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Kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvaukset vuonna 2019 
 
Koula § 1 
29.1.2019 Suomen kuntaliitto on antanut 19.12.2018 päivätyllä yleiskirjeel-

lään 16/2018 suosituksen kunnallisen perhepäivähoidon kustan-
nuskorvauksista vuodelle 2019. 
 
Kuntaliitto on keskustellut asiasta KT Kuntatyönantajien ja Kunta-
alan Unioni ry:n kanssa.  
Elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien alaindeksin kehitys 
marraskuusta 2017 marraskuuhun 2018 oli 1,11 % (indeksin 
2015=100 mukaan). Kokonaisindeksin muutos oli 1,26 %. 
 
Kustannuskorvauksen tarkistamisessa käytetään kuluttajahintain-
deksiä ja sen alaindeksiä 01 Elintarvikkeet ja alkoholittomat juo-
mat. Marraskuusta joulukuuhun 2018 kokonaisindeksin kasvuksi 
on arvioitu 0,04 % sekä elintarvikkeiden ja alkoholittomien juo-
mien kasvuksi on arvioitu 0,21 %.  
Vuoden 2019 kuluttajahintojen kokonaisindeksin kasvuksi on ar-
vioitu 1,3 %. Elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien kasvuna 
on käytetty 1,4 %:a. (Lähde VM/Kuntaliitto) 
 
Kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvaus 
Omassa kodissaan työskentelevälle kunnalliselle perhepäivähoi-
tajalle korvataan lapsen hoidosta aiheutuneet välittömät kustan-
nukset Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen KVTES 
(2018- 2019) perhepäivähoitajia koskevan liitteen 12 13 §:n (Per-
hepäivähoidon kustannuskorvaukset) mukaan Suomen Kuntalii-
ton kulloinkin voimassa olevan perhepäivähoidon kustannuskor-
vauksia koskevan suosituksen mukaisesti.  
Tässä suosituksessa mainittuja kustannuskorvauksia myöhemmin 
tarkistettaessa käytetään perusteena elintarvikekustannusten 
osalta kuluttajahintaindeksin ravintoryhmän alaindeksin ja muiden 
kustannusten osalta kuluttajahintaindeksin muutosta. Suositusta 
tarkistetaan kalenterivuosittain käyttäen laskennan perusteena 
viimeisimpiä käytettävissä olevia indeksejä ja suositusvuoden ar-
vioitua ao. kustannusten muutosta. Kustannuskorvaukset säilyte-
tään aamiaisen/välipalan/iltapalan ja lounaan/päivällisen osalta 
viime vuoden tasolla ja muuta kustannus korotetaan indeksi mu-
kaisesti. 
 
Kulukorvaus on voimassa olevan lainsäädännön mukaan perhe-
päivähoitajan veronalaista ansiotuloa, koska sitä ei ole tulovero-
laissa säädetty verovapaaksi tuloksi. Omassa kodissa työskente-
levälle kunnalliselle perhepäivähoitajalle hyväksytään tulon hank- 
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kimisesta aiheutuneina menoina vähennykseksi työantajan mak-
samat kustannuskorvaukset maksetun määräisenä ilman eri selvi-
tystä. Kustannuskorvauksen ulkopuolelle jäävät tulonhankkimis-
kulut perhepäivähoitaja voi vähentää verotuksessa erillisen selvi-
tyksen perusteella. 
Jos kunta on kuitenkin korvannut perhepäivähoitajalle jonkun tu-
lonhankkimiskulun normaalin kustannuskorvauksen lisäksi, tällai-
sesta kulusta ei myönnetä vähennystä (verohallinnon yhtenäistä-
misohje 2017).  

 
Suomen Kuntaliitto suosittelee keskusteltuaan asiasta KT Kunta-
työnantajien ja Julkisen alan Unionin JAU ry:n kanssa, että kun-
nallisessa perhepäivähoidossa suoritetaan ajalla 1.1.-31.12.2019 
omassa kodissaan työskenteleville perhepäivähoitajille seuraa-
vien yksikköhintojen pohjalta laskettuja kustannuskorvauksia. 
Korvausten on tarkoitus kattaa hoidosta hoitajalle aiheutuvat to-
delliset kustannukset. Työantaja voi halutessaan korottaa suosi-
tuksen mukaisia tasoja, mikäli se katsoo kustannuskorvauksen 
tason olevan riittämätön. 

 
Alle kouluikäinen: 
Aamiainen tai välipala tai iltapala, € 0,73  
lounas tai päivällinen, € 1,73  
muu kustannus, €/päivä 1,83  
 
Muun kustannuksen osuus muussa kuin kokopäiväisessä hoidos-
sa lasketaan suhteutettuna päivittäisen hoitajan ajoittumiseen ja 
pituuteen. 
 
Muu perhepäivähoito: 
 
Kustannuskorvaus suositus ei koske muuta perhepäivähoitoa kuin 
perhepäivähoitajan omassa kodissaan antamaa hoitoa. Verokäy-
tännössä hyväksytty kulukorvausten hankkimisvähennys ilman 
tositteita koskee vain perhepäivähoitajia. Perheille korvattavista 
todellisista elintarvikekustannuksista on oltava asianmukaiset sel-
vitykset ja tositteet. Muita kuin elintarvikekustannuksia ei päivä-
hoitolain mukaan edellytetä perheille korvattavaksi. 
 
Järjestettäessä perhepäivähoitoa saman perheen lapsille heidän 
omassa kodissaan ei elintarvikekorvausta varhaiskasvatuslain 11 
§ 2 momentin (540/2018) mukaisesti suoriteta. Sen sijaan elintar-
vikekorvaus maksetaan ruokailusta vastaavalle perheel-
le/perheille kaikista hoidossa olevista lapsista silloin, kun kaikki 
lapset eivät ole saman perheen lapsia. 
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Hoitajan ruokailusta lapsen kotona tapahtuvassa hoidossa sopivat 
joko lapsen vanhemmat ja hoitaja tai kunta, vanhemmat ja hoitaja 
kussakin tapauksessa erikseen. 
Ryhmäperhepäivähoidossa ei kustannuskorvauksia suoriteta sil-
loin, kun kunta hankkii toimintaa varten ravinto- ja muut tarvikkeet. 
 
