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Hal 1 
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Hal 68 § 

- - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hal 2 
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 
 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 

Valitaan Anna Nieminen ja Antti Puupponen pöytäkirjantarkastajiksi. 
 
Päätös: Valittiin Anna Nieminen ja Erkki Leppänen 
 
Hal 69 § 

- - - 
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Hal 3 
ILMOITUSASIAT 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö 
 

Kirje OKM/114/592/2018, 31.5.2018 
Varainhoitovuoden aikana jaettavaksi jätetyn perusrahoituksen sekä lisätalous- 
arvion perusteella jaettavan rahoituksen hakeminen 

 
Talousjohtajan tiedotusasiat 
 

Talousjohtaja tiedottaa Kolkanlahden kiinteistön välitystilanteesta. 
 
Kuntayhtymän johtajan tiedotusasiat 
 

Kuntayhtymän johtaja tiedottaa ajankohtaisista asioista. 
 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 

Hallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Hal 70 § 

- - - 
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Hal 4 
LEHTORI PIRJO LUMIARON OPINTOVAPAA 
 

Tekniikan ja liikenteen alan Viitasaaren yksikön logistiikan lehtori Pirjo Lumiaro on 
hakenut 7.8.2018 päivätyllä hakemuksella opintovapaata ajalle 31.8. – 9.11.2018. 
Pirjo Lumiaro opiskelee logistiikan YAMK-tutkintoa Jyväskylän ammattikorkeakou-
lussa. 
Koulutusjohtaja Hannu Pönkä on puoltanut anomusta. 

 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 

Hallitus myöntää Pirjo Lumiarolle palkatonta virkavapaata opintovapaan ajalle 31.8. 
– 9.11.2018. 

 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Hal 71 § 

- - - 
 

Hallituksen varajäsen Jari Niskanen saapui kokoukseen 
tämän pykälän käsittelyn aikana klo 15.39. 
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Hal 5 
LASKUJEN HYVÄKSYMISOIKEUS 
 

Tuntiopettaja Niina Piesala on aloittanut ravintola- ja catering alan tiiminvetäjänä ja 
hänelle tulisi antaa laskujen hyväksymisoikeus Piilolan tulosalueen osalta. Aikai-
semmin tiiminvetäjänä on toiminut lehtori Anne Rantanen. 

 
Talousjohtajan ehdotus: 
 

Hallitus päättää antaa laskujen hyväksymisoikeuden Niina Piesalalle Piilolan tulos-
alueen ravintola- ja catering alan laskuihin 1.9.2018 alkaen ja samasta ajankoh-
dasta alkaen peruuttaa Anne Rantasen laskujen hyväksymisoikeuden. 

 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Hal 72 § 

- - - 
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Hal 6 
TARVAALAN BIOTALOUSKAMPUKSEN LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ 
 

Vapo Oy:n kanssa solmittu lämmöntuotantosopimus Tarvaalan yksikköön on 
sovittu päättyväksi 30.4.2019. 

 
Koska lämmöntuotantopalvelut hankitaan ammattiopiston Tarvaalan yksikön lisäksi 
myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun Tarvaalan Biotalousinstituuttiin, on sovittu, 
että laaditaan esisopimus kuntayhtymän ja ammattikorkeakoulun välille lämpöener-
gian hankinnasta. JAMKin Biotalousinstituutin lämmitysjärjestelmä kytketään mit-
tauslaitteistolla varustettuna POKEn lämpöverkkoon ja JAMK ostaa lämpöenergian 
uudelta kampuksen lämmöntoimittajalta. 
Hilmassa on ollut 14.5. – 17.6.2018 tarjouskilpailu, josta on saatu 7 tarjousta. 
 
Tarjoajat ovat olleet Carbon Exit Energia-Allianssi, Eko-Energiapalvelut ETK ja Ter-
von Puutarha tmi, Jyväskylän Energia Oy, MJ-Lämpö Oy, Vapo Oy, Saarijärven 
Kaukolämpö Oy sekä Äänekosken Energia Oy. 
 
