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Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2016–2018 taloussuunnitelman täytäntöönpano 

 

Kh § 4 

11.1.2016 Valtuusto on 17.12.2015 hyväksynyt kunnalle talousarvion vuodelle 

2016 ja taloussuunnitelman vuosille 2016–2018. 

 

Kunnan hallintosäännön mukaan kunnanhallitus, lautakunnat ja johto-

kunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat, omaa toimialuettaan ja 

omia valtuustotasoisia määrärahojaan koskevat käyttösuunnitelmat, joil-

la päätetään ja kohdennetaan yksityiskohtaisesti valtuuston hyväksymien 

määrärahojen käyttö.  

 

Talousarviokirja (valtuustotaso) lähetään täytäntöönpano-ohjeiden liit-

teenä hallintoelimille. 

 

Ehdotus Kunnanhallitus päättää lähettää Jokioisten kunnan vuoden 2016 talous-

arvion ja vuosien 2016 - 2018 taloussuunnitelman hallinto- ja toimieli-

mille täytäntöön pantavaksi ja talousarviovuoden käyttösuunnitelmien 

laatimista ja hyväksymistä varten ja toteaa, että talousarvio sitoo valtuus-

ton päätöksen mukaisesti toimielimiä niin, ettei lisämäärärahoja myön-

netä vuonna 2016 millekään toimielimelle vaan mahdolliset ylitystarpeet 

on katettava sisäisin siirroin ja ajoissa toteutetulla hallintoelimen omalla 

talouden tasapainottamisella. 

 

Lisäksi annetaan seuraavat täytäntöönpano-ohjeet: 

 

1) Talousarvion täytäntöönpanossa on noudatettava tarkkaa ja taloudel-

lista toimintaa. Hallintoelinten on oma-aloitteisesti meneteltävä siten, 

että kaikessa toiminnassa huomioidaan koko talousarviovuoden ajan 

menokehityksen hillitseminen ja mietitään kunkin päätöksen talou-

dellisia vaikutuksia ja mahdollisesti useampaa vuotta koskevaa rat-

kaisua tehtäessä kertautuvia vaikutuksia ja huolehditaan pitkäjäntei-

sestä kunnan menojen ja tulojen toisiinsa sopeuttamisesta sekä koko-

naistalouden tasapainottamisesta. 

 

Kunkin toimielimen tulee tarkastella kriittisesti omaa menorakennet-

taan ja löytää menosäästöjä ja/tai lisätuloja. 

 

2) Talousarvion meno- ja tulomäärärahojen valtuuston päätöksen mu-

kaiseen sitovuuteen on kiinnitettävä edelleen erityistä huomiota.  

 

 

 

 



 

           Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro 

                Koulutuslautakunta 5.2.2016 3 1 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

Lautakunta Hallitus Valtuusto  

 

 Lisätietoja asiasta antaa sivistystoimenjohtaja 

 Jari Sillanpää 050 545 1005 

 jari.sillanpaa@jokioinen.fi 

 

 

 

 

3) Toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseen on kiinnitettävä erityistä 

huomiota ja sekä tavoitteiden että mittareiden kehittämistä tulee 

edelleen jatkaa hallintoelimissä. 

 

4) Uuden henkilöstön rekrytointiin (virkojen ja toimien täyttämiseen) 

on etukäteen pyydettävä kunnanjohtajan erillinen lupa, siitäkin huo-

limatta, että uusi tai vakinaistettava vakanssi sisältyy talousarvioon. 

 

5) Vanhojen avoimeksi tulleiden toimien ja virkojen uudelleentäyttämi-

seen tulee pyytää kunnanjohtajan lupa, ennen toimen tai viran auki 

julistamista. Uudelleentäyttämisen perusteista ja tarpeesta on annet-

tava riittävä, perusteltu selvitys. 

 

Määräaikaista henkilöstöä ei saa palkata muutoin kuin olemassa ole-

van vakanssin/nimetyn henkilön sijaisuuteen silloin, kun se on toi-

minnallisesti aivan välttämätöntä. Sijaisuudet tulee hoitaa ensisijai-

sesti sisäisin järjestelyin. 

