puolustamiseen. 

 

OPPILAIDEN MÄÄRÄ PERUSOPETUKSESSA 

 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 

luokat 1-6 146 138 128 124 114 

luokat 7-9 77 80 75 69 69 

yhteensä 223 218 203 193 183 
 

VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVANA ESITETTÄVÄT TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET 

TAVOITEET 

TAVOITE TAVOITETASO 2021 

Yhtenäisen kasvun- ja opinpolun 
vahvistaminen 

- Perusopetuksen kolmiportaisen tuen, tukitoimien ja 
tuen mallien kehittäminen (TTJ3-hanke) 

- Yhtenäiskoulun toimintakulttuurin ja -tapojen 
luominen 

- Esi- ja alkuopetuksen yhteistyön sekä koululaisten 
iltapäivätoiminnan kehittäminen 

- peruskoulun päättäneiden jatko-opintoihin 
pääseminen 100% 
 

Kestävän kehityksen ja 
taloudellisen näkökulman 
huomioiminen 

- Kestävän kehityksen suunnitelman laatiminen 
- Palveluiden järjestäminen 

kustannustehokkaastihuomioiden yksilölliset 
oppimisen tarpeet 

- hankintojen kriittinen tarkastelu 
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Henkilöstön osaamisen 
vahvistaminen 

- Ammatillisen osaamisen vahvistaminen koulutuksiin 
osallistumalla 

- Tiimi- ja yhteisopettajuuden haltuunotto 
- Olemassa olevan osaamisen hyödyntäminen 

 

Työhyvinvoinnista ja -
jaksamisesta huolehtiminen 

- Kehityskeskusteluiden pitäminen 
- Tyky-toiminnan aktiivinen kehittäminen ja 

järjestäminen 
 

 

MERKITTÄVÄT MUUTOKSET TOIMINNAN JA TALOUDEN OSALTA 

Talousarviovuosi 2021: 

- Perusopetuksen kolmiportaisen tuen, tukitoimien ja tuen mallien vahvistaminen (TTJ3-

hanke) 

o valtion erityisavustuksen avulla jatketaan määräaikaisen kouluohjaajan 

palkkaamista (kevätlukukausi) 

o yksilöllisen tuen ryhmän perustaminen 8/2021 alkaen 

o luokanopettajan määräaikaisen viran jatkaminen määräaikaisena 8/2021 alkaen 

(nykyinen sopimus loppuu 5.6.2021) 

o laaja-alaisen erityisopettajan määräaikaisen viran jatkaminen määräaikaisena 

8/2021 alkaen (nykyinen sopimus päättyy 6.6.2021) 

o luokanopettajan viran jatkaminen määräaikaisen 8/2021 alkaen ja opetustuntien 

nosto (16vvt + 8vvt = 24vvt) (uutta +8vvt) 

o kouluohjaajan määräinen tehtävä 1.1.2021 alkaen (uusi, luokat 7-9) 

 

Taloussuunnitelmavuodet 2022-2023: 

- Perusopetuksen kolmiportaisen tuen, tukitoimien ja tuen mallien vakiinnuttaminen TTJ3-

hankkeen kautta 

 
















