Päivähoidossa tarjottavat ateriat: 
 
Varhaiskasvatuslain 11 §:n mukaan varhaiskasvatuksessa oleval-
le lapselle on järjestettävä hoitopaikassa lapsen ravitsemustar-
peet täyttävä terveellinen ja tarpeellinen ravinto. Ruokailu järjeste-
tään ohjatusti kaikille läsnä oleville lapsille. Kunnan tulee hoito-
suhteen alkaessa määritellä hoitosopimuksessa lapselle päivä-
hoidossa tarjottavat ateriat. Lapselle tarjottavien aterioiden määrä 
riippuu lapsen hoitoajoista. Hoitosopimuksen muutos saattaa 
edellyttää myös aterioiden määrän tarkistamista.  
Kustannuskorvaus hoidossa järjestettävästä tarpeellisesta ravin-
nosta 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 varhais-
kasvatuslain 11 §:stä johtuvista syistä. Hoitosopimuksessa määri-
tellään erityisruokavalioiden tarve ja toteuttaminen. Samalla arvi-
oidaan, aiheuttako erityisruokavalio lisäkustannuksia hoidon jär-
jestämisessä. Tavallisimpien erityisruokavalioiden ollessa kysy-
myksessä lisätään siitä aiheutuvina kustannuksina enintään 30 % 
tavallisen ruokavalion aiheuttamiin kustannuksiin. 
Valtion ravitsemusneuvottelukunnan 2018 julkaiseman ”terveyttä 
ja iloa ruuasta -varhaiskasvatuksen ruokailusuositus”- mukaan 
terveydellisistä syistä erityisruokavaliota noudattavalle tai erityis-
tarpeiselle lapselle tarjotaan varhaiskasvatuksessa sopivaa ja tur-
vallista ruokaa. Erityisruokavaliot, joissa ruokavalio on osasairau-
den hoitoa, edellyttävät hoitavan lääkärin todistusta. Käytännön 
toteuttamisessa apuna on tarvittaessa ravitsemusterapeutin laa-
tima yksilöllinen ohjeistus. Diabetesta sairastava lapsi ei tarvitse 
erityisruokavaliota vaan hänelle sopii tavanomainen varhaiskas-
vatuksessa tarjottava ruoka. Lisäksi 
Kansallisen allergiaohjelman 2008 - 2018, Päivähoidon allergia-
ohje-työryhmän laatiman Allerginen lapsi päivähoidossa -ohjeen 
mukaan pääsääntö on, että allerginen lapsi syö päivähoidossa 
samaa ruokaa kuin muut lapset, jollei allergiaruokavalion välttä-
mättömyydestä ole lääkärinlausuntoa. 
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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 dieetis-
tä on kyse ja mitä tuotteita käytetään korvaavina tuotteina. Kus-
tannuksiltaan kalliiden ruokavalioiden, esim. keliakia tai usean eri 
sairauden aiheuttama erityisruokavalio, osalta lisäkustannukset 
tulisi määritellä tapauskohtaisesti todellisten menojen mukaisina. 
Lisäkustannuksista tulee antaa verottajalle erillisselvitys. Tällöin 
ruokavalion tulee olla hoitavan lääkärin ja/tai ravitsemusasiantun-
tijan määrittelemä.  
 
Kuntaliitto suosittelee, että niissä tapauksissa joissa perhepäivä-
hoitoryhmässä jollakin lapsella on vähälaktoosinen ruokavalio, 
kustannuskorvaukset maksettaisiin siten, että perhepäivähoitajan 
työn säästämiseksi kaikille lapsille voitaisiin valmistaa vähälaktoo-
sinen ateria. 
 
Varhaiskasvatuslain 11 § 2 momentin mukaan kustannuskorvaus 
ei koske kliinisiä ravintovalmisteita tai niihin verrattavia tuotteita 
(esim. äidinmaidonvalmiste tai lehmänmaitoa korvaavat valmis-
teet), jotka korvataan sairausvakuutuslain (1224/2004) nojalla. 
 
Muut kustannukset: 
 
Kustannuskorvaussuosituksen muita kustannuksia koskeva osuus 
sisältää korvauksen muista kuin ravintoaineista aiheutuvista ta-
vanomaisista menoista kuten huoneiston käytöstä, sähköstä, ve-
destä, lämmöstä, askartelutarvikkeista ja leikkivälineistä, lapsen 
hoitoon liittyvistä puheluista yms. menoista.  
 
Korvaus ei sisällä työvaatetusta eikä erityishankintoja, kuten huo-
neiston saneerausta esimerkiksi hoitolapsen allergisuuden vuoksi, 
lastentarvikkeiden säilytystilojen, kaksosten rattaiden, syöttötuo-
lien ym. hankkimisesta tai korjaamisesta aiheutuvia tai muita vas-
taavia menoja.  Korvaus ei sisällä myöskään perhepäivähoidosta 
mahdollisesti aiheutuvia tiemaksujen korotuksia eikä piharaken- 
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teiden, esimerkiksi aitojen tai turvaporttien hankkimista tai kun-
nostamista eikä esimerkiksi hiekkalaatikon hiekan vaihtoa, kuten 
ei perhepäivähoitajien ammattikirjallisuutta tai tietotekniikan han-
kintoja. 
Tällaiset tulonhankkimiskulut perhepäivähoitajan tulee esittää to-
sitteiden perusteella verotuksessa vähennettäväksi.  
 
Lapsen päivähoitoa on viime vuosina kehitetty siten, että perhe-
päivähoito ja päiväkodit toimivat yhdessä tukien ja täydentäen 
toistensa palveluja. Kuntaliitto suosittelee, että perhepäivähoidos-
sa käytetään mahdollisuuksien mukaan päiväkotien kanssa yhtei-
siä toimintavälineitä ja/tai  
kunta järjestää leikkivälineiden lainausta. 
Kunta voi lisäksi järjestää päivähoitolain kasvatustavoitteiden to-
teuttamiseksi kulttuuripalveluita ja muita lapsia kehittäviä osallis-
tumismuotoja kuten retkiä, matkoja ja tutustumiskäyntejä. Näiden 
muiden toimintojen aiheuttamien kustannusten suorittamisesta tai 
korvaamisesta kunta päättää paikallisten olosuhteiden mukaan. 

 
Ehdotus Koulutuslautakunta päättää, että ajalla 1.1. - 31.12.2019 kunnalli-

sille perhepäivähoitajille suoritetaan perhepäivähoidon kustan-
nuskorvaukset Suomen Kuntaliiton yleiskirjeen 16/2018 mukai-
sesti. 

