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Pöytäkirja  9/2021 

 

Hallitus 
 
Aika: Torstai 30.11.2021 klo 15.30 – 17.30 
Paikka: Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, Piilolan yksikön hallinnon neuvotteluhuone/Teams, Piilo-

lantie 17, 44100 Äänekoski 
 
 
OSALLISTUJAT Jäsen   varajäsen  lisätiedot 
läsnäolijat   x Tuija Tuikkanen, pj  Maire Hautanen  
  - Carita Tuominen, vpj  x Martti Sääksjärvi, teams, § 100-103 
  x Olli Jämsén   Severi Hokkeri 
  x Tapani Lahti, teams,§ 102-114 Hannu Korhonen 

x Lauri Lax   Leevi Marila 
  x Antti Puupponen  Eero Leppänen   

x Pentti Räisänen  Sanna Siekkinen 
  x Marjatta Suomäki, teams  Maija Uusisalo 
  -  Marke Tuominen   - Birgit Ohra-aho 
 
MUUT OSALLISTUJAT 

x Ville Kivimäki, valtuuston, pj, teams 
  x Seppo Ijäs, valtuuston I, vpj 
  - Jussi Kananen, valtuuston II, vpj 
  x Jouni Kurkela, kuntayhtymän johtaja 
  x Kari-Pekka Pakkala, talousjohtaja 
 
Allekirjoitukset 

 

 

  Tuija Tuikkanen  Jouni Kurkela 
  puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 
 
Käsitellyt asiat 100 – 114 § 
 
   
Pöytäkirjan tarkastus Saarijärvi 16.12.2021  Äänekoski 16.12.2021 
 
 
 
  Marjatta Suomäki  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 § 100, 101 30.11.2021 __________________ 
 
§ 100 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus:  
 

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 101  
Pöytäkirjantarkastajien valinta 
 
 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Marjatta Suomäki ja Tapani Lahti 
 
 

 
Päätös: Valittiin Marjatta Suomäki ja Olli Jämsén 
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus § 102 30.11.2021 __________________ 
 
§ 102 
Ilmoitusasiat 
 
Kuraattorin ja psykologin valinnat 
 

Kuntayhtymässä on ollut haussa kuraattorin ja psykologin toimi. Kuraattorin paikkaa haki 19 
hakijaa ja psykologin paikkaa yksi hakija. Molemmat toimet on täytetty. 

 
Kuntayhtymän johtajan tiedotusasiat 
 
 Kuntayhtymän johtaja tiedottaa ajankohtaisista asioista. 
 
 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 
 Hallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. 
 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
 
  

Tapani Lahti liittyi kokoukseen tämän 
pykälän aikana.  
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus § 103 30.11.2021 __________________ 
 
§ 103 
Kuntayhtymän hallituksen kokousajat ja -paikat 2022 
 

Kuntayhtymän hallintosäännön (valtuusto 2/14.6.2019) 117 §:n mukaan toimielin päättää 
kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen 
tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen 
pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. 

 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 
 Hallitus päättää 
 

1. pitää varsinaiset kokouksensa seuraavina päivinä 

torstai 27.1.2022 
 torstai 24.2.2022 
 torstai 31.3.2022 
 torstai 28.4.2022 
 keskiviikko 25.5.2022 (26.5. helatorstai) 
 torstai 9.6.2022 
 torstai 25.8.2022  
 torstai 29.9.2022 
 torstai 27.10.2022 
 torstai 24.11.2022 
 torstai 15.12.2022 

 
2. kokoukset alkavat pääsääntöisesti klo 15.30 
3. kokouspaikka on Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän Piilolan yksikön 

neuvotteluhuone, mutta hallitus pyrkii pitämään kokouksia myös oppilaitoksen ja yhteistyö-
kumppaneiden toimipisteissä ja tutustumaan samalla niiden toimintaan. 

4. kokoukset voidaan pitää hybridi - tai sähköisinä kokouksina. 

