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

Muut saapuvilla
olleet

Tiistai 12.12.2017 klo 18.00-18.54
Miinan koulun opettajien huone
Romppainen Emmi, puheenjohtaja
Huhtala Eija
Kortepohja Sari
Lehti Petri
Okkonen Petri
Räisänen Kirsi

(ja läsnäolon peruste)

Heikkilä Timo, kunnanhallituksen edustaja
Mikkola Arja, varhaiskasvatusjohtaja
Sillanpää Jari, pöytäkirjan pitäjä

Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi
ja päätösvaltaiseksi.

Asiat
Pöytäkirjan
tarkastustapa

§ 28-32

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

Pöytäkirjan
allekirjoitus ja
varmennus

Tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi
valittiin yksimielisesti koulutuslautakunnan jäsenet
Sari Kortepohja ja Kirsi Räisänen.

Puheenjohtaja

Emmi Romppainen

Pöytäkirjan tarkastus

Tarkastusaika

Pöytäkirja on tarkastettu ja
todettu kokouksen kulun
mukaiseksi.
Pöytäkirjan käsittelylehdet on
samalla varustettu nimikirjaimillamme.

Jokioinen 18.12.2017

Pöytäkirjanpitäjä

Jari Sillanpää

Allekirjoitukset

Sari Kortepohja

Kirsi Räisänen

Paikka ja pvm

Pöytäkirja on yleisesti
nähtävänä

Kunnan kotisivuilla (www.jokioinen.fi /Päätöksenteko/
Pöytäkirjat ja esityslistat) 19.12.2017-9.1.2018
Virka-asema

sivistystoimenjohtaja

Allekirjoitus
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Valtuustoaloite harrastustakuusta
Koula § 28
12.12.2017

Jokioisten Kokoomuksen valtuustoryhmä on tehnyt valtuustoaloitteen lasten ja nuorten harrastustakuusta. Harrastustakuun tavoitteena on, että jokaisella lapsella ja nuorella on vähintään yksi harrastus.
Valtuustoaloitteessa tuodaan esille lasten ja nuorten oikeus harrastuksiin ja harrastusten tärkeys lasten kasvulle. Valtuustoaloitteessa kannetaan huolta harrastusten kustannuksista. Aloitteessa
todetaan, että suurin yksittäinen este harrastusten aloittamiselle
on niiden kustannukset.
Valtuustoaloitteen mukaan harrastustoiminnan aloittamisessa on
tärkeää, että kunta tarjoaa matalan kynnyksen harrastustoimintaa
ja, että eri toimijoiden välisellä yhteistyöllä tuetaan lasten ja nuorten monipuolista harrastamista.
Aloitteessa esitetään, että Jokioisilla kootaan harrastusvalikko ja
kartoitetaan kansalaistoiminnan, urheilun, kulttuurin, vapaan sivistystyön ja omaehtoisen toiminnan mahdollisuudet, tilat, tapahtumat ja tuet. Lisäksi aloitteessa edellytetään, että Jokioisten kunta
käynnistää selvityksen siitä, miten jokaiselle lapselle ja nuorelle
taattaisiin mahdollisuus vähintään yhteen harrastukseen.
Valtuustoaloite on ajankohtainen ja tärkeä. Viime aikoina yhteiskunnassa on keskusteltu runsaasti harrastusten kalleudesta ja
perheiden haasteista asian suhteen. Useat eri tahot ovat ilmaisseet huolensa ja myös toimineet asian suhteen. Esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriö on aivan viime aikoina teettänyt selvityksiä lasten ja nuorten harrastuksista ja osoittanut myös erityisiä
määrärahoja kunnille, seuroille ja yhteisöille harrastustoiminnan
tukemiseen. Myös perusopetukseen on viime vuosina kohdennettu valtionavustuksia, joiden avulla on mahdollista tukea lasten ja
nuorten harrastusmahdollisuuksia.
Jokioisten kunta on pyrkinyt huolehtimaan siitä, että lapsilla ja
nuorilla on hyvät mahdollisuudet ja puitteet matalan kynnyksen
harrastustoimintaan Jokioisilla. Kunta on mm. aktiivisesti hakenut
ja saanut valtionavustuksia, joiden avulla on järjestetty koululaisille monipuolisia kerhoja ja liikuntaa edistävää toimintaa. Kunta on
syksyllä 2017 päättänyt, että jokioislaisten yhdistysten salivuorot
alle 18 – vuotiaille lapsille ja nuorille ovat edelleen seuroille ja yhdistyksille ilmaisia kaikissa kunnan saleissa. Tämä mahdollistaa
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seuroille edullisemmat jäsenmaksut ja luo edellytyksiä matalan
kynnyksen harrastustoiminnan aloittamiseen Jokioisilla. Vapaaaikatoimen myöntämät seura- ja kohdeavustukset edesauttavat
lasten ja nuorten kanssa tehtävää seuratyötä. Viime vuosina on
myös rakennuttu uusia lähiliikuntapaikkoja, joissa lapset ja nuoret
voivat harrastaa ilmaiseksi liikuntaa. Paanan koulun piha-alueen
monipuolinen lähiliikuntapaikka valmistui vuonna 2015, frisbee
golf –radan laajennus vuonna 2015 ja Miinan koulun piha-alueen
uusi lähiliikuntapaikka syksyllä 2017. Jokioisten kunta on juuri
vuokrannut valtiolta Datum rakennuksessa sijaitsevat suuren liikuntasalin. Tämä luo lisää puitteita seuroille ja yhdistyksille harrastustoiminnan järjestämiseen. Jokioisten kunta on jäsen Kulttuuri yhdistys Kuviossa ja Kuvion lastenkulttuurikeskuksessa, joka
järjestää lapsille ja nuorille monipuolista kulttuuritoimintaa. Kunnan maksuosuuden ja valtionavustusten turvin Kuvio järjestää
osallistujille ilmaiseksi / edullisesti monipuolista harrastustoimintaa.
Vapaa-aikalautakunta on lausunnossaan todennut, että seutukunnalla kartoitetaan yhteistyössä seurojen ja yhdistysten kanssa
lasten ja nuorten harrastusmahdollisuudet ja laaditaan harrastusmahdollisuuksien ja vapaa-ajan toimintojen luettelo/valikko kuntien nettisivuille. Lisäksi kartoitetaan esim. palvelusetelin tms.
käyttöönotto tukemaan lasten ja nuorten harrastustoimintaa. Työ
on käynnistynyt vapaa-aikasihteerien toimesta.
Ehdotus

