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Kokousaika Keskiviikko 26.4.2017 klo 18.10-19.15 

Kokouspaikka Wahren-keskus Forssa 

Saapuvilla 
olleet jäsenet 
(ja merkintä siitä, kuka toimi 
puheenjohtajana) 
 
 
 
 
 
 

 

 
Lundén Allan, puheenjohtaja 
Heikkilä Timo 
Helminen Johanna 
Hossi Suvi 
Järvinen Kari 
Safonoff Tarja 

Muut saapuvilla  
olleet 
(ja läsnäolon peruste) 
 

 

 
Esala Martti, kh:n edustaja klo 18.10-18.40 
Sillanpää Jari, pöytäkirjan pitäjä 
 

Laillisuus ja päätös- 
valtaisuus 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi. 

 
Asiat 

 
§ 8-14 

Pöytäkirjan 
tarkastustapa 
(tarkastuspaikka ja -aika sekä 
tarkastajien valinta taikka 
merkintä edellisen kokouksen 
pöytäkirjan tarkastamisesta) 

 
Tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi 
valittiin yksimielisesti koulutuslautakunnan jäsenet Tarja 
Safonoff ja Timo Heikkilä. Pöytäkirja tarkastsetaan 
sivistysosastolla. 2.5.2017. 
 

 
Pöytäkirjan  
allekirjoitus ja 
varmennus 

 
Puheenjohtaja  Pöytäkirjanpitäjä 

 
 
Allan Lundén                  Jari Sillanpää 

Pöytäkirjan tarkastus 
Pöytäkirja on tarkastettu ja 
todettu kokouksen kulun 
mukaiseksi. 
Pöytäkirjan käsittelylehdet on 
samalla varustettu nimikirjai-
millamme. 

Tarkastusaika 

Jokioinen 2.5.2017 
Allekirjoitukset 
 
 
Tarja Safonoff                 Timo Heikkilä  

 
Pöytäkirja on pidetty 
yleisesti nähtävänä 

Paikka ja pvm 
Jokioinen 3.5.2017 
Virka-asema  Allekirjoitus 
sivistystoimenjohtaja 
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Vuoden 2016 tilinpäätös 
 
Koula § 8 
26.4.2017 Vuoden 2016 tilinpäätös on valmistumassa. Koulutuslautakunnan 

toimintojen osalta vuosi 2016 toteutui taloudellisesti hyvin ja toi-
minnallisesti suunnitellusti.  

 
Taloudelliset tavoitteet vuonna 2016:  
 

 Vuoden 2016 talousarviossa toimintakulut olivat 9 385 850 €. Ti-

linpäätöksessä toimintakulut ovat 9 321 613 €. Poikkeama ta-

lousarviosta oli – 64 237 €.  

 Vuoden 2016 talousarviossa toimintatuotot olivat 716 160 €. Tilin-

päätöksessä toimintatuotot ovat 820 389 €. Poikkeama talousar-

viosta oli + 104 229 €.  

 Vuosikate vuoden 2016 talousarviossa oli 8 669 690 €. Tilinpää-

töksessä toteuma on 8 501 223 €. Poikkeama talousarviosta oli 

– 168 467 €.  Toimintakatteen toteuma on 98,1  % suunnitellus-

ta.  

 

Esityslistan erillisliitteenä on toteumavertailu tilinpäätöksestä. 

Toiminnalliset tavoitteet vuonna 2016:  
 

Vuosi 2016 sujui pääosin suunnitellusti.  
 

Esityslistan erillisliitteenä on koulutuslautakunnan toiminnallisten 
tavoitteiden arviointi. 

 
Ehdotus Lautakunta päättää ottaa tietoonsa saatetuksi ja osaltaan hyväk-

syy vuoden 2016 tilinpäätöksen.  Tilinpäätös etenee kunnanhalli-
tuksen käsittelyn kautta valtuustoon päätettäväksi.  

 
Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
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Asiakastyytyväisyyskysely (perusopetus) 
 
Koula § 9 
26.4.2017 Jokioisten kunnan koulujen toimintaan pyritään kehittämään mm. 

arvioimalla koulujen toimintaa eri tavoin. Valtuustotason arviointi-
tavoitteiden mukaisesti toimintaa arvioidaan joka toinen vuosi teh-
tävällä asiakastyytyväisyyskyselyllä.  

 
Kysely on lähetetty maaliskuussa kolmannella, kuudennella ja 
kahdeksannella luokilla opiskelevien oppilaiden huoltajille. 
Huoltajat on ohjeistettu vastaamaan kyselyyn yhdessä lastensa 
kanssa.   

