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Kokouspaikka Kunnanvirasto/valtuustosali 

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

 

Romppainen Emmi, puheenjohtaja 
Huhtala Eija 
Okkonen Petri 
Porma Asmo 
Raitanen Kimmo, varajäsen 
Räisänen Kirsi 
 

Muut saapuvilla  
olleet 
(ja läsnäolon peruste) 
 

 

 
Heikkilä Timo, kunnanhallituksen edustaja 
Sillanpää Jari, pöytäkirjan pitäjä 

Laillisuus ja päätös- 
valtaisuus 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi. 

 
Asiat 

 
14-17§  

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 17.6.2020 
Allekirjoitukset 
 
 
Eija Huhtala                          Asmo Porma  

 
Pöytäkirja on yleisesti 
nähtävänä 
 

Paikka ja pvm 
Kunnan kotisivuilla (www.jokioinen.fi /Päätöksenteko/ 
Pöytäkirjat ja esityslistat) 18.6.2020-9.7.2020 
Virka-asema  Allekirjoitus 
sivistystoimenjohtaja 

 

http://www.jokioinen.fi/
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Puitejärjestelyyn liittyminen (oppikirjat ja niihin liittyvät oheismateriaalit) 
 
Koula § 14 
11.6.2020 

Hankintalaissa puitejärjestely on määritelty valmiiksi kilpailutetuksi 
sopimuskokonaisuudeksi, joka tehdään yhden tai useamman toi-
mittajan sekä hankintayksikön välille. Puitejärjestelyssä sovitaan 
yleiset hankintasopimuksia koskevat ehdot, kuten hankinnan koh-
de, hinnat sekä osapuolten vastuut ja velvoitteet. 

Julkisia hankintoja voidaan tehdä yhteishankintoina. Hansel kilpai-
luttaa julkisia hankintoja kuntien, valtion, korkeakoulujen ja seura-
kuntien puolesta. Liittymällä Hanselin kilpailuttamiin yhteishankin-
toihin (puitejärjestelyyn) kunnat, valtion laitokset, korkeakoulut ja 
seurakunnat voivat tehdä hankintoja ilmaa omaa kilpailusta.  

Hansel kilpailuttaa syksyllä 2020 esi- ja perusopetuksen oppikirjat 
ja niihin liittyvät oheismateriaalit vuosiksi 2020-2022 (sisältäen op-
tion vuosista 2023-2024). Puitejärjestelyyn tulee liittyä ennen var-
sinaista kilpailusta viimeistään 15.8.2020.  

Jokioisten kunta on osallistunut Kuntaliiton omistaman KL-
Kuntahankinnat Oy:n kilpailuttamiin yhteishankintoihin koulutar-
vikkeiden ja oppikirjojen osalta useiden vuosien ajan. KL-
Kuntahankinnat Oy on yhdistynyt valtion omistamaan Hanseliin 
vuonna 2019.  

Kokemukset yhteishankinnoista ovat olleet hyviä.  

Jokioisten kunnan on perustelua liittyä puitejärjestelyyn esi- ja pe-
rusopetuksen oppikirja – ja oheismateriaalihankintojen osalta. 
Puitejärjestelyn kautta kunta välttyy haastavalta kilpailuttamispro-
sessilta ja saa taloudellisesti hyvän sopimuksen hankintoja var-
ten.  

Ehdotus Lautakunta päättää, että Jokioisten kunta liittyy esi- ja perusope-
tuksen oppikirjoja ja niihin liittyviä oheismateriaaleja koskevaan 
Hanselin kilpailuttamaan puitejärjestelyyn. 

Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
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Lukuvuosien 2020-2021 sekä 2021-2022 oppilaskuljetukset 
 
Koula § 15 
11.6.2020   

Tarjouspyynnössä (päivätty 28.4.2020) liikennöitsijöiltä on pyydet-
ty tarjouksia koulukuljetusten hoitamiseksi lukuvuosina 2020-2021 
ja 2021-2022 sekä mahdollisena optiona lukuvuonna 2022-2023.  
Tarjoukset tuli toimittaa koulutuslautakunnalle viimeistään 
4.6.2020 klo 13.00.   

 
Tarjouskilpailuasiakirjat, pöytäkirja tarjousten avauskokouksesta 
ja saadut tarjoukset tarjouksista esitellään lautakunnalle kokouk-
sessa. Koonti tarjouksista on tämän esityslistan erillisliitteenä.  

