Kokouspöytäkirja
Koulutuslautakunta
Kokousaika
Kokouspaikka
Saapuvilla
olleet jäsenet
(ja merkintä siitä, kuka toimi
puheenjohtajana)

Muut saapuvilla
olleet
(ja läsnäolon peruste)

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

Pöytäkirjan
allekirjoitus ja
varmennus

27.3.2018

Sivu

Nro

19

2

Tiistai 27.3.2018 klo 18.00-19.45
Miinan koulun opettajien huone
Romppainen Emmi, puheenjohtaja
Huhtala Eija
Korri Janne
Kortepohja Sari
Lehti Petri
Okkonen Petri
Räisänen Kirsi

Heikkilä Timo, kunnanhallituksen edustaja
Mikkola Arja, varhaiskasvatusjohtaja
Rokka Matias, nuorisovaltuuston edustaja
Sillanpää Jari, pöytäkirjan pitäjä
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi
ja päätösvaltaiseksi.
§ 7-10
Tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi
valittiin yksimielisesti koulutuslautakunnan jäsenet
Petri Lehti ja Eija Huhtala.

Puheenjohtaja

Emmi Romppainen

Pöytäkirjan tarkastus

Tarkastusaika

Pöytäkirja on tarkastettu ja
todettu kokouksen kulun
mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on
samalla varustettu nimikirjaimillamme.

Jokioinen 3.4.2018

Pöytäkirjanpitäjä

Jari Sillanpää

Allekirjoitukset

Paikka ja pvm

Pöytäkirja on yleisesti
nähtävänä

Kunnan kotisivuilla (www.jokioinen.fi /Päätöksenteko/
Pöytäkirjat ja esityslistat) 4.4.2018-25.4.2018
Virka-asema

sivistystoimenjohtaja

Allekirjoitus

Jokioisten kunta
Koulutuslautakunta

kokouspäivämäärä

sivu

nro

27.3.2018
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2

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistus ja asiakasmaksujen muutokset 1.8.2018 alkaen
Koula § 7
27.3.2018

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on sidottu indeksiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain (1503/2016) 16 §:n
perusteella. Indeksitarkistukset tehdään kahden vuoden välein.
Elokuun 2018 alusta voimaan tulevista varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen indeksitarkistuksista on 8.12.2017 annettu opetusja kulttuuriministeriön ilmoitus (840/2017).
Varhaiskasvatuksessa perittävät asiakasmaksut on tarkistettu
opetustoimen hintaindeksillä ja maksun määräämisessä käytettävät tulorajat yleisellä ansiotasoindeksillä. Muita muutoksia ei päivähoitomaksuihin eikä niiden määräämisperusteisiin ole tehty.
Asiakasmaksulakia muutettiin 1.8.2018 alkaen tulorajojen ja sisaralennuksen osalta. Nyt päätetyt muutokset muuttavat em. lakimuutoksen tulorajoja sekä asiakasmaksuja uudelleen 1.8.2018
alkaen.
Asiakasmaksulaissa säädetyt asiakasmaksut ovat enimmäismaksuja. Kunta voi päättää, että maksuja peritään enimmäismaksua
alhaisempana tai niitä ei peritä lainkaan.
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen muutoksesta tulee kunnassa tehdä päätös ja tiedottaa muutoksesta asiakkaille. Lisäksi tehdään asiakaskohtaiset päätökset ja tarvittavat muutokset asiakastietojärjestelmiin.
Lasten päivähoidon asiakasmaksut 1.8.2018 alkaen (indeksikorotusten osalta)
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen enimmäismäärät sekä pienimmän perittävän maksun euromäärä on tarkastettu yleisellä ansiotasoindeksillä. Perheen nuorimman lapsen kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävä ylin kuukausimaksu on 1.8.2018 alkaen 289 euroa. Ikäjärjestyksessä nuorimmasta seuraavasta lapsesta perittävä asiakasmaksu kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa on 1.8.2018 alkaen enintään 145 euroa. Alin perittävä maksu on 27 euroa.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Jari Sillanpää
050 545 1005, 03 4182 7430
jari.sillanpaa@jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Koulutuslautakunta

kokouspäivämäärä

sivu

nro

27.3.2018

21

2

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tulorajat 1.8.2018 alkaen:
Perheen koko

Nykyiset tulorajat, euroa

Uudet tulorajat, euroa

2
3
4
5
6

2050
2646
3003
3361
3718

2102
2713
3080
3447
3813

Yli kuusihenkisen perheen maksun määräämisessä käytettävä tulorajan lisäys kustakin perheen alaikäisestä lapsesta on 1.8.2018
lähtien 142,- euroa.
Ehdotus

Koulutuslautakunta hyväksyy opetus- ja kulttuuriministeriön vahvistamien indeksikorotuksien mukaiset päivähoidon uudet tulorajat, enimmäismaksut ja pienimmän perittävän lapsikohtaisen maksun 1.8.2018 alkaen noudatettavaksi.
Muilta osin Jokioisten koulutuslautakunnan 23.1.2018 (§ 1) vahvistamat varhaiskasvatusmaksujen määräytymisperusteet säilyvät
ennallaan.

