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Valtuustoaloite subjektiivisesta päivähoito-oikeudesta 

 

Valt. 46 § 

11.11.2015 Jokioisten Vasemmistoliiton valtuustoryhmä jätti seuraavan valtuusto-

aloitteen: 

 

”Jokioisten Vasemmistoliitto esittää, että Jokioisten kunnassa jatketaan 

edelleen subjektiivista päivähoito-oikeutta ja laadukasta varhaiskasva-

tusta pitämällä ryhmäkoot ennallaan. 

 

Jokioisilla 11.11.2015 

 

Jokioisten Vasemmistoliiton valtuustoryhmä.” 

 

Päätös Valtuusto päätti lähettää aloitteen valtuuston työjärjestyksen 5 §:n mu-

kaisesti valmisteltavaksi. 

 

 - - - - - - - - - - 

Kh § 222 

7.12.2015 

Ehdotus Kunnanhallitus päättää lähettää valtuustoaloitteen subjektiivisesta päivä-

hoito-oikeudesta koulutuslautakunnan valmisteltavaksi. 

 

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen. 

 

- - - - - - - - - - 

 

Koula § 18 

15.6.2016 ”Jokioisten vasemmistoliitto esittää, että Jokioisten kunnassa jatketaan 

edelleen subjektiivista päivähoito-oikeutta ja laadukasta varhaiskasva-

tusta pitämällä ryhmäkoot ennallaan.”  

 

Eduskunta on hyväksynyt valtioneuvoston esityksen varhaiskasvatuslain 

muuttamisesta siten, että jokaisella lapsella on oikeus saada varhaiskas-

vatusta 20h viikossa (HE 80/2015). Lapsella olisi lisäksi tarpeen mukaan 

oikeus 20 tuntia laajempaan varhaiskasvatukseen, mikäli se nähdään tar-

peelliseksi. 

 

Lisäksi valtioneuvosto on päättänyt lasten päivähoidosta annetun asetuk-

sen muuttamisesta siten, että yhtä hoito- ja kasvatushenkilöä kohden voi 

olla kahdeksan (8) kokopäiväistä 3 vuotta täyttänyttä lasta nykyisen seit-

semän (7) sijaan. Alle 3-vuotiaiden ja perhepäivähoitolasten osalta suh-

delukua ei ole muutettu. Muutokset tulevat voimaan 1.8.2016.   
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Subjektiivisen hoito-oikeuden rajaaminen tarkoittaa sitä, että jatkossa 

varhaiskasvatusoikeus on 20 tuntia viikossa, mikäli tarve ei johdu yrittä-

jyydestä, työstä tai opiskelusta. Laki ei kuitenkaan rajaa pois mahdolli-

suutta antaa päivähoitoa em. enemmän jos se lapsen edun vuoksi on tar-

peen. Muutokset lisäävät kuntien mahdollisuutta sijoittaa useampia lap-

sia päiväkotiryhmään ilman että kasvatushenkilöstön määrää tulee lisätä. 

Samoin lasten sijoittelussa kunnalla on mahdollisuus tehdä jonkun ver-

ran tarkempaa suunnittelua päivittäisessä/ viikoittaisessa lasten hoito-

ajoissa kuin tilanteessa, jossa perheet ovat voineet yksipuolisesti määri-

tellä hoitopäivien määrän ja pituuden. Hoito-oikeuden rajaaminen poik-

keuksia lukuun ottamatta helpottaa lähinnä aikaisia aamuja ja myöhäisiä 

iltapäiviä, kun lasten ja henkilöstön suhdelukuja on helpompi noudattaa 

lasten vähäisemmän määrän vuoksi näinä aikoina.  

 

Teerimäen päiväkodissa lapsia on kirjoilla 69 lasta tänä toimintavuonna, 

henkilökuntaa 12, eli yhtä kasvattajaa kohden on 5,75 lasta.  Mäntypuis-

tossa ja Toimelan satelliitissa kirjoilla on 44 lasta ja 8 työntekijää, eli yh-

tä kasvattajaa kohden 5,5 lasta. Henkilökunta jakautuu  Mäntypuistossa 

klo 5-22 välille ympäri viikon tarpeen mukaan, Teerimäessä klo 6-17 vä-

lille arkisin. Perhepäivähoidossa lapsia n. 116 ja perhepäivähoitajia 30. 

 

Miinan esiopetuksessa on 13 lasta, lastentarhanopettaja ja päivähoitaja.  

