
Jokilaaksojen Musiikkiopiston   KOKOUSKUTSU 

kuntayhtymän yhtymähallitus   Esityslista on lähetetty 15.3.2023 

Kokousaika Ke 22.3.2023 klo 16.15 (kahvi 16.00) 
  

Kokouspaikka Hybridikokous. Kokoukseen voi osallistua etänä (sähköinen kokous) tai paikan 
päällä, Nivalan kaupungintalo, osoitteessa Kalliontie 15, 85500 Nivala. 

Käsiteltävät 
asiat 
§ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 
6. 
7.  

 

 
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 

KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2022 

VAPAAOPPILASPAIKKA- JA SOITINVUOKRA-ANOMUKSET LUKUVUODELLE 2022–

2023 

TOIMINNAN AJANKOHTAISKATSAUKSET JA TALOUDEN SEURANTA 

MUUT ASIAT 

 

 

 

  

Pöytäkirjan 
nähtävällä pito 

Pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen 
pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kuntayhtymän verkkosivuilla siten 

kuin kuntalain 140 §:ssä tarkemmin säädetään.   
Puheenjohtaja ja 
pöytäkirjanpitäjä 

   Irja Erkkilä Heidi Veikkola 

     Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä 



 

Jokilaaksojen Musiikkiopiston KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:o  1 

kuntayhtymän yhtymähallitus                  sivu 1 

Kokousaika Ke 22.3.2023 klo 16.15 –      

            

Kokouspaikka Hybridikokous. Kokoukseen voi osallistua etänä (sähköinen kokous) tai paikan päällä, 
Nivalan kaupungintalo, osoitteessa Kalliontie 15, 85500 Nivala.    

    Läsnä Poissa Varajäsen Läsnä 

Saapuvilla olleet Sikala Riikka, Haapajärvi     Savola Ulla   
jäsenet Seppä Diana, Haapavesi    Soronen Mauno  
  Koponen Niina, Kärsämäki   Isola Susanna  

 Suvanto Tuomas, Nivala     Aitto-Oja Olga  
  Erkkilä Irja, Nivala    Isomaa Antti  
  Tirilä Veli, Oulainen    Hintsala Osmo  
  Liuska Markku, Pyhäjärvi    Kumpulainen Tiina  
        

            

Muut saapuvilla  
olleet ja läsnäolon 
perusteperuste 

 
  

  

Laillisuus ja 
päätösvaltaisuus 

 

  

Asiat Pöytäkirjan mukaiset 1 –  7 §:t   
  

Pöytäkirjan 
tarkastajien 
valinta 

 

  

Pöytäkirjan  
allekirjoitus ja 
varmennus 

Irja Erkkilä                                                            Heidi Veikkola 
Puheenjohtaja                                                    Pöytäkirjanpitäjä      

Pöytäkirjan 
tarkastustoimitus 

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti ja todetaan kokouksen kulun mukaiseksi. 

  

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

Todistaa    
Virka-asema 
talous- ja hallintopäällikkö         

   



2 
Jokilaaksojen Musiikkiopiston 
kuntayhtymän yhtymähallitus 22.3.2023 
_____________________________________________________________________________ 
 

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

 
Yhall.  1 §  Yhtymähallituksen kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin 

puolet on läsnä. 
 
 Kuntalain mukaan yhtymävaltuuston puheenjohtajalla ja 

varapuheenjohtajilla on läsnäolo- ja puheoikeus yhtymähallituksen 
kokouksessa. 

 
Rehtorin esitys: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 
 
Päätös:   
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kuntayhtymän yhtymähallitus 22.3.2023 
_____________________________________________________________________________ 
 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 

 

Yhall.  2 §   
 
Rehtorin esitys: Yhtymähallitus valitsee kokouksen pöytäkirjan tarkastajat. 
 
 
Päätös:    
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kuntayhtymän yhtymähallitus 22.3.2023 
_____________________________________________________________________________ 
 

KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

 

Yhall.  3 §  Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin 
toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin 
asian, jota ei ole kokouskutsussa mainittu. 

 
Rehtorin esitys: Yhtymähallitus hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. 
 
Päätös:  
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kuntayhtymän yhtymähallitus 22.3.2023 
_____________________________________________________________________________ 
 

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2022 

  
Yhall.  4 § Kuntalain mukaan kuntayhtymän tilikausi on kalenterivuosi. 

Yhtymähallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta 
seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se 
tilintarkastajien tarkastettavaksi. Tilintarkastajien on tarkastettava 
tilinpäätös toukokuun loppuun mennessä. Yhtymähallituksen on 
saatettava tilinpäätös tilintarkastuksen jälkeen yhtymävaltuuston 
käsiteltäväksi. Yhtymävaltuuston on käsiteltävä tilinpäätös 
kesäkuun loppuun mennessä. 

 
Jokilaaksojen musiikkiopiston kuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 
2022 sisältää kuntalain mukaisen selvityksen yhtymävaltuuston 
asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden 
toteutumisesta sekä tietoja opetuksesta ja muusta toiminnasta. 