Carbon Exitin tarjous on hylätty, koska tarjous ei ollut pyydetyn kaltainen. 
 
Tarjoukset on läpikäyty Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän ja Jy-
väskylän ammattikorkeakoulun henkilökunnan toimesta 18.6 sekä 7.8.2018 Tar-
joukset on pisteytetty tarjouksissa esitettyjen tietojen pohjalta hinnan sekä laatute-
kijöiden osalta. 
 
Tarjousten saamat pistemäärät: 

 
                                                                                    Eko-Energiapalvelut  
 MJ Äänekosken ETK Oy ja Tervon Jyväskylän Saarijärven 
 VAPO Lämpö Energia Puutarha tmi Energia Kaukolämpö 
 
Hintapisteet 78,5 61,9 66,6 78,0 75,3 80,0  
Laatupisteet 19,6 7,6 19,1 20,0 17,3 20,0 
Kokonaispisteet 98,0 69,4 85,7 98,0 92,7 100,0 

 

 
Pisteytyksessä eniten pisteitä saanut tarjous on Saarijärven kaukolämmön tarjous, 
jossa lämmöntuotantopalvelun kiinteä kuukausihinta on 3375 eur alv 0% ja lämmön 
hinta 53 eur/MWh alv 0%. 
 
Esitetään valittavaksi lämmöntuotannon kokonaispalvelun toimittajaksi Biotalous-
kampukselle Saarijärven Kaukolämpö Oy. 
 
Talousjohtaja esittelee kokouksessa saadut tarjousasiakirjat ja koulutusjohtaja 
Pekka Janhosen laatiman pisteytystaulukon. 
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Talousjohtajan ehdotus: 
 

Hallitus merkitsee tarjousten perusteella tehdyn pisteytyksen ja hyväksyy Lämmön-
tuotannon kokonaispalvelun toimittajaksi Biotalouskampukselle Saarijärven Kauko-
lämpö Oy:n 1.5.2019 alkaen. 

 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Hal 73 § 

- - - 
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Hal 7 
IRTAIMEN KÄYTTÖOMAISUUDEN MYYNTI- JA POISTOPERIAATTEET 
 

Kuntayhtymän hallintosäännön 21 §:n 5 kohdan mukaan talousjohtaja päättää irtai-
men käyttöomaisuuden myynnistä ja poistoista hallituksen päättämien perusteiden 
mukaisesti. Hallintosäännön 22 §:n 16 kohdan mukaan tulosaluejohtaja päättää ir-
taimen käyttöomaisuuden myynnistä hallituksen päättämien perusteiden mukaisesti 
yhteistyössä talousjohtajan kanssa. 
 
Hallitus hyväksyy vuosittain talousarvion täytäntöönpano-ohjeet, jossa määritellään 
hankintavaltuudet euromääräisesti. Vuoden 2018 hankintavaltuudet yksittäisen 
hankinnan osalta ovat tulosaluejohtaja alle 10.000 euroa ja kuntayhtymän johtaja 
sekä talousjohtaja alle 60.000 euroa. Yli 60.000 euron arvoisista hankinnoista päät-
tää hallitus. Irtaimen käyttöomaisuuden myynti- ja poistoperiaatteet olisi tarkoituk-
senmukaista olla samassa linjassa hankintavaltuuksien kanssa ja jatkossa hyväk-
syä kummatkin talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa vuosittain. 
 

Talousjohtajan ehdotus: 
 
Hallitus päättää, että talousjohtajalla on oikeus päättää irtaimen omaisuuden myyn-
nistä ja poistosta seuraavaa: 
- omaisuus alle 60.000 euron (alv 0 %) arvoinen 
- pääsääntöisesti myytävä irtaimisto myydään tarjousten perusteella 
- kuntayhtymälle käyttökelvoton irtaimisto arvioidaan ja voidaan joko romuttaa tai 

lahjoittaa vastikkeetta yleishyödylliseen tarkoitukseen talousjohtajan päätöksellä 
- kulkuneuvojen ja koneiden hankinnassa selvitetään voiko vanhasta laitteesta 

