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Yhtymävaltuuston kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden 

toteaminen 

 

Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

 

Käsittelyjärjestys 

 

Järvinet Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen 

 

Kuntayhtymän johtajan/rehtorin viran täyttäminen 

 

Tiedoksi saatettavat asiat 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pöytäkirjan 
nähtävänäpito 
 

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet 
julkaistaan kuntayhtymän verkkosivuilla 7.9.2022 
 

Yhtymävaltuuston 
puheenjohtaja 
 
 

Eero Ahvenniemi 
 

Ilmoitusmenettely 

 

Tämä kokouskutsu on julkaistu kuntayhtymän verkkosivuilla 26.8.2022 
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KOKOUSAIKA  

Keskiviikkona 31. elokuuta 2022 klo 16.30-17.26 

KOKOUSPAIKKA Järviseudun koulutuskuntayhtymän Lappajärven toimipiste, auditorio, Erkki-
läntie 2, 62600 Lappajärvi 

 

SAAPUVILLA OLLEET 
JÄSENET 

Antti Kotilainen                                              Eero Ahvenniemi 

Jaana Koivukoski, varajäsen            

Pirjo Kantokoski                                             Raimo Angervisto 

Pentti Rentola                                                Tuija Viinamäki 

Siiri Ahopelto                                                 Sari Karlström      

                                              

Tarja Jokela                                                    Marko Timo 

Ann-Helen Mäkelä                      Teija Uitto-Kohonen  

Johannes Mäkinen                                           Esko Hyyppä 

Pauli Hanhikoski                                             Mikko Rantalahti 

                                                                    

Heikki Korkealaakso                                         Tapio Kallioniemi                          

Heiti Kesa                                                        Aimo Tupamäki 

Tanja Malinen, saapui klo 16.36                        Veli-Antti Koivisto                                           

Eveliina Syrjälä                                                Matti Vanha-aho 

                                                                                 

                                                                                                                  
                               

MUUT SAAPUVILLA   
OLLEET  

 
Yhtymähallitus: Pentti Rentola, Lea Korpi, Pauli Hanhikoski, Marja-Leena 
Laakso, Pirjo Kantokoski, Juhani Laasanen, Heikki Hakala, Toni Juurakko, 
Maria Viita-aho-Tohni. 

Yhtymävaltuuston pj:t, Eero Ahvenniemi, Heiti Kesa, Marko Timo 
 
Muut saapuvilla olleet: Ilkka Ylinen kuntayhtymän vt. johtaja/rehtori, Leila 
Muukkonen, talousjohtaja, Risto Riihimäki aikuiskoulutusjohtaja, Henna Lat-
vala, koulutusalajohtaja, Suvi Kohtala, koulutuspäällikkö, Anu Raudasoja 
 

LAILLISUUS JA 

PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 
Kokous tallennetaan teamsiin 
 

ASIAT  

17 § -22 § 
 

PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTUS 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yhtymävaltuuston jäsenet: 
Pauli Hanhikoski ja Marko Timo 
 

PÖYTÄKIRJAN 
ALLEKIRJOITUS JA 
VARMENNUS 

Puheenjohtaja                      Pöytäkirjanpitäjä §§17-20, §22 
 
 
Eero Ahvenniemi                                      Ilkka Ylinen vt. johtaja/rehtori 
 
                                                               

                                                              Pentti Rentola, hall. pj. § 21 
 

PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTUS 
Pöytäkirja on tarkastettu 
ja todettu kokouksen 

kulun mukaiseksi. Pöytä-
kirjan käsittelylehdet on 
samalla varustettu nimi-
kirjaimillamme. 

Tarkastusaika   1.9.2022 Pöytäkirja päätettiin tarkastaa sähköisesti        

 
 
 
 

 Pauli Hanhikoski                                    Marko Timo                                       

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 

YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ 

Järviseudun koulutuskuntayhtymän verkkosivuilla 7.9.2022 

     
                                                          Virka-asema 
Taina Ylönen                                        Hallintosihteeri 
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YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN 

TOTEAMINEN 

 

Yhtymävaltuusto 17 § Hallintosäännön 84 §:n 3. mom. mukaan kokouskutsu on lähetettävä 

vähintään neljä (4) päivää ennen valtuuston kokousta kullekin valtuute-

tulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai – velvollisuus. 

