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Pöytäkirja  10/2021 

Hallitus 
 
Aika: Torstai 16.12.2021 klo 10.14 – 11.12 
Paikka: Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, Piilolan hallinnon neuvotteluhuone/teams, Piilolan-

tie 17, Äänekoski 
  

Kokoontuminen klo 9.00 hallinnon neuvotteluhuoneessa, josta lähdetään Piilolan kampuksen tutustu-
miskierrokselle klo 9.15. 

 
Käsiteltävät asiat 
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Hallitus 
 
Aika: Torstai 16.12.2021 klo 10.14 – 11.12 
Paikka: Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, Piilolan hallinnon neuvotteluhuone/teams, Piilolantie 17, 

Äänekoski 
 
 
 
OSALLISTUJAT Jäsen   varajäsen  lisätiedot 
läsnäolijat   x Tuija Tuikkanen, pj  Maire Hautanen  
  x Carita Tuominen, vpj  Martti Sääksjärvi 
  x Olli Jämsén   Severi Hokkeri 
  x Tapani Lahti   Hannu Korhonen 

x Lauri Lax   Leevi Marila 
  x Antti Puupponen  Eero Leppänen   

x Pentti Räisänen  Sanna Siekkinen 
  x Marjatta Suomäki  Maija Uusisalo 
  x Marke Tuominen, teams   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 115 -124 § 
 
   
Pöytäkirjan tarkastus Äänekoski 17.12.2021  Äänekoski 17.12.2021 
 
 
 
  Marke Tuominen  Lauri Lax   
 
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 § 115, 116 16.12.2021 __________________ 
 
§ 115 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus:  
 

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

 
Päätös: Hyväksyttiin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 116  
Pöytäkirjantarkastajien valinta 
 
 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Marke Tuominen ja Lauri Lax. 
 
 

 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
 
 
 

Valtuuston puheenjohtaja Ville Kivimäki liittyi ko-
koukseen etänä tämän pykälän käsittelyn aikana. 
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus § 117 16.12.2021 __________________ 
 
§ 117 
Ilmoitusasiat 
 
 
Kuntayhtymän johtajan tiedotusasiat 
 
 Kuntayhtymän johtaja tiedottaa ajankohtaisista asioista. 
 
 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 
 Hallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. 
 
 
Päätös: Hyväksyttiin.  
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus § 118 16.12.2021 __________________ 
 
§118 
Opintovapaa-anomus kehittämisasiantuntija, Työelämäpalvelu  
 

Työelämäpalveluiden kehittämisasiantuntija Maija Salmelin on anonut 26.11.2021 päivätyllä 
hakemuksella opintovapaata ajalle 21.2.- 22.4.2022. Maija Salmelinin anomus täyttää opinto-
vapaalain ja -asetuksen ehdot. 
 
Koulutusjohtaja Marjo-Riitta Vainio on puoltanut anomusta. 

 
 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 

Hallitus myöntää kehittämisasiantuntija Maija Salmelinille opintovapaan ajalle  
21.2. – 22.4.2022. 

 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus § 51 29.4.2021 
Hallitus § 119 16.12.2021  ______ 
 
§ 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.  
 

- - - - - 

 

§ 119  

Kuntayhtymän edustajan nimitys Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen edustajana 
päättyy 31.12.2021. Kuntayhtymän olisi nimettävä uusi edustaja hallituksen kokouksiin. 

 

Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 

Hallitus nimeää 1.1.2022 alkaen toimikautensa loppuun saakka kuntayhtymän edustajan Jy-
väskylän Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitukseen. 

 
 
Päätös: Hallitus nimesi edustajaksi kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkelan. 
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus § 120 16.12.2021  ______ 
 
§ 120 
POKE koulutus Oy:n katsaus  
 

POKE koulutus Oy:n yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaan osakeyhtiön toimitusjohtajan katsaus esi-
tetään säännöllisesti kuntayhtymän hallituksen kokouksessa. 
 
POKE koulutus Oy:n toimitusjohtaja Jouni Kurkela esittelee osakeyhtiön vuoden 2021 toimin-
taa ja taloutta. 

 
 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 
 Hallitus merkitsee tiedoksi POKE koulutus Oy:n toimitusjohtajan katsauksen. 
 
