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Varhaiskasvatusmaksujen indeksikorotus  
 
Koula § 1 
28.1.2020 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja on tarkistettu 29. marras-

kuuta 2019 annetulla opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoituksella 
(Opetus- ja kulttuuriministeriön ilmoitus indeksillä tarkistetuista 
varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista, 1115/2019). Varhaiskas-
vatuksen asiakasmaksulaissa (1503/2016) säädetään kunnan jär-
jestämässä päiväkoti- ja perhepäivähoidossa perittävistä mak-
suista. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain edellyttämät indek-
sitarkistukset asiakasmaksuun ja tulorajoihin tehdään joka toinen 
vuosi. 
 Elokuun 2020 alusta tehtävän indeksitarkastuksen myötä var-
haiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu on ensimmäisen 
lapsen osalta 288 euroa kuukaudessa ja alin perittävä maksu 27 
euroa. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 50 prosent-
tia nuorimman lapsen maksusta eli enintään 144 euroa kuukau-
dessa. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman 
lapsen maksusta. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu ei koske 
yksityisesti järjestettävää varhaiskasvatusta.   

 
Tulorajat ja maksuprosentit: 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tulorajat muuttuvat indeksi-
tarkistuksen vuoksi seuraavasti:  

Perheen henkilömäärä Tuloraja Maksuprosentti Tuloraja Maksuprosentti 
                        1.8.2018        1.8.2018        1.8.2020 1.8.2020 
                                               euroa/kk                                          euroa/kk 
2  2 102 10,7%  2 136 10,7% 
3  2 713 10,7%  2 756 10,7% 
4  3 080 10,7%  3 129 10,7% 
5  3 447 10,7%  3 502 10,7% 
6  3 813 10,7%  3 874 10,7%  

 
Yli kuusihenkisen perheen tulorajaa korotetaan kustakin seuraa-
vasta lapsesta 142 euroa (1.8.2018) ja 144 euroa (1.8.2020) läh-
tien. 

Enimmäismaksut: 
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen enimmäismaksut muuttu-
vat indeksitarkistuksen vuoksi seuraavasti: 
 

  Nykyinen maksu euroina    Uusi maksi euroina 
     1.8.2020 alkaen  
Enimmäismaksu 289    288 
Toisen lapsen  
enimmäismaksu 145   144 
Pienin perittävä 
lapsikohtainen maksu  27    27 
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Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on sidottu opetustoimen hin-
taindeksiin ja tulorajat ansiotasoindeksiin varhaiskasvatuksen 
asiakasmaksuista annetussa laissa tarkemmin säädetyllä tavalla. 
Indeksien muutokset: opetustoimen hintaindeksi -0,460, ansiota-
soindeksi 1,600. 
 

Ehdotus Jokioisten koulutuslautakunta vahvistaa kunnallisessa varhais-
kasvatuksessa noudatettavaksi opetus- ja kulttuuriministeriön il-
moituksen (1115/2019) mukaiset indeksillä tarkistetut varhaiskas-
vatuksen asiakasmaksujen tulorajat, maksuprosentit, enimmäis-
maksut ja pienimmän perittävän lapsikohtaisen maksun 1.8.2020 
alkaen.  

 
Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
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Kunnallisen perhepäivähoidon kustannuskorvaukset vuonna 2020 
 
Koula § 2 
28.1.2020 Suomen kuntaliitto on antanut 17.12.2019 päivätyllä yleiskirjeel-

lään 16/2019 suosituksen kunnallisen perhepäivähoidon kustan-
nuskorvauksista vuodelle 2020. 
 
Kuntaliitto on keskustellut asiasta KT Kuntatyönantajien ja julkisen 
alan unioni JAU ry:n kanssa.  
Elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien alaindeksin kehitys 
marraskuusta 2018 marraskuuhun 2019 oli 1,1 % (indeksin 
2015=100 mukaan). Kokonaisindeksin muutos oli 0,7%. 
 
Kustannuskorvauksen tarkistamisessa käytetään kuluttajahintain-
deksiä ja sen alaindeksiä 01 Elintarvikkeet ja alkoholittomat juo-
mat. Marraskuusta joulukuuhun 2019 kokonaisindeksin kasvuksi 
on arvioitu 0,0 % sekä elintarvikkeiden ja alkoholittomien juomien 
kasvuksi on arvioitu 0,06 %.  
Vuoden 20120 kuluttajahintojen kokonaisindeksin kasvuksi on ar-
vioitu 1,4 %. 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.  
 
