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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus  § 52, 53  27.5.2021   ______ 
 
§ 52 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus:  
 

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

 
Päätös: Hyväksyttiin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 53  
Pöytäkirjantarkastajien valinta 
 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Kirsi Siekkinen ja Olli Jämsén. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 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  § 54  27.5.2021   ______ 
 
§ 54 
Ilmoitusasiat 
 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö 
 

Opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö sekä Metsähallitus ovat yhdessä 
valmistelleet uuden metsäopetusmallin. Uuteen opetusmetsämalliin siirtyville ammatillisen 
koulutuksen järjestäjille maksetaan OKM:n erityisavustus opetusmetsien käyttöoikeussopimus-
mallin kompensointiin vuonna 2021 hakemuksen perusteella. Erityisavustuksen hakuaika on  
1.-30.4.2021. Kuntayhtymä on lähettänyt hakemuksen määräaikaan mennessä ja haettavan 
avustuksen määrä on 92 185,00 €. 

 
Opetus- ja kulttuuriministeriö on 26.4.2021 päivätyllä päätöksellä VN/27874/2020 ilmoittanut 
korjatun valtionosuuden tai rahoituksen määrän vuodelle 2021 eräiden opetuksen/koulutuk-
sen järjestäjien tai ylläpitäjien osalta. Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymälle 
rahoitusta myönnettiin alun perin 16 288 848 euroa ja korjatun valtionosuuden myötä rahoi-
tusta on myönnetty 16 301 160 euroa.  

 
Tuensiirtosopimus 
 

Kuntayhtymä ja Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy ovat allekirjoittaneet Biotalouskampuksen 
Älymaatila -kehittämishankkeen tuensiirtosopimuksen. Hankkeen omarahoitusosuus kuntayh-
tymän osalta on 20 % (4.000 euroa) ja tuensiirto kuntayhtymälle on 16.000 euroa. 

 
Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 
 

Tarkastuslautakunnan 5.5.2021 ja 17.5.2021 pidettyjen kokousten pöytäkirjat löytyvät 
www.poke.fi -sivulta. 

 
 POKE > Hallinto > Pöytäkirjat ja asiakirjat > Tarkastuslautakunnan pöytäkirja  
  
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  § 45  29.4.2021 
Hallitus  § 55  27.5.2021   ______ 
 
§ 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. 

 
 
- - - - 

 
§ 55 (27.5.2021) 
Henkilökunnan vuoden 2020 muistamisen kertaerän maksaminen 
 
 Jouni Kurkela selvittää kertaerän maksamisen perusteita kokouksessa. 
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus  § 55  27.5.2021   ______ 
 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 

Hallitus hyväksyy kertaerän maksamisen perusteet ja päättää kertaerän suuruuden. 
 
 
Päätös: Hallitus hyväksyi perusteet ja päätti kertaerän suuruudeksi 150 €/henkilö. 
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus  § 56  27.5.2021   ______ 
 
§ 56 
Valtuuston vaalilautakunnan vaali 
 

Kuntayhtymän hallintosäännön 103 §:n mukaan suhteellisten vaalien toimittamista varten val-
tuusto valitsee vaalilautakunnan. Lautakunnassa on viisi jäsentä ja kullakin henkilökohtainen 
varajäsen. Valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheen-
johtajan. 
 
Lautakunnan sihteerinä toimii valtuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei valtuusto toisin päätä. 

 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 

Hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee toimikaudekseen vaalilautakunnan, 
johon kuluu viisi varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä sekä määrää 
vaalilautakuntaan valituista yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. 

 
Päätös: Hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus  § 57  27.5.2021   ______ 
 
§ 57 
Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali 
 

Kuntalain 18 §:n mukaan valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen 
määrän varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän toimi-
kautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat valitaan 
samassa vaalitoimituksessa. Kuntayhtymän hallintosäännön 73 §:n mukaan on kaksi varapu-
heenjohtajaa. 
 
Puheenjohtajaksi tulee eniten ääniä saanut, ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi seuraavaksi 
eniten saanut ja toiseksi varapuheenjohtajaksi tämän jälkeen eniten ääniä saanut ehdokas. 
Mitä tässä on sanottu äänistä, koskee vertauslukuja, kun vaali toimitetaan suhteellisena. 

 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 

Hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan 
sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjohtajan. 

