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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Yh 120 § Yhtymähallituksen kokous on kutsuttu koolle hallintosäännön mukaisesti ja se 

on päätösvaltainen kuusijäsenisenä 
 
 
 Yhtymäjohtaja: 
 

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 
 

  
Yh 120 § Päätös: Hyväksyttiin. 
 
     
 

____________ 
 
 
 
Hallituksen jäsen paikalla  Varajäsen paikalla  
Sirkka-Liisa Anttila x  Liisa Tonteri   
Marko Huhtanen  x  Jukka Välikoski   
Hannu Koski x  Janne Vuorenmaa   
Taru Kosunen  x  Johanna Rämö   
Riina Lehtinen x  Raila Hakamäki   
Markku Leppälahti -  Kari Leppälahti x  
Susanna Marjamäki-Vuorenpää  x  Lotta Saarenmaa   
Sami Mattila x  Tero Ahtola   
Jukka Perälä x  Kimmo Raitanen   
Mauri Rintamaa  x  Jukka-Pekka Virtanen   
Riitta Ryhtä x  Minna Alitalo   

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
   

               

Valtuuston pj. ja varapj:t paikalla 
Eino Järvinen, pj x 
Simo Vehmaa  x 
Kati Fonsell-Laurila x 
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÄÄTÖSTEN TIEDOKSIANTO 
 
Yh 121 § Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän verk-

kosivuilla pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen. 
 
 

Yhtymäjohtaja:  
 

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajat. 
 
 

Yh 121 § Päätös:  Pöytäkirjatarkastajiksi valittiin Riina Lehtinen ja Kari Leppälahti. 
 
  Hallintosäännön 140 § mukaan pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja 

tarkastaa sähköisesti. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti 
24.11.2022. 

  
  
   
  ___________ 
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FOKKA SÄÄTIÖN TOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN  
 
Yh 122 § Säätiörekisteri on rekisteröinyt Fokka Säätiö sr:n 7.10.2022 hakemuksen mukai-

sesti. Tämän jälkeen verottajalta on haettu ennakkoratkaisua säätiön verotukselli-
sen aseman varmistamista varten. Käytännössä säätiö on kuitenkin virallisesti ole-
massa ja toimintaa voidaan lähteä käynnistämään. 
 
Yhtymähallitus päätti kokouksessaan 20.9.2022 (96§), että perustuen kunnilta saa-
tuihin alustaviin lausuntoihin, LHKK käynnistää neuvottelut Forssan kaupungin, 
Humppilan kunnan, Jokioisten kunnan, Tammelan kunnan ja Ypäjän kunnan 
kanssa. Tavoitteena on rakentaa seudullinen nuorten työpajatoiminta ja seudullinen 
ohjaamotoiminta vuoden 2023 aikana. Yhtymäjohtaja on käsitellyt asiaa em. kun-
nanjohtajien kanssa lokakuussa ja pyytänyt kuntia varautumaan asiaan talous- ja 
toimintasuunnitelmissa. Tavoitteena on, että resurssien yhteen kokoamisella voitai-
siin mahdollistaa palvelujen säilyttäminen seudulla. Hyvinvointialueen edustajien 
kanssa käydään myös neuvottelut niistä palveluista, jotka kuuluvat HVA:n vastuulle. 
 
Fokka Säätiö alkaa toteuttamaan seudullista Ohjaamo-toimintaa ja seudullista nuor-
ten työpajatoimintaa vuoden 2023 aikana, mikäli kunta tai kunnat asiasta päättävät.  
Nuorten työpajarahoituksesta on neuvoteltava myös toimintaa osin rahoittavan 
Aluehallintoviraston kanssa. Ohjaamo-toiminta tai sitä vastaava palvelu tulee kun-
nille lakisääteiseksi osana TE2024-uudistusta, joten kunnan on joka tapauksessa 
suunniteltava palvelun järjestäminen. Näiden palvelujen lisäksi säätiö voi ottaa hoi-
taakseen muita kuntien työllisyydenhoidon palveluita tästä erikseen sovittaessa. 
Säätiö lähtee myös hakemaan rahoitusta tukemaan työllisyydenhoidon erilaisia pal-
veluita sääntöjensä mukaisesti, kun sopivia rahoitushakuja aukeaa. 
 