Koulutuslautakunta toteaa, että lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksiin panostaminen on erittäin tärkeä asia ja, että koulutuslautakunta huomioi omassa toiminnassaan erityisesti matalan
kynnyksen harrastusmahdollisuuksien luomisen lapsille ja nuorille. Kerhotoiminnalla on tässä tärkeä rooli. Koulutuslautakunta
kannustaa myös kouluja monipuoliseen yhteistyöhön esimerkiksi
kunnan nuorisotoimen ja seudun yhdistysten kanssa koulun tiloissa järjestettävän harrastustoiminnan järjestämiseksi ja lisäämiseksi. Koulutuslautakunta myös osallistuu omalta osaltaan lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien selvittämiseen ja harrastusten markkinointiin.

Päätös

Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
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Kuntalaisaloite sähköisistä palveluista varhaiskasvatuksessa
Koula § 29
12.12.2017

Hakemus päivähoitoon toimitetaan kuntaan kerran hoitopaikka
haettaessa, eikä sitä tarvitse uudelleen toimittaa, mikäli hoitopaikkaa kuntaan ei välillä irtisanota. Päivähoito-oikeus säilyy oppivelvollisuuden alkamiseen saakka. Esiopetukseen ilmoittaudutaan
määräpäivänä, samoin kuin kouluille, mutta jo päivähoidossa olevien ei tarvitse erikseen tulla ilmoittautumaan vaan ilmoittautumislomakkeen ja mahdollisen esikoulukuljetushakemuksen voi jättää
päiväkodille, josta se toimitetaan kunnanvirastolle varhaiskasvatusjohtajalle. Niistä lapsista, joilla ei ole vielä hoitosuhdetta kuntaan, tehdään esiopetukseen ilmoittautuminen varhaiskasvatusjohtajalle.
Hoitomaksun määräämistä varten perheille tehdään keskitetysti
pyyntö toimittaa tulotiedot kuntaan kerran vuodessa siten että
maksu vahvistetaan uudelle toimintakaudelle. Paperinen materiaali (tuloselvityslomake ja ohjeet) annetaan perheisiin hoitopaikkojen kautta ja nämä selvitykset voi jälleen jättää kuoressa omaan
hoitopaikkaan, josta ne toimitetaan kunnanvirastolle. Asioiden käsittely perheiden kannalta on pyritty tekemään mahdollisimman
helpoksi. Tulotiedot tarkistetaan vain niissä tilanteissa, joissa perheen tulot tai hoidon tarve muuttuu kesken toimintakauden.
Tällä hetkellä viestintäkanavina perheiden ja varhaiskasvatuksen
välillä käytetään Wilmaa, Pedanetiä, sähköposteja, kännykkäviestejä, puheluita ja perinteisiä paperitiedotteita ja – viestejä. Lisäksi
vanhemmat luovuttavat ja noutavat pääsääntöisesti itse lapsensa
päivähoidosta, jolloin päivittäinen tapaaminen henkilökunnan
kanssa on normaali käytäntö. Kunnan kannalta tärkeää on tieto
lasten läsnä – ja poissaoloista esim. ruokapalvelun tehokkaan järjestämisen vuoksi ja arvioitaessa tarvitaanko lain määräämää lisähenkilöstöresurssia henkilöstön poissaolojen aikaan ja työvuoroja suunniteltaessa. Näissä tiedottamisissa vanhemmat voivat
asioida em. tavoilla. Lisäksi päiväkotiryhmien eteisissä on kalenteripohja, johon vanhemmat voivat rastittaa etukäteen lasten ylimääräiset vapaapäivät, jos sellaisia on, erillistä ilmoitusta ei tarvita.
Vuorohoidon osalta poikkeavista hoitoajoista (ilta – viikonloppu)
vanhempien tulee toimittaa vuorohoitoyksikköön (Mäntypuisto)
vanhempien työvuorolistoihin perustuva lapsen hoitosuunnitelma