 

Työvoiman määrää ei siis saa lisätä palkkaamalla määräaikaisia 

työntekijöitä (pl. vakinaisen vakanssin sijaisuus) tai vuokraamalla 

työvoimaa. 

 

Aiempaa määräaikaista henkilökuntaa ei saa vakinaistaa ilman kun-

nanhallituksen lupaa. 

 

6) Useampia hallintoelimiä koskevissa saman tavaran/tavararyhmän 

(esim. atk-laitteet, toimistotarvikkeet, elintarvikkeet jne.) hankin-

noissa on käytettävä yhteishankintoja ja puitesopimuksia. 

 

7) Taloussuunnitelmavuosille hyväksytyt hankkeet tulee ao. hallin-

toelinten hankkeiden suunnittelun ja valmistelun osalta käynnistää 

riittävän ajoissa ja huomioiden mahdollisen valtiolta anottavan rahoi-

tuksen määräajat. Hankesuunnitelmat tulee pääsääntöisesti olla hy-

väksyttynä/hyväksymiskäsittelyssä ennen talousarviokäsittelyä. 

 

8) Jokaisella toimielimellä ja tilivelvollisella viranhaltijalla on erityinen 

vastuu talousarviossa olevien määrärahojen riittävyydestä ja toimin-

nan johtamisesta ja ohjaamisesta siten, että määrärahat riittävät. 

 

9) Kunnanhallitus päättää tarvittaessa määrärahojen mahdollisista siir-

toehdotuksista sektorilta toiselle talousarviovuoden aikana taloutta ja 

sen kehitystä koskevien raporttien ja selvitysten perusteella. 
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10) Investointimäärärahat ovat ehdottoman sitovia. Valtuuston hyväk-

symään talousarvioon sisältyvät investoinnit on toteutettava täsmälli-

sesti talousarvion mukaisina ja täsmällisesti valtuuston päättämiin 

kohteisiin. Määrärahoja ei saa osittainkaan käyttää muihin kohtei- 

siin/asioihin. Mikäli jostakin investoinnista jää määrärahaa, ei sitä 

saa käyttää mihinkään muuhun. 

 

11) Työntekijän/viranhaltijan palkkakustannukset voidaan jakaa enintään 

kymmeneen (10) kustannuspaikkaan kuukaudessa/vuodessa. Jakope-

rusteen tulee olla käytössä koko toimintavuoden ajan. Työnteki-

jän/viranhaltijan palkkakustannuspaikkoja ei saa muuttaa kuukausit-

tain, koska tämä aiheuttaa merkittävän määrän manuaalista työtä, jo-

ka kertautuu palkka- ja taloushallinnon eri osioissa sekä syö kunnan 

tietojärjestelmän kehitystyöllä saavutettua toimintojen tehostamista 

ja päällekkäisen työn poistoa. 

 

12) Kunnanhallitus voi talousarviovuoden aikana antaa myös muita toi-

minta- ja täytäntöönpano-ohjeita kulloisenkin tilanteen edellyttämäl-

lä tavalla. 

 

13) Valtuuston hyväksymän uuden kuntastrategian sisältö ja toimenpiteet 

tulee ottaa johdonmukaisesti huomioon toiminnassa ja käynnistää 

niiden täytäntöönpano. 

 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen. 

 

- - - - - - - - -  

 

Koula § 1 

5.2.2016 Ehdotukset koulutuslautakunnan vuoden 2016 käyttösuunnitelmiksi ovat 

esityslistan erillisliitteinä. 

 

Ehdotus Lautakunta päättää hyväksyä esitetyt vuoden 2016 käyttösuunnitelmat 

toteutettaviksi.  

 

Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
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Kunnallisen perhepäivähoidon kustannukset vuonna 2016 

 

Koula § 2 

5.2.2016 Suomen kuntaliitto on antanut 7.1.2016 päivätyllä yleiskirjeellään 

1/2016 suosituksen kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvauksista 

vuodelle 2016. 

 

Kuntaliitto on keskustellut asiasta KT Kuntatyönantajien ja Kunta-alan 

Unioni ry:n kanssa.  

Elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien alaindeksin kehitys marras-

kuusta 2014 marraskuuhun 2015 oli -1,38% (indeksin 2010=100 mu-

kaan). Kokonaisindeksin muutos oli -0,24%. 

