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Kokousaika Tiistai 14.5..2019 klo 18.00-19.30 

Kokouspaikka Miinan koulun opettajien huone 

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

 

Romppainen Emmi, puheenjohtaja 
Huhtala Eija 
Kortepohja Sari 
Okkonen Petri 
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 

 
15-19 §  

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

 
Tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi 
valittiin yksimielisesti koulutuslautakunnan jäsenet 
Kimmo Raitanen 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 20.5.2019 
Allekirjoitukset 
 
 
Kimmo Raitanen                   Eija Huhtala  

 
Pöytäkirja on yleisesti 
nähtävänä 
 

Paikka ja pvm 
Kunnan kotisivuilla (www.jokioinen.fi /Päätöksenteko/ 
Pöytäkirjat ja esityslistat)  15.5.-5.6.2019 
Virka-asema  Allekirjoitus 
sivistystoimenjohtaja 

 

http://www.jokioinen.fi/
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Varhaiskasvatuksen ympäristökasvatussuunnitelmien hyväksyminen 
 
Koula § 15 
14.5.2019  Mitä ympäristökasvatuksella tarkoitetaan 
 

Ympäristökasvatus on elinikäinen oppimisprosessi, jonka kautta 
ihmiset tiedostavat ympäristönsä ja sitä kautta omat mahdollisuu-
tensa ympäristön suojelemiseen ja ylläpitämiseen.  
Ympäristökasvatukseen sisältyy tahto ja kyky elää sekä toimia 
kestävän kehityksen periaatteiden mukaan. Lasten ympäristökas-
vatus koostuu luontoelämyksistä, ympäristöhavainnoista, ympäris-
töystävällisestä toiminnasta, yhdessä tekemisestä, havainnoinnis-
ta, tutkimisesta, seikkailuista sekä oivaltamisen riemusta. Lapselle 
tulee tarjota tilanteita, joissa hän voi katsella, tunnustella, haistel-
la, maistella ja ennen kaikkea kysyä miksi. Ympäristökasvatus on 
siis osa elämää ja kestävän kehityksen periaatteista olisi hyvä 
tehdä osa arkipäivää ympäristöstä riippumatta.  
Ympäristökasvatukseen sisältyy luonto-opetus, jonka pyrkimykse-
nä on lisätä luontotietoutta. Siihen sisältyy olennaisena osana 
tunnesuhteen kehittyminen luontoa kohtaan. Luonto-opetus tekee 
luonnosta tutumman ja helpommin lähestyttävän, minkä seurauk-
sena luonnosta tulee merkityksellinen. 

 
Jokioisten kunnan varhaiskasvatuksen ympäristökasvatussuunni-
telmat 
 
Jokioisten kunnan varhaiskasvatukseen on laadittu ympäristökas-
vatusohjelmat perhepäivähoidolle sekä Mäntypuiston ja Teerimä-
en päiväkodeille. Laaditut ympäristökasvatusohjelmat perustuvat 
varhaiskasvatuslakiin, varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin, 
esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin sekä Jokioisten 
kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaan ja esiopetuksen opetus-
suunnitelmaan. Lainsäädäntö ja suunnitelmat määräävät ja oh-
jaavat järjestämään varhaiskasvatuksessa toimintaa niin, että sii-
nä vahvistetaan lasten luontosuhdetta sekä vastuullista ja kestä-
vää toimintaa ympäristössä. 

 
Varhaiskasvatussuunnitelmat on laatinut varhaiskasvatuksen 
opettaja Marjo Ramstadius, joka on kutsuttu lautakunnan kokouk-
seen esittelemään suunnitelmia. Suunnitelmat lähetetään esitys-
listan erillisliitteinä lautakunnan jäsenille.  
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Ehdotus Lautakunta päättää hyväksyä laaditut varhaiskasvatuksen ympä-

ristökasvatusohjelmat osaksi Jokioisten kunnan varhaiskasvatus-
suunnitelmaa ja esiopetuksen opetussuunnitelmaa.  

 
Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
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Työloma (Marika Tuomola) 
 
Koula § 16  
14.5.2019 Vastaava varhaiskasvatuksen opettaja Marika Tuomola on anonut 

lautakunnalta harkinnanvaraista työlomaa lukuvuodelle 2019-
2020. Tuomola anoo, että työaika 1.8.2019-31.5.2020 olisi 80 % 
täydestä työajasta.  

 
Ehdotus: Lautakunta päättää myöntää Marika Tuomolalle työlomaa siten, 

että työaika 1.8.2019-31.5.2020 on 80 % täydestä työajasta.  
 
Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
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Asiakastyytyväisyyskysely (perusopetus) 
 
Koula § 17 
14.5.2019 Jokioisten kunnan koulujen toimintaan pyritään kehittämään mm. 

arvioimalla koulujen toimintaa eri tavoin. Valtuustotason arviointi-
tavoitteiden mukaisesti toimintaa arvioidaan joka toinen vuosi teh-
tävällä asiakastyytyväisyyskyselyllä.  

 
Kysely on lähetetty huhtikuussa Miinan ja Paanan kouluissa 
toisella, neljännellä, kuudennella ja kahdeksannella luokalla 
opiskelevien oppilaiden huoltajille sekä Kuuman koulussa 
kaikkien oppilaiden huoltajille. Huoltajat on ohjeistettu 
vastaamaan kyselyyn yhdessä lastensa kanssa.   

