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Kokousaika 6.6.2019 klo 18.00-19.20 

Kokouspaikka Miinan koulun opettajien huone 

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

 

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

Muut saapuvilla  
olleet 
(ja läsnäolon peruste) 
 

 

 
Mäkelä Sanni, nuorisovaltuuston edustaja 
Ramstadius Marjo, varhaiskasvatuksen opettaja § 20 
Sillanpää Jari, pöytäkirjan pitäjä 

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 Lehti ja Kirsi Räisänen. 

 
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 12.6.2019 
Allekirjoitukset 
 
 
Petri Lehti                              Kirsi Räisänen  

 
Pöytäkirja on yleisesti 
nähtävänä 
 

Paikka ja pvm 
Kunnan kotisivuilla (www.jokioinen.fi /Päätöksenteko/ 
Pöytäkirjat ja esityslistat) 7.6.-27.6.2019 
Virka-asema  Allekirjoitus 
sivistystoimenjohtaja 

 

http://www.jokioinen.fi/
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Kestävän kehityksen oppaan hyväksyminen osaksi Jokioisten kunnan varhaiskas-
vatussuunnitelmaa ja esiopetuksen opetussuunnitelmaa.  
 
Koula § 20 
6.6.2019 Jokioisten varhaiskasvatukseen on laadittu kestävän kehityksen 

opas. Oppaan on laatinut varhaiskasvatuksen opettaja Marjo 
Ramstadius.  

 
Opas on tarkoitettu arjen työvälineeksi alle kouluikäisten lasten 
opetuksessa ja kasvatuksessa. Opasta voidaan hyödyntää osana 
kasvatus- ja opetustyötä kunnan perhepäivähoidossa ja päivähoi-
don ja esiopetuksen ryhmissä.  
Opasta voidaan käyttää poimimalla eri teemoista kulloiseenkin 
käyttöön sopivaa aineistoa tai suunnittelemalla oppaan pohjalta 
oman yksikön/ryhmän kestävän kehityksen suunnitelman. Op-
paasta löytyy paljon ideoita ympäristöä säästävään toimintaan 
niin kotona kuin työpaikoilla.  
 
Varhaiskasvatuksella on tärkeä merkitys kestävän kehityksen 
kasvatuksessa. Sen rooli on merkittävä, kun rakennetaan tulevai-
suuden yhteiskuntaa. Varhaiskasvatus voi tukea kestävää kehi-
tystä edistäviä arvoja ja asenteita, joiden varaan lapsen identiteet-
ti osaksi rakentuu. Lapselle varhain muodostuneet arvot ja asen-
teet muodostavat elämänkulkua määrittävän pohjan, jonka avulla 
hahmotetaan oikeaa ja väärää. Pienestä pitäen omaksutut tavat 
siirtyvät lasten mukana elämän eri tilanteisiin: ne kulkeutuvat päi-
väkodista ja koulusta kotiin ja säilyvät mielessä sekä toiminnassa 
vanhempanakin. 
 
Ne arvot ja asenteet, joita varhaiskasvatuksessa luodaan, ovat 
pysyviä. Siksi on tärkeää, että jokainen pysähtyy välillä pohtimaan 
omia arvojaan ja asenteitaan, joita hän välittää eteenpäin omalla 
mallillaan.  
 
Kestävän kehityksen toimintaoppaan tarkoituksena on saada ym-
päristökasvatus osaksi mahdollisimman useaa varhaiskasvatuk-
sen kasvatus- ja opetustyön sisältöaluetta. Oppaan vinkit tarjoa-
vat edellytyksiä myös eri sisältöalueiden väliseen yhteistyöhön. 
Kestävän kehityksen kasvatustyöhön on tarjolla runsaasti materi-
aalia ja kirjallisuutta. Oppaassa muutamia lukuvinkkejä. 
 
Opasta päivitetään vuosittain, sen toimivuutta arvioidaan ja luo-
daan interaktiivinen alusta, jotta kuntalaisten osallisuus tulee 
esiin. 
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Laadittu Jokioisten kunnan varhaiskasvatuksen kestävän kehityk-
sen opas on esityslistan erillisliitteenä.  

 
Ehdotus Lautakunta päättää hyväksyä kestävän kehityksen oppaan osaksi 

Jokioisten kunnan varhaiskasvatuksen suunnitelmaa ja esiope-
tuksen opetussuunnitelmaa.  

 
Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
 
 
 
 
 Marjo Ramstadius poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn 

aikana ennen päätöksentekoa klo 18.31. 
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Lukuvuoden 2019-2020 oppilaskuljetukset 
 
Koula § 21 
6.6.2019   

Jokioisten kunnan koulukuljetukset hoidetaan osittain reittiliiken-
teen ja osittain tilausliikenteen avulla. Reittiliikennettä voidaan lu-
kuvuonna 2019-2020 hyödyntää osassa koulujen kuljetuksista. 
Reittiliikennereiteillä liikennöinnistä huolehtivat ELY:n hyväksymät 
kuljetusyhtiöt.  

 
Tarjouspyynnössä liikennöitsijöiltä pyydettiin tarjouksia koulukulje-
tusten hoitamiseksi lukuvuonna 2019-2020 sekä optiona luku-
vuonna 2020-2021.  Tarjoukset tuli toimittaa koulutuslautakunnal-
le viimeistään 29.5.2019  

 
Tarjouskilpailuasiakirjat, pöytäkirja tarjousten avauskokouksesta 
ja saadut tarjoukset  esitellään lautakunnalle kokouksessa. Koonti 
tarjouksista on tämän esityslistan erillisliitteenä.  

