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Kokousaika Tiistai 24.9.2019 klo 18.00-20.35 

Kokouspaikka Miinan koulun opettajien huone 

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

 

Romppainen Emmi, puheenjohtaja 
Huhtala Eija 
Marttila Pauli, varajäsen 
Porma Asmo 
Raitanen Kimmo, varajäsen 
Räisänen Kirsi 
 

Muut saapuvilla  
olleet 
(ja läsnäolon peruste) 
 

 

Mikkola Arja, varh.kasvatuksen johtaja klo 18.-19.38 
Mäkelä Juha, rehtori klo 18-20.06 
Sillanpää Jari, pöytäkirjan pitäjä 
Vainio Toivo, koulunjohtaja klo 18-19.05 
 
 

Laillisuus ja päätös- 
valtaisuus 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi. 

 
Asiat 

 
§ 24-29 

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

 
Tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi 
valittiin yksimielisesti koulutuslautakunnan jäsenet  
Eija Huhtala ja Asmo Porma. 

 
Pöytäkirjan  
allekirjoitus ja 
varmennus 

 
Puheenjohtaja  Pöytäkirjanpitäjä 

 
 
Emmi Romppainen              Jari Sillanpää 

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

Tarkastusaika 

Jokioinen 30.9.2019 
Allekirjoitukset 
 
 
Eija Huhtala                         Asmo Porma  

 
Pöytäkirja on yleisesti 
nähtävänä 
 

Paikka ja pvm 
Kunnan kotisivuilla (www.jokioinen.fi /Päätöksenteko/ 
Pöytäkirjat ja esityslistat) 1.10.2019-21.10.2019 
Virka-asema  Allekirjoitus 
sivistystoimenjohtaja 

 

 

http://www.jokioinen.fi/
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Esi- ja perusopetuksen toimintasuunnitelmat  
 
Koula § 24 
24.9.2019 Opetuksen järjestäjän tulee laatia lukuvuosittain opetussuunnitel-

maan perustuva suunnitelma, jossa määrätään opetuksen ylei-
sestä järjestämisestä, oppitunneista ja opetuksen yhteydessä jär-
jestettävästä muusta toiminnasta sekä työajoista, koulun ulkopuo-
lella annettavasta opetuksesta sekä muista tarpeellisista opetuk-
sen järjestämiseen liittyvistä asioista. 

 
Toimintasuunnitelmat lähetetään lautakunnan jäsenille sähköises-
ti ennen kokousta. Koulujen johtajat ja rehtorit sekä varhaiskasva-
tusjohtaja esittelevät kokouksessa koulujen ja esiopetuksen toi-
mintaa koskevat lukuvuoden 2019–2020 toimintasuunnitelmat.  

 
Ehdotus Lautakunta päättää hyväksyä esiopetuksen ja peruskoulujen toi-

mintaa koskevat lukuvuoden 2019–2020 toimintasuunnitelmat.  
 
Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
 
 
 
 

Koulun johtaja Toivo Vainio poistui kokouksesta tämän pykälän 
käsittelyn aikana klo 19.05. 
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Jokioisten kunnan varhaiskasvatussuunnitelma 
 
Koula § 25 
24.9.2019 

Opetushallitus määräsi 19.12.2018 uusista varhaiskasvatussuun-
nitelman perusteista. Perusteet uudistettiin vastaamaan uutta 
varhaiskasvatuslakia. Varhaiskasvatuksen järjestäjien ja yksityis-
ten palveluntuottajien on tullut päivittää omat paikalliset varhais-
kasvatussuunnitelmansa kansallisten perusteiden mukaisesti otet-
tavaksi käyttöön elokuussa 2019. Jokioisten varhaiskasvatus-
suunnitelman päivitys on tehty moniammatillisessa työryhmässä, 
johon kuuluivat varhaiskasvatuksen johtaja, perhepäivähoidon 
päällikkö, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, vastaava varhais-
kasvatuksen opettaja ja lastenhoitaja.  

 
Ehdotus Lautakunta päättää hyväksyä päivitetyn Jokioisten kunnan var-

haiskasvatussuunnitelman käyttöönotettavaksi ja noudatettavaksi 
1.8.2019 alkaen.  

