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KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ 

 
 

YHTYMÄVALTUUSTO      2 
   
KOKOUSTIEDOT  Aika 

Paikka 
30.6.2022 kello 17.00 – 17.37 
Forssan ammatti-instituutti, A-rakennuksen 
auditorio Saksankatu 27, 30100 Forssa  

OSALLISTUJAT 
Päätöksentekijät 
 
 
 
 
 

 Järvinen Eino            puheenjohtaja 
Fonsell-Laurila Kati 
Hakamäki Raila 
Heinämäki Jukka 
Järvinen Tarja 
Kaunisto Jyri 
Kosunen Taru 
Lääveri Eeva 
Myllymäki Miia  
Nummelin Jukka 
Porma Asmo 
Rajahalme-Tahvanainen Tarja 
Ristolainen Sanni 
Räsänen Reetta 
Räsänen Tiia 
Tonteri Liisa 
Vehmaa Simo 

Muut osallistujat  Maaria Silvius yhtymäjohtaja, sihteeri 
Tanja Paassilta  elinvoimajohtaja 
Susanna Vähä-Herttua   hallintoasiantuntija 
Koski Hannu                   yhtymähallituksen jäsen 
Leppälahti Markku          yhtymähallituksen jäsen 
Ryhtä Riitta                     yhtymähallituksen jäsen 

Poissa  Kuu-Karkku Teuvo 
Lehtonen Petri 
Mutikainen Markus 
Mäenpää Maarit 
Saastamoinen Markku 
Salo Juha 
Valtanen Johanna 

ALLEKIRJOITUKSET   
 
Eino Järvinen                              Maaria Silvius 
Puheenjohtaja                              Sihteeri 

KÄSITELLYT ASIAT  12 § - 18 § 
PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTUS  
 
 
Allekirjoitukset 

 
 

Aika 
Paikka 
  
 
  

1.7.2022 
Sähköinen tarkastus 
 
 
Liisa Tonteri           Tarja Rajahalme-    
                                Tahvanainen 

PÖYTÄKIRJA YLEI- 
SESTI NÄHTÄVÄNÄ  

  Pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen yleisessä 
tietoverkossa osoitteessa www.lhkk.fi. 
 
  

Todistaa                     Minna Jussila         Susanna Vähä-Herttua 
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YHTYMÄVALTUUSTO 
 

 
 

KOKOUSTIEDOT  Aika 
Paikka 

Torstai 30.6.2022 klo 17.00 
Forssan ammatti-instituutti, A-rakennuksen auditorio 
Saksankatu 27, 30100 FORSSA 

 
 
 
 
 
 
KÄSITELTÄVÄT  
ASIAT 
 
 
ASIAKIRJAT 
 
 

  
 

 
Ryhmäkokoustiloiksi on varattu klo 16.00 alkaen  
Saksankatu 27 kokoushuone Koivula A1038 (vasemmisto) ja 
Saksankatu 27:n auditorio A1030 (oikeisto). 
 
 
Esityslista 30.6.2022                                       
 

12 § Kokouksen avaus 
 
13 § Nimenhuuto ja ääniluettelon tarkastus, Liite 1  
 
14 § Todetaan kokouksen laillisuus 
 
15 § Pöytäkirjan tarkastus 
 
16 § Säätiön perustaminen 
 
17 § Kokouksen päättämät kiireelliset asiat 
 
18 § Kokouksen päättäminen 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
  

 
  Eino Järvinen 

Yhtymävaltuuston puheenjohtaja 
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Yhtymävaltuusto 12 §   30.6.2022  2  
 
KOKOUKSEN AVAUS 
 
Yv 12 § Kokouksen avauksen suorittaa valtuuston puheenjohtaja Eino Järvinen. 
 
 
Yv 12 § Päätös: Puheenjohtaja Eino Järvinen toivotti valtuutetut              

tervetulleiksi yhtymävaltuuston kokoukseen ja avasi kokouksen. 
 
 
 __________ 
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Yhtymävaltuusto 13 §  30.6.2022  3  
 
NIMENHUUTO JA ÄÄNILUETTELON TARKASTUS 
 
Yv 13 § Suoritetaan nelivuotiskaudeksi 2021 - 2025 valittujen edustajien nimenhuuto 

ja ääniluettelon tarkastus. Hallintosäännön 87 §:n mukaan läsnä olevat valtuu-
tetut ja varavaltuutetut todetaan sähköisesti tai nimenhuudolla, joka toimite-
taan jäsenkunnittain aakkosjärjestyksessä. 

