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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus § 86, 87 28.10.2021 __________________ 
 
§ 86 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus:  
 

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

 
Päätös: Hyväksyttiin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 87  
Pöytäkirjantarkastajien valinta 
 
 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Olli Jämsén ja Antti Puupponen. 
 
 

 
Päätös: Valittiin Olli Jämsén ja Pentti Räisänen 
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus § 88 28.10.2021 __________________ 
 
§ 88 
Ilmoitusasiat 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö 
 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on 16.9.2021 päivätyllä kirjeellä VN/23589/2021 ilmoittanut 
varainhoitovuoden 2021 aikana jaettavaksi jätetyn perusrahoituksen ja kolmannen lisätalous-
arvion perusteella koronavirustilanteen johdosta tarvittaviin tukitoimiin myönnettävän lisärahoi-
tuksen hakemisen. Koulutuksen järjestäjän tulee toimittaa hakemuksensa opetus- ja kulttuuri-
ministeriöön viimeistään 15.10.2021. 

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

Hallitus § 89 28.10.2021 __________________ 
 
Hallituksen vuoden 2021 kokousajat ja -paikat 
 

Kuntayhtymän hallintosäännön 117 §:n mukaan toimielin päättää kokousten 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 pitää varsinaiset kokouksensa seuraavina päivinä: 
 
  torstai 28.1.2021 
  torstai 25.2.2021 
  torstai 25.3.2021 
  torstai 29.4.2021 
  torstai 27.5.2021 
  torstai 17.6.2021 
  torstai 26.8.2021 
  torstai 30.9.2021 
  torstai 28.10.2021 
  torstai 25.11.2021 
  torstai 16.12.2021 
 

Kokoukset alkavat pääsääntöisesti klo 15.15 ja kokouspaikka on Äänekosken ammatillisin 
koulutuksen Piilolantien yksikössä, mutta hallitus pyrkii pitämään kokouksia myös oppilaitok-
sen ja yhteistyökumppaneiden toimipisteissä ja tutustumalla samalla niiden toimintaan. 

 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 

- - - - -  

§ 89 
Kuntayhtymän hallituksen kokousajat ja -paikat syksy 2021  

Hallitus ei ole kokoontunut 30.9.2021. Uusi hallitus on valittu valtuuston järjestäytymiskokouk-
sessa 17.9.2021 ja hallituksen jäsenten henkilötiedot on saatu vasta lokakuun alussa, joten 
esityslistaa ei olisi voitu toimittaa ajoissa kokoukseen osallistuville. 
 

Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 

Hallitus päättää pitää loppuvuoden 2021 varsinaiset kokoukset pöytäkirjan 1/2021, 4 §:n mu-
kaisesti 25.11. ja 16.12 (jouluateriakokous), kokoukset alkavat klo 15.15 ja kokouspaikkana 
on Äänekosken ammatillisen koulutuksen Piilolantie yksikkö.  

 
 
Päätös: Päätettiin, että seuraava kokous pidetään 30.11.2021 klo 15.30 alkaen ja 16.12. kokous klo 

10.00 alkaen. Molemmat kokoukset pidetään Piilolantien yksikössä. 
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus § 90 28.10.2021  ______ 
 
§ 90 
Kuntayhtymän esityslistojen lähettäminen sähköisesti 
 

Kuntayhtymän edellisen valtuustokauden aikana esityslistojen lähettäminen sähköisesti aloi-
tettiin vuoden 2020 alusta alkaen. Tuolloin luottamushenkilöiltä on pyydetty suostumus esitys-
listojen lähettämiseen sähköisesti. Syy sähköisten esityslistojen lähettämiseen perustuu kirje-
postin kulun ja toimittamisen ovat hidastumiseen. Hallituksen olisikin hyvä keskustella uuden 
valtuustokauden toiminnan kannalta, että esityslistat lähetetään sähköisesti luottamushenki-
löille. Valtuuston järjestäytymiskokouksen pöytäkirjan mukaisesti esityslistan lähettäminen val-
tuuston jäsenille ja varajäsenille on sovittu lähetettävän sähköisesti. 

 
 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 

- Hallitus päättää, että hallituksen esityslistat lähetetään hallituksen jäsenille ja varajäsenille 
sähköisesti. 

- Hallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuuston esityslistat lähetetään valtuuston jäse-
nille ja varajäsenille sähköisesti. 

Päätös: Hyväksyttiin. 
  



7 
Pöytäkirja  8/2021 

Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus § 91 28.10.2021  ______ 
 
§ 91 
Ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämisluvan muutos 1.1.2022 

 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö on 27.9.2021 päivätyllä kirjeellä VN/23214/2021 ilmoittanut 
ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämisluvan muutoksesta 1.1.2022 alkaen.  

 
Ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteeseen on 30.6.2020 lisätty yrittäjyyden ammattitut-
kinto, joka tulee voimaan 1.1.2022. Uudessa yrittäjyyden ammattitutkinnossa on kolme osaa-
misalaa:  

- yritystoiminnan suunnittelun ja käynnistämisen osaamisala,  
- yritystoiminnan kehittämisen osaamisala ja  
- yritysneuvonnan osaamisala.  