 
 
Päätös: Hyväksyttiin.  
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus  § 58  27.5.2021   ______ 
 
§ 58 
Tarkastuslautakunnan vaali 
 

Kuntalain 121 §:n mukaan valtuusto asettaa toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja 
talouden tarkastuksen sekä arvioinnin järjestämistä varten tarkastuslautakunnan. Lautakun-
nan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. 
 
Kuntayhtymän hallintosäännön 8 §:n mukaan tarkastuslautakunnassa on kolme (3) jäsentä, 
joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. 

 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 

Hallitus päättä esittää valtuustolle, että se suorittaa kolmijäsenisen tarkastuslautakunnan var-
sinaisten jäsenten vaalin ja valitsee kullekin varsinaiselle jäsenelle henkilökohtaisen varajäse-
nen sekä määrää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.  

 
Päätös: Hyväksyttiin.  
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus  § 59  27.5.2021   ______ 
 
§ 59 
Hallituksen jäsenmäärä, varapuheenjohtajat ja toimikausi  
 

Kuntalain 30 §:n ja 32 §:n mukaan valtuusto valitsee hallituksen toimikaudekseen, jollei val-
tuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. 
 
Perussopimuksen 10 §:n mukaan valtuusto päättää hallituksen jäsenten lukumäärästä ja kun-
talain 33 §:n mukaan varapuheenjohtajien määrästä ja valitsee kuntayhtymän hallituksen jäse-
net ja varajäenet sekä puheenjohtajat päättämäkseen toimikaudeksi. 
 
Perussopimuksen 10 §:n mukaan kuntayhtymällä on hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) 
ja enintään yhdeksän (9) jäsentä. Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. 

 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 
 Hallitus päättää esittää valtuustolle, että  
 

- valtuusto päättää hallituksen jäsenmääräksi yhdeksän (9) 
- valtuusto päättää toimikaudeksi valtuuston toimikauden 
- valtuusto valitsee varapuheenjohtajien lukumääräksi yhden (1) 

Päätös: Hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus  § 60  27.5.2021   ______ 
 
§ 60 
Hallituksen vaali 
 

Kuntalain 58 §:n mukaan muiden kuin yhtymävaltuuston kokoonpano on sovittava sellaiseksi, 
että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kunnallisvaaleissa 
saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mu-
kaisesti. 
 
Kuntayhtymän hallintosäännön 7 §:n mukaan valtuusto valitsee jäsenistä hallituksen puheen-
johtajan ja varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 

 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 
 Hallitus päättää esittää valtuustolle, että 
 

- valtuusto suorittaa yhdeksänjäsenisen hallituksen varsinaisten jäsenten vaalit 
- valtuusto valitsee varsinaiselle jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen  
- valtuusto määrää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi 

Päätös: Hyväksyttiin 
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus  § 61  27.5.2021   ______ 
 
§ 61 
Valtuuston esityslistan lähettäminen varavaltuutetuille 
 

Kuntayhtymän 79 §:n mukaan valtuusto voi päättää, että esityslista lähetetään tiedoksi vara-
valtuutetuille. Esityslista on perinteisesti lähetetty vain valtuuston varsinaisille jäsenille, mutta 
ei varavaltuutetuille. Jos valtuutettu ilmoittaa, ettei pysty osallistumaan kokoukseen, niin esitys-
lista on lähetetty kuntayhtymän toimistosta varavaltuutetulle. 
 
Esityslista liitteineen on julkaistu myös POKEn nettisivuilla. 

 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 

Hallitus päättää esittää valtuustolle, ettei valtuuston esityslistaa lähetetä tiedoksi varavaltuute-
tuille tämän valtuuston toimikauden aikana tai kunnes valtuusto toisin päättää. 

 
 
Päätös: Hyväksyttiin.  
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus  § 62  27.5.2021   ______ 
 
§ 62 
Valtuuston sihteeri 
 

Kuntayhtymän hallintosäännön 73 §:n 4 momentin mukaan valtuuston kokousten pöytäkirjan-
pitäjänä ja valtuuston sihteerinä toimii valtuuston määräämä viranhaltija. Kuntayhtymän val-
tuuston sihteerinä on toiminut talousjohtaja. 

 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 

Hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuuston pöytäkirjanpitäjänä ja sihteerinä toimii ta-
lousjohtaja valtuuston toimikauden loppuun. Mikäli talousjohtaja on estynyt osallistumaan ko-
koukseen, toimii valtuuston pöytäkirjanpitäjänä ja sihteerinä kuntayhtymän johtaja. 

