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VALTUUSTO 
 
Aika: Perjantai 17.9.2021 klo 13.05 – 14.25 
Paikka: Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, auditorio, Piilolantie 17, 44100 Äänekoski 
 
 
OSALLISTUJAT  
läsnäolijat   Liite nro 1 
 

- - - - 

Muut osallistujat Jouni Kurkela, kuntayhtymän johtaja 
  Kari-Pekka Pakkala, talousjohtaja 
 
Allekirjoitukset 19-21, 29, 22-24 § 25-28, 30-31 § 

 

 

  Erkki Pönkänen Ville Kivimäki  Kari-Pekka Pakkala  
  puheenjohtaja  puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 
 
Käsitellyt asiat 19 – 31 § 
 
   
Pöytäkirjan tarkastus  Äänekoski 1.10.2021  Laukaa 1.10.2021  
 
 
 
   Marjo Rautiainen  Marko Hytönen  
 
Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Pöytäkirja pidetään nähtävänä 4.10.2021 yleisessä tietoverkossa kuntayhty-

män nettisivuilla www.poke.fi sekä kuntayhtymän toimistossa, Piilolantie 17, 
Äänekoski, jollei salassa pitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. 

 
Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa       
 
 
 
________________________________________________________________________________________________
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Valtuusto  § 19  17.9.2021    
 
19 §  
Kokouksen avaus 
 

Kuntalain 94 §:n mukaan kokouskutsun valtuuston ensimmäiseen kokoukseen antaa hallituk-
sen puheenjohtaja ja kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa pu-
hetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu. 

 
 
 
Päätös: Valtuutettu Erkki Pönkänen avasi kokouksen ja toivotti osanottajat tervetulleiksi valtuustokau-

den ensimmäiseen kokoukseen. 
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Valtuusto  § 20  17.9.2021    
 
20 §  
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Liite nro 1 sisältää luettelon jäsenkuntien valitsemista Äänekosken ammatillisen koulutuksen 
kuntayhtymän valtuuston jäsenistä ja heidän henkilökohtaisista varajäsenistään. Liitteessä on 
esitetty henkilökohtaiset ja kuntakohtaiset äänimäärät. 
 
Kokouskutsu on kuntayhtymän hallintosäännön 78 §:n mukaan lähetettävä vähintään 14 päi-
vää ennen kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai 
-velvollisuus. 

 
Valtuusto on perussopimuksen 8 §:n mukaan päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolman-
nesta (2/3) jäsenistä on saapuvilla. Kunnan valitsemien jäsenten äänimäärä jakautuu tasan 
heistä saapuvilla olevien kesken. 
 
 

Ehdotus:  Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan läsnäolevat hallituksen jäsenet.  
 
 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Vahvistetaan äänestysluettelo seuraavasti:  
 
- todetaan ne kunnat, joilla ei ole kokouksessa edustusta 

- todetaan kokouksen kokonaisäänimäärä 

- todetaan kuntakohtaiset äänimäärät 

- todetaan, että jäsenkuntaa edustavien jäsenten yhteismäärä jakautuu heistä saapuvilla 
olevien kesken tasan 

 
Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä vahvistettiin äänestysluettelo liitteen 1 

mukaisesti. Todettiin lisäksi, että läsnä kokouksessa olivat kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkela 
sekä talousjohtaja Kari-Pekka Pakkala. 
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Valtuusto  § 21, 22  17.9.2021    
 
21 §  
Pöytäkirjan tarkastajien valinta ja käsittelyjärjestyksen muuttaminen 
 
Ehdotus: Valtuusto valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä pöytäkirjantarkastajiksi. 
 
 
Päätös: Valittiin Marjo Rautiainen ja Marko Hytönen 
 
 
 

Käsittelyjärjestyksen muuttaminen 
 
Hallintosäännön 90 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei 
valtuusto toisin päätä.  
 
Kinnulan kunnan varavaltuutettu Kalevi Kinnunen esitti, että 29 § Valtuuston sihteeri käsitel-
täisiin ennen 22 §:ää. Valtuusto oli yksimielinen käsittelyjärjestyksen muuttamisesta. 

 
Päätös:  Valtuusto päätti muuttaa käsittelyjärjestystä siten, että 29 § käsitellään seuraavana asiana eli 

ennen 22 §:ää. 
 
 
 
 
22 §  
Ääntenlaskijoiden valinta 
 
Ehdotus: Valtuusto valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä ääntenlaskijoiksi. 
 
 
Päätös: Valittiin Marjo Rautiainen ja Marko Hytönen 
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus  § 56  27.5.2021 
Valtuusto  § 23  17.9.2021    
 
§ 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. 
 
 

- - - - - 
 
 
 
 

23 § (17.9.2021) 
Hallituksen ehdotus: 
 

Valtuusto valitsee toimikaudekseen vaalilautakunnan, johon kuluu viisi varsinaista jäsentä ja  
yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä sekä määrää vaalilautakuntaan valituista yhden pu-
heenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. 

