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

 

Lax Minna, puheenjohtaja 
Aalto Sirkku 
Heino Juha-Matti 
Heino Maritza 
Lehti Petri 
Aronen Tiina, varajäsen 
Korri Janne, varajäsen 
 
 

Muut saapuvilla  
olleet 
(ja läsnäolon peruste) 
 

 

 
Matilainen Jukka, kunnanjohtaja 
Sillanpää Jari, pöytäkirjan pitäjä 
Ojala Evert, nuorisovaltuuston edustaja 

Laillisuus ja päätös- 
valtaisuus 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi. 

 
Asiat 

 
§ 7-12 

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

 
Tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi 
valittiin yksimielisesti koulutuslautakunnan jäsenet  
Aalto Sirkku, Heino Juha-Matti 
 

 
Pöytäkirjan  
allekirjoitus ja 
varmennus 

 
Puheenjohtaja  Pöytäkirjanpitäjä 

 
 
Minna Lax                      Jari Sillanpää 

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

Tarkastusaika 

Jokioinen 28.3.2022 
Allekirjoitukset 
 
Sirkku Aalto                        Juha-Matti Heino 
  

 
Pöytäkirja on yleisesti 
nähtävänä 
 

Paikka ja pvm 
Kunnan kotisivuilla (www.jokioinen.fi /Päätöksenteko/ 
Pöytäkirjat ja esityslistat) 30.3.2022 – 20.4.2022 
Virka-asema  Allekirjoitus 
sivistystoimenjohtaja 

 

http://www.jokioinen.fi/
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Tilinpäätös 2021 
 
Koula § 7            
23.3.2022             Taloudelliset tavoitteet vuonna 2021:  

 

•   Vuoden 2021 talousarviossa toimintakulut olivat 8 610 740 €. Ti-

linpäätöksessä toimintakulut ovat 8 722 644 €. Toimintakulujen 

toteuma on 101,3 % suunnitellusta.  

 

•   Vuoden 2021 talousarviossa toimintatuotot olivat 550 230 €. Ti-

linpäätöksessä toimintatuotot ovat 626 521 €. Toimintatuottojen 

toteuma on 113,9 % suunnitellusta.  

 

•   Vuosikate vuoden 2021 talousarviossa oli 8 060 510 €. Tilinpää-

töksessä toteuma on 8 096 123 €. Toimintakatteen toteuma on 

100,4 % / + 35 613 € suunnitellusta.  

 

Esityslistan erillisliitteenä on toteumavertailu tilinpäätöksestä.  

 

Toiminnalliset tavoitteet vuonna 2021:  
 
Vuosi 2021 sujui pääosin suunnitellusti.  
  
Esityslistan erillisliitteenä on koulutuslautakunnan toiminnallisten 
tavoitteiden arviointi. 

 
 
Ehdotus   Lautakunta päättää ottaa tietoonsa saatetuksi ja hyväksyy osal-

taan vuoden 2021 tilinpäätöksen.  Tilinpäätös etenee kunnanhalli-
tuksen käsittelyn kautta valtuustoon päätettäväksi.  

 
 
Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
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Varhaiskasvatuksen määräaikaiset johtamisjärjestelyt  
 
Kh § 175 
6.9.2021 Jokioisten kunnan varhaiskasvatuksen (päivähoito ja esiopetus) 

johtaminen on järjestetty seuraavasti: 
 

Varhaiskasvatus kuuluu koulutuslautakunnan tehtäväalueisiin. 
Koulutuslautakunnan toimialaa johtaa sivistystoimenjohtaja.   

Varhaiskasvatuksen johto- ja esimiestehtävistä vastaa varhaiskas-
vatusjohtaja.  

Varhaiskasvatusjohtajan viran tehtävän tarkoitus: 

Koko kunnan varhaiskasvatuksen johtotehtävät, päiväkotien johta-
jan tehtävät (Mäntypuisto ja Teerimäki ns. satelliitteineen), var-
haiskasvatuksen asiakaspalvelu ja varhaiskasvatuksen toimisto-
tehtävät.  

Perhepäivähoidon esimiestehtävistä vastaa perhepäivähoidon 
päällikkö, joka toimii tarvittaessa varhaiskasvatusjohtajan sijaise-
na.  

