
Jokilaaksojen Musiikkiopiston   KOKOUSKUTSU 

kuntayhtymän yhtymävaltuusto  Esityslista on lähetetty 7.12.2022 

Kokousaika Ke 14.12.2022 klo 17.15 (kahvi/puuro klo 16.45) 
  

Kokouspaikka Hybridikokous. Kokoukseen voi osallistua etänä (sähköinen kokous) tai paikan päällä 
Toritie 15, 85500 Nivala, Nivalan toimipiste 

Käsiteltävät asiat 
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 
ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 
LASSE NIKULAN ERO LUOTTAMUSTOIMISTA JA TARKASTUSLAUTAKUNNAN UUDEN JÄSENEN 
VALINTA 
TALOUSARVIO VUODELLE 2023 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2023-
2025 
PYYNTÖ JÄSENKUNNILLE KÄSITELLÄ JOKILAAKSOJEN MUSIIKKIOPISTON KUNTAYHTYMÄN 
PERUSSOPIMUKSEN MUUTOS 
PERUSPÄÄOMAN MUUTOS JA YLIJÄÄMÄN PALAUTUS JÄSENKUNNILLE 
SIDONNAISUUSILMOITUKSET 
MUUT ASIAT 

 

 

 

  

Pöytäkirjan Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty valitusosoitus, 

nähtävällä pito pidetään yleisesti nähtävänä   

Puheenjohtaja ja 
pöytäkirjanpitäjä 

   Paavo Ranua Heidi Veikkola 

     Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä 



 

Jokilaaksojen Musiikkiopiston KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o  2 

kuntayhtymän yhtymävaltuusto                  sivu 11 

Kokousaika Ke 14.12.2022 klo 17.15 – 18.04 
        

Kokouspaikka Hybridikokous. Kokoukseen voi osallistua etänä (sähköinen kokous) tai paikan päällä 
Toritie 15, 85500 Nivala, Nivalan toimipiste 
 

    Läsnä Poissa Varajäsen Läsnä 

Saapuvilla olleet Paavo Ranua, Haapajärvi x  Ulla Savola   

jäsenet Päivi Kontio, Haapajärvi etänä  Seppo Mäkipää  

  Arja Keskitalo, Haapavesi  x Aarne Karioja  

  Juha-Matti Kurra, Haapavesi  x Anri Juntto  

  Juha Korkiakoski, Kärsämäki x  Susanna Isola  

  Jarno Haaranen, Kärsämäki etänä  Aino Jussila  

  Esko Kangas, Nivala x  Ritva Oja  

  Marja Niemi-Korpi, Nivala  x Riku Pihlajamaa  

  Osmo Hintsala, Oulainen  x Jyri-Jaakko Annala x 

  Arto Löppönen, Oulainen etänä  Wuokko Kärki  

  Marketta Kananen, Pyhäjärvi etänä  Marja Lilja  

  Markku Liuska, Pyhäjärvi etänä  Tiina Kumpulainen  

            

Muut saapuvilla  
olleet ja läsnäolon 
perusteperuste 

Heidi Veikkola, rehtori 
Jaakko Haapalainen, talous- ja hallintopäällikkö 
Irja Erkkilä, yhtymähallituksen puheenjohtaja 

  

Laillisuus ja 
päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi 

  

Asiat Pöytäkirjan mukaiset 9-17 §:t   
  

Pöytäkirjan tarkas- 
tajien valinta 

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jarno Haaranen ja Esko Kangas 

  

Pöytäkirjan 
allekirjoitus ja 
tarkastustoimitus 

Pöytäkirja todetaan kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirja tarkastetaan ja 
allekirjoitetaan sähköisesti. 
 
 
   Paavo Ranua                                                      Heidi Veikkola 
   Puheenjohtaja                                        Pöytäkirjanpitäjä   

Pöytäkirja on ollut 
yleisesti 
nähtävänä Pöytäkirja laitettu yleiseen tietoverkkoon nähtäville  ______.______._______    

Todistaa    
Virka-asema 
talous- ja hallintopäällikkö         
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KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 
Yvalt. 9 § Yhtymävaltuuston kokous on päätösvaltainen, kun vähintään 2/3 

jäsenistä on saapuvilla.  
 
 Puheenjohtaja avaa kokouksen ja toteaa läsnäolijat sekä 

kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. 
 