Samassa ajassa kokouksesta on tiedotettava kuntayhtymän verkkosi-

vuilla.  

 

Perussopimus 7 § 

Yhtymävaltuuston kokous on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kol-

masosaa (2/3) yhtymävaltuuston jäsenistä on läsnä. 

 

Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty 26.8.2022 ja julkaistu samassa 

ajassa kuntayhtymän verkkosivuilla. Kokouskutsu on julkaistu Järviseu-

dun Sanomien, Järviseudun, Komiat- ja Torstai-lehtien printtilehdissä 

kokousta edeltävällä viikolla. Lisäksi yhtymävaltuuston kokouksen ko-

kouskutsu ja esityslista on lähetetty aikaisempaa tapaa noudattaen jä-

senkunnille tiedoksi. 

 

Liitteenä oleva äänestysluettelo sisältää luettelon jäsenkuntien valitse-

 mista Järviseudun koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston jäsenistä ja 

 heidän henkilökohtaisista varajäsenistään. Liitteeseen on merkitty hen-

 kilökohtaiset ja kuntakohtaiset äänimäärät. 

 

 

  Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan läsnä olevat hallituksen jäsenet. 

  Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.  

 

Pj:  Toimitettiin nimenhuuto ja todettiin läsnäolevat hallituksen 

jäsenet. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  
 

 
 

Lautakunta Hallitus Valtuusto  
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 

 

Yhtymävaltuusto 18 § Hallintosäännön 105 §:n 2. mom. mukaan valtuusto valitsee jokaisessa 

kokouksessa kaksi valtuutettua tarkastamaan kokouksessa laaditun 

pöytäkirjan siltä osin kuin pöytäkirjaa ei tarkasteta kokouksessa. 

 

Hallintosäännön 144 §:n mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohta-

ja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.  

Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.  

 

  Valitaan pöytäkirjantarkastajat, pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvitta-

essa ääntenlaskijoina. 

   

  

Päätös:  Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pauli Hanhikoski ja Marko 

Timo. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  

 
 
 

Lautakunta Hallitus Valtuusto  
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KÄSITTELYJÄRJESTYS 

 

Yhtymävaltuusto 19 § Hallintosäännön 96 §:n 1. mom. mukaan asiat käsitellään esityslistan 

mukaisessa järjestyksessä, jollei valtuusto toisin päätä. 

 

 

 

Päätös:  Päätettiin käsitellä asiat esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

  

 

 
   
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  
 
 

Lautakunta Hallitus Valtuusto  
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JÄRVINET OY:N OSAKASSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN 

 

Ky-hall.  75 §                

 Järvinet Oy on Järvi-Pohjanmaan kuntien yhteinen ICT- ja taloushallin-

nonpalveluyhtiö. Sen osakkaina on tällä hetkellä 9 kuntaa, kaksi kun-

tayhtymää, kaksi kuntien omistamaa yhtiötä sekä Etelä-Pohjanmaan 

hyvinvointialue. 

 

Järvinet Oy:n yhtiökokous on 15.6.2022 tehnyt päätöksen suunnatusta 

osakeannista, jolla Perhon kunta tulee yhtiöön osakkaaksi 9,77 % omis-

tusosuudella A-osakkeista. Osakeannin jälkeen Järviseudun koulutus-

kuntayhtymän omistusosuus on vastaava 9,77 %. 

 

 Järvinet Oy:n hallitus on hyväksynyt osakassopimuksen muutoksen ja 

nyt omistajaorganisaatioiden tulisi päättää osakassopimuksen hyväk-

symisestä. Järvinet Oy:n osakassopimuksella sovitaan yhtiön päätök-

sentekotavoista, yhtiön hallinnointia, yhtiön ja osakkeenomistajien väli-

siä sekä osakkeenomistajien keskinäisiä velvoitteita ja osakeomistuksen 

muutoksia koskevista asioista. 

 

  Luonnos osakassopimuksesta on liitteenä, liite ei ole julkinen. Sopimus-

luonnos sisältää liikesalaisuuksia, joten asiakirja on salassa pidettävä vi-

ranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lainsäädännön nojalla. 

 

 

Valmistelija: Talousjohtaja Leila Muukkonen 

                         Leila.Muukkonen@jamin.fi 

                         

 

 

vt. johtajan/rehtorin päätösesitys:  

 

  Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy Järvinet 

Oy:n osakassopimuksen. 

