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

 

Romppainen Emmi, puheenjohtaja 
Huhtala Eija 
Lehti Petri 
Okkonen Petri 
Porma Asmo 
Pukkila Esko, varajäsen 
Räisänen Kirsi 
 

Muut saapuvilla  
olleet 
(ja läsnäolon peruste) 
 

 

Heikkilä Timo, kunnanhallituksen edustaja 
Mikkola Arja varhaiskasvatuksen  johtaja klo 18-19.44  
Mäkelä Juha, Miinan koulun rehtori klo 18.00-19.35 
Rokka Tuomas, nuorisovaltuuston edustaja 
Sillanpää Jari, pöytäkirjan pitäjä 
Vainio Toivo, Kuuman koulun johtaja klo 18.00-18.53 

Laillisuus ja päätös- 
valtaisuus 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi. 

 
Asiat 

 
§ 16-23 

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

 
Tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi 
valittiin yksimielisesti koulutuslautakunnan jäsenet  
Petri Okkonen ja Eija Huhtala. 
 

 
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 1.10.2018 
Allekirjoitukset 
 
 
Petri Okkonen                       Eija Huhtala  

 
Pöytäkirja on yleisesti 
nähtävänä 
 

Paikka ja pvm 
Kunnan kotisivuilla (www.jokioinen.fi /Päätöksenteko/ 
Pöytäkirjat ja esityslistat) 2.10.2018-23.10.2018 
Virka-asema  Allekirjoitus 
sivistystoimenjohtaja 
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Esi- ja perusopetuksen toimintasuunnitelmat  
 
Koula § 16 
25.9.2018 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 2018–2019 toimintasuunnitelmat.  

 
Ehdotus Lautakunta päättää hyväksyä esiopetuksen ja peruskoulujen toi-

mintaa koskevat lukuvuoden 2018–2019 toimintasuunnitelmat.  
 
Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
 
 
 
 
 Koulun johtaja Toivo Vainio poistui kokouksesta tämän pykälän 

käsittelyn aikana klo 18.53. 
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Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma  
 
Koula § 17 
25.9.2018 Perusopetuslain mukaan aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestävän 

kunnan tulee hyväksyä toiminnan järjestämistä koskeva toiminta-
suunnitelma.  

 
Perusopetuslain mukaan aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintaa 
ohjaavat opetushallituksen hyväksymät perusteet.  Perusteiden 
mukaan toimintasuunnitelman on suositeltu sisältävän muassa 
seuraavia asioita: 

 
1. Toiminta-ajatus ja tavoitteet 

 
2. Sisällölliset painoalueet ja suunnittelun periaatteet 

 
3. Toiminnan järjestämiseen liittyvät keskeiset asiat. Näitä ovat 

mm: 
 

 toiminta-aika 

 toimintamaksu 

 toiminnasta tiedottaminen 

 toimintaan hakeminen ja valintakriteerit 

 lasten määrä ja toiminnan laajuus  

 lapsiryhmän koko 

 henkilöstön resursointi, henkilöstön rakenne ja ohjaajien kel-
poisuus 

 ohjaajien rikostaustan selvittäminen 

 ohjaajien perehdyttäminen 

 kulkemisen ja kuljetusten järjestäminen 

 välipalan järjestäminen 

 turvallisuus- ja pelastussuunnitelma 

 vakuutusasiat 

 taloussuunnitelma 
 

4. Toiminnan seuranta ja arviointi: 
 

 toiminnan sisäinen arviointi 

 toiminnan ulkopuoliseen arviointiin osallistuminen 

 tulosten julkistaminen 
 

5. Aamu- ja iltapäivätoiminnan yhteistyö ja tiedonkulku: 
 

  kotien kanssa 
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 koulun kanssa, yhteistyö luokan- ja erityisopettajien kanssa 

 lasta koskevien salassa pidettävien henkilötietojen luovuttami-
seen liittyvä  menettely 

 eri hallintokuntien välillä 

 toiminnan järjestäjän ja toteuttajien kesken 

 verkostoyhteistyö 

  moniammatillinen oppilashuoltotyö 

 yritysten ja yhteisöjen kanssa tehtävä yhteistyö, markkinointi ja 
sponsorointi aamu- ja iltapäivätoiminnassa. 