 

Kustannuskorvauksen tarkistamisessa käytetään kuluttajahintaindeksiä ja 

sen alaindeksiä 01 Elintarvikkeet ja alkoholittomat juomat. Marraskuusta 

joulukuuhun 2015 kokonaisindeksin sekä elintarvikkeiden ja alkoholit-

tomien juomien kasvuksi on arvioitu 0,20 %.  

Vuoden 2015 kuluttajahintojen kokonaisindeksin kasvuksi on arvioitu 

0,9 %. Elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien kasvuna on käytetty 

0,7 %. 

 

Kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvaus 
Omassa kodissaan työskentelevälle kunnalliselle perhepäivähoitajalle 

korvataan lapsen hoidosta aiheutuneet välittömät kustannukset Kunnalli-

sen yleisen virka- ja työehtosopimuksen KVTES (1.3.2014 - 31.1.2017) 

perhepäivähoitajia koskevan liitteen 12 13 §:n  (Perhepäivähoidon kus-

tannuskorvaukset)  mukaan Suomen Kuntaliiton kulloinkin voimassa 

olevan perhepäivähoidon kustannuskorvauksia  koskevan suosituksen 

mukaisesti.  

Tässä suosituksessa mainittuja kustannuskorvauksia  myöhemmin tarkis-

tettaessa käytetään perusteena elintarvikekustannusten osalta kuluttaja-

hintaindeksin ravintoryhmän alaindeksin ja muiden kustannusten osalta 

kuluttajahintaindeksin muutosta. Suositusta tarkistetaan kalenterivuosit-

tain käyttäen laskennan perusteena viimeisimpiä käytettävissä olevia in-

deksejä ja suositusvuoden arvioitua ao. kustannusten muutosta. 

 

Kulukorvaus on voimassa olevan lainsäädännön mukaan perhepäivä-

hoitajan veronalaista ansiotuloa, koska sitä ei ole tuloverolaissa säädetty 

verovapaaksi tuloksi. Maksetut kulukorvaukset on verotuskäytännössä 

vähennetty muun selvityksen puuttuessa tulon hankkimisesta aiheutu-

neina kuluina ilman tositteita, mikäli ne perustuvat työehtosopimuksessa 

mainittuun kuntien keskusjärjestöjen suosituksiin.  
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Palkansaaja saa vähentää tulonhankkimiskulut vain siltä osin kuin kulut 

ylittävät tuloverolain 95 §:ssä säädetyn tulonhankkimisvähennyksen 

määrän (vuonna 2016 vähennys on 620 €, kuitenkin enintään palkkatu-

lon määrä). Mikäli maksettu kulukorvaus ylittää suosituksen mukaisen 

korvauksen tai kustannukset ylittävät suosituksen mukaisen maksetun 

kulukorvauksen, vähennetään tulon hankkimisesta aiheutuneet kulut esi-

tyksen perusteella. 

 

Suomen Kuntaliitto suosittelee keskusteltuaan asiasta KT Kuntatyönan-

tajien ja Kunta-alan Unioni ry:n kanssa, että kunnallisessa perhepäivä-

hoidossa suoritetaan ajalla 1.1.-31.12.2016 omassa kodissaan työskente-

leville perhepäivähoitajille seuraavien yksikköhintojen pohjalta laskettu-

ja kustannuskorvauksia. Korvausten on tarkoitus kattaa hoidosta hoita-

jalle aiheutuvat todelliset kustannukset. 

 

Alle kouluikäinen 

Aamiainen tai välipala tai iltapala, €      0,73  

lounas tai päivällinen, €                          1,72  

muu kustannus, €/päivä                          1,77  

 

Muun kustannuksen osuus muussa kuin kokopäiväisessä hoidossa laske-

taan suhteutettuna päivittäisen hoitajan ajoittumiseen ja pituuteen. 

 

Muu perhepäivähoito: 

 

Kustannuskorvaus suositus ei koske muuta perhepäivähoitoa kuin per-

hepäivähoitajan omassa kodissaan antamaa hoitoa. Verokäytännössä hy-

väksytty kulukorvausten hankkimisvähennys ilman tositteita koskee vain 

perhepäivähoitajia. Perheille korvattavista todellisista elintarvike-

kustannuksista on oltava asianmukaiset selvitykset ja tositteet. Muita 

kuin elintarvikekustannuksia ei päivähoitolain mukaan edellytetä per-

heille korvattavaksi. 