 
Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
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Asiakastyytyväisyyskysely varhaiskasvatuksessa 
 
Koula § 2 
29.1.2019 Varhaiskasvatuksen järjestäjän ja tuottajan tulee arvioida anta-

maansa varhaiskasvatusta sekä osallistua ulkopuoliseen toimin-
tansa arviointiin. 

  
 Varhaiskasvatuksen arvioinnin tarkoituksena on turvata varhais-

kasvatuslain tarkoituksen toteuttamista ja tukea varhaiskasvatuk-
sen kehittämistä ja edistää lapsen kehityksen, oppimisen ja hy-
vinvoinnin edellytyksiä.  Arviointien keskeiset tulokset tulee julkis-
taa. 

 
 Jokioisten varhaiskasvatuksessa tehtiin asiakastyytyväisyyskysely 

marras-joulukuussa 2018.  
 Varhaiskasvatuksen huoltajille ja lapsille tehtiin erilliset asiakas-

tyytyväisyyskyselyt.  Huoltajat vastasivat kyselyyn numeroarvioin-
nilla1-5, lasten kyselyssä käytettiin hymiöitä.  Vanhemmat täyttivät 
lasten kyselyt yhdessä lastensa kanssa kotona.      
Kysely suunnattiin esiopetuksen, 3-5 v päiväkotilasten ja perhe-
päivähoidon kokonaisuuksiin.  Kyselyyn sai vastata nimettömänä 
ja halutessaan nimellä.  Lisäksi huoltajilta ja lapsilta pyydettiin sa-
nallisia kommentteja esitettyihin kysymyksiin.  

 
 Huoltajille esitettiin myös seuraavat kysymykset: 

- Miten yhteistyötä varhaiskasvatuksen/esiopetuksen kanssa 
voisi mielestäsi kehittää? 

- Kerro asioista, jotka mietityttävät sinua. 
- Pitäisikö varhaiskasvatuksen/esiopetuksen mielestäsi tarjota 

jotain muuta toimintaa, mitä? 
- Pitäisikö varhaiskasvatuksen/esiopetuksen mielestäsi luopua 

jostain toiminnasta, mistä/miksi? 
- Miten kehittäisit varhaiskasvatuksen/esiopetuksen toimintaa? 
- Muita terveisiä varhaiskasvatuksen/esiopetuksen väelle 
 
Annettujen arviointien yhteenvedon teki varhaiskasvatuksen joh-
taja esiopetuksen ja päiväkotien osalta ja perhepäivähoidon pääl-
likkö perhepäivähoidon osalta. 
 
Kyselyn vastausprosentti oli koko kunnassa 62%, perhepäivähoi-
dossa 70%, päiväkotien 3-5 vuotiailla 55% ja esiopetuksessa 
61%. Sanallisia vastauksia tuli myös runsaasti. 
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Kyselyjen tulokset käydään huolellisesti läpi koko henkilöstön 
kanssa toiminnan mahdollisen kehittämisen turvaamiseksi. Kyse-
lyn keskeiset tulokset julkaistaan ja varhaiskasvatuksessa olevat 
perheet saavat myös henkilökohtaisen tiedon kyselyn tuloksista. 
 
Lautakunnalle lähetetään esityslistan erillisliitteenä yhteenvedot 
vastauksista. Numeraaliset vastaukset (huoltajat) ja lasten vas-
taukset (hymiöt). 
 
Varhaiskasvatuksen johtaja esittelee kyselyn tuloksia lautakunnan 
jäsenille kokouksessa. 

 
Ehdotus Lautakunta päättää ottaa tiedokseen varhaiskasvatuksen asiakas-

tyytyväisyyskyselyn tulokset. 
 
Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
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Musiikkiopiston vanhempien kirje 
 
Koula § 3 
29.1.201 Joukko Lounais-Hämeen musiikkiopiston vanhempia on jättänyt 

kunnanjohtajalle kirjeen liittyen jokioislaisten lasten ja nuorten 
opiskelumahdollisuuksiin Lounais-Hämeen musiikkiopistossa.  

 
Kirjeessä todetaan seuraavaa: 
”Me jokioislaiset Lounais-Hämeen musiikkiopiston oppilaiden 
vanhemmat, oppilaiksi hakevien ja oppilaspaikkaa jonottavien las-
ten ja nuorten vanhemmat, vaadimme Jokioisten lapsille ja nuoril-
le yhtäläisiä mahdollisuuksia opiskella Lounais-Hämeen musiik-
kiopistossa forssalaisten lasten kanssa.” 
 
Yhtäläisillä mahdollisuuksilla tarkoitetaan oppilaspaikan saantia ja 
sivuaineoikeutta. Huoltajat kantavat huolta siitä, että Jokioisilta on 
vaikea päästä musiikkiopiston opiskelijaksi ja siitä, että jokioislai-
silla oppilailla ei ole mahdollisuutta saada sivuaineoikeutta. Huol-
tajat vaativat kirjeessään, että Jokioisten kunnan tulee taata kun-
talaisilleen yhtäläiset mahdollisuudet saada opiskelupaikka ja si-
vuaineoikeus taiteen perusopintoihin forssalaisten lasten kanssa.  
 
Jokioisten kunnanhallitus on käsitellyt kirjettä kokouksessaan 
15.10.2018 ja lähettänyt sen koulutuslautakunnalle asian valmis-
telua ja kannanottoa varten.  
 
Lounais-Hämeen musiikkiopiston on Forssan kaupungin omista-
ma musiikinopetusta antava lakisääteistä valtionosuutta saava 
oppilaitos.  Sen eri osastot ovat: musiikin varhaiskasvatus eli mu-
siikkileikkikoulu, perusopetus ja musiikkiopisto. Lisäksi opistossa 
on avoin osasto, joka nimensä mukaisesti on avoin eri-ikäisille 
oppilaille.  
Seudun kunnilla on sopimukset Forssan kaupungin kanssa musii-
kin laajan oppimäärän perusopetuksen järjestämisestä. Sopimuk-
sen mukaan Jokioisten kunnan perusoppilaspaikkojen kiintiöksi 
on vahvistettu korkeintaan 34 paikkaa. Sopimuksen mukaan Joki-
oisten kunta maksaa oppilaistaan vuotuisen maksun. Hinnat tar-
kistetaan vuosittain. Vuonna 2018 oppilaspaikan hinta oli 1 900 € 
/ vuosi.  
 