 
Ehdotus aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmaksi luku-
vuodelle 2018–2019 lähetään lautakunnalle ennen kokousta.   

 
Ehdotus Lautakunta päättää hyväksyä aamu- ja iltapäivätoiminnan luku-

vuoden 2018–2019 toimintasuunnitelman ehdotuksen mukaisena. 
 
Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
 
 
 
 
 Rehtori Juha Mäkelä poistui kokouksesta tämän pykälän päätök-

sen teon jälkeen klo 19.35. 
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Työloma (Marika Tuomola) 
 
Koula §  18 
25.9.2018 Vastaava lastentarhanopettaja Marika Tuomola anoo 6.8.2018 – 

31.5.2019 väliseksi ajaksi osittaista työlomaa siten, että työaika 
olisi 20 h / vko.  
Jokioisten kunnan hallintosäännön mukaan vastuualueen esimies 
voi myöntää harkinnanvaraista työlomaa korkeintaan 30 päivää. 
Tätä pidemmistä harkinnanvaraisista työlomista päättää lautakun-
ta. Varhaiskasvatuksen vastuualueen esimies Arja Mikkola puol-
taa harkinnanvaraista työlomaa ja on myöntänyt hallintosäännön 
perusteella Marika Tuomolalle osittaista työlomaa ajalle 6.8.-
2.9.2018. 

 
Ehdotus Lautakunta päättää myöntää Marika Tuomolalle harkinnanvarais-

ta työlomaa 3.9.2018 – 31.5.2019 väliseksi ajaksi, siten että työ-
aika on 20 h / vko.  

 
Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
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Jokioisten päiväkodin varhaiskasvatushenkilöstön ammattinimikkeet  
 
Koula § 19 
25.9.2018 Varhaiskasvatuslain kokonaisuudistusta koskeva hallituksen esi-

tys varhaiskasvatuslaiksi (HE 40/2018 vp) hyväksyttiin eduskun-
nassa kesäkuussa. Laki on astunut voimaan 1.9.2018 ja sillä ku-
motaan edellinen varhaiskasvatuslaki (36/1973), sekä lasten päi-
vähoidosta annettu asetus (239/1973) ja yksityisestä lasten päi-
vähoidosta annettu asetus (239/1973). Uusi varhaiskasvatuslaki 
ja valtioneuvoston asetus varhaiskasvatuksesta (753/2018) ko-
koavat yhteen varhaiskasvatuksen aiemmin useisiin lakeihin ja 
asetuksiin perustuneita säännöksiä. 

 
Uudessa varhaiskasvatuslaissa säädetään kelpoisuusehtoihin pe-
rustuvista tehtävänimikkeistä ja varhaiskasvatuksen henkilöstöra-
kenteen muutoksesta.  
 
Lain tarkoituksena on yhtenäistää varhaiskasvatuksessa käytettä-
viä tehtävänimikkeitä. Nimikkeistä ja niiden muuttamisesta sekä 
tehtävänkuvista päättää kuitenkin työnantaja. Tehtävänimikkeet 
perustuvat kelpoisuuksiin ja siirtymäsäännöksin on pyritty turvaa-
maan lain voimaantullessa kelpoisuusehdot täyttäneen henkilö-
kunnan, sekä alan opiskelijoiden kelpoisuus. 
 