 
Asiakastyytyväisyyskyselyssä on kartoitettu mm. oppilaiden ja 
huoltajien näkemyksiä opetuksesta, oppimisympäristöistä, 
työrauhasta, oppimateriaaleista, työtavoista, oppilaan saamasta 
tuesta, koulukiusaamiseen puuttumisesta ja koulukuljetusten 
järjestämisestä.   
 
Kyselyyn vastasi 166 huoltajaa. Vastausprosentti oli 91.  

 
Valtuustotason tavoitteena on hyvä asiakastyytyväisyys. Tehdyn 
kyselyn perusteella tavoite on toteutunut hyvin. Koonti 
asiakastyytyväisyyskyselystä on esityslistan erillisliitteenä.  

 
Ehdotus Lautakunta ottaa tietoonsa saatetuksi lukuvuotta 2016–2017 kos-

kevan asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset sekä toteaa, että val-
tuustotason tavoite vuodelle 2016 hyvästä asiakastyytyväisyydes-
tä on toteutunut.  

 
Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
 
 
 Kunnanhallituksen edustaja Martti Esala poistui kokouksesta tä-

män pykälän käsittelyn aikana klo 18.40. 
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Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen kunnan alakouluissa lukuvuonna 2017-
2018 
 
Koula § 5 
15.2.2017 Perusopetuslain mukaisen koululaisten aamu- ja iltapäivätoimin-

nan järjestäminen kuuluu Jokioisten kunnassa koulutuslautakun-
nan tehtäviin. Lukuvuonna 2016–2017 aamu- ja iltapäivätoimintaa 
on järjestetty Miinan ja Kuuman kouluissa. Aamu- ja iltapäivätoi-
minta on järjestetty yhteistyössä varhaiskasvatusyksikön järjestä-
män päivähoidon kanssa.  

 
Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen periaatteena on ollut, 
että ryhmän toimintaan osallistuu säännöllisesti vähintään viisi 
valtionosuuden piirissä olevaa oppilasta. Kunta saa valtionosuutta 
aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuvista vuosiluokkien 1-2 oppi-
laita sekä erityisen tuen piiriin siirretyistä oppilaista. Toimintaan on 
voinut 1.-2. luokkien oppilaiden lisäksi osallistua myös esioppilaita 
sekä Kuuman koululla myös 3.- 4. luokkien oppilaita.  

 
Miinan ja Kuuman kouluissa on tarkoitus järjestää aamu- ja ilta-
päivätoimintaa lukuvuonna 2017–2018 samoin periaattein yhteis-
työssä varhaiskasvatusyksikön kanssa kuin lukuvuonna 2016–
2017 on toimittu.  

 
Iltapäivätoiminnan koordinaattorina toimii Leena Simola.  

 
Ehdotus Lautakunta päättää, että koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa 

järjestetään Miinan ja Kuuman kouluissa lukuvuonna 2017–2018 
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 oppilaita, kyseisen ryhmän toiminta voi laka-
ta.    

 
2) Aamupäivätoimintaa järjestetään pääsääntöisesti klo 6.45–

10.00 ja iltapäivätoiminta klo 12.00–16.30 välisenä aikana.  
 

3) Toiminnasta peritään lautakunnan päättämien taksojen mukai-
set maksut. 
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4) Toiminta järjestetään yhteistyössä varhaiskasvatusyksikön 
kanssa ja toiminnan järjestämistä varten palkataan riittävä 
määrä toiminnan ohjaajia.  

 
Päätös  Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
   

- - - - - - - - - -  
 
 
Koula § 10 
26.4.2017 Koulutuslautakunta on päättänyt aamu- ja iltapäivätoiminnan jär-

jestämisen periaatteista lukuvuodelle 2017–2018 kokouksessaan 
1 / 2017.    

 
Aamu- ja iltapäivätoimintaan on saapunut hakemuksia seuraavas-
ti; 

 
 
 
MIINAN KOULU 
 Aamutoiminta Iltapäivätoiminta 

 
1. luokka 25 hakemusta 32 hakemusta 

2. luokka 19 hakemusta 21 hakemusta 
 

3. luokka 1 hakemus 1 hakemus 
Erityinen tuki 5 7 
 
Hakemuksia  yhteen-
sä  
 
 

 
50 hakemusta 

 
61 hakemusta 
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KUUMAN KOULU 
 
 Aamutoiminta Iltapäivätoiminta 

 
Esiopetusoppilaat 
kartoitettu päivähoito-
tarve 

1-2 hoitolasta 2-3 hoitolasta 

1. luokka 1 hakemus 3 hakemusta 

2. luokka 2 hakemusta 2 hakemusta  
 

3. luokka  3 hakemusta 
 
Hakemuksia  AIP -
toimintaan yhteensä  
 
 