  
Päätös  Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
  
 
 
 
 

Varhaiskasvatuksen johtaja Arja Mikkola poistui kokouksesta en-
nen tämän pykälän päätöksen tekoa klo 19.38. 
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Erasmus+ - kumppanuushanke Miinan ja Paanan koulujen sekä Gladesmore Com-
munity Schoolin välillä 
 
Koula § 26 
24.9.2019 Erasmus+ on EU:n koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelma.  Euroo-

pan unionin Erasmus+ -ohjelma tarjoaa nuorille, opiskelijoille ja 
aikuisille mahdollisuuksia kouluttautumiseen, opiskeluun tai har-
joitteluun ulkomailla. Lisäksi ohjelma tarjoaa oppilaitoksille ja or-
ganisaatioille mahdollisuuden tehdä eurooppalaista yhteistyötä 
kansainvälisten kumppaniensa kanssa.  

 
Miinan ja Paanan koulut saivat yhdessä Lontoossa sijaitsevan yh-
teistyökoulun Gladesmore Community Schoolin kanssa vuosina 
2015-2018 Erasmus+ - hankerahoitusta koulujen henkilöstön 
opintovierailuihin. Hankkeiden aikana Miinan ja Paanan koulujen 
rehtorit sekä yhteensä 16 opettajaa vierailivat Lontoossa Glades-
moren koulussa ja 24 lontoolaista opettajaa ja muuta Gladesmo-
ren koulun työntekijää vieraili Jokioisilla.  
 
Lukuvuoden 2017–2018 aikana Miinan ja Paanan koulut sekä 
Gladesmoren koulu laativat suunnitelman ja Erasmus+ -
hankehakemuksen liittyen oppilasvaihtoon koulujen välillä. Hanke 
ei saanut rahoitusta, mutta lukuvuonna 2018-2019 laadittu uusi 
hakemus on saanut hyväksytyn päätöksen ja rahoituksen kesä-
kuussa 2019.  
 
Hankkeen rahoitus on yhteensä yli 80 000 €, josta Miinan ja Paa-
nan koulujen saama osuus on yhteensä 42 650 €.  Miinan ja Paa-
nan kouluille rahoituksen on myöntänyt opetushallitus ja Glades-
moren koululle Iso-Britannian kansallinen Erasmus+ - hankkeista 
vastaava taho.  
 
Hankesuunnitelman mukaan Miinan ja Paanan kouluista Lontoos-
sa vierailee yhteensä 40 oppilasta ja 12 opettajaa. Vastaavasti 
Jokioisille saapuu Lontoosta 40 oppilasta sekä 6 opettajaa.  
Hanke on suunnattu 5.-8. luokkien oppilaille. Vierailuja tehdään 
molempiin suuntiin kaksi ja yhden vierailun kesto on 6 päivää. 
Lontooseen matkaavien oppilaiden ja henkilöstön lisäksi Miinan ja 
Paanan koulun oppilaat ja henkilökunta osallistuvat hankkeen to-
teuttamiseen ns. isäntäviikoilla, jolloin lontoolaiset vierailevat Jo-
kioisilla.  
 
Hyväksytyn hankeen nimi on Belief (uskomus, luottamus) , joka 
muodostuu sanoista belongin (kuulua), education (koulutus), lear-
ning (oppiminen), integration (integraatio),  England ja Finland.  
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Hankkeen keskeisiä tavoitteita:  

 Innostaa oppilaita kehittämään yhtenäisempi kouluyhteisö, 
jossa kulttuurinen eroja arvostetaan, jolloin opiskelijoilla on oi-
kea käsitys yhteisöstä, jossa elävät ja positiivisesta panokses-
ta, jonka he voivat antaa.  

 

 Korostaa sosiaalista- , kulttuurista näkökulmaa sekä 
elämänmahdollisuuksia eri alueilla ja tärkeää saada näkemys 
maailmasta, joka lisää tulevaisuuden toiveita. 