Jokioisten kunnalla on täytettynä 33 oppilaspaikkaa ja vuotuinen 
korvaus Forssan kaupungille musiikin laajan oppimäärän perus-
opetuksen järjestämisestä on tällä hetkellä 62 700 €. Sivuai-
neoikeuksia ei tällä hetkellä ole myönnettynä jokioislaisille oppi-
laille. Sivuainepaikan hinta on noin puolet perusoppilaspaikan  
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hinnasta. Mikäli kunta myöntäisi opiskelijoille sivuainepaikkoja, se 
vähentäisi perusoppilaspaikkojen määrää. 

 
Oppilaspaikat musiikkiopistossa seudun kunnista kevät 2019  

Forssa Humppila Jokioinen Koski Somero  Tammela Urjala Ypäjä 

92 9 33 7 36 36 10 2 

 
Verrattaessa eri kuntien oppilaspaikkojen määrää musiikkiopis-
tossa, voidaan todeta, että jokioislaisilla lapsilla ja nuorilla on suh-
teessa kuntien asukas- ja lapsimääriin yhtä paljon opiskelupaikko-
ja musiikkiopistossa kuin forssalaisilla lapsilla ja nuorilla sekä 
enemmän opiskelupaikkoja kuin seudun muiden kuntien lapsilla ja 
nuorilla.  

 
Musiikkiopistoon oppilaaksi hakeneet, mahdolliseksi oppilaaksi hyväksytyt ja oppilaiksi 
otetut jokioisilaiset lapset ja nuoret vuosina 2015-2018 

Jokioinen 2014 2015 2016 2017 2018  

Pyrkijöitä opistoon Ei tiedos-
sa 

13 11 9 7 

Oppilaaksi otetut  3 1 5 1 1 

 
Viime vuosina jokioislaisten on ollut vaikea päästä sisään musiik-
kiopistoon johtuen siitä, että paikkoja ei ole vapautunut juurikaan.  
Tilanne muuttunee kuitenkin lähivuosina, sillä musiikkiopistossa 
opiskelee tällä hetkellä seitsemän oppilasta, jotka ovat täyttäneet 
tai täyttävät tänä vuonna 18 vuotta. Musiikkiopistossa opiskelee 
tällä hetkellä 12 jokioislaista oppilasta, jotka ovat kevääseen 2019 
mennessä opiskelleet vähintään 10 vuotta. 11 vuotta tai pidem-
pään opiskelleita jokioislaisia oppilaita on seitsemän.  
 
Jokioisten kunnalla on ollut musiikkiopistossa pitkään 33 opiske-
lupaikkaa. Koulutuslautakunta on keskustellut paikkamäärästä 
viime vuosien aikana talousarvion laadinnan yhteydessä. Vuonna 
2017 kunnanhallitus antoi ohjeen, että hallintokuntien on laaditta-
va vuoden 2018 talousarvio siten, että käyttömenot ovat 2 % pie-
nemmät kuin vuoden 2017 talousarviossa. Vapaan sivistystyön 
määrärahoja pienennettiin kuten muitakin käyttömenoja. Tavoit-
teena oli vähentää musiikkiopiston paikkamäärää. Tavoitteeseen 
ei ole toistaiseksi päästy johtuen siitä, että opiskelupaikkoja ei ole 
juuri vapautunut.  
 
Koulutuslautakunnassa on keskusteltu myös siitä, että Jokioisten 
kunnassa syntyneet ikäluokat ovat olleet jo muutaman vuoden  
puolet siitä, mitä ne olivat aiemmin. Tällä asialla on luonnollisesti  



 
           Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro 

                Koulutuslautakunta  29.1.2019 11 1 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 
Lautakunta Hallitus Valtuusto Lisätietoja: Jari Sillanpää  

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

 
 
 
vaikutus järjestettävien ja ostettavien palvelujen määrään. Musiik-
kiopistosta ostattavien palvelujen määrää tulee tulevina vuosina 
tarkastella tältäkin osin. Ostettavien palvelujen määrä ei ole kas-
vussa, jos sitä suhteutetaan lasten määrään.  
 
Jokioisten kunta ylläpitää Jokiläänin kansalaisopistoa, jonka 
omistajina ovat Jokioisten kunnan lisäksi Humppilan ja Ypäjän 
kunnat. Jokiläänin kansalaisopisto tarjoaa kuntalaisille monipuoli-
sesti laadukasta musiikin opetusta. Tänä lukuvuonna opistossa 
on tarjolla 7 musiikkikurssia ja opetustunteja annetaan yhteensä 
537. Kursseilla on yhteensä 74 opiskelijaa, joista 22 opiskelijaa on 
alle 18 vuotiaita. Soitinkurssien opetustuntimäärä on 328 ja kaikki 
alle 18 – vuotiaat opiskelijat opiskelevat soitinkursseilla.  
  
Lounais-Hämeen musiikkiopisto on Forssan kaupungin omistama 
oppilaitos. Jokioisten kunta on tehnyt sopimuksen Forssan kau-
pungin kanssa musiikin laajan oppimäärän perusopetuksen järjes-
tämisestä ja päättänyt ostaa jokioislaisille lapsille ja nuorille 33 
opiskelupaikkaa musiikkiopistosta. Paikkamäärä on aikoinaan 
tarkkaan harkittu ja tavoitteena on ollut se, että jokioislaiset lapset 
ja nuoret saavat hyvät ja seudullisesti tasapuoliset mahdollisuu-
den musiikin harrastamiseen ja opintoihin musiikkiopistossa. Las-
ten määrän vähennyttyä ja edelleen vähentyessä tullaan musiik-
kiopistosta ostettavien palvelujen määrää tarkastelemaan tulevina 
vuosina. Ostettava paikkamäärä ei ole kasvussa.  
 
Huoltajien lähettämässä kirjeessä vaaditaan jokioislaisille lapsille 
ja nuorille yhtäläisiä mahdollisuuksia opiskella Lounais-Hämeen 
musiikkiopistossa forssalaisten lasten kanssa. Tällä hetkellä huo-
mioiden musiikkiopistossa opiskelevien lasten ja nuorten määrä 
suhteessa kuntien kokoon palvelut on järjestetty suhteellisen ta-
sapuolisesti.   
 