Päiväkoteihin (Teerimäki ja Mäntypuisto) on nimetty vastaavat 
varhaiskasvatuksen opettajat. Vastaavilla varhaiskasvatuksen 
opettajilla on päiväkodeissa erityistehtäviä normaalin varhaiskas-
vatuksen opettajan työn lisäksi (mm. työvuorolistat, tiedottaminen, 
yhteyshenkilönä toimiminen, tapahtumien vastuuhenkilö jne.).  

Varhaiskasvatusjohtajan virkavapaa 

Varhaiskasvatusjohtaja on tällä hetkellä pidempiaikaisella virkava-
paalla. Varhaiskasvatuksen johtotehtävät tulee varhaiskasvatus-
johtajan virkavapaan ajaksi järjestellä uudelleen.  

Varhaiskasvatusjohtajan tehtävään ei ole kovinkaan helppoa saa-
da sijaista johtuen sijaisuuden kestosta. Jokioisten kunnan var-
haiskasvatuksen työntekijöistä ei ole tehtävään löytynyt tekijää.  

Määräaikainen ratkaisu 

Sivistystoimenjohtaja on keskustellut perhepäivähoidon päällikön, 
päiväkotien vastaavien varhaiskasvatuksen opettajien ja pääluot-
tamusmiehen (JUKO) kanssa seuraavasta mallista: 
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1. Perhepäivähoidon päällikkö toimii vs. varhaiskasvatusjohtaja-
na – perhepäivähoidon päällikkönä. 

2. Varhaiskasvatuksen toimistolle palkataan vs. varhaiskasvatus-
johtajan – perhepäivähoidon päällikön avuksi toimistotyönteki-
jä. Toimistotyöntekijälle laaditaan työtehtävistä toimenkuva.  

3. Päiväkotien vastaavat varhaiskasvatuksen opettajat nimetään 
päiväkotien johtajiksi. Päiväkotien johtajat toimivat yksiköis-
sään työntekijöiden lähiesihenkilöinä. Päiväkotien johtajille 
laaditaan työtehtävistä toimenkuvat.  

 

Keskusteluissa mallia on kannatettu ja sitä on pidetty hyvänä vaih-
toehtona ratkaista varhaiskasvatuksen johtamisen haasteet var-
haiskasvatusjohtajan virkavapaan ajaksi.  
 

Ehdotus Kunnanhallitus päättää, että varhaiskasvatusjohtajan virkavapaan 
aikana: 
 

1. Perhepäivähoidon päällikkö toimii vs. varhaiskasvatusjohtaja-
na – perhepäivähoidon päällikkönä. 

2. Varhaiskasvatuksen toimistolle palkataan vs. varhaiskasvatus-
johtajan-perhepäivähoidon päällikön avuksi toimistotyöntekijä 
ja oikeuttaa vs. varhaiskasvatusjohtajan – perhepäivähoidon 
päällikön valitsemaan tehtävään työntekijä. Toimistotyönteki-
jälle laaditaan työtehtävistä toimenkuva.  

3. Päiväkotien vastaavat varhaiskasvatuksen opettajat nimetään 
päiväkotien johtajiksi. Päiväkotien johtajat toimivat yksiköis-
sään työntekijöiden lähiesihenkilöinä. Päiväkotien johtajille 
laaditaan työtehtävistä toimenkuvat, jotka sisältävät kunnan 
hallintosäännössä varhaiskasvatusjohtajalle kuuluvia tehtäviä. 
 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-
dotuksen 

  
-------- 
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Koula § 8 
23.3.2022 Kunnanhallitus on kokouksessaan 6.9.2021 § 175 päättänyt var-

haiskasvatuksen väliaikaisista johtamisjärjestelyistä.  
Perhepäivähoidon päällikkö on toiminut toimintavuoden 2021–
2022 varhaiskasvatusjohtajana – perhepäivähoidon päällikkönä. 
Kunnanvirastolle varhaiskasvatuksen toimistolle on palkattu osa-
aikainen toimistotyöntekijä ja päiväkotien vastaavat varhaiskasva-
tuksen opettajat ovat toimineet päiväkotien johtajina.  
 