 
Päätös:  Hyväksyttiin kohdat 1, 2 ja 4. Kohdan 3 osalta hallitus päätti kokoukset pidettäväksi seuraa-

vasti: 
  

- 27.1., 25.5. ja 27.10.2022 Viitasaaren yksikössä 
- 24.2., 9.6. ja 24.11.2022 Saarijärven yksikössä 
- 31.3. ja 25.8.2022 Laukaan yksikössä 
- 28.4., 29.9. ja 15.12.2022 Äänekosken yksikössä 

 
  

Martti Sääksjärvi poistui kokouksesta 
tämän pykälän jälkeen. 
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus § 104 30.11.2021 __________________ 
 
§ 104 
Kuntayhtymän valtuuston kokousajat ja -paikat 2022 
 

Kuntayhtymän hallintosäännön (valtuusto 2/14.6.2019) 77 §:n mukaan valtuusto voi käsitellä 
asian varsinaisessa kokouksessaan, jossa kokouksen osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla tai 
vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä. Mikäli kokous pide-
tään sähköisessä toimintaympäristössä, yleisölle on järjestettävä mahdollisuus seurata ko-
kousta internetin kautta sekä kokouskutsussa mainitussa tilassa.  
 
Kuntayhtymän hallintosäännön (valtuusto 2/14.6.2019) 78 §:n mukaan kokouskutsu lähetet-
tävä vähintään 14 päivää ennen valtuuston kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on 
kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava 
kuntayhtymän verkkosivuilla. Kokouskutsun antaa valtuuston puheenjohtaja tai hänen esty-
neenä ollessaan varapuheenjohtaja.  
 
 
Valtuuston kokouspäiviksi vuonna 2022 on suunniteltu seuraavat päivät: 
 
 18.3.2022 iltapäiväkokous 
 10.6.2022 koko päivän kokous (tilinpäätösasiat) 
 20.10.2022 iltapäiväkokous 
 16.12.2022 koko päivän kokous (talousarvio-suunnitelma) 

 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 
 Hallitus päättää ehdottaa valtuuston hyväksyttäväksi seuraavaa: 
 

1. valtuuston kokoukset pidetään pääsääntöisesti varsinaisina kokouksina, jossa osallistujat 
ovat läsnä kokouspaikalla 

2. valtuuston kokouspäivät ovat 18.3.2022, 10.6.2022, 20.10.2022 ja 16.12.2022 
3. kokouskutsu lähetetään 14 päivää ennen kokousta sähköisesti valtuuston jäsenille, halli-

tuksen jäsenille, kuntayhtymien jäsenkunnille sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-
oikeus tai -velvollisuus 

4. kokouskutsu julkaistaan kuntayhtymän verkkosivuilla 14 päivää ennen kokousta ja samalla 
ilmoitetaan pöytäkirjan nähtävilläolopäivä 

5. kokouspaikka on pääsääntöisesti kuntayhtymän Piilolan yksikön auditorio, mutta kokouk-
sia pyritään pitämään myös oppilaitoksen muissa toimipisteissä ja tutustumaan samalla 
niiden toimintaan 

 
Päätös: Hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus § 105 30.11.2021 __________________ 
 
§ 105 
Pöytäkirjojen sähköinen allekirjoittaminen 
 

Kuntalain (410/2015) 107 §:n mukaan toimielimen kokouksesta ja päätöksistä on laadittava 
pöytäkirja. Kuntalaissa ei kuitenkaan säädetä pöytäkirjan sisällöstä, vaan kuntayhtymän hallin-
tosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset pöytäkirjan laatimisesta ja tarkastamisesta. 
 
Kuntayhtymän hallintosäännön (valtuusto 2/14.6.2019) 138 §:n mukaan pöytäkirjan allekir-
joittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päät-
tämällä tavalla. Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. 
 