Kuntien palveluissa ja palvelurakenteissa on kuitenkin aina eroja. 
Niin kauan kuin Lounais-Hämeen musiikkiopisto on Forssan kau-
pungin omistama opisto ja opiskelijapaikoista päätetään erillisin 
sopimuksin, eroja kuntien välillä palvelujen määrässä tulee ole-
maan. Jokioisten kunta on pyrkinyt järjestämään vapaan sivistys-
työn palvelut kokonaisuudessaan laadukkaasti ja monipuolisesti.  
 
Musiikin opintoja voi suorittaa musiikkiopiston lisäksi Jokiläänin 
kansalaisopistossa. Huoltajien kirjeessä esittämä vaatimus siitä,  
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että musiikkiopiston tulee olla koko Lounais-Hämeen lasten ja 
nuorten yhtäläisesti saavutettavissa ei ole mahdollista nykyisellä 
mallilla, jossa Forssan kaupunki omistaa musiikkipiston ja sopi 
 
muksin kunnat ostavat opistosta oppilaspaikkoja. Toistaiseksi 
seutukunnalla ei ole käyty virallisia keskusteluja / neuvotteluja 
kuntien välillä vapaa sivistystyön oppilaitosten yhdistämisestä / 
yhteisomistajuudesta.  

 
Ehdotus Lautakunta päättää todeta, että Jokioisten kunta ostaa Forssan 

musiikkipoistosta tällä hetkellä 33 oppilaspaikkaa kunnan lapsille 
ja nuorille musiikin laajan perusopetuksen opintoihin. Jokioisten 
kunnalla on tällä hetkellä suhteessa kuntien asukas- ja lapsimää-
riin yhtä paljon opiskelupaikkoja musiikkiopistossa kuin forssalai-
silla lapsilla ja nuorilla sekä enemmän opiskelupaikkoja kuin seu-
dun muiden kuntien lapsilla ja nuorilla.  
 
Jokioisten kunta järjestää musiikin opetusta laajasti kunnan lapsil-
le ja nuorille myös Jokiläänin kansalaisopistossa. Seudun kuntien 
välillä ei ole käynnissä neuvotteluja vapaa sivistystyön oppilaitos-
ten yhdistämisestä / yhteisomistuksesta.  

 
Päätös  Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti 
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Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman täydentäminen 
 
Koula § 4 
29.1.2019 Kunnan tai useamman kunnan yhdessä on laadittava Lastensuo-

jelulain (417/2007 12§) mukainen lasten ja nuorten hyvinvoinnin 
edistämistä koskeva hyvinvointisuunnitelma, joka kuvaa lasten ja 
nuorten hyvinvoinnin edistämisen lisäksi lastensuojelun järjestä-
mistä ja kehittämistä kunnassa. Suunnitelma ohjaa, johtaa ja ke-
hittää lasten ja nuorten kokonaisvaltaista hyvinvointityötä kunnas-
sa. Suunnitelma on sekä strateginen että konkreettinen toiminta-
ohjelma, joka sisältää lasten ja nuorten parissa tehtävän hyvin-
vointityön arvopohjan ja tahtotilan, sekä konkreettiset tavoitteet, 
painopisteet ja kehittämisehdotukset tuleville vuosille.  
Forssan seudulla lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on teh-
ty seudullisesti Forssan, Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja 
Ypäjän kuntien, sekä Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän 
välisessä yhteistyössä.  

 
Hyvinvointikuntayhtymä tuottaa seutukunnan sosiaali- ja tervey-
denhuollon perhepalvelut ja toimii kaikkien viiden kunnan alueella, 
jonka takia päävastuu hyvinvointisuunnitelman laadinnasta on 
osoitettu hyvinvointikuntayhtymällä. Suunnitelma on laaja-alainen 
koskettaen lasten ja nuorten kasvuoloja, hyvinvoinnin edistämistä 
ja epäkohtien ehkäisemistä, vanhemmuuden tukea sekä lasten ja 
nuorten erilaisia palveluja lastensuojelupalvelut mukaan lukien. 

 
Jokioisten valtuuston on hyväksynyt seutukunnallisen lasten ja 
nuorten hyvinvointisuunnitelman vuosille 2017-2020. Valtuusto on 
päättänyt lähettää suunnitelman koulutuslautakunnalle toimenpi-
de-ehdotusten ja seurantasuunnitelman sekä viestintäsuunnitel-
man laadintaa varten.  

 
Jokioisten kunnan varhaiskasvatus, perusopetus, oppilashuolto, 
kouluterveydenhuolto, nuorisotoimi sekä Jokioisten seurakunta 
ovat yhdessä laatineet seudulliseen lasten ja nuorten hyvinvointi-
suunnitelmaan Jokioisten kuntaa koskevan toimenpide- ja seuran-
tasuunnitelman.  

 
Hyvinvointisuunnitelman tavoitteet, toimenpiteet, toteutuksesta, 
seurannasta ja arvioinnista vastaavat tahot: 

 
Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen ja kasvuolojen 
parantaminen: 
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1. Aikuiset osoittavat kiinnostusta lasten ja nuorten elämää kohtaan 

 
Toimenpide:  Otetaan kunnassa käyttöön lapsivaikutusten arviointi  

Lapsivaikutusten arviointi on käytössä seurakunnassa 
Aikataulu:   2018-2019  
Vastuutaho:  Kunnanvaltuusto – kunnanhallitus – asiaa valmisteleva työryhmä 
 

Toimenpide:  Laaditaan nuorten palvelutyytyväisyys ja palvelujen kehittämistar-
vekartoitus 

Aikataulu:   2018-2020 
Vastuutaho:  Nuorten ohjaus ja palvelutyöryhmä  
 
 

2. Aikuisten ja lasten välinen vuorovaikutus on rakentavaa ja vahvistavaa 

 
Toimenpide:  Lasten ja nuorten osallisuuden lisääminen, painotetaan osallisuu-

den lisäämistä koulujen toiminnassa, oppilaskuntatyössä ja kehi-
tetään edelleen nuorisovaltuuston toimintaa 

Aikataulu:   2018-2020 
Vastuutahot:  Koulutuslautakunta ja vapaa-aikalautakunta sekä kaikki yksiköt 

 

 

3. Lasten ja nuorten tunnetaitojen ja sosiaalisten taitojen tukeminen 

 

Toimenpide:  Friends – menetelmän käyttöönotto ja juurruttaminen yläkoulu-
luokille 

Toimenpide: Tukioppilas- ja kummioppilastoiminnan kehittäminen ja vahvista-
minen 

Aikataulut:   2018-2019 
Vastuutaho:  Koulutuslautakunta ja koulut 
 
Toimenpide:  Lasten ja nuorten pienryhmätoiminnan kehittäminen yhteistyössä 

erityisnuorisotyön ja oppilashuollon välillä. Kyseessä on kohdennu 
nuorisotyö. 