Varhaiskasvatusjohtajan virkavapaa jatkuu tämän hetken tiedon 
mukaan vuoden 2022 loppuun saakka.  
Sivistystoimenjohtaja on keskustellut varhaiskasvatuksen johta-
misjärjestelyjen jatkosta vs. varhaiskasvatusjohtaja – perhepäivä-
hoidon päällikön kanssa ja päiväkotien johtajien kanssa. Varhais-
kasvatusjohtajan virkavapaan jatkuessa koko vuoden 2022 on pe-
rusteltua pyrkiä rekrytoimaan ko. tehtävään kokoaikainen sijainen.  
Toimintavuoden 2022 kokemukset siitä, että päiväkotien vastaa-
vat varhaiskasvatuksen opettajat toimivat päiväkotien johtajina 
ovat olleet hyvin positiivisia sekä varhaiskasvatuksen johdon että 
koko henkilöstön näkökulmasta. On perusteltua jatkaa toistaiseksi 
niin, että vastaavat varhaiskasvatuksen opettajat jatkavat päivä-
kotien johtajina. Tämä järjestely on selkeyttänyt yksiköiden johta-
mista ja mahdollistaa myös vs. varhaiskasvatusjohtajalle riittävän 
työajan sijaisuuden ajan.  

 
 
Ehdotus Koulutuslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että var-

haiskasvatuksen johtamisjärjestelyt varhaiskasvatuksen johtajan 
osalta toteutetaan jatkossa seuraavasti: 

 
1. Varhaiskasvatusjohtajalle rekrytoidaan sijainen kevään 2022 

aikana. 

 

2. Päiväkotien vastaavat varhaiskasvatuksen opettajat jatkavat 

päiväkotien johtajina.  

 
 
Päätös  Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
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Valtuustoaloite kunnan varhaiskasvatuksen järjestämisen ja  
toimintamuotojen muuttamiseksi 
 
Koula § 9 
23.3.2022 Jokioisten Perussuomalaisten valtuustoryhmä on tehnyt 

14.10.2022 seuraavan valtuustoaloitteen:  
 

”Jokioisten kunnan alueella ei varhaiskasvatuksen tarve ja tarjon-
ta kohtaa enää tänä päivänä. Päiväkotiin ei oteta alle 3-vuotiaita 
lapsia ja toisaalta perhepäivähoitajia on liian vähän, ainakin taa-
jama-alueella. Se, että päiväkodeissa ei ole alle 3-vuotiaiden ryh-
mää, on jäänne joistakin entisistä hyvistä ajoista, jolloin vanhem-
mat olivat töissä arkisin klo 8–16 ja perhepäivähoitajia oli kunnan 
alueella riittävän kattavasti. Perhepäivähoitajista on pula ja vaih-
tuvuus verrattain isoa. Kenties tästä syystä, ei perhepäivähoitajien 
kotien sijaintiin, ole kiinnitetty riittävästi huomiota. 

 
Pidämme kohtuuttomana, että pienessä kunnassa, joutuu lapsi 
olemaan helposti yli tunnin pidempiä hoitopäiviä, sen takia, että 
kunnalla ei ole tarjota hoitopaikkaa taajama-alueelta. Jos esimer-
kiksi vanhemman työpäivä on 8 tuntia, työmatka edestakaisin 
2 tuntia ja tähän vielä lisätään pitkä ajomatka hoitopaikkaan, joka 
on täysin eri suunnalla kuin koti ja työpaikka. Tällöin lapsen ”työ-
päivän” pituudeksi tulee helposti yli 11 tuntia ja tämä ei taatusti 
ole lapsen etujen mukaista. 

 
Koska perhepäivähoitajia ei ilmiselvästi saada reilusti lisää koh-
tuullisten ajoaikojen päähän taajama-alueelta, helpottaisi tilannet-
ta alle 3-vuotiaiden ryhmän perustaminen päiväkoteihin ja/tai 
ryhmäperhepäivähoidon järjestäminen.  

 
Varahoitojärjestelmä ei myöskään palvele lapsiperheiden tarpeita. 
Varahoitopaikka saattaa vaihtua jatkuvasti, ja perhepäivähoitajan 
ollessa estynyt tekemään työtään, lapsi joutuu yhtä äkkiä aivan 
vieraaseen paikkaan, vieraan aikuisen ja vieraiden lasten kanssa. 
Pahimmissa tapauksissa varahoitopaikkaa ei edes osoiteta, en-
nen kuin vanhempi on joutunut useammassa puhelussa, vaati-
malla vaatimaan sen järjestämistä. Kun varahoitojärjestelmä ei 
toimi, se lisää tarpeettomasti lasiperheiden kuormittumista.  

