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Aika: Torstai 29.4.2021 klo 15.15 – 16.22 
Paikka: Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, Piilolantie 17, auditorio/teams, 44100 Äänekoski 
 
 
OSALLISTUJAT Jäsen   varajäsen  lisätiedot 
läsnäolijat   x Johannes Leppänen, pj  Taina Kangasluoma  
  x Olli Jämsén, vpj  Petri Piispanen 
  - Jussi Kananen  - Merja Pekkala 
  x Matti Pannula, teams, 45-51 § Erkki Leppänen 

x Sinikka Rautiainen, teams  Ilkka Kovanen 
  x Risto Rossi   Mari Paananen   

x Kirsi Siekkinen, teams  Terttu Paananen 
  x Marjatta Suomäki, teams  Jari Niskanen 
  x Marke Tuominen   Juha Pekka Hytönen 
 

MUUT OSALLISTUJAT 
x Marko Tuhkanen, valtuuston, pj, teams 

  -  Aino-Kaisa Blå, valtuuston I, vpj 
  x Seppo Ijäs, valtuuston II, vpj, teams 
  x Jouni Kurkela, kuntayhtymän johtaja 
  x Kari-Pekka Pakkala, talousjohtaja 
 
Allekirjoitukset 

 

 

  Johannes Leppänen  Jouni Kurkela 
  puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 
 
Käsitellyt asiat 41 – 51 § 
 
   
Pöytäkirjan tarkastus Äänekoski 7.5.2021  Viitasaari 17.5.2021 
 
 
 
  Marke Tuominen  Risto Rossi 
 
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  § 41, 42  29.4.2021   ______ 
 
§ 41 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus:  
 

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

 
Päätös: Hyväksyttiin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 42  
Pöytäkirjantarkastajien valinta 
 
 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Marke Tuominen ja Risto Rossi 
 
 

 
Päätös: Valittiin Marke Tuominen ja Risto Rossi  
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus  § 43  29.4.2021   ______ 
 
§ 43 
Ilmoitusasiat 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö 
 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on ilmoittanut 19.4.2021 päivätyllä kirjeellä VN/10294/2021 
ammatillisen koulutuksen strategiarahoituksen hakemisesta vuonna 2021. Koulutuksen järjes-
täjän on toimitettava strategiarahoitushakemuksensa opetus- ja kulttuuriministeriöön viimeis-
tään 17.5.2021. 

 
Opiskelijatyönä rakennetun omakotitalon myynti 
  

Ammattiopistolla on ollut Etuovi.comissa myynnissä Laukaassa Päivämiehenkuja 1:ssä opiske-
lijatyönä rakennettu omakotitalo. Talo on myyty ja siihen liittyvät kauppakirjat on allekirjoitettu. 

 
Luonnonvara-alan puukauppa 
 

Kuntayhtymän hallitus päätti 25.2.2021, 21 § tehdä puukaupan Stora Enson kanssa ja val-
tuutti Saarijärven yksikön koulutusjohtajan Pekka Janhosen allekirjoittamaan puukaupan kaup-
pakirjan. Puukaupan hankintahakkuusopimus on allekirjoitettu 9.4.2021. 

  
Tarkastuslautakunta 
 
 Tarkastuslautakunnan 19.3.2021 pidetyn kokouksen 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  § 44  29.4.2021   ______ 
 
§ 44 
Kokki Sirkku Jormanaisen vuorotteluvapaa 
 

Piilolan suurkeittiön kokki Sirkku Jormanainen on anonut 31.3.2021 päivätyllä hakemuksella 
palkatonta virkavapaata ajalle 14.6.-24.10.2021 (132 päivää) vuorotteluvapaata varten. 
 
Työnantajan on palkattava vuorotteluvapaan ajaksi TE-keskuksen ehdot täyttävä sijainen. 
 
Talousjohtaja Kari-Pekka Pakkala on puoltanut anomusta. 

 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 

Hallitus päättää myöntää Sirkku Jormanaiselle palkatonta virkavapaata ajalle 14.6.-24.10.2021 
vuorotteluvapaata varten. 