Mikäli kunta päättää hankkia palveluita Fokka Säätiöstä, kunta voi myös nimetä sää-
tiön hallitukseen yhden jäsenen. 
 
Yhtymäjohtaja:  

Tavoitteena on, että toiminnat säilyvät säätiön järjestämänä lähipalve-
luna kunnissa, kuntien kanssa sovittavalla tavalla. Seutukunnallisten 
resurssien kokoamisella säätiöön turvataan seudullisten palvelujen 
saatavuus. 
 
Esitetään Forssan kaupungille, Humppilan kunnalle, Jokioisten kun-
nalle, Tammelan kunnalle ja Ypäjän kunnalle, että kunta päättää osal-
listua seudullisen ohjaamon ja seudullisen nuorten työpajan perusta-
miseen ja osoittaa tähän rahoitusosuuden, joka on varattuna kunnan 
talousarvioon. Toiminnasta ja rahoituksesta laaditaan sopimus sää-
tiön ja kunnan kesken. Palvelut säilytetään kunnan lähipalveluna so-
pimuksessa sovittavalla tavalla. 
 
Pyydetään kuntaa nimeämään yksi edustaja Fokka Säätiön hallituk-
seen, mikäli kunta ostaa säätiöltä työllisyydenhoidon palveluita. 

 
         

Yh 122 § Päätös:        Hyväksyttiin. 
 
 
 ____________ 
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STIPENDIRAHASTON PERUSTAMINEN 
 
Yh 123 § Kuntayhtymäkonserniin kuulunut Osuuskunta Loimi-Akseli purettiin alkuvuoden 

aikana, koska osuuskunnan toiminta ei vastannut sille asetettuja tavoitteita. 
Opiskelijoiden yrittäjyyden tukemiseen on osuuskunnan perustamisen jälkeen 
tuotettu muita ratkaisuja, kuten kevytyrittäjyyspalvelu. 
 
Osuuskunnan purkamisen ja kaikkien osuuskunnan kulujen maksamisen jäl-
keen koulutuskuntayhtymälle siirtyi osuuskunnan varoja yhteensä 4930,52 €. 
Osuuskunnan hallitus esitti, että osuuskunnalta jäävien varojen osalta peruste-
taan kuntayhtymään stipendirahasto. Perustettavasta stipendirahastosta jaet-
taisiin stipendejä opiskelijoille, jotka osana opintojaan toteuttavat yrittäjämäistä 
toimintaa ja ovat jatkossa kiinnostuneita oman yrityksen perustamisesta (tule-
vaisuuden yrittäjien stipendirahasto). 
 
 
Yhtymäjohtaja: Muodostetaan stipendirahasto purkautuneelta osuuskunnalta 

jääneistä varoista. Valtuutetaan rehtori päättämään rahastosta 
myönnettävien stipendien esittämis- ja myöntöperusteista ja 
vuosittaisista saajista. 

 
         

Yh 123 § Päätös: Hyväksyttiin. 
 
 
 ____________ 
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HANKERAHOITUS HOIVA-AVUSTAJAKOULUTUKSEEN 
 
Yh 124 § Koulutuskuntayhtymä on saanut myönteisen rahoituspäätöksen Jatkuvan oppi-

misen ja työllisyyden palvelukeskukselta Hoiva-avustajakoulutushankkeeseen. 
Rahoituspäätös on liitteenä. Hankkeen tavoitteena on kouluttaa 45 hoiva-avus-
tajaa Forssan ja Hämeenlinnan seudun tarpeisiin hankeaikana, joka on 
19.10.2022 – 31.3.2024. 
 
Hankkeen kohderyhmänä ovat työssäkäyvät tai työvoiman ulkopuolella olevat 
henkilöt. Hankkeessa merkittävä rooli on hakevalla ja tukevalla toiminnalla, jota 
voidaan rahoittajan ohjeistuksen mukaisesti kohdentaa myös muilla rahoitus-
muodoilla hoiva-avustajaksi opiskeleviin.  
 