 

 Projektiopiskelun avulla opiskelija kehittää itsenäisen- sekä 
ryhmätyöskentelyn taitoja. 

 

 Opiskelijat saavat kokemuksia ja tuottavat tuotoksia tekniikan, 
taiteen ja kielen avulla. 

 

 Vierailuilla tutustutaan paikalliseen kulttuuriin, elämäntapaan 
ja nähtävyyksiin.  

 
Hanke toteutetaan lukuvuosina 2019-2020 ja 2020-2021. Gla-
desmoren koulu vierailee lukuvuonna 2019-2020 Jokioisilla hel-
mikuussa 2020 ja Miinan ja Paanan koulut Lontoossa maalis-
kuussa 2020. Lukuvuoden 2020-2021 aikataulut ovat vielä avoin-
na johtuen Brexitistä eli Iso-Britannian mahdollisesta eroamisesta 
Euroopan Unionista.  

 
Ehdotus: Lautakunta päättää hyväksyä Miinan ja Paanan koulujen sekä 

Lontoossa sijaitsevan Gladesmore Community Schoolin välisen 
Erasmus+ -kumppanuushankkeen toteutettavaksi ja oikeuttaa 
Miinan ja Paanan koulujen rehtorit toteuttamaan hankkeeseen liit-
tyvät sopimukset ja hankeen käytännön toteutuksen.  

 
Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
 
 
 
 Miinan koulun rehtori Juha Mäkelä poistui kokouksesta tämän 

pykälän käsittelyn jälkeen klo 20.06. 
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Valtuustoaloite toisen asteen oppilaiden tukemisesta materiaalihankinnoissa 
 
Valt. § 83 
14.11.2018 Jokioisten Kokoomuksen valtuustoryhmä jätti seuraavan 

14.11.2018 päivätyn valtuustoaloitteen: 
 

”Lukiolaisten on hankittava tietokone ja kurssikirjat. Lisäksi tulevat 
mm. lisääntyneet matkakustannukset kunnan ulkopuolelle. Vas-
taavia kustannuksia on myös ammatilliseen oppilaitokseen siirty-
villä. Kustannuksia ovat selvittäneet mm. Opetushallitus, Lukio-
laisten liitto ja Pelastakaa lapset ry. Eri Selvitysten mukaan vält-
tämättömistä hankinnoista aiheutuvat kustannukset ovat lukiolai-
sella vähintään 2500 € ja ammatillisessa koulutuksessa muutamia 
satoja euroja vuodessa. Kustannukset voivat joillakin oppilailla jo-
pa rajoittaa koulutukseen hakeutumista, ja merkittävä osa per-
heistä katsoi kustannusten aiheuttavan heille taloudellisia vai-
keuksia. Jotkut opiskelijat joutuvat käymään opintojen ohella 
työssä rahoittaakseen kulunsa, mikä haittaa opiskelua. Monet 
kunnat tukevat toisen asteen oppilaitosten opiskelijoita huomatta-
villakin summilla. 

 
Jokioisten Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää, että kunta selvit-
tää millä keinoin se voisi tasapuolisesti huomioiden eri oppilaitos-
ten aiheuttamat kustannukset avustaa toisen asteen oppilaitoksiin 
siirtyviä opiskelijoita tukemalla heidän välttämättömiä materiaali-
hankintojaan”. 
 

Päätös Valtuusto päätti lähettää aloitteen hallintosäännön / valtuuston 
työjärjestyksen 5 §:n mukaisesti valmisteltavaksi. 

 
 

- - - - - - - - - -  
 
Koula § 27 
24.9.2019 Suomessa on keskusteltu aktiivisesti viime vuosina opiskelijoille 

aiheutuvista toisen asteen opintojen kustannuksista sekä siitä, pi-
täisikö yhteiskunnan tukea enemmän toisen asteen opiskelijoita 
opintojen kustannuksissa. Asian tiimoilta jätettiin vuonna 2017 
eduskunnalle kansalaisaloite, jossa vaadittiin, että eduskunta laa-
tii perusteellisen selvityksen ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin ja 
lakiuudistuksiin lukio- ja ammatillisten opintojen maksullisuuden 
poistamiseksi. Aloitteen mukaan opiskelijoilla tulee olla yhdenver-
taiset mahdollisuudet opiskella toisella asteella. 
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Eduskunta hylkäsi helmikuussa 2018 kansalaisaloitteen, joka ajoi 
toisen asteen koulutuksen tekemistä maksuttomaksi. 