saada vaihdossa hyvitystä 
 
Hallitus päättää, että tulosaluejohtajalla on oikeus päättää irtaimen omaisuuden 
myynnistä ja poistosta seuraavaa: 
- omaisuus alle 10.000 euron (alv 0 %) arvoinen 
- tulosaluejohtaja sopii myynnistä tai poistosta talousjohtajan kanssa 
- pääsääntöisesti myytävä irtaimisto myydään tarjousten perusteella 
Myytävästä irtaimesta omaisuudesta tehdään viranhaltijapäätös, joka toimitetaan 
kirjanpitoon. 
Poistettavasta tai lahjoitettavasta irtaimesta omaisuudesta talousjohtaja tekee vi-
ranhaltijapäätöksen, jossa pyritään yksilöimään omaisuus ja arvioimaan hinta. Pää-
töksen jäljennös toimitetaan kirjanpitoon. 
 
Hallitus päättää yli 60.000 euron (alv 0 %) irtaimen omaisuuden myynnistä ja pois-
tosta. 

 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Hal 74 § 

- - - 
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Hal 8 
KUNTAYHTYMÄN MAKSUVALMIUS 
 

Talousjohtaja esittelee kokouksessa kuntayhtymän maksuvalmiutta. 
 
Talousjohtajan ehdotus: 
 

Hallitus merkitsee kuntayhtymän maksuvalmiuden tiedoksi. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Hal 75 § 

- - - 
 
  



ÄÄNEKOSKEN AMMATILLISEN 
KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ Kokous Sivu Pykälä 

 

Pöytäkirjantarkastajien Päätöksen toimeenpano 
nimikirjaimet 
 
 
 

Hallitus    7/23.8.2018  10 76 
 
 
Hal 9 
VUOSITYÖAIKA 
 

Hallitus on 22.2.2018 kokouksessa suositellut siirtymistä vuosityöaikaan mahdolli-
simman pian. Siirtymiseen liittyvät neuvottelut OAJ:n paikallisyhdistyksen kanssa 
on aloitettava mahdollisimman pian. Tämän vuoksi siirtymisen tarkka päivämäärä 
on tärkeä mm. neuvottelujen ja palkkahallinnossa tapahtuvien muutos aloitta-
miseksi. Kuntayhtymällä on valmiudet siirtyä vuosityöaikaan 1.8.2019. 

 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 

Hallitus keskustelee asiasta ja tekee päätöksen vuosityöaikaan siirtymisen ajan-
kohdasta. 

 
Päätös: Hallitus päätti, että kuntayhtymä siirtyy vuosityöaikaan 1.8.2019 ja vuosityöaikaan 

siirtymisen tulee perustua KT:n ja OAJ:n valtakunnalliseen sopimukseen. 
 
Hal 76 § 

- - -  
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Hal 10 
LEHTORAATTIEN PERUSTAMINEN KUNTAYHTYMÄÄN 

 
Ammatillisen koulutuksen järjestämistä koskevan reformilain (531/2017) 139 §:ssä on kou-
lutuksen järjestäjän henkilöstöä koskeva siirtymäsäännös, joka mahdollistaa yhden vuoden 
ajan poikkeamisen viranhaltijalain (304/2003) 4 §:n mukaisesta viran julkisesta hakumenet-
telystä.  
 
Siirtymäsäännöksen mukaan koulutuksen järjestäjänä toimiva kunta tai kuntayhtymä voi 
ottaa palveluksessaan 1.1.2018 olevan työsopimussuhteisen opettajan vastaavaan virka-
suhteeseen ilman julkista hakumenettelyä, jos tämä täyttää säädetyt kelpoisuusvaatimuk-
set. Virkasuhteeseen siirtäminen ei vaikuta sovellettavaan OVTES:n osioon. Menettelyn 
edellytys on, että opettajan palvelussuhde on jatkunut keskeytyksettä reformilain voimaan-
tulon jälkeen. Virkasuhteeseen ottaminen ilman julkista hakumenettelyä tulee tehdä 
31.12.2018 mennessä.  
 