Hankkeen kokonaisbudjetti on 189 500 €. Omarahoitusosuutta ei ole. Hank-
keelle on budjetoitu henkilöstökustannuksia 160 000, jossa ovat mukana han-
ketta koordinoiva henkilö, opetus- ja ohjaushenkilöstöä ja hankesihteeri. Hanke 
toteutetaan tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa. 
 
Ensimmäiset opiskelijat ovat Forssan seudulle sijoittuvia hoitajataustaisia filippii-
niläisiä. Kanta-Hämeeseen saapuu marraskuussa yhteensä 30 filippiiniläistä sai-
raanhoitajaa, joista 15 sijoittuu FSHKY:n toimialueelle ikääntyneiden tai vam-
maispalveluyksiköihin. KV-rekrytointi on FSHKY:n toteuttama yhdessä Sarastia 
Oy:n kanssa, jossa Silkkitie Oy hoitaa kansainvälistä rekrytointia. Koulutuksen 
järjestäjinä toimii LHKK Forssan seudulla ja koulutuskuntayhtymä Tavastia Hä-
meenlinnan seudulla. Koulutussuunnittelu on tehty yhteistyössä. Koulutuksessa 
suoritetaan ensimmäiseksi hoiva-avustajakoulutus sekä tämän jälkeen lähihoi-
tajakoulutus.  
 
Filippiiniläiset sairaanhoitajat ovat saaneet lähtömaassaan suomen kielen ope-
tusta ja heidän kielitaitotasonsa on A.2.2-tasoinen. Koulutus toteutetaan oppiso-
pimuskoulutuksena, jossa painottuu hoiva-alan suomen kielen opetuksen lisäksi 
osaamisen päivitys suomalaiseen sosiaali- ja terveydenhuollon hoitotyön kult-
tuuriin sekä siinä käytettäviin työmenetelmien ja -välineisiin. Koulutus järjeste-
tään pääasiallisesti 1 lähipäivä / viikko.  Koulutuksen arvioitu kesto on n.14–16 
kk, jossa yksilöllinen opinpolku huomioidaan. Filippiiniläiset sairaanhoitajat saa-
puvat Forssan seutukunnalle 24.11.2022, ja heidän koulutuksensa alkaa 
13.12.2022. Koulutuksen toteutuksessa tehdään kiinteästi yhteistyötä FSHKY:n 
asumispalveluyksiköiden esihenkilöiden kanssa.   
 
 

      

Yhtymäjohtaja:    Merkitään tiedoksi. 
 

         
Yh 124 § Päätös: Hyväksyttiin. 

 
 
 ____________ 
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SIVUTOIMISEN TUNTIOPETTAJAN PALKKAUSJÄRJESTELMÄ 
 
Yh 125 § OVTES C-osion sivutoimisen tuntiopettajan palkkaus on muuttunut ja uusia 

määräyksiä sovelletaan uusiin sivutoimisiin tuntiopettajiin, jotka palkataan 
1.11.2022 alkaen tai sen jälkeen. Tuntipalkkion määrittämisessä otetaan huo-
mioon työn vaativuus ja vastuullisuus sekä opettajan kokemus, taidot ja kyky. 
Näiden vaikutus tuntipalkan suuruuteen määritellään paikallisesti, mikä edellytti 
paikallista neuvottelua. 
 
Paikallisen palkkausjärjestelmän pohjana ovat uudet palkkahinnoittelutunnuk-
set. Palkkausjärjestelmän osalta pitää pohtia, esim. työn vaativuuteen tai eri-
tyisosaamiseen liittyen kriteerejä, jotka voisivat tuntipalkkiota korottaa. 
 
Paikallinen neuvottelu käytiin 3.11.2022 ja neuvotteluun osallistuivat pääluot-
tamusmies Toni Lääveri, paikallisyhdistyksen puheenjohtaja Leena Liukkonen, 
henkilöstöpäällikkö Seija Lempiäinen ja elinvoimajohtaja Tanja Paassilta. Neu-
vottelun lopputuloksena laadittiin paikallinen sivutoimisia opettajia koskeva 
palkkausjärjestelmä, joka on liitteenä. 
 