Henkilöstörakennetta ja pätevyysvaatimuksia koskevat muutokset 
tulevat voimaan 1.1.2030, jolloin päiväkodin kasvatus- opetus- ja 
hoitotehtävissä toimivasta mitoitukseen laskettavasta henkilökun-
nasta kahdella kolmasosalla tulee olla varhaiskasvatuksen opetta-
jan tai sosionomin kelpoisuus. Kyseisestä kahdesta kolmasosasta 
vähintään puolella tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan kelpoi-
suus. Muilla tulee olla vähintään varhaiskasvatuksen lastenhoita-
jan kelpoisuus. Sosionomin osaamista on tarkoitettu hyödynnettä-
vän erityisesti lapsen ja perheiden palveluiden yhteensovittami-
sessa. Laki säätää erikseen pätevyysvaatimuksista eri tehtäviin. 
Lain voimaantulosta vuoteen 2030 saakka päiväkodin henkilöstön 
mitoitukseen laskettavasta henkilöstöstä vähintään kolmanneksel-
la tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoi-
suus ja muilla vähintään lastenhoitajan kelpoisuus.  
Kunnan on huolehdittava, että varhaiskasvatuksessa on riittävä 
määrä laissa säädettyä eri kelpoisuusvaatimukset täyttävää hen-
kilöstöä.  
 
Aikaisemmat varhaiskasvatuksen työntekijöiden tehtävänimikkeet 
Jokioisilla ovat olleet varhaiskasvatusjohtaja, perhepäivähoidon 
päällikkö, vastaava lastentarhanopettaja, lastentarhanopettaja,  
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päivähoitaja, perhepäivähoitaja sekä kiertävä erityislastentarhan-
opettaja.  
 
Lastentarhanopettajan vakituisessa toimessa työskentelee tällä 
hetkellä kymmenen pätevää lastentarhanopettajaa. Näistä viidellä 
on sosionomin/sosiaalikasvattajan koulutus ja lain edellyttämät 
opinnot lastentarhanopettajan pätevyyteen, viidellä on lastentar-
hanopettajan koulutus. Yhdellä lastentarhanopettajalla on erityis-
lastentarhanopettajan pätevyys. Päivähoitajia on päiväkodeissa 
kaksitoista lähihoitajan, päivähoitajan ja lastenhoitajan koulutuksil-
la. Päiväkotien henkilöstö kokonaisuudessaan on pätevää myös 
uusiin nimikkeisiin. Päiväkodeissa ei ole erillistä päiväkodin johta-
jaa, vaan heidän työtehtävänsä on liitetty varhaiskasvatusjohtajan 
toimenkuvaan. Vastaavan lastentarhanopettajan tehtäviin on liitet-
ty erinäisiä tehtäviä (mm. yhteyshenkilönä toimiminen ja työvuoro-
listojen laadintavastuu). Vastaavan lastentarhanopettajan nimik-
keellä toimii kaksi lastentarhanopettajaa.  
 
Päiväkodin henkilöstön tehtävänimikkeet ovat uuden lain mukaan 
1.9.2018 alkaen varhaiskasvatuksen erityisopettaja, varhaiskas-
vatuksen opettaja, varhaiskasvatuksen sosionomi, sekä varhais-
kasvatuksen lastenhoitaja. Päiväkodin johtajan ja perhepäivähoi-
tajan ammattinimikkeet säilyvät ennallaan. Jokioisilla varhaiskas-
vatuksessa työskentelee lisäksi varhaiskasvatusjohtaja, perhepäi-
vähoidon päällikkö ja vastaavat lastentarhanopettajat, joiden ni-
mikkeeseen uusi laki ei ota erikseen kantaa. Varhaiskasvatusjoh-
tajan nimike on tarpeen muuttaa varhaiskasvatuksen johtajaksi ja 
vastaavan lastentarhanopettajan nimike vastaavaksi varhaiskas-
vatuksen opettajaksi vastaamaan paremmin uutta ammattinimik-
keistöä.  
 