 
 
Päätös: Hyväksyttiin.  
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus  § 45  29.4.2021   ______ 
 
§ 45 
Neuvottelupyyntö 
 

OAJ:n Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston paikallisyhdistys ry. on 24.3.2021 päivätyllä 
kirjeellä esittänyt pyynnön aloittaa kunnallisen pääsopimuksen 8, 13 ja 14 §:n mukaisia neu-
votteluja pandemiasta aiheutuneiden tehtävien vaativuuden kasvamisesta sekä lisätöiden ja -
vastuiden korvaamisesta KVTES:n soveltamisalan piirissä olevien jukolaisten osalta. 
 
Neuvottelu käytiin 8.4.2021 ja neuvottelussa keskusteltiin koronatilanteesta kuntayhtymän 
alueella. Kuntayhtymän toimialueella kevään 2020 jälkeen tilanne on ollut vakaa eikä merkittä-
ville toimenpiteille, epidemiasta vastaavien lääkäreidenkään mukaan, koskien toisen asteen 
koulutusta, ole ollut perusteita.  
 
Vaikka koronatilanne on ollut vakaa, on epidemiasta johtuen kuntayhtymän toiminnassa jou-
duttu muuttamaan joitakin käytänteitä huolehtien mm. etäisyyksistä, maskien käytöstä sekä 
noudattaen erityistä varovaisuutta vähäistenkin oireiden ilmaantuessa. Tästä huolimatta, toi-
minta on ollut tuloksellista, joka näkyy vuoden 2020 ylijäämäisenä tilinpäätöksenä, kevään 
2021 ensisijaisten hakijoiden ennätyksellisenä määränä ja positiivisista opiskelija-/henkilöstö-
kyselyiden tuloksista.  
 
On hyvä käydä hallituksessa keskustelua, onko aiheellista ”muistaa” koko henkilöstöä saavute-
tuista hyvistä taloudellisista/toiminnallisista tuloksista kuluvana keväänä, mutta ehkä myös 
seuraavina vuosina erikseen määriteltyjen kriteerien perusteella. 
 

 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 

Hallitus keskustelee henkilöstön muistamisesta ja muistamiseen liittyvien kriteereiden määrit-
tämisestä tuleville vuosille. 
 

 
Päätös: Kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkelalle ja talousjohtaja Kari-Pekka Pakkalalle annettiin toimeksi 

valmistella esitys kevään kertaerän maksamisesta henkilöstölle, joka perustuu ennätykselli-
seen ensisijaisten hakijoiden määrään, hyvään taloudelliseen tulokseen ja positiivisiin opiske-
lija- ja henkilöstökyselyiden tuloksiin sekä laatia esitys palkitsemisjärjestelmästä tuleville vuo-
sille. Kertaerän maksamisen esitys käsitellään 27.5.2021 kokouksessa ja tulevien palkitsemis-
järjestelmän esitys 17.6.2021 kokouksessa. 
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus  § 46  29.4.2021   ______ 
 
§ 46 
Kuntayhtymän johtajan ja talousjohtajan järjestelyerä 
 

Kuntayhtymässä on jaettu henkilöstölle eri virkaehtosopimuksiin liittyvät järjestelyerät, joka ei 
koskenut kuntayhtymän johtajaa ja talousjohtajaa. KVTES:n allekirjoituspöytäkirjan 3 §:n 2 
mom. kohdentamisessa tulee huolehtia siitä, että johto- ja esimiesasemassa sekä muiden 
palkkahinnoittelun ulkopuolella olevien palkkaus on oikeassa suhteessa heidän alaistensa tai 
verrokkiryhmien palkkaan nähden. Kuntayhtymän johtajan ja talousjohtajan osalta hallitus kä-
sittelee järjestelyerää. 

 
Hallituksen puheenjohtajan ehdotus: 
 
 Hallitus keskustelee ja päättää asiasta. 
 
