
 Kokouspöytäkirja Sivu Nro 

 
 

 Koulutuslautakunta  26.9.2017 40 4  

 

   

Kokousaika Tiistai 26.9.2017 klo 18.00-20.23 

Kokouspaikka Miinan koulun opettajien huone 

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

 

Romppainen Emmi, puheenjohtaja 
Huhtala Eija 
Korri Janne 
Kortepohja Sari 
Lehti Petri 
Okkonen Petri 
Räisänen Kirsi 
 

Muut saapuvilla  
olleet 
(ja läsnäolon peruste) 
 

 

 
Heikkilä Timo, kunnanhallituksen edustaja 
Mikkola Arja, varhaiskasvatusjohtaja klo 18-19.05 
Mäkelä Juha, Miinan koulun rehtori klo 18-19.49 
Sillanpää Jari, pöytäkirjan pitäjä 
Sundqvist Kirsi, perhepäivähoidon päällikkö klo 18-19.05 
Vainio Toivo, Kuuman koulun johtaja klo 18-19.49 

Laillisuus ja päätös- 
valtaisuus 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi. 

 
Asiat 

 
§ 20-23 

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

 
Tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi 
valittiin yksimielisesti koulutuslautakunnan jäsenet Petri 
Okkonen ja Janne Korri. 
 

 
Pöytäkirjan  
allekirjoitus ja 
varmennus 

 
Puheenjohtaja  Pöytäkirjanpitäjä 

 
 
Emmi Romppainen             Jari Sillanpää 

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

Tarkastusaika 

Jokioinen 2.10.2017 
Allekirjoitukset 
 
 
Petri Okkonen                      Janne Korri  

 
Pöytäkirja on yleisesti 
nähtävänä 
 

Paikka ja pvm 
Kunnan kotisivuilla (www.jokioinen.fi /Päätöksenteko/ 
Pöytäkirjat ja esityslistat) 3.10.2017-24.10.2017 
Virka-asema  Allekirjoitus 
sivistystoimenjohtaja 

 

http://www.jokioinen.fi/
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Jokioisten kunnan varhaiskasvatussuunnitelma 
 
Koula § 20 
26.9.2017 Opetushallitus määräsi 18.10.2016 uusista varhaiskasvatussuun-

nitelman perusteista 1.8.2015 voimaan tulleen varhaiskasvatus-
lain mukaisesti. Opetushallituksen julkaisema Varhaiskasvatus-
suunnitelman perusteet (2016) on Opetushallituksen laatima vel-
voittava asiakirja, joka varhaiskasvatuslainsäädännön lisäksi oh-
jaa valtakunnallisesti varhaiskasvatuksen sisältöä. Varhaiskasva-
tussuunnitelman perusteiden tehtävänä on tukea ja ohjata var-
haiskasvatuksen järjestämistä, toteuttamista, kehittämistä ja edis-
tää laadukkaan ja yhdenvertaisen varhaiskasvatuksen toteutumis-
ta koko maassa.  

 
Kunnan tehtävänä on ollut valmistella ja ottaa käyttöön näiden pe-
rusteiden mukainen paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma. Var-
haiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisesti laadittavat pai-
kalliset varhaiskasvatussuunnitelmat on tullut ottaa käyttöön 
1.8.2017 alkaen. Tämä varhaiskasvatussuunnitelman tekeminen 
on ollut velvoittava ja sitä tulee myös arvioida ja kehittää kunnas-
sa. 

 
Jokioisten kunnan varhaiskasvatussuunnitelmatyö on käynnisty-
nyt syksyllä 2016. Jokioisten kuntaan perustettiin Vasu-työryhmä 
laatimaan paikallista varhaiskasvatussuunnitelmaa. Työryhmään 
kuului edustajia eri ammattiryhmistä: perhepäivähoidon päällikkö, 
perhepäivähoitajia, lastentarhanopettajia, päivähoitajia, vastaavat 
lastentarhanopettajat sekä kiertävä erityislastentarhanopettaja. 
Työryhmän jäsenet keskustelivat varhaiskasvatussuunnitelman 
sisällöstä myös omissa työyksiköissään, jotta saatiin koottua kat-
tavasti koko varhaiskasvatushenkilöstön näkemykset. Varhais-
kasvatuksen asiakkaina olleet lapset ja heidän huoltajansa osal-
listettiin kyselyn avulla paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman 
laatimiseen. Suunnitelman työskentely käynnistettiin koko var-
haiskasvatushenkilöstölle suunnatulla Pedagogiikka vahvaksi -
koulutuksella. Koulutus toteutettiin prosessiluontoisesti kolmena 
lauantaikoulutuspäivänä koko varhaiskasvatuksen henkilöstölle 
marraskuun 2016 ja syyskuun 2017 välisenä aikana.  

