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Kokousaika 23.5.2022  klo 18.00 -19.00 

Kokouspaikka Ryhmäperhepäivähoitokoti, Kotapolku 3, Jokioinen 

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

 

Lax Minna, puheenjohtaja 
Aalto Sirkku 
Heino Maritza 
Lehti Petri 
Marttila Pauli 
Aronen Tiina, varajäsen 
 

Muut saapuvilla  
olleet 
(ja läsnäolon peruste) 
 

 

Heinämäki Minna, varhaiskasvatuksen johtaja 
Matilainen Jukka, kunnanjohtaja 
Ojala Evert, nuorisovaltuuston edustaja 
Sillanpää Jari, pöytäkirjan pitäjä 
Sundqvist Kirsi, perhepäivähoidon päällikkö 
 

Laillisuus ja päätös- 
valtaisuus 

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi 
ja päätösvaltaiseksi. 

 
Asiat 

 
§ 13-16 

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

 
Tästä kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi 
valittiin yksimielisesti koulutuslautakunnan jäsenet  
Aalto Sirkku, Marttila Pauli 

 
Pöytäkirjan  
allekirjoitus ja 
varmennus 

 
Puheenjohtaja  Pöytäkirjanpitäjä 

 
 
Minna Lax                           Jari Sillanpää 

Pöytäkirjan tarkastus 
Pöytäkirja on tarkastettu ja 
todettu kokouksen kulun 
mukaiseksi. 
Pöytäkirjan käsittelylehdet on 
samalla varustettu nimikirjai-
millamme. 

Tarkastusaika 

Jokioinen 30.5.2022 
Allekirjoitukset 
 
Sirkku Aalto                       Pauli Marttila 
  

 
Pöytäkirja on yleisesti 
nähtävänä 
 

Paikka ja pvm 
Kunnan kotisivuilla (www.jokioinen.fi /Päätöksenteko/ 
Pöytäkirjat ja esityslistat) 30.5.2022 – 20.6.2022 
Virka-asema  Allekirjoitus 
sivistystoimenjohtaja 

 

http://www.jokioinen.fi/
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet: 
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050 545 1005  
jari.sillanpaa@jokioinen.fi  
  
  

 
 
 
Lukuvuoden 2022–2023 koulukuljetukset (option käyttö) 
 

Koula § 13 
23.5.2022 Jokioisten kunnan koulukuljetukset hoidetaan reittiliikenteen ja 

tilausliikenteen avulla. Reittiliikennereiteillä liikennöinnistä huoleh-
tivat ELY:n hyväksymät kuljetusyhtiöt. Tilausliikenteestä huolehti-
vat avoimen kilpailutuksen kautta valitut liikennöitsijät.  

 
Koulukuljetusten tilausliikenne on kilpailutettu vuonna 2020. Kil-
pailutus koski lukuvuosia 2020–2021 ja 2021–2022 sekä optiona 
lukuvuotta 2022–2023.   

 
Sivistystoimenjohtaja on neuvotellut tilausliikenteestä vastaavien 
liikennöitsijöiden kanssa (Liikenne Rajala Ky ja Taksi Kankare Oy) 
kanssa suorahankintamahdollisuuden eli ns. optiomahdollisuuden 
käytöstä koskien lukuvuotta 2022–2023.  

 
Hankintalain (348/2007) mukaan hankintayksikkö voi tehdä suo-
rahankinnan, kun kyseessä on alkuperäisen toimittajan kanssa 
tehtävä uusi palveluhankinta, joka vastaa aiemmin tehtyä palve-
luhankintaa. Edellytyksenä on, että alkuperäistä hankintaa koske-
vassa hankintailmoituksessa on mainittu mahdollisesta myöhem-
mästä suorahankinnasta ja että lisäpalvelun ennakoitu arvo on 
otettu huomioon laskettaessa alkuperäisen sopimuksen koko-
naisarvoa. 

 
Liikenne Rajala Ky on ilmoittanut, että se haluaa käyttää optio-
mahdollisuuden koskien lukuvuoden 2022–2023 koulukuljetuksia. 
Taksi Kankare Oy on ilmoittanut, että se ei käytä optiota koskien 
lukuvuoden 2022–2023 koulukuljetuksia.  

 
 
Ehdotus Lautakunta päättää sopia suorahankinnan eli ns. option käytöstä 

Liikenne Rajala Ky:n kanssa koskien niitä reittejä (reitit 1,2,3,5), 
joita Liikenne Rajala Ky on liikennöinyt lukuvuodet 2020–2021 ja 
2021–2022 keväällä 2020 järjestetyn kilpailutuksen perusteella.  