Muutoksen yhteydessä yrittäjän ammattitutkinto ja yritysneuvojan erikoisammattitut-
kinto poistuvat tutkintorakenteesta. 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö muuttaa Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän 
tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupaa seuraavasti: 
 
- myöntää oikeuden järjestää yrittäjyyden ammattitutkintoa 
- poistaa järjestämisluvasta oikeuden järjestää yrittäjän ammattitutkintoa 

 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 
 Hallitus merkitsee tiedoksi järjestämisluvan muutoksen. 
 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus § 64 27.5.2021 
Hallitus § 72 17.6.2021 
Hallitus § 92 28.10.2021  ______ 
 
§ 64 
Vuoden 2021 ensimmäinen lisäsuoritepäätös 
 

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. 
 
 

- - - -  

 
§ 72 
Varainhoitovuoden 1. lisäsuoritepäätöksen oikaisuvaatimus  
 

Kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkela ja talousjohtaja Kari-Pekka Pakkala ovat valmistel-
leet oikaisuvaatimuksen liittyen lisäsuoritepäätökseen liittyvään rahoituspäätökseen. 
Oikaisuvaatimus toimitettu esityslistan mukana kokoukseen osallistuville. 

 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 

Hallitus päättää hyväksyä oikaisuvaatimuksen, joka lähetetään Opetus- ja kulttuurimi-
nisteriöön. 

 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
 
 

Pöytäkirja on tarkastettu kokouksessa tämän pykä-
län osalta. 

 
 

- - - - -  
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus § 64 27.5.2021 
Hallitus § 72 17.6.2021 
Hallitus § 92 28.10.2021  ______ 
 
§ 92 
Varainhoitovuoden 1.lisäsuoritepäätöksen oikaisuvaatimuksen päätös 
 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on 13.9.2021 päivätyllä kirjeellä VN/4469/2021 ilmoittanut pää-
töksen oikaisuvaatimukseen. Opetus- ja kulttuuriministeriö katsoo, että Äänekosken ammatilli-
sen koulutuksen kuntayhtymä ei esitä oikaisuvaatimuksessaan sellaisia perusrahoituksen har-
kinnanvaraisen korotuksen myöntämiseen vaikuttavia kustannuksia, joita ei olisi jo huomioitu 
vuoden 2021 ensimmäisen lisäsuoritepäätöksen valmistelussa. Ministeriö hylkää Äänekosken 
ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän oikaisuvaatimuksen. 
 
Kuntayhtymä on ollut mahdollisuus tehdä päätöksestä valitus 30 päivän kuluessa tiedoksi-
saannista, mutta viranhaltijat ovat katsoneet, että kuntayhtymällä ei olisi ollut lisäperusteita 
valituksen tekemiseen ja valitusaika on ehtinyt umpeutua ennen hallituksen kokousta. 
 
Oikaisuvaatimuksen päätös on toimitettu kokoukseen osallistuville. 

 
 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 
 Hallitus hyväksyy Opetus- ja kulttuuriministeriön hylkäävän päätöksen. 
 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
  



10 
Pöytäkirja  8/2021 

Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus § 93 28.10.2021  ______ 
 
§ 93 
Kuntayhtymän edustajat Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto SAKU ry:ssä 
 

Kuntayhtymä on Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto SAKU ry:n jäsen ja 
sen vuoksi kuntayhtymän on valittava edustajat SAKU ry:n vuosikokouksiin. 

 
 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 

Hallitus valitsee toimikautensa ajaksi SAKU ry:een kaksi varsinaista edustajaa ja heille kaksi 
henkilökohtaista varaedustajaa. 

 
 
Päätös: Valittiin SAKU ry:n 
 
 varsinainen edustaja varaedustaja 
 Lauri Lax  Olli Jämsén 
 Marjatta Suomäki Carita Tuominen  
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus § 94 28.10.2021  ______ 
 
§ 94 
Kuntayhtymän edustaja Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n kokouksiin 
 

Kuntayhtymä on Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n jäsenyhdistys. Kuntayhty-
män on nimettävä edustajansa yhdistyksen kokouksiin. Edustajana on toiminut aiemmin kun-
tayhtymän johtaja Jouni Kurkela. 

 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 

Hallitus nimittää toimikautensa ajaksi Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n ko-
kouksiin edustajan. 

 
 
Päätös: Hallitus nimitti toimikaudekseen Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n kokousedus-

tajaksi kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkelan. 
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus § 95 28.10.2021  ______ 
 
§ 95 
Kuntayhtymän käteisvarojen sijoittaminen 
 

Kuntayhtymä on päättänyt sijoittaa 250 000 euroa Keski-Suomen Osuuspankin tuotto-osuuk-
siin. Kyseessä on lisäsijoitus Keski-Suomen Osuuspankin tuotto-osuuksiin, joita kuntayhtymällä 
on sijoitussalkussa ennestään 2.750.000 euroa. Tuotto-osuusmerkinnästä pitää sopia Keski-
Suomen Osuuspankin kanssa ja tuotto-osuudet vaativat maksuttoman säästämisen ja sijoitta-
misen sopimuksen Keski-Suomen Osuuspankin kanssa.  
 