 

Järjestettäessä perhepäivähoitoa saman perheen lapsille heidän omassa 

kodissaan ei elintarvikekorvausta lasten varhaiskasvatuslain 2 b § 2 

momentin (8.5.2015/580)  mukaisesti suoriteta. Sen sijaan elintarvike-

korvaus maksetaan ruokailusta vastaavalle perheelle/perheille kaikista 

hoidossa olevista lapsista silloin, kun kaikki lapset eivät ole saman per-

heen lapsia. 

 

Hoitajan ruokailusta lapsen kotona tapahtuvassa hoidossa sopivat joko 

lapsen vanhemmat ja hoitaja tai kunta, vanhemmat ja hoitaja kussakin 

tapauksessa erikseen. 
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Ryhmäperhepäivähoidossa ei kustannuskorvauksia suoriteta silloin, kun 

kunta hankkii toimintaa varten ravinto- ja muut tarvikkeet. 

 

Päivähoidossa tarjottavat ateriat: 

 

Lapsella on varhaiskasvatuslain 2 b § mukaan järjestettävä hoitopaikassa 

tarpeellinen ravinto. Kunnan tulee hoitosuhteen alkaessa määritellä hoi-

tosopimuksessa lapselle tarjottavat ateriat päivähoidossa. Lapselle tarjot-

tavien aterioiden määrä riippuu lapsen hoitoajoista. Hoitosopimuksen 

muutos saattaa edellyttää myös aterioiden määrän tarkistamista.  

 

Kustannuskorvaus hoidossa järjestettävästä tarpeellisesta ravinnosta 

muodostuu siten, että edellä mainituista yksikköhinnoista kootaan lapsen 

hoitoajan pituudesta ja ajoittumisesta riippuen korvaus niistä aterioista, 

jotka hoitosopimuksessa on todettu. 

 

Erityisruokavaliot: 

 

Erityisruokavalio järjestetään lapselle terveydellisistä ja varhaiskasvatus-

lain 2a §:stä johtuvista syitä. Hoitosopimuksessa määritellään erityisruo-

kavalioiden tarve ja toteutuminen. Samalla arvioidaan, aiheuttako eri-

tyisruokavalio lisäkustannuksia hoidon järjestämisessä. Tavallisimpien 

erityisruokavalioiden ollessa kysymyksessä lisätään siitä aiheutuvina 

kustannuksina enintään 30 % tavallisen ruokavalion aiheuttamiin kus-

tannuksiin. 

Kansallisen allergiaohjelman 2008 - 2018, Päivähoidon allergiaohje-

työryhmän laatiman Allerginen lapsi päivähoidossa -ohjeen mukaan 

pääsääntö on, että allerginen lapsi syö päivähoidossa samaa ruokaa kuin 

muut lapset, jollei allergiaruokavalion välttämättömyydestä ole lääkärin-

lausuntoa. 

 

Erityisruokavalioita korvattaessa otetaan huomioon vain raaka-aineiden 

aiheuttamat lisäkustannukset. 

 

Tehtyjen kustannuslaskelmien mukaan tavallisimpien erityisruoka-

valioiden osalta kustannuskorvauksia voisi korottaa seuraavasti: 

vähälaktoosinen ruokavalio 5 % 

laktoositon 0-10 % 

gluteiiniton (keliakia) 30 % 

maidoton 0-15 % 

vilja-allergia 5-30 %. 

 

Korotusprosentti vaihtelee sen mukaisesti, kuinka tiukasta dieetistä on 

kyse ja mitä tuotteita käytetään korvaavina tuotteina. Kustannuksiltaan  
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kalliiden ruokavalioiden (esim. keliakia tai usean eri sairauden aiheutta-

ma ruokavalio) osalta lisäkustannukset tulisi määritellä tapauskohtaisesti 

todellisten menojen mukaan. Lisäkustannuksista tulee antaa verottajalle 

erillisselvitys. Tällöin ruokavalion tulee olla hoitavan lääkärin ja/tai ra-

vitsemusasiantuntijan määrittelemä.  