 Todetaan, että yhtymähallituksen puheenjohtajan, rehtorin ja 

talous- ja hallintopäällikön on oltava läsnä yhtymävaltuuston 
kokouksessa. Heidän poissaolonsa ei estä asioiden käsittelyä. 
Yhtymähallituksen jäsenillä on läsnäolo-oikeus. 

 
 Edellä mainituilla henkilöillä on oikeus ottaa osaa keskusteluun, 

mutta ei päätöksen tekemiseen, jollei hän samalla ole valtuutettu. 
  
 Yhtymävaltuusto päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja 

puheoikeudesta. 
 
 
Päätös: Yhtymävaltuuston puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi 

kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
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PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 

 

 
Yvalt. 10 § Kokoukselle valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja 
 tarkastetaan sähköisesti. 
 
 Pöytäkirja julkaistaan kuntayhtymän verkkosivuilla tarkastuksen 

jälkeen. 
 
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jarno Haaranen ja Esko Kangas. 
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ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

  

 
Yvalt. 11 § Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
  
Päätös: Hyväksyttiin. 
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LASSE NIKULAN ERO LUOTTAMUSTOIMISTA JA TARKASTUSLAUTAKUNNAN 

UUDEN JÄSENEN VALINTA 

 
Yvalt. 12 § Lasse Nikula on lähettänyt Oulaisten kaupungille 24.10.2022 

päivätyn eropyynnön luottamustoimista paikkakunnalta poismuuton 
vuoksi. 

 
 Hänen luottamustoimensa ovat Jokilaaksojen Musiikkiopiston 

kuntayhtymässä seuraavat: 
▪ yhtymävaltuuston jäsen 
▪ tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja 

 
 Oulaisten kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 2.11.2022 

myöntänyt Lasse Nikulalle eron ja valitsi Jokilaaksojen 
Musiikkiopiston kuntayhtymän yhtymävaltuuston jäseneksi Arto 
Löppösen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

 
Päätösehdotus: Yhtymävaltuusto merkitsee tiedoksi, että Oulaisten 

kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 2.11.2022 myöntänyt Lasse 
Nikulalle eron ja valitsi Jokilaaksojen Musiikkiopiston kuntayhtymän 
yhtymävaltuuston jäseneksi Arto Löppösen jäljellä olevaksi 
toimikaudeksi. 

  
 Yhtymävaltuusto valitsee tarkastuslautakunnan jäsenen ja 

varapuheenjohtajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 
  
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
 
 Yhtymävaltuusto valitsi Arto Löppösen tarkastuslautakunnan 

jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 
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TALOUSARVIO VUODELLE 2023 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 

VUOSILLE 2023-2025 

 
Yhall. 16.11.2022 §52 Kuntayhtymän talousarviovuosi on kalenterivuosi. 

Perussopimuksen mukaan taloussuunnitelmaa valmisteltaessa 
jäsenkunnille varataan tilaisuus esityksen tekemiseen 
kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Siinä tarkoituksessa 
seuraavan kalenterivuoden alustava talousarvio ja -suunnitelma 
toimitetaan jäsenkunnille 30.9. mennessä. Hyväksytty talousarvio 
ja -suunnitelma toimitetaan jäsenkunnille 15.12. mennessä. 
Kuntalain mukaan taloussuunnitelma hyväksytään vähintään 
kolmeksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman 
ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa 
hyväksytään kuntayhtymän toiminnan ja talouden tavoitteet. 

 
 Yhtymähallitus kävi kokouksessaan 1.6.2022 (Yhall. 33 §) vuoden 

2023 talousarvion raamikeskustelun. Yhtymähallitus linjasi 
vuodelle 2023 talousarvion raamit seuraavasti: Yhtymähallitus 
linjasi, että vuodelle 2023 talousarvion raamit pysyvät 
pääpiirteittään viime vuosien mukaisina. Yleisen hintatasonnousun 
seurauksena kuntien maksuosuuksiin, oppilaiden 
lukukausimaksuihin ja soitinvuokriin voidaan joutua tekemään 
pieniä korotuksia. Tuntikiintiö on 502 h/viikko. 

  
Jäsenkunnille on lähetetty 30.9.2022 alustava talousarvio ja -
suunnitelma. 

 
Rehtorin esitys: Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi 

vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023–2025 toiminta- ja 
taloussuunnitelman liitteen Talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 
2023–2025 mukaisina. 

 
Päätös: Yhtymähallitus päätti esittää yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi 

vuoden 2023 talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 

vuosille 2023–2025 liitteen Talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 

2023-2025 mukaisesti. 