Kuntayhtymän tapana on ollut, että toimielinten (hallitus, valtuusto) pöytäkirjan tarkastaminen 
ja allekirjoittaminen on kierrätetty eri kuntien luottamushenkilöiden kesken. Pöytäkirjat on joko 
postitettu maateitse pöytäkirjantarkastajille tai pyritty mahdollisuuksien mukaan toimittamaan 
tarkastettavaksi ja allekirjoitettavaksi kuntayhtymän muihin yksiköihin, sillä ei ole tarkoituksen-
mukaista, että luottamushenkilöt ajaisivat Äänekoskelle allekirjoittamaan pöytäkirjat. Koska 
kuntayhtymän toiminta-alueen välimatkat ovat pitkiä ja postin kulku on hidastunut, pöytäkirjo-
jen nähtävilläoloaika on myös pidentynyt.  
 
Sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain (13/2003) 16 §:n mukaan pää-
tösasiakirja voidaan allekirjoittaa sähköisesti. Viranomaisen on allekirjoitettava asiakirja säh-
köisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liittyvistä luottamuspalveluista sisämarkki-
noilla ja direktiivin 1999/93/EY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EU) N:o 910/2014 26 artiklassa säädetyt vaatimukset täyttävällä kehittyneellä säh-
köisellä allekirjoituksella tai muuten sellaisella tavalla, että asiakirjan alkuperäisyydestä ja 
eheydestä voidaan varmistautua.  
 
eIDAS -asetuksessa (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) N:o 910/2014) 
säädetään jäsenvaltioiden rajat ylittävästä sähköisestä tunnistamisesta, tunnistamisen var-
muustasoista sekä luottamuspalveluista. Sähköisen allekirjoituksen luomiseen tarkoitetut pal-
velut ovat yksi ryhmä asetuksen tarkoittamista luottamuspalveluista. 
 
Kuntayhtymässä on käytetty Visam Signia mm. sopimusten sähköiseen allekirjoittamiseen jo 
useamman vuoden ajan. Visma Sign täyttää eIDAS asetuksen edellytykset ja lain vaatimukset. 
 
 

 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 

Kuntayhtymän hallitus päättää, 
 
1. että hallituksen pöytäkirjat allekirjoitetaan sähköisesti 1.1.2022 alkaen 
2. esittää kuntayhtymän valtuustolle, että valtuuston pöytäkirjat allekirjoitetaan myös säh-

köisesti 1.1.2022 alkaen 
3. että sähköiseen allekirjoittamiseen hyväksytään Visma Sign tarjoama palvelu 

 
Päätös: Hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus § 106 30.11.2021 __________________ 
 
§ 106 
Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokousedustaja 
 

Kuntayhtymä on Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy:n osakas. Edellinen hallitus on nimittänyt 
edustajaksi talousjohtaja Kari-Pekka Pakkalan toimikautensa loppuun saakka. Kuntayhtymän 
on nimettävä edustajansa yhtiökokouksiin.  

 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 

Hallitus nimittää toimikautensa loppuun saakka kuntayhtymän edustajaksi talousjohtaja Kari-
Pekka Pakkalan Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokouksiin. 

 
 
Päätös: Hyväksyttiin  
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus § 107 30.11.2021 __________________ 
 
§ 107 
Keski-Suomen ELY-keskuksen neuvottelukunnan edustajat 
 

Keski-Suomen ELY-keskus on pyytänyt 22.11.2021 lähettämällään sähköpostilla organisaatioi-
taan nimeämään edustajan ja varaedustajan neuvottelukunnan toimikaudeksi 2022-2024. 
Neuvottelukunta kokoontuu 2-3 kertaa vuodessa ja puheenjohtajana toimii Keski-Suomen ELY-
keskuksen ylijohtaja Jukka Lehtinen. ELY-keskuksen toiveena on, että edustaja nimettäisiin 
organisaation johtotasolta tai johdon välittömästä alaisuudesta. 
 