 

Kuntaliitto suosittelee, että niissä tapauksissa joissa perhepäivähoito-

ryhmässä jollakin lapsella on vähälaktoosinen ruokavalio, kustannuskor-

vaukset maksettaisiin siten, että perhepäivähoitajan työn säästämiseksi 

kaikille lapsille voitaisiin valmistaa vähälaktoosinen ruokavalio. 

 

Varhaiskasvatuslain 2 b § 2 momentin  mukaan kustannuskorvaus ei 

koske kliinisiä ravintovalmisteita tai niihin verrattavia tuotteita (esim. 

äidinmaidonvalmiste tai lehmänmaitoa korvaavat valmisteet), jotka kor-

vataan sairausvakuutuslain  (1224/2004) nojalla. 

 

Muut kustannukset: 

 

Kustannuskorvaussuosituksen muita kustannuksia koskeva osuus sisäl-

tää korvauksen muista kun ravintoaineista aiheutuvista tavanomaisista 

menoista kuten huoneiston käytöstä, sähköstä, vedestä, lämmöstä, askar-

telutarvikkeista ja leikkivälineistä, lapsen hoitoon liittyvistä puheluista 

yms. menoista.  

 

Korvaus ei sisällä työvaatetusta eikä erityishankintoja, kuten huoneiston 

saneerausta esimerkiksi hoitolapsen allergisuuden vuoksi, kaksosten rat-

taiden, syöttötuolien ym. hankkimisesta tai korjaamisesta aiheutuvia tai 

muita vastaavia menoja.  Korvaus ei sisällä myöskään perhepäivähoidos-

ta mahdollisesti aiheutuvia tiemaksujen korotuksia eikä piharakenteiden, 

esimerkiksi aitojen tai turvaporttien hankkimista tai kunnostamista eikä 

esimerkiksi hiekkalaatikon hiekan vaihtoa, kuten ei myöskään perhepäi-

vähoitajien ammattikirjallisuutta tai tietotekniikan hankintoja. 

Tällaiset tulonhankkimiskulut perhepäivähoitajan tulee esittää tositteiden 

perusteella verotuksessa vähennettäväksi. 

  

Ehdotus Koulutuslautakunta päättää, että ajalla 1.1. - 31.12.2016 kunnallisille 

perhepäivähoitajille suoritetaan perhepäivähoidon kustannuskorvaukset 

Suomen Kuntaliiton yleiskirjeen 1/2016 mukaisesti. 

 

Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
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Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistus ja asiakasmaksujen muutokset 

1.8.2016 alkaen 

 

Koula § 3 

5.2.2016 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on sidottu sosiaali- ja terveystoimen 

hintaindeksiin ja tulorajat ansiotasoindeksiin sosiaali- ja terveydenhuol-

lon asiakasmaksuista annetussa laissa (734/1992) tarkemmin säädetyllä 

tavalla. Indeksitarkistukset tehdään kahden vuoden välein. 

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja on tarkistettu 27.11.2015 annetulla 

opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoituksella (Opetus ja kulttuuri-

ministeriön ilmoitus indeksillä tarkistetuista varhaiskasvatuksen akas-

maksuista, 1411/2015). Opetus- ja kulttuuriministeriö on lähettänyt asi-

asta 10.12.2015 päivätyn kuntakirjeen (OKM/88/010/2015) ja Kuntaliit-

to 18.12.2015 päivätyn yleiskirjeen 21/2015.  

 Indeksien tarkistusperusteiset muutokset ovat seuraavat: sosiaali- ja ter-

veystoimen hintaindeksi on 2,31% ja ansiotasoindeksi 3,54%. Nämä in-

deksitarkistukset tulevat voimaan 1.8.2016. 

 

 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tulorajat muuttuvat seuraavasti 

1.8.2016 alkaen: 

 
Perheen koko Nykyiset tulo- Uudet tulo-     Korkein  

 rajat, euroa rajat, euroa      maksuprosentti             

  

2  1355 1403 11,5   

3  1671 1730  9,4   

4  1983 2053  7,9   

5  2116 2191 7,9   

6  2248 2328 7,9   

   

 

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, tuloraja korottuu 138 eurolla 

kustakin seuraavasta perheen lapsesta (aiempi 133,- euroa). 