Aikataulu:   2018-2020 
Vastuutahot:  Nuorisotoimi ja koulujen oppilashuolto 
 
Toimenpide:  Tunnetaitojen kehittäminen; Eri tunnetaitomateriaaleja ja -

menetelmiä yhdistellään ja muokataan tarpeiden mukaisesti. Käy-
tössä olevat materiaalit ja menetelmät mm. Pienin askelin, Ka-
donnut avain, Huomaa hyvä, Hyvä minä, Mun ja sun juttu, draa-
matyöskentely, leikki ja käsinuket. 

 
Aikataulu:   2018-2020 
Vastuutahot:  Varhaiskasvatus  
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Toimenpide:  Kiusaamisen vastaisten toimintatapojen kehittäminen. Kehitetään 

omia toimintatapoja hyödyntäen mm. olemassa olevia ohjelmia- ja  
toimintamalleja (mm. Kiva  - koulu peruskoulussa ja miniverso – 
vertaissovittelu varhaiskasvatuksessa).  

Aikataulu:    2018-2020 
Vastuutahot: Koulutuslautakunta ja kaikki yksiköt 
 

Toimenpide:  Vanhemmuuden vahvistaminen; Vanhempana vahvemmaksi -
toimintamallin käyttöönotto, toiminnan aloittaminen, kehittäminen 
ja vakiinnuttaminen 

Aikataulu:   2018 
Vastuutahot:  FSHKY (neuvola) ja varhaiskasvatus (kelto)  
 
Kasvatusta tukevat palvelut ja ehkäisevä lastensuojelu  

 

1. Lasten, nuorten ja lapsiperheiden varhainen tukeminen peruspalveluissa 

 

Toimenpide: Tuumaustauko – menetelmän käyttöönotto varhaiskasvatukses-
sa.  

Aikataulu:   2018 – 2020 
Vastuutaho:   Teerimäen päiväkoti 
 

Toimenpide:  Perhekerhotoiminnan ja perhekahvilatoiminnan kehittäminen  
Aikataulu   2018-2019 
Vastuutahot: Seurakunta ja MLL 
 
Toimenpide:  Lapsiparkkitoiminnan aloittaminen, toiminnan kehittäminen ja va-

kiinnuttaminen 
Aikataulu:   2018-2019 
Vastuutaho:  Seurakunta 

 

 
Toimenpide: Jeesi – työmuodon käyttöönotto; Jeesi on työmuoto lapsiperheil-

le, kun arjessa selviäminen tuntuu haastavalta.  
Aikataulu:   2018-2019 
Vastuutaho:  Seurakunta 
 
Toimenpide: Kastekotikäynnit; seurakunnan lapsi- ja perhepalvelujen esittely.  
Aikataulu:   2019 
Vastuutaho:  Seurakunta 
 
Toimenpide:  Ehkäisevä päihdetyön toimintamallin kehittäminen ja vakiinnutta-

minen 
Aikataulu   2018-2020 
Vastuutahot:  Nuorisotoimi ja koulutoimi  
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Toimenpide:  Koulupsykologityön kehittäminen 
Aikataulu:   2018 – 2020 
Vastuutahot:  FSHKY ja seudun kunnat / koulutoimi 
 
Toimenpide:  Vanhempana vahvemmaksi -toimintamallin käyttöönotto, toimin-

nan aloittaminen, kehittäminen ja vakiinnuttaminen 
 

Toimenpide:  Kuraattori- ja psykologipalvelujen järjestäminen SOTE -
uudistuksen jälkeen 

Aikataulu:   2018-2020 
Vastuutahot:  FSHKY ja seudun kunnat / koulutoimi 
Toimenpide:  Lapset puheeksi menetelmän käyttöönotto varhaiskasvatuksessa 

ja perusopetuksessa 
Aikataulu: 2018-2020 
Vastuutahot: Koulutuslautakunta ja kaikki yksiköt 
 
 

2. Laadukkaan ja mielekkään vapaa-ajan toiminnan kehittäminen 
 

Toimenpide: Leikkikenttätoiminta MLL; Matalan kynnyksen kerhotoiminnan ke-
hittäminen ja jatkuvuuden turvaaminen  

Aikataulu:   2018 
Vastuutaho:  MLL 
 
Toimenpide:  Leiritoiminta; Lasten leiritoiminnan kehittäminen ja toiminnan tur-

vaaminen 
Aikataulu:   2018-2020 
Vastuutahot: Seurakunta / Jokioisten kunta (nuorisotoimi) 
 
Toimenpide:  Seuratyön ja seurojen resurssien tukeminen  
Aikataulu:   2019-2020 
Vastuutaho:  Vapaa-aikatoimi 
 

Suunnitelman viestintää ja jalkauttamista varten kunnat ovat yh-
dessä FSHKY:n kanssa perustaneet viestintätyöryhmän. Viestin-
tätyöryhmä vastaa lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman jal-
kauttamisesta ja tiedottamisesta.  

 
Ehdotus Lautakunta päättää hyväksyä esitetyt täydennykset lasten ja nuor-

ten hyvinvointisuunnitelmaan 
 
Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
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Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen kunnan alakouluissa lukuvuonna 2019-
2020 
 
Koula § 5 
29.1.2019 Perusopetuslain mukaisen koululaisten aamu- ja iltapäivätoimin-

nan järjestäminen kuuluu Jokioisten kunnassa koulutuslautakun-
nan tehtäviin. Lukuvuonna 2018–2019 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 2019–2020 samoin periaattein yhteis-
työssä varhaiskasvatusyksikön kanssa kuin lukuvuonna 2018–
2019 on toimittu.  

 
Iltapäivätoiminnan koordinaattorina toimii Leena Simola.  

 
Ehdotus: Lautakunta päättää, että koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa 

järjestetään Miinan ja Kuuman kouluissa lukuvuonna 2019–2020 
seuraavien periaatteiden mukaisesti: 

 
1) Kouluissa järjestetään sekä aamu- että iltapäivätoimintaa. Ryh-

män perustamisen edellytyksenä on, että siihen osallistuu sään-
nöllisesti vähintään viisi valtionosuuden piirissä olevaa oppilasta. 
Mikäli jo aloitettuun toimintaan ei lukuvuoden aikana osallistu riit-
tävästi oppilaita, 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 mää-
rä toiminnan ohjaajia.  