Eduskunnan täysistunto hyväksyi sivistysvaliokunnan mietinnön, 
joka katsoi, ettei eduskunta ole oikea taho aloitteessa vaaditun 
selvityksen ja lainvalmistelun tekemiseen. 

Eduskunta hyväksyi kuitenkin mietinnön mukaisesti kaksi lausu-
maa: 

"1. Eduskunta edellyttää, että opetus- ja kulttuuriministeriö huo-
lehtii siitä, että toisen asteen koulutuksen järjestäjille aikaansaa-
daan ohjeistus, jossa koulutuksen järjestäjille tähdennetään tar-
vetta tiedottaa arvioitujen oppimateriaalikustannusten määrästä 
sekä keinoista, joilla nämä kustannukset voidaan kattaa tai mah-
dollisesti välttää. 

2. Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto seuraa ja arvioi toi-
sen asteen opiskelijoille opinnoista aiheutuvien kustannusten ke-
hitystä ottaen huomioon opintotukilain (65/1994) mukainen oppi-
materiaalilisä ja opiskelijoiden oppimateriaalikustannusten alen-
tamiseksi käynnistetyt hankkeet sekä tekee seuranta- ja arviointi-
tiedon perusteella selvityksen ja tarvittaessa ehdotukset jatkotoi-
menpiteiksi. Selvitykseen tulee sisällyttää perusteellinen lapsivai-
kutusten arviointi." 

Opetus- ja kulttuuriministeriö laati vuonna 2018 asiaan liittyvän 
selvityksen: Toisen asteen koulutuksen kustannukset opiskelijoille 
– vaihtoehtoja kustannusten pienentämiseksi.  

Selvityksessä käsitellään toisen asteen opiskelijoille koulutukses-
ta aiheutuvia kustannuksia sekä niiden tukijärjestelmää. Lisäksi 
tarkastellaan erilaisia tapoja korvata kokonaan tai osittain koulu-
tuksesta aiheutuvia kustannuksia. Kustannusten korvaamisen to-
teuttamistapoina käsitellään kaikille maksuttoman toisen asteen 
koulutuksen järjestämistä koulutuksen järjestäjien uutena velvolli-
suutena, opintotukijärjestelmän mukaista oppimateriaalilisää sekä 
koulutuksen järjestäjien tukemista kustannuksia vähentävien toi-
mintatapojen kehittämiseksi.  

Antti Rinteen hallitusohjelmaan on sittemmin ko. asiaan liittyvän 
laajan yhteiskunnallisen keskustelun ja tehtyjen selvitysten perus-
teella keväällä 2019 kirjattu tavoitteeksi oppivelvollisuusiän piden-
täminen 18 ikävuoteen ja opiskelijoille maksuton toisen asteen 
koulutus. 
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Valtuustoaloitteessa esitetään, että kunta selvittää, millä keinoin 
se voisi tasapuolisesti huomioiden eri oppilaitosten aiheuttamat 
kustannukset avustaa toisen asteen oppilaitoksiin siirtyviä opiske-
lijoita tukemalla heidän välttämättömiä materiaalihankintojaan.  
Valtuustoaloite on tärkeä ja ajankohtainen. Asia on kuitenkin 
edennyt valtakunnallisella tasolla ja toisen asteen opiskelusta py-
ritään hallitusohjelman mukaisesti tekemään maksuton alle 18 
vuotiaille opiskelijoille.  

Ehdotus Lautakunta päättää todeta, että Jokioisten kunnan ei ole perustel-
tua lähteä selvittämään sitä, miten kunta voisi avustaa toisen as-
teen oppilaitoksiin siirtyviä opiskelijoita heidän välttämättömissä 
materiaalihankinnoissaan, koska hallitusohjelmaan on kirjattu ta-
voitteeksi oppivelvollisuusiän pidentäminen 18 ikävuoteen ja opis-
kelijoille maksuton toisen asteen koulutus. 

Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
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Valtuustoaloite selvityksen tekemisestä koulukuljetusten järjestämiseksi 
yhteistyössä naapurikuntien kanssa 
 
Valt. § 98 
19.12.2018 Keskustan ja Vihreiden valtuustoryhmät jättivät seuraavan val-

tuustoaloitteen: 
 
 Suunniteltu kouluverkon supistaminen voi pidentää reuna-

alueiden lasten koulumatkan yli 20 kilometriin. Naapurikunnan tai 
-kaupungin puolella koulu olisi huomattavasti lähempänä. Koulu-
kuljetusten järjestämisessä pääperiaatteina pitää olla turvallisuus, 
tasapuolisuus, taloudellisuus ja tarkoituksenmukaisuus. 

 
 Siksi Jokioisten Keskusta ja Vihreät haluavat tehdä aloitteen selvi-

tyksestä koulukuljetusten järjestämiseksi yli kuntarajojen, yhdessä 
naapurikuntien kanssa. 

 
 Tällä isolla periaatteellisella muutoksella voimme jatkossakin to-

teuttaa lähikoulumallia ja tukea lapsiperheitä. 
 
Päätös Valtuusto päätti lähettää aloitteen hallintosäännön / valtuuston 

työjärjestyksen 5 §:n mukaisesti valmisteltavaksi. 
 
 

- - - - - - - - -  
 
 
Koula § 28 
24.9.2019 Perusopetuslain 4 §:n mukaan kunta on velvollinen järjestämään 

sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä 
oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna esiopetusta. 
Kunta voi järjestää esi- ja perusopetuspalvelut itse tai yhdessä 
muiden kuntien kanssa taikka hankkia ne opetuksen järjestämis-
luvan omaavilta yhdistyksiltä / säätiöiltä tai valtiolta.   

 
Perusopetuslain 6 §:n mukaan kunta osoittaa oppivelvolliselle ja 
muulle tässä laissa tarkoitettua opetusta saavalle 1 momentin 
mukaisen lähikoulun. Esiopetusta saavalle oppilaalle voidaan 
opetuksen järjestämispaikaksi osoittaa myös varhaiskasvatus-
paikka tai muu soveltuva esiopetuksen järjestämispaikka. Esiope-
tusta järjestettäessä tulee lisäksi ottaa huomioon, että opetukseen 
osallistuvilla lapsilla on mahdollisuus käyttää varhaiskasvatuspal-
veluita eli esiopetuksen lisäksi päivähoitopalveluita.  
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Perusopetuslain 32 §:n mukaan perusopetusta tai lisäopetusta 
saavan oppilaan koulumatkan ollessa viittä kilometriä pitempi, op-
pilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen. 
 Koulukuljetusoppilaan päivittäinen koulumatka odotuksineen saa 
kestää enintään kaksi ja puoli tuntia. Jos oppilas on lukuvuoden 
alkaessa täyttänyt 13 vuotta, saa koulumatka kestää enintään 
kolme tuntia.  
 
Jos oppilas oppilaaksi otetaan muuhun kuin kunnan osoittamaan 
lähikouluun tai opetuksen järjestämispaikkaan, oppilaaksi ottami-
sen edellytykseksi voidaan asettaa, että huoltaja vastaa oppilaan 
kuljettamisesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista. Li-
säksi, jos esiopetusta saava lapsi osallistuu toisessa kunnassa 
järjestettävään varhaiskasvatukseen, opetuksen järjestäjällä on 
oikeus edellyttää, että lapsen huoltaja vastaa lapsen kuljettami-
sesta tai saattamisesta aiheutuvista kustannuksista varhaiskasva-
tus- ja esiopetuspaikan välillä.   
 
Käytännössä kunnat järjestävät koulukuljetuksen vain lähikouluun 
tai lähiesiopetuspaikkaan ja asettavat muuhun kuin lähikouluun / 
lähiesiopetuspaikkaan oppilaaksi ottamisen edellytykseksi sen, et-
tä huoltajat vastaavat koulukuljetuksesta.   
 
