
  

 

JÄRVISEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ         KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA         NRO                  

Kuntayhtymähallitus               29.9.2022                                         11/2022        

 

Kokousaika  

Torstaina 29. päivänä syyskuuta 2022 klo 16.30 

Kokouspaikka  

Järviseudun ammatti-instituutin Lappajärven toimipiste, Erkkiläntie 2, 

62600 Lappajärvi, auditorio 

Käsiteltävät asiat 

§ nro          

          78 

          79 

          80 

 

          81 

 

 

          82 

 

           

          83 

 

           

          84 

  

              

          85 

          

          86 

            

          87 

          

          88 

           

          89 

              

          90 

          

          91  

         

  

          92 

 

                                            

          93 

 

          94                         

 

 

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
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Kuntayhtymähallituksen kokousten pöytäkirjanpitäjä 

 

Järviseudun koulutuskuntayhtymän toiminnallisten tavoitteiden toteu-

tuminen 1-6/2022 

 

Kuntayhtymävaltuuston kokouksista ilmoittaminen valtuustokaudella 

2021-2025 

 

Kuntayhtymähallituksen selvitys tarkastuslautakunnan vuoden 2021 

arviointikertomuksessaan esille nostamiin aiheisiin 

 

Kuntayhtymävaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta 

yhtymävaltuuston jäljellä olevalle toimikaudelle 

 

Kuntayhtymän vt. johtajan/rehtorin johtajasopimus 

 

Kuntayhtymävaltuusto/Vaalikelpoisuus/Johannes Mäkinen 

 

Jamin Palvelut Oy:n vt. toimitusjohtajan valinta 

 

Tiedotusasiat 

 

Saunalautta Jamittaren myynti 

 

Toimennimikkeen muuttaminen 

 

Järviseudun koulutuskuntayhtymän yhtiökokousedustajan ja varaedus-

tajan nimeäminen Järvinet Oy:n yhtiökokoukseen 

 

Järviseudun koulutuskuntayhtymän toimikunnat ja toimielimet toimi-

kautena 2021-2025 

 

Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen eli TUVA järjestämislu-

pahaun käynnistäminen 

Laitoshuoltajan valinta 

 
Pöytäkirjan 
nähtävänä pito 

 

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet, pidetään ylei-
sesti nähtävänä Järviseudun koulutuskuntayhtymän verkkosivuilla osoitteessa 
www.jamin.fi 3.10.2022 
 

 

 
Puheenjohtaja 
 

 
 
 
Pentti Rentola 

Ilmoitusmenettely 
 
 
 

Tämä kokouskutsu on julkistettu kuntayhtymän verkkosivuilla osoitteessa www.jamin.fi 
26.9.2022 
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KOKOUSAIKA  Torstaina 29. päivänä syyskuuta 2022 klo 16.30-17.25 

  
KOKOUSPAIKKA Järviseudun ammatti-instituutin Lappajärven toimipiste, Erkkiläntie 2, 

62600 Lappajärvi, auditorio 
SAAPUVILLA OLLEET 
JÄSENET 

 

Pentti Rentola                                            puheenjohtaja  

Pauli Hanhikoski                                         1. varapuheenjohtaja   

Marja-Leena Laakso                                    jäsen   

Anita Ammesmäki                                       varajäsen 

Pirjo Kantokoski                                          jäsen     

Lea Korpi                                                   2. varapuheenjohtaja 

Heikki Hakala                                             jäsen 

Maria Viita-aho-Tohni, etäyhteydellä             jäsen 

Juhani Laasanen                                         jäsen      

Seija Autio                                                 varajäsen 

Toni Juurakko, etäyhteydellä                        jäsen                                       

 

Kuntayhtymävaltuuston puheenjohtajat: Eero Ahvenniemi, Heiti Ke-

sa, Marko Timo 

  

 
MUUT SAAPUVILLA 
OLLEET (ja läsnäolon perus-
te) 

Anu Raudasoja, vt. johtaja/rehtori 

Leila Muukkonen, talousjohtaja, etäyhteydellä 

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 

78 § Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

 

ASIAT Esityslista 

§§:t 78-94 

 

 

 
PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTUSTAPA 

79 § Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yhtymähallituksen jäsenet: 

Seija Autio ja Anita Ammesmäki 

 

   Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti                             
PÖYTÄKIRJAN 
ALLEKIRJOITUS JA 
VARMENNUS 

Puheenjohtaja  Pöytäkirjanpitäjät §§ 78-84,86 

                                                       88-94 

 
                                                             Anu Raudasoja, vt. johtaja/rehtori 
 

                                                                                                                                            

Pentti Rentola                                   Pentti Rentola §§ 85, 87 

                                         

                                       
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 
Pöytäkirja on tarkastettu ja 
todettu kokouksen kulun 
mukaiseksi. 
Pöytäkirjan käsittelylehdet 
on samalla varustettu nimi-

kirjaimillamme 

 

Tarkastusaika 30.9.2022   

Allekirjoitukset 

 

 

   Seija Autio                           Anita Ammesmäki                        

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI 
NÄHTÄVÄNÄ 

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet, pidetään 
yleisesti nähtävänä Järviseudun koulutuskuntayhtymän verkkosivuilla www.jamin.fi 
 
3.10.2022 
 

Virka-asema                                                    Allekirjoitus                                       

Hallintosihteeri                                                         Taina Ylönen 

                     

http://www.jamin.fi/


  

 

JÄRVISEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ      Kokouspäivämäärä   Sivu 

Kuntayhtymähallitus                                    29.9.2022                                                  103 

 

YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOUSTEN PÖYTÄKIRJANPITÄJÄ 

 

 

Kuntayhtymähallitus § 80  

  Hallintosäännön 3 §:n mukaan/Esittely yhtymähallituksessa: Asiat pää-

tetään toimielimen kokouksessa viranhaltijan esittelystä. Yhtymähalli-

tuksessa esittelijänä toimii kuntayhtymän johtaja/rehtori lukuun otta-

matta asioita, jotka esittelee talousjohtaja omaan toimialaansa kuuluvi-

na. Ellei muihin työtehtäviin ole nimetty sijaista, talousjohtaja toimii 

esittelijänä kuntayhtymän johtajan ollessa poissa tai esteellinen ja päin-

vastoin. Asia voidaan myös käsitellä viranhaltijan esittelyn sijasta pu-

heenjohtajan selostuksen pohjalta. Yhtymähallituksen pöytäkirjanpitä-

jänä toimii yhtymähallituksen määräämä viranhaltija.  

   

 

  Valmistelija:  Yhtymähallituksen puheenjohtaja Pentti Rentola, 

   pentti.rentola@alajarvi.fi 
 

 

 

Yhtymähallituksen pj:n päätösesitys:  

  Kuntayhtymähallitus päättää, että yhtymähallituksen kokousten pöytä-

kirjanpitäjänä/sihteerinä toimii kuntayhtymähallituksen vt. johta-

ja/rehtori Anu Raudasoja. 

 

 

Päätös:  Hyväksyttiin esityksen mukaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  

 
 
 

Lautakunta Hallitus Valtuusto  

mailto:pentti.rentola@alajarvi.fi
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JÄRVISEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN 

TOTEUTUMINEN 1-6/2022 

    

 

 

Kuntayhtymähallitus § 81  

  Liitteenä raportti tulosalueiden toiminnallisten tavoitteiden toteutumi-

sesta ajalla 1-6/2022. 

   

   

 
  Valmistelija:  Kuntayhtymän vt. johtaja/rehtori Anu Raudasoja, 

anu.raudasoja@jamin.fi 

 

   

 

vt. johtajan/rehtorin päätösesitys: Merkitään tiedoksi.   