siten, että maanantaina klo 12:een mennessä tulee toimittaa seuraavan viikon hoidon tarve, että henkilöstön työvuorot voidaan mi-
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toittaa todellisen tarpeen mukaan ja työehtosopimuksen mukaisesti.
Jokioisten kunnassa käytössä oleva CGI:n Pro Consona Varhaiskasvatuksen perusjärjestelmän kokonaisuus rakentuu varhaiskasvatuksen johdolle ja työntekijöille sekä huoltajille tarkoitetuista perusprosesseista kuten asian vireilletulo- ja päätösprosessi, läsnäoloprosessi, laskutus ja tilastointi sekä perhepäivähoitajien palkanlaskenta. Lisäosia hankkimalla voisi saada nykyistä laajempi
käyttömahdollisuus, jolloin käytössä olisi esimerkiksi sähköinen
hakemusasiointi ja päätöksen teko, hoitoaikojen sähköinen ilmoittaminen ja varhaiskasvatuksen sähköinen päiväkirja sekä mobiilikirjaukset.
Käyttöönottohinnat Jokioisten kunnalle, CGI Pro Consona- tarjous (alv:t 0%):
Varhaiskasvatuksen ohjelmiston mahdollinen käyttöönotto hoidettaisiin projektina, jonka päätehtäviä ovat sovellusympäristön perustaminen ja käyttäjien kouluttaminen. Käyttöönotto voidaan toteuttaa kerralla tai portaittain. Koulutuspäivien tarkka määrä arvioidaan vasta käyttöönottoprojektissa.
CGI esittää seuraavia hintoja:
Projektityö 2 pv, 2 000 €
Palvelun perustaminen 3 pv, 3 000 €
Koulutus 2 pv, 2 000 €
Lisäksi kouluttajien matkakulut, matka-aikakulut ja majoituskulut
sekä päivärahat.
Puhelimien ja tunnisteiden hankinta:
Kunta vastaa puhelinten, tunnisteiden ja liittymien hankinnasta
päiväkotiryhmiin ja perhepäivähoitajille.
Puhelimien minimivaatimukset ovat: 4G –liittymät. Käyttöjärjestelmän tulee olla Android 6.0 tai uudempi. Puhelimien päivitykset
ovat kunnan omalla vastuulla. CGI suosittelee aina käyttöjärjestelmän uusinta versiota. Varhaiskasvatus Mukana NFC tunnisteen malli (perheet) on oltava Mifare Ultralight ja tunnisteen
olisi hyvä olla avaimenperä – mallinen. Tunnisteen hinta määräytyy tarjouspyynnön mukaan (esim. määrä, kunnan logo ym.)
Jatkuvat palvelut, hinta Jokioisten kunnalle:
Mukana -mobiilikirjaukset perhepäivähoitoon ja päiväkoteihin
(esim. max. 20 perhepäivähoitajaa ja 150 lasta), hinta 690 €/kk
Sähköinen hakemusasiointi sekä hoitoaikojen ilmoittaminen ja
varhaiskasvatuksen päiväkirja sekä sähköiset päätökset 460 €/kk.
Jokioisilla lasten määrä on näillä näkymin selkeästi laskeva. Asioiden ja päätösten valmistelu/käsittely sähköisesti ei poista henkiPöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet:
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lökohtaisen palvelun ja asioiden tapauskohtaisen käsittelyn tarvetta viranomaistasolla. Esimerkiksi hoitomaksupäätösten teossa ilmoitetut tulotiedot aina tarkistetaan, että maksu muodostuvat samalla tavalla kaikkien osalta. Perheiden kannalta verrattuna nykyiseen asiointitapaan voisi tulla jonkun verran helpotusta, mutta
edelleen tietyt velvollisuudet ja toimenpiteet säilyisivät vanhemmilla riippumatta asiointitavasta. Yllä mainittujen lisäosioiden hankinta ja ylläpito on huomattava kustannus verrattuna saavutettavaan
frekventtiin hyötyyn kunnalle ja kuntalaisille.
Ehdotus