 
 
Päätös: Valittiin vaalilautakuntaan 
 jäsen  varajäsen 
 Hannu Aho, pj  Sirpa Närhi 
 Merja Paananen Tommi Leppänen 
 Seppo Ijäs  Jussi Kananen 
 Pirjo Leppämäki Pekka Mäenpää 
 Pipsa Häkkänen, vpj Anne Kupiainen 
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus  § 57  27.5.2021 
Valtuusto  § 24  17.9.2021    
 
§ 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. 
 
 

- - - - - 
 
 
24 § (17.9.2021) 
Hallituksen ehdotus: 
  

Valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan sekä ensimmäisen ja toisen varapuheenjoh-
tajan. 

 
 
Päätös: Puheenjohtajaksi valittiin Ville Kivimäki, ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Seppo Ijäs ja 

toiseksi varapuheenjohtajaksi Jussi Kananen. 
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus  § 58  27.5.2021 
Valtuusto  § 25  17.9.2021    
 
§ 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. 
 
 

- - - - - 
 

 
 
25 § (17.9.2021)  
Hallituksen ehdotus: 
 

Valtuusto suorittaa kolmijäsenisen tarkastuslautakunnan varsinaisten jäsenten vaalin ja valit-
see kullekin varsinaiselle jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen sekä määrää yhden jäsenistä 
puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. 

 
 
Päätös: Valittiin tarkastuslautakuntaan 
 jäsen  varajäsen 
 Erkki Pönkänen, pj Sirpa Närhi 
 Sanna Villman Hannu Penttinen 
 Tommi Leppänen, vpj Petri Valkonen 
 

Sanna Villman ei ole valtuutettu eikä varavaltuutettu, joten hänet valittiin tarkastuslautakun-
nan varsinaiseksi jäseneksi. 
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus  § 59  27.5.2021    
Valtuusto  § 26  17.9.2021    
 
§ 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 varajäsenet 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. 
 
 

- - - - - 
 
 
26 § (17.9.2021) 
Hallituksen ehdotus: 
 

Valtuusto päättää hallituksen jäsenmääräksi yhdeksän, toimikaudeksi valtuuston toimikauden 
ja varapuheenjohtajien lukumääräksi yhden. 

 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus  § 60  27.5.2021    
Valtuusto  § 27  17.9.2021    
 
§ 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 
 
 

- - - - - 
 
 
27 § (17.9.2021) 
Hallituksen ehdotus: 
 

Valtuusto suorittaa yhdeksänjäsenisen hallituksen varsinaisten jäsenten vaalit ja valitsee varsi-
naiselle jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen sekä määrää yhden jäsenistä puheenjohta-
jaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. 
 

Päätös: Valittiin hallitukseen 
 jäsen   varajäsen 
 Tuija Tuikkanen, pj  Maire Hautanen 
 Carita Tuominen, vpj  Martti Sääksjärvi 
 Marjatta Suomäki  Maija Uusisalo  
 Tapani Lahti   Hannu Korhonen 
 Antti Puupponen  Eero Leppänen 

Pentti Räisänen  Sanna Siekkinen 
Olli Jämsén   Severi Hokkeri 
Lauri Lax   Leevi Marila 
Marke Tuominen  Birgit Ohra-aho 
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus  § 61  27.5.2021 
Valtuusto  § 28  17.9.2021    
 
§ 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.  
 
 

- - - - - 
 
 
28 § (17.9.2021) 
Hallituksen ehdotus: 
 

Valtuusto päättää, ettei valtuuston esityslistaa lähetetä tiedoksi varavaltuutetuille tämän val-
tuuston toimikauden aikana tai kunnes valtuusto toisin päättää. 

 
 
Päätös: Päätettiin, että esityslista lähetetään tiedoksi myös varajäsenille sähköisesti. 
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus  § 62  27.5.2021 
Valtuusto  § 29  17.9.2021    
 
§ 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. 
 

- - - - - 
 
 
29 § (17.9.2021) 
Hallituksen ehdotus: 
  

Valtuusto päättää, että valtuuston pöytäkirjanpitäjänä ja sihteerinä toimii talousjohtaja valtuus-
ton toimikauden loppuun. Mikäli talousjohtaja on estynyt osallistumasta kokoukseen, toimii 
valtuuston pöytäkirjanpitäjänä ja sihteerinä kuntayhtymän johtaja. 

 
- - - -  

 
 Todettiin, että ko. asia käsitellään ensimmäisenä varsinaisena asiana eli 21 §:n jälkeen. 
 

Hallintosäännön 90 §:n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei 
valtuusto toisin päätä.  
 
Kinnulan kunnan varavaltuutettu Kalevi Kinnunen esitti, että 29 § Valtuuston sihteeri käsitel-
täisiin ennen 22 §:ää. Valtuusto oli yksimielinen käsittelyjärjestyksen muuttamisesta. 
 

Päätös: Valtuusto päätti muuttaa käsittelyjärjestystä siten, että 29 § käsitellään seuraavana asiana eli 
ennen 22 §:ää. 