 
Asiakastyytyväisyyskyselyssä on kartoitettu mm. oppilaiden ja 
huoltajien näkemyksiä opetuksesta, oppimisympäristöistä, 
työrauhasta, oppimateriaaleista, työtavoista, oppilaan saamasta 
tuesta, koulukiusaamiseen puuttumisesta ja koulukuljetusten 
järjestämisestä.   
 
Koonti asiakastyytyväisyyskyselystä lähetetään lautakunnalle 
ennen kokousta. 

 
Ehdotus Lautakunta ottaa tietoonsa saatetuksi lukuvuotta 2018–2019 kos-

kevan asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset. 
 
Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
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Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestäminen kunnan alakouluissa lukuvuonna 2019-
2020 
 
Koula § 5 
29.1.2019 Perusopetuslain mukaisen koululaisten aamu- ja iltapäivätoimin-

nan järjestäminen kuuluu Jokioisten kunnassa koulutuslautakun-
nan tehtäviin. Lukuvuonna 2018–2019 aamu- ja iltapäivätoimintaa 
on järjestetty Miinan ja Kuuman kouluissa. Aamu- ja iltapäivätoi-
minta on järjestetty yhteistyössä varhaiskasvatusyksikön järjestä-
män päivähoidon kanssa.  

 
Aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämisen periaatteena on ollut, 
että ryhmän toimintaan osallistuu säännöllisesti vähintään viisi 
valtionosuuden piirissä olevaa oppilasta. Kunta saa valtionosuutta 
aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuvista vuosiluokkien 1-2 oppi-
laita sekä erityisen tuen piiriin siirretyistä oppilaista. Toimintaan on 
voinut 1.-2. luokkien oppilaiden lisäksi osallistua myös esioppilaita 
sekä Kuuman koululla myös 3.- 4. luokkien oppilaita.  

 
Miinan ja Kuuman kouluissa on tarkoitus järjestää aamu- ja ilta-
päivätoimintaa lukuvuonna 2019–2020 samoin periaattein yhteis-
työssä varhaiskasvatusyksikön kanssa kuin lukuvuonna 2018–
2019 on toimittu.  

 
Iltapäivätoiminnan koordinaattorina toimii Leena Simola.  

 
Ehdotus: Lautakunta päättää, että koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa 

järjestetään Miinan ja Kuuman kouluissa lukuvuonna 2019–2020 
seuraavien periaatteiden mukaisesti: 

 
1) Kouluissa järjestetään sekä aamu- että iltapäivätoimintaa. Ryh-

män perustamisen edellytyksenä on, että siihen osallistuu sään-
nöllisesti vähintään viisi valtionosuuden piirissä olevaa oppilasta. 
Mikäli jo aloitettuun toimintaan ei lukuvuoden aikana osallistu riit-
tävästi oppilaita, kyseisen ryhmän toiminta voi lakata.    

 
2) Aamupäivätoimintaa järjestetään pääsääntöisesti klo 6.45–10.00 

ja iltapäivätoiminta klo 12.00–16.30 välisenä aikana.  
 

3) Toiminnasta peritään lautakunnan päättämien taksojen mukaiset 
maksut. 

 
4) Toiminta järjestetään yhteistyössä varhaiskasvatusyksikön 

kanssa ja toiminnan järjestämistä varten palkataan riittävä mää-
rä toiminnan ohjaajia.  
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Päätös  Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
 

- - - - - - - - - - -  
 
Koula § 18 
14.5.2019 Koulutuslautakunta on päättänyt aamu- ja iltapäivätoiminnan jär-

jestämisen periaatteista lukuvuodelle 2019–2020 kokouksessaan 
1 / 2019.    

 
Aamu- ja iltapäivätoimintaan on saapunut hakemuksia seuraavas-
ti; 

 
MIINAN KOULU 
 

 AAMUTOIMINTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA 

1. LK 23 36 

2. LK 20 25 

yhteensä 43 oppilasta 61 oppilasta 

 
 
 
KUUMAN KOULU 
 

 AAMUTOIMINTA ILTAPÄIVÄTOIMINTA 

2. LK 1 1 

yhteensä 1 1 

 
 

Lautakunta on kokouksessaan 1 / 2019 päättänyt, että aamu- ja il-
tapäivätoimintaryhmä perustetaan, jos toimintaan osallistuu vähin-
tään 5 valtionosuuden piirissä olevaa lasta. Kuuman koulun aip – 
toimintaan on ilmoitettu vain yksi oppilas, joten aamu- ja iltapäivä-
toiminnan järjestäminen Kuuman koulussa ei lukuvuonna 2019-
2020 ole mahdollista.   

 
Ehdotus Lautakunta päättää, että aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään 

lukuvuonna 2019-2020 Miinan koulussa.   
 
Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
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Viranomaisten pöytäkirjat ja päätökset 
 
Koula § 19 
14.5.2019  Sivistystoimenjohtajan päätökset § 6, 9-17 
  Paanan koulun rehtorin päätökset § 1-57 
 
  Miinan koulun rehtorin muut päätökset § 24, 27, 29 
  Miinankoulun rehtorin Wilma-päätökset § 24-30 
 
  Varhaiskasvatuksen johtajan henkilöstöpäätökset § 139-228 

Varhaiskasvatuksen johtajan asiakaspäätökset § 39-94 
Varhaiskasvatuksen johtajan muut päätökset § 8-45 

 
Perhepäivähoidon päällikön henkilöstöpäätökset § 90-139 
Perhepäivähoidon päällikön asiakaspäätökset § 62-70 

 
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 
   

14.5.2019 

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: 
 
15-19___________________________________________________ 
 
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: 
 
15-19____________________________________________________ 
 
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. 