 
 
Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
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Suorahankinta (koulukuljetukset, reitti 4) 
 
Koula § 14 
23.5.2022 Pääsääntönä hankintalaissa on kaikkien julkisten hankintojen kil-

pailuttaminen. Hankintalakia ei kuitenkaan sovelleta hankintaso-
pimuksiin, joiden ennakoitu arvo alittaa kansalliset kynnysarvot. 
Kansallinen kynnysarvo palveluhankinnoissa on 1.1.2022 alkaen 
ilman arvonlisäveroa 60 000 €. Kynnysarvon alittava hankinta on 
siis lainsäädännön mukaan hankintayksikölle suorahankintaan oi-
keuttava peruste.  

 
Jokioisten kunnan yleisten hankintaohjeiden mukaan suorassa 
hankinnassa hankintayksikkö suorittaa tilauksen ilman tarjous-
pyyntöä tai tekee hankintapäätöksen tarjouskilpailua järjestämättä 
vain yhdeltä toimittajalta pyydetyn tarjouksen perusteella.  

 
Jokioisten kunnan yleisten hankintaohjeiden mukaan suora han-
kinta on mahdollista kansallisen kynnysarvon alittavissa hankin-
noissa, jos hankinnan arvo on vähäinen tai jos kilpailuttaminen on 
muutoin epätarkoituksenmukaista. Hankinnan vähäisyys on arvi-
oitava hankintayksikön hankintavolyymien ja hankintojen luonteen 
pohjalta. Suora hankinta on mahdollista myös silloin, kun palvelun 
hintataso on tiedossa.  

 
Sivistystoimenjohtaja on neuvotellut Liikenne Rajala Ky:n kanssa 
suorahankintamahdollisuudesta liittyen yhteen liikennöitsijää vailla 
olevaan esi- ja perusopetuksen koulukuljetusreittiin lukuvuodelle 
2022–2023. Liikenne Rajala on ilmaissut halukkuutensa liikennöi-
dä ko. reitti (reitti 4) hintaan 1 500 € / vko (sis. arvonlisäveron). 

 
Suorahankinta on mahdollinen tarjotulla viikkohinnalla, sillä han-
kinnan arvo jää alle kansallisen kynnysarvon (60 000 € alv. 0 %).  

 
Suorahankinta on tällä hetkellä perusteltu erityisesti siksi, että 
hankittavan palvelun hintataso on tiedossa (viikkohinta lukuvuosi-
na 2020–2021 ja 2021–2022 on ollut 1 400 €/ vko. Maailmantilan-
teen vuoksi liikennöitsijöiden kustannukset, erityisesti polttoaineen 
hinta, ovat nousseet huomattavasti. Liikenne Rajala Ky:n tarjous 
1 500 e / vko on hankintayksikön kannalta perusteltua hyväksyä.  
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Kohteen (reitti 4) kilpailuttaminen on tällä hetkellä epätarkoituk-
senmukaista johtuen siitä, että maailmantilanne on hyvin epäva-
kaa ja esimerkiksi polttoaineen hintaa on vaikea ennakoida. Kil-
pailuttaminen ei toisi lisäarvoa hankintayksikölle palvelun laatuun 
tai sen hintaan. 

 
 
Ehdotus Lautakunta päättää hankkia koulukuljetuksen lukuvuodeksi 2022–

2023 reitille 4 suorahankintana Liikenne Rajala Ky:ltä hintaan 
1 500 € / viikko (hinta sisältää arvonlisäveron).  

 
 
Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
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Mäntypuiston päiväkodin aukioloaikojen muutos 1.8.2022 alkaen 
 