 
Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma on siis laadittu valtakun-
nallisten varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden pohjalta. Pai-
kallinen suunnitelma tarkentaa valtakunnallisia perusteita, mutta 
ei sulje pois mitään lain, asetuksen tai varhaiskasvatussuunnitel-
man perusteiden edellyttämiä tavoitteita tai sisältöä. Suunnitel-
massa näkyy Jokioisten varhaiskasvatuksen erityispiirteet ja pai- 
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kalliset painotukset ja näkemykset. Vasu-työryhmä kokoontuu tar-
vittaessa arvioimaan ja päivittämään suunnitelmaa, kuitenkin vä- 
hintään kerran vuodessa. Suunnitelma valmistui aikataulun mu-
kaisesti ja edellyttää nyt koulutuslautakunnan hyväksyntää.  

 
Ehdotus Koulutuslautakunta hyväksyy Jokioisten kunnan varhaiskasvatus-

suunnitelman otettavaksi käyttöön 1.8.2017 alkaen.   
 
Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
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Esi- ja perusopetuksen toimintasuunnitelmat   

Koula § 21 
26.9.2017  Opetuksen järjestäjän tulee laatia lukuvuosittain opetussuunnitel- 
  maan perustuva suunnitelma, jossa määrätään opetuksen ylei- 
  sestä järjestämisestä, oppitunneista ja opetuksen yhteydessä 
  järjestettävästä muusta toiminnasta sekä työajoista, koulun ul- 
  kopuolella annettavasta opetuksesta sekä muista tarpeellisista 
  opetuksen järjestämiseen liittyvistä asioista. 

Toimintasuunnitelmat lähetetään lautakunnan jäsenille sähköises-
ti ennen kokousta. Koulujen johtajat ja rehtorit sekä varhaiskasva-
tusjohtaja esittelevät kokouksessa koulujen ja esiopetuksen toi-
mintaa koskevat lukuvuoden 2017–2018 toimintosuunnitelmat.   

Ehdotus Lautakunta päättää hyväksyä esiopetuksen ja peruskoulujen toi-
mintaa koskevat lukuvuoden 2017–2018 toimintasuunnitelmat.  

Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.  

 

 

 Varhaiskasvatusjohtaja Arja Mikkola ja perhepäivähoidon päällik-
kö Kirsi Sundqvist poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsitte-
lyn aikana klo 19.05 

 Rehtori Juha Mäkelä ja koulun johtaja Toivo Vainio poistuivat ko-
kouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen klo 19.49. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
           Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro 

                Koulutuslautakunta  26.9.2017 44 4 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 
Lautakunta Hallitus Valtuusto Lisätietoja: Jari Sillanpää  

050 545 1005, 03 4182 7430  
jari.sillanpaa@jokioinen.fi  
  
  

 
 

Romanikielen opetus  
 
Koula § 22 
26.9.2017  Perusopetusta täydentävää romanikielen opetusta varten myön-  
                  netään ylimääräistä valtionavustusta opetusministeriön vieraskie- 
  listen sekä saamen- ja romanikielisten oppilaiden täydentävään 
  opetukseen perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa myönnettä- 
  vän valtionavustuksen perusteista antaman asetuksen (1777/ 
  2009) perusteella. 

Perusopetusta täydentävänä ja oppilaalle vapaaehtoisena ope-
tuksena romanikieltä voivat opiskella kaikki ne oppilaat, joiden äi-
dinkieli tai jokin perheen kielistä on romanikieli.   

Romanikielen opetuksen tarkoituksena on auttaa oppilaita raken-
tamaan ja vahvistamaan kulttuurista identiteettiään sekä tukea 
oppilaiden monikielisyyden kehittymistä.   

Romanikielen opetus tukee Suomen romanikielen säilymistä elä-
vänä ja vahvistaa sen yhteiskunnallista asemaa muiden kielten 
rinnalla.  

Forssan seudulla toimiva romanikielen opettaja on lähestynyt Jo-
kioisten kuntaa ja toivonut romanikielen opetuksen aloittamista 
Jokioisten kunnassa. Myös yksi huoltaja on ilmaissut toiveensa 
romanikielen opetuksen aloittamisesta.   

Ehdotus  Jokioisten kunnassa voidaan järjestää romanikielen opetusta, mi-
käli opetukseen osallistuu vähintään kaksi oppilasta ja opetuk-
seen on saatavissa valtionavustusta. Opetus järjestetään oppi-
laan omaa opetussuunnitelmaa täydentävänä lisäopetuksena. 
Päätöksen opetuksen aloittamisesta ja järjestämisestä tekee si-
vistystoimenjohtaja.   

Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
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Viranomaisten pöytäkirjat ja päätökset 
 
Koula § 23 
26.9.2017  Sivistystoimenjohtajan päätökset § 16-17 
 
  Paanan rehtorin päätökset § 27-32 ja § 37-52 
 
  Varhaiskasvatusjohtajan henkilöstöpäätökset § 45-261 
  Varhaiskasvatusjohtajan asiakaspäätökset § 127-314 
  Varhaiskasvatusjohtajan muut päätökset § 5-44 
 
  Perhepäivähoidon päällikön henkilöstöpäätökset § 119-215 
  Perhepäivähoidon päällikön asiakaspäätökset § 139-261 
 
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. 
 
  
 

Koulutuslautakunnan jäsen Janne Korri ei esteellisenä osallistu-
nut asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon. 

 
 



Jokioisten kunta Oikaisuvaatimusohjeet 

Koulutuslautakunta ja valitusosoitus 
 26.9.2017  

 

Muutoksenhakukiellot 

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaati-
musta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai 
täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 
 
______________________________________________________ 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan 
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta 
valittamalla. 
 
Pykälät: 
 
20-23______________________________________________________ 
 
Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 
 
_______________________________________________________ 

 

 

Oikaisuvaatimusohjeet 

Oikaisuvaatimusviran- 
omainen ja -aika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oikaisuvaatimuksen  
sisältö 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen/ 
hankintaoikaisun. 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu tehdään, osoite ja 
postiosoite: 
 
Jokioisten koulutuslautakunta 
Miinan koulu 
Koulutie 8 
31600 Jokioinen 
p. 03 41 821 
sähköposti: jokioisten.kunta@jokioinen.fi 
 
Oikaisuvaatimuspykälät: 
 
20-23______________________________________________________ 
 
Hankintaoikaisupykälät: 
 
_______________________________________________________ 
Oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista. 
 
 
Oikaisuvaatimuksesta/hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimus 
perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 
 

mailto:jokioisten.kunta@jokioinen.fi


   

Valitusosoitus 

Valitusviranomainen  
ja -aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi hakea muutosta kirjallisella valituksella. 
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta 
kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös 
on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta 
kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. 

 
Valitusviranomainen, yhteystiedot: 

Hämeenlinnan hallinto-oikeus 
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna 
Käyntiosoite: Hämeenlinnan oikeustalo, Arvi Kariston katu 5,  
13100 Hämeenlinna 
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao(at)oikeus.fi   
Puhelinnumero: 029 56 42210 (asiakaspalvelu), tietoliikennekatkon 

sattuessa 050 407 3429 (lisämaksuton) 

Faksinumero: 029 56 42269 
 
Kunnallisvalitus, pykälät: 
_______________________________________________________ 
Valitusaika _______ päivää 
 
Hallintovalitus, pykälät: 
_______________________________________________________ 
Valitusaika ________ päivää 
 
Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite 
Valitusaika ________ päivää 
_______________________________________________________ 
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 

 

 

Valituskirjelmä 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjelmässä, joka on osoitettava 
valitusviranomaiselle, on ilmoitettava: 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen 

vaaditaan tehtäväksi; sekä 
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan 
 
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja 
kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset 
valittajalle voidaan toimittaa. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava 
valituskirjelmä. 
 
Valituskirjelmään on liitettävä: 
- päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 
- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys 

valitusajan alkamisen ajankohdasta 
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo 

aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 
 

Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21 §). 

 



   

Valitusasiakirjojen 
toimittaminen 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa 
ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen 
päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto 
tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa ensimmäisenä sen jälkeisenä 
arkipäivänä. 
 
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. 
Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille 
valitusajan kuluessa. 
 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite, postinumero 
Pykälät:  
 
Valitusasiakirjat on toimitettava (1: nimi, osoite, postinumero 
Pykälät:  
 

 

Oikeudenkäyntimaksu Valituksen käsittelystä hallinto-oikeudessa peritään oikeudenkäyntimaksu 
250 euroa. Jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutok-
senhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään 
peritä, jos asianosainen on laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on 
asian vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. 
 

 

Valitus markkinaoikeudelle Oikeudenkäyntimaksu on 2 000 euroa. 
 
Jos markkinaoikeudessa käsiteltävässä julkisia hankintoja koskevassa 
asiassa hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa, käsittelymaksu on 
4 000 euroa. Jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa, 
käsittelymaksu on 6 000 euroa. 
 
Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeudessa on 500 euroa. 
 
Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) 
sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalveluiden alalla toimivien 
yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 
(1398/2016) soveltamisalaan kuuluvassa muutoksenhakuasiassa peritään 
markkinaoikeudessa 2 §:ssä säädetyn maksun sijasta 500 euroa, jos 
muutoksenhakuasia poistetaan käsittelystä antamatta pääasiasta ratkaisua, 
se jää tutkimatta tai se jää sillensä. 

 

 

 

Lisätietoja Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjan-
otteeseen. 

 

1)Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. 