 
Päätös  Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
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Vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2019–2021 taloussuunnitelman  
täytäntöönpano 
 
Kh § 7 
14.1.2019 Valtuusto on 19.12.2018 hyväksynyt kunnalle talousarvion vuo-

delle 2019 ja taloussuunnitelman vuosille 2019–2021. 
 

Kunnan hallintosäännön mukaan kunnanhallitus, lautakunnat ja 
johtokunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat, omaa toimialu-
ettaan ja omia valtuustotasoisia määrärahojaan koskevat käyttö-
suunnitelmat, joilla päätetään ja kohdennetaan yksityiskohtaisesti 
valtuuston hyväksymien määrärahojen käyttö.  

 
Talousarviokirja (valtuustotaso) lähetään täytäntöönpano-ohjeiden 
liitteenä hallintoelimille. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää lähettää Jokioisten kunnan vuoden 2019 

talousarvion ja vuosien 2019–2021 taloussuunnitelman hallinto- ja 
toimielimille täytäntöön pantavaksi ja talousarviovuoden käyttö-
suunnitelmien laatimista ja hyväksymistä varten ja toteaa, että ta-
lousarvio sitoo valtuuston päätöksen mukaisesti toimielimiä niin, 
ettei lisämäärärahoja myönnetä vuonna 2019 millekään toimieli-
melle vaan mahdolliset ylitystarpeet on katettava sisäisin siirroin 
ja ajoissa toteutetulla hallintoelimen omalla talouden tasapainot-
tamisella. 

 
Lisäksi annetaan seuraavat täytäntöönpano-ohjeet: 

 
1) Talousarvion täytäntöönpanossa on noudatettava tarkkaa ja 

taloudellista toimintaa. Hallintoelinten on oma-aloitteisesti me-
neteltävä siten, että kaikessa toiminnassa huomioidaan koko 
talousarviovuoden ajan menokehityksen hillitseminen ja mieti-
tään kunkin päätöksen taloudellisia vaikutuksia ja mahdollises-
ti useampaa vuotta koskevaa ratkaisua tehtäessä kertautuvia 
vaikutuksia ja huolehditaan pitkäjänteisestä kunnan menojen 
ja tulojen toisiinsa sopeuttamisesta sekä kokonaistalouden ta-
sapainottamisesta. 
 
Kunkin toimielimen tulee tarkastella kriittisesti omaa menora-
kennettaan ja löytää menosäästöjä ja/tai lisätuloja sekä so-
peuttaa palvelutuotantorakenteensa vallitsevaan kysyntään ja 
asiakasmäärään. 
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2) Talousarvion meno- ja tulomäärärahojen valtuuston päätöksen 
mukaiseen sitovuuteen on kiinnitettävä edelleen erityistä huo-
miota.  

 
3) Toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseen on kiinnitettävä 

erityistä huomiota ja sekä tavoitteiden että mittareiden kehit-
tämistä tulee yhä jatkaa.  

 
4) Uuden henkilöstön rekrytointiin (virkojen ja toimien täyttämi-

seen) on etukäteen pyydettävä kunnanjohtajan erillinen lupa, 
siitäkin huolimatta, että uusi tai vakinaistettava vakanssi sisäl-
tyy talousarvioon. 

 
5) Vanhojen avoimeksi tulleiden toimien ja virkojen uudelleen-

täyttämiseen tulee pyytää kunnanjohtajan lupa, ennen toimen 
tai viran auki julistamista. Uudelleentäyttämisen perusteista ja 
tarpeesta on annettava riittävä, perusteltu selvitys. 

 
Määräaikaista henkilöstöä ei saa palkata muutoin kuin ole-
massa olevan vakanssin / nimetyn henkilön sijaisuuteen sil-
loin, kun se on toiminnallisesti aivan välttämätöntä. Sijaisuudet 
tulee hoitaa ensisijaisesti sisäisin järjestelyin. 
 
Työvoiman määrää ei siis saa lisätä palkkaamalla määräaikai-
sia työntekijöitä (pl. vakinaisen vakanssin sijaisuus) tai vuok-
raamalla työvoimaa. 
 
Aiempaa määräaikaista henkilökuntaa ei saa vakinaistaa il-
man kunnanhallituksen lupaa. 

 
6) Useampia hallintoelimiä koskevissa saman tavaran/tavara-

ryhmän (esim. atk-laitteet, toimistotarvikkeet, elintarvikkeet 
jne.) hankinnoissa on käytettävä yhteishankintoja ja puiteso-
pimuksia. 

 
7) Taloussuunnitelmavuosille hyväksytyt hankkeet tulee ao. hal-

lintoelinten hankkeiden suunnittelun ja valmistelun osalta 
käynnistää riittävän ajoissa ja huomioiden mahdollisen valtiolta 
anottavan rahoituksen määräajat. Hankesuunnitelmat tulee 
pääsääntöisesti olla hyväksyttynä/hyväksymiskäsittelyssä en-
nen talousarviokäsittelyä. 
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8) Jokaisella toimielimellä ja tilivelvollisella viranhaltijalla on eri-

tyinen vastuu talousarviossa olevien määrärahojen riittävyy-
destä ja toiminnan johtamisesta ja ohjaamisesta siten, että 
määrärahat riittävät. 

 
9) Kunnanhallitus päättää tarvittaessa määrärahojen mahdollisis-

ta siirtoehdotuksista sektorilta toiselle talousarviovuoden aika-
na taloutta ja sen kehitystä koskevien raporttien ja selvitysten 
perusteella. 

 
10) Investointimäärärahat ovat ehdottoman sitovia. Valtuuston hy-

väksymään talousarvioon sisältyvät investoinnit on toteutetta-
va täsmällisesti talousarvion mukaisina ja täsmällisesti valtuus-
ton päättämiin kohteisiin. Määrärahoja ei saa osittainkaan 
käyttää muihin kohteisiin/asioihin. Mikäli jostakin investoinnista 
jää määrärahaa, ei sitä saa käyttää mihinkään muuhun. 