 

Ky-hall. 75 § 

25.8.2022   

Päätös:  Hyväksyttiin esityksen mukaan. 

 

--------- 

Yhtymävaltuusto: Yhtymävaltuusto keskusteli osakassopimuksesta. Heikki Korkealaakso 

käytti kaksi puheenvuoroa ja kertoi, että sopimus on luotettava ja tar-

peellinen, eikä siinä ole mitään ihmeellistä. Heiti Kesa esitti, että sopi-

musta ei hyväksytä mutta esitystä ei kannatettu. Keskustelun päätyttyä 

puheenjohtaja esitti sopimuksen hyväksymistä. 

Ky.valt. 20 § 

31.8.2022 

Päätös:  Yhtymävaltuusto hyväksyi Järvinet Oy:n osakassopimuksen. 

 

 

 

 

 

 
 

 Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  
 
 
 

Lautakunta Hallitus Valtuusto  

mailto:Leila.Muukkonen@jamin.fi
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KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN/REHTORIN VIRAN TÄYTTÄMINEN 

    

 

Ky-hall.  76 § Järviseudun koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto on 28.6.2022 § 15 

valinnut virkavaalissa Järviseudun koulutuskuntayhtymän johta-

jan/rehtorin virkaan kasvatustieteen tohtori Anu Raudasojan. 

 

 Vaasan hallinto-oikeus on 2.8.2022, Dnro 888/03.04.04.10/2022 pyy-

tänyt lausuntoa Järviseudun koulutuskuntayhtymävaltuustolta valtuus-

ton päätöksestä 28.6.2022 § 15. Lausunto ja asiakirjat tulee toimittaa 

hallinto-oikeuteen 1.9.2022 mennessä. Täten päätös kuntayhtymän 

johtajan/rehtorin valinnasta ei ole lainvoimainen. 

 

Koska virantäytössä on pidetty virkavaali 28.6.2022/§ 15, asiassa ei ole 

tarkoituksenmukaista tehdä enää uutta päätöstä, koska asian käsittely 

hallinto-oikeudessa on kesken. Valittu henkilö aloittaa viranhoitamisen, 

ja asiasta tehdään pääsääntöisesti erillisellä päätöksellä viranhoitopää-

tös määräajaksi.  

 
Hallintosäännön mukaan 41 §/Palvelussuhteeseen ottaminen: Yhtymä-

valtuusto päättää kuntayhtymän johtajan ja talousjohtajan valinnasta. 

Yhtymävaltuusto valitsee myös määräaikaisen kuntayhtymän johtajan 

ja talousjohtajan esimerkiksi virantäytön ja valitusprosessin ajaksi sekä 

kuntayhtymän johtajan ja talousjohtajan sijaisen virkavapaan ajaksi. 

 

Kuntayhtymän johtajan/rehtorin virantäytön ajaksi on kuntayhtymäval-

tuusto 31.5.2022/§ 10 valinnut koulutusalajohtaja Ilkka Ylisen Järvi-

seudun koulutuskuntayhtymän virkaa tekeväksi johtajaksi/rehtoriksi 

1.6.2022 alkaen siihen asti, kunnes uusi kuntayhtymän johtaja/rehtori 

on aloittanut virassaan. Koulutusalajohtaja Ilkka Ylisen vt. johta-

ja/rehtorin viranhoitomääräys päättyy 31.8.2022. 

 

 Virkaan valittu kasvatustieteen tohtori Anu Raudasoja on ilmoittanut 

suostumuksensa ottaa virka vastaan ja on valmis hoitamaan kuntayh-

tymän johtajan/rehtorin virkaa virkaatekevänä 1.9.2022 lukien valitus-

prosessin ajan, siihen saakka, kunnes asiasta on saatu lopullinen tuo-

mioistuimen päätös. 

 
Valmistelija: yhtymähallituksen pj. Pentti Rentola, pentti.rentola@alajarvi.fi

           

Yhtymähallituksen pj:n päätösesitys:  

 

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, 

että yhtymävaltuusto valitsee kasvatustieteen tohtori Anu Raudasojan 

Järviseudun koulutuskuntayhtymän vt. johtajaksi/rehtoriksi 1.9.2022 

alkaen, siihen saakka, kunnes asiasta on saatu lopullinen tuomioistui-

men päätös. 