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen enimmäismaksut muuttuvat indek-

sitarkistuksen vuoksi seuraavasti 1.8.2016 alkaen: 
       

Enimmäismaksu  290,- (aiempi 283,-) 

  Enimmäismaksu toisesta lapsesta 261,- (aiempi 255,-) 

  Pienin perittävä lapsikohtainen maksu 27,- (aiempi 26,-) 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee hallituksen esitystä varhais-

kasvatuksen asiakasmaksulainsäädännöksi, joka korvaisi vuodelta 1992  
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olevan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain ja 

asetuksen varhaiskasvatuksen osalta.  

Uuden lainsäädännön valmistelun yhteydessä toteutetaan pääministeri 

Sipilän hallituksen linjaus asiakasmaksujen korotuksesta. Tavoitteena on 

lisätä kuntien asiakasmaksukertymää vuodesta 2017 alkaen 54 miljoonaa 

euroa. Asiakasmaksulakia koskeva hallituksen esitys annetaan eduskun-

nalle keväällä 2016. Lain valmistelussa otetaan huomioon myös asia-

kasmaksujen indeksiä koskevat säännökset.  

 

Päivähoidon asiakasmaksuista tulee tehdä kunnassa päätös. Lisäksi teh-

dään asiakaskohtaiset päätökset. Asiakasmaksulaissa säädetyt asiakas-

maksut ovat enimmäismaksuja. Kunta voi päättää, että maksuja peritään 

enimmäismaksua alhaisempana tai niitä ei peritä lainkaan.  

Maksupäätöstä ei voi tehdä niin, että korotettua maksu määrätään takau-

tuvasti (14.4.1994/1512 KHO 1994:A 22) 

 

Ehdotus  Koulutuslautakunta hyväksyy opetus- ja kulttuuriministeriön vahvista-

mien indeksikorotuksien mukaiset päivähoidon uudet tulorajat, enim-

mäismaksut ja pienimmän perittävän lapsikohtaisen maksun 1.8.2016 alkaen.  
 

Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
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Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 2015-2016 

 

Koula § 4 

5.2.2016 Perusopetuslain mukaan aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestävän kunnan 

tulee hyväksyä toiminnan järjestämistä koskeva toimintasuunnitelma.  

 

Perusopetuslain mukaan aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintaa ohjaavat 

opetushallituksen hyväksymät perusteet.  Perusteiden mukaan toiminta-

suunnitelman on suositeltu sisältävän muun 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: 

 

  kotien kanssa 

 koulun kanssa, yhteistyö luokan- ja erityisopettajien kanssa 

 lasta koskevien salassa pidettävien henkilötietojen luovuttamiseen 

liittyvä menettely 
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 eri hallintokuntien välillä 

 toiminnan järjestäjän ja toteuttajien kesken 

 verkostoyhteistyö 

  moniammatillinen oppilashuoltotyö 

 yritysten ja yhteisöjen kanssa tehtävä yhteistyö, markkinointi ja 

sponsorointi aamu- ja iltapäivätoiminnassa. 

 

Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma lukuvuodelle 2015–

2016 on esityslistan erillisliitteenä.  

 

Ehdotus Lautakunta päättää hyväksyä aamu- ja iltapäivätoiminnan lukuvuoden 

2015–2016 toimintasuunnitelman ehdotuksen mukaisena. 

 

Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
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Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen kunnan alakouluissa lukuvuonne 2016-2017 

 

Koula § 5 

5.6.2016 Perusopetuslain mukaisen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan jär-

jestäminen kuuluu Jokioisten kunnassa koulutuslautakunnan tehtäviin. 

Lukuvuonna 2015–2016 aamu- ja iltapäivätoimintaa on järjestetty Mii-

nan ja Kuuman kouluissa. Miinan ja Kuuman koulussa aamu- ja iltapäi-

vätoiminta on järjestetty yhteistyössä varhaiskasvatusyksikön järjestä-

män päivähoidon kanssa.  

