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Pöytäkirja  2/2021 

 

Aika: Torstai 25.2.2021 klo 15.15 – 16.27 

Paikka: Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky auditorio/Teams, Piilolantie 17, 44100 Äänekoski 

 

 

OSALLISTUJAT Jäsen   varajäsen  lisätiedot 

läsnäolijat   x Johannes Leppänen, pj  Taina Kangasluoma  

  x Olli Jämsén, vpj  Petri Piispanen 

- Juhani Halonen  x Mari Paananen 
  x Jussi Kananen, teams  Merja Pekkala 

  x Matti Pannula  Erkki Leppänen 

x Sinikka Rautiainen, teams  Ilkka Kovanen 

  x Kirsi Siekkinen, teams  Terttu Paananen 

  - Marjatta Suomäki  Jari Niskanen 

  x Marke Tuominen   Juha Pekka Hytönen 

 

MUUT OSALLISTUJAT 

x Marko Tuhkanen, valtuuston, pj 

  - Aino-Kaisa Blå, valtuuston I, vpj 

  x Seppo Ijäs, valtuuston II, vpj 

  x Jouni Kurkela, kuntayhtymän johtaja 

  x Kari-Pekka Pakkala, talousjohtaja 

Allekirjoitukset 

 

 

  Johannes Leppänen  Jouni Kurkela 

  puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 

 

Käsitellyt asiat 15 – 25 § 

 

   

Pöytäkirjan tarkastus Äänekoski 8.3.2021  Äänekoski 8.3.2021 

 

 

 

  Marke Tuominen  Olli Jämsén 

 

Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Pöytäkirja pidetään nähtävillä kuntalain 140 §:n mukaan siihen liitettyine oikai-

suvaatimusohjeineen tarkastamisen jälkeen yleisessä tietoverkossa kuntayhty-

män nettisivuilla www.poke.fi sekä kuntayhtymän toimistossa, Piilolantie 17, 

Äänekoski, jollei salassa pitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. 

 

Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa 

http://www.poke.fi/
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Pöytäkirjantarkastajien  

nimikirjaimet 

Hallitus  § 15, 16  25.2.2021    

 

§ 15 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

 

Kuntayhtymän johtajan ehdotus:  

 

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

Päätös: Hyväksyttiin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 16  

Pöytäkirjantarkastajien valinta 

 

Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 

 

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Marjatta Suomäki ja Olli Jämsén 

 

 

 

 

Päätös: Valittiin Marke Tuominen ja Olli Jämsén 
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Pöytäkirjantarkastajien  

nimikirjaimet 

Hallitus  § 17  25.2.2021    

 

§ 17 

Ilmoitusasiat 

 

Yhteistyösopimus 

  

Kuntayhtymä on allekirjoittanut Osaamisella töihin -ammatillisia koulutuksen ratkaisuja hank-

keen yhteistyösopimuksen Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian kanssa. Äänekosken am-

matillisen koulutuksen kuntayhtymä on hankkeen osatoteuttaja ja kuntayhtymälle on varattu 

hankkeen hankesuunnitelman mukaiseen toteuttamiseen 104 022 €, josta omarahoitusosuus 

on 10 402 € (10 % toteuttajan kokonaiskustannuksista). 

 

Aluehallintovirasto 

 

Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto on lähettänyt 3.2.2021 päivätyllä kirjeellä kuulutuk-

sen, Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus dnro LSSAVI/11169/2020, koskien Metsä 

Fibre Oy Äänekosken biotuotetehtaan ympäristöluvan lupamääräyksen 18 mukaista selvitystä. 

Kuntayhtymällä on mahdollisuus tehdä muistutus kyseiseen selvitykseen liittyen. Kuntayhtymä 

ei tee muistutusta asiaan liittyen. 

 

Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 

 

 Tarkastuslautakunnan viimeisin pöytäkirja löytyy www.poke.fi -sivulta.  

 

POKE > Hallinto > Pöytäkirjat ja asiakirjat > Tarkastuslautakunnan pöytäkirjat 

 

 

Kuntayhtymän johtajan tiedotusasiat 

 

 Kuntayhtymän johtaja tiedottaa ajankohtaisista asioista. 

 

 

Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 

 

 Hallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. 