Päätös: Vuoden 2021 paikallista järjestelyerää ei huomioida ylimmän johdon palkkauksessa.
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus  § 47  29.4.2021   ______ 
 
§ 47 
Hankintaoikaisu  
 

Viita-Kone Oy:n Ossi Leskinen on toimittanut sähköisesti 7.4.2021 päivätyn hankintaoikaisun 
hallituksen 25.3.2021, § 34 tekemään päätökseen hankkia traktori opetuskäyttöön AGCO 
Suomi Oy:ltä. Hankintaoikaisussa Leskinen pyytää AGCO Suomi Oy:n tarjousten hylkäämistä. 
Hylkäämisen perusteena Ossi Leskinen pitää tarjouspyynnössä ollutta vaadetta, että vaihtoeh-
toisi tarjouksia ei sallita. Opetusmaatilan työnjohtaja Matias Harjula on antanut hankintayksi-
kön vastineen hankintaoikaisuun. Vastineessa on selvitetty, että AGCO Suomi Oy:n tarjoukset 
ovat rinnakkaistarjouksia, ei vaihtoehtoisia tarjouksia.  
 
Hankintaoikaisu ja siihen annettu vastine on toimitettu esityslistan mukana hallituksen varsi-
naisille jäsenille.  
 
Hankintapäätöksestä ei ole tehty valitusta markkinaoikeuteen. 

 
Talousjohtajan ehdotus: 
 

Hallitus päättää, ettei hankintaoikaisua koskeva vaatimus anna aihetta muuttaa hankintapää-
töstä ja hylkää hankintaoikaisuvaatimuksen. 

 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 

 
 
  



9 
Pöytäkirja 4/2021 

Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus  § 48  29.4.2021   ______ 
 
§ 48 
Varainhoitovuoden 2021 lisäsuoritepäätöksellä opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä koronavirusepi-
demian johdosta tarvittaviin tukitoimiin myönnettävien lisärahoitusten hakeminen 
 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on 26.2.2021 päivätyllä kirjeellä VN/4469/2021 ilmoittanut lisä-
suoritepäätöksellä myönnettävien lisärahoitusten hakemisesta opettajien ja ohjaajien palkkaa-
miseen sekä koronavirusepidemian johdosta tarvittaviin tukitoimiin. 
 
Hakemus on tullut toimittaa opetus- ja kulttuuriministeriöön 31.3.2021 mennessä. Liitteenä 1 
on opetus- ja kulttuuriministeriölle toimitettu hakemus. 
 
Kuntayhtymän johtaja selvittää kokouksessa opetus- ja kulttuuriministeriölle toimitettua hake-
musta.  
 

Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 

Hallitus hyväksyy opetus- ja kulttuuriministeriöön toimitetun liitteen 1 mukaisen lisärahoitusha-
kemuksen. 

 
Päätös: Hyväksyttiin.  
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus  § 49  29.4.2021   ______ 
 
§ 49 
Kuntayhtymän maksuvalmius 
 

Talousjohtaja esittelee kokouksessa kuntayhtymän maksuvalmiutta. 
 
Talousjohtajan ehdotus: 
 

Hallitus merkitsee kuntayhtymän maksuvalmiuden tiedoksi. 
 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus  § 50  29.4.2021   ______ 
 
§ 50 
Kuntayhtymän johtajan päätökset 
 

Kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkelan tekemät otto-oikeuskelpoisuuden piiriin kuuluvat päätök-
set ajalta 16.3.-19.4.2021 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  § 51  29.4.2021   ______ 
 
§ 51 
Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen jäsen 
 

Kuntayhtymä on Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy:n osakas ja kuntayhtymällä on hallituk-
sessa yksi jäsen. Jäsenenä on ollut kuntayhtymän johtaja. 

 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 

Hallitus päättää ehdottaa Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitukseen jäsenen vuodelle 
2021. 

 
 
Päätös: Hallitus nimittää edustajaksi kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkelan.  
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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: 42, 43, 45, 47, 48, 49, 50 

 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.  
Pykälät: 41, 44, 46, 51 

 
 
MUUTOKSENHAKUOHJEET 
 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen 
Pykälät: 41, 44, 46, 51 

 
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: 029 56 43300 
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