Omassa kodissa työskentelevälle kunnalliselle perhepäivähoitajal-
le hyväksytään tulon hankkimisesta aiheutuneina menoina vä-
hennykseksi työantajan maksamat kustannuskorvaukset makse-
tun määräisenä ilman eri selvitystä. Kustannuskorvauksen ulko-
puolelle jäävät tulonhankkimiskulut perhepäivähoitaja voi vähen-
tää verotuksessa erillisen selvityksen perusteella. 
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Jos kunta on kuitenkin korvannut perhepäivähoitajalle jonkun tu-
lonhankkimiskulun normaalin kustannuskorvauksen lisäksi, tällai-
sesta kulusta ei myönnetä vähennystä. Jos korvaus vastaa perus-
teeltaan ja määrältään Suomen Kuntaliiton suosituksen mukaista 
perhepäivähoitajalle ravintokustannuksista maksettavaa korvaus-
ta, saajalle hyväksytään vähennykseksi kunnan maksamat kus-
tannuskorvaukset maksetun määräisenä ilman eri selvitystä. Vä-
hennys tehdään muusta ansiotulosta. (Perhepäivähoitajien me-
not. Verohallinnon kannanotto 2018). 

 
Suomen Kuntaliitto suosittelee keskusteltuaan asiasta KT Kunta-
työnantajien ja Julkisen alan Unionin JAU ry:n kanssa, että kun-
nallisessa perhepäivähoidossa suoritetaan ajalla 1.1.-31.12.2020 
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, € 0,74  
lounas tai päivällinen, € 1,75  
muu kustannus, €/päivä 1,84 
 
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 tulonhankkimisvähennys il-
man tositteita koskee vain perhepäivähoitajia. Perheille korvatta-
vista todellisista elintarvikekustannuksista on oltava asianmukai-
set selvitykset ja tositteet. Muita kuin elintarvikekustannuksia ei 
varhaiskasvatuslain 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, aiheuttaako 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  
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samaa ruokaa kuin muut lapset, jollei allergiaruokavalion välttä-
mättömyydestä ole lääkärinlausuntoa. 
 
Erityisruokavalioita korvattaessa kustannuskorvauksissa otetaan 
huomioon vain raaka-aineiden 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- 



 
           Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro 

                Koulutuslautakunta  28.1.2020 8 1   

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 
Lautakunta Hallitus Valtuusto Lisätietoja: Jari Sillanpää  

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

 
 
 
lien ym. hankkimisesta tai korjaamisesta aiheutuvia tai muita vas-
taavia menoja.  Korvaus ei sisällä myöskään perhepäivähoidosta 
mahdollisesti aiheutuvia tiemaksujen korotuksia eikä piharaken-
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 lainaus-
ta. 
 
Kunta voi lisäksi järjestää varhaiskasvatuslain mukaisten kasva-
tustavoitteiden toteuttamiseksi kulttuuripalveluja ja muita lapsia 
kehittäviä osallistumismuotoja kuten retkiä, matkoja ja tutustumis-
käyntejä. Näiden muiden toimintojen aiheuttamien kustannusten 
suorittamisesta tai korvaamisesta kunta päättää paikallisten olo-
suhteiden mukaan.  

Ehdotus  Koulutuslautakunta päättää, että ajalla 1.1. - 31.12.2020 kunnalli-
sille perhepäivähoitajille suoritetaan perhepäivähoidon kustan-
nuskorvaukset Suomen Kuntaliiton yleiskirjeen 16/2019 mukai-
sesti. 

 

Päätös  Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
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Vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2020–2022 taloussuunnitelman  
täytäntöönpano 
 
Kh § 3 
13.1.2020 Valtuusto on 12.12.2019 hyväksynyt kunnalle talousarvion vuo-

delle 2020 ja taloussuunnitelman vuosille 2020–2022. 
 

Kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustu-
vat, omaa toimialuettaan ja omia valtuustotasoisia määrärahojaan 
koskevat käyttösuunnitelmat, joilla päätetään ja kohdennetaan 
yksityiskohtaisesti valtuuston hyväksymien määrärahojen käyttö.  

 
Talousarviokirja (valtuustotaso) lähetään täytäntöönpano-ohjeiden 
liitteenä hallintoelimille. 

 
Ehdotus Kunnanhallitus päättää lähettää Jokioisten kunnan vuoden 2020 

talousarvion ja vuosien 2020–2022 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 2020 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 kunnanhallituksen erillinen lu-
pa, siitäkin huolimatta, että uusi tai vakinaistettava vakanssi 
sisältyy talousarvioon. 