 

 

Päätös: Hyväksyttiin.  

http://www.poke.fi/
https://poke.fi/poke/hallinto/tarkastuslautakunta
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Pöytäkirjantarkastajien  

nimikirjaimet 

Hallitus  § 18  25.2.2021    

 

§ 18 

Laskujen hyväksymisoikeudet ja lakkauttaminen 

 

Kuntayhtymän Talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa vuodelle 2021 on määritelty laskujen 

hyväksyjät. Täytäntöönpano-ohje on hyväksytty hallituksen kokouksessa 28.1.2021, § 9. Täy-

täntöönpano-ohjeessa ei ole määritelty laskujen hyväksyjiä mm. Äänekosken logistiikan ja puu-

alan osastoille, vaikka laskun hyväksyjille osastoilla on tarve. 

 

Hallitus on myöntänyt 23.8.2018, 72 § tuntiopettaja Niina Piesalalle laskujen hyväksymisoi-

keuden ravintola- ja catering alan osalta. Niina Piesala on irtisanoutunut kuntayhtymän palve-

luksesta 4.8.2020 alkaen. 

 

Hallitus on myöntänyt 29.9.2011, 108 § tuntiopettaja Janne Pekkariselle Viitasaaren raken-

nusosaston laskujen hyväksymisoikeuden. Janne Pekkarinen on irtisanoutunut kuntayhtymän 

palveluksesta 1.1.2021 alkaen. 

 

 

Talousjohtajan ehdotus: 

 

- Hallitus päättää myöntää laskujen hyväksymisoikeuden tuntiopettaja Tero Joonalle Ääne-

kosken logistiikan osaston ja lehtori Marko Lahdelle puualan, talotekniikan ja rakennusalan 

osastojen osalta talousarvion täytäntöönpano-ohjeen hankintavaltuuksien mukaisesti 

1 500 €:n asti. 

- Hallitus päättää lakkauttaa Niina Piesalan ja Janne Pekkarisen hyväksymisoikeudet 

 

Päätös: Hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien  

nimikirjaimet 

Hallitus  § 19  25.2.2021    

 

§ 19 

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö 

 

Kuntalain (10.4.2015/410) 14 §:n 11. kohdan mukaan valtuuston tehtävänä on päättää luot-

tamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista. Kuntayhtymän valtuusto on hyväksynyt 

kokouksessaan 19.5.2017 nykyisen luottamushenkilöiden palkkiosäännön. 

 

Kuntayhtymän valtuustokausi vaihtuu kuntavaalien jälkeen kesällä 2021. Nykyiselle valtuus-

tolle esitetään päätettäväksi palkkiosääntö seuraavalle valtuustokaudelle. Palkkisääntöä on 

päivitetty ja euromääriä tarkistettu. Päivitetty palkkiosääntö löytyy liitteestä nro 1.  

 

Talousjohtajan ehdotus: 

 

Hallitus esittää valtuustolle liitteen nro 1 mukaisen päivitetyn palkkiosäännön hyväksyttäväksi 

tulevaksi voimaan uudelle v. 2021 valittavalle valtuustokaudelle. 

 

 

Päätös: Hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien  

nimikirjaimet 

Hallitus  § 20  25.2.2021    

 

§ 20 

Opiskelijatyönä rakennetun omakotitalon myyminen, Päivämiehenkuja 1 

 

Ammattiopiston Laukaan rakennusalan opiskelijat ovat rakentaneet opettajan Ismo Permikan-

kaan johdolla omakotitalon Laukaaseen Päivämiehenkuja 1:een. Tontin nro 410-405-1-1263, 

pinta-alaltaan 1280 m², on vuokrattu Laukkaan kunnalta. Vuokra-aika on alkanut 11.7.2019 

ja päättyy 31.7.2069. Valmistuneen talon kokonaisala on 172 m². Ammattiopisto myy omakoti-

taloa Etuovi.com:ssa yksityisenä myyjänä ja tarvittaessa antaa myyntitoimeksiannon kiinteis-

tönvälittäjälle. Tulevan kaupanteon kannalta olisi tarkoituksenmukaista, että koulutusjohtaja 

Hannu Pönkä ja talousjohtaja Kari-Pekka Pakkala oikeutetaan hoitamaan kiinteistön myyntiin 

liittyvät toimenpiteet. 

 

Talousjohtajan ehdotus: 

 

- Hallitus päättää oikeuttaa koulutusjohtaja Hannu Pönkän ja talousjohtaja Kari-Pekka Pak-

kalan myymään Päivämiehenkuja 1:een rakennetun tontilla 410-405-1-1263 olevan oma-

kotitalon ja allekirjoittamaan kauppaan liittyvät asiakirjat.  