 

Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen periaatteena on ollut, että 

ryhmän toimintaan osallistuu säännöllisesti vähintään viisi valtionosuu-

den piirissä olevaa oppilasta. Kunta saa valtionosuutta aamu- ja iltapäi-

vätoimintaan osallistuvista vuosiluokkien 1-2 oppilaita sekä erityisen tu-

en piiriin siirretyistä oppilaista. Toimintaan on voinut 1.-2. luokkien op-

pilaiden lisäksi osallistua myös esioppilaita sekä kyläkouluilla 3.- 4. 

luokkien oppilaita.  

 

Miinan ja Kuuman kouluissa on tarkoitus järjestää aamu- ja iltapäivä-

toimintaa lukuvuonna 2016–2017 samoin periaattein yhteistyössä var-

haiskasvatusyksikön kanssa kuin lukuvuonna 2015–2016 on toimittu.  

 

Iltapäivätoiminnan koordinaattorina toimii Leena Simola.  

 

Ehdotus Lautakunta päättää, että koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjes-

tetään Miinan ja Kuuman kouluissa lukuvuonna 2016–2017 seuraavien 

periaatteiden mukaisesti: 

 

1) Kouluissa järjestetään sekä aamu- että iltapäivätoimintaa. Ryhmän 

perustamisen edellytyksenä on, että siihen osallistuu säännöllisesti 

vähintään viisi valtionosuuden piirissä olevaa oppilasta. Mikäli jo 

aloitettuun toimintaan ei lukuvuoden aikana osallistu riittävästi oppi-

laita, kyseisen ryhmän toiminta voi lakata.    

 

2) Aamupäivätoimintaa järjestetään pääsääntöisesti klo 6.45–10.00 ja 

iltapäivätoiminta klo 12.00–16.30 välisenä aikana.  

 

3) Toiminnasta peritään lautakunnan päättämien taksojen mukaiset 

maksut. 

 

4) Toiminta järjestetään yhteistyössä varhaiskasvatusyksikön kanssa ja 

toiminnan järjestämistä varten palkataan riittävä määrä toiminnan 

ohjaajia.  
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Päätös  Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
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Saapuneet kirjeet 

 

Koula § 6 

5.2.2016 Jokioisten kunnan tekemä valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen 

20.11.2015 Hämeenlinnan hallinto-oikeuden 21.10.2015 päivätystä pää-

töksestä  

 Jokioisten kunnan esiopetuksen päätoimisten tuntiopettajien irtisanomi-

nen ja työn tarjoaminen lastentarhanopettajien työsopimussuhteisiin teh-

täviin 

 Valitus on esityslistan erillisliitteenä. 

 

 Kunnanvaltuuston pöytäkirjanote 11.11.2015 § 39 

 Valtuustoaloite lasten päivähoidon tuntiperusteisista maksuista 

 

Ehdotus Lautakunta päättää hyväksyä saapuneet kirjeet tietoonsa saatetuiksi. 

 

Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
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Viranomaisten pöytäkirjat ja päätökset  

 

Koula § 7 

5.2.2016  Paanan koulun johtokunnan kokouksen pöytäkirja 29.9.2015 

 

  Paanan koulun rehtorin päätökset § 48-56/2015  

  Paanan koulun rehtorin päätökset 1-7§/2016 

 

  Miinan koulun rehtorin päätökset § 125-126/2015 

  Miinan koulun rehtorin päätökset § 1-4/2016 

  Miinan koulun rehtorin salassa pidettävät päätökset § 7-10/2015 

  Miinan koulun rehtorin salassa pidettävät päätökset § 1-2/2016 

 

  Varhaiskasvatusjohtajan henkilöstöpäätökset § 290-392/2015 

  Varhaiskasvatusjohtajan asiakaspäätökset § 271-315/2015 

  Varhaiskasvatusjohtajan muut päätökset § 35/47/2015 

 

  Perhepäivähoidon päällikön henkilöstöpäätökset § 310-445 

  Perhepäivähoidon päällikön asiakaspäätökset § 268-331 

 

Ehdotus Lautakunta päättää merkitä edellä esitellyt pöytäkirjat tiedoksi ja päättää, 

että pöytäkirjoissa olevia kuntalain mukaisen otto-oikeuden piiriin kuu-

luvia päätöksiä ei oteta koulutuslautakunnan käsiteltäviksi. 

 

Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


