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Hallitus 
 
Aika: Torstai 27.1.2022 klo 15.41 – 16.05  
Paikka: Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, Viitasaaren yksikkö, luokka S10/teams,  

Teollisuustie 12-14, 44500 Viitasaari 
  

Kokoontuminen luokkaan klo 14.50, josta lähtö Viitasaaren yksikön kierrokselle klo 15.00. 
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Hallitus 
 
Aika: Torstai 27.1.2022 klo 15.41 – 16.05 
Paikka: Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, Viitasaaren yksikkö, luokka S10/teams,  

Teollisuustie 12-14, 44500 Viitasaari 
 
 
OSALLISTUJAT Jäsen   varajäsen  lisätiedot 
läsnäolijat   x Tuija Tuikkanen, pj  Maire Hautanen  
  x Carita Tuominen, vpj, teams Martti Sääksjärvi 
  x Olli Jämsén, teams  Severi Hokkeri 
  x Tapani Lahti   Hannu Korhonen 

x Lauri Lax   Leevi Marila 
  x Antti Puupponen, teams  Eero Leppänen   

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

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

1.2.2022   1.2.2022 

 

  Tuija Tuikkanen  Jouni Kurkela 
  puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 
 
Käsitellyt asiat 1 – 11 § 
 
   
Pöytäkirjan tarkastettu ja  
allekirjoitettu sähköisesti 4.2.2022   4.2.2022 
     
 
  Carita Tuominen  Antti Puupponen 
 
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 § 1,2 27.1.2022 __________________ 
 
§ 1 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus:  
 

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

 
Päätös: Hyväksyttiin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 2  
Pöytäkirjantarkastajien valinta 
 
 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Carita Tuominen ja Antti Puupponen. 
 
 

 
 
Päätös: Hyväksyttiin.  
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus § 3 27.1.2022 __________________ 
 
§ 3 
Ilmoitusasiat 
 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos toteuttaa kouluterveyskyselyn joka toinen vuosi eri kouluas-
teille. Ammatillisten oppilaitosten osalta kysely tehdään 1. ja 2. vuoden opiskelijoille (ammatil-
lista perustutkintoa opiskelevat alle 21 vuotiaat) nuorten hyvinvoinnista, terveydestä, koulun-
käynnistä ja opiskelusta, osallisuudesta sekä avun saamisesta ja palvelujen tarpeisiin vastaa-
vuudesta. Ammatillisissa oppilaitoksissa tietoja on kerätty vuodesta 2008. Kuntayhtymän ku-
raattori Minttu Manninen on laatinut koosteen kyselyn tuloksista kuntayhtymän alueen osalta. 
Kooste on käyty läpi henkilöstön koulutuspäivänä 7.1.2022 ja kooste on toimitettu hallituksen 
jäsenille ja valtuuston puheenjohtajille.  
 
Valtakunnalliset kouluterveyskyselyn tulokset löytyvät THL:n sivuilta: 
 
https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kouluterveyskysely 

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

https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kouluterveyskysely
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus § 108 30.11.2021 
Hallitus § 4 27.1.2022 __________________ 
 
§ 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. 
 
 

- - - - - 
 

§ 4 (27.1.2022) 
 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 

Hallitus määrää kuntayhtymän johtajan sijaiseksi koulutusjohtaja Riitta Salmijärvi-Korhosen 
vuodelle 2022. 

 
 
Päätös: Hyväksyttiin.  
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus § 5 27.1.2022  ______ 
 
§ 5 
POKE koulutus Oy:n yhtiökokousedustaja 
 

Kuntayhtymällä on kuntayhtymän 100 %:sti omistama tytäryhtiö POKE koulutus Oy, jonka toimi-
tusjohtajana toimii kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkela.  
 
Osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaan yhtiöllä on yhtiökokouksen valitsema hallitus, jo-
hon kuuluu yksi varsinainen jäsen ja yksi varajäsen. 
 
Kuntayhtymän edellinen hallitus on kokouksessaan 31.8.2017 nimittänyt kuntayhtymän edus-
tajaksi talousjohtaja Kari-Pekka Pakkalan POKE koulutus Oy:n yhtiökokousedustajaksi toimi-
kautensa loppuun saakka.  
 
Valtuustokausi on vaihtunut 1.8.2020 alkaen, joten kuntayhtymän on nimitettävä edustajansa 
yhtiökokouksiin. 

 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 

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

 
 
Päätös: Hyväksyttiin.  
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus § 6 27.1.2022  ______ 
 
§ 6 
Ehdokkaat POKE koulutus Oy:n hallitukseen 
 

Kuntayhtymän konserniohjeen mukaan hallitus nimeää ehdokkaat tytär- ja osakkuusyhteisöjen 
hallituksiin. 
 
Kuntayhtymällä on tytäryhteisö POKE koulutus Oy ja sen yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan varsi-
nainen yhtiökokous on pidettävä kuuden kuukauden (6) kuluessa tilikauden päättymisestä eli 
viimeistään 30.6. Varsinainen yhtiökokous valitsee yhden hallituksen jäsenen ja varajäsenen. 