Uuden henkilöstörakenteen muodostaminen 1.1.2030 mennessä 
edellyttää sitä, että henkilökunnasta kolmanneksen tulee olla var-
haiskasvatuksen opettajan, kolmannes varhaiskasvatuksen so-
sionomin ja kolmannes vähintään varhaiskasvatuksen lastenhoi-
tajan koulutuksen omaava työntekijä. Tällä hetkellä neljässä lapsi-
ryhmässä toimii vain yksi lastentarhanopettaja ja kahdessa ryh-
mässä toimii kaksi lastentarhanopettajaa. Ensisijaisesti on tärke-
ää turvata varhaiskasvatuksen opettajan tehtävä lapsiryhmässä. 
Pitkän siirtymäkauden vuoksi rekrytoinneilla varhaiskasvatuksen 
sosionomin tehtäviin ei ole kiire, mutta uuden lain huomioiminen 
luonnollisesti vapautuvien toimien täyttämisessä on olennaista. 
Varhaiskasvatuksen henkilöstörakenteen nykytilanteen huomioi-
den muutoksia pystytään tekemään ennen vuotta 2030 tapahtu-
vien luonnollisten poistumien (mm. eläköityminen) vuoksi.  
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Ehdotus Lautakunta päättää esittää henkilöstölautakunnalle, että Jokiois-

ten päiväkodin varhaiskasvatushenkilöstön kaikkien vakituisten 
työntekijöiden ammattinimikkeet muuttuvat 1.9.2018 alkaen uu-
den varhaiskasvatuslain mukaisesti.  

 
Nykyinen lastentarhanopettajan nimike muutetaan varhaiskasva-
tuksen opettajaksi ja päivähoitajan nimike muutetaan varhaiskas-
vatuksen lastenhoitajaksi.  
 
Kiertävän erityislastentarhanopettajan nimike muutetaan varhais-
kasvatuksen erityisopettajaksi.  
 
Varhaiskasvatusjohtajan ammattinimike muutetaan varhaiskasva-
tuksen johtajaksi ja vastaavan lastentarhanopettajan nimike vas-
taavaksi varhaiskasvatuksen opettajaksi.   

 
Päätös  Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
 
 
 
 

Varhaiskasvatuksen johtaja Arja Mikkola poistui kokouksesta tä-
män pykälän päätöksen teon jälkeen klo 19.44. 
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Perusopetuksen opetussuunnitelman täydentäminen Paanan koulun 8. luokan taito- 
ja taideaineiden valinnaisaineiden ja 8. luokan valinnaisaineiden osalta 
 
Koula § 20 
25.9.2018 Perusopetuksen seudullisessa opetussuunnitelmassa oppilaan on 

valittava 8. luokalle 3 vuosiviikkotuntia taito- ja taideaineiden va-
linnaisaineita sekä 4 vuosiviikkotuntia muita valinnaisaineita.  

 
Taito- ja taideaineita ovat kotitalous, kuvataide, käsityöt, liikunta ja 
musiikki. Taito- ja taideaineiden valinnaiset aineet ovat opetus-
suunnitelamassa osa yhteisinä aineina opetettavien taito- ja tai-
deaineiden opetusta ja ne myös arvioidaan osana tätä opetusta. 
Valinnaiset aineet ovat perinteisiä valinnaisia aineita, jotka joko 
laajentavat tai syventävät oppilaan osaamista. Valinnaisia oppiai-
neita voivat olla kaikki perusopetuksessa opetettavat oppiaineet ja 
tämän lisäksi useasta oppiaineesta muodostettuja oppiainekoko-
naisuuksia (muut valinnaisaineet).    

 
Oppilaan on Paanan koulussa valittava taito- ja taideaineita vähin-
tään kahta eri oppiainetta; joko yksi kahden kurssin oppiaine ja 
yksi yhden kurssin oppiaine tai 3 eri yhden kurssin oppiainetta. 
Valinnaisaineita oppilas valitsee neljä kurssia; joko kaksi kahden 
kurssin ainetta tai yhden kahden kursin aineen ja kaksi yhden 
kurssin ainetta.  

 
Paanan koulussa pyritään mahdollisimman laajaan kurssivalikoi-
maan sekä taito- ja taideaineiden valinnaisaineissa että valinnais-
aineissa.  