Tuotto-osuusmerkintöjen sekä maksuttoman säästämisen ja sijoittamisen sopimuksen solmi-
misen kannalta olisi tarkoituksenmukaista, että talousjohtaja Kari-Pekka Pakkala valtuutettai-
siin solmimaan sopimus ja sopimaan tuotto-osuusmerkinnästä Keski-Suomen Osuuspankin 
kanssa. 

 
Talousjohtajan ehdotus: 
 

- Hallitus valtuuttaa talousjohtaja Kari-Pekka Pakkalan solmimaan maksuttoman säästämi-
sen ja sijoittamisen sopimuksen Keski-Suomen Osuuspankin kanssa. 

- Hallitus valtuuttaa talousjohtaja Kari-Pekka Pakkalan sopimaan tuotto-osuusmerkinnästä. 

 
Päätös: Hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus § 96 28.10.2021  ______ 
 
§ 96 
Pöllitie 1 b:n myynti 
 

Ammattiopiston Piilolan yksikön rakennusalan opiskelijat ovat rakentamassa opettaja Jaakko 
Saaren johdolla omakotitaloa Äänekoskelle Pöllitie 1 b:n tontille. Tontti nro 992-7-731-23, 
pinta-alaltaan 1164 m², on vuokrattu Äänekosken kaupungilta. Vuokra on alkanut 1.6.2019 ja 
päättyy 31.5.2069. Talon asuinpinta-ala on 128 m² ja arvioitu valmistumisaika on marraskuu 
2021. Ammattiopisto myy omakotitaloa omilla ilmoituksilla ja tarvittaessa antaa myyntitoimek-
siannon kiinteistövälittäjälle. 
 
Tulevan kaupanteon kannalta olisi tarkoituksenmukaista, että hallitus oikeuttaisi koulutusjoh-
taja Hannu Pönkän ja talousjohtaja Kari-Pekka Pakkalan hoitamaan kiinteistön myyntiin liittyvät 
toimenpiteet. 

 
 
Talousjohtajan ehdotus: 
 

- Hallitus päättää oikeuttaa koulutusjohtaja Hannu Pönkän ja talousjohtaja Kari-Pekka Pak-
kalan myymään Pöllitie 1 b:n rakennetun tontilla 992-7-731-23 olevan omakotitalon ja alle-
kirjoittamaan kauppaan liittyvät asiakirjat. 

- Hallitus valtuuttaa talousjohtaja Kari-Pekka Pakkalan tarvittaessa antamaan myyntitoimek-
siannon kiinteistövälittäjälle. 

Päätös: Hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus § 97 28.10.2021 __________________ 
 
§ 97 
Kuntayhtymän maksuvalmius 
 

Talousjohtaja esittelee kokouksessa kuntayhtymän maksuvalmiutta. 
 
Talousjohtajan ehdotus: 
 

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

Hallitus § 98 28.10.2021 __________________ 
 
§ 98 
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 § 99 28.10.2021  ______ 
 
§ 99 
Kuorma-auton hankinta C-luokan ajo-opetukseen 
 

Ammattiopiston Saarijärven yksikkö on julkaissut tarjouspyynnön 3-akselisesta kuorma-autosta 
varusteineen Hilmassa 14.10.2021. Kuorma-auto on tarkoitus hankkia koulutuskäyttöön C-
luokan ajo-opetusta varten. Tarjouspyyntö on tehty suorahankintana, koska halutun kaltaisen 
auton saaminen on osoittautunut hankalaksi. Suorahankinnan tarjousaika on 10 pv ja määrä-
aikaan 26.10.2021 mennessä on tullut yksi tarjous Osamyynti Trucks Oy:ltä.  
 
Osamyynti Trucks Oy on tarjonnut Volvo FH 460 -merkkistä kuorma-autoa (vm 2014) tarjouk-
sessa määritellyillä sisällöillä hintaan 68 500 euroa (alv 0%).  
 
Talousarvioon vuodelle 2021 kuorma-auton hankintaan on budjetoitu 50 000 euroa. Talousar-
vioon budjetoituja varoja on käyttämättä ja niitä halutaan priorisoida siten, että siirretään 
muista kohteista varattuja varoja 18 500 euroa kyseisen kuorma-auton hankintaan. 
 
Tarjoukseen liittyvät koulutusjohtaja Pekka Janhosen hankintaesitys sekä Osamyynti Trucks 
Oy:n tarjous on toimitettu sähköisesti 27.10.2021 hallituksen varsinaisille jäsenille. 

 
 
Talousjohtajan ehdotus: 
 

Hallitus päättää hankkia Osamyynti Trucks Oy:ltä tarjouksen mukaisen Volvo FH 460 kuorma-
auton hintaan 68 500 euroa (alv 0%). 

 
 
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: 87, 88, 89, 90, 91, 92,96,97,98 

 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.  
Pykälät: 86, 93, 94, 95,99 

 
 
MUUTOKSENHAKUOHJEET 
 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen 
Pykälät: 86, 93, 94, 95,99 

 
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: 99 

 
 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