   

Yhtymähallitus:  

 Todettiin, että koulutusalajohtaja Ilkka Ylisen vt. johtajan/rehtorin vi-

ranhoitomääräys päättyy 31.8.2022. 

 

Lea Korpi esitti, että yhtymähallitus esittäisi valtuustolle Risto Riihimä-

keä vt. johtajaksi/rehtoriksi 1.9.2022 alkaen, kunnes valitus on käsitel-

ty hallinto-oikeudessa. Pirjo Kantokoski kannatti Korven esitystä.  

 
 Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  
 

 
 

Lautakunta Hallitus Valtuusto  

mailto:pentti.rentola@alajarvi.fi
mailto:pentti.rentola@alajarvi.fi
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KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN/REHTORIN VIRAN TÄYTTÄMINEN 

 

Ky-hall.  76 §  

 Keskustelun kuluessa oli tehty yhtymähallituksen puheenjohtajan esi-

tyksestä poikkeava kannatettu esitys. Asian ratkaisemiseksi puheenjoh-

taja teki seuraavan yksimielisesti hyväksytyn äänestysesityksen: ne, 

jotka kannattavat puheenjohtajan esitystä, äänestävät JAA ja ne, jotka 

kannattavat Korven esitystä, äänestävät EI. Nimenhuutoäänestyksessä 

annettiin viisi JAA- ääntä (Hanhikoski, Hakala, Viita-aho-Tohni, Laasa-

nen ja Rentola) sekä kaksi EI- ääntä (Korpi ja Kantokoski). 

 

Ky-hall. 76 §   

Päätös: 

25.8.2022  Puheenjohtaja totesi, että yhtymähallitus on hyväksynyt pu-

heenjohtajan esityksen. 

 

  Merkittiin että talousjohtaja Leila Muukkonen ja vt. johtaja/rehtori Ilkka 

Ylinen poistuivat esteellisenä (HallintoL. 434/2003/28 § perusteella, palve-

lussuhdejääviys) kokouksesta klo 17.15 tämän pykälän käsittelyn ja päätöksen-
teon ajaksi. Pöytäkirjanpitäjänä toimi yhtymähallituksen puheenjohtaja. 

 
  Merkittiin, että Toni Juurakko poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ai-

kana klo 17.25, ennen äänestystä. 

 

--------- 

 

Yhtymävaltuusto: Yhtymävaltuusto keskusteli vt. johtajan/rehtorin valinnasta. 

Pirjo Kantokoski esitti vt. johtajaksi/rehtoriksi Risto Riihimäkeä. Heiti 

Kesa kannatti Kantokosken esitystä. Heiti Kesa esitti epäluottamuslau-

seen yhtymähallitusta kohtaan, liitetään pöytäkirjaan. Tanja Malinen 

kannatti Kantokosken esitystä. Risto Riihimäki kutsuttiin kokoukseen 

kuultavaksi klo 16.58-17.08. Risto Riihimäki kieltäytyi ottamasta tehtä-

vää vastaan. Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja esitti, että yhtymä-

valtuusto hyväksyy yhtymähallituksen esityksen. 

 

Ky.valt. 21 § 

31.8.2022 

Päätös:   Yhtymävaltuusto hyväksyi yksimielisesti yhtymähallituksen 

   esityksen ja valitsee Järviseudun koulutuskuntayhtymän vt. 

   johtajaksi/rehtoriksi kasvatustieteen tohtori Anu Raudasojan  

   1.9.2022 alkaen johtajan/rehtorin avoimen viran hoitajaksi 

   siihen asti, kunnes asia on lainvoimaisella tuomiolla ratkaistu.  

 

   Virkasuhteessa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. 

  Virkaan valitun tulee esittää selvitys terveydentilastaan sekä rikosrekis-

teriote (laki 504/2002). Kokonaispalkka virkasuhteen alussa on 7500 € 

sekä mahdollisuus 20 € puhelinetuun.  

  Muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. 