 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
 
  
 

Hallituksen varapuheenjohtaja Olli Jämsén saapui  
kokoukseen tämän pykälän aikana. 
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus  § 63  27.5.2021   ______ 
 
§ 63 
Ammatillisen koulutuksen strategiarahoituksen hakeminen vuonna 2021 
 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on 19.4.2021 päivätyllä kirjeellä VN/10294/2021 ilmoittanut 
ammatillisen koulutuksen strategiarahoituksen hakemisesta vuonna 2021. 
 
Kuntayhtymä hakee rahoitusta kahteen kehittämiskohteeseen: Opetuksen ja ohjauksen laa-
dun parantamiseen sekä koulutuksen järjestäjän tieto-osaamisen parantamiseen.  
 
Rahoitusta kehittämiskohteisiin haetaan yhteensä 205.000,00 euroa. 
 
Strategiahakemus on tullut toimittaa opetus- ja kulttuuriministeriöön 17.5.2021 mennessä 
sähköisesti. Hakemuksen allekirjoittajalla tulee olla organisaation allekirjoitusoikeus. Kehittä-
misasiantuntija Tarja Naskila on valmistellut hakemuksen, joka on toimitettu opetus- ja kulttuu-
riministeriöön määräaikaan mennessä. Hakemuksen yhteenvetosivu on liitteenä nro 1. 

 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 
 Hallitus hyväksyy OKM:lle lähetetyn ammatillisen koulutuksen strategiahakemuksen. 
 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus  § 48  29.4.2021 
Hallitus  § 64  27.5.2021   ______ 
 
§ 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.  
 
 
 - - - - 
 
§ 64 (27.5.2021) 
 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on 12.5.2021 päivätyllä päätöksellä VN/4469/2021 ilmoittanut 
vuoden 2021 ensimmäisen lisäsuoritepäätöksellä myönnettävästä rahoituksesta.  
 
Kuntayhtymän on saanut perusrahoituksen harkinnanvaraista korotusta opettajien ja ohjaajien 
palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin 550 000 euroa sekä koronavirusepide-
mian johdosta tarvittaviin tukitoimiin 150 000 euroa.  
 
Kuntayhtymän johtaja selvittää päätöksen sisältöä tarkemmin kokouksessa. Päätös liitteineen 
on toimitettu kokoukseen osallistuville. 

 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 

Hallitus keskustelee päätökseen liittyen mahdollisesta oikaisuvaatimuksen tekemistä. 
 
Päätös: Hallitus päätti, että kuntayhtymä laatii oikaisuvaatimuksen, joka käsitellään kesäkuun hallituk-

sessa ja lähetetään Opetus- ja kulttuuriministeriöön. 
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus  § 65  27.5.2021   ______ 
 
§ 65 
Kuntayhtymän maksuvalmius 
 

Talousjohtaja esittelee kokouksessa kuntayhtymän maksuvalmiutta. 
 
Talousjohtajan ehdotus: 
 

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

Hallitus  § 66  27.5.2021   ______ 
 
§ 66 
Kuntayhtymän johtajan päätökset 
 

Kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkelan tekemät otto-oikeuskelpoisuuden piiriin kuuluvat päätök-
set ajalta 20.4.-17.5.2021 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  § 44  29.4.2021 
Hallitus  § 67  27.5.2021   ______ 
 
§ 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. 
 
 

- - - - 
 
 
§ 67 (27.5.2021) 
 

TE-hallinnon päätöksestä johtuen kokki Sirkku Jormanaisen vuorotteluvapaan ajankohta sekä 
pituus muuttuivat. Sirkku Jormanainen anoo TE-hallinnon päätöksen myötä uutta virkavapaa-
aikaa vuorotteluvapaata varten. Uusi aika on 3.8.2021 – 30.1.2022. 
 
Talousjohtaja Kari-Pekka Pakkala on puoltanut uutta virkavapaa-aikaa. 

 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 
 Hallitus päättää myöntää Sirkku Jormanaiselle virkavapaata ajalle 3.8.2021 – 30.1.2022. 
 
 
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: 53, 54, 55, 56 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 

 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.  
Pykälät: 52, 67 

 
 
MUUTOKSENHAKUOHJEET 
 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen 
Pykälät: 52, 67 
 
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