Valtuustoaloitteessa esitetään, että naapurikuntien kanssa teh-
dään selvitys koulukuljetusten järjestämisestä yli kuntarajojen. 
Koska koulukuljetusoikeus on aina sidottu oppilaan lähiesiopetus-
paikkaan tai lähikouluun, tarkoittaisi oppilaan kuljettaminen toisen 
kunnan kouluun sitä, että oppilaalle määrättäisiin lähiesiopetus-
paikka tai lähikoulu toisesta kunnasta. Tämä vaatisi näin ollen 
kuntien välistä sopimusta yhteisistä oppilaaksiottoalueista ja oppi-
laaksiottoalueiden ulottamista yli kuntarajojen.  
 
Aloitteen sisällöstä on keskusteltu Forssan seudun sivistystoimen-
johtajien kanssa. Someron kaupungin kanssa keskustelua ei ole 
käyty. Forssan seudulla on tällä hetkellä useassa kunnassa 
suunnitteilla ja päätöksenteossa kouluverkkomuutoksia ja koulu-
jen rakennushankkeita. Sivistystoimenjohtajien näkemys on, että 
tällä hetkellä ei ole perusteltua / valmiuksia lähteä selvittämään 
seudullista esi- ja perusopetusta / yhteisiä kuntarajat ylittäviä op-
pilaaksiottoalueita. 
 
Forssan seudun kunnat ovat edelleen tiivistäneet yhteistyötään 
vuoden 2019 aikana. Seudun kuntien johtoryhmät ja kunnanhalli-
tusten sekä valtuustojen puheenjohtajat ovat työstäneet vuonna  
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2019 kahdessa seminaarissa suunnitelmaa niistä palveluista ja 
toiminnoista, joissa pyritään lisäämään yhteistyötä kuntien välillä 
tulevina vuosina. Esi- ja perusopetuksen osalta suunnitelmissa ei 
ole yhteisiä kuntarajat ylittäviä oppilaaksiottoalueita tai alueen yh-
teistä perusopetusta.  

 
Ehdotus Lautakunta päättää todeta, että tällä hetkellä Forssan seudun 

kunnilla ei ole suunnitelmia eikä valmiuksia suunnitella esi- ja pe-
rusopetuksen osalta yhteisiä kuntarajat ylittäviä oppilaaksiottoalu-
eita eikä tähän liittyviä yhteisiä koulukuljetuksia yli kuntarajojen.  

 
Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
 
   
 
 
 

Koulutuslautakunnan jäsen Kirsi Räisänen poistui kokouksesta 
tämän pykälän käsittelyn aikana klo 20.24. 
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Viranomaisten pöytäkirjat ja päätökset 
 
Koula § 29 
24.9.2019 Sivistystoimenjohtajan päätökset § 21-27 
 
 Varhaiskasvatuksen johtajan henkilöstöpäätökset § 346-438 
 Varhaiskasvatuksen johtajan asiakaspäätökset § 125-324 
 Varhaiskasvatuksen johtajan muut päätökset § 45-66 
 
 Perhepäivähoidon päällikön henkilöstöpäätökset § 160-226 
 Perhepäivähoidon päällikön asiakaspäätökset § 101-223 
 
Ehdotus Lautakunta päättää merkitä edellä esitellyt pöytäkirjat tiedoksi ja 

päättää, että pöytäkirjoissa olevia kuntalain mukaisen otto-
oikeuden piiriin kuuluvia päätöksiä ei oteta koulutuslautakunnan 
käsiteltäviksi. 

 
Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jokioisten kunta Oikaisuvaatimusohjeet 

Koulutuslautakunta ja valitusosoitus 
   

24.9.2019 

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: 
 
24-29                                 
___________________________________________________ 
 
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 
sähköposti: jokioisten.kunta@jokioinen.fi 
 
Oikaisuvaatimuspykälät: 
 
24-29 
_____________________________________________________ 
 
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. 