 
 Perussopimuksen 9 §:n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään 

kaksi kolmannesta (2/3) jäsenistä on läsnä.  
 

Perussopimuksen 8 §:n mukaan yhtymävaltuustossa on kunkin jäsenkunnan 
valitsemilla jäsenillä yhteensä yksi (1) ääni kutakin asianomaisen kunnan va-
raamaa 4 §:ssä tarkoitettua osuutta kohti, kuitenkin enintään 40,80 ääntä. 
Kunnan valitsemien jäsenten äänimäärä jakautuu tasan heistä saapuvilla ole-
vien kesken. 
 
Hallintosäännön 79 §:n mukaan yhtymävaltuuston kokous voidaan pitää myös 
sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden 
avulla (sähköinen kokous). 

 
 
Yv 13 § Päätös:  Yhtymävaltuuston 21 jäsenestä paikalla oli 17. Lisäksi kokouk-

sessa olivat läsnä yhtymähallituksen jäsenet Hannu Koski, Markku 
Leppälahti ja Riitta Ryhtä. Viranhaltijoista paikalla olivat Maaria Sil-
vius, Tanja Paassilta ja Susanna Vähä-Herttua. 

   
 
 __________ 
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Yhtymävaltuusto 14 §  30.6.2022  4  
 
TODETAAN KOKOUKSEN LAILLISUUS 
 
Yv 14 § Kuntayhtymän hallintosäännön 80 §:n mukaan valtuuston kokouskutsu on vä-

hintään neljä (4) päivää ennen kokousta lähetettävä valtuuston ja hallituksen 
jäsenille. Samassa ajassa kokouksesta on ilmoitettava jäsenkunnille ja tiedo-
tettava kuntayhtymän verkkosivulla. 

 
 
Yv 14 § Päätös:   

Kokouskutsu on lähetetty valtuutetuille ja julkaistu kuntayhtymän 
verkkosivulla 15.6.2022. 
 
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

 
  
 __________ 
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Yhtymävaltuusto 15 §  30.6.2022  5  
 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 
 
Yv 15 § Hallintosäännön 101 §:n mukaan yhtymävaltuusto valitsee jokaisessa kokouk-

sessa kaksi valtuutettua tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan 
 siltä osin kuin pöytäkirjaa ei tarkasteta kokouksessa. Pöytäkirja voidaan tar-

kastaa sähköisesti. 
 
Yv 15 § Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tarja Rajahalme-Tahvanainen ja  
  Liisa Tonteri. 
 
  Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti 1.7.2022. 
    
 
 
 _________ 
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SÄÄTIÖN PERUSTAMINEN 
 
Yh 68 § Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä on toiminut aktiivisesti seudullisen työlli-

syydenhoidon kehittämisessä. Osa kuntien nyt hoitamista työllisyydenhoidon 
palveluista siirtyy hyvinvointialueen hoidettavaksi vuoden 2023 alusta lainsää-
dännön määräyksellä ja se vaikuttaa seudullisiin palveluihin. Tehtyjen selvitys-
ten perusteella olisi tarkoituksenmukaista perustaa säätiö varautuessa tuleviin 
muutoksiin sekä yhteisten seudullisten työllisyydenhoitoon ja syrjäytymisen eh-
käisyyn kuuluvien asioiden kehittämiseksi. 
 
Työllisyydenhoidon kokonaisuudesta järjestettiin neuvottelu LHKK:n omistaja-
kuntien edustajien ja yhtymähallituksen kanssa 11.5.2022, ja neuvottelun jäl-
keen LHKK lähetti omistajakuntiin käsittelypyynnön ko. asioiden jatkosuunnitte-
lua varten. Yhtenä asiana keskusteltiin myös säätiöstä ja omistajakuntien edus-
tajien näkemyksistä asiaan. Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä on selvittä-
nyt mahdollisuutta perustaa konserniin säätiö, joka voisi tarjota palveluita kun-
nille ja hoitaa nykyisiä ja uusia tehtäviä seudullisesti. Tavoitteena on turvata 
mahdollisimman hyvin kuntien asukkaiden lähipalvelut isojen uudistusten tapah-
tuessa sekä edelleen pyrkiä vähentämään työttömyyttä ja lisäämään työllisyyttä.  
 