Jokioisten kunta ei hanki käyttöön sähköisiä asiointipalveluja varhaiskasvatuksessa

Päätös

Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
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Valtuustoaloite ns. kellokorttimallin käyttöönotosta päivähoidossa
Koula § 30
12.12.2017

Jokioisten kunnassa käytössä oleva CGI:n Pro Consona Varhaiskasvatuksen perusjärjestelmän kokonaisuus rakentuu varhaiskasvatuksen johdolle ja työntekijöille sekä huoltajille tarkoitetuista perusprosesseista kuten asian vireilletulo- ja päätösprosessi, läsnäoloprosessi, laskutus ja tilastointi sekä perhepäivähoitajien palkanlaskenta. Lisäosia hankkimalla voisi saada nykyistä laajempi
käyttömahdollisuus, jolloin käytössä olisi esimerkiksi sähköinen
hakemusasiointi ja päätöksen teko, hoitoaikojen sähköinen ilmoittaminen ja varhaiskasvatuksen sähköinen päiväkirja sekä mobiilikirjaukset.

Käyttöönottohinnat Jokioisten kunnalle, CGI Pro Consona- tarjous (alv:t 0%):
Varhaiskasvatuksen ohjelmiston mahdollinen käyttöönotto hoidettaisiin projektina, jonka päätehtäviä ovat sovellusympäristön perustaminen ja käyttäjien kouluttaminen. Käyttöönotto voidaan toteuttaa kerralla tai portaittain. Koulutuspäivien tarkka määrä arvioidaan vasta käyttöönottoprojektissa. CGI esittää seuraavia hintoja:
Projektityö 2 pv, 2 000 €
Palvelun perustaminen 3 pv, 3 000 €
Koulutus 2 pv, 2 000 €
Lisäksi kouluttajien matkakulut, matka-aikakulut ja majoituskulut
sekä päivärahat.
Puhelimien ja tunnisteiden hankinta:
Kunta vastaa puhelinten, tunnisteiden ja liittymien hankinnasta
päiväkotiryhmiin ja perhepäivähoitajille.
Puhelimien minimivaatimukset ovat: 4G –liittymät. Käyttöjärjestelmän tulee olla Android 6.0 tai uudempi. Puhelimien päivitykset
ovat kunnan omalla vastuulla. CGI suosittelee aina käyttöjärjestelmän uusinta versiota. Varhaiskasvatus Mukana NFC tunnisteen malli (perheet) on oltava Mifare Ultralight ja tunnisteen
olisi hyvä olla avaimenperä – mallinen. Tunnisteen hinta määräytyy tarjouspyynnön mukaan (esim. määrä, kunnan logo ym.)
Jatkuvat palvelut, hinta Jokioisten kunnalle:
Mukana -mobiilikirjaukset perhepäivähoitoon ja päiväkoteihin
(esim. max. 20 perhepäivähoitajaa ja 150 lasta), hinta 690 €/kk
Sähköinen hakemusasiointi sekä Hoitoaikojen ilmoittaminen ja
varhaiskasvatuksen päiväkirja sekä sähköiset päätökset 460 €/kk.
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Tällä hetkellä viestintäkanavina perheiden ja varhaiskasvatuksen
välillä käytetään Wilmaa, Pedanetiä, sähköposteja, kännykkäviestejä, puheluita ja perinteisiä paperitiedotteita ja – viestejä. Lisäksi
vanhemmat luovuttavat ja noutavat pääsääntöisesti itse lapsensa
päivähoidosta, jolloin päivittäinen tapaaminen henkilökunnan
kanssa on normaali käytäntö.
Jokioisilla lasten määrä on näillä näkyminen voimakkaasti laskeva. Yllä mainittujen lisäosioiden hankinta ja ylläpito on huomattava
kustannus verrattuna saavutettavaan hyötyyn. Maksujen tasavertaistumiseen ei ohjelmistoilla ole merkitystä, koska varhaiskasvatuksessa määritellään maksut aina varattujen, ei käytettyjen, tuntien mukaan. Perheiden tulee varata tarvitsemansa määrä tunteja
viikossa, joiden mukaan vakiokuukausimaksu määräytyy. Maksu
ei vaihtele kuukausittain. Esiopetus on maksutonta. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista säädetään asiakasmaksulaissa. Uusi
asiakasmaksulaki varhaiskasvatuksen osalta astunee voimaan
ensi vuoden alusta.
Ehdotus

Jokioisten kunta ei ota käyttöön varhaiskasvatuksessa valtuustoaloitteessa esitettyä ns. kellokorttimallia.