Kuntayhtymällä ei ole aiemmin ollut edustajia neuvottelukunnassa. 

 
 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 

Hallitus nimeää Keski-Suomen ELY-keskuksen neuvottelukuntaan toimikaudeksi 2022-2024 
varsinaiseksi edustajaksi kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkelan ja varaedustajaksi talousjohtaja 
Kari-Pekka Pakkalan. 

 
 
Päätös:  Hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus § 108 30.11.2021 __________________ 
 
§ 108 
Kuntayhtymän johtajan sijainen 
 

Hallintosäännön (valtuusto 2/14.6.2019) 13 §:n mukaan hallitus määrää kuntayhtymän johta-
jan sijaisen. Sijaisena on aiemmin toiminut koulutusjohtaja Hannu Pönkä hallituksen toimikau-
den ajan. Kuntayhtymässä on tällä hetkellä neljä koulutusjohtajaa. 

 
Kuntayhtymän johtaja selvittää sijaisasiaa kokouksessa. 

 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 

Hallitus määrää toimikautensa aikana vuosittain eri koulutusjohtajan kuntayhtymän johtajan 
sijaiseksi.  
 

 
Päätös: Hyväksyttiin.
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus § 109 30.11.2021 __________________ 
 
§ 109 
Hallintosäännön muutokset  
 

Kuntayhtymän valtuusto on hyväksynyt kokouksessaan 2/14.6.2019 hallintosäännön, joka tuli 
voimaan 1.8.2019. Kuntalain mukaan hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset 
hallinnon ja toiminnan järjestämiseen, päätöksenteko- ja hallintomenettelyyn sekä valtuuston 
toimintaan liittyvistä asioista. Kuntayhtymän hallintosäännössä on lisäksi määräykset ammatil-
lisen koulutuksen lainsäädäntöön perustuvasta toimivallasta.  
 
Hallintosääntöä on päivitetty niiden kohtien osalta, joissa on havaittu muutostarvetta joko lain-
säädännön tai toiminnassa havaittujen muutostarpeiden kautta. Johtoryhmä on käsitellyt hal-
lintosäännön muutosehdotuksia kokouksessaan 10.11.2021. 
 
Esitys hallintosäännön muutoksiksi on lähetetty hallituksen kokoukseen osallistuville. Esityk-
sessä on tehty seuraavia lisäyksiä ja muutoksia: 

 
- 11 §, muutettu sisältö vastaamaan 23 §:n kohtaa 9 
- 16 ja 17 §, uudet pykälät 
- 23 §, lisätty kohta 9 
- 52 §, lisätty tiedonhallinnan järjestämiseen liittyvät vastuut 
- 80 §, lisätty toiseen kappaleeseen 2. lause 
- 81 §, muutettu kokouskutsun lähettämisaikaa 

 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 
 Hallitus päättää esittää valtuustolle, että 
 

1. valtuusto hyväksyy esityksen hallintosäännön muutoksiksi 
2. uusi hallintosääntö tulee voimaan 1.1.2022. 

 
Päätös: Hallitus hyväksyi hallintosäännön muutokset pykälien 11, 16, 17 ja 23 osalta.  
 

52 §:n osalta muutettiin kohtien 1-4 osalta vastuut sanaksi vastaa. 
 

Muutettu hallintosäännön lisäykset ja muutos kohta: 
 - 80 §, lisätty toiseen kappaleeseen 2. lause, kuuluu hallintosäännön 79 §:n kohtaan. 
 
Muutettu hallintosäännön lisäykset ja muutos kohta:  
- 81 §, muutettu kokouskutsun lähettämisaikaa, kuuluu hallintosäännön 80 §:n kohtaan. 
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus § 110 30.11.2021 __________________ 
 
§ 110 
Varainhoitovuoden 2022 varsinaisella suoritepäätöksellä myönnettävän rahoituksen hakeminen  
 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on ilmoittanut 26.10.2021 päivätyllä kirjeellään 
VN/27041/2021, jotta koulutuksen järjestäjien tulee toimittaa opiskelijavuosiehdotuksensa, 
perusrahoituksen harkinnanvaraista korotusta koskeva hakemuksensa sekä loppuvuoden opis-
kelijavuosiarvionsa opetus- ja kulttuuriministeriöön 19.11.2021 mennessä.  
 
