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Paanan koulun apulaisjohtajan valinta ja johtamistehtävien lukeminen opetusvelvol-
lisuuteen 
 
Koula § 
13.4.2021 Paanan koulun varajohtajana (virkaehtosopimuksessa käytetään 

nimikettä apulaisjohtaja) pitkään toiminut oppilaanohjauksen leh-
tori jää eläkkeelle 1.8.2021 alkaen.  

 
Sivistystoimenjohtaja-Paanan koulun rehtori on neuvotellut apu-
laisjohtajan tehtävistä matemaattisten aineiden lehtori Markku 
Lähderinteen kanssa.  Markku Lähderinne on kokenut opettaja, 
joka on kiinnostunut koulun kehittämisestä ja hallinnollisten tehtä-
vien hoitamisesta yhdessä koulun rehtorin kanssa. Lähderinteellä 
on henkilökohtaisten ominaisuuksiensa ja työkokemuksensa myö-
tä hyvät edellytykset toimia koulussa apulaisjohtajana.  
 
Paanan koulussa kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehto-
sopimuksen mukaan apulaisjohtajaksi määrätyn opettajaviranhal-
tijan opetusvelvollisuuteen luetaan 3–6 tuntia / vko. Lisäksi hallin-
nollisen työmäärän ollessa suuri, opetusvelvollisuuteen luettava 
tuntimäärä voi olla edellä mainittua enintään kaksi tuntia suurem-
pi.  
 
Paanan koulussa koulun koon mukaan apulaisjohtajan opetusvel-
vollisuuteen on perusteltua lukea 3 tuntia / vko. Paanan koulun 
rehtorin toimiessa kunnan sivistystoimenjohtajana apulaisjohtajan 
hallinnollisten tehtävien määrä on kuitenkin suurempi kuin vas-
taavan kokoisissa yhtenäiskouluissa. Tämän vuoksi on perustel-
tua määritellä apulaisjohtajan opetusvelvollisuuteen kuuluva tun-
timäärä korkeammaksi kuin 3 tuntia / vko.  

 
Ehdotus  Lautakunta päättää  

1) valita Paanan koulun apulaisjohtajaksi matemaattisten ainei-

den lehtori Markku Lähderinteen 1.8.2021 alkaen 

2) määritellä Paanan koulun apulaisjohtajan opetusvelvollisuu-

teen kuuluvaksi tuntimääräksi 4 tuntia / vko.  
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Puitejärjestelyyn liittyminen (koulu- ja askartelutarvikkeet) 
 
Koula § 
14.4.2021  Hankintalaissa puitejärjestely on määritelty valmiiksi kilpailutetuksi  
  sopimuskokonaisuudeksi, joka tehdään yhden tai useamman  
  toimittajan sekä hankintayksikön välille. Puitejärjestelyssä  
  sovitaan yleiset hankintasopimuksia koskevat ehdot, kuten  
  hankinnan kohde, 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 vuonna 2021 esi- ja perusopetuksessa ylei-
simmin käytettävät koulu- ja askartelutarvikkeet vuosiksi 2022–
2024 (sisältäen option vuosista 2025–2026). Puitejärjestelyyn tu-
lee liittyä ennen varsinaista kilpailusta viimeistään 31.5.2021.   

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 koulu- ja askartelutarvikehankintojen osalta. Puite-
järjestelyn kautta kunta välttyy haastavalta kilpailuttamisprosessil-
ta ja saa taloudellisesti hyvän sopimuksen hankintoja varten.  

Ehdotus Lautakunta päättää, että Jokioisten kunta liittyy esi- ja perusope-
tuksen koulu- ja askartelutarvikkeita koskevaan Hanselin kilpailut-
tamaan puitejärjestelyyn.  
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Vuoden 2020 tilinpäätös 
 
Koula § 
13.4.2021  Taloudelliset tavoitteet vuonna 2020:  

 

 Vuoden 2020 talousarviossa toimintakulut olivat 8 576 580 €. 

Tilinpäätöksessä toimintakulut ovat 8 489 156 €. Poikkeama 

talousarviosta oli – 87 424 €. Toimintakulujen toteuma on 99 

% suunnitellusta.  

 

 Vuoden 2020 talousarviossa toimintatuotot olivat 497 000 €. 

Tilinpäätöksessä toimintatuotot ovat 603 267 €. Poikkeama ta-

lousarviosta oli + 106 267 €. Toimintatuottojen toteuma on 121 

% suunnitellusta.  

 

 Vuosikate vuoden 2020 talousarviossa oli 8 079 580 €. Tilin-

päätöksessä toteuma on 7 885 889 €. Poikkeama talousarvi-

osta oli – 193 691 €.  Toimintakatteen toteuma on 98 % suun-

nitellusta.  

 

Esityslistan erillisliitteenä on toteumavertailu tilinpäätöksestä.  

Toiminnalliset tavoitteet vuonna 2020:  
 

Vuosi 2020 sujui pääosin suunnitellusti.  
 

Esityslistan erillisliitteenä on koulutuslautakunnan toiminnallisten 
tavoitteiden arviointi. 