 
Koula § 15 
23.5.2022  Palvelua ohjaava lainsäädäntö 
 

Varhaiskasvatuslain (540/2018) 5 § mukaan kunnan on järjestet-
tävä varhaiskasvatusta siinä laajuudessa ja sellaisin toiminta-
muodoin kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää. Samassa pykä-
lässä mainitaan, että päiväkodin toiminta kalenterivuoden aikana 
ja aukioloaika vuorokaudessa on järjestettävä paikallisen tarpeen 
mukaan. 
Varhaiskasvatuksen päivittäinen kesto voi olla varhaiskasvatus-
lain mukaan enintään kymmenen tuntia yhtäjaksoisesti lukuun ot-
tamatta vuorohoitoa, jossa päivittäinen kesto on lapsen tarpeen 
mukainen. 
Vuorohoidon järjestämisestä varhaiskasvatuslain 13 §:ssä sano-
aan seuraavaa: ”Vuorohoitoa järjestetään iltaisin, öisin, viikonlop-
puisin ja arki- ja juhlapyhinä päiväkodeissa tai perhepäivähoidos-
sa. Vuorohoitoa on järjestettävä tarpeen mukaisessa laajuudessa 
lapselle, joka tarvitsee sitä vanhemman tai muun huoltajan työs-
säkäynnin tai opiskelun vuoksi.”  
Oikeus vuorohoitoon ei ole siis lapselle subjektiivinen oikeus. 
 
Tarjottavat palvelut ja niistä käytettävät termit 
 
Päiväaikaan toimivat päiväkodit ovat auki pääsääntöisesti klo 6.30 
– 17.00. Vuorohoitoa on klo 18.00 – 6.00 välillä tapahtuva var-
haiskasvatus ja/tai viikonloppuna tapahtuva varhaiskasvatus.  
 
Oikeus vuorohoitoon 
 
Vuorohoitoon ei ole subjektiivista oikeutta. Vuorohoitoa järjeste-
tään ainoastaan niille lapsille, joiden sopimukseen varhaiskasva-
tuksesta on kirjattu vuorohoidon tarve.  
Jokioisilla vanhempien on mahdollista varata viikonloppu- tai ilta-
hoitoa Mäntypuiston päiväkodista. 
 
Päiväkodin aukioloaika 

 
Mäntypuiston päiväkoti on ollut avoinna toimintakaudella 2021-
2022 klo 4.15 – 21.45, nämä tarpeen ja huoltajan työvuorojen niin 
vaatiessa. Tarve aamun varhaiselle aukioloajalle on ollut hyvin 
vähäistä. 
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Päiväkodin toiminnan sujuvuuden ja lapsen unirauhan takaa-
miseksi päiväkodin varhaisin aukeamisaika on hyvä olla klo 5.00 
alkaen 
 
 

Ehdotus Koulutuslautakunta päättää vuoropäiväkodin aukioloajaksi 
1.8.2022 alkaen klo 5.00 – 22.15. Mikäli lapsen hoidontarve alkaa 
ennen klo 5.00, tulee perheen varata paikka yöhoidosta, jonka 
Jokioisten kunta ostaa Forssan kaupungilta. 

 
 
Päätös Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti. 
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Viranomaisten pöytäkirjat ja päätökset 
 
 
Koula § 16 
23.5.2022  Populus Kirsi Sundqvist § 86-145 
 

Populus Marjo Ramstadius § 28-47 
 
Populus Marika Tuomola § 52-104 
 
Populus Minna Heinämäki § 1-3 

 
Pro consona Kirsi Sundqvist 
asiakaspäätökset KS/220047-KS/220103 
henkilöstöpäätökset KIS/220109-KIS/220177 
 
Sivistystoimenjohtajan päätökset § 10-23 

 
 
 
 
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 1(3) 

Koulutuslautakunta ja valitusosoitus 
  23.5.2022  

 

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: 
1-6 
______________________________________________________ 
 
Hallintolainkäyttölaki 5 § 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 
 
_______________________________________________________ 

 

 

Oikaisuvaatimusohjeet 

Oikaisuvaatimusviran- 
omainen 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 
puhelin: https://www.jokioinen.fi/yhteystiedot/ 
sähköposti: jokioisten.kunta@jokioinen.fi 
 
Oikaisuvaatimuspykälät: 
1-6 
 
Hankintaoikaisupykälät: 
 
_______________________________________________________ 
Oikaisuvaatimus/hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista. 

 
Oikaisuvaatimus on toimitettava Jokioisten kunnan kirjaamoon määräajan 
viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. 

 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista 
sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä 
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.  

 

mailto:jokioisten.kunta@jokioinen.fi
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Oikaisuvaatimuksen  
sisältö 

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7. päivänä siitä, kun 
pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi kunnan kotisivuille. 

 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimus-
ajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai 
juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä 
arkipäivänä sen jälkeen. 
 
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 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  
 
Kunnallisvalitus, pykälät: 
Valitusaika 30 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. 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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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 
260 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. 


	KOULAkansilehti3-2022
	KOULApöytäkirja 3-2022
	KOULA3oik.vaat.ohje