Jätetty hakemus sisältää 
 
 
- varainhoitovuoden 2022 tavoitteellisten opiskelijavuosiehdotuksen sisältäen vuosina 

2019-2021 lähihoitajakoulutuksen lisäämiseen myönnettyjen opiskelijavuosien toteumat 
ja suunniteltu käyttö vuosien 2019-2025 aikana 

- Vuoden 2022 varsinaisella suoritepäätöksellä myönnettävän perusrahoituksen harkinnan-
varaiset korotukset, joka kohdistuu työpaikkaohjaajien koulutuksen lisäämiseen 

 
Kuntayhtymän johtaja selvittää kokouksessa liitteen 1 mukaista hakemusta. 
 

 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 

Hallitus hyväksyy liitteen nro 1 mukaisen opetus- ja kulttuuriministeriöön toimitetun hakemuk-
sen. 

 
 
Päätös: Hyväksyttiin.  
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus § 111 30.11.2021 __________________ 
 
§ 111 
Talousarvio vuodelle 2022 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2022-2024 
 

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kuntayhty-
män seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ja samassa yhteydessä hyväksyttävä talous-
suunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman en-
simmäinen vuosi. 
 
Kuntayhtymän talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma on yhdistetty yhdeksi asiakirjaksi, 
koska ne sisältävät paljon päällekkäistä tietoa. Yhdistetty talousarvio ja toiminta- ja taloussuun-
nitelma sisältää yleisen osan, tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosan. 
 
vuoden 2022 talousarvioesityksen toimintatuottojen arvioidaan olevan noin 18,27 milj. euroa, 
josta valtionosuusrahoituksen osuus on noin 16,9 milj. euroa. Toimintakulujen arvioidaan ole-
van noin 18,25 milj. euroa, josta henkilöstökulujen osuus on noin 12,4 milj. euroa. Toiminta-
kate-ennusteeksi arvioidaan noin 23.000 euroa. Vuosikate rahoitustuottojen ja kulujen jälkeen 
on noin 144.000 euroa, joka ei tule riittämään poistojen kattamiseen koko taloussuunnitelma-
kaudella. Poistojen määräksi arvioidaan noin 1,9 milj. euroa. Tilikauden alijäämäksi muodostuu  
poistoeron ja varausten vähennysten jälkeen noin 1,6 milj. euroa. 
 
Talousarvioesitykseen sisältyvien investointien määräksi on arvioitu noin 1,4 milj. euroa. Suun-
nitelluista investoinneista noin 900.000 euroa kohdistuu irtaimistoon ja 0,4 milj. euroa raken-
tamiseen ja kiinteisiin rakenteisiin. Lisäksi leasing-rahoitusta vuonna 2022 hyödynnetään noin 
170.000 euron edestä irtaimisto- ja kalustohankintoihin. 
 
Mikäli toimintakate ylittyy talousarviovuoden aikana, olisi perusteltua hallituksen erillisellä pää-
töksellä toteuttaa toimintakatteen rajoissa sellaisia investointeja, joihin ei ole varauduttu ja 
jotka ovat toiminnan kannalta välttämättömiä. Päinvastaisessa tapauksessa tulisi rajoittaa ta-
lousarvioon sisätyviä investointeja. 
 
Liitteen 2 mukainen talousarvio vuodelle 2022 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2022-
2024 kuntayhtymätasoisena sekä yhteenveto jäsenkuntien esityksistä ja kannanotoista on toi-
mitettu esityslistan mukana kokoukseen osallistuville. 
 