 
OTE: Yhtymävaltuusto, jäsenkunnat 
 
LIITTEET:  

▪ Talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2023–2025 

 

------------------- 
Yvalt. 13 § Talousarvio vuodelle 2023 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 

vuosille 2023–2025 
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Päätös: Yhtymävaltuusto hyväksyi vuoden 2023 talousarvion sekä 

toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2023–2025liitteen 
mukaisesti. 

 
OTE: Jäsenkunnat 
 
LIITTEET:  

▪ Talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2023–2025 

 
  
  



18 
Jokilaaksojen musiikkiopiston 
kuntayhtymä yhtymävaltuusto 14.12.2022 
_____________________________________________________________________________ 
 

PYYNTÖ JÄSENKUNNILLE KÄSITELLÄ JOKILAAKSOJEN MUSIIKKIOPISTON 

KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTOS 

 
Yhall. 12.10.2022 § 43 Jokilaaksojen Musiikkiopiston kuntayhtymä pyytää jäsenkuntia 

käsittelemään ehdottamansa perussopimuksen muutoksen 
mahdollisimman pikaisesti, viimeistään kuitenkin niin, että päätös 
tulee kuntayhtymän hallintoon tiedoksi 30.11.2022 mennessä.  

 
Perussopimusta ei ole päivitetty yli 20 vuoteen ja se on perustunut 
ns. oppilaispaikkajärjestelmään. Vuosien varrella musiikkiopiston 
toiminta on muuttunut ja kehittämistarpeita on edelleen. 
Perussopimuksen muuttamisen tarvetta on arvioitu ensisijaisesti 
asiakas/oppilas näkökulmasta ja tulevaisuuden mahdollisesta 
palvelutarjonnasta katsottuna. 

  
 Jokilaaksojen Musiikkiopiston kuntayhtymän yhtymähallitus näki 

kokouksessaan 22.3.2022 § 15 perussopimuksen päivittämisen 
ajankohtaiseksi. Jäsenkuntien yhteyshenkilöille järjestettiin 
omistajaohjauksen keskustelutilaisuus 2.5.2022, jolloin käytiin läpi 
perussopimuksen muutosehdotus. Yhtymähallitus pyysi 
päätöksellään 11.5.22 § 21 jäsenkuntien lausuntoja uuden 
perussopimuksen luonnoksesta sekä ottamaan kantaa 
peruspääoman muuttamisesta Peruspääoman esimerkkilaskelma 
-liitteen mukaisesti vastaamaan nykyistä tilannetta. 

 
 Perussopimusta esitetään muutettavaksi tuntiosuusjärjestelmään 

pohjautuvaksi, mikä vastaisi paremmin musiikkiopiston nykyistä ja 
kehitteillä olevaa toimintaa. Kuntien maksuosuudetkin perustuisivat 
jatkossa jäsenkunnan osuuteen opetustunneista, mikä vastaisi 
kunnan musiikkiopistolta saamia palveluja. Musiikkiopiston 
toiminnassa on myös tärkeää huolehtia siitä, että valtionosuuden 
määrittämisen perusteena oleva tuntimäärä saavutetaan 
vuosittain, koska valtionosuus on merkittävä tulonlähde 
musiikkiopistolle. 

 
Laskennallisesti valtionosuus on myönnetty vuosittain 17 533 
opetustunnille (= laskennallinen yksikkö), josta valtionosuus kattaa 
57 % käyttökustannuksista. Opetusviikkojen ollessa 35/lukuvuosi, 
on tuntikehys keskimäärin n. 501 viikkotuntia/viikko. 
Laskennallisena yksikkönä on 45 min. oppitunti/viikko.  

 
 Nykyisen perussopimuksen mukaisesti peruspääoma on jaettu 

sopimuksen tekohetken mukaisten jäsenkuntien oppilaspaikkojen 
(345 oppilaspaikkaa) perusteella ja osa kunnista on vuosien 
varrella muuttanut oppilaispaikkojen määriä (nykyinen 308 
oppilaspaikkaa). Kuntayhtymän toiminnan on oltava 
suunnitelmallista ja pitkäjänteistä, jolloin yhtäkkiset muutokset  
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oppilaispaikoissa saattavat aiheuttaa merkittävää toiminnallista 
haittaa. Peruspääoman määrä ja jakautuminen nykytilassa ja 
uudessa tilanteessa perussopimuksen muutoksen jälkeen 
tämänhetkisten oppilaspaikkojen mukaisesti on kuvattu liitteessä 
Peruspääomalaskelma.  