 
Rehtorin esitys: Yhtymähallitus käsittelee vuoden 2022 tilinpäätöksen ja toiminta 

kertomuksen. Yhtymähallitus: 
 
 1) hyväksyy osaltaan vuodelta 2022 laaditun tilinpäätöksen sekä 

 
2) esittää yhtymävaltuustolle, että tilikauden 1.1. - 31.12.2022 
ylijäämä 42 373,52 euroa vahvistetaan ja kirjataan edellisten 
tilikausien yli- ja ali jäämätilille, 
 
3) allekirjoittaa vuoden 2022 tilinpäätöksen ja jättää sen 
tilintarkastajan tarkastettavaksi; ja 
 
4) saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen 
edelleen yhtymävaltuuston käsiteltäväksi. 

 
Päätös:  
 
LIITTEET:  Tilinpäätös 2022 
  



6 
Jokilaaksojen Musiikkiopiston 
kuntayhtymän yhtymähallitus 22.3.2023 
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VAPAAOPPILASPAIKKA- JA SOITINVUOKRA-ANOMUKSET LUKUVUODELLE 2022–

2023  
 

Yhall. 12.10.2022 § 44 Jokilaaksojen musiikkiopiston yhtymähallitus voi myöntää 

hakemuksen perusteella vapaaoppilaspaikkoja, jotka myönnetään 

kokonaisarvion perusteella, johon vaikuttavat seuraavat syyt: 

vuositulokatto, yksinhuoltajuus, muut perustelut (pakollinen selite), 

vältetään peräkkäisiä myöntämisvuosia ja 1 

vapaaoppilaspaikka/perhe. Vapaaoppilaspaikka tarkoittaa 

vapautusta oppilasmaksuista. 

Yhtymähallitus on päätöksellään (Yhall. 22.5.2018 §16) määrittänyt 

tarkemmat vapaaoppilaspaikkojen ja soitinvuokravapautusten 

periaatteet, jotka ovat nähtävillä musiikkiopiston kotisivuilla. 

Hakemukset, jotka ovat palautettu määräajassa käsitellään. 

Poikkeuksena äkilliset elämäntilanne muutokset, jonka perusteella 

vapaaoppilaspaikkaa voidaan hakea ja myöntää myös kesken 

lukuvuoden. 

Lukuvuoden 2022-2023 viimeinen hakupäivämäärä oli 12.9.2022 

klo 12.00 mennessä. 

Kuntayhtymän talousarvion perusteella lukuvuodelle 2022–2023 

vapaaoppilaspaikkoja ja soitinvuokravapautuksia voidaan myöntää 

enintään 4 %:lle oppilaista, joka tarkoittaa 12:sta oppilasta. 

Rehtorin esitys: Yhtymähallitus käy keskustelun ja päättää vapaaoppilaspaikkojen 

myöntämisestä hakemusten perusteella. 

Päätös: Yhtymähallitus päätti vapaaoppilaspaikkojen myöntämisestä 

/hylkäämisestä liitteen Vapaaoppilaspaikkahakemukset 

_taulukko_2022 mukaisesti. Yhtymähallitus päätti myöntää 

hakemusten perusteella yhteensä 3 vapaaoppilaspaikkaa. Päätös 

vapaaoppilaspaikan myöntämisestä /hylkäämisestä tiedotetaan 

hakijoille. 

Äkillisten elämäntilanne muutosten perusteella 

vapaaoppilaspaikkaa voidaan hakea ja myöntää myös kesken 

lukuvuoden. 

OTE:  Asianosaiset 

LIITTEET: Vapaaoppilaspaikkahakemukset_taulukko_2022  

(salassa pidettävä)  

 
------------------ 
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Yhall. 5 § Jokilaaksojen musiikkiopiston yhtymähallitus voi myöntää 

hakemuksen perusteella vapaaoppilaspaikkoja, jotka myönnetään 

kokonaisarvion perusteella, johon vaikuttavat seuraavat syyt: 

vuositulokatto, yksinhuoltajuus, muut perustelut (pakollinen selite), 

vältetään peräkkäisiä myöntämisvuosia ja 1 

vapaaoppilaspaikka/perhe. Vapaaoppilaspaikka tarkoittaa 

vapautusta oppilasmaksuista. 

 Äkillisten elämäntilanne muutosten perusteella 

vapaaoppilaspaikkaa voidaan hakea ja myöntää myös kesken 

lukuvuoden. 

 Lukuvuoden 2022–2023 aikana on tullut kaksi uutta hakemusta. 

 

Rehtorin esitys: Yhtymähallitus käy keskustelun ja päättää vapaaoppilaspaikkojen 

myöntämisestä hakemusten perusteella. 

Päätös:  

 

OTE:  Asianosaiset 

LIITTEET: Vapaaoppilaspaikkahakemukset_taulukko_LV2022-23_päivitetty 

(salassa pidettävä) 
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TOIMINNAN AJANKOHTAISKATSAUKSET JA TALOUDEN SEURANTA 

 
Yhall. 6 § Rehtori ja talous- ja hallintopäällikkö antavat 

ajankohtaiskatsaukset. 
 

Yhtymähallitukselle annetaan tilannekatsaus talousarvion 
toteutumisesta ajalla 1–2/2023 kirjanpidon toteuman mukaisesti. 
 

Rehtorin esitys: Yhtymähallitus päättää merkitä ajankohtaiskatsauksien asialistan 
pöytäkirjaan ja merkitsee ajankohtaiskatsaukset tietoon saatetuksi. 

 
Päätös:  
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MUUT ASIAT  

 
Yhall. 7 §   

 

 

  

 

 