 
3 hakemusta 

 
8 hakemusta 

 
 
Kuuman koulukiinteistöissä on suunniteltu järjestettävän luku-
vuonna 2017–2018 päivähoitoa aamu- ja iltapäivätoiminnan yh-
teydessä esiopetusikäisille lapsille. Esiopetuksen ja päi- 
vähoidon järjestää kunnan varhaiskasvatusyksikkö. Myös Miinan 
koululla järjestetään esiopetusta samoissa tiloissa aip –toiminnan 
kanssa. Esioppilaiden päivähoidon järjestäminen Miinan koulun 
aip –toiminnan yhteydessä on tarvittaessa mahdollista.  

 
Ehdotus Lautakunta päättää, että Miinan ja Kuuman koululle perustetaan 

aamu- ja iltapäivätoimintaryhmät lukuvuodeksi 2017–2018.  
Kuuman koulun oppilaille, jotka tarvitsevat aamutoimintaa, palvelu 
pyritään järjestämään aamutoimintana koululla. Vaihtoehtoisesti 
aamutoimintaa voidaan järjestää myös perhepäivähoidossa aa-
muhoitoa tarvitsevien esioppilaiden kanssa.  

 
Päätös  Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
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Jokiläänin kansalaisopiston musiikin opetus lukuvuonna 2017-2018  
 
Koula § 11 
26.4.2017 Jokiläänin kansalaisopiston musiikin opettajan tehtävät on hoidet-

tu lukuvuonna 2016–2017 tuntiopettajien toimesta. Rehtorin pää-
töksellä ohjaavan opettajan tehtävät on annettu erillismääräyksel-
lä yhden tuntiopettajan tehtäväksi.  
Sivistystoimenjohtaja ja opiston rehtori esittävät lautakunnalle, et-
tä musiikin opetus järjestetään lukuvuonna 2017–2018 samaan 
tapaan kuin lukuvuonna 2016–2017.   
Tämä on hyvin mahdollista, koska tuntiopettajat ovat halukkaita 
jatkamaan opetusta, opiskelijat ovat olleet opetukseen tyytyväisiä 
ja itse kurssit ovat toteutuneet ja sujuneet hyvin lukuvuonna 
2016–2017.   

 
Ehdotus Lautakunta päättää, että Jokiläänin kansalaisopiston musiikin 

opetus järjestetään lukuvuonna 2017–2018 tuntiopettajien toimes-
ta. Rehtorille annetaan oikeus palkata lukuvuodeksi 2017–2018 
musiikin opetuksen suunnittelu ym. tehtäviä varten ohjaava opet-
taja musiikin opetusta antavien tuntiopettajien joukosta.  

 
Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
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Jokiläänin kansalaisopiston opintomaksut työkaudella 2017-2018  
 
Koula § 12 
26.4.2017 Työkaudella 2016-2017 ovat Jokiläänin kansalaisopiston opinto-

maksut olleet seuraavat:  
 

- 16 €, jos tunteja on alle 6 
- 26 €, jos tunteja on 6-10 
- 37 €, jos tunteja on 11-20 
- 42 €, jos tunteja on 21-30 
- 50 €, jos tunteja on 31-40 
- 64 €, jos tunteja on 41-60 
- 75 €, jos tunteja on 61-80 
- 82 €, jos tunteja on yli 80 
- 108 € työkausimaksu, jolla voi osallistua kaikille muille paitsi 

avoimen yliopiston kursseille 
- jos alle 18-vuotias lapsi opiskelee yhdessä aikuisen kanssa 

samassa opintoryhmässä, saa lapsi kurssimaksusta 50 %:n 
alennuksen 

- rehtorilla on oikeus päättää ns. omakustannekursseista ja niiden 
hinnoittelusta 

 
Kansalaisopiston kurssimaksuja on korotettu maltillisesti vuosit-
tain. Kansalaisopiston rehtori ja opettajat ovat esittäneet vuosit-
tain, että kurssimaksuja ei koroteta. Kurssimaksujen korotus on 
kuitenkin perusteltua ja välttämätöntä, koska opiston kulut kasva-
vat joka tapauksessa.  

 
Kunnanhallitus ja valtuusto ovat päätöksissään ja kannanotois-
saan linjanneet, että kunnan maksujen ja taksojen on vastattava 
paremmin kuntien keskimäärin palveluistaan saamia tuloja.  