Kuuman esiopetuksessa on 10 lasta, lastentarhanopettaja ja avustaja 

muutaman tunnin viikossa. Miinan ja Kuuman esiopetusryhmissä on 

päivähoitoa esiopetuksen lisäksi tarvitsevia lapsia yhteensä 8. Esiopetuk-

sen aikana noudatetaan perusopetuslain mukaista suhdelukua, muuna ai-

kana varhaiskasvatuslain mukaista suhdelukua.  

 

Päiväkotilapsesta on hoitopäiväpainotteinen maksu 47:llä, samoin per-

hepäivähoidossa 47:llä .  

Käyttöasteprosentti ajalla 1.1.-30.4. oli Teerimäessä 73,46% Mäntypuis-

tossa 57,27%  ja perhepäivähoidossa 80,59%. Kunnan päivähoitolapsista 

n. 20 lapsella ei ole työstä tai opiskelusta johtuva hoidon tarve.  

 

Jokioisilla ryhmäkoot ovat noudattaneet aina voimassa olevaa lakia ja 

lasten/kasvattajan välisiä suhdelukuja on seurattu erittäin tarkasti. Henki-

löstön määrä päiväkodeissa on mitoitettu jo lähtökohtaisesti siten, ettei 

ongelmatilanteita synny silloinkaan kun henkilökuntaa on sairaana, lo-

malla, viikkovapaalla tai koulutuksessa. Lasten/henkilökunnan suhdelu-

vut lasketaan läsnä olevien lasten määrästä, joka siis enimmillään uuden 

lain voimaan astuessa on 24 nykyisen 21 lapsen sijasta. Jokioisilla hoi-

topäiväpainotteisia hoitosuhteita (sovittuja hoitopäiviä 4-16 kuukaudes-

sa) on päivähoidossa jo niin runsaasti, ettei ko. määrä juuri koskaan tule 

nousemaan sallittuun enimmäismäärään, vaikka kirjoilla olevien lasten  
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määrää päiväkodeissa nostettaisiinkin. Tulevana kahtena toimintavuote-

na lasten määrä päiväkodeissa on varsin korkea, esiopetusikäisiä on toi-

mintakaudella 2016-2017 72 lasta  ja 2017-2018 64 lasta. Tämän jälkeen 

lasten määrät vähenevät jollei kuntaan muutto ja työllistyminen lisäänny 

merkittävästi.  Suurten esiopetusikäluokkien määrä tekee sen, että moni 

päiväkotiin hakenut nuorempi lapsi jää vaille toivottua päiväkotipaikkaa, 

eivätkä sisarukset välttämättä pääse samaan hoitopaikkaan. Toisaalta pä-

tevien perhepäivähoitajienkin löytyminen on epävarmaa, joten kaikki 

käytettävissä olevat päiväkotipaikat ovat todella tarpeen sijoituksia teh-

täessä, kuitenkin niin että myös ulkoiset puitteet eli tilajärjestelyt ovat 

tarkoituksenmukaiset ja riittävät. Toimintavuonna 2015-2016 Toimela 

on avattu uudestaan esiopetuskäyttöön ja ainakin seuraavana kahtena 

vuotena tilanne tullee siis jatkumaan. Mäntypuiston tilat ovat kooltaan 

liian pienet sallittuun lasten määrään ryhmissä, joten sinne ei voida si-

joittaa maksimimäärää lapsia edes henkilökuntaa lisäämällä. Siksi vuo-

rohoidon sijoittaminen sinne on ollut luonteva ratkaisu. Kaikki sijoituk-

set tulee siis katsoa yksikkökohtaisesti lasten kannalta järkevällä tavalla 

toimiviksi myös tilojen suhteen ja tilojen riittävyys on huomioitava las-

ten edun turvaamiseksi. Ryhmien muodostaminen vaatii tarkkaa suunnit-

telua, että päästään mahdollisimman toimivaan lopputulokseen.  

 

Varhaiskasvatusjohtaja on kutsuttu kokoukseen esittelemään asiaa. 

 

Ehdotus Koulutuslautakunta päättää, että Jokioisten kunnassa astuvat 1.8.2016 

voimaan varhaiskasvatuksen uudet säädökset varhaiskasvatusoikeuden 

rajaamisesta 20h viikossa ja henkilöstömitoituksesta siten kuin valtio-

neuvosto on asiasta päättänyt. Varhaiskasvatusjohtajalle ja perhepäivä-

hoidon päällikölle annetaan päätösoikeus tarjota lapsen edun niin vaa-

tiessa myös 20 tuntia laajempaa päivähoitoa harkinnan mukaan. 