 
Jokioisten Perussuomalaisten valtuustoryhmä esittää, että koulu-
tuslautakunnan tulee puuttua edellä mainittuihin epäkohtiin, sekä 
muuttaa varhaiskasvatuksen järjestäminen ja toimintamuodot vas-
taamaan lapsiperheiden tarpeita 2020-luvulla. Alle 3-vuotiaiden  
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päiväkotiryhmän perustamisen sekä ryhmäperhepäivähoidon jär-
jestämisen mahdollisuudet tulee selvittää perinpohjaisesti, sillä ne  
molemmat helpottaisivat suuresti, muutenkin kiireisen ja haasta-
van, lapsiperheen arjen ja työelämän yhdistämistä. Nämä mo-
lemmat ratkaisut parantaisivat myös varahoitojärjestelmää huo-
mattavasti.” 

 
Koulutuslautakunta on kokouksissaan 15.12.2021 ja 9.2.2022 kä-
sitellyt ryhmäperhepäivähoitokodin perustamista. Asia on edennyt 
kunnanhallituksen kautta valtuuston käsittelyyn, joka on kokouk-
sessaan 23.3.2022 päättänyt hyväksyä ryhmäperhepäivähoitoko-
din toiminnan aloittamisen. Ryhmäperhepäivähoitokodin perusta-
minen lisää kuntaan lasten hoitopaikkoja ja varahoidon järjestä-
mismahdollisuuksia.  
 
Koulutuslautakunta on kokouksessaan 15.12.2021 päättänyt pe-
rustaa työryhmän kartoittamaan ja selvittämään varhaiskasvatuk-
sen kokonaistilaa ja tulevaisuuden palvelujen kehittämistä. Tehtä-
vän selvityksen perusteella kuntaan laaditaan tiekartta varhais-
kasvatuksen palvelukokonaisuuden kehittämisvaihtoehdoista.  

 
Sivistystoimenjohtaja, henkilöstöpäällikkö ja perhepäivähoitajia 
edustava pääluottamusmies ovat neuvotelleet perhepäivähoidos-
ta, hoitajien palkkauksesta ja työn houkuttelevuuden lisäämisestä. 
Tavoitteena on, että perhepäivähoitajien saatavuus turvataan ja 
alan houkuttelevuutta lisätään. Kuntatyönantajien (KT) mukaan 
perhepäivähoitajien palkkaukseen on tulossa suuria muutoksia 
liittotasolla. Jokioisten kunnassa seurataan liittokohtaisten neuvot-
telujen etenemistä. Tarvittaessa Jokioisten kunnassa pyritään 
huolehtimaan perhepäivähoitajien saatavuudesta esimerkiksi pa-
kallisen sopimuksen turvin.  

 
Ehdotus Lautakunta päättää antaa valtuustoaloitteeseen liittyen seuraavan 

lausunnon: 
 

Koulutuslautakunta on päättänyt monista toimista Jokioisten kun-
nan varhaiskasvatuksen kehittämiseksi, jotka ovat myös valtuus-
toaloitteen esitysten mukaisia. Kuntaan perustetaan keväällä 
2022 ryhmäperhepäivähoitokoti, varhaiskasvatuksen kehittä-
miseksi on nimetty työryhmä ja perhepäivähoitajien saatavuutta 
pyritään tulevaisuudessa parantamaan tarvittaessa esimerkiksi 
paikallisen sopimuksen turvin.  

 
 
Päätös  Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
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Valtuustoaloite pienten lasten hoitopaikkojen lisäämisestä 
 
Koula § 10 
23.3.2022 Jokioisten Vasemmistoliiton valtuustoryhmä on tehnyt 14.10.2021 

seuraavan valtuustoaloitteen:  
 

”Me allekirjoittaneet Vasemmistoliiton valtuustoryhmän jäsenet 
esitämme, että Jokioisten kunta lähtee valmistelemaan nopealla 
aikataululla pienten lasten hoitopaikkojen lisäystä Jokioisten kun-
nan palveluna. 
 
Hoitopaikkoja on ostettu Forssasta, tälläkin hetkellä useita, koska 
omassa kunnassamme ei ole tarjota pienille, alle kolmevuotiaille 
lapsille mm. vuorohoitopaikkoja. 
 