Yhteistyötoimikunta on käsitellyt talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman 25.11.2021. 
 
Kuntayhtymän johtaja ja talousjohtaja esittelevät aisaa tarkemmin kokouksessa. 

 
 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 
 Hallitus päättää 
 

1. esittää valtuustolle tiedoksi yhteenvedon jäsenkuntien esityksistä ja kannanotoista toi-
minta- ja taloussuunnitelmaan vuosille 2022-2024 

2. esittää valtuustolle hyväksyttäväksi liitteen 2 mukaisen kuntayhtymätasoisen talousarvio-
esityksen vuodelle 2022 ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2022-2024 
 

 



14 
Pöytäkirja  9/2021 

Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus § 111 30.11.2021  ______ 
 
 

3. esittää valtuustolle, että valtuusto oikeuttaisi hallituksen korottamaan investointimäärära-
haa talousarviovuoden aikana toimitakatteen ylityksen sallimissa rajoissa ja päinvastai-
sessa tapauksessa supistamaan valtuuston talousarvion yhteydessä hyväksymää investoin-
tien euromäärää. 

 
Päätös: Hyväksyttiin kohdat 1-3. 
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus § 112 30.11.2021  ______ 
 
§ 112 
Särmäyspuristimen hankinta  
 

Kuntayhtymällä on ollut Hilmassa tarjouspyyntö CNC-ohjatun hydrauliikkakäyttöisen särmäys-
puristimen hankinnasta. Tarjouspyynnössä on kuvaus tarjotusta särmäyspuristimesta teknisine 
erittelyineen. Särmäyspuristin on tarkoitus hankkia Viitasaaren yksikön metallialan opetuskäyt-
töön. Määräaikaan 15.11.2021 klo 15.00 mennessä on tullut yksi tarjous, Ama-Pro Finland 
Oy:ltä. 
 
Ama-Pro Oy on tarjonnut HFE 3i 50.12 ERGO Akas 5 särmäyspuristimen hintaan 95.000 euroa 
(alv 0%). 
 
Talousjohtaja Kari-Pekka Pakkala ja lehtori Hannu Sjösten ovat käyneet tarjouksen läpi ja ver-
ranneet sitä tarjouspyynnössä esitettyihin vaatimuksiin. Tarjottu kokonaisuus vastaa tarjous-
pyynnössä kuvattua. Tarjous on toimitettu kokoukseen osallistuville.  
 
Särmäyskoneen hankintaan on vuoden 2021 talousarvion investoinneissa varattu 95.000 eu-
roa.  
 
Talousjohtaja selvittää hankintaa kokouksessa. 
 
 

Talousjohtajan ehdotus: 
 

Hallitus päättää hankkia Ama-Pro Finland Oy:ltä tarjouksen mukaisen CNC-ohjatun hydrauliik-
kakäyttöisen särmäyspuristimen hintaan 95.000 euroa. 

 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus § 113 30.11.2021 __________________ 
 
§ 113 
Kuntayhtymän talouskatsaus 
 

Talousjohtaja esittelee kokouksessa kuntayhtymän maksuvalmiutta ja taloustilannetta. 
 
Talousjohtajan ehdotus: 
 

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

Hallitus § 114 30.11.2021 __________________ 
 
§ 114 
Kuntayhtymän johtajan päätökset 
 

Kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkelan tekemät otto-oikeuskelpoisuuden piiriin kuuluvat päätök-
set ajalta 12.10.-22.11.2021 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   
 
   



18 
Pöytäkirja  9/2021 

 

MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvali-
tusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.  
Pykälät: 101, 102, 103, 104, 105, 109, 111, 113, 114 

 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.  
Pykälät: 100, 106, 107, 108, 110, 112 

 
 
MUUTOKSENHAKUOHJEET 
 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen 
Pykälät: 100, 106, 107, 108, 110, 112 

 
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: 112 

 
 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