 

Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

 

 

 Varhaiskasvatusjohtaja Arja Mikkola poistui kokouksesta tämän pykälän 

käsittelyn aikana klo 18.41. 
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Lukuvuoden 2016-2017 koulunkäynninohjaajat 

 

Koula § 19 

15.6.2016 Lukuvuoden 2016–2017 koulunkäynninohjaajatarpeita on suunniteltu 

koulujen rehtorien ja johtajien kanssa. Miinan koulun rehtori on koonnut 

kouluittain yhteenvedon koulunkäynninohjaajatarpeista lukuvuonna 

2016–2017.  

 

Esityslistan erillisliitteenä on yhteenveto koulunkäynninohjaajien tarve-

kartoituksesta lukuvuodeksi 2016–2017.   

 

Koulunkäynninohjaajien valinnasta ja sijoittamisesta päättää kunnan hal-

lintosäännön perusteella sivistyshallinnon osastopäällikkö. 

 

Ehdotus  Lautakunta päättää, että se 

 

1) osoittaa koulunkäynninohjaajien palkkaamiseen lukuvuodeksi 2016–

2017 seuraavat viikkotuntimäärät: 

 

Kuuman koulu   33 tuntia 

Miinan koulu yleisopetus   27 (henkilökohtainen avustaja) + 95 tuntia 

Miinan koulu pienryhmät   110 tuntia 

Paanan koulu   120 tuntia 

 

2) oikeuttaa sivistystoimenjohtajan päättämään tarvittaessa yhteistyössä 

koulunjohtajien ja rehtorien kanssa mahdollisista pienistä muutoksista 

koulukohtaisissa ohjaajien tuntimäärissä lukuvuoden 2016–2017 aikana. 

 

Päätös  Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
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Jokiläänin kansalaisopiston opetussuunnitelma lukuvuodelle 2016-2017 

 

Koula § 20 

15.6.2016 Jokiläänin kansalaisopiston opetussuunnitelmaa valmistellaan lukuvuo-

delle 2016–2017.  

 

Opiston tavoitteena on suunnitella opetus niin, että toteutuneiden tuntien 

määrä on vuositasolla melko tarkasti 4000 (Humppila 1 000 h, Jokioinen 

2000 h, Ypäjä 1 000 h).  

 

Jokioisille on suunniteltu 2 198 tuntia, Humppilaan on suunniteltu 1022 

tuntia ja Ypäjälle 1120 tuntia. Normaalituntien lisäksi on suunniteltu ns. 

omakustannekursseja yhteensä 454 tuntia. Omakustannekurssien hinta 

määritellään kursseittain niin, että kursseista saatavat tulot kattavat opet-

tajan palkan ja matkakulut.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Kuntien välisen sopimuksen mukaan opisto tarjoaa vuositasolla opetusta 

vähintään 4 000 tuntia. Opiston on edelleen erityistä huomiota siihen, et-

tä toteutuneiden tuntien määrä on vuositasolla melko tarkasti 4000.  

 

Opetussuunnitelma on esityslistan erillisliitteenä.  

 

Ehdotus Lautakunta päättää hyväksyä esitetyn opetussuunnitelman toteutettavak-

si. Lautakunta päättää oikeuttaa opiston rehtorin tekemään opetussuunni-

telmaan tarvittavia muutoksia esim. kurssien peruuntumisen, opettaja-

vaihdosten tai omakustannekurssien perustamisen vuoksi.  

 

Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
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Jokiläänin kansalaisopiston opintomaksut työkaudella 2016-2017  

 

Koula § 21 

15.6.2016  Työkaudella 2014-2015 ovat Jokiläänin kansalaisopiston opintomaksut  

olleet seuraavat:  

 

- 15 €, jos tunteja on alle 6 

- 25 €, jos tunteja on 6-10 

- 35 €, jos tunteja on 11-20 

- 40 €, jos tunteja on 21-30 

- 48 €, jos tunteja on 31-40 

- 62 €, jos tunteja on 41-60 

- 71 €, jos tunteja on 61-80 

- 78 €, jos tunteja on yli 80 

- 103 € työkausimaksu, jolla voi osallistua kaikille muille paitsi 

avoimen yliopiston kursseille 

- jos alle 18-vuotias lapsi opiskelee yhdessä aikuisen kanssa 

samassa opintoryhmässä, saa lapsi kurssimaksusta 50 %:n 

alennuksen 

- rehtorilla on oikeus päättää ns. omakustannekursseista ja niiden 

hinnoittelusta 

 