 
5) Vanhojen avoimeksi tulleiden toimien ja virkojen uudelleen-

täyttämiseen tulee pyytää kunnanhallituksen lupa, ennen toi-
men tai viran auki julistamista. Uudelleentäyttämisen perus-
teista 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) Kunnanhallitus antaa lautakuntien ja osastojen tehtäväksi ltk-

tasoisten, kuntastrategiaa toteuttavien ja käytäntöön jalkautta-
vien tavoitteiden laadinnan ja toteaa, että näiden tavoitteiden 
toteutumista seurataan toimintavuoden aikana kunnanhallituk-
sen ja johtoryhmän iltakouluissa. Valtuuston hyväksymän kun-
tastrategian sisältö ja toimenpiteet tulee ottaa johdonmukai-
sesti huomioon toiminnan suunnittelussa ja toiminnassa. 

 
Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti kunnanjohtajan päätöseh-

dotuksen. 
 

- - - - - - - - -  
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Koula § 3 
28.1.2020 Ehdotukset koulutuslautakunnan vuoden 2020 käyttösuunnitel-

miksi ovat esityslistan erillisliitteinä. 
 
Ehdotus  Lautakunta päättää hyväksyä esitetyt vuoden 2020 käyttösuunni-

telmat toteutettaviksi.  
 
Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
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Koulunjohtajan tehtävän irtisanominen 
 
Koula § 4 
28.1.2020 Jokioisten valtuusto on kokouksessaan 10.10.2019 päättänyt, että 

Kuuman koulun toiminta lopetetaan lukuvuoden 2019-2020 päät-
tyessä. Henkilökunnan kanssa on käyty yhteistoimintaneuvottelut 
23.9.2019. Opetushenkilökunta siirtyy töihin Miinan ja Paanan 
kouluihin ja muu henkilökunta kunnan eri toimipisteisiin.  
Kuuman koulun johtajana on toiminut luokanopettaja Toivo Vai-
nio. Toivo Vainio siirtyy luokanopettajaksi yhteistoimintaneuvotte-
lujen perusteella Miinan tai Paanan kouluun.  
 
Kunnassa ei ole tarjolla Toivo Vainiolle luokanopettajan tehtävien 
lisäksi koulun johtajan tehtäviä, joita hän on Kuuman koulussa 
hoitanut. Tämän vuoksi lautakunnan tulee irtisanoa luokanopetta-
ja Toivo Vainion virkatehtävistä koulun johtajan tehtävät Kuuman 
koulun lopettaessa toimintansa 31.7.2020.  

 
Ehdotus Lautakunta päättää irtisanoa luokanopettaja Toivo Vainiolle mää-

rätyt koulun johtajan tehtävät päättymään 31.7.2020. Perusteluna 
on Kuuman koulun toiminnan ja samalla koulun johtajan tehtävien 
loppuminen 31.7.2020.  

 
Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
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Perusopetuksen opetussuunnitelman täydentäminen (A1-kieli; englanti) 
 
Koula § 5 
28.1.2020 Valtioneuvosto päätti syyskuussa 2018 muuttaa perusopetuksen 

tuntijakoasetuksia siten, että vuosiluokkien 1 ja 2 tuntimäärää lisä-
tään yhteensä kahdella vuosiviikkotunnilla. Tunnit kohdennetaan 
A1-kielen opetukseen, joka alkaa 1. luokalla kaikissa peruskou-
luissa viimeistään keväällä 2020 puolella vuosiviikkotunnilla. 

 
Opetushallitus on täydentänyt toukokuussa 2019 perusopetuksen 
opetussuunnitelman perusteita niin, että ne sisältävät tavoitteet ja 
sisällöt koskien A1-kielen opetusta vuosiluokilla 1-2.  

 
Forssan seutukunnalla A1-kilen opetus vuosiluokilla 1-2 aloitettiin 
lukuvuoden 2019-2020 alusta lukien.  

 
Forssan seutukunnan perustusopetuksen opetussuunnitelmia on 
täydennetty syksyllä 2019 A1-kielen osalta seuraavasti:  

 
Englannin A1-oppimäärän tavoitteet ja sisältöalueet vuosiluokilla 1-2  
 

Seutukunnan kouluissa opiskellaan englantia A1-oppimäärän kie-
lenä. Opetus voidaan toteuttaa joko viikoittaisina oppitunteina tai 
pienempinä tuokioina vähintään yhtä oppituntia vastaavana mää-
ränä. Toivottavaa on, että englantia tuodaan myös muiden oppi-
aineiden tunneille. Tunnit voi pitää joko luokanopettaja tai englan-
ninopettaja. 
 