   

 

  

  

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  

 
 
 

Lautakunta Hallitus Valtuusto  

mailto:anu.raudasoja@jamin.fi
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KUNTAYHTYMÄVALTUUSTON KOKOUKSISTA ILMOITTAMINEN VALTUUSTOKAUDELLA 

2021-2025 

 

Kuntayhtymähallitus § 82  

   Kuntalain 94 §:n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja 

myös silloin, kun valtuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. 

Valtuusto on kutsuttava koolle myös kunnanhallituksen tai vähintään 

neljäsosan valtuutetuista sitä pyytäessä ilmoittamansa asian käsittelyä 

varten. Tällainen asia on valmisteltava kiireellisesti. 

 

Valtuuston kutsuu koolle puheenjohtaja. Kokouskutsun valtuuston en-

simmäiseen kokoukseen antaa kunnanhallituksen puheenjohtaja, ja ko-

kouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhet-

ta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu. 

Kutsussa on ilmoitettava käsiteltävät asiat. 

 

Hallintosäännön 84 §:n mukaan kokouskutsun antaa yhtymävaltuuston 

puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Ko-

kouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät 

asiat. Kokouskutsussa on mainittava, jos kyseessä on sähköinen kokous 

ja ilmoitettava verkko-osoite sekä tila, jossa yleisö voi seurata kokous-

ta. Kokouskutsussa on mainittava, jos osa kokousasioista käsitellään 

suljetussa kokouksessa. Kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä 

päivää ennen valtuuston kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla 

on kokouksessa läsnäolo- oikeus tai -velvollisuus. Kokouskutsu voidaan 

lähettää pelkästään sähköisessä muodossa niille valtuutetuille, jotka 

ovat siihen henkilökohtaisesti suostumuksensa antaneet. Samassa ajas-

sa kokouksesta on tiedotettava kuntayhtymän verkkosivuilla. Suurin osa 

valtuutetuista ovat antaneet henkilökohtaisen suostumuksensa kokous-

kutsun vastaanottamisesta pelkästään sähköisessä muodossa. Jatkossa 

heille ei lähetetä enää kokouskutsua/esityslistaa kirjeitse. 

 

 

  Valmistelija:  Hallintosihteeri Taina Ylönen, Taina.Ylonen@jamin.fi 
   

 

vt. johtajan/rehtorin päätösesitys: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että valtuusto- 

  kaudella 2021-2025 yhtymävaltuuston kokouksista ilmoitetaan yleisessä 

  tietoverkossa kuntayhtymän kotisivuilla julkaisemalla tieto kokousajasta 

  ja -paikasta sekä luettelo kokouksissa käsiteltäväksi tulevista asioista.  

  Yhtymävaltuuston esityslista julkaistaan kuntayhtymän 

  verkkosivuilla kohdassa ”Luottamustoimielimet ja päätöksenteko”. 

  Valtuutetuille kokouskutsu/esityslista toimitetaan hallintosäännön 

mukaisesti. Lisäksi yhtymävaltuuston kokouskutsu/esityslista lähetetään 

tiedoksi myös jäsenkunnille ennen kokousta. 

 

Kuntayhtymähallitus § 82 

29.9.2022 

Päätös:  Hyväksyttiin esityksen mukaan.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  
 
 
 

Lautakunta Hallitus Valtuusto  

mailto:Taina.Ylonen@jamin.fi
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KUNTAYHTYMÄHALLITUKSEN SELVITYS TARKASTUSLAUTAKUNNAN 

ARVIOINTIKERTOMUKSESSAAN 2021 ESILLE NOSTAMIIN AIHEISIIN 

 

 

Kuntayhtymähallitus § 83  

   

  Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessaan 2021 esille 

nostamat aiheet: 

 

”Keskeyttämisvaarassa olevien opiskelijoiden tunnistaminen ja tukemi-

nen; toimintakertomuksessa ei ole riittävästi tuotu esille opintojen kes-

keyttämisen syytä; yli puolella syy keskeytykseen ei ole tiedossa. Kes-

keytysten syiden tarkempi selvittely antaa hyödyllistä tietoa toiminnan 

laadun kehittämiseksi. Selvittelyt opintojen keskeyttämisistä ja toimen-

piteistä, joilla keskeyttämisvaarassa olevia tuetaan, on oppilaitoksen 

kannalta erityisen tärkeää. Tutkintojen suorittamisella on myös rahoi-

tuksen saamisen kannalta merkittävää vaikutusta. 

 

Opiskelijatyövuosimäärille asetetut tavoitteet on tärkeää saada toteutu-

maan, koska sillä on merkitystä jatkossa järjestämislupaan ja myönnet-

tävään rahoitukseen. Tarkastuslautakunnan saaman tiedon mukaan 

JAMI:ssa ei ole tehty oman organisaation toimesta systemaattisia kyse-

lyitä tai selvityksiä opiskelusta ja oppilaiden hyvinvoinnista. Tästä syystä 

oppimiseen ja opiskelijoihin (esim. opiskelijoiden hyvinvointiin) ei ole 

olemassa koottua ja tutkittua tietoa. Kyselyitä opettajien työhön tai hy-

vinvointiin liittyen ei ole myöskään tehty JAMI:n toimesta. Selvitetty, 

ajantasainen tieto helpottaisi oppilaitosta kohdentamaan mahdollisia tu-

kitoimia oikein ja tehokkaasti.  

 

Kuntayhtymän talouden toteutuminen on kehittynyt oikeaan suuntaan. 

Talouden tasapainottamisohjelman tavoitteet on saavutettu. Tarkastus-

lautakunta toivoo, että vastaava kehitys jatkuu haasteista huolimatta.  

 

Tarkastuslautakunta pyytää yhtymähallitukselta selvitystä syyskuun lop-

puun mennessä, miten näihin toiminnan painopisteisiin on reagoitu.” 

 

Arviointikertomus 2021 on liitteenä. 

 

 

 

Kuntayhtymähallituksen selvitys tarkastuslautakunnan esille 

nostamiin aiheisiin: 

   

Keskeyttämisvaarassa olevien opiskelijoiden tunnistaminen ja 

tukeminen 

 

JAMI:ssa on lisätty opiskelijoille tarjottavan ohjauksen ja tuen määrää 

palkkaamalla erityisopettaja ja ohjaajia sekä lisäämällä opinto-ohjaajan 

työaikaa. Samalla on alettu selkeyttämään ohjaukseen ja tukeen sekä 

opiskeluhuoltoon liittyviä käytänteitä. Tarkoituksena on laatia ohjeistuk-

sia, joita voidaan käyttää myös opetus- ja ohjaushenkilöstön perehdyt-

tämisessä heidän tehtäviinsä. 

 

   

 
 

 Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  
 

 
 

Lautakunta Hallitus Valtuusto  
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Kaikkien keskeyttävien tai eroavien opiskelijoiden kanssa käydään hen-

kilökohtaiset keskustelut. Opiskelijat kirjaavat itse eroilmoitukseen kes-

keyttämisen syyn. Keskeyttämisen syiksi on mainittu työelämään, toi-

seen oppilaitokseen tai toiselle alalle siirtyminen, taloudelliset syyt, ter-

veydelliset syyt, motivaation puute tai muu syy, jota opiskelija ei ole 

halunnut täsmentää. Kaikille keskeyttäneille opiskelijoille annetaan tie-

to, että he voivat jatkaa opintojaan myöhemmin hakeutumalla jatkuvan 

haun kautta, mikäli haluavat. 