 
Päätös: Hyväksyttiin.  
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus § 121 16.12.2021  ______ 
 
§ 121 
Vuoden 2021 toinen lisäsuoritepäätös 
 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on 16.9.2021 päivätyllä kirjeellä ilmoittanut varainhoitovuoden 
2021 jaettavaksi jätetyn perusrahoituksen ja kolmannen lisätalousarvion perusteella koronavi-
rustilanteen johdosta tarvittaviin tukitoimiin myönnettävä lisärahoituksen hakemisen. Koulutuk-
sen järjestäjien on tullut toimittaa hakemuksensa opetus- ja kulttuuriministeriöön 15.10.2021 
mennessä.  
 
Kuntayhtymä on toimittanut hakemuksen määräpäivään mennessä. Opetus- ja kulttuuriminis-
teriö on antanut 2.12.2021 päivätyllä kirjeellä VN/23589/2021 päätöksen perusrahoituksen 
ja kolmannen lisätalousarvion määrärahojen myöntämisestä.  
 
Päätöksen mukaan kuntayhtymälle on myönnetty lisää tavoitteellisia opiskelijavuosia kuusi (6). 
Rahoituksen lisäys on yhteensä 40 488 euroa. 

 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 
 Hallitus merkitsee tiedoksi vuoden 2021 toisen lisäsuoritepäätöksen. 
 
 
Päätös:  Hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus § 122 16.12.2021 __________________ 
 
§ 122 
Kuntayhtymän maksuvalmius 
 

Talousjohtaja esittelee kokouksessa kuntayhtymän maksuvalmiutta. 
 
Talousjohtajan ehdotus: 
 

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

Hallitus § 123 16.12.2021 __________________ 
 
§ 123 
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 § 124 16.12.2021  ______ 
 
§ 124 
Ajokoneen hankinta opetuskäyttöön 
 

Ammattiopiston Saarijärven yksikkö on julkaissut tarjouspyynnön ajokoneen hankinnasta tekni-
sine ominaisuuksineen Hilmassa 3.11.2021. Ajokone on tarkoitus hankkia opetuskäyttöön. 
Määräaikaan 10.12.2021 klo 14.00 mennessä on tullut yksi tarjous Ponsse Oyj:ltä. 
 
Ponsse Oyj on tarjonnut Ponsse Elk kuormatraktorin vm. 2015 tarjouksessa määritetyillä sisäl-
löillä hintaa 165.000 (alv 0%) euroa. 
 
Tarjous on toimitettu kokoukseen osallistuville. 
 
Koulutusjohtaja Pekka Janhonen ja lehtori Matti Puttonen ovat käyneet tarjouksen läpi ja ver-
ranneet sitä tarjouspyynnössä esitettyihin vaatimuksiin. Hankinnan arvioitu kokonaishinta on 
165.000 (alv 0%) euroa ja hankintahinta on määritelty kuntayhtymän talousarvion investointi-
määrärahoihin vuodelle 2022. Hankinta esitetään toteutettavaksi, mikäli kuntayhtymän val-
tuusto hyväksyy talousarvion vuodelle 2022 kokouksessaan 17.12.2021. 

 
 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 

Hallitus päättää hankkia ajokoneen, mikäli valtuusto hyväksyy 17.12.2021 kuntayhtymän ta-
lousarvion vuodelle 2022. 

 
 
Käsittely:  Puheenjohtaja ehdotti, että pykälää ei oteta käsittelyyn. Ehdotuksesta äänestettiin ja äänestyk-

sen tulos oli 7 vastaan - 2 puolesta. Äänestystuloksen perusteella pykälä otettiin käsittelyyn.  
 
 Äänestyksen jälkeen hallituksen jäsen Marke Tuominen ehdotti, että Ponsse Oyj:n tarjous hy-

väksytään kuntayhtymän johtajan ehdotuksen mukaisesti ehdollisena. 
 
 Hallituksen jäsen Carita Tuominen teki vastaehdotuksen, että tarjousta ei hyväksytä ja käsittely 

siirretään seuraavaan kokoukseen. Vastaehdotuksesta äänestettiin ja äänestyksen tulos oli  
8 vastaan - 1 puolesta. Äänestyksen perusteella pykälä käsiteltiin. 

 
 
Päätös: Hallitus hyväksyi Ponsse Oyj:n tarjouksen ehdollisena siten, että valtuusto hyväksyy talousar-

vion vuodelle 2022. 
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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: 116, 117, 120, 121, 122, 123,124 

 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.  
Pykälät: 115, 118, 119 

 
 
MUUTOKSENHAKUOHJEET 
 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen 
Pykälät: 115, 118, 119 

 
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: 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