 
- - - - 

 
 
Päätös: Valtuusto päätti hyväksyä 29 §:n Valtuuston sihteerin osalta, että talousjohtaja toimii pöytäkir-

janpitäjänä ja sihteerinä valtuustokauden loppuun sekä tämän kokouksen sihteerinä. 
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Valtuusto  § 30  17.9.2021    
 
30 § 
Valtuuston kokoontumisajat ja -paikat 
 

Kuntalain 94 §:n mukaan valtuusto kokoontuu päättäminään aikoina ja myös silloin, kun val-
tuuston puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi. 
 
Kuntayhtymän hallintosäännön 77 §:n mukaan valtuusto voi käsitellä asian varsinaisessa ko-
kouksessaan, jossa kokouksen osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla tai vaihtoehtoisesti ko-
kous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä. Mikäli kokous pidetään sähköisessä 
toimintaympäristössä, yleisölle on järjestettävä mahdollisuus seurata kokousta internetin 
kautta sekä kokouskutsussa mainitussa tilassa.  
 
Kuntayhtymän hallintosäännön 78 §:n mukaan kokouskutsu lähetettävä vähintään 14 päivää 
ennen valtuuston kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-
oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kuntayhtymän verkkosi-
vuilla. Kokouskutsun antaa valtuuston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapu-
heenjohtaja. 

 
Kuntayhtymän valtuusto on kokoontunut valtuustokauden 2017-2021 aikana vuodesta 2019 
neljä (4) kertaa vuodessa.  

 
Kuntayhtymän johtaja ehdotus: 
 

- Valtuuston kokoukset pidetään varsinaisina kokouksina, joissa osallistujat ovat läsnä kokous-
paikalla 

- Valtuusto päättää syksyn 2021 kokouspäivät 
- Valtuusto päättää valtuustokauden vuosittaiset kokouspäivien määrät sekä kokousten alkamis-

ajankohdat 
- Kokouskutsu lähetetään 14 päivää ennen kokousta sähköisesti valtuutetuille, hallituksen jäse-

nille sekä kuntayhtymän jäsenkuntien hallituksille 
- Kokouskutsu julkaistaan kuntayhtymän verkkosivuilla 14 päivää ennen kokousta ja samalla 

ilmoitetaan pöytäkirjan nähtävilläolopäivä 
- valtuuston kokouspaikka on pääsääntöisesti Äänekoskella Piilolan yksikön auditorio 

 
Päätös: Hyväksyttiin.  
 

Päätettiin, että valtuustokauden vuosittaiset kokouspäivien määrät ovat neljä kertaa vuodessa. 
Tarvittaessa puheenjohtaja kutsuu kokouksen koolle muulloinkin. 
 
Päätettiin seuraavat kokouspäivät, jotka ovat 10.12.2021 klo 14.00 Teams -kokouksena sekä 
17.12.2021 (kokopäivän kokous alkaen 10.00) Äänekoskella Piilolan yksikön auditoriossa. 
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Valtuusto  § 31  17.9.2021    
 
31 §  
Kiireelliset asiat  
 

Kuntalain 95 §:n mukaan valtuustolla on oikeus yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväksi 
sellainen kiireellinen asia, joka muutoin olisi hallituksen valmisteltava. 

 
 
Päätös: Todettiin, että kiireellisiä asioita ei ollut. 
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Muutoksenhakukiellot 
 

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska pää-
tös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
Pykälät: 19, 21, 22, 28, 30, 31 
 
Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet:  

 
Valitusosoitus 
 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Myös sähköinen asia-
kirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta: 
 
Valitusviranomainen: 
Hämeenlinnan hallinto-oikeus  
postiosoite: Raatihuoneenkatu 1,13100 Hämeenlinna  
käyntiosoite: Arvi Kariston katu 5, Hämeenlinna  
puh. 029 5642210, faksi 029 5642269, sähköposti hameenlinna.hao@oikeus.fi    
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asi-
ointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 
 
Pykälät: 20, 23, 24, 25, 26, 27, 29   Valitusaika 30 päivää 

  
 Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite  
 

Pykälät:     Valitusaika päivää 
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
- - - - - - - - 

 
Valituskirja: Valituskirjassa on ilmoitettava  

- valittajan nimi, asuinkunta ja tarvittavat yhteystiedot  
- päätös, johon haetaan muutosta  
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi  
- muutosvaatimuksen perusteet  
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekir-
joittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan asuinkunta ja yhteystiedot. Valituskirjaan on lii-
tettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä 
sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.  

 
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 valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. 

 
Lisätietoja: Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuin-

maksulaissa (1455/2015) säädetään. Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää työpäi-
vinä klo 9 – 15 Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky:n hallintopalveluista osoitteesta Piilolantie 17, 
PL 41, 44101 Äänekoski, toimisto@poke.fi, puh. 040 8358 975 (pöytäkirjanpitäjä). 
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