Säätiömuotoisena em. toimintaa voisi järjestää laajemmin ja monipuolisemmilla 
rahoitusvaihtoehdoilla, kuin kunta, kuntayhtymä tai osakeyhtiö voivat. 
 
Säätiö voisi alustavien suunnitelmien mukaan mm.: 

• Koordinoida mahdollisesti alueen kuntien järjestämiä työllisyydenhoidon 
palveluita 

• Osallistua tuleviin kilpailutuksiin ja onnistuessaan tässä tuottaa seudulla 
kuntouttavaa työtoimintaa hyvinvointialueelle 

• Hakea erilaisia työllistämiseen liittyviä rahoituksia, esim. työvoimapoliitti-
sia hankkeita 

• Toimia palkkatukityöllistäjänä  
• Työllistää heikommassa työllistymistilanteessa olevia henkilöitä 
• Työllistää täsmätyökykyisiä, tarkentaa toimintakykyä ja ohjata avoimille 

työmarkkinoille 
• Toimia koulutus- tai oppisopimustyöpaikkana enemmän tukea tarvitse-

ville opiskelijoille 
• Järjestää käytännön työtoimintaa 

 
Säätiön perustaminen käytännössä  
 
Säätiö voidaan perustaa joko perustamiskirjalla tai testamentin määräyksellä. 
Kummassakin menettelyssä säätiö syntyy, kun se merkitään säätiörekisteriin. 
Perustettavalla säätiöllä täytyy olla peruspääoma, joka on vähintään 50 000 eu-
roa. Säätiön tarkoitus ja toteuttamistapa on laadittava huolella, samoin säännöt 
sekä toiminta- ja taloussuunnitelma. Säätiö ei jaa voittoa tai varoja. 
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Hallituksessa voi olla 3-7 jäsentä (voi olla enemmänkin, jos säännöissä määrä-
tään). Säätiöllä ei ole omistajaa. Säätiön joskus purkautuessa säätiön varoille 
tulee määrätä kohde. 
 
Säätiön perustamiseen ei alustavien suunnitelmien mukaan tultaisi pyytämään 
kuntien rahoitusosuutta. LHKK:n omistajakunnat voisivat olla edustettuna sää-
tiön hallituksessa.  
 
Kokouksessa keskustellaan lainsäädännön ja sääntöjen edellyttämistä linjauk-
sista. 
 
 
Yhtymäjohtaja:  Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että päätetään pe-

rustaa koulutuskuntayhtymän konserniin säätiö ja sijoittaa 
50.000 euroa säätiön peruspääomaksi. Yhtymähallitus esittää 
yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto valtuuttaa yhtymähal-
lituksen valmistelemaan ja päättämään perustamiseen liittyvät 
toimet. 

 
         

Yh 68 § 
 
 
Yv 16 § 

Päätös: 
 
 
Päätös: 

Hyväksyttiin. 
 
 
Hyväksyttiin. 

 
 
 ____________ 
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Yhtymävaltuusto 17 § 30.6.2022 8  
 
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMÄT KIIREELLISET ASIAT 
 
Yv 17 § Jos asia on kiireellinen, valtuusto voi kuntalain 95 §:n mukaan päättää ottaa 

asian käsiteltäväkseen, vaikka sitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Jos asiaa 
ei ole valmisteltu, päätös asian ottamisesta käsiteltäväksi on tehtävä 
yksimielisesti. 

 
 
Yv 17 § Päätös: Kiireellisiä asioita ei ollut. 
   
   
 _____________  
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Yhtymävaltuusto 18 §  30.6.2022 9  
 
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 
Yv 18 § Päätös: Puheenjohtaja Eino Järvinen päätti kokouksen klo 17.37. 
   
 
 ___________  
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VALITUSOSOITUS 
 

Tämän pöytäkirjan - §:n kohdalla tehdystä päätöksestä haetaan muutosta 
kunnallisvalituksella. 
 
Pöytäkirjan 12-18 §:ien kohdalla tehdyistä päätöksistä ei saa kuntalain mukaan 
tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai 
täytäntöönpanoa.  

 
Valitusoikeus 
 

Päätökseen saa hakea muutosta: 
 
• se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai 

etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä 
 

• kunnan jäsen. 
 