 
  Merkittiin että talousjohtaja Leila Muukkonen, vt. johtaja/rehtori Ilkka Ylinen, 

aikuiskoulutusjohtaja Risto Riihimäki, koulutusalajohtaja Henna Latvala, koulu-
tuspäällikkö Suvi Kohtala ja Anu Raudasoja poistuivat esteellisinä (HallintoL. 
434/2003/28 § perusteella) kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätök-

senteon ajaksi. Risto Riihimäki kutsuttiin kokoukseen kuultavaksi klo 16.58-
17.08. Pöytäkirjanpitäjänä toimi yhtymähallituksen puheenjohtaja. 

 

 
 Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  
 
 
 

Lautakunta Hallitus Valtuusto  
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TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 

 

Yhtymävaltuusto 22 §   

  vt. johtaja/rehtori Ilkka Ylinen otti puheeksi, että kaikki valtuutetut ei-

vät ole antaneet kirjallista suostumustaan siihen, että kokouskut-

sut/esityslistat lähetetään pelkästään sähköisessä muodossa. Lähes 

kaikki valtuutetut antoivat suostumuksensa tai olivat jo aiemmin anta-

neet sen. Jatkossa kokouskutsut/esityslistat lähetetään näille henkilöille 

pelkästään sähköisessä muodossa. 

   

 

Päätös:  Merkittiin tiedoksi. 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  
 
 

Lautakunta Hallitus Valtuusto  
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_________________________________________________________________________________________________ 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT  
Kieltojen perusteet: 
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua 
tai täytäntöönpanoa. 
Pykälät: 17-19, 22 

 ________________________________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________ 
 
HallintolainkäyttöL 5 §:n 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta  
valittamalla. 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:  

__________________________________________________________________________________ 
VALITUSOSOITUS 

___________________________________________________________________________________________________ 
Valitusviranomainen ja -aika 
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.  
Viranomainen, osoite, postiosoite, sähköposti, faksi 
 
Vaasan hallinto-oikeus   vaasa.hao(at)oikeus.fi 
Korsholmanpuistikko 43, 4. krs 
PL 204, 65101 Vaasa 
puh. kirjaamo 029 564 2780, faksi 029 564 2760 
(sähköpostia lähetettäessä (at)- merkintä korvataan @-merkillä) 
 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 
 
Kunnallisvalitus, pykälät: 20, 21                    Valitusaika 30 päivää 
 
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätök-
sen tiedoksi 7 päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on asetettu nähtäväksi kuntayhtymän kotisivuille. Asianosaisen katso-
taan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, seitsemän 
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen 
merkittynä aikana. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen 
päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä (Sähköinen 
tiedoksianto, HallintoL 59 § ja laki sähköisestä asioinnista 19 §). 

_______________________________________________________________________________________________ 

 
Hallintovalitus, pykälät: 20, 21                     Valitusaika 30   päivää 

___________________________________________________________________________________________________ 
Muu valitusviranomainen, osoite, postiosoite, sähköposti, faksi 
 
Markkinaoikeus                                             markkinaoikeus(at)oikeus.fi 
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki 
puhelin: 029 56 43300 

faksi: 029 56 43314 
markkinaoikeus(a)oikeus.fi 
(sähköpostia lähetettäessä (at)-merkintä korvataan @-merkillä.) 
 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 
 
 
Pykälät:                                Valitusaika 14 päivää 
 
Hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon (60.000 € tavarat ja palvelut, 400.000 € terveydenhoi-
to- ja sosiaalipalvelut, 150.000 € rakennus- ja käyttöoikeusurakat). 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. 
_________________________________________________________________________________________________ 
     Liitetään pöytäkirjaan 
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_________________________________________________________________________________________________ 
Valituskirjelmässä on ilmoitettava 
– päätös, johon haetaan muutosta 
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 
– muutosvaatimuksen perusteet. 
 
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajan-
sa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi 
ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan 
toimittaa. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä päivänä 
päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, 
joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitet-
tävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 §:ssä säädetään. 
 
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna  
jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. 

_______________________________________________________________________________________________ 
Valitusasiakirjojen toimittaminen 
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolo-
ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai 
arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vas-
tuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valituskirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne 
ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. 
 
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite                                     Pykälät 

_______________________________________________________________________________________________ 
Lisätietoja  
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (1455/2015) no-
jalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, joka on hallinto-oikeudessa 260 euroa. 
Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua 
ei tuomioistuinmaksulain 9 §:n nojalla peritä. Maksua ei myöskään peritä tuomioistuinmaksulain 
5 §:ssä erikseen säädetyissä asioissa eikä saman pykälän 15-kohdan perusteella myöskään 
asioissa, joiden käsittely tuomioistuimessa on muualla laissa säädetty maksuttomaksi. Maksuvelvollinen 
on tuomioistuinmaksulain 6 §:n nojalla vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen. 
 