Työkaudella 2015-2016 ovat Jokiläänin kansalaisopiston opintomaksut  

olleet seuraavat:  

 

- 15 €, jos tunteja on alle 6 

- 25 €, jos tunteja on 6-10 

- 36 €, jos tunteja on 11-20 

- 41 €, jos tunteja on 21-30 

- 49 €, jos tunteja on 31-40 

- 63 €, jos tunteja on 41-60 

- 73 €, jos tunteja on 61-80 

- 80 €, jos tunteja on yli 80 

- 106 € työkausimaksu, jolla voi osallistua kaikille muille paitsi 

avoimen yliopiston kursseille 

- jos alle 18-vuotias lapsi opiskelee yhdessä aikuisen kanssa 

samassa opintoryhmässä, saa lapsi kurssimaksusta 50 %:n 

alennuksen 

- rehtorilla on oikeus päättää ns. omakustannekursseista ja niiden 

hinnoittelusta 

 

Kansalaisopiston kurssimaksuja on korotettu maltillisesti vuosittain. 

Kansalaisopiston rehtori ja opettajat ovat esittäneet vuosittain, että kurs- 
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simaksuja ei koroteta. Kurssimaksujen korotus on kuitenkin perusteltua 

ja välttämätöntä, koska opiston kulut kasvavat joka tapauksessa. Kun- 

nanhallitus ja valtuusto ovat päätöksissään ja kannanotoissaan linjanneet, 

että kunnan maksujen ja taksojen on vastattava paremmin kuntien kes-

kimäärin palveluistaan saamia tuloja. Kurssimaksujen korotuksilla ei ole 

ollut vaikutusta opiskelijamääriin, jotka ovat olleet viime vuosina kas-

vussa. Lautakunnan on perusteltua tehdä Jokiläänin opiston kurssimak-

suihin vuosittain maltillisia korotuksia.  

 

Ehdotus   Lautakunta päättää, että  

  

1) Jokiläänin kansalaisopiston opintomaksut työkaudella 2016-2017  

ovat seuraavat:  

  

- 16 €, jos tunteja on alle 6 

- 26 €, jos tunteja on 6-10 

- 37 €, jos tunteja on 11-20 

- 42 €, jos tunteja on 21-30 

- 50 €, jos tunteja on 31-40 

- 64 €, jos tunteja on 41-60 

- 75 €, jos tunteja on 61-80 

- 82 €, jos tunteja on yli 80 

- 108 € työkausimaksu, jolla voi osallistua kaikille muille paitsi 

avoimen yliopiston kursseille 

- jos alle 18-vuotias lapsi opiskelee yhdessä aikuisen kanssa 

samassa opintoryhmässä, saa lapsi kurssimaksusta 50 %:n 

alennuksen 

- rehtorilla on oikeus päättää ns. omakustannekursseista ja niiden 

hinnoittelusta 

 

Säännöt kurssien laskuttamiseksi ovat olleet seuraavat: 

 

-  opiskelijaa laskutetaan, kun kurssin alkaminen on varmistunut (vähin-

tään 7 opiskelijaa uusi ja vähintään 5 opiskelijaa jatkava kurssi) 

-  muiden kuin lyhytkurssien alkaminen varmistuu, kun kolmannella ko-

koontumiskerralla on ilmoittautuneita vähintään minimiopiskelijamäärä 

-  kurssi voi jatkaa syyskauden loppuun, vaikka sen lakkauttamisen pe-

rusteet täyttyisivät jo aiemmin (alle 5 opiskelijaa 3 kertaa peräkkäin  

-  syksyllä lakkautetun kurssin osalta kevään kurssimaksu palautetaan 

opiskelijoille pyydettäessä 

-  keväällä uutena opiskelijana aloittava (syksyllä alkaneelle kurssille) 

maksaa vain kevään osuuden kurssimaksusta 

-  kurssille kirjautunut opiskelija on sitoutunut maksamaan koko kurssi-

maksun vaikka keskeyttäisikin kurssin. Kurssin peruminen ilman laskua  
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on mahdollista vain lääkärintodistuksen perusteella. Huom. Peruminen 

on aina tehtävä opiston toimistoon, ei opettajalle. 