- Hallitus valtuuttaa talousjohtaja Kari-Pekka Pakkalan tarvittaessa antamaan myyntitoimek-

siannon kiinteistövälittäjälle. 

 

Päätös: Hyväksytiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien  

nimikirjaimet 

Hallitus  § 21  25.2.2021    

 

§ 21 

Luonnonvara-alan puukauppa 

 

Saarijärven yksikön opetusmetsävastaava Lauri Linnove on pyytänyt 14.12.2020 sähköpos-

titse ostotarjoukset UPM-metsältä, Stora Enso Oyj:ltä sekä Metsä Group:lta.  

 

Leimikon määrä on yhteensä 501 k-m³. Leimikkoon sisältyy pienaukkohakkuuta ja uudistus-

hakkuuta ja koko leimikko esitetään tehtäväksi hankintakauppana. Uudistushakkuun koko-

naismäärä on 328 k-m³ (1 ha) ja pienaukkohakkuun puumäärä on kaikkiaan 173 k-m³. Uu-

distushakkuu sijaitsee Tarvaalan tilan Rahkolan palstalla ja pienaukkohakkuut sijaitsevat 
Kallinjärven varressa Tarvaalassa ja toinen Metsäkoulun pihassa Kolkanlahdessa. Kyseiset 
hakkuualueet ovat kuntayhtymän omistuksessa. 
 

Ostotarjouksia saatiin määräaikaan 18.1.2021 mennessä Stora Enso Oyj:ltä sekä UPM-Met-

sältä. 

 

Ostotarjoukset 

Stora Enso Oyj 27.624,00 € 

UPM-Metsä  26.970,00 € 

 

Tarjousvertailu on toimitettu esityslistan mukana kokoukseen osallistuville. Asia käsitellään tar-

kemmin kokouksessa, jossa ovat myös kaikki puukauppaa koskevat asiakirjat ja kartat. 

 

Talousjohtajan ehdotus: 

 

- Hallitus päättää tehdä puukaupan Stora Enson ostotarjouksen perusteella hintaan 

27.624,00 €. 

- Hallitus valtuuttaa Saarijärven yksikön koulutusjohtaja Pekka Janhosen allekirjoittamaan 

puukaupan kauppakirjan. 

 

Päätös: Hyväksytiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien  

nimikirjaimet 

Hallitus  § 8  28.1.2021 

Hallitus  § 22  25.2.2021    

 

§ 8 

Selvitys kuntayhtymän kuraattori- ja psykologipalveluista 

 

Oppivelvollisuuden laajentumisen myötä kuntayhtymä tulee tarvitsemaan enemmän kuraattori- 

ja psykologipalveluja. Tämän vuoksi kuntayhtymä selvittää palveluiden saatavuutta tällä het-

kellä ja niiden mahdollista lisäämisen tarvetta toimialueella olevien yksiköiden osalta. Jouni 

Kurkela selvittää asiaa kokouksessa. 

 

 

Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 

 

Hallitus keskustelee tarvittavien kuraattori- ja psykologipalveluiden hankkimisesta. 

 

 

Päätös: Kuntayhtymän johtaja antaa hallitukselle esityksen kuraattori- ja psykologipalveluista osana 

kuntayhtymän opiskelijapalveluita. Esitys käsitellään seuraavassa hallituksen kokouksessa. 

 

 

- - - -  
 

 

§ 22 (25.2.2021) 

 

Kuntayhtymän johtaja on laatinut esityksen kuraattori- ja psykologipalveluista osana kuntayhty-

män opiskelijapalveluita, joka on lähetetty esityslistan mukana hallituksen varsinaisille jäse-

nille. Jouni Kurkela selvittää esitystä kokouksessa. 

 

Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 

 

Hallitus hyväksyy esityksen, että kuraattori- ja psykologipalvelut tarjotaan kuntayhty-

män omana opiskelijahuollon palveluna. 
 

 

Päätös: Hallitus antaa toimeksiannon kuntayhtymän johtajalle neuvotelle kuntayhtymän alueella toimi-

vien yksiköiden kuntien kanssa psykologi- ja kuraattoripalveluista. 
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Pöytäkirjantarkastajien  

nimikirjaimet 

Hallitus  § 23  25.2.2021    

 

§ 23 

Kuntayhtymän maksuvalmius 

 

Talousjohtaja esittelee kokouksessa kuntayhtymän maksuvalmiutta. 