 
 Ennen lopullista perussopimusehdotusta Jokilaaksojen 

Musiikkiopisto pyysi kunnilta lausuntoa perussopimuksen 
päivittämisen tarpeellisuudesta ja muutosehdotuksesta. Kaikista 
lausuntopyynnön käsitelleistä jäsenkunnista perussopimuksen 
muutokseen on suhtauduttu positiivisesti sekä erityisesti siihen, 
että toimintaa pyritään kehittämään nimenomaisesti oppilas- ja 
asiakaslähtöisesti palveluntarjonnan kautta. Musiikkiopiston 
toiminta onkin monipuolistunut ajan mittaan: perinteisten solististen 
oppilaispaikkojen rinnalle on tullut mm. soitinvalmennusta ja muuta 
ryhmäopetusta sekä päiväkotimuskaritoimintaa.  
 
Nykyinen oppilaspaikkajärjestelmä on toisaalta myös rajoitin 
oppilaiden ja kuntien näkökulmasta. Mikäli kunnan varaamat 
oppilaspaikat ovat täynnä niin oppilaita ei voi sijoittaa solistisille 
(todistukseen tähtääville) paikoille. Kuntayhtymän jäsenkunnissa 
on oppilaita, jotka ovat jonottaneet jopa vuosia oppilaspaikan 
vapautumista. 
 
Perussopimuksen muutosehdotuksessa jäsenkuntien osuudet 
laskennallisesti myönnetyille opetustunneille määräytyvät 
kuntayhtymän jäsenkuntaosuuksien suhteessa. Kukin jäsenkunta 
sopii erikseen kuntayhtymän kanssa palvelusopimuksella, miten ja 
missä laajuudessa kuntayhtymän järjestämisvelvollisuuteen 
kuuluvat palvelut kunkin jäsenkunnan osalta toteutetaan. Tämä 
mahdollistaa palveluiden räätälöinnin kuntakohtaisesti. Jäsenkunta 
voi myös jäsenkuntaosuuden mukaisten laskennallisten 
opetustuntien lisäksi tilata kuntayhtymältä muita kuntayhtymän 
tehtäväalueeseen kuuluvia palveluita eli niin sanottuja lisätunteja. 

 
Päiväkotimuskareiden käynnistymisen jälkeen musiikkiopiston 
viikoittainen opetustuntimäärä on lisääntynyt merkittävästi 
syyslukukaudesta 2022 alkaen ja on selvästi yli laskennallisten 
valtionosuustuntien. Lisätuntien tarvetta on käytännössä siis 
kaikilla jäsenkunnilla. Kuntien maksuosuuden ja lisätuntien 
suoritteiden hinnoittelu perustuu kuntayhtymän talousarvioon ja 
arvioituun palvelujen käyttöön. 
 
Lausuntokierroksen jälkeen perussopimus käytiin läpi Kuntaliiton 
asiantuntijoiden ja lakimiesten kanssa. Lausuntokerroksen 
aikaiseen perussopimusluonnokseen ei ole tarvinnut tehdä isompia 
asia muutoksia, mutta siihen on lisätty/tehty muutamia pieniä 
teknisiä tarkennuksia Kuntaliiton kommenttien pohjalta. 
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 Kuntalain 57 § mukaan perussopimusta voidaan muuttaa, jos 
vähintään kaksi kolmannesta jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden 
asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien 
yhteenlasketusta asukasluvusta. 

 
Valmistelija: Talous- ja hallintopäällikkö Jaakko Haapalainen 
 
Rehtorin esitys: Jokilaaksojen Musiikkiopiston kuntayhtymä pyytää jäsenkuntien 

kunnan/kaupunginhallituksia ja edelleen kunnan/ 
kaupunginvaltuustoja käsittelemään ja hyväksymään ehdotetun 
perussopimuksen 30.11.2022 mennessä. 

 
 Kuntayhtymän isäntäkunnassa Nivalan kaupunginhallitus on jo 

esittänyt kokouksessaan 12.9.2022 (Khall 12.09.2022 § 327) 
kaupunginvaltuustolle perussopimuksen hyväksymistä ja 
kaupunginvaltuuston on tarkoitus käsitellä tämä 19.10.2022 
olevassa kokouksessaan. 

 
 Muutetun perussopimuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2023. 
 
Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 
 Markku Liuska saapui kokoukseen tämän pykälän aikana klo 

16.29. 
 