 
Esityslistan erillisliitteenä on valinnaisainetiedote, joka on jaettu 7. 
luokille, kun oppilaat ovat valinneet taito- ja taideaineiden valin-
naisaineita ja valinnaisaineita 8. luokalle.  
Esityslistan liitteenä 1 on 8. luokalla opetettavien taito- ja taideai-
neiden valinnaisaineiden uudet opetussuunnitelmat. 
Esityslistan liitteenä 2 on tarkennetut uudet opetussuunnitelmat 
seuraavista oppiaineista; liikunta, kotitalous, musiikki, kuvataide, 
äidinkieli sekä tukioppilastoiminta.   
 

Ehdotus Lautakunta päättää hyväksyä esityslistan liitteenä 1 olevien taito- 
ja taideaineiden valinnaisaineiden opetussuunnitelmat sekä liit-
teenä 2 olevien valinnaisaineiden (liikunta, kotitalous, musiikki, 
kuvataide, äidinkieli, muut valinnaisaineet (tukioppilastoiminta) 
opetussuunnitelmat.  Muissa 8. luokan valinnaisaineissa noudate-
taan toistaiseksi aiemmin hyväksyttyjä opetussuunnitelmia.  

 
Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
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Lukutaito painopistealueeksi Jokioisten kunnan varhaiskasvatuksessa ja perusope-
tuksessa 
 
Koula § 21 
25.9.2018 Hyvä lukutaito on kaiken oppimisen perusta. Lasten ja nuorten 

kiinnostus lukemista kohtaan on kuitenkin vähentynyt sekä lasten 
että aikuisten keskuudessa viime vuosien aikana. Suomi on tut-
kimusten mukaan kärjessä jopa maailman laajuisesti lasten ja 
nuorten lukutaitoa mittaavissa testeissä, mutta viime vuosina 
heikkojen lukijoiden määrä on lisääntynyt ja huippulukijoiden mää-
rä on vähentynyt. Tasoerot tyttöjen ja poikien välillä ovat kasva-
neet ja perheiden sosioekonominen tausta vaikuttaa liikaa lukutai-
toon ja kiinnostukseen lukemisharrastusta kohtaan.  
Muuttuvassa maailmassa lukutaidon ja erityisesti monilukutaidon 
merkitys kasvaa. Huoli suomalaisten lukutaidon heikkenemisestä 
on todellinen samaan aikaan, kun lukutaidon merkitys kasvaa. 
Asiaan on reagoitava nopeasti.  
Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen asetti syksyllä 2017 kan-
sallisen lukutaitofoorumin vastaamaan lukutaidon ja lukuinnon 
heikkenemiseen. Foorumin tehtävänä oli laatia suuntaviivat lasten 
ja nuorten lukutaidon ja lukemisharrastuksen kehittämiselle. 
Lukutaitofoorumi julkaisi 14.9.2018 suuntaviivat lasten ja nuorten 
lukutaidon edistämiseksi:  
Lukeminen on tuotava entistä vahvemmin lasten ja nuorten ar-
keen, niihin virtuaalisiin ja fyysisiin tiloihin, joissa lapset ja nuoret 
aikaansa viettävät. 

Lukemista pitää laajentaa tarinoiden vastaanottamisesta omien 
tarinoiden tuottamisen suuntaan. Lukemiselle tarjotaan lasten ja 
nuorten arvostamia esikuvia. Lukemismyönteisiä asenteita on tu-
ettava ja lukemisen esteitä poistettava kaikin mahdollisin tavoin. 

Vanhempia, huoltajia, perheitä ja muuta lähipiiriä innostetaan tu-
kemaan lasten ja nuorten lukemista. 

Lukutaitofoorumin työn tuloksena on syntynyt Lukuliike, joka toi-
meenpanee foorumin linjauksia. Lukukeskuksen toteuttama Luku-
liike koulussa -kampanja innostaa lapset ja nuoret takaisin kirjojen 
pariin. OPM:n ja OPH:n tiedotteen mukaan Lukuliike tuo elämyk-
sellisin keinoin lukemisen mukaan lasten ja nuorten arkeen ja 
koulupäiviin. Kampanja toteutetaan yhteistyössä koulujen, kirjas-
tojen, sanataidekoulujen ja laajasti muiden alan asiantuntijoiden 
kanssa.  
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”Lukuliike innostaa ja haastaa kaikki mukaan tekemään ”liikkeitä”, 
omia kampanjoita ja haasteita, lukemisen puolesta. Lukuliikkee-
seen voi liittyä mukaan jokainen omalla tavallaan. Oman haas-
teen ja kampanjan voi perustaa kuka tahansa tai mikä yhteisö ta-
hansa – ja kertoa siitä sosiaalisessa mediassa käyttäen aihetun-
nistetta #lukuliike.” 