 

JAMI:n opiskelijat osallistuvat valtakunnallisen ARVO-kyselyn vastaami-

seen sekä opintojen aloitusvaiheessa että päättövaiheessa. Näin saa-

daan sekä oppilaitoskohtaista että valtakunnallista vertailutietoa opiske-

lijoiden näkemyksistä opiskeluun, hyvinvointiin sekä tasa-arvoisiin ja 

yhdenvertaisiin opiskelumahdollisuuksiin liittyen. 

 

  

Opiskelijatyövuosimäärälle asetetut tavoitteet 

 

Opiskelijavuosimäärälle asetettuja tavoitteita ei ole vielä saavutettu, 

vaikka opiskelijavuosimäärät ovat lähteneet nousuun. JAMI:ssa on tar-

kastettu syyskuussa 2022 kaikki vuonna 2021 Koski-tietojärjestelmään 

siirtyneet tiedot. Selvityksen tuloksena huomattiin, että erityiseen tu-

keen liittyviä tietoja oli jäänyt siirtymättä huomattava määrä, joka saa-

tiin korjattua. Järjestelmästä löytyi myös muutamia muita virheitä, joi-

den korjaaminen vaikuttaa positiivisesti vuoden 2021 opiskelijatyö-

vuosimäärään. 

 

JAMI:ssa on aloitettu uusina koulutuksina mm. logistiikan monimuoto-

kokoulutus, kotitarveviljelyn osatutkinto sekä osaamisvalmiuksia tuke-

vat opinnot eli OPVA-opinnot maahanmuuttaneille opiskelijoille suomen 

kielen taitojen kehittämiseksi. JAMI:ssa on ryhdytty myös valmistele-

maan uusien tutkinnon järjestämislupien hakemista siten, että ensim-

mäisenä haetaan tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen eli 

TUVA-koulutuksen järjestämislupaa. TUVA-koulutuksen toteutussuunni-

telma ja järjestämislupahakemus ovat hallituksen käsittelyssä syys-

kuussa 2022. TUVA-koulutuksen järjestämisluvan jälkeen on tarkoitus 

hakea uusia koulutuksen järjestämislupia erityisesti ammattitutkinto-

koulutukseen, joita tarjotaan myös valtakunnallisesti monimuotokoulu-

tuksena. 

 
  Valmistelija:  Kuntayhtymän vt. johtaja/rehtori Anu Raudasoja, 

Anu.Raudasoja@jamin.fi 
   

 

vt. johtajan/rehtorin päätösesitys: Kuntayhtymähallitus esittää kuntayhtymävaltuustolle,  

että se hyväksyy kuntayhtymähallituksen selvitykset tarkastuslauta-

kunnan arviointikertomuksessaan 2021 esille nostamiin aiheisiin ja 

saattaa ne tiedoksi yhtymävaltuustolle. 

 

   

Kuntayhtymähallitus § 83 

29.9.2022 

Päätös:   Hyväksyttiin esityksen mukaan. 

 

 

 
 

 Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  
 

 
 

Lautakunta Hallitus Valtuusto  

mailto:Anu.Raudasoja@jamin.fi
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YHTYMÄVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJIEN VALINTA 

VALTUUSTON JÄLJELLÄ OLEVALLE TOIMIKAUDELLE 

 

Kuntayhtymähallitus 68 § 

28.10.2021  Kuntalain 18 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja 

tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole 
päättänyt, että heidän toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi. Pu-
heenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. 

 
Valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus 
kuntayhtymähallituksen kokouksessa. 

   
  Hallintosäännön 79 §:n 2. mukaan yhtymävaltuuston toimikauden 
  ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle yhtymähallituksen puheenjohta- 
  ja. Kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa  

  puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on  
  valittu. Yhtymävaltuusto valitsee samassa vaalitoimituksessa puheen- 
  johtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa kaksivuosikausittain. 

 
  Valtuuston toiminnan sisäistä järjestelyä koskevien asioiden valmistelua 
  johtaa valtuuston puheenjohtaja, jollei valtuusto toisin päätä. Valtuus- 

  ton kokousten pöytäkirjanpitäjänä ja valtuuston sihteerinä toimii val- 
  tuuston määräämä viranhaltija. 
 
  Valmistelija: Toimisto- /hallintosihteeri Taina Ylönen, 
   Taina.Ylonen@jamin.fi, p. 040 673 7793 

   

Rehtorin päätösesitys: Yhtymähallitus päättää esittää uudelle yhtymävaltuustolle, että yhty-

mävaltuusto suorittaa yhtymävaltuuston puheenjohtajan ja 1. ja 2. va-

rapuheenjohtajan vaalin valtuuston toimikauden kahdeksi ensim-

mäiseksi vuodeksi. 

   

Kuntayhtymähallitus 68 § 

28.10.2021 

Päätös:  Hyväksyttiin. 

 

--- 

Kuntayhtymävaltuusto 25 § 

7.12.2021 

Päätös: Yhtymävaltuuston puheenjohtajaksi valtuuston toimikauden kahdeksi 

ensimmäiseksi vuodeksi valittiin Eero Ahvenniemi, 1. varapuheenjohta-

jaksi Heiti Kesa ja 2. varapuheenjohtajaksi Marko Timo.  

---- 

 

Kuntayhtymähallitus § 84                        

29.9.2022 

 

vt. johtajan/rehtorin päätösesitys: Kuntayhtymähallitus ehdottaa yhtymävaltuustolle, että 

yhtymävaltuusto valitsee 1.1.2023 alkaen jäljellä olevalle toimikaudel-

leen puheenjohtajan ja 1. ja 2. varapuheenjohtajan.   

 

Kuntayhtymähallitus § 84 

29.9.2022   

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaan korjauksella kuntayhtymähalli-

tus esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto valitsee 

1.1.2023 alkaen jäljellä olevalle toimikaudelleen puheenjohtajan 

ja 1. ja 2. varapuheenjohtajan.   

 
  

 Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  
 
 

 

Lautakunta Hallitus Valtuusto  

mailto:Taina.Ylonen@jamin.fi
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KUNTAYHTYMÄN VT.JOHTAJAN/REHTORIN JOHTAJASOPIMUS 

  

Kuntayhtymähallitus § 85 

 Kuntalaki 419/2021/42 § (sovelletaan myös kuntayhtymiin) 
Johtajasopimus 
Kuntayhtymän ja kuntayhtymän johtajan on tehtävä johtajasopimus, jossa so-
vitaan kuntayhtymän johtamisen edellytyksistä. Johtajasopimuksen hyväksyy 
kuntayhtymähallitus. 
 

Johtajasopimukseen voidaan ottaa määräyksiä kuntayhtymän johtajan ja kun-
tayhtymän yhtymähallituksen puheenjohtajan työnjaosta kuntayhtymän johta-
misessa ottaen huomioon, mitä hallintosäännössä määrätään. 

 
Johtajasopimukseen voidaan ottaa määräyksiä menettelytavoista, joilla kun-
tayhtymänjohtajan viran hoitamiseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan 43 

§:ssä tarkoitetun menettelyn sijasta. Johtajasopimuksessa voidaan tällöin sopia 
kuntayhtymänjohtajalle maksettavasta erokorvauksesta. 

 
Järviseudun koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto on 28.6.2022 § 15 valin-
nut virkavaalissa Järviseudun koulutuskuntayhtymän johtajan/rehtorin virkaan 
kasvatustieteen tohtori Anu Raudasojan. 

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

nallisvalituksen johdosta lausuntoa Järviseudun koulutuskuntayhtymävaltuustol-
ta valtuuston päätöksestä 28.6.2022 § 15/Kuntayhtymän johtajan/rehtorin vi-
ran täyttäminen. Lausunto ja asiakirjat toimitettiin hallinto-oikeuteen määräai-
kaan, 1.9.2022 mennessä. Täten päätös kuntayhtymän johtajan/rehtorin valin-
nasta ei ole vielä lainvoimainen. 