-  alle 11 tunnin kurssien peruminen kuluitta onnistuu vain, jos perumi-

nen on tapahtunut viimeiseen ilmoittautumispäivään mennessä (poik-

keuksena lääkärin toteama sairaustapaus) 

-  kurssimaksut eivät sisällä tarvikemaksuja 

-  kurssitodistus annetaan pyynnöstä 5 euron todistusmaksua vastaan 

 

Päätös  Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:jari.sillanpaa@jokioinen.fi


 

           Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro 

                Koulutuslautakunta 15.6.2016 43 4   

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 

Lautakunta Hallitus Valtuusto  

    

 Lisätietoja asiasta antaa sivistystoimenjohtaja 

 Jari Sillanpää 050 545 1005 

 jari.sillanpaa@jokioinen.fi  

    

 

 

 

 

Osittainen virkavapaa 

 

Koula § 22 

15.6.2016 Jokiläänin kansalaisopiston päätoiminen tekstiilityön opettaja Sari Wen-

ning on anonut osittaista virkavapautta 1.8.2016 – 31.7.2017 väliseksi 

ajaksi. Sari Wenning esittää, että hänen työaikansa olisi 80 % täydestä 

työajasta.  

 

Kansalaisopiston rehtori puoltaa virkavapauden myöntämistä. Kansa-

laisopistossa oppitunnit saadaan järjestettyä hyvin nykyisten tuntiopetta-

jien avulla.  

 

Asiaan liittyvä anomus esitellään lautakunnalle kokouksessa.  

 

Ehdotus Lautakunta päättää myöntää opettaja Sari Wenningille osittaisen virka-

vapauden 1.8.2016 – 31.7.2017 väliseksi ajaksi siten, että hänen työai-

kansa on 80 % täydestä työajasta. Virkavapaa on palkaton.  

 

Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
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Jokioisten kunnan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tieto- ja viestintätekniikan strategia 

 

Koula § 23 

15.6.2016 Koulujen tietoyhteiskuntakehitystä ohjataan valtakunnan tasolla kansal-

lisella tietoyhteiskuntastrategialla. Tietoyhteiskuntastrategian päävisiona 

on taata kansalaisille riittävät tieto- ja viestintätekniset kansalaistaidot 

tietoyhteiskunnassa.  

 

Uudistuvat esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmat sekä Opetushalli-

tuksen linjaukset ohjaavat osaltaan valtakunnallisen tietoyhteiskuntastra-

tegian pohjalta myös koulujen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön 

kehittämistä ja TVT–strategiatyötä.  

 

Jokioisten kunnan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen Tieto- ja vies-

tintätekniikan strategia 2016–2020 on laadittu sekä varhaiskasvatuksen 

että perusopetuksen näkökulmasta. TVT- strategia on opetusta, kehittä-

mistä, toimintakulttuuria ja investointeja suuntaava asiakirja. Suunnitel-

massa käsitellään opetusta, kehittämistä, toimintakulttuuria ja investoin-

teja.  

TVT- strategiassa kiinnitetään erityistä huomiota seuraaviin asioihin: 

- oppilaiden tasapuoliset oppimismahdollisuudet 

- koulujen tieto- ja viestintäteknisen toimintaympäristön kehittäminen 

oppimista tukevaksi 

- opettajien ja oppilaiden tietoyhteiskuntavalmiuksien ja -taitojen tur-

vaaminen jatkuvan harjoittelun ja opettajien täydennyskoulutuksen 

avulla 

- opetuksen kehittäminen tieto- ja viestintätekniikan keinoin sähköisen 

toimintakulttuurin luominen ja kehittäminen 

 

Esityslistan erillisliitteinä ovat Tieto- ja viestintätekniikan strategia 

2016–2020 sekä tieto- ja viestintätekniikan osaamisen tavoitteet vuosi-

luokille 1-9. Lukuvuonna 2016–2017 laaditaan tieto- ja viestintäteknii-

kan osaamisen tavoitteet varhaiskasvatukseen.  

 

Sivistystoimenjohtaja on kutsunut asian vuoksi kokoukseen Miinan kou-

lun rehtorin.  

 

Ehdotus Lautakunta päättää hyväksyä Jokioisten kunnan varhaiskasvatuksen ja 

perusopetuksen tieto- ja viestintätekniikan strategian. Strategia otetaan 

käyttöön lukuvuoden 2016-2017 alusta lukien.  