 
Yhtymäjohtaja: Hyväksytään paikallinen neuvottelutulos. 
 

         
Yh 125 § Päätös: Hyväksyttiin. 
 
 
 ____________ 
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TEHTÄVÄNIMIKKEIDEN JA TEHTÄVÄKOHTAISEN PALKAN MUUTOS 
 
Yh 126 § Koulutuskuntayhtymässä työskentelee it-tuessa ATK-suunnittelija xxx xxx ja 

ICT-tukihenkilö xxx xxx. Tehtävänimikkeet eivät vastaa nykyistä toimenkuvaa ja 
tehtävänimikkeiden ajanmukaistamista ja yhdenmukaistamista on toivottu. Li-
säksi edellä mainituilla henkilöillä on vanhasta palkkarakenteesta johtuen eri 
palkka. Molemmat tekevät kuitenkin samansisältöistä työtä, joten perustetta 
palkkauksen eroavaisuudelle ei enää ole.  
 
Uusi työtehtäviä vastaava tehtävänimike olisi ICT-asiantuntija. Palkkarakennetta 
muutettaisiin niin, että ICT-asiantuntijan tehtäväkohtainen palkka olisi 1.1.2023 
lukien 3668,80 euroa/kk. Muutoksen yhteydessä sekä xxx, että xxx henkilökoh-
taiset lisät poistuisivat. xxx palkkataso säilyisi ennallaan ja xxx palkka vastaisi 
muutoksen jälkeen samasta tehtävästä maksettavaa palkkaa. 
 
Muutoksesta on kuultu sekä xxx että xxx 9.11.2022 ja muutokset ovat molem-
pien mielestä hyväksyttävät.  
 
 
    

 
Yhtymäjohtaja:  Muutetaan xxx xxx ja xxx xxx tehtävänimikkeet 1.1.2023 al-

kaen ICT-asiantuntijaksi. ICT-asiantuntijan tehtäväkohtaiseksi 
palkaksi määritellään 3668,80 euroa ja muutetaan xxx ja xxx 
palkkarakennetta niin, että henkilökohtaiset lisät poistuvat. 

 
         

Yh 126 § Päätös: Hyväksyttiin. 
 
 
 ____________ 
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MEDIA-ALAN PÄÄTOIMISEN TUNTIOPETTAJAN VIRKASUHTEEN AVAAMINEN HA-
KUUN 
 
Yh 127 § Koulutuskuntayhtymässä media-alalla on tutkintovaihtoehtona Media-alan ja 

kuvallisen ilmaisun perustutkinto ja Media-alan ammattitutkinto. Media-alan ja 
kuvallisen ilmaisun perustutkinnon suorittanut voi toimia media- ja viestintätuot-
teiden suunnitteluun, valmistamiseen, tuottamiseen ja markkinointiin liittyvissä 
tehtävissä. Ammattitutkinnon sisältöä on entisestään lisätty valokuvauksen 
osaamisalaan työelämästä tulleen tarpeen perusteella. 
 
Media-alalla on tällä hetkellä 76 päätoimista opiskelijaa. Koulutus on avattu 
myös tarjolle työvoimakoulutukseen, mikä on lisännyt opiskelijaksi hakeutuvien 
määrää. Tiimissä on myös tuotettu drone-koulutuksia ja niitä tullaan lisäämään 
muiden tiimien kanssa. 
 
Alalla on nykytilanteessa kaksi vakinaista opettajaa ja lisäksi yksi määräaikai-
nen opettaja. Koska media-alan koulutustoiminta on kuntayhtymässä vakiintu-
nut ja jatkonäkymät vahvat, toiminnan turvaamisen kannalta on tärkeää vahvis-
taa vakinaisen henkilöstön määrää yhdellä päätoimisella tuntiopettajalla.  
 
 
 
Yhtymäjohtaja:     
 

Määräaikaisuudelle ei ole perustetta. Julistetaan media-alan 
päätoimisen tuntiopettajan vakinainen virkasuhde avoimeksi, 
osaamisalana video- ja äänituotanto 

 
         

Yh 127 § Päätös: Hyväksyttiin. 
 