  

 Yhtymävaltuusto valitsi 31.8.2022/§ 21 Järviseudun koulutuskuntayh-

tymän vt. johtajaksi/rehtoriksi KT Anu Raudasojan 1.9.2022 alkaen joh-

tajan/rehtorin avoimen viran hoitajaksi valitusprosessin ajaksi siihen 

asti, kunnes asia on lainvoimaisella tuomiolla ratkaistu 

 
Laissa ei säädetä määräajasta, johon mennessä viran vastaanottamisesta johta-

jasopimus on tehtävä. Sekä kuntayhtymän että kuntayhtymänjohtajan kannalta 
on perusteltua, että sopimus tehdään mahdollisimman pian valinnan jälkeen. 

Johtajasopimuksen neuvotteluosapuolina ovat yhtymähallituksen puheenjohtaja 
ja kuntayhtymän johtaja, mukana voi olla myös yhtymähallituksen varapuheen-
johtajia, sekä valtuuston puheenjohtajia. Johtajasopimuksen hyväksyy kuntayh-
tymähallitus. Kuntayhtymähallitus voi käyttää apunaan lakiasiantuntijaa johta-
jasopimuksen laatimisessa, jolloin asiasta pitää tehdä hallintopäätös. 
  

  Valmistelija: Yhtymähallituksen pj. Pentti Rentola, Pentti.Rentola@alajarvi.fi 

          

 

Yhtymähallituksen pj:n päätösesitys:  

- Yhtymähallituksen puheenjohtaja ja yhtymävaltuuston puheenjohtaja 

päättävät aloittaa johtajasopimusneuvottelut kuntayhtymän vt. johta-

jan/rehtorin Anu Raudasojan kanssa. 

- Yhtymähallitus päättää käyttää tukena johtajasopimuksen laadinnassa 

lakiasiantuntijaa. 

  

Kuntayhtymähallitus § 85 

Päätös: Päätettiin siirtää asian käsittely seuraavaan kokoukseen lisäsel-

vityksen hankkimista varten. 

  
  Merkittiin, että vt. johtaja/rehtori Anu Raudasoja poistui esteellisenä (HallintoL. 

434/2003/28 § perusteella, osallisuusjääviys) kokouksesta tämän pykälän käsit-

telyn ja päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjanpitäjänä toimi yhtymähallituksen pu-
heenjohtaja. 

 Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  
 
 
 

Lautakunta Hallitus Valtuusto  

mailto:Pentti.Rentola@alajarvi.fi


  

JÄRVISEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ      Kokouspäivämäärä   Sivu 

Kuntayhtymähallitus                                    29.9.2022                                                 110 

 

KUNTAYHTYMÄVALTUUSTO/VAALIKELPOISUUS/JOHANNES MÄKINEN 

 

Kuntayhtymähallitus § 86 

  

 Kuntalain 76 §:n mukaan/ Vaalikelpoisuus kuntayhtymän toimielimiin: 

Vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka 71 §:n mu-

kaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen. 
 
Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole 72 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu 
henkilö eikä saman kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö. 
Vaalikelpoinen muun kuin 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen jäse-
neksi ei ole myöskään henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toi-
mielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rin-

nastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, 
jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle toimielimessä tavanomaisesti käsi-
teltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahin-
koa. 
Johtokuntaan ja toimikuntaan voidaan kuitenkin valita sellainenkin henkilö, joka 

ei ole vaalikelpoinen kuntayhtymän muihin toimielimiin tai jonka kotikunta ei 
ole kuntayhtymän jäsenkunta. 

 

 JAMI:n koulutuskuntayhtymän jäsenkunta Evijärveä edustava kuntayh-

tymävaltuutettu Johannes Mäkinen on ilmoittanut muuttavansa pois 

Evijärveltä ja Suomesta joksikin aikaa. Kuntalain § 71 mukaan luotta-

mushenkilö on vaalikelpoinen siinä kunnassa, jossa hän asuu. Näin ollen 

Johannes Mäkinen on menettänyt vaalikelpoisuutensa kunnallisiin luot-

tamustoimiin. 

 

Johannes Mäkinen on toiminut Järviseudun koulutuskuntayhtymän yh-

tymävaltuustossa varsinaisena jäsenenä kuntayhtymän jäsenkunta Evi-

järven edustajana. 

 

Kuntalaki 78 §/Vaalikelpoisuuden menettäminen: 

Jos luottamushenkilö menettää vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toi-

mielin toteaa luottamustoimen päättyneeksi. Valtuutetun osalta päätök-

sen tekee valtuusto. Päätös pannaan täytäntöön heti. 

 
 

Valmistelija: Hallintosihteeri Taina Ylönen Taina.Ylonen@jamin.fi 

 

vt. johtajan/rehtorin päätösesitys: 

 

Yhtymähallitus esittää Järviseudun koulutuskuntayhtymän yhtymäval-

tuustolle, että se 

1. toteaa Johannes Mäkisen luottamustoimen Järviseudun koulutuskun-

tayhtymän yhtymävaltuuston varsinaisena jäsenenä päättyneeksi. 

2. valitsee uuden jäsenen Johannes Mäkisen tilalle Järviseudun koulu-

tuskuntayhtymän yhtymävaltuustoon Evijärven edustajaksi valtuuston 

jäljellä olevalle toimikaudelle. 

 

Kuntayhtymähallitus § 86 

29.9.2022 

Päätös:  Hyväksyttiin esityksen mukaan. 

 

 

 

 

 
 Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  
 
 

 

Lautakunta Hallitus Valtuusto  

mailto:Taina.Ylonen@jamin.fi
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JAMIN PALVELUT OY:N VT. TOIMITUSJOHTAJAN VALINTA 

 

Kuntayhtymähallitus § 87 

  1.1.2017 alkaen Järviseudun koulutuskuntayhtymän markkinaehtoinen 

toiminta siirrettiin Jamin Palvelut Oy:lle, joka on Järviseudun koulutus-

kuntayhtymän 100 %: sesti omistama yhtiö.  

 

Hallintosäännön 19 § mukaan: Konsernijohto, sen tehtävät ja toimival-

lan jako: Kunnan konsernijohtoon kuuluvat yhtymähallitus ja kuntayh-

tymän johtaja. Kuntayhtymähallitus (kohta 12.) määrää konsernin joh-

tajalle sijaisen, joka hoitaa konsernin johtajan tehtäviä hänen ollessa 

poissa tai esteellinen. Kuntayhtymän johtajan tehtävänä on toimia kon-

sernin johtajana ja aktiivisella omistajaohjauksella myötävaikuttaa oh-

jattavakseen määrättyjen yhtiöiden hallintoon ja toimintaan. 

 

Kuntayhtymän johtaja/rehtori Matti Väänäselle on kuntayhtymävaltuus-

to 31.5.2022/9 § myöntänyt eron kuntayhtymän johtajan/rehtorin vi-

rasta 1.6.2022 lukien. Jamin Palvelut Oy:n toimitusjohtajan tehtävistä 

Matti Väänänen on irtisanoutunut 10.5.2022 ja hänelle on myönnetty 

ero 1.6.2022 alkaen (Jamin Palvelut Oy:n hallituksen kokous 

10.5.2022/8 §).  

 

JAMI:n yhtymävaltuusto 31.5.2022/§ 10 valitsi vt. johtajaksi/rehtoriksi 

Ilkka Ylisen virantäytön ajaksi 1.6.2022 lukien. Jamin Palvelut Oy:n hal-

litus valitsi kokouksessaan 21.6.2022/§ 13 yhtiön vt. toimitusjohtajaksi 

1.6.2022 alkaen vt. johtaja/rehtori Ilkka Ylisen.  