Päätös

Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
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Valtuustoaloite: Selvitys Jokioisten kunnan osallistumisesta 5-vuotiaiden lasten
maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluun
Koula § 31
12.12.2017
Laadukkaalla, pedagogisella varhaiskasvatuksella on monia positiivisia vaikutuksia lapsen kasvuun ja kehitykseen. Suomessa
varhaiskasvatuksen osallistumisaste on merkittävästi muita Pohjoismaita alemmalla tasolla. Hallituksen tavoitteena on varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostaminen. Osallistumisen lisäämiseen tähdätään varhaiskasvatuksen laatua ja saavutettavuutta parantamalla. Opetusministeriön arvion mukaan yksi syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnalle 1,2 milj.euroa.
Kyseessä on arvio. On helpompi kuvata tarjottujen palvelujen yksikkökustannuksia, mutta vaikeampaa on esittää ehkäisevien,
edistävien ja sosioekonomisia eroja kaventavien toimien tuomia
säästöjä.
Ennaltaehkäisevistä toimista seuraavat säästöt toteutuvat usein
vasta pitkällä ajanjaksolla ja muita epävarmuustekijöitä ja muuttujia on niin paljon, että perinteinen kustannustarkastelu ei välttämättä onnistu. Pitäviä tuloksia haettaessa ja kustannuksia vertailtaessa tulisi voida selvittää, voidaanko ehkäisevän työn olettaa
vähentävän raskaan korjaavaan työn tarvetta ja jos niin missä
määrin. Kattavia tutkimuksia Suomessa ei tästä ainakaan vielä
ole esitetty, koska lapsen mahdolliseen syrjäytymiseen ja tulevaisuuden ennustettavuuteen vaikuttaa useampi tekijä ja toimija.
Kuntatasollakaan ei tällaista tietoa ole laskettu em. syistä johtuen.
Yleisesti kuitenkin ajatellaan, että lapsen ja nuoren syrjäytyminen
on periaatteessa ehkäistävissä, kun kaikki eri tahot pitävät riittävää huolta lasten ja nuorten elämästä ja toimivat vastuullisina ja
yhteistyössä muiden ammattilaisten ja perheiden kanssa. Varhaiskasvatuksen toimet ovat osa lapsen kehittymisen ja oppimisen tukemista, tasa-arvoa edistävää, syrjäytymistä ehkäisevää ja
perheiden elämäntilanteita tukevaa toimintaa.
Varhaiskasvatuksen maksujen alentaminen helpottaa perheiden
taloudellista tilannetta ja sen oletetaan mahdollistavan yhä useamman lapsen pääsyn varhaiskasvatuksen piiriin.
Varhaiskasvatuksen maksuja tarkistetaan nyt toistamiseen tällä
hallituskaudella, edellisen kerran maksuja tarkistettiin 1.3.2017 alkaen. Hallitus on antanut 19.9.2017 eduskunnalle esityksen varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muuttamisesta ensi vuoden
alusta. Asiakasmaksuja alennetaan noin 71 miljoonalla eurolla.
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Muutos tuo arviolta 6700 perhettä maksuttoman varhaiskasvatuksen piiriin. Keskituloisen kahden lapsen perheen (bruttotulot yhteensä 5900 e/kk) maksut laskisivat vuodessa yli 1200 eurolla.
Maksut määräytyvät perheen tulojen ja perhekoon perusteella, ja
hallituksen esityksessä kaikkien perheiden tulorajoja nostetaan.
Näin alennetaan erityisesti pieni- ja keskituloisten perheiden varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja. Isoimmat maksualennukset
kohdistuvat monilapsisiin perheisiin.
Asiakasmaksulailla säädetään maksujen enimmäismäärä, kunnat
voivat päättää myös alemmista maksuista. Maksutulojen menetykset kompensoidaan kunnille nostamalla kiinteistöverotuksenalarajoja, kohdistamalla aiempaa suurempi osa yhteisöveron tuotosta kunnille sekä korottamalla kunnan peruspalvelujen valtionosuutta. Kiinteistöverolain muuttamisesta, verontilityslain ja tuloverolain muuttamisesta sekä kunnan peruspalvelujen valtionosuuslain muuttamisesta annetaan erilliset hallituksen esitykset.