Päätös

Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Jari Sillanpää
050 545 1005, 03 4182 7430
jari.sillanpaa@jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Koulutuslautakunta

kokouspäivämäärä

sivu

nro

27.3.2018
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2

Vuoden 2017 tilinpäätös
Koula § 8
27.3.2018

Vuoden 2017 tilinpäätös on valmistumassa. Koulutuslautakunnan
toimintojen osalta vuosi 2017 toteutui taloudellisesti hyvin ja toiminnallisesti suunnitellusti.
Taloudelliset tavoitteet vuonna 2017:


Vuoden 2017 talousarviossa toimintakulut olivat 8 717 430 €.
Tilinpäätöksessä toimintakulut ovat 8 652 385 €. Poikkeama
(menojen alitus) talousarviosta oli – 65 045 €. Menojen toteuma on 99,3 % suunnitellusta.



Vuoden 2017 talousarviossa toimintatuotot olivat 489 660 €.
Tilinpäätöksessä toimintatuotot ovat 554 273 €. Poikkeama
(tulojen ylitys) talousarviosta oli + 64 613 €. Tulojen toteuma
on 113,2 % suunnitellusta.



Vuosikate vuoden 2017 talousarviossa oli 8 227 770 €. Tilinpäätöksessä toteuma on 8 098 112 €. Poikkeama talousarviosta oli –129 658 €. Toimintakatteen toteuma on 98,4 %
suunnitellusta.
Esityslistan erillisliitteenä on toteumavertailu tilinpäätöksestä.

Toiminnalliset tavoitteet vuonna 2017:
Vuosi 2017 sujui pääosin suunnitellusti.
Esityslistan erillisliitteenä on koulutuslautakunnan toiminnallisten
tavoitteiden arviointi.
Ehdotus

Lautakunta päättää ottaa tietoonsa saatetuksi ja osaltaan hyväksyy vuoden 2017 tilinpäätöksen. Tilinpäätös etenee kunnanhallituksen käsittelyn kautta valtuustoon päätettäväksi.

Päätös

Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Jari Sillanpää
050 545 1005, 03 4182 7430
jari.sillanpaa@jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Koulutuslautakunta

kokouspäivämäärä

sivu

nro

27.3.2018
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Lukuvuoden 2018-2019 oppilaskuljetukset
Koula § 9
27.3.2018

Jokioisten kunnan esi- ja perusopetuksen oppilaskuljetukset hoidetaan osittain reittiliikenteen ja osittain tilausliikenteen avulla.
Reittiliikennettä voidaan lukuvuonna 2018–2019 hyödyntää Paanan koulun kuljetuksissa. Reittiliikennereiteillä liikennöinnistä huolehtivat ELY:n hyväksymät kuljetusyhtiöt.
Koulukuljetusten tilausliikenne on kilpailutettu vuosina 2015 ja
2016. Vuoden 2015 kilpailutus koski lukuvuosia 2015-2016, 20162017 ja 2017-2018 (yksi reitti; Jokioinen – Forssa -Jokioinen).
Vuoden 2016 kilpailutus (liikennöinti Jokioisten kunnan alueella)
koski lukuvuosia 2016–2017 ja 2017–2018 sekä mahdollisena lisähankintana eli ns. optiona lukuvuotta 2018–2019.
Sivistystoimenjohtaja on neuvotellut Liikenne Rajala Ky:n, Taksipalvelu Liuski Ky:n ja Tarjousyhteenliittymä K-HAT:n (taksit)
kanssa suorahankinnan (ns. optiomahdollisuuden) käytöstä koskien lukuvuotta 2018–2019. Liikennöitsijät ovat ilmoittaneet olevansa kiinnostuneita ns. optiomahdollisuuden käytöstä ja liikennöimään lukuvuoden 2018-2019 vuoden 2016 tehdyn kilpailutuksen perusteella.
Hankintalain 41§:n mukaan hankintayksikkö voi tehdä suorahankinnan, kun kyseessä on alkuperäisen toimittajan kanssa tehtävä
uusi rakennusurakkasopimus tai palveluhankinta, joka vastaa aikaisemmin tehtyä rakennusurakkaa tai palveluhankintaa. Edellytyksenä on, että alkuperäistä hankintaa koskevassa hankintailmoituksessa on mainittu mahdollisesta myöhemmästä suorahankinnasta ja että lisäpalvelun tai uuden rakennusurakan ennakoitu
arvo on otettu huomioon laskettaessa alkuperäisen sopimuksen
kokonaisarvoa. Suorahankinta voidaan tehdä enintään kolmen
vuoden kuluessa alkuperäisen sopimuksen tekemisestä.
Suorahankinnan käyttäminen on mahdollista Liikenne Rajala Ky:n
liikennöimillä kahdella reitillä, Taksipalvelu Liuski Ky:n liikennöimällä yhdellä reitillä sekä Tarjousyhteenliittymä K-HAT:n liikennöimillä kahdella reitillä.
Sivistystoimenjohtaja selvittää lautakunnalle kokouksessa Jokioisten esi- ja perusopetuksen koulukuljetusten periaatteet sekä
vuonna 2016 käydyn koulukuljetuskilpailutuksen kulun.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Jari Sillanpää
050 545 1005, 03 4182 7430
jari.sillanpaa@jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Koulutuslautakunta