 

Järviseudun koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto 31.8.2022/§ 

21valitsi JAMI:n vt. johtajaksi/rehtoriksi 1.9.2022 lukien valitusproses-

sin ajaksi Anu Raudasojan. Hallintosäännön mukaan kuntayhtymän joh-

taja hoitaa myös konsernin toimitusjohtajan tehtäviä. 

     
Valmistelija: Yhtymähallituksen pj. Pentti Rentola, Pentti.Rentola@alajarvi.fi 

   

Yhtymähallituksen pj:n päätösesitys: 

Yhtymähallitus esittää, että Jamin Palvelut Oy:n vt. toimitusjohtajaksi 

valittaisiin hallintosäännön mukaan kuntayhtymän vt. johtaja/rehtori 

Anu Raudasoja 1.9.2022 lukien. 

 

 

Päätös:  Hyväksyttiin esityksen mukaisesti korjauksella Kuntayhtymähal-

litus esittää Jamin Palvelut Oy:n hallitukselle, että Jamin Palve-

lut Oy:n vt. toimitusjohtajaksi valittaisiin hallintosäännön mu-

kaan kuntayhtymän vt. johtaja/rehtori Anu Raudasoja 1.9.2022 

lukien. 

    
  Merkittiin, että vt. johtaja/rehtori Anu Raudasoja poistui esteellisenä (HallintoL. 

434/2003/28 § perusteella, osallisuusjääviys) kokouksesta tämän pykälän käsit-

telyn ja päätöksenteon ajaksi. Pöytäkirjanpitäjänä toimi yhtymähallituksen pu-
heenjohtaja. 

 

 

 

 

 

 

 
 Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  
 
 

 

Lautakunta Hallitus Valtuusto  

mailto:Pentti.Rentola@alajarvi.fi
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TIEDOTUSASIAT 

 

Kuntayhtymähallitus § 88  

  

1. 

Rahoituksen hakeminen Jamin Farmi: hiiltäsitova opetusnavetta 

-kehittämis- ja investointihankkeille syksyllä 2022.  

Järviseudun ammatti-instituutin luonnonvara-alan toimipisteessä on 

suunniteltu laajassa asiantuntija-, yritys- ja yhteistyöverkostossa Jamin 

opetusmaatilan uudistamis- ja kehittämishanketta – Jamin Farmi, jossa 

suunnitellaan yhdessä tutkimus-, korkeakoulu-, asiantuntija- ja yritys-

verkoston kanssa Jamille uusi ja moderni hiiltä sitova puurakenteinen 

lypsylehmäpihatto-pilottiopetusmaatila, jossa eläinten hyvinvointi, hiili-

neutraalit ratkaisut ja energiatehokkuus ovat keskiössä.  

Rahoitusta haetaan tämän hetken tiedon mukaan vielä syyskuussa 

avautuvasta EAKR -rahoituksesta toimintalinjasta 2 hiilineutraali Suomi, 

jossa on vielä hyvin rahaa jäljellä. Hanke noudattaa toimintalinjan er-

ityistavoitetta 2.1 Energiatehokkuustoimenpiteiden edistäminen ja 

kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. Hankesuunnitelmaa valmis-

tellaan parasta aikaa verkoston kanssa. Rahoitushakuun valmistellaan 

kehittämishanke, jossa hankekumppaneina ovat Jamin (päätoteuttaja) 

lisäksi Luke, OAMK ja Digipolis. Yhteistyötä tehdään myös valmistelussa 

mukana olevien korkeakoulujen, yritysten ja asiantuntijatahojen kans-

sa. Hankkeen alustava aikataulu on 1.1.2023-31.12.2025. Hankebud-

jetti ei ole vielä valmis.  

Rahoittajan kanssa käydään neuvottelu sovittuna ajankohtana ennen 

rahoitushakua koskien hankeideaa ja investoinnin tukikelpoisuutta. 

Neuvottelun pohjalta valmistellaan rahoitushakemus investointihank-

keesta kehittämishankkeen rinnalle.  

 

2. 

Rahoituksen hakeminen Puutarhayritysten toimintaedellytysten 

parantaminen (työnimi) -kehittämishankkeelle syksyllä 2022. 

Järviseudun ammatti-instituutin luonnonvara-alan toimipiste on suunni-

tellut yhdessä Seinäjoen ammattikorkeakoulun, Luken ja muiden yritys- 

ja asiantuntijatahojen kanssa kasvihuonetuotannon energiatehokkuutta 

ja kiertotaloutta parantavaa kehittämishanketta, jossa tavoitteena on 

vähentää kasvihuonepäästöjä ja kehittää toimia, joilla voidaan varautua 

ilmastonmuutokseen. Kasvihuoneviljelyn kokonaiskestävyyttä paranne-

taan hankkeessa erityisesti kasvukautta pidentämällä, tuotannon ener-

giatehokkuutta ja resurssiviisautta parantamalla sekä sivuvirtoja hyö-

dyntämällä kasvualustoissa.  

Rahoitusta haetaan tämän hetken tiedon mukaan vielä syyskuussa 

avautuvasta EAKR -rahoituksesta toimintalinjasta 2 hiilineutraali Suomi, 

jossa on vielä hyvin rahaa jäljellä. Hanke noudattaa toimintalinjan er-

ityistavoitetta 2.2 Ilmastonmuutokseen sopeutumisen, riskien ehkäise-

misen ja katastrofivalmiuden ja -palautuvuuden edistäminen. Hanke-

suunnitelmaa valmistellaan parasta aikaa verkoston kanssa.  

Rahoitushakuun valmistellaan kehittämishanke, jossa hankekumppa-

neina ovat SeAMK (päätoteuttaja), Jami ja Luke. Yhteistyötä tehdään 

myös valmistelussa mukana olevien tutkimus- ja asiantuntijatahojen 

sekä yrittäjien kanssa. Hankkeen alustava aikataulu on 1.3.2023-

31.7.2024. Hankebudjetti ei ole vielä valmis.  

 
Lisätietoja: Koulutusalajohtaja Henna Latvala, henna.latvala@jamin.fi 

 
 

 Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  

 
 
 

Lautakunta Hallitus Valtuusto  

mailto:henna.latvala@jamin.fi
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3. 

Alajärven toimipisteessä käynnistettiin Opiskeluvalmiuksia tukevien 

opintojen -ryhmä tiistaina 20.9.2022. Opiskelijalle järjestettävät opis-

keluvalmiuksia tukevat opinnot (OPVA) perustuvat lakiin ammatillisesta 

koulutuksesta (L531/2017, 63 §). OPVA-ryhmässä on 18 opiskelijaa ja 

se koostuu alueelle (Alajärvi, Lappajärvi, Vimpeli, Evijärvi) tulleista uk-

rainalaisista. Opinnot sisältävät suomen kielen opiskelua (S2) sekä esi-

merkiksi digitaitojen vahvistamista. Opinnot kestävät kuusi kuukautta, 

jonka jälkeen jokaiselle tehdään henkilökohtainen suunnitelma jatkosta. 

Opintojen tavoitteena on, että opiskelijat suorittavat Järviseudun am-

matti-instituutissa perustutkinnon. 

 
Lisätietoja: vt. rehtori Anu Raudasoja, anu.raudasoja@jamin.fi. Koulutuspäällik-

kö Suvi Kohtala, suvi.kohtala@jamin.fi 

 

4. 