 
 ____________ 
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PERUSTASON ENSIHOIDON PÄÄTOIMISEN TUNTIOPETTAJAN VALINTA 
 
Yh 128 § Perustason ensihoidon päätoimisen tuntiopettajan virkasuhde oli avoimena Kunta-

rekry- ja Te-palvelussa ajalla 9.9.-7.10.2022. Määräaikaan mennessä saapui seit-
semän hakemusta.  
 
Ensihoidon opettaja suunnittelee, toteuttaa ja kehittää koulutuksia yhdessä tiimien 
kanssa. Työnkuvaan kuuluu ensiavun kouluttaminen, sosiaali- ja terveysalan kou-
lutuksien opetus- ja ohjaustehtävät, koulutuksen suunnittelu, toteutus ja kehittämi-
nen sekä työelämässä oppimisen ohjaaminen ja näyttöjen arviointi. 
 
Hakijoilta edellytettiin monipuolista, vankkaa ja ajantasaista käytännön työkoke-
musta ja osaamista ensihoidosta ja sairaanhoidosta sekä opiskelijalähtöistä ja 
ammatillista kasvua tukeavaa ohjausotetta ja joustavuutta muuttuvissa tilanteissa.  
 
Hakijoilta edellytettiin soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, vähintään 60 
opintopisteen tai 35 opintoviikon laajuisia opettajan pedagogisia opintoja ja kol-
men vuoden pituista käytännön työkokemusta opetustehtävän sisältöä lähinnä 
vastaavissa tehtävissä tai soveltuvaa ammattikorkeakoulututkintoa, vähintään 60 
opintopisteen tai 35 opintoviikon laajuisia opettajan pedagogisia opintoja ja vähin-
tään viiden vuoden pituista käytännön työkokemusta korkeakoulututkintoa vastaa-
vissa sosiaali- ja terveysalan tehtävissä. Lisäksi opetusta antavalla henkilöllä tulee 
olla oikeus harjoittaa terveydenhuollon ammattia laillistettuna ammattihenkilönä. 
Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusehdoista anne-
tun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) ammatillisten tutkinnon osien opet-
tajaa koskevien säännösten mukaan. 
 
Ennen tehtävän vastaanottamista valitun tulee esittää rikostaustaote lasten kans-
sa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukaises-
ti sekä selvitys terveydentilastaan (T-lausunto).  Palkkaus ja palvelussuhteen eh-
dot määräytyvät kunnallisen opetusalan virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) 
mukaan. Tehtävässä on 6 kk koeaika. 
 
Kaksi hakijaa kutsuttiin haastatteluun. Haastattelijoina toimivat yhtymäjohtaja, 
henkilöstöpäällikkö ja tiimin edustaja. Kokousmateriaalina on nähtävillä lista haki-
joista ja haastatteluun kutsutuista. 
 
Yhtymäjohtaja: 

Ottaen huomioon hakijoiden välillä suoritetun ansiovertailun sekä 
haastatteluissa esiin tulleet että tehtävän menestykselliseksi hoita-
miseksi vaadittavat seikat, haastattelijat esittävät edellä mainituista 
seikoista syntyneen kokonaisarvion perusteella, että tehtävään vali-
taan 1.1.2023 alkaen toistaiseksi xxx xxx Lempäälästä. 1. varasijalle 
esitetään valittavaksi xxx xxx Tampereelta. 

 
 

Yh 128 § Päätös:  Hyväksyttiin. 
 

 ____________ 
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ERITYISOPETTAJAN VALINTA 
 
Yh 129 § Erityisopettajan virkasuhde oli avoimena Kuntarekry- ja Te-palvelussa ajalla 

3.10.-21.10.2022. Määräaikaan mennessä saapui neljä hakemusta.  
 
Haettavalta henkilöltä edellytettiin ammatillisen opettajan ja ammatillisen eri-
tyisopettajan kelpoisuutta sekä vahvaa kokemusta ammatillisesta koulutukses-
ta.  
 