Ehdotus

kokouspäivämäärä

sivu

nro

27.3.2018

24

2

Lautakunta päättää;
1) Lukuvuonna 2018–2019 oppilaskuljetuksista vastaavat reittiliikenteessä koulukuljetukseen sopivilla reiteillä niillä liikennöivät
liikennöitsijät.
2) Lukuvuonna 2018–2019 oppilaskuljetuksista vastaavat ostoliikenteessä vuonna 2016 suoritetun tarjouskilpailun perusteella
kilpailutuksen voittaneet kuljetusyhtiöt. Yhtiöiden kanssa tehdään kohteiden liikennöinnistä suorahankintasopimus, joka
perustuu tarjouskilpailuasiakirjoissa olleeseen suorahankintamahdollisuuteen lukuvuodesta 2018–2019.
3) Liikennöinti reitillä Jokioinen -Forssa -Jokioinen kilpailutetaan
kevään 2018 aikana.
4) Mikäli tarjouskilpailun voittanut liikennöitsijä ei käytössä olevan
kalustonsa avulla, esimerkiksi kasvaneen oppilasmäärän tai
lukujärjestysteknisten seikkojen vuoksi, kykene hoitamaan
koulun ja oppilaiden edun mukaisesti tarjoamansa koulun tai
kohteen kaikkia kuljetuksia, voidaan tällöin ko. koulun kuljetuksiin ostaa kuljetuspalveluja myös muilta liikennöitsijöiltä.

Päätös

Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Jari Sillanpää
050 545 1005, 03 4182 7430
jari.sillanpaa@jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Koulutuslautakunta

kokouspäivämäärä

sivu

nro

27.3.2018

25

2

Viranomaisten pöytäkirjat ja päätökset
Koula § 10
27.3.2018

Sivistystoimenjohtajan päätökset § 1-2
Paanan koulun rehtorin päätökset § 1-20
Miinan koulun rehtorin päätökset § 5 ja 10
-”Primus § 6-20
Varhaiskasvatusjohtajan henkilöstöpäätökset § 1-105
-”asiakaspäätökset § 1-127
Perhepäivähoidon päällikön asiakaspäätökset § 3-103
-”henkilöstöpäätökset § 11-72

Ehdotus

Lautakunta päättää merkitä edellä esitellyt pöytäkirjat tiedoksi ja
päättää, että pöytäkirjoissa olevia kuntalain mukaisen ottooikeuden piiriin kuuluvia päätöksiä ei oteta koulutuslautakunnan
käsiteltäviksi.

Päätös

Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
Lautakunta
Hallitus
Valtuusto

Lisätietoja: Jari Sillanpää
050 545 1005, 03 4182 7430
jari.sillanpaa@jokioinen.fi

Jokioisten kunta
Koulutuslautakunta

Oikaisuvaatimusohjeet
ja valitusosoitus

Muutoksenhakukiellot
Kieltojen perusteet

27.3.2018
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai
täytäntöönpanoa.
Pykälät:
8
______________________________________________________
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan
kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta
valittamalla.
Pykälät:
7, 9,10____________________________________________________
Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:
_______________________________________________________

Oikaisuvaatimusohjeet
Oikaisuvaatimusviranomainen 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
p. 03 41 821
sähköposti: jokioisten.kunta@jokioinen.fi
Oikaisuvaatimuspykälät:
7,9,10_____________________________________________________
Hankintaoikaisupykälät:
_______________________________________________________
Oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen
sisältö

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
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 muutoksenhakijan 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

1)Jos

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.