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen 
 
_______________________________________________________________________________________________ 
     Liitetään pöytäkirjaan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

LIITE PÖYTÄKIRJAAN 

Epäluottamuslause Järviseudun Koulutuskuntayhtymän kuntayhtymän hallitukselle 

Järviseudun ammattiopiston johtajan/rehtorin viran täyttämistä koskevassa kilpailussa koulutuskuntayhtymän hallitus päätti hakijoiden 

ansioluetteloiden keräämisen ja haastattelujen lisäksi järjestää jokaisen hakijan henkilöarvioinnin, jonka tuloksia ei otettu huomioon 

valintamenettelyssä, vaan lopullinen päätös perustui yksinomaan kunkin hakijan itsensä kirjoittamassa ansioluettelossa sisältyviin tietoi-

hin ilman mitään näyttöä siitä miten hakija oli onnistunut tai epäonnistunut toimitetuissa ansioluetteloissa sisältyvässä kronologiassa 

lueteltujen tehtävien hoitamisessa. 

Samaan aikaan hallitus väitti ja väittää edelleen, että valtuutetut eivät saa edes nähdä henkilöarviointien tuloksia, jotka olisivat olleet 

ristiriidassa hallituksen tekemän ja valtuustolle esitetyn valinnan kanssa. 

Kun valtuuston kokouksessa 28.06.2022 valuutetun pyyntöön saada henkilöarviointien tulokset valtuutetuille nähtäväksi vastattiin kiel-

tävästi, valtuustolla ei ollut mahdollisuutta edes keskustella asiasta tai tehdä mitään päätöstä, valtuusto vaikeni ja nolostui tällaisesta 

epäkunnioituksesta, ja tämän hämmennyksen varjossa valtuuston puheenjohtaja henkilökohtaisesti hyväksyi hallituksen esityksen, kynää 

pöydälle taputtaen, eli valtuustoa käytettiin hallituksen kumileimasimena. 

Jos valtuustolla ei ole muuta tehtävää kuin hyväksyä hallituksen tekemät päätökset ilman oikeutta nähdä tietoja joihin hallituksen pää-

tökset perustuu, valtuusto voitaisiin lakkauttaa kokonaan. 

Jos, kuten hallitus on edelleen väittänyt, henkilöarviointien tuloksia ei saanut näyttää valtuutetuille, eikä niitä henkilöarviointien tuloksia 

samalla otettu huomioon ollenkaan hallituksen omassa valintamenettelyssä, tästä voidaan päätellä vain yksi asia - että hallitus oli ilmei-

sesti jo ennen kilpailun järjestämistä sitä mieltä, että henkilöarviointien tuloksia ei otettaisi huomioon valintamenettelyssä. 

Henkilöarviointi oli maksullinen palvelu joka tilattiin rekrytointiyritykseltä ja joka jo laskutettiin tai laskutetaan oppilaitokselta. 

Näin kalliin henkilöarviointimenettelyn järjestäminen, päättämällä etukäteen, että sen tuloksia ei otettaisi huomioon, voidaan 

määritellä ainoastaan tahalliseksi taloudellisen vahingon aiheuttamiseksi oppilaitokselle. 

Valintaprosessista on valitettu hallinto-oikeuteen, mutta koska sen käsittely voi kestää yli vuoden, hallitus voi aiheuttaa oppilaitoksel-

le lisää korjaamatonta taloudellista vahinkoa jatkamalla samalla vahingollisella linjalla koko valitusprosessin käsittelyyn kuluvan 

ajan. 

Edellä esitetyn perusteella esitän, että Järviseudun Koulutuskuntayhtymän hallitus ei nauti valtuuston luottamusta ja sen hallituksen tulisi 

erota välittömästi.  

Pyydän liittämään epäluottamuslauseeni koko tekstin valtuuston 31.08.2022 kokouksen pöytäkirjaan. Lappajärvellä, 31.08.2022 

Heiti Kesa  

Järviseudun Kuntayhtymän kuntayhtymävaltuuston 1. varapuheenjohtaja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     