Lisäksi hallitus käynnistää laajan kokeilun vuosina 2018–2019 viisivuotiaiden maksuttomasta varhaiskasvatuksesta yhdessä halukkaiden kuntien kanssa. Kokeiluun käytetään 5 miljoonaa euroa
valtion rahoitusta. Tarkempaa tietoa ja ohjeistusta kokeiluun hakeutumisen kriteereistä, valintaperusteista tai valtion rahoituksen
osuudesta kunnille ei vielä ole annettu.
On oletettavaa, että maksutonta varhaiskasvatusta pyritään laajentamaan yhä nuorempiin ikäluokkiin. Kuntaliiton arvion mukaan
(Jarkko Lahtinen 16.3.2017) muutos lisäisi palvelun järjestämiskustannuksia valtakunnassa karkeasti arvioiden n.
100M€/ikäluokka. Maksutuottojen väheneminen vaihtelee ikäluokittain, keskimäärin tuotot tältä osin pienenisi n. 2030M€/ikäryhmä.
Lisääntyvän lasten määrän vuoksi tarvitaan lisää lastentarhanopettajia, lastenhoitajia ja perhepäivähoitajia kelpoisuusehtojen
mukaisesti. Kaikki lapset eivät mahtuisi nykyisiin tiloihin. Järjestämiskustannukset kasvaisivat 70-90M€/ikäryhmä. Järjestämisen
kustannukset lisääntyvät yhteensä n. 330 milj. euroa, sisältää lisääntyvän henkilöstön henkilöstömenot ja muut käyttökustannukset. Lisääntyvä lapsimäärä ei mahdu nykyisiin tiloihin – karkeasti
arvioitua investointitarve 700- 1200 milj. euroa. Tilatarve ja lain
vaatimukset henkilöstön suhteen ovat samat lapsen päivän pituudesta huolimatta. Kelpoisen henkilöstön tarve: n. 1000 lastentarhanopettajaa ja n. 2000 lastenhoitajaa nykyisillä mitoituksilla lisää.
Muutoksen kokonaiskustannukset olisivat kuntaliiton arvion mukaan valtakunnassa yli miljardi euroa.
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Jokioisilla väestökirjoilla / kunnallisessa päivähoidossa olevat lapset ikäluokittain (sis.osto/myyntipalvelut):
2011 syntyneitä on 64 - 64 100%
2012 syntyneitä on 56 - 47
84%
2013 syntyneitä on 52 - 38
73%
2014 syntyneitä on 52 - 38
73%
2015 syntyneitä on 48 - 23
48%
2016 syntyneitä on 36 - 12
33%
2017 syntyneitä on 34 - 1
3% (marraskuun 2017 tilanteen
mukaan)
Alle kouluikäisiä lapsia on Jokioisten kunnassa marraskuun 2017
tilanteen mukaan 342. Ns. päivähoitoikäisiä kunnallisessa varhaiskasvatuksessa näistä on 223 lasta, eli 68,5%. Alle 1-vuotiaat
ovat pääsääntöisesti vanhempainrahakauden vuoksi kotihoidossa
eivätkä ole vielä subjektiivisen päivähoito-oikeuden piirissä. Kotihoidontukea saa 42 perhettä. Nykyisiä viisivuotiaita, jotka eivät
ole kunnallisessa varhaiskasvatuksessa on 9, neljävuotiaita 14 ja
kolmevuotiaita 14
Vuoden 2017 varhaiskasvatuksen maksutuotot ovat Jokioisilla n.
300.000 €. Tämä summa tulee laskemaan varhaiskasvatuksen
asiakasmaksumuutoksen perusteella vuoden alusta.
Uuden varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain ja perheiden maksupäätöksien astuttua voimaan on tiedossa uusien maksujen todelliset kustannusvaikutukset kunnalle. Uusi asiakasmaksulaki tulee käsitellä kunnassa ja tehdä mahdolliset kuntakohtaiset alennukset asiakasmaksuperusteisiin.
Mikäli kunta hakisi ja hyväksyttäisiin viisivuotiaiden maksuttomaan
kokeiluun tulee kunnassa lisätä päiväkotipaikkoja, eli tarvitaan lisätiloja sekä myös koulutettua henkilöstöä. Tällä hetkellä päiväkodit ovat erittäin täynnä, eikä edes lakisääteisiä palveluja ole
mahdollista järjestää tilanpuutteen vuoksi päiväkodeissa kaikille
sinne haluaville.
Ehdotus