Kunnassa on rekrytointivaikeuksia ollut perhepäivähoitajien va-
paana oleviin työsuhteisiin, lisäksi päiväkodeissa ei ole mahdolli-
suutta hoitaa alle kolmevuotiaita, koska paikat ovat täynnä. 
 
Tämä on myönteinen asia, että puhumme pienten lasten hoitopai-
koista ja vieläpä kunnassa, jossa ei mennä raha edellä vaan jous-
tavuus ja tehokkuus yhdessä lasten hyvän ja turvallisen oppimis- 
ja toimintaympäristön kanssa. 
 
Siksi Jokioisten Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittääkin, että 
kuntaan perustetaan työryhmä miettimään, miten nopeasti 
saamme lisätilaa mm. moduuliratkaisun muodossa päiväkodin yh-
teyteen tai perustettaisiin kuntaan mm. ryhmäperhepäiväkoti tai 
parannetaan perhepäivähoitajien palkkauksen epäkohtia, jotta ala 
tulee houkuttelevaksi. 
 
Mikäli päädytään lisätilojen hankintaan, tiloja voidaan käyttää 
myös varahoitopaikkana, aina sama turvallinen paikka ja tutut hoi-
tajat, tämäkin parantaa perheiden hyvinvointia.” 

 
Koulutuslautakunta on kokouksissaan 15.12.2021 ja 9.2.2022 kä-
sitellyt ryhmäperhepäivähoitokodin perustamista. Asia on edennyt 
kunnanhallituksen kautta valtuuston käsittelyyn, joka on kokouk-
sessaan 23.3.2022 päättänyt hyväksyä ryhmäperhepäivähoitoko-
din toiminnan aloittamisen. Ryhmäperhepäivähoitokodin perusta-
minen lisää kuntaan lasten hoitopaikkoja ja varahoidon järjestä-
mismahdollisuuksia.  
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Koulutuslautakunta on kokouksessaan 15.12.2021 päättänyt pe-
rustaa työryhmän kartoittamaan ja selvittämään varhaiskasvatuk-
sen kokonaistilaa ja tulevaisuuden palvelujen kehittämistä. Tehtä-
vän selvityksen perusteella kuntaan laaditaan tiekartta varhais-
kasvatuksen palvelukokonaisuuden kehittämisvaihtoehdoista.  
Sivistystoimenjohtaja, henkilöstöpäällikkö ja perhepäivähoitajia 
edustava pääluottamusmies ovat neuvotelleet perhepäivähoidos-
ta, hoitajien palkkauksesta ja työn houkuttelevuuden lisäämisestä. 
Tavoitteena on, että perhepäivähoitajien saatavuus turvataan ja 
alan houkuttelevuutta lisätään. Kuntatyönantajien (KT) mukaan 
perhepäivähoitajien palkkaukseen on tulossa suuria muutoksia 
liittotasolla. Jokioisten kunnassa seurataan liittokohtaisten neuvot-
telujen etenemistä. Tarvittaessa Jokioisten kunnassa pyritään 
huolehtimaan perhepäivähoitajien saatavuudesta esimerkiksi pa-
kallisen sopimuksen turvin.  

  
 
Ehdotus Lautakunta päättää antaa valtuustoaloitteeseen liittyen seuraavan 

lausunnon: 
 

Koulutuslautakunta on päättänyt monista toimista Jokioisten kun-
nan varhaiskasvatuksen kehittämiseksi, jotka ovat myös valtuus-
toaloitteen esitysten mukaisia. Kuntaan perustetaan keväällä 
2022 ryhmäperhepäivähoitokoti, varhaiskasvatuksen kehittä-
miseksi on nimetty työryhmä ja perhepäivähoitajien saatavuutta 
pyritään tulevaisuudessa parantamaan tarvittaessa esimerkiksi 
paikallisen sopimuksen turvin.  
 
 

Päätös  Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
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Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistus 1.8.2022 alkaen     

 

 

Koula § 11 

23.3.2022 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja on tarkistettu 8. joulukuuta 
2021 annetulla opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoituksella (Ope-
tus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus indeksillä tarkistetuista varhais-
kasvatuksen asiakasmaksuista, 1087/2021).   
 
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaissa (1503/2016) säädetään 
kunnan järjestämässä päiväkoti – ja perhepäivähoidossa perittä-
vistä maksuista. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain edellyt-
tämät indeksitarkistukset asiakasmaksuun ja tulorajoihin tehdään 
joka toinen vuosi. 
 