Englannin opiskelun ensimmäisillä vuosiluokalla tulisi innostaa 
oppilaita kielten opiskeluun ja herättää heissä myönteisen asen-
teen kielten opiskeluun ja lisätä heidän uskoa omiin kykyihinsä. 
Opetuksessa tulee käyttää vaihtelevia työtapoja, toiminnallisuutta 
ja suullista vuorovaikutusta. Opiskelussa kiinnitetään huomiota 
äidinkielen ja vieraan kielen yhtäläisyyksiin ja eroihin sekä tutustu-
taan kohdekielen kulttuuriin esim. juhlapäivien tai arkipäivän ilmi-
öiden osalta. Opiskelu ei vaadi luku- ja kirjoitustaitoa.  
 
 1.-2. vuosiluokalla tutustutaan seuraaviin teemoihin: 
 

 tervehdyksiä, esittäytyminen, kohteliaisuudet 

 numeroita 

 värejä 

 perhe 
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 kehonosia 

 eläimiä 

 sää 

 ruokia ja juomia 

 koulu 

 harrastuksia 

 viikonpäivät, kuukaudet, vuorokauden ja -vuodenajat, juhla-
päivät 

 muita aiheita oppilaiden kiinnostuksen mukaan 

 
Tavoitteet oppimiselle 1. vuosiluokalla 
 

 oppilas tunnistaa kohdekielen muista osaamistaan kielistä 

 oppilas harjoittelee ja kokeilee erilaisia kielenopiskelutaitoja 

 oppilas ymmärtää muutamia kuulemiaan ja näkemiään sanoja 
ja ilmauksia. 

 oppilas osaa vastata viestintäkumppanille esim. tervehtimällä 
tai kiittämällä  

 oppilas tutustuu erilaisiin apukeinoihin selviytyäkseen vuoro-
vaikutustilanteissa (esim. eleet, ilmeet, kuvat)  

 

Tavoitteet oppimiselle 2. vuosiluokalla 
 

 oppilas laajentaa ensimmäisellä luokalla oppimaansa kielitai-
toa toisella luokalla 

 oppilas tunnistaa ja käyttää erilaisia kielenopiskelutaitoja 

 oppilas ymmärtää ja osaa käyttää muutamia kuulemiaan ja 
näkemiään sanoja ja ilmauksia. 

 oppilas osaa käyttää kieltä viestintäkumppanin tukemana 
muutamissa yleisimmin toistuvissa viestintätilanteissa. 
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 oppilas osaa ilmaista, onko ymmärtänyt kuulemansa ja oppii 
hyödyntämään erilaisia apukeinoja vuorovaikutustilanteissa 
(esim. eleet, ilmeet, kuvat) 

 
Lukuvuoden aikana oppilaan osaamista ja työskentelyä tulee ar-
vioida monipuolisesti ja kannustavasti. Oppilaat harjoittelevat 
myös itse- ja vertaisarviointia. Arvioinnin tarkoituksena on ohjata 
oppimista ja rohkaista oppilasta käyttämään kieltä. Lukuvuoden 
päätteeksi oppilaan osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksyt-
ty/hylätty. 

 
Ehdotus Lautakunta päättää hyväksyä perusopetuksen opetussuunnitel-

mien täydentämisen koskien A1-kielen (englanti) tavoitteita ja si-
sältöalueita vuosiluokilla 1-2 

 
Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
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Viranomaisten pöytäkirjat ja päätökset 
 
Koula § 6 
28.1.2020  Sivistystoimenjohtajan päätökset § 28-36/2019 
  Sivistystoimenjohtajan päätös § 1/2020 
 
  Paanan koulun rehtorin päätökset § 58-121/2019 
   
  Miinan koulun rehtorin päätös § 11/2020 
 

Varhaiskasvatuksen johtajan henkilöstöpäätökset § 439-680/2019 
ja § 1-14/2020 
 
Varhaiskasvatuksen johtajan asiakaspäätökset § 325-356/2019 
 
Varhaiskasvatuksen johtajan muut päätökset § 67-101/2019 ja § 
1-28/2020 
 
Perhepäivähoidon päällikön henkilöstöpäätökset § 227-311/2019 
ja § 1-17/2020 
 
Perhepäivähoidon päällikön asiakaspäätökset § 224-296/2019 ja 
§ 1-18/2020 

 
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 
  28.1.2020  

 

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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