 

Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
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Forssan seudun perusopetuksen opetussuunnitelman OPS2016 hyväksyminen 

 

Koula § 16 

26.4.2016 Opetushallitus on 22.12.2014 hyväksynyt Perusopetuksen opetussuunni-

telman perusteet. Opetushallituksen määräyksen mukaisesti opetussuun-

nitelma otetaan käyttöön vuosiluokkien 1 – 6 osalta 1.8.2016. 

Seitsemännen vuosiluokan osalta opetussuunnitelma otetaan käyttöön 

1.8.2017, kahdeksannen vuosiluokan osalta 1.8.2018 sekä yhdeksännen 

vuosiluokan osalta 1.8.2019. Opetussuunnitelman perusteiden lukujen 1-

12 mukaisesti laadittu opetussuunnitelma voidaan kuitenkin ottaa 

käyttöön kaikilla vuosiluokilla 1.8.2016 lukuun ottamatta perusteiden 

lukuun 6 sisältyviä päättöarviointia ja todistuksia koskevia määräyksiä 

sekä lukuun 12 sisältyviä perusopetuksen valinnaisuutta koskevia 

määräyksiä. 

 

 Perusopetuksen ohjausjärjestelmän tarkoituksena on varmistaa koulutuk-

sen tasa-arvo ja laatu sekä luoda hyvät edellytykset oppilaiden kasvulle, 

kehitykselle ja oppimiselle. Ohjausjärjestelmän normiosan muodostavat 

perusopetuslaki ja -asetus, valtioneuvoston asetukset, opetussuunnitel-

man perusteet sekä paikallinen opetussuunnitelma ja siihen perustuvat 

lukuvuosisuunnitelmat. Järjestelmän eri osat uudistuvat, jotta opetuksen 

järjestämisessä pystytään ottamaan huomioon muutokset koulua 

ympäröivässä maailmassa ja vahvistamaan koulun tehtävää kestävän 

tulevaisuuden rakentamisessa.  

 

 Opetussuunnitelman perusteet laaditaan perusopetuslain ja -asetuksen 

sekä tavoitteet ja tuntijaon määrittävän valtioneuvoston asetuksen 

pohjalta. Perusteasiakirja on Opetushallituksen antama valtakunnallinen 

määräys, jonka mukaisesti paikallinen opetussuunnitelma valmistellaan . 

Opetussuunnitelman perusteiden tehtävänä on tukea ja ohjata opetuksen 

järjestämistä ja koulutyötä sekä edistää yhtenäisen perusopetuksen 

yhdenvertaista toteutumista.  

 

 Perusopetus on opetuksen ja kasvatuksen kokonaisuus, jossa eri osa-

alueiden tavoitteet ja sisällöt liittyvät yhteen ja muodostavat opetuksen 

ja toimintakulttuurin perustan. Tämän vuoksi opetussuunnitelman 

perusteet sisältävät tavoitteita ja sisältöjä koskevien määräysten lisäksi 

niiden ymmärtämistä avaavaa tekstiä.  Perusteasiakirja sisältää 

tarpeellisilta osin myös viittauksia lainsäädäntöön, johon perusteissa 

määrättävät asiat perustuvat.  

 

 Valtakunnallisen Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden poh-

jalta koulutuksen järjestäjät laativat paikallisen opetussuunnitelman. 

Paikallinen opetussuunnitelma on tärkeä osa ohjausjärjestelmää. Sillä on  
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 keskeinen merkitys sekä valtakunnallisten tavoitteiden että paikallisesti 

tärkeänä pidettyjen tavoitteiden ja tehtävien ilmentämisessä ja 

toteuttamisessa. Paikallinen opetussuunnitelma luo yhteisen perustan ja 

suunnan päivittäiselle koulutyölle. Se on strateginen ja pedagoginen 

työkalu, joka linjaa opetuksen järjestäjän toimintaa sekä koulujen työtä. 

Opetussuunnitelma liittää koulujen toiminnan muuhun paikalliseen 

toimintaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja oppimisen edistämiseksi.  

 

 Forssan seudun kunnat päättivät elokuussa 2015, että valtakunnallisten 

perusteiden pohjalta laaditaan esi- ja perusopetuksen mukainen 

paikallinen opetussuunnitelma seudullisesti. Perusteluna seudullisten 

suunnitelmien laadinnalle on se moninainen synergia, joka saadaan 

voimavarojen yhdistämisellä sekä se, että yhtenäiset opetussuunnitelmat 

ja opetuksen prosessit tukevat oppilaiden opinpolkua toiselle asteelle.  