OKM-kirje liitteineen VN/24867/2022 Varainhoitovuoden 2022 jaetta-

vaksi jätetyn perusrahoituksen ja lisätalousarvioon perustuvien lisära-

hoitusten hakeminen. Kirjeet esityslistan liitteinä. 

 

5. 

Opiskelijamäärä 20.9.2022. Tilasto liitteenä. 

 

6. Tuloslaskelma 1-6/2022 ja 1-7/2022, liitteinä. 

 

 

         vt. johtajan/rehtorin päätösesitys:  

 

Merkitään tiedoksi. 

   

 

 

 

 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  

 
 
 

Lautakunta Hallitus Valtuusto  

mailto:anu.raudasoja@jamin.fi
mailto:suvi.kohtala@jamin.fi
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SAUNALAUTTA JAMITTAREN MYYNTI 

 

Kuntayhtymähallitus § 89 

 

  Järviseudun koulutuskuntayhtymän hallinnoimassa Järviseudun ammat-

ti-instituutissa on toteutettu vuosina 2018-2021 yhteistyössä opettajien 

ja opiskelijoiden kanssa saunalautan suunnittelu- ja rakentamisprojekti. 

Hanke on toteutettu 100 %:sesti kuntayhtymän omarahoitteisena ja 

alv-vähennysjärjestelmään kuuluvana opiskelijatyötoimintana.  

 

  Rakennusmateriaalien ja ulkopuolisten palveluiden ostojen osalta kun-

tayhtymän lopulliseksi kustannukseksi kertyi ilman henkilöstön palkka-

kustannuksia alv-palautusten jälkeen 136.410 euroa. Saunalautta val-

mistui toukokuussa 2021 ja on rekisteröity Traficomin järjestelmään 

omavalmisteisena, katettuna, alumiinirunkoisena ja bensiinikäyttöisenä 

moottoriveneenä. Jamitar on rekisteröity 22 henkilölle ja pitää sisällään 

muun muassa täysin lasitetun CLT-runkoisen ruokailu- ja neuvotteluti-

lan, jonne mahtuu kymmenen henkilöä. Myös saunaan sopii kymmenen 

henkilöä. Kokoa lautalla on 12x5 metriä. Saunalautan pääasiallinen 

käyttökunta on Lappajärvi ja kotilaituri Nykälänniemi Kivitipun rannas-

sa. 

 

   Jamitar on rekisteröity huviveneeksi, kuten saunalautat yleensäkin, jo-

ten rakennusluvan hankkiminen ei ole alun alkaenkaan ollut vaihtoehto-

na. 

  Saunalauttojen rakennuslupa-asia oli Lappajärven teknisessä valiokun-

nassa esillä syksyllä 2021. Silloin teknisen valiokunnan esityslistalla oli 

Lappajärven rakennustarkastajan valmistelema asiakohta luvaton sau-

nalautta. Kohdassa todettiin, että Kivitipun rannassa ollut Jamitar-

saunalautta tarvitsee rakennusluvan, jota sillä ei ollut. Rakennustarkas-

taja esitti, että rakennusvalvontaviranomainen velvoittaisi kunnan pois-

tamaan saunalautan sakon uhalla 1. marraskuuta mennessä. Juoksevan 

uhkasakon kiinteä peruserä olisi 60 000 euroa ja lisäerä 10 000 euroa 

jokaista kuukautta kohden, jonka kuluessa velvoitetta ei ole noudatettu. 

Valiokunta ei päättänyt asiasta, koska se poistettiin esityslistalta. Asian 

käsittely on kesken, rakennustarkastaja teki asiakohdan poistosta ensin 

tekniselle valiokunnalle oikaisuvaatimuksen, joka hylättiin. Sen jälkeen 

Lappajärven rakennustarkastaja teki asiasta kunnallisvalituksen Vaasan 

hallinto-oikeuteen. 

 

  Jamitar-saunalautta siirrettiin syksyllä 2021 Lappajärveltä Vimpelin ka-

lasatamaan. Vimpelissä on käytössä Järvi-Pohjanmaan yhteisalueen ra-

kennusjärjestys, eikä siinä ainakaan vielä edellytetä saunalautalta ra-

kennuslupaa.  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  
 
 
 

Lautakunta Hallitus Valtuusto  
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  Saunalautan liikennöinnistä ja vuokrauksesta asiakastilaisuuksiin on 

toukokuusta 2021 alkaen sopimuksen mukaan vastannut ulkopuolinen 

yrittäjä. Yrittäjän pidättämien ylläpito- ja käyttökustannusten jälkeen 

kuntayhtymälle ei ole kertynyt lautan vuokrauksesta mainittavia tuloja. 

Lisäksi saunalautan huolto- ja kunnossapito työllistää jonkun verran 

myös JAMI:n henkilökuntaa. Kesän 2021 aikana Jamitar on liikennöinyt 

yhteensä 20 kertaa, joista JAMI:n ulkopuolisessa vuokrauskäytössä 12 

kertaa ja JAMI:n omassa käytössä 8 kertaa. Kesä 2022 on ollut huomat-

tavasti hiljaisempi sekä oman käytön että ulkopuolisen vuokraustoimin-

nan osalta. 

 

  Kuntayhtymä päättää esittää saunalautan myyntiä, koska saunalautan 

oman käytön tarve on vähäinen ja ulkopuolisille asiakkaille vuokraus-

toiminta ei ole kovin tuottoisaa eivätkä kata oletettavissakaan olevilla 

tuloilla lautan käyttö- ja ylläpitokustannuksia, jotka todennäköisesti li-

sääntyvät tulevaisuudessa. Saunalautan vuokraustoiminta ei ole myös-

kään oppilaitoksen ydintoimintaa. Saunalautan optimaalinen toimin-

taympäristö vaatisi isommat vesistöt.  

 

  Saunalautan rakentaminen aloitettiin alunalkaenkin sillä ajatuksella, 

että lautta menisi testikäytön jälkeen myöhemmin myyntiin. Saunalaut-

ta- projekti on antanut JAMI:lle markkinoinnillisesti näkyvyyttä ja mai-

netta ja siten tehtävänsä tehnyt. 

  Saunalautta on korkealaatuinen ja hyvin varusteltu, sen rakentaminen 

on tullut maksamaan summan, jota ei voida kuitenkaan odottaa myyn-

nillä saatavan. 

 

  Liitteinä saunalautan tekniset tiedot, pääkirjat kirjanpidosta vuosilta 

2018-2022 saunalautan kustannuksista ilman palkkoja ja kooste kesä-

kauden 2021 liikennöinnin tuloista ja kustannuksista. 

  
 
  Lisätietoja: Koulutusalajohtaja Ilkka Ylinen, ilkka.ylinen@jamin.fi 

 
  Valmistelija: hallintosihteeri Taina Ylönen taina.ylonen@jamin.fi 

 

 

 

Yhtymähallituksen pj:n päätösesitys:  

Kuntayhtymähallitus päättää valtuuttaa kuntayhtymän vt. johtajan yh-

teistyössä JAMI:n johtoryhmän kanssa valmistelemaan ja hoitamaan 

saunalautta Jamittaren myynnin. 

  

Päätös:  Hyväksyttiin esityksen mukaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  
 
 
 

Lautakunta Hallitus Valtuusto  

mailto:ilkka.ylinen@jamin.fi
mailto:taina.ylonen@jamin.fi
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TOIMENNIMIKKEEN MUUTTAMINEN 

 

Kuntayhtymähallitus § 90 

 

  Hallintosäännön 37 §:n mukaan/Viran perustaminen ja lakkauttaminen 

sekä virkanimikkeen muuttaminen: Yhtymävaltuusto päättää viran pe-

rustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkanimikkeen muuttamisesta. 