 
OTE: Yhtymävaltuusto, jäsenkunnat 
 
 
LIITTEET:  

▪ Voimassa oleva perussopimus 
▪ Ehdotus uudeksi perussopimukseksi 
▪ Ehdotus uudeksi perussopimukseksi_Soveltamisohjeet 
▪ Vertailutaulukko muutoksista perussopimukseen 
▪ Peruspääomalaskelma 
▪ Jäsenkuntien lausunnot koskien perussopimuksen muutosta 

----------------------- 
 

Yhall. 30.11.2022 § 58 Jäsenkuntien kunnan-/kaupunginhallitukset ja edelleen kunnan-/ 

kaupunginvaltuustot ovat käsitelleet ja hyväksyneet ehdotetun 

perussopimuksen 30.11.2022 mennessä. 

 Uusi perussopimus tulee voimaan 1.1.2023. 

Rehtorin esitys: Kaikista muista jäsenkunnista paitsi Haapaveden kaupungista on 

saatu tiedoksiantona kunnan-/ kaupunginvaltuustojen päätöksistä 

pöytäkirjaotteet. Haapavedellä pöytäkirja on vielä tarkastuksessa, 

mistä syystä pöytäkirjaa ei ole vielä toimitettu JMO:lle.  
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Yhtymähallitus merkitsee asian tiedoksi ja toteaa, että vähintään 

kaksi kolmannesta jäsenkunnista perussopimuksen muutosta 

kannattanut ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien 

jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. Uusi perussopimus 

tulee voimaan 1.1.2023. 

Jäsenkuntien kunnan-/ kaupunginvaltuustojen päätösten 

päivämäärät merkitään perussopimukseen jäsenkunnittain ja 

pöytäkirjaotteet tämän pykälän liitteeksi. Haapaveden 

kaupunginvaltuustojen päätös liitetään perussopimukseen, kun 

tiedoksianto saapuu. 

 

Päätös: Yhtymähallitus merkitsi asian tiedoksi ja toteaa, että uusi 

perussopimus tulee voimaan 1.1.2023. 

Jäsenkuntien kunnan-/ kaupunginvaltuustojen päätösten 

päivämäärät merkitään perussopimukseen jäsenkunnittain ja 

pöytäkirjaotteet tämän pykälän liitteeksi. Haapaveden 

kaupunginvaltuustojen päätös liitetään perussopimukseen, kun 

tiedoksianto saapuu. 

OTE: Yhtymävaltuusto, jäsenkunnat 
 
 
LIITTEET:  

▪ Haapajärven kaupunginvaltuusto_Kvalt. 14.11.2022 § 63 
▪ Haapaveden kaupunginvaltuusto_Kvalt. 22.11.2022 § 44 
▪ Kärsämäen kunnanvaltuusto_kvalt. 1.11.2022 § 59 
▪ Nivalan kaupunginvaltuusto_kvalt. 24.11.2022 § 99 
▪ Oulaisten kaupunginvaltuusto_kvalt. 9.11.2022 § 53 
▪ Pyhäjärven kaupunginvaltuusto_kvalt 31.10.2022 § 87 

 
----------------------- 
 
Yvalt. 14 §  
 
Päätösehdotus: Yhtymävaltuusto merkitsee asian tiedoksi. 
 
Päätös: Yhtymävaltuusto merkitsi asian tiedoksi. 
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PERUSPÄÄOMAN MUUTOS JA YLIJÄÄMÄN PALAUTUS JÄSENKUNNILLE 

 
Yhall. 30.11.2022 §59 Kuntayhtymälle kertyi tilikauden 1.1. - 31.12.2021 aikana 

ylijäämää, joka kirjattiin tilinpäätöksessä edellisten tilikausien yli- ja 
alijäämätilille.  

 
Kuntayhtymän peruspääomaa voidaan korottaa edellisten 
tilikausien ylijäämistä. Perussopimuksen muutoksella ja 
peruspääoman lisäyksellä mahdollistetaan peruspääoman 
määräytyminen siten, että se vastaa todellista tilannetta (liite 
Peruspääomalaskelma).  
 
Peruspääomaa lisätään edellisen tilikauden ylijäämästä 26390,96 
euroa. Mainittu summa korottaa kuntayhtymän peruspääomaa, 
joka siten kasvaa 50 000,00 euroon. Loput tilikauden 1.1. - 
31.12.2021 aikana kertyneestä ylijäämästä palautetaan 
kuntayhtymän jäsenkunnille edellisten tilikausien ylijäämästä 
liitteen Peruspääomalaskelma mukaisesti.  