 
Tarjouskilpailun ehtojen mukaan hyväksytyksi tulee se tarjousko-
konaisuus, joka on ostajalle hinnaltaan edullisin: 

 
Tarjouskilpailun perusteella hinnaltaan edullisimmat tarjoukset ja 
edullisin kokonaisuus muodostuu seuraavasti (hinnat viikkohintoja 
/ sisältävät arvonlisäveron):  

 
Kohteet 1,2,3 ja 5: Liikenne Rajala Oy 5 780  €  

 
Kohde 4: Taksi Kankare Oy 1 400 € 

 
Ehdotus  Lautakunta päättää;  

 
1) Lukuvuosina 2020-2021 ja 2021-2022 oppilaskuljetuksista 

vastaavat ostoliikenteessä tarjouskilpailun perusteella seuraa-
vat liikennöitsijät: 

 
Kohteet 1,2,3 ja 5: Liikenne Rajala Oy 

 
Kohde 4: Taksi Kankare Oy 

 
2) Lukuvuoden 2022-2023 osalta mahdollisen option (suorahan-

kinnan) käytöstä neuvotellaan liikennöitsijöiden kanssa vuo-
den 2022 alussa.  

 
3) 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 kulje-
tuksiin ostaa kuljetuspalveluja myös muilta liikennöitsijöiltä 
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4) Sivistystoimenjohtaja laatii ja allekirjoittaa Jokioisten kunnan ja 
koulutuslautakunnan nimissä liikennöitsijöiden kanssa tarvitta-
vat sopimukset ostoliikenteen hoitamisesta  

 

Päätös  Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
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Selvitys etäopetuksen sujumisesta poikkeusolojen aikana Jokioisten kunnan pe-
rusopetusopetuksessa 
 
Koula § 16 
11.6.2020   

Jokioisten peruskoulut, kuten kaikki muutkin Suomen peruskoulut, 
järjestivät opetuksen 18.3. – 13.5.2020 välisenä aikana pääosin 
etäopetuksena johtuen maailmanlaajuisesta koronavirusepidemi-
asta ja sen aiheuttamista poikkeusoloista.  

Perusopetuslaki ei normaalioloissa mahdollista opetuksen järjes-
tämistä etäopetuksena. Poikkeusolot sekä määräykset koulujen 
sulkemisesta, lähiopetuksen keskeyttämisestä ja etäopetukseen 
siirtymisestä tulivat voimaan hyvin nopeasti ja ilman ko. tilantee-
seen varautumista.  

Etäopetuksen suunnitteleminen ja sen järjestäminen olivat suuri 
haaste niin koulutuksen järjestäjälle, opetushenkilökunnalle, oppi-
laille ja kodeille.  

Lähiopetukseen kouluissa palattiin 14.5.2020 loppukevätlukukau-
den ajaksi koronavirusepidemian hidastumisen myötä. Koronavi-
rusepidemia voi kuitenkin jatkua vielä pitkään ja mahdollisen ”toi-
sen epidemia-aallon” myötä opetus voidaan lukuvuonna 2020-
2021 joutua järjestämään jälleen etäopetuksena. Etäopetuksen 
kehittämisen vuoksi oli perusteltua selvittää, miten opetushenkilö-
kunta sekä oppilaat ja kodit kokivat etäopetuksen onnistuneen 
kevään 2020 aikana.  

Kaikille Jokioisten peruskoulujen opettajille ja koulunkäynninoh-
jaajille sekä huoltajille lähettiin etäopetuksen päätyttyä kyselyt 
etäopetuksen onnistumisesta. Kyselyt tehtiin opetushenkilöstön 
osalta koko kuntaa koskien ja huoltajille / oppilaille kouluittain. 
Huoltajia pyydettiin lähettämään yksi vastaus / perhe / koulu.  

Sivistystoimenjohtaja esittelee etäopetuksen sujumista ja selvityk-
 set kyselyjen tuloksista kokouksessa.  

Opetushenkilöstön ja huoltajien vastaukset ovat esityslistan erillis-
liitteinä.  

Ehdotus Lautakunta ottaa tiedoksi selvityksen etäopetuksen sujumisesta 
Jokioisten peruskouluissa kevään 2020 aikana.  

Päätös  Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
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Viranomaisten pöytäkirjat ja päätökset 
 
Koula § 17 
11.6.2020  Varhaiskasvatuksen johtajan henkilöstöpäätökset  § 15-252 

Varhaiskasvatuksen johtajan asiakaspäätökset   § 1-110 
Varhaiskasvatuksen johtajan muut päätökset   § 29-57 

 
Perhepäivähoidon päällikön henkilöstöpäätökset § 18-186 
Perhepäivähoidon päällikön asiakaspäätökset § 19-113 
 
Sivistystoimenjohtajan päätökset § 2-102 
 
Miinan koulun rehtorin päätökset § 19-55 

 
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 
   

11.6.2020 

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: 
14-17 
____________________________________________________ 
 
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: 
 
14, 16, 17                     
____________________________________________________ 
 
Hankintaoikaisupykälät: 
 
15                       
______________________________________________________ 
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. 
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