
 Ote pöytäkirjasta 
Luksia, Länsi-Uudenmaan 
koulutuskuntayhtymä 
Yhtymäkokous § 21 31.08.2021 
 
 
Kuntayhtymän hallituksen jäsenten ja varajäsenten valitseminen toimikaudelle 2021–2025 
 
Hallitus 04.08.2021 § 64  
  
 
 
 Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Jouko Lindholm. 

 
Kuntayhtymän perussopimuksen 7 §:n mukaan yhtymäkokous valitsee 
hallituksen jäsenet ja heidän keskuudestaan puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.  
 
Perussopimuksen 10 §:n mukaan hallituksen jäsenten toimikausi on neljä 
(4) vuotta ja hallitusta valittaessa sen kokoonpano on muodostettava 
alueellisesti tasapuoliseksi. 
 
Kuntalain 58 §:n mukaan hallituksen kokoonpano on sovitettava 
sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien 
eri ryhmien kunnallisvaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella 
vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. 
 
Tasa-arvolain (Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta) §:n 4 a 
mukaan kuntayhtymän toimielimissä pitää olla edustettuna vähintään 40 % 
jäsenten lukumäärästä kumpaakin sukupuolta. 
 
 

Esitys 
Kyj Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle seuraavan päätösehdotuksen: 

 
Yhtymäkokous päättää suorittaa hallituksen jäsenten ja varajäsenten 
vaalin toimikaudelle 2021–2025 ja valita jäsenten keskuudesta hallitukselle 
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 
 

Päätös Hallitus päätti esityksen mukaisesti. 
 
Täytäntöönpano Yhtymäkokouksen esityslistalle 31.8.2021 
 __________ 
 
Yhtymäkokous 31.08.2021 § 21    
167/00.00.01.00/2021    
 
 
 Hallitus esittää yhtymäkokoukselle seuraavan päätösehdotuksen. 
 
Esitys Yhtymäkokous päättää suorittaa hallituksen jäsenten ja varajäsenten 

vaalin toimikaudelle 2021–2025 ja valita jäsenten keskuudesta hallitukselle 
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 
 
Keskustelun aikana todettiin, että Hangolla, Inkoolla ja Raaseporilla ei ole 
edustajaa hallituksessa. 
 

Päätös Vaalin tuloksena yhtymäkokous valitsi hallituksen jäseniksi ja varajäseniksi 
toimikaudelle 2021–2025: 
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 Ote pöytäkirjasta 
Luksia, Länsi-Uudenmaan 
koulutuskuntayhtymä 
Yhtymäkokous § 21 31.08.2021 
 

 
Varsinainen jäsen  Varajäsen 
 
Pekka Luoma, Lohja  Susanna Synnerberg, Lohja 
Ville Saukkola, Vihti  Heidi Seppälä, Vihti 
Paula Salapuro, Karkkila  Niko Haatainen, Karkkila 
Susanne Sjöblom, Lohja  Kalle Niemi, Hanko 
Rafik Neuman, Kirkkonummi Liisa Kosonen, Kirkkonummi 
Marko Nygård, Siuntio  Heidi Päivinen, Siuntio  
Pekka Räsänen, Lohja  Pauliina Jalola-Korhosaari, Lohja 
Kaddi Talts, Vihti  Juha Jakka, Vihti  
Merja Nevalainen, Lohja  Harri Lylylahti, Lohja 
Nina Granlund, Vihti  Vesa Honkavaara, Vihti  
Laura Skaffari, Lohja   Jani Méling, Lohja 
  
Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Pekka Luoma ja varapuheenjohtajaksi 
Pekka Räsänen. 

 __________ 
 
  Otteen oikeaksi todistaa   
 
 6.9.2021 
 
 
 Leena Kokkonen 
 hallintosihteeri 
 
 
 
 
 
 
 
 Sähköisesti allekirjoitettu pöytäkirjanote annetaan tiedoksi varsinaisille 

jäsenille ja varajäsenille sähköpostilla 6.9.2021. 
 
 Pöytäkirja on julkisesti nähtävänä Luksian verkkosivuilla www.luksia.fi 

8.9.2021. 
 
 Yhteystiedot: 
 
 Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 
 hallintosihteeri Leena Kokkonen 
 Toivonkatu 4, 08100 Lohja 
 kirjaamo@luksia.fi, leena.kokkonen@luksia.fi 
 puh. 0440 496 248  
 www.luksia.fi
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 Ote pöytäkirjasta 
Luksia, Länsi-Uudenmaan 
koulutuskuntayhtymä 
Yhtymäkokous § 21 31.08.2021 
 

 

Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 21 
 
VALITUSOSOITUS 
 
Valitusviranomainen ja valitusaika 
 
Edellä mainittuihin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.  
 
Valitusviranomainen 
Helsingin hallinto-oikeus, kirjaamo 
Radanrakentajantie 5 
00520 HELSINKI 
 
Puhelin 029 56 42000 
Fax  029 56 42079 
Sähköposti  helsinki.hao@oikeus.fi 
Virastoaika 8.00 - 16.15 
 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun 
pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä 
tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen 
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. 
 
Tiedoksiantopäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos 
määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jona työt virastoissa on 
keskeytettävä, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.  
 
Valituskirjelmä 
Valituskirjelmässä on ilmoitettava 
- valittajan tai muun valituskirjelmän laatijan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi 
- muutosvaatimuksen perusteet. 
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 
 
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä 
todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen 
ajankohdasta. 
 
Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole 
jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä tarvittava valtakirja 
(Hallintolainkäyttölaki 21 §). 
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 Ote pöytäkirjasta 
Luksia, Länsi-Uudenmaan 
koulutuskuntayhtymä 
Yhtymäkokous § 21 31.08.2021 
 

 

Valitusasiakirjojen toimittaminen 
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.  
 
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin 
valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. 
 
Omalla vastuulla valituksen voi toimittaa ennen valitusajan päättymistä myös faxilla tai 
sähköpostilla. Määräajassa toimitettava asiakirja on lähetettävä ennen määräajan päättymistä 
lainkäyttöviranomaiselle siten, että asiakirja on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa 
tai tietojärjestelmässä. 
  
 
Valituksen käsittelyn maksullisuus 
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta voidaan periä 
oikeudenkäyntimaksu. 
 
Lisätietoja 
Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 
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authority to sign asemavaltuutus ställningsfullmakt autoritet til å signere myndighed til at underskrive

representative nimenkirjoitusoikeus firmateckningsrätt representant repræsentant

custodial huoltaja/edunvalvoja förvaltare foresatte/verge frihedsberøvende
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