Ajallisesti samaan aikaan opetussuunnitelmien laadinnan kanssa 

laaditaan myös seudullinen Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 

sekä organisoidaan seudulle 1.8.2014 voimaan tulleen lain mukainen op-

pilas- ja opiskelijahuolto. Nämä seudulliseen yhteistyöhön perustuvat 

valmisteluprosessit tukevat myös ops-prosessia. Opetussuunnitelmien 

laadintaprosessissa tulee painottumaan vahvasti kulloisenkin laatijatahon 

käsitys toimintaympäristön tulevaisuudesta ja tulevaisuuden koulusta, 

oppimiskäsityksestä ja käsityksestä opettajuudesta.  Yhteinen keskustelu 

ja vuorovaikutus tuo lisäarvoa myös em. teemojen hahmottamiseen. 

 

 Forssan seudun OPS 2016 on kaikkien seutukunnan kuntien osalta sa-

mansisältöinen. Kuntastrategia ja paikalliset painotukset huomioidaan ja 

niitä tarkennetaan oppilaitosten vuosittaisessa lukuvuosisuunnitelmissa. 

Lukuvuosisuunnitelmat hyväksytään lautakunnissa. 

 

 OPS 2016 –prosessia johtaa seudun sivistysjohtajista ja Forssan kasva-

tus- ja opetuspäälliköstä koostuva johtoryhmä.  Käytännön työtä 

koordinoimaan on perustettu OPS-työryhmä, jossa on osaamisen ja 

kunnallisen edustavuuden mukainen kattava edustus kaikista seudun 

kunnista.   

 

 Henkilöstölle suunnatun, uusien opetussuunnitelmien laadintaa ja hal-

tuunottoa tukevan täydennyskoulutuksen järjestämisessä on hyödynnetty 

ja hyödynnetään OSAAVA-ohjelmaa ja Faktia Koulutuksen organisoi-

maa seudullista täydennyskoulutussuunnittelua. 

 

Ehdotus Koulutuslautakunta päättää Jokioisten kunnan perusopetuksen opetus-

suunnitelmasta OPS 2016 seuraavaa: 
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 1. Merkitä tiedoksi valmistelutilanteen 

 2. Hyväksyä luvut 1-2, 7-9 sekä 13-15 

 3. Muilta osin OPS 2016 hyväksytään myöhemmin kevään / kesän 2016 

aikana 

 4. Seudun OPS 2016 johtoryhmä, nykyinen käytännön asioiden vastuu-

henkilö ja perusopetuksen ohjausryhmä jatkavat toimintaansa 30.6.2017 

saakka 

 5. Lautakunta edellyttää, että Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä 

valmistelee pikaisesti lastensuojelulain mukaisen lasten ja nuorten hy-

vinvointisuunnitelman 

 

Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

 - - - - - - - - -  

 

Koula § 24 

15.6.2016 Forssan seudun perusopetuksen opetussuunnitelmatyö on edennyt. 

Opetussuunnitelma voidaan hyväksyä käyttöön otettavaksi lukuvuoden 

2016-2017 alusta lukien. 

 

Sivistystoimenjohtaja on kutsunut asian vuoksi kokoukseen Miinan kou-

lun rehtorin.  

 

Ehdotus Lautakunta päättää hyväksyä Forssan seudun perusopetuksen opetus-

suunnitelman käyttöön otettavaksi lukuvuoden 2016–2017 alusta lukien.  

 

Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

 

 

 Rehtori Juha Mäkelä poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aika-

na klo 19.43. 
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Lukuvuosien 2016-2017 ja 2017-2018 oppilaskuljetukset 

 

Koula § 25 

15.6.2016  Jokioisten kunnan koulukuljetukset hoidetaan osittain reittiliikenteen ja 

osittain tilausliikenteen avulla. Reittiliikennettä voidaan lukuvuosina 

2016-2017 ja 2017-2018  hyödyntää osassa koulujen kuljetuksista. Reit-

tiliikennereiteillä liikennöinnistä huolehtivat lääninhallituksen ELY:n 

hyväksymät kuljetusyhtiöt.  