Yhtymävaltuusto päättää kuntayhtymän johtajan ja talousjohtajan vir-

kojen perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkanimikkeen muutta-

misesta. Yhtymähallitus päättää muiden virkojen perustamisesta 

ja lakkauttamisesta sekä virkanimikkeen ja toimen nimikkeen 

muuttamisesta. 

  51 §/Virkasuhteen ja työsuhteen muuttaminen osa-aikaiseksi: Virkasuh-

teen ja työsuhteen muuttamisesta osa-aikaiseksi päättää palvelussuh-

teeseen ottava viranomainen. 

 

  Järviseudun koulutuskuntayhtymän vakituinen kokoaikainen kotieläinten 

hoitaja on siirtynyt kotieläinten hoitajan toimesta työkokeilun jälkeen 50 

%:sella työajalla vakituiseen laitoshuoltajan toimeen 1.7.2022 lukien. 

Vastaavasti kotieläinten hoitajan kokoaikainen toimi avautui täytettä-

väksi. Toimen täytön yhteydessä uusi nimike muuttuu vastaavaksi 

eläinten hoitajaksi. Toimi on ollut haettavana julkisessa haussa te-

palveluiden sivuilla sekä sosiaalisessa mediassa ja avataan uudelleen 

haettavaksi ajalle 16.9.-29.9 aiemman vähäisen hakijamäärän vuoksi. 

Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. 

 

  Valmistelija: Aikuiskoulutusjohtaja Risto Riihimäki,  

   risto.riihimaki@jamin.fi 

 

 

vt. johtajan/rehtorin päätösesitys: 

  Yhtymähallitus hyväksyy 

  - vakituisen kokoaikaisen kotieläinten hoitajan siirtymisen 50 %:lla työ-

ajalla vakituiseen laitoshuoltajan toimeen 1.7.2022 lukien. 

  -  kokoaikaiseen, vakituiseen kotieläinten hoitajan toimeen uuden työn-

tekijän rekrytoinnin sekä rekrytoitavan kotieläinten hoitajan toimenni-

mikkeen muutoksen vastaavaksi eläintenhoitajaksi 1.11.2022 alkaen.

    

   

  

Päätös:  Hyväksyttiin esityksen mukaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  
 
 
 

Lautakunta Hallitus Valtuusto  

mailto:risto.riihimaki@jamin.fi
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JÄRVISEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN JA 

VARAEDUSTAJAN NIMEÄMINEN JÄRVINET OY:N YHTIÖKOKOUKSEEN 

 

Kuntayhtymähallitus § 91 

 

  Järviseudun koulutuskuntayhtymästä on ollut edustus Järvinet Oy:n 

hallituksessa. Kuntayhtymähallitus nimesi 3.2.2022/§ 9 yhtiökokous-

edustajaksi vuosiksi 2022-2023 kuntayhtymän johtaja/rehtori Matti 

Väänäsen ja varaedustajaksi Pentti Rentolan. 

  Matti Väänäsen irtisanouduttua kuntayhtymän palveluksesta esitetään 

hänen tilalleen nimitettäväksi toinen henkilö. 

 

 
  Valmistelija: hallintosihteeri Taina Ylönen, taina.ylonen@jamin.fi 

 

     

 

vt. johtajan/rehtorin päätösesitys: Kuntayhtymähallitus tekee esityksen Järvinet Oy:n yhtiö-

kokoukselle Järviseudun koulutuskuntayhtymän yhtiökokousedustajasta 

ja varaedustajasta vuosiksi 2022-2023. 

  

 

Päätös:     Kuntayhtymähallitus päätti esittää Järvinet Oy:n yhtiökokouk-

selle Järviseudun koulutuskuntayhtymän yhtiökokousedustajak-

si kuntayhtymän vt. johtaja/rehtori Anu Raudasojaa ja vara-

edustajaksi kuntayhtymähallituksen puheenjohtajaa Pentti Ren-

tolaa vuosiksi 2022-2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  

 
 
 

Lautakunta Hallitus Valtuusto  

mailto:taina.ylonen@jamin.fi
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JÄRVISEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TOIMIKUNNAT JA TOIMIELIMET 

TOIMIKAUTENA 2021-2025 

 

Kuntayhtymähallitus § 92 

 

  Kuntalain 30 §:n mukaan kuntayhtymähallitus voi asettaa toimikuntia 

määrätyn tehtävän hoitamista varten. Toimielimen jäsenet valitaan val-

tuuston toimikaudeksi. Yhtymähallitus valitsee jäseniksi valituista toi-

mielimen puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. 

   

   

  Nimetään kuntayhtymän palkkatoimikuntaan, rakennustoimikuntaan, 

opiskeluoikeuden toimielimeen, TS-kehittämistyöryhmään ja YT-

työryhmään työnantajan edustajaksi kuntayhtymän palveluksesta irti-

sanoutuneen kuntayhtymän johtajan/rehtorin Matti Väänäsen tilalle 

kuntayhtymän vt. johtaja/rehtori Anu Raudasoja. 

 

   
  Valmistelija: hallintosihteeri Taina Ylönen, taina.ylonen@jamin.fi 

 

     

Yhtymähallituksen pj:n päätösesitys: 

Nimetään kuntayhtymän palkkatoimikuntaan, rakennustoimikuntaan, 

opiskeluoikeuden toimielimeen, TS-kehittämistyöryhmään ja YT-

työryhmään työnantajan edustajaksi Matti Väänäsen tilalle kuntayhty-

män vt. johtaja/rehtori Anu Raudasoja. 

 

   

 

Päätös:  Hyväksyttiin esityksen mukaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  
 
 

 

Lautakunta Hallitus Valtuusto  

mailto:taina.ylonen@jamin.fi
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TUTKINTOKOULUTUKSEEN VALMENTAVAN KOULUTUKSEN ELI TUVA 

JÄRJESTÄMISLUPAHAUN KÄYNNISTÄMINEN 

 

Kuntayhtymähallitus § 93 

 

  Järviseudun koulutuskuntayhtymän kuntayhtymähallitus on kokoukses-

saan 24.8.2021/§ 53 päättänyt TUVA-luvan hakemisesta. Järviseudun 

koulutuskuntayhtymä haki lupaa vuonna 2021, mutta se hylättiin to-

teuttamissuunnitelman puutteellisuuksien takia. Toteuttamissuunnitel-

ma oli puutteellinen seuraavista kohdista: 

 

- Muilta koulutuksen järjestäjiltä hankittavat koulutuksen osat 

- Perusopetuksen arvosanojen korottaminen erityisessä tutkinnossa 

- Lukio-opintojen ja ammatillisten perustutkinnon osien ja osien 

 osa-alueiden suorittaminen 

- Opinto-ohjauksen järjestäminen 

- Erityisen tuen järjestäminen 

- Yhteistyö 

 

  Nyt Järviseudun koulutuskuntayhtymä on yhdessä Alajärven kaupungin 

sekä Vimpelin, Evijärven ja Lappajärvien kuntien kanssa valmistellut 

TUVA-järjestämisluvan hakemista uudelleen. Toteuttamissuunnitelmaa 

on valmisteltu huolellisesti yhteistyössä alueen muiden toimijoiden 

kanssa. Alueella on pysyvä tarve TUVA-koulutukselle, koska muut Etelä-

Pohjanmaan TUVA-koulutuksenjärjestäjät eivät pysty tarjoamaan alu-

een kaikille nuorille pääsyä TUVA-koulutukseen hankalien kulkuyhteyk-

sien takia.  

   

  Toimintasuunnitelma ja hakemus liitteinä. 