Erityisopettajan tehtävänä on opetus- ja ohjaustyö lähinnä tekniikan koulutus-
aloilla. Erityisopettaja tekee työtään eri osaamisen tiimeissä yhteistyössä opet-
tajien ja ohjaajien sekä opiskelija- ja työelämäpalveluiden kanssa. 
 
Haettavalta henkilöltä toivottiin monipuolista ohjausosaamista, joustavuutta 
sekä vahvoja tiimityötaitoja.  
 
Palkkaus ja palvelusuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n osio C liitteen 1 mu-
kaisesti. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä lain 504/2002 
mukainen rikosrekisteriote ja selvitys terveydentilasta. Tehtävässä noudate-
taan 6 kuukauden koeaikaa. 
 
Kaksi kelpoista hakijaa kutsuttiin haastatteluun. Haastattelijoina toimivat opis-
kelijapalveluiden johtaja ja tiimin edustaja. Kokousmateriaalina on nähtävillä 
lista hakijoista ja haastatteluun kutsutuista. 
 
Yhtymäjohtaja: 
 

Ottaen huomioon hakijoiden välillä suoritetun ansiovertailun sekä 
haastatteluissa esiin tulleet että tehtävän menestykselliseksi hoi-
tamiseksi vaadittavat seikat, haastattelijat esittävät edellä maini-
tuista seikoista syntyneen kokonaisarvion perusteella, että tehtä-
vään valitaan 1.1.2023 alkaen toistaiseksi agrologi (AMK), erityis-
opettaja xxx xxx Ypäjältä. Varasijalle esitetään valittavaksi insi-
nööri (AMK), erityisopettaja xxx xxx Hämeenlinnasta. 

         
Yh 129 § Päätös:  Hyväksyttiin. 
  

____________ 
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VAHTIMESTARIN/TOIMISTOSIHTEERIN TOIMI 
 
Yh 131 § Vahtimestarin/Toimistosihteerin toimi on ollut avoimena Kuntarekry-

järjestelmässä 31.10.-13.11.2022. Määräaikaan mennessä hakemuksensa jätti 
41 henkilöä. Videohaastatteluun kutsuttiin 14 henkilöä ja varsinaiseen haastat-
teluun heistä 6 henkilöä. Kuntayhtymän sisältä toimea haki kaksi henkilöä. 
Heidät kutsuttiin haastatteluun ilman videohaastatteluvaihetta. Haastattelijoina 
toimivat elinvoimajohtaja ja yhtymäjohtaja. 
 
Vahtimestari vastaa oppilaitoksen neuvonnan ja puhelinkeskuksen hoitamises-
ta sekä myös oppilaitoksen kassasta, toimistotarvikevarastosta ja tilauksista, 
saapuvasta ja lähtevästä postista sekä tila- ja autovarauksista. Lisäksi tehtävii-
si sisältyy mm. kulunvalvonnan ylläpidosta huolehtiminen. 
 
Tehtävän hoitaminen edellyttää soveltuvaa koulutusta ja kokemusta asiakas-
palvelutehtävistä, itsenäistä ja järjestelmällistä työotetta sekä organisointi- ja 
paineensietokykyä. Vahtimestarin tulee myös hallita käytössä olevat yleiset 
Office-ohjelmat. 
 
Lisäksi tehtävän hoitamisessa edesauttavat hyvät yhteistyötaidot, aktiivisuus ja 
oma-aloitteisuus sekä englanninkielentaito. 
 
 
Yhtymäjohtaja:  Ottaen huomioon hakijoiden välillä suoritetun ansiovertailun 

sekä haastatteluissa esiin tulleet että tehtävän menestyksel-
liseksi hoitamiseksi vaadittavat seikat, haastattelijat esittävät 
edellä mainituista seikoista syntyneen kokonaisarvion perus-
teella, että tehtävään valitaan 1.1.2023 lukien toistaiseksi  

 xxx xxx Forssasta ja hänen varalleen xxx xxx Jokioisilta. 
 

         
Yh 131 § Päätös: Hyväksyttiin. 

 
 
Taru Kosunen oli esteellinen (osallisuusjäävi) osallistumaan 
asian käsittelyyn ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsitte-
lyn ajaksi. 