 

Talousjohtajan ehdotus: 

 

Hallitus merkitsee kuntayhtymän maksuvalmiuden tiedoksi. 

 

 

Päätös: Hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien  

nimikirjaimet 

Hallitus  § 24  25.2.2021    

 

§ 24 

Kuntayhtymän johtajan päätökset 

 

Kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkelan tekemät otto-oikeuskelpoisuuden piiriin kuuluvat päätök-

set ajalta 19.1.-15.2.2021 on ilmoitettu kuntayhtymän hallintosäännön 27 §:n ja hallituksen 

päätöksen 25.4.2019, 47 §:n mukaisesti sähköisesti hallituksen kokoukseen osallistuville luot-

tamushenkilöille. 

 

 

Hallituksen puheenjohtajan ehdotus:  

 

Hallitus päättää, ettei päätöksiä oteta hallituksen käsittelyyn. 

 

 

Päätös: Hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien  

nimikirjaimet 

Hallitus  § 25  25.2.2021    

 

§ 25 

Hallituksen jäsenen luottamustehtävän päättyminen 

 

Viitasaaren kaupunki on ilmoittanut, että Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän 

hallituksen jäsen Juhani Halonen on menehtynyt 10.2.2021. Viitasaaren kaupunginhallitus on 

todennut edesmenneen valtuutetun Juhani Halosen luottamustoimen päättyneeksi 22.2.2021 

pitämässään kokouksessaan. Päätös on pantu täytäntöön heti. 

 

Kuntayhtymän perussopimuksen 10 §:n mukaan valtuusto valitsee toimikaudekseen hallituk-

sen, johon kuuluu vähintään viisi (5) enintään yhdeksän (9) jäsentä. Kullekin jäsenelle valitaan 

henkilökohtainen varajäsen. Kuntayhtymän hallituksessa on tällä hetkellä yhdeksän (9) varsi-

naista jäsentä ja kullakin jäsenellä henkilökohtainen varajäsen. 

 

Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 

 

 Hallitus esittää valtuustolle, että se  

 

- toteaa Juhani Halosen luottamustoimen Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhty-

män hallituksessa päättyneeksi 

- Valitsee jäljellä olevalle valtuustokaudelle Juhani Halosen tilalle toisen henkilön kuntayhty-

män hallitukseen 

Päätös: Hyväksyttiin. 
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvali-

tusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.  

Pykälät: 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25 

 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 

päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.  

Pykälät: 15, 21 

 

 

MUUTOKSENHAKUOHJEET 
 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen 

Pykälät: 15, 21 

 

Oikaisuvaatimus viranomainen: 

Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän hallitus, PL 41, 44101 ÄÄNEKOSKI 

(käyntiosoite: Piilolantie 17) 

 
Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta voi tehdä julkisista hankinnoista annetun lain perusteella 

valituksen markkinaoikeudelle tai hankintaoikaisun kuntayhtymälle:  

Pykälä:  

 
 Valitusviranomainen: 

Markkinaoikeus, Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki 

puhelinvaihde: 02095643300 

sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 

 

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen 

 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katso-

taan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katso-

taan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämi-

sestä. Sähköisen tiedoksiannon kohdalla vastaava aika on kolme päivää. Tiedoksisaantipäivää ei lueta 

oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun-

päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimusasiakirjan toimittaa ensimmäisenä 

arkipäivänä sen jälkeen. 

 

Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen 

 
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se voi olla myös sähköisessä muodossa. Oikaisuvaatimuk-

sessa on ilmoitettava päätös,  

- johon haetaan oikaisua,  

- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi  

- millä perusteilla oikaisua vaaditaan 

 

Lisäksi on ilmoitettava henkilötiedot   

- nimi  

- kotikunta  

- postiosoite  

- puhelinnumero  

- Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa sähköisesti, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös 

sähköpostiosoite.  

 

Oikaisuvaatimusasiakirja on toimitettava kuntayhtymän hallitukselle viimeistään määräajan viimei-

senä päivänä oikaisuvaatimusviranomaisen osoitteeseen.  

 

Liitetään pöytäkirjaan  

mailto:markkinaoikeus@oikeus.fi