 
Ehdotus Lautakunta päättää ottaa tietoonsa saatetuksi ja hyväksyy osal-

taan vuoden 2020 tilinpäätöksen.  Tilinpäätös etenee kunnanhalli-
tuksen käsittelyn kautta valtuustoon päätettäväksi.  
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Asiakasmaksujen periminen virallisen Covid19-eristyksen ja -karanteenin aikana 
 
Koula § 
13.4.2021 Covid19-tautialtistumisten yhteydessä altistunut voidaan määrätä 

karanteeniin. Altistumisen voi määritellä ja viralliseen karanteeniin 
voi määrätä viranomaispäätöksellä vain siihen oikeuden omaava 
terveydenhuollon viranomainen. Jos kyseessä on Covid19-tauti, 
karanteenin pituus on yleensä 14 vuorokautta. 
  
Myös mikäli kyseessä on Covid-19 - tartunta, siitä seuraavaan 
eristykseen määräämisestä ja eristyksen pituudesta päättää ter-
veydenhuollon viranomainen. 
  
Forssan seudun varhaiskasvatuksen palveluista vastaavat viran-
haltijat ovat keskustelleet mahdollisista asiakasmaksuhyvityksistä 
lasten Covid19- eristys- ja karanteenitapausten yhteydessä.  

 
Yhdessä on päädytty kaikissa seudun kunnissa noudatettavaan 
käytäntöön, jonka mukaan terveydenhuollon viranomaisen aset-
taessa varhaiskasvatuspalvelujen piirissä olevan lapsen eristyk-
seen Covid-19 - tartunnan tai -karanteeniin tautiin altistumisen ta-
kia, hyvitetään ko. lapsen asiakasmaksu täysimääräisenä eristys- 
tai karanteeniajalta. 
  
Asiakasmaksua määriteltäessä huomioidaan aina asiakkaalle 
edullisin vaihtoehto.  
  

Ehdotus  Koulutuslautakunta päättää, että terveydenhuollon viranomaisen 
määrätessä varhaiskasvatuspalvelujen piirissä olevan lapsen ka-
ranteeniin Covid -19 – altistumisen tai eristykseen ko. tautiin sai-
rastumisen takia, hyvitetään ko. lapsen asiakasmaksu täysimää-
räisenä karanteeni- tai eristysajalta.  

 
Asiakasmaksua määriteltäessä huomioidaan aina asiakkaalle 
edullisin vaihtoehto. Hyvityskäytäntö on voimassa vuoden 2021 
loppuun saakka.  
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Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen muutos 1.8.2021 alkaen  

 
Koula § 
13.4.2021 Tasavallan presidentti on 17.12.2020 hyväksynyt varhaiskasva-

tuksen asiakasmaksuja koskevan eduskunnan esittämän lakimuu-
toksen: ”Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 
5 ja 8§ muuttamisesta” (1052/2020).   

  
Kuntaliitto on antanut asiasta Yleiskirjeen 5/2021. 
 
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia muutetaan 1.8.2021 si-
ten, että asiakasmaksuja alennetaan korottamalla maksujen pe-
rusteena olevia tulorajoja 31 prosenttia. Lisäksi sisaruksilta perit-
täviä maksuja alennetaan siten, että toisesta lapsesta perittävä 
maksu on 40 prosenttia (nykyisen 50:n sijaan) nuorimman lapsen 
laskennallisesta kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta. 
Maksujen perusteena oleva maksuprosentti säilyy ennallaan (10,7 
prosenttia).  
 
Varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu on ensimmäisen 
lapsen osalta edelleen 288 euroa kuukaudessa ja alin perittävä 
maksu on 27 euroa. Toisesta lapsesta perittävä maksu on 
1.8.2021 alkaen enintään 40 prosenttia nuorimman lapsen mak-
susta, eli enintään 115 euroa kuukaudessa. Seuraavien lasten 
maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. 
Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi henkilöä, korotetaan 
maksun määräämisenperusteena olevaa tulorajaa 189 eurolla 
kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.   
 
Uudet 1.8.2021 voimaan astuvat tulorajat sekä maksuprosentit 
ovat seuraavat: 
 
Perheen koko,  Korkein maksu                    
henkilöä euroa/kk prosentti 

                   
2  2798 10,70    
3  3610 10,70    
4  4099 10,70    
5  4588 10,70    
6  5075 10,70  

 
 
 
 
 



 
           Jokioisten kunta kokouspäivämäärä sivu nro 

                Koulutuslautakunta  13.4.2021  2   

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 
Lautakunta Hallitus Valtuusto Lisätietoja: Jari Sillanpää  

050 545 1005, 03 4182 7430  
jari.sillanpaa@jokioinen.fi  
  
  

 
 
 
Ehdotus   Jokioisten koulutuslautakunta vahvistaa lain mukaiset perheen  

tulorajat, maksuprosentit ja sisarusten maksujen määräytymisen 
1.8.2021 alkaen Jokioisten kunnan varhaiskasvatuksessa.  
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Viranomaisten pöytäkirjat ja päätökset 
 
Koula § 
13.4.2021  Varhaiskasvatuksen johtajan henkilöstöpäätökset § 1-96 
  Varhaiskasvatuksen johtajan asiakaspäätökset § 1-33 
  Varhaiskasvatuksen johtajan muut päätökset § 1-35 
 
  Perhepäivähoidon päällikön henkilöstöpäätökset § 1-85 
  Perhepäivähoidon päällikön asiakaspäätökset § 1-62 
   
  Miinan koulun rehtorin päätös § 7 
 
  Sivistystoimenjohtajan päätökset § 1-16 
 
Ehdotus Lautakunta päättää merkitä edellä esitellyt pöytäkirjat tiedoksi ja 

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