 
Talousjohtajan ehdotus: 
 

1. Hallitus valitsee keskuudestaan POKE koulutus Oy:n hallitukseen yhden varsinaisen jäse-
nen ja yhden varajäsen. 

2. Hallitus päättää ehdottaa valitsemansa henkilöt POKE koulutus Oy:n yhtiökokoukselle. 

 
Päätös: Kohta 1: Varsinaiseksi jäseneksi valittiin Marke Tuominen ja varajäseneksi Carita Tuominen 
 Kohta 2: Hyväksyttiin 
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus § 7 27.1.2022  ______ 
 
§ 7 
Talousarvion täytäntöönpano-ohje vuodelle 2022 
 

Taloustoimisto on valmistellut vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen, joka sisältää 
mm. määräykset laskujen hyväksynnästä, hankintarajoista, tiliöinnistä ja kustannuspaikoista. 
Täytäntöönpano-ohjeet ovat liitteenä nro 1. 

 

Talousjohtajan ehdotus: 
 
 Hallitus päättää hyväksyä liitteenä 1 olevan talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2022. 
 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus § 8 27.1.2022  ______ 
 
§ 8 
Vuoden 2022 rahoitus 
 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on päätöksellään VN/27041/2021, 21.12.2021 ilmoittanut kou-
lutuksen järjestäjän tavoitteellisesta opiskelijavuosi-, perus-, suoritus- ja vaikuttavuusrahoituk-
sen määrästä sekä perusrahoituksen harkinnanvaraisen korotuksen päättämisestä vuodelle 
2022. 
 
Kuntayhtymälle on myönnetty laskennallista rahoitusta yhteensä 16 980 090 euroa, josta pe-
rusrahoitusta on 11 561 672 euroa, suoritusrahoitusta 3 687 848 euroa sekä vaikuttavuusra-
hoitusta 1 730 570. Harkinnanvaraista korotusta työpaikkaohjaajien koulutuksen lisäämiseen 
ja kehittämiseen on myönnetty 24 000 euroa. 
 
Kuntayhtymän varainhoitovuoden 2022 tavoitteellinen opiskelijavuosimäärä on 1653, josta 
työvoimakoulutuksen tavoitteellinen opiskelijavuosimäärä on 85. Vuodelle 2022 opiskelijavuo-
simäärä pieneni hieman ja on kolme (3) vähemmän kuin vuodelle 2021. Vuoden 2022 varsi-
naisella suoritepäätöksellä on lisäksi myönnetty lähihoitajakoulutuksen lisäämiseen kohden-
nettavia opiskelijavuosia 10. 
 

 
Talousjohtajan ehdotus: 
 
 Hallitus merkitsee tiedoksi OKM:n päätöksen ja tyytyy siihen. 
 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus § 9 27.1.2022  ______ 
 
§ 9 
Opiskelijatyönä rakennetun omakotitalon myyminen, Kuunkuja 2 
 

Ammattiopiston Laukaan rakennusalan opiskelijat ovat rakentaneet opettaja Jussi Sorvarin joh-
dolla omakotitalon Laukaaseen Kuunkuja 2:een. Tontti nro 410-409-14-296, pinta-alaltaan 
1342 m², on vuokrattu Laukkaan kunnalta. Vuokra-aika on alkanut 16.6.2020 ja päättyy 
30.6.2070. Tontille on lisäksi rakennettu autokatos, jonka yhteydessä on varastotila. 
 
Helmikuun loppuun valmistuvan talon kokonaisala on 141 m². Ammattiopisto myy omakotita-
loa ensin omilla ilmoituksilla ja tarvittaessa antaa myyntitoimeksiannon kiinteistönvälittäjälle. 
Tulevan kaupanteon kannalta olisi tarkoituksenmukaista, että koulutusjohtaja Hannu Pönkä ja 
talousjohtaja Kari-Pekka Pakkala oikeutetaan hoitamaan kiinteistön myyntiin liittyvät toimenpi-
teet. 
 
Talousjohtaja Kari-Pekka Pakkala on pyytänyt Huoneistokeskukselta hinta-arvion talon suuntaa 
antavasta myyntihinnasta. Myyntihinta-arvio on 285.000 euroa, -/+ 5 %.  

 
 
Talousjohtajan ehdotus: 
 

1. Hallitus päättää oikeuttaa koulutusjohtaja Hannu Pönkän ja talousjohtaja Kari-Pekka Pak-
kalan myymään Kuunkuja 2:een rakennetun tontilla 410-409-14-296 olevan omakotitalon 
ja allekirjoittamaan kauppaan liittyvät asiakirjat. 

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

 
Päätös: Hyväksyttiin kohdat 1 ja 2. 
 
 

Jussi Kananen poistui kokouksesta tämän pykälän 
käsittelyn jälkeen. 
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

 
Hallitus § 10 27.1.2022 __________________ 
 
§ 10 
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 § 11 27.1.2022 __________________ 
 
§ 11 
Kuntayhtymän johtajan päätökset 
 

Kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkelan tekemät otto-oikeuskelpoisuuden piiriin kuuluvat päätök-
set ajalta 9.12.2021-17.1.2022 on ilmoitettu kuntayhtymän hallintosäännön 27 §:n ja hallituk-
sen päätöksen 25.4.2019, 47 §:n mukaisesti sähköisesti hallituksen kokoukseen osallistuville 
luottamushenkilöille. 
 

 
Hallituksen puheenjohtajan ehdotus:  

 
Hallitus päättää, ettei päätöksiä oteta hallituksen käsittelyyn. 

 
 
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: 2, 3, 8, 9, 10, 11 

 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.  
Pykälät: 1, 4, 5, 6, 7 

 
 
MUUTOKSENHAKUOHJEET 
 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen 
Pykälät: 1, 4, 5, 6, 7 

 
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