 
Tarjouskilpailun ehtojen mukaan hyväksytyksi tulee se tarjousko-
konaisuus, joka on ostajalle hinnaltaan edullisin: 

 
Tarjouskilpailun perusteella hinnaltaan edullisimmat tarjoukset ja 
edullisin kokonaisuus muodostuu seuraavasti (hinnat viikkohintoja 
/ sisältävät arvonlisäveron):  

 
Kohteet 1,2,3 ja 5: Liikenne Rajala Oy 6 700 €  

 
Kohde 4: Taksi J Korsi Oy  937,89 € 

 
Ehdotus  Lautakunta päättää;  
 

1) Lukuvuonna 2019-2020 oppilaskuljetuksista vastaavat reittilii-
kenteessä koulukuljetukseen sopivilla reiteillä niillä liikennöivät 
liikennöitsijät 

 
2) Lukuvuonna 2019-2020 oppilaskuljetuksista vastaavat ostolii-

kenteessä tarjouskilpailun perusteella seuraavat liikennöitsijät: 
 

Kohteet 1,2,3 ja 5:  Liikenne Rajala Oy 6 700 €  
 

Kohde 4: Taksi J Korsi Oy  937,89 € 
 

3)  Mikäli tarjouskilpailun voittanut liikennöitsijä ei käytössä ole-
van kalustonsa avulla, esimerkiksi kasvaneen oppilasmäärän  
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tai lukujärjestysteknisten seikkojen vuoksi, kykene hoitamaan 
koulun ja oppilaiden edun mukaisesti tarjoamansa koulun tai 
kohteen kaikkia kuljetuksia, voidaan tällöin ko. koulun kulje-
tuksiin ostaa kuljetuspalveluja myös muilta liikennöitsijöiltä 

 
4)  Sivistystoimenjohtaja laatii ja allekirjoittaa Jokioisten kunnan 

ja koulutuslautakunnan nimissä liikennöitsijöiden kanssa tarvit-
tavat sopimukset ostoliikenteen hoitamisesta  

 
Päätös  Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
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Lukuvuoden 2019-2020 koulunkäynninohjaajat 
 
Koula § 22 
6.6.2019 Lukuvuoden 2019–2020 koulunkäynninohjaajatarpeita on suunni-

teltu koulujen rehtorien ja johtajien kanssa. Miinan koulun rehtori 
on koonnut kouluittain yhteenvedon koulunkäynninohjaajatarpeis-
ta lukuvuonna 2019–2020.  

 
Esityslistan erillisliitteenä on yhteenveto koulunkäynninohjaajien 
tarvekartoituksesta lukuvuodeksi 2019–2020.  Sivistystoimenjoh-
taja esittelee kokouksessa liitteen sisällön.  

 
Koulunkäynninohjaajien valinnasta ja sijoittamisesta päättää kun-
nan hallintosäännön perusteella sivistyshallinnon osastopäällikkö. 

 
Ehdotus  Lautakunta päättää, että se 
 

1) osoittaa koulunkäynninohjaajien palkkaamiseen lukuvuodeksi 
2019–2020 seuraavat viikkotuntimäärät: 

 
Kuuman koulu    20 tuntia 
Miinan koulu yleisopetus   130 tuntia 
Miinan koulu pienryhmät   80 tuntia 
Paanan koulu 5.-6. luokat  40 tuntia 
Paanan koulu pienryhmä   30 tuntia 
Paanan koulu 7.-9. luokat  80 tuntia 

 
2) Koulunjohtajat ja rehtorit päättävät johtamiensa koulujen osalta 
lautakunnan osoittaman tuntimäärän perusteella koulukohtaisista 
koulunkäynninohjaajien viikkotuntimääristä ja ohjaajien työnkuvis-
ta.   

 
3) Lautakunta oikeuttaa sivistystoimenjohtajan päättämään tarvit-
taessa yhteistyössä koulunjohtajien ja rehtorien kanssa mahdolli-
sista pienistä ohjaajien tuntimäärää lisäävistä muutoksista koulu-
kohtaisissa ohjaajien tuntimäärissä lukuvuoden 2019–2020 aika-
na.  

 
Päätös  Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
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Viranomaisten pöytäkirjat ja päätökset 
 
Koula § 23 
6.6.2019  Varhaiskasvatuksen johtajan henkilöstöpäätökset § 229-345 
  Varhaiskasvatuksen johtajan asiakaspäätökset § 95-124 
  Varhaiskasvatuksen johtajan muut päätökset § 43-44 
   
  Perhepäivähoidon päällikön henkilöstöpäätökset § 140-159 
  Perhepäivähoidon päällikön asiakaspäätökset § 71-100 
 
  Sivistystoimenjohtajan päätökset § 18-21 
 
  Miinan koulun rehtorin päätös § 44  
 
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. 
   



Jokioisten kunta Oikaisuvaatimusohjeet 

Koulutuslautakunta ja valitusosoitus 
   

6.6.2019 

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: 
 
20,22,23                     
____________________________________________________ 
 
Hankintaoikaisupykälät: 
 
21                         
______________________________________________________ 
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. 