Elokuun 2022 alusta tehtävän indeksitarkistuksen myötä varhais-
kasvatuksessa perittävä enimmäismaksu on ensimmäisen lapsen 
osalta 295 euroa (nykyisen 288 sijaan) kuukaudessa ja alin perit-
tävä maksu on 28 euroa (nykyisen 27 sijaan). Toisesta lapsesta 
perittävä maksu on enintään 40 prosenttia nuorimman lapsen 
maksusta eli enintään 118 euroa (nykyisen 115 sijaan) kuukau-
dessa. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lap-
sen maksusta. Yli kuusihenkisen perheen tulorajaa korotetaan 
kustakin seuraavasta lapsesta 197 euroa (nykyisen 189 sijaan) 
1.8.2022 lähtien. 
 
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki ei koske yksityisesti järjes-
tettävää varhaiskasvatusta. 
 
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on sidottu opetustoimen hin-
taindeksiin ja tulorajat ansiotasoindeksiin varhaiskasvatuksen 
asiakasmaksuista annetussa laissa tarkemmin säädetyllä tavalla.  
 
 
Tarkistusperuste:                           Muutos %      
             
Opetustoimen hintaindeksi             2,510 
Ansiotasoindeksi                            4,110  
 
 
 
 
 
 



 
           Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 
Lautakunta Hallitus Valtuusto Lisätietoja: Jari Sillanpää  

050 545 1005  
jari.sillanpaa@jokioinen.fi  
  
  

 
 
 
Uudet 1.8.2022 voimaan astuvat tulorajat sekä maksuprosentit 
ovat seuraavat: 
 
 
Perheen koko,  Korkein maksu                    
henkilöä euroa/kk prosentti 

                   
2  2913 10,70    
3  3758 10,70    
4  4267 10,70    
5  4777 10,70    
6  5284 10,70  
 
 
 

Ehdotus  Jokioisten koulutuslautakunta vahvistaa lain mukaiset perheen 
tulorajat, maksuprosentit ja sisarusten maksujen määräytymisen 
1.8.2022 alkaen Jokioisten kunnan varhaiskasvatuksessa.  

 
 
Päätös  Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 
Lautakunta Hallitus Valtuusto Lisätietoja: Jari Sillanpää  

050 545 1005  
jari.sillanpaa@jokioinen.fi  
  
  

 
 
 
 
Viranomaisten pöytäkirjat ja päätökset 
 
Koula § 12 
23.3.2022  Populus Kirsi Sundqvist § 38-85 

 
Populus Marjo Ramstadius § 8-27 

 
Populus Marika Tuomola § 17-51 

 
Pro Consona Kirsi Sundqvist 
Asiakaspäätökset KS/220015- KS/220046 

 
Henkilöstöpäätökset KIS/220036 – KIS/220108 
 
Sivistystoimenjohtajan päätökset § 6-9 
 
Paanan koulun rehtorin päätökset § 1-17 
 
Miinan koulun rehtorin päätös § 13 

 
 

 
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 1(3) 

Koulutuslautakunta ja valitusosoitus 
  23.3.2022  

 

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: 
1-6 
______________________________________________________ 
 
Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 
 
_______________________________________________________ 

 

 

Oikaisuvaatimusohjeet 

Oikaisuvaatimusviran- 
omainen ja -aika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen/ 
hankintaoikaisun. 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu tehdään, osoite ja 
postiosoite: 
 
Jokioisten koulutuslautakunta 
Miinan koulu 
Koulutie 8 
31600 Jokioinen 
puhelin: https://www.jokioinen.fi/yhteystiedot/ 
sähköposti: jokioisten.kunta@jokioinen.fi 
 
Oikaisuvaatimuspykälät: 
1-6 
 
Hankintaoikaisupykälät: 
 
_______________________________________________________ 
Oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista. 

 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Jokioisten kunnan kirjaamoon määräajan 
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. 

 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista 
sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä 
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.  
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Oikaisuvaatimuksen  
sisältö 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7. päivänä siitä, kun 
pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi kunnan kotisivuille. 

 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimus-
ajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai 
juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä 
arkipäivänä sen jälkeen. 
 
Oikaisuvaatimuksesta/hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimus 
perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 
 

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 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  
 
Kunnallisvalitus, pykälät: 
Valitusaika 30 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. 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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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 
260 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. 
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