 
Kurssimaksujen korotuksilla ei ole ollut vaikutusta opiskelijamää-
riin, jotka ovat olleet viime vuosina kasvussa. Lautakunnan on pe-
rusteltua tehdä Jokiläänin opiston kurssimaksuihin vuosittain mal-
tillisia korotuksia.  

 
Ehdotus   Lautakunta päättää, että  
  

1) Jokiläänin kansalaisopiston opintomaksut työkaudella 2017-
2018 ovat seuraavat:  

  
- 16 €, jos tunteja on alle 7 
- 26 €, jos tunteja on 7-10 
- 37 €, jos tunteja on 11-20 
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- 42 €, jos tunteja on 21-30 
- 50 €, jos tunteja on 31-40 
- 65 €, jos tunteja on 41-60 
- 77 €, jos tunteja on 61-80 
- 84 €, jos tunteja on yli 80 
- 111 € työkausimaksu, jolla voi osallistua kaikille muille paitsi avoimen 

yliopiston kursseille ja omakustannekursseille 
- jos alle 18-vuotias lapsi opiskelee yhdessä aikuisen kanssa samassa 

opintoryhmässä, saa lapsi kurssimaksusta 50 %:n alennuksen 
- rehtorilla on oikeus päättää ns. omakustannekursseista ja niiden 

hinnoittelusta 
 

Säännöt kurssien laskuttamiseksi ovat olleet seuraavat: 
 

-  opiskelijaa laskutetaan, kun kurssin alkaminen on varmistunut (vähin-
tään 7 opiskelijaa uusi ja vähintään 5 opiskelijaa jatkava kurssi) 
-  muiden kuin lyhytkurssien alkaminen varmistuu, kun kolmannella ko-
koontumiskerralla on ilmoittautuneita vähintään minimiopiskelijamäärä 
-  kurssi voi jatkaa syyskauden loppuun, vaikka sen lakkauttamisen pe-
rusteet täyttyisivät jo aiemmin (alle 5 opiskelijaa 3 kertaa peräkkäin  
-  syksyllä lakkautetun kurssin osalta kevään kurssimaksu palautetaan 
opiskelijoille pyydettäessä 
-  keväällä uutena opiskelijana aloittava (syksyllä alkaneelle kurssille) 
maksaa vain kevään osuuden kurssimaksusta 
-  kurssille kirjautunut opiskelija on sitoutunut maksamaan koko kurssi-
maksun vaikka keskeyttäisikin kurssin. Kurssin peruminen ilman laskua 
on mahdollista vain lääkärintodistuksen perusteella. Huom. Peruminen 
on aina tehtävä opiston toimistoon, ei opettajalle. 
-  alle 11 tunnin kurssien peruminen kuluitta onnistuu vain, jos perumi-
nen on tapahtunut viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä (poik-
keuksena lääkärin toteama sairaustapaus) 
-  kurssimaksut eivät sisällä tarvikemaksuja 
-  kurssitodistus annetaan pyynnöstä 5 euron todistusmaksua vastaan 

 
Päätös            Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
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Osittainen virkavapaa 
 
Koula § 13 
26.4.2017 Jokiläänin kansalaisopiston päätoiminen tekstiilityön opettaja Sari 

Wenning on anonut osittaista virkavapautta 1.8.2017 – 31.7.2018 
väliseksi ajaksi. Sari Wenning esittää, että hänen työaikansa olisi 
80 % täydestä työajasta.  

 
Kansalaisopiston rehtori puoltaa virkavapauden myöntämistä. 
Kansalaisopistossa oppitunnit saadaan järjestettyä hyvin nykyis-
ten tuntiopettajien avulla.  

 
Asiaan liittyvä anomus esitellään lautakunnalle kokouksessa.  

 
Ehdotus Lautakunta päättää myöntää opettaja Sari Wenningille osittaisen 

virkavapauden 1.8.2017 – 31.7.2018 väliseksi ajaksi siten, että 
hänen työaikansa on 80 % täydestä työajasta. Virkavapaa on pal-
katon.  

 
Päätös Lautaunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
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Viranomaisten pöytäkirjat ja päätökset 
 
Koula § 14 
26.4.2017  Sivistystoimenjohtajan päätökset § 8-9 
 
  Miinan koulun rehtorin päätös § 23 
 
  Paanan koulun rehtorin päätökset § 9-22 
 

Perhepäivähoidon päällikön asiakaspäätökset perhepäivähoito    
§ 22-138 ja päiväkodit § 21-126  
 
Perhepäivähoidon päällikön henkilöstöpäätökset § 57-118  ja 1-
121 

 
Ehdotus Lautakunta päättää merkitä edellä esitellyt pöytäkirjat tiedoksi ja 

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

 
Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  
 
 