Jokioisten kunnan varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen on pe-
rusteltua lähteä mukaan Lukuliike – kampanjaan ja pyrkiä pitkä-
jänteisesti omalta osaltaan huolehtimaan siitä, että suomalaisten 
lukutaito ei heikkene, vaan pikemminkin paranee tulevina vuosi-
na.  

Lasten ja nuorten lukemisesta on keskusteltu kunnassa laajasti 
sekä varhaiskasvatuksen että perusopetuksen opetushenkilöstön 
kanssa kuin myös kirjaston työntekijöiden kanssa. Halu ja kiinnos-
tus lukemisen kehittämiseen on suurta.  

Ehdotus Lautakunta päättää, että kunnan varhaiskasvatus ja perusopetus 
ottavat keskeiseksi painopisteeksi lasten ja nuorten lukutaidon yl-
läpitämisen ja kehittämisen. Lautakunta päättää perustaa työryh-
män, johon kutsutaan edustajat varhaiskasvatuksesta, kouluista 
ja kunnan kirjastosta. Työryhmän tehtävänä on kehittää ja koordi-
noida lukutaidon kehittämiseen liittyviä toimia kunnassa. Työryh-
män nimeää sivistystoimenjohtaja yksiköiden esimiesten ehdotus-
ten perusteella.   

Lautakunta päättää lisäksi, että kunnan varhaiskasvatus ja perus-
opetus osallistuvat Lukuliike-kampanjaan ja että lukutaito huomi-
oidaan painopistealueena vuosien 2018 talousarviossa ja vuosien 
2019-2020 taloussuunnitelmissa.  

Päätös  Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
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Perusopetuksen opetussuunnitelman muutos (oppilasarviointi luokilla 1-4) 
 
Koula § 22 
25.9.2018 Forssan seudulle on laadittu yhteiset opetussuunnitelmat, jotka on 

hyväksytty kunnittain keväällä 2015. Opetussuunnitelmissa mää-
rätään oppilasarvioinnin suorittamisesta luvussa 6.   

 
Opetussuunnitelman mukaan arviointi suoritetaan luokilla 1-4 seu-
raavasti: 

 
Luokka 1: 

 Syyslukukaudella laaditaan opiskelusuunnitelma yhdessä lap-

sen ja huoltajien kanssa.  

 Väliarviointi joulu-tammikuussa; lapsen ja huoltajien kanssa 

käydään arviointikeskustelu 

 Lukuvuoden päättyessä oppilaalle annetaan lukuvuositodistus 

 
Ensimmäisen luokan väliarviointi toteutetaan arviointikeskustelu-
na. Sen pohjana on yleisen tuen opiskelusuunnitelma. Arviointi-
keskustelussa asetetaan myös laaja-alaisen osaamisen tavoittei-
ta, joita arvioidaan itsearvioinnissa lukuvuoden päättyessä. Arvi-
ointikeskustelu merkitään käydyksi opiskelusuunnitelmaan. 
Lukuvuositodistuksessa arvioidaan sanallisesti äidinkielen ja kir-
jallisuuden sekä matematiikan osaamista.  
 
Luokat 2-4: 

 Syyslukukaudella laaditaan opiskelusuunnitelma yhdessä lap-

sen ja huoltajien kanssa.  