  
Lisätietoja: vt. rehtori Anu Raudasoja, anu.raudasoja@jamin.fi.  
Koulutuspäällikkö Suvi Kohtala, suvi.kohtala@jamin.fi 

 

 

     

vt. johtajan/rehtorin päätösesitys: 

  Yhtymähallitus päättää käynnistää hakuprosessin tutkintoon valmenta-

van koulutuksen järjestämisluvan saamiseksi Järviseudun koulutuskun-

tayhtymälle. 

 

   

 

Päätös:  Hyväksyttiin esityksen mukaan täydennyksellä yhtymähallitus 
päättää käynnistää hakuprosessin tutkintokoulutukseen valmentavan 
koulutuksen järjestämisluvan saamiseksi Järviseudun koulutuskuntayh-
tymälle. Samassa hakemuksessa pyydetään nykyisessä koulutuksen jär-
jestämisluvassa olevan vuosittaisen taloudellisista toimintaedellytyksistä 
tehtävän selvityksen poistamista uudesta luvasta. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  
 
 
 

Lautakunta Hallitus Valtuusto  

mailto:anu.raudasoja@jamin.fi
mailto:suvi.kohtala@jamin.fi
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LAITOSHUOLTAJAN VALINTA 

 

Kuntayhtymähallitus § 94 

 

  Lappajärven toimipisteen laitoshuoltohenkilöstön määrä siivousmitoituk-

sen mukaan on 3,8 henkilöä. Tällä hetkellä palveluksessa on 2,8 henki-

löä. Laitoshuoltajan vakinainen toimi on ollut haettavana 16.9.2022 

mennessä www.te-palvelut.fi sivustolla sekä työmarkkinatorilla. 

 

  Hallintosäännön mukaan yhtymähallitus päättää muiden kuin kuntayh-

tymän johtajan ja talousjohtajan vakinaisten viran- ja toimenhaltijoiden 

valinnasta ja palkkauksesta. Koeajan pituudesta päättää se, joka ottaa 

palvelukseen. 

 

  Toimen palkkaus määräytyy KVTES:n palkkahinnoittelukohdan 

08SII070 mukaan. Vastaavia tehtäviä tekevien laitoshuoltajien tehtävä-

kohtainen palkka on tällä hetkellä 1969,65 euroa. Tehtävään edellyte-

tään alan työkokemusta. 

 

  Määräaikaan mennessä jätettiin yhdeksän hakemusta. Hakijoista on 

haastateltu kolme henkilöä. 

 

  Esityslistan oheismateriaali (tehtävää hakeneiden  

ansiovertailu) lähetetään yhtymähallituksen jäsenille esityslistan yhtey-

dessä. 

  
Valmistelija: Talousjohtaja Leila Muukkonen, leila.muukkonen@jamin.fi 
 

 

 

     

Talousjohtajan päätösesitys: 

  Yhtymähallitus päättää valita laitoshuoltajan toimeen Tina Kirvesmäen. 

Palkkaus määräytyy KVTES:n palkkahinnoittelukohdan 08SII070 mu-

kaan ja tehtäväkohtainen palkka työsuhteen alussa on 1969,65 eu-

roa/kk. Koeaika on 4 kk. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista 

esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lain 

504/2002 edellyttämä rikostaustaote. 

 

Päätös:  Hyväksyttiin esityksen mukaan täydennyksellä varalle valitaan 

Jonna Mäki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet  

 
 
 

Lautakunta Hallitus Valtuusto  

http://www.te-palvelut.fi/
mailto:leila.muukkonen@jamin.fi
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 

 
Muutoksenhakukiellot 
 
Kieltojen perusteet 

 
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnal-
lisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 78-79, 81-86, 88-89, 93 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisu-
vaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät: 80, 87, 90-92, 94 
 
 
 
 
Hallintokäyttölain 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea 
muutosta valittamalla. 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet 
 
 

 

 

 

 

 

 
Oikaisuvaatimusohjeet 
 
Oikaisuvaatimus-
viranomainen ja   
-aika 

 
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen tai hankintaoikaisun. 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tai hankintaoikaisu tehdään; osoite ja postiosoite, sähkö-
posti, (lautakunta/hallitus). 
 
Järviseudun Koulutuskuntayhtymä 
 

Erkkiläntie 2 
62600 Lappajärvi 
 
tai sähköposti: info(at)jamin.fi 
Sähköpostia lähetettäessä (at) merkintä korvataan @-merkillä 
 
 
Oikaisuvaatimus, pykälät: 80, 87, 90-92, 94 
 
 
Hankintaoikaisu, pykälät:  
 
Oikaisuvaatimus tai hankintaoikaisu on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannis-
ta. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän 
kuluttua siitä, kun päätöstä koskeva pöytäkirjanote on lähetetty hänelle kirjeellä, saantitodis-
tuksen osoittamana aikana tai tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä 
sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksestä tiedon kolmantena päivä-
nä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä (Sähköinen tiedoksianto, HallintoL 59 § ja laki 
sähköisestä asioinnista 19 §). Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun 
pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi kuntayhtymän kotisivuille www.jamin.fi 
 
 

 
Oikaisuvaatimuksen 
sisältö 

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

      Liitetään pöytäkirjaan 
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VALITUSOSOITUS 

Valitusviranomainen 
ja valitusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen 
johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain  
se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttu-
nut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen  

sekä kunnan jäsen. 
Valitusviranomainen, 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  Valitusaika 30   päivää 
 
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7 päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu ylei-
sesti nähtäväksi kuntayhtymän kotisivuille www.jamin.fi. Asianosaisen katsotaan saaneen pää-
töksen tiedoksi, jollei muuta näytetä, kolmen (3) päivän kuluttua käytettäessä sähköistä tie-
doksiantoa (Sähköinen tiedoksianto, HallintoL 59 § ja laki sähköisestä asioinnista 19 §), seitse-
män (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilli-
seen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. 
 
Hallintovalitus, pykälät:   Valitusaika  30    päivää 

 Muu valitusviranomainen, osoite, postiosoite, sähköposti, faksi 
 
Markkinaoikeus                                             markkinaoikeus(at)oikeus.fi 
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki 
puhelin: 029 564 3300 
faksi: 029 564 3314 
markkinaoikeus(at)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 palve-
lut, 400.000 € terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut, 150.000 € rakennus- ja käyttöoikeusurakat). 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei 
oteta lukuun. 

Oikaisuvaatimus-
/valituskirjelmän 
sisältö 

Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava 
– päätös, johon haetaan muutosta 
– miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 
– muutosvaatimuksen perusteet. 
 
Oikaisuvaatimus/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi 
ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edus-
tajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, 
oikaisuvaatimuksessa/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi 
on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaati-
muksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 
 
Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen 
tekijä/valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viran-
omaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 §:ssä säädetään. 
 

Oikaisuvaatimus-
/valituskirjelmän 
toimittaminen 

Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-
/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viras-
ton aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, 
itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa 
viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen 
asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti 
tai lähetin välityksellä. Postiin valituskirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille en-
nen oikaisuvaatimus-/valitusajan päättymistä. 

Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista anne-
tun lain (1445/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, joka on hal-
linto-oikeudessa 260 euroa. Maksua ei kuitenkaan peritä eräissä em. laissa erikseen määritel-
lyissä asioissa kuten sosiaaliasioissa eikä julkisoikeudellisissa palvelussuhdetta, vaaleja, kunnal-
lisverosta vapauttamista, valtion avustuksia tai julkisia maksuja koskevissa asioissa ja jos hal-
linto-oikeus muuttaa päätöstä muutoksenhakijan eduksi. 
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

 
     Liitetään pöytäkirjaan 