 
 ____________ 
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KEVÄTKAUDEN KOKOUSAIKATAULU 
 
Yh 132 § 

 
Koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston ja yhtymähallituksen kevätkauden 
2023 kokousaikatauluksi esitetään seuraavaa: 
 
ti 24.1.2023                     klo 17.00  Yhtymähallitus 
ti 21.2.2023  klo 17.00 Yhtymähallitus 
ti 21.3.2023                     klo 17.00 Yhtymähallitus 
ti 18.4.2023                     klo 17.00 Yhtymähallitus 
ti 9.5.2023                       klo 17.00 Yhtymähallitus 
ti 9.5.2023                     klo 14.00 Yhtymävaltuusto 
ti 6.6.2023                       klo 17.00 Yhtymähallitus 
 

 
  

 
Yhtymäjohtaja: 
 

Hyväksytään kokousaikataulu. 
 
 

Yh 132 § Päätös:  Hyväksyttiin. 
   
 
 
 ___________________  
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PÄÄTÖKSET, KIRJELMÄT JA TIEDOTUKSET 
 
Yh 133§ • Viranhaltijapäätökset 1.-31.10.2022 

• Urjalan kunnan edustajien muutos LHKK:n yhtymävaltuustoon 
valtuutettu Maarit Mäenpään tilalle valittu 20.6.2022 Kari Järvinen 
varavaltuutettu Tuija Näppisen tilalle valittu 14.11.2022 Lari Pynnä 

• OKM:n myönsi ammatillisen koulutuksen laatupalkinnon LHKK:lle 
15.11.2022 
 

  
 
 
 
Yhtymäjohtaja: 

   
Merkitään tiedoksi ja hyväksyttäväksi. 

 
 
 
Yh 133 § Päätös: Hyväksyttiin. 
     
 
 
 ____________ 
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MUUTOKSENHAKU KOKOUKSEN 22.11.2022 PÄÄTÖKSISTÄ 
 
 Muutoksenhakukiellot 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kun-
nallisvalitusta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

 
 Pykälät: 120-122, 124, 127, 132-133 
 

Koska päätöksistä voidaan tehdä kuntalain mukainen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

 
Pykälät: 123, 125-126, 128-131 

 
Oikaisuvaatimus 
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (julkisissa 
hankinnoissa hankintaoikaisun) 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista: 
 
Pykälät: 123, 125-126, 128-131 

 
Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, 
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), jäsenkunta 
sekä jäsenkunnan jäsen. 

 
Oikaisuvaatimuksen osoite on 
  
  Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä 
  Yhtymähallitus 
  PL 12 
  30101 Forssa 

 
  Valitusosoitus  

Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella (kunnallisvalitus) 30 
päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista: 

  
Pykälät: - 
 
Valitusviranomainen:  
  Hämeenlinnan hallinto-oikeus 
  Raatihuoneenkatu 1 
  13100 Hämeenlinna 
 
Puhelin: 029 56 42210 (asiakaspalvelu) 
Faksi: 029 56 42269 
Sähköposti hameenlinna.hao(at)oikeus.fi 
 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoit-
teessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

 
 
 
 
 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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Hankintapäätöksen saattaminen markkinaoikeuden tutkittavaksi  
Muutoksenhakija voi - §:n osalta vedota hankintalain vastaiseen menettelyyn ja saat-
taa asiaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi 14 päivän kuluessa siitä, kun sai tietoonsa 
tarjouskilpailun ratkaisun perusteluineen.  

 
  Markkinaoikeuden osoite: 
 Markkinaoikeus 
 Radanrakentajantie 5 
 00520 Helsinki 
 
 Puhelinvaihde: 029 56 43300 
 Faksi: 029 56 43314 
 
 Sähköposti: markkinaoikeus(at)oikeus.fi 
 Sähköpostia lähetettäessä (at)-merkintä korvataan @-merkillä 
 
 Sähköinen asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/ 
 
Puheli nvaihde: 029 56 43300 
Faksi:  029 56 433 

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje, valitusosoitus ja ohje markkinaoikeudelle teh-
tävästä hakemuksesta liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

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