 Väliarviointi joulu-tammikuussa; välitodistus 

 Lukuvuoden päättyessä oppilaalle annetaan lukuvuositodistus 

2. luokan väliarvioinnissa arvioidaan sanallisesti äidinkielen ja kir-
jallisuuden sekä matematiikan osaamista. Lukuvuositodistukses-
sa arvioidaan sanallisesti äidinkielen ja kirjallisuuden sekä mate-
matiikan osaamista.  
3. luokan väliarvioinnissa arvioidaan numeerisesti äidinkielen ja 
kirjallisuuden sekä matematiikan osaamista ja sanallisesti muiden 
oppiaineiden osaamista. Lukuvuositodistus vastaa 3. luokan vä-
liarviointia.  
4. luokan väliarvioinnissa arvioidaan numeerisesti äidinkielen ja 
kirjallisuuden, matematiikan, englannin kielen ja ympäristöopin 
osaamista ja sanallisesti muiden oppiaineiden osaamista. Luku-
vuositodistus vastaa 4. luokan väliarviointia.  
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Oppilasarviointia on syytä kehittää muutaman vuoden kokemus-
ten perusteella.  
Jokaiselle oppilaalle laaditaan opetussuunnitelman mukaan opis-
kelusuunnitelma. Opiskelusuunnitelma laaditaan huoltajien ja op-
pilaan kanssa sähköisesti ja lisäksi suunnitelma käydään läpi yh-
dessä kasvotusten oppilaan, huoltajien ja opettajan kanssa pala-
verissa.  
Ensimmäisellä luokalla huoltajat ja oppilas tapaavat opettajan uu-
delleen arviointikeskustelussa. Kokemuksen perusteella opiskelu-
suunnitelma voitaisiin laatia vain sähköisesti, mutta yhteinen arvi-
ointikeskustelu kasvotusten on koettu tärkeänä.  
 
2.-4. luokilla opiskelusuunnitelma jää kokemusten mukaan pinnal-
liseksi, koska sitä ei käydä enää laatimisen jälkeen kasvotusten 
läpi yhdessä oppilaan, huoltajan ja opettajan kanssa. Myöskään 
luokilla 2-4 annettava välitodistus ei ole huoltajien ja opettajien 
mielestä riittävän informatiivinen perusopetuksen alkuvaiheessa.  

 
Ehdotus Lautakunta päättää, että perusopetuksen oppilasarviointi toteute-

taan Jokioisten kunnassa lukuvuoden 2018-2019 alusta lukien 
luokilla 1-4 seuraavasti: 
Opiskelusuunnitelma laaditaan sähköisesti syyslomaan mennes-
sä. Huoltajien ja oppilaan kanssa palaveerataan suunnitelmasta 
tarvittaessa.  
Väliarviointi toteutetaan arviointikeskusteluna tammi-joulukuussa. 
Sen pohjana on yleisen tuen opiskelusuunnitelma. Arviointikes-
kustelussa asetetaan myös laaja-alaisen osaamisen tavoitteita, 
joita arvioidaan itsearvioinnissa lukuvuoden päättyessä. Arviointi-
keskustelu merkitään käydyksi opiskelusuunnitelmaan 
Lukuvuoden päättyessä annetaan lukuvuositodistus. Todistuslo-
makkeet pidetään ennallaan.  
Oppilaan laaja-alaiseen osaamiseen, itsearviointiin ja käyttäyty-
miseen liittyvät määräykset ja ohjeet pidetään ennallaan.  

 
Päätös  Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
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Viranomaisten pöytäkirjat ja päätökset 
 
Koula § 23 
25.9.2018  Perhepäivähoidon päällikön henkilöstöpäätökset § 159-195 
  Perhepäivähoidon päällikön asiakaspäätökset § 171-266 
   
  Varhaiskasvatuksen johtajan henkilöstöpäätökset § 322-408 
  Varhaiskasvatuksen johtajan asiakaspäätökset § 237-354 
  Varhaiskasvatuksen johtajan muut päätökset § 51-62 
 
  Sivistystoimenjohtajan päätökset § 14-16 
 
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 
   
 

Muutoksenhakukiellot  25.9.2018 

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: 
16-23 
_____________________________________________________ 
 
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: 
 
16-23____________________________________________________ 
 
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. 