Valitusaika 

 
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan 
viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. 

 
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 
seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista 
sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, 
jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.  
 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän 
kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

 
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on 
pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai 
arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. 
 

Valitusperusteet 
 
  Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että 
 

• päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, 
• päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai 
• päätös on muuten lainvastainen. 

 
Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen 
valitusajan päättymistä. 



LOUNAIS-HÄMEEN Kokouspäivä Sivu Liite 
KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ 
 

________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjan tarkastajien 
nimikirjaimet 
 

Yhtymävaltuusto  30.06.2022 11    
Valitusviranomainen 

 
Kunnallisvalitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.  
 
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna   
Käyntiosoite: Arvi Kariston katu 5, Hämeenlinna  
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao(at)oikeus.fi  
Faksinumero: 029 56 42269 
Puhelinnumero: 029 56 42210  
 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa 
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 

 
Valituksen muoto ja sisältö 

 
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen 
kirjallisesta muodosta. 

Valituksessa on ilmoitettava: 

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös); 

2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen 
vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset); 

3) vaatimusten perustelut; 

4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei 
kohdistu valittajaan. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos 
puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän 
yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä 
ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle. 

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, 
johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). 
Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi 
hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa 
oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat. 

Valitukseen on liitettävä: 

1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;  

2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys 
valitusajan alkamisen ajankohdasta; 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo 
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 

Oikeudenkäyntimaksu 
 

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen 
mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.  

Pöytäkirja 
 

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Lounais-Hämeen 
koulutuskuntayhtymän kirjaamosta. 
 
Postiosoite: PL 12, 30101 Forssa   
Käyntiosoite: Saksankatu 27, Forssa  
Sähköpostiosoite: kirjaamo@lhkk.fi  
Puhelinnumero: 040 7130 555  
Kirjaamon aukioloaika on ma-to klo 8.00 - 15.00, pe klo 8.00 - 14.00. 
 
 
 



LOUNAIS-HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN VALTUUSTO 2021 – 2025 30.6.2022 
 

 Varsinaiset jäsenet   Varajäsenet                          Äänet 

SDP Forssan kaupunki Järvinen Eino    SDP Mäkelä Karri    8,16 
KOK 90 osuutta Järvinen Tarja    KOK Jussila Kaisa    8,16 
VAS   Nummelin Jukka   VAS Pajunen Anu    8,16 
SDP   Rajahalme-Tahvanainen Tarja  SDP Haarlo Taruanna   8,16 
KESK   Tonteri Liisa    KESK  Heikkilä Miina    8,16 
                                   40,80 

KOK Someron kaupunki Fonsell-Laurila Kati   KOK Ramsay Martina   8,00 
SDP 32 osuutta Hakamäki Raila   SDP Lehtinen Riina    8,00 
PS   Kuu-Karkku Teuvo   PS Vihersola Tapio   8,00 
KESK   Salo Juha    KESK Roto Matias    8,00 
                                   32,00 

VAS Jokioisten kunta Lehtonen Petri   VAS Porma Asmo    7,75 
KESK  31 osuutta Lääveri Eeva    KESK Yrjänä Mervi    7,75 
KESK   Mutikainen Markus   KESK  Heinämäki Jukka   7,75 
SDP   Ristolainen Sanni   SDP Romppainen Emmi   7,75 
                                   31,00 

KESK Tammelan kunta Kaunisto Jyri    KESK  Tuovinen Tuomo   9,00 
KOK 18 osuutta Kosunen Taru    KOK Rämö Johanna   9,00 
                                   18,00  

KESK  Humppilan kunta Valtanen Johanna   KESK  Räsänen Reetta   6,00 
SDP 12 osuutta Räsänen Tiia    SDP Seuranen Markus   6,00 
                                   12,00 

SDP Urjalan kunta Järvinen Kari (20.6.2022 alkaen)   SDP Näppinen Tuija   6,00 
KESK  12 osuutta Vehmaa Simo    KESK Tirkkonen Ville   6,00 
                                   12,00  

KESK Ypäjän kunta Myllymäki Miia   KESK Schulman Nina   4,50 
KOK 9 osuutta Saastamoinen Markku   KOK  Jaakkola Sampsa                       4,50 
            9,00 

           Yhteensä     154,80 
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