 
11) Työntekijän/viranhaltijan palkkakustannukset voidaan jakaa 

enintään kymmeneen (10) kustannuspaikkaan kuukaudes-
sa/vuodessa. Jakoperusteen tulee olla käytössä koko toimin-
tavuoden ajan. Työntekijän/viranhaltijan palkkakustannuspaik-
koja ei saa muuttaa kuukausittain, koska tämä aiheuttaa mer-
kittävän määrän manuaalista työtä, joka kertautuu palkka- ja 
taloushallinnon eri osioissa sekä syö kunnan tietojärjestelmän 
kehitystyöllä saavutettua toimintojen tehostamista ja päällek-
käisen työn poistoa. 

 
12) Kunnanhallitus voi talousarviovuoden aikana antaa myös mui-

ta toiminta- ja täytäntöönpano-ohjeita kulloisenkin tilanteen 
edellyttämällä tavalla. 

 
13) Valtuuston hyväksymän uuden kuntastrategian sisältö ja toi-

menpiteet tulee ottaa johdonmukaisesti huomioon toiminnan 
suunnittelussa ja toiminnassa sekä käyttösuunnitelmien laa-
dinnassa. 

 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-
dotuksen. 

 
 

- - - - - - - - -  
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Koula § 6 
29.1.2019 Ehdotukset koulutuslautakunnan vuoden 2019 käyttösuunnitel-

miksi ovat esityslistan erillisliitteinä. 
 
Ehdotus  Lautakunta päättää hyväksyä esitetyt vuoden 2019 käyttösuunni-

telmat toteutettaviksi.  
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Viranomaisten pöytäkirjat ja päätökset 
 
Koula § 7 
29.1.2019 Varhaiskasvatuksen johtajan henkilöstöpäätökset § 409-628 

(v.2018) 
  Varhaiskasvatuksen johtajan henkilöstöpäätökset  § 1-31 (v.2019)                                                                 

Varhaiskasvatuksen johtajan asiakaspäätökset § 355-366 
(v.2018) 

  Varhaiskasvatuksen johtajan  muut päätökset § 63-75 (v.2018) 
  Varhaiskasvatuksen johtajan muut päätökset § 1-3 (v.2019)                                                            
 

Perhepäivähoidon päällikön henkilöstöpäätökset §196-278 
(v.2018) 
Perhepäivähoidon päällikön henkilöstöpäätökset § 1-19 (v.2019) 
Perhepäivähoidon päällikön asiakaspäätökset § 267-314 (v. 
2018) 
Perhepäivähoidon päällikön asiakaspäätökset § 1-11 (v. 2019) 
 
Sivistystoimenjohtajan päätökset § 18-24 (v. 2018) 
Sivistystoimenjohtajan päätökset § 1-3 (v.2019) 
 
Paanan koulun rehtorin päätökset § 58-94 (v. 2018) 
 
Miinan koulun rehtorin päätös § 4 

 
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. 
 
 Esittelijä Jari Sillanpää poistui kokouksesta tämän pykälän pää-

töksenteon ajaksi klo 20.18-20.20. Esittelijänä toimi lautakunnan 
puheenjohtaja Emmi Romppainen. 
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Esiopetuksen järjestäminen Kuuman koulussa lukuvuonna 2019-2020 
 
Koula § 8 
29.1.2019 Lukuvuonna 2018-2019 esiopetusta järjestetään Jokioisten kun-

nassa kunnan keskustassa sijaitsevissa Teerimäen ja Mäntypuis-
ton päiväkodeissa sekä Miinan koulussa. Kuuman koulussa esi-
opetusta ei ole järjestetty lukuvuonna 2018-2019 johtuen Kuuman 
koulun alueen esiopetusikäisten lasten pienestä ikäluokasta. 
Kuuman koulun alueen lasten esiopetus on järjestetty lukuvuonna 
2018-2019 kunnan keskustassa sijaitsevissa esiopetuksen toimi-
pisteissä.  

 
Lukuvuonna 2019-2020 esiopetusta järjestetään kunnan keskus-
tassa Teerimäen ja Mäntypuiston päiväkodeissa sekä tarvittaessa 
Miinan koululla. Kuuman koulussa järjestetään esiopetusta luku-
vuonna 2019-2020, mikäli ryhmään ilmoittautuu tarpeeksi oppilai-
ta ja mikäli lasten päivähoito saadaan järjestymään Kuuman kou-
lun tiloissa. Päivähoitoa on suunniteltu annettavan Kuuman kou-
lulla yhteistyössä koulun aamu- ja iltapäivätoimintaryhmän kans-
sa. Aip – toimintaa ja päivähoitoa on tarkoitus järjestää Kuuman 
koululla pääsääntöisesti klo 6.45 – 10.00 ja 12.00 – 16.30 välisinä 
aikoina.  
 
Esiopetuksen laadukkaan järjestämisen kannalta on tärkeää, että 
opetusryhmä on riittävän suuri. Vertaisryhmä on esiopetuksessa 
erittäin tärkeä ja välttämätön opetussuunnitelman tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Lautakunnan tulee määritellä esiopetuksen mi-
nimiryhmäkoko Kuuman koulun esiopetusryhmälle lukuvuodeksi 
2019-2020.  

 
Ehdotus Lautakunta päättää perustaa Kuuman koululle esiopetusryhmän 

lukuvuodeksi 2019-2020, mikäli opetusryhmään ilmoitetaan vähin-
tään 5 oppilasta ja mikäli lasten mahdollinen päivähoito voidaan 
järjestää koulun tiloissa yhdessä aamu- ja iltapäivätoiminnan 
kanssa pääsääntöisesti klo 6.45 – 10.00 ja 12.00 – 16.30 välisenä 
aikana.  

 
Kuuman koulun oppilaaksiottoalueella asuvien lasten lähiesiope-
tuspaikka on Kuuman koulun opetusryhmä. Mikäli esiopetusryh-
mää ei perusteta Kuuman koululle tai oppilaan päivähoitoa ei voi-
da järjestää Kuuman koululla, osoitetaan lähiesiopetuspaikka 
kunnan keskustassa sijaitsevaan päiväkotiin tai Miinan koulun 
mahdolliseen esiopetusryhmään.  

 
Päätös  Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
 



Jokioisten kunta Oikaisuvaatimusohjeet 

Koulutuslautakunta ja valitusosoitus 
   

29.1.2019 

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: 
 
1-8_____________________________________________________ 
 
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: 
 
1-8_____________________________________________________ 
 
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. 