 

Koulukuljetusten tilausliikenteen hoitamiseksi on liikennöitsijöiltä pyy-

detty tarjouksia Hilma – sivustolla, kunnan www-sivuilla ja kunnan jul-

kisten kuulutusten ilmoitustaululla julkaistuilla ilmoituksilla. Tarjous-

pyynnössä liikennöitsijöiltä pyydettiin tarjouksia koulukuljetusten hoi-

tamiseksi lukuvuonna 2016-2017 ja 2017-2018 sekä optiona lukuvuonna 

2018-2019.  Tarjoukset tuli toimittaa koulutuslautakunnalle viimeistään 

10.6.2016  

 

Tarjouskilpailuasiakirjat, pöytäkirja tarjousten avauskokouksesta ja saa-

dut tarjoukset esitellään lautakunnalle kokouksessa. Koonti tarjouksista 

on tämän esityslistan erillisliitteenä.  

 

Tarjouskilpailun ehtojen mukaan hyväksytyksi tulee se tarjous, joka on 

ostajalle hinnaltaan edullisin: 

 

Tarjouskilpailun perusteella hinnaltaan edullisimmat tarjoukset ja edulli-

sin kokonaisuus muodostuu seuraavasti (hinnat viikkohintoja / sisältävät 

arvonlisäveron):  

 

Kohteet 1 ja 5:  Liikenne Rajala Oy 3 960 €  

 

Kohde 2: Taksipalvelu J Liuski Ky 1 929 € 

 

Kohteet 3 ja 4: Tarjousyhteenliittymä K-HAT: 1 674 € 

 

Ehdotus  Lautakunta päättää;  

 

1) Lukuvuosina 2016–2017 ja 2017–2018 oppilaskuljetuksista vastaavat 

reittiliikenteessä koulukuljetukseen sopivilla reiteillä niillä liikennöivät 

liikennöitsijät 

 

2) Lukuvuosina 2016–2017 ja 2017–2018  oppilaskuljetuksista vastaavat 

ostoliikenteessä tarjouskilpailun perusteella seuraavat liikennöitsijät: 

 

Kohteet 1 ja 5:  Liikenne Rajala Oy 3 960 €  
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Kohde 2: Taksipalvelu J Liuski Ky 1 929 € 

 

Kohteet 3 ja 4: Tarjousyhteenliittymä K-HAT: 1 674 € 

 

3) Mikäli tarjouskilpailun voittanut liikennöitsijä ei käytössä olevan ka-

lustonsa avulla, esimerkiksi kasvaneen oppilasmäärän tai lukujärjestys-

teknisten seikkojen vuoksi, kykene hoitamaan koulun ja oppilaiden edun 

mukaisesti tarjoamansa koulun tai kohteen kaikkia kuljetuksia, voidaan 

tällöin ko. koulun kuljetuksiin ostaa kuljetuspalveluja myös muilta lii-

kennöitsijöiltä 

 

4) Sivistystoimenjohtaja laatii ja allekirjoittaa Jokioisten kunnan ja kou-

lutuslautakunnan nimissä liikennöitsijöiden kanssa tarvittavat sopimuk-

set ostoliikenteen hoitamisesta  

 

Päätös  Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
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Viranomaisten pöytäkirjat ja päätökset 

 

Koula § 26 

15.6.2016  Sivistystoimenjohtajan päätökset § 6-38 

 

  Paanan koulun rehtorin päätökset § 27-31 

 

  Miinan koulun rehtorin salassa pidettävät päätökset § 3, 5 

  Miinan koulun rehtorin päätökset § 86-102 

Miinan koulun rehtorin päätökset § 18-85, aip-toiminnan paikat            

lv. 2016-2017 

 

  Kuuman koulun johtajan päätökset § 1-8 

 

  Varhaiskasvatusjohtajan henkilöstöpäätökset § 161-343 

  Varhaiskasvatusjohtajan asiakaspäätökset § 20-115 

  Varhaiskasvatusjohtajan muut päätökset § 37-68 

 

  Perhepäivähoidon päällikön henkilöstöpäätökset § 145-265 

  Perhepäivähoidon päällikön asiakaspäätökset § 55-102 

 

Ehdotus Lautakunta päättää merkitä edellä esitellyt pöytäkirjat tiedoksi ja päättää, 

että pöytäkirjoissa olevia kuntalain mukaisen otto-oikeuden piiriin kuu-

luvia päätöksiä ei oteta koulutuslautakunnan käsiteltäviksi. 

 

Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 

 

 

 Jäsenet Suvi Hossi ja Johanna Helminen eivät esteellisinä osallistuneet 

asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon. 
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