Jokioisten kunta ei hae viisivuotiaiden maksuttomaan varhaiskasvatuksen kokeiluun, koska asiasta ei ole vielä riittävästi tietoa valtakunnallisella tasolla, eikä sen merkitystä kunnan taloudelle voi
tässä vaiheessa arvioida. Uuden asiakasmaksulain perusteet käsitellään kunnassa sen tultua voimaan ja määritellään kunnan
omat mahdolliset linjaukset kaikkien varhaiskasvatusikäisten lasten maksuista.

Päätös

Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
Arja Mikkola poistui kokouksesta klo 18.43.
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Viranomaisten pöytäkirjat ja päätökset
Koula § 32
12.12.2017

Sivistystoimenjohtajan päätökset § 18-19
Paanan koulun rehtorin päätökset § 54-74
Miinan koulun rehtorin päätös, salassa pidettävä § 7
Varhaiskasvatusjohtajan henkilöstöpäätökset § 262-397
Varhaiskasvatusjohtajan asiakaspäätökset § 315-370
Varhaiskasvatusjohtajan muut päätökset § 45-60
Perhepäivähoidonpäällikön maksupäätökset § 262-289
Perhepäivähoidonpäällikön keskeytyspäätökset § 216-298

Ehdotus

Lautakunta päättää merkitä edellä esitellyt pöytäkirjat tiedoksi ja
päättää, että pöytäkirjoissa olevia kuntalain mukaisen ottooikeuden piiriin kuuluvia päätöksiä ei oteta koulutuslautakunnan
käsiteltäviksi.

Päätös

Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
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Oikaisuvaatimusohjeet
ja valitusosoitus
12.12.2017

Muutoksenhakukiellot
Kieltojen perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta 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:
28-32______________________________________________________
Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:
_______________________________________________________

Oikaisuvaatimusohjeet
Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika

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:
28-32______________________________________________________
Hankintaoikaisupykälät:
_______________________________________________________
Oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen
sisältö

Oikaisuvaatimuksesta/hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimus
perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

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 muutoksenhakijan 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

1)Jos

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.
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