Kuntalain (410/2015) 87 §:n 2 momentin mukaan tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, 
hoidetaan virkasuhteessa. Julkista valtaa käytetään muun muassa tehtävissä, joissa tehtä-
vän suorittaja voi lakiin perustuvan toimivaltansa perusteella yksipuolisesti päättää toisen 
edusta, oikeudesta tai velvollisuudesta. Vaikka henkilön tehtäviin sisältyisi julkisen vallan 
käyttöä vain vähäisessä määrin, henkilön tulee olla kuntaan virkasuhteessa. 
 
Oppilaitoksessa julkista valtaa käytetään esimerkiksi oppilaaksi/opiskelijaksi ottamisessa, 
kurinpidossa, oppilas/opiskelija-arvostelussa ja tutkintojen hyväksymisessä. Reformilain 
voimaantulon jälkeen ammatillisten tutkinnon osien arviointi tehdään yhdessä työelämän 
edustajan kanssa kollektiivisesti. Arviointi on edelleen julkisen vallan käyttöä, mutta jos sitä 
ei suoriteta yksin, tämä ei ole peruste virkasuhteen käytölle.  
 
Opettajan julkisen vallan käyttö voi siten reformin jälkeen olla lähinnä kurinpitoon liittyvää, 
ellei kyse ole valmentavan koulutuksen tai yhteisten tutkinnon osien arvioinnista. Uudessa 
ammatillista koulutusta koskevassa laissa kurinpitoa koskevat määräykset ovat luvussa 9. 
Opettajalla on esimerkiksi tietyissä laissa määritellyissä tilanteissa oikeus työpäivän aikana 
ottaa haltuunsa opiskelijalta kielletty esine tai aine sekä poistaa opiskelija luokkahuo-
neesta. 
 
Kuntatyönantajat (KT) suosittelee, että opettajat, joiden tehtäviin kuuluu julkisen vallan 
käyttöä, siirretään siirtymäsäännöksen mahdollistamalla tavalla virkasuhteeseen aikavälillä 
1.1.–31.12.2018. Jos työnantaja harkitsee yhden tai useamman opettajan siirtämistä vir-
kaan, ennen päätöksien tekemistä asiasta tulee käydä kuntien yhteistoimintalain 
(449/2007) 7 §:n mukaiset yhteistoimintaneuvottelut työvoiman käytön vähentämiseksi. 
Työnantajan lähtökohta neuvotteluihin oli, että virkasuhteisiin siirtäminen ei johda irtisa-
nomisiin. Kuitenkin mikäli opettaja ei ota hänelle tarjottua virkaa vastaan, työnantaja selvit-
tää, onko työntekijää mahdollista sijoittaa tai kouluttaa toisiin työsopimussuhteessa hoidet-
taviin tehtäviin työsopimuslain 7 luvun 4 §:n mukaisesti. Jos työntekijää ei voi sijoittaa uu-
delleen tai kouluttaa toisiin työsopimussuhteisiin tehtäviin, työnantaja voi irtisanoa opetta-
jan työsopimuksen työsopimuslain 7 luvun 3 §:n mukaisesti.  
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Kuntayhtymän nykyinen virkarakenne (mm. lehtoraatit) on ollut voimassa useita vuosikym-
meniä. Eri koulutusalojen välillä on lehtoraattien määrissä suhteessa muihin opetustehtä-
viin suuria eroja. Uudessa vuosityöajassa vuotuinen työaika on kaikilla kokoaikaisilla opet-
tajilla 1500 tuntia, tai oman vuosityöaikasuunnitelman mukainen tuntimäärä (osa-aikaiset 
päätoimiset tuntiopettajat). 
 

Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 
Hallitus keskustelee uusien lehtorin virkojen perustamisesta kuntayhtymään sekä nykyisten 
lehtorin virkojen nimikkeiden/sisältöjen muutoksista. 

 
Päätös: Hallitus päätti, että kuntayhtymän johtaja ja talousjohtaja valmistelevat uusien lehtorin  

virkojen perustamista vuoden 2018 aikana. 
 
Hal 77 § 

- - - 
 