 
Talous- ja hallinto- 
päällikön esitys: Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että 

kuntayhtymän peruspääomaa korotetaan ja ylijäämä palautetaan 
jäsenkunnille liitteen Peruspääomalaskelma mukaisesti 
31.12.2022 mennessä. 

 
Päätös: Hyväksyttiin esitetysti. 
 
OTE: Yhtymävaltuusto, jäsenkunnat 
 
 
LIITTEET:  

▪ Peruspääomalaskelma 
 

 

----------------------- 
 
Yvalt. 15 §  
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
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SIDONNAISUUSILMOITUKSET 

 
Tarkastuslautakunta 18 § 2.11.2022 
 

Kuntalain 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan 
on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä 
luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja 
muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muista 
sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja 
virkatehtävien hoitamisessa. Tiettyjen kunnan 
luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava 
sidonnaisuuksistaan tarkastuslautakunnalle, joka saattaa 
ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Ilmoitukset julkaistaan yleisessä 
tietoverkossa eli kuntayhtymän kotisivuilla. 
 

Päätösesitys: Tarkastuslautakunta päättää pyytää sidonnaisuusilmoitukset ja 
saattaa ne yhtymävaltuustolle tiedoksi. Ilmoitukset saatetaan 
yhtymävaltuustolle tiedoksi kerran vuodessa. 

 
Päätös:  Tarkastuslautakunta kävi läpi sidonnaisuusilmoitukset. Yksi 

sidonnaisuusilmoitus puuttui. Pyydetään puuttuva ilmoitus. 
 

Tarkastuslautakunta merkitsi sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi ja 
saattaa ne yhtymävaltuustolle tiedoksi. 

----------------------- 
 
Yvalt. 16 §  
 
Päätös: Yhtymävaltuusto merkitsi sidonnaisuusilmoitukset tietoon 

saatetuksi. 
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MUUT ASIAT  

 
Yvalt. 17 § Muut mahdollisesti esille tulevat asiat. 
 
Päätös: Ei muita asioita. 

 

 

 

 

 



VALITUSOSOITUS 

Valitusviranomainen 

Päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta valittamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen. 

 postiosoite Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, PL 189, 90101 OULU 

 käyntiosoite Isokatu 4, 3. krs, 90100 OULU 

 puhelin 029 564 2800 sähköposti pohjois-suomi.hao(at)oikeus.fi 

 faksi 029 564 2841 virka-aika klo 8.00 - 16.15 

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 

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

 

Valitusoikeus 

Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös 

välittömästi vaikuttaa (asianosainen) ja kunnan jäsen. 

 

Valituksen peruste 

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että 

1. päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, 

2. päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai 

3. päätös on muuten lainvastainen. 

 

Valitusaika ja sen alkaminen 

Valitusaika on (30) päivää. Valitusaika alkaa kulua päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa 

tiedoksisaantipäivää ei lueta määräaikaan. 

 

Tiedoksisaanti 

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta osoiteta, seitsemäntenä (7.) päivänä siitä, kun 

valituksen alaisen päätöksen sisältävä kirje on jätetty postin kuljetettavaksi. Käytettäessä tavallista sähköistä 

tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä kolmantena (3) päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan 

jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä 

tietoverkossa.  

 

Valitusasiakirjojen sisältö, liitteet ja toimittaminen 

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

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava: 

- päätös, johon haetaan muutosta 

- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 

- perusteet, joilla muutosta vaaditaan 

Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta sekä mahdollisen laillisen edustajan, asiamiehen tai 

valituksen laatijan nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. 

Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös 

sähköpostiosoite.  

 

 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet


Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse 

täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä 

epäillä. 

Valitukseen on liitettävä 

- päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä 

- todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta 

- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Jos määräajan viimeinen päivä on 

pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, valituksen saa tehdä ensimmäisenä 

arkipäivänä tämän jälkeen. Valitus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan 

päättymistä. Mikäli valituskirjelmä lähetetään postitse, on se jätettävä postiin niin ajoissa, että se ehtii perille viraston 

aukioloaikana ennen valitusajan päättymistä. 

 

Oikeudenkäyntimaksu 

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa 

(1455/2015) säädetään. 

 

Pöytäkirja 

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Jokilaaksojen Musiikkiopiston kuntayhtymän toimistosta. 

 

käynti- ja postiosoite: Toritie 15, 85500 Nivala 

sähköposti: toimisto(at)jmo.fi 


