
1 
Pöytäkirja  3/2022 

Aika: Torstai 31.3.2022 klo 15.30 – 17.11 
Paikka: Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, Laukaan yksikkö, luokka 107/teams, Saralinnantie 

3, 41340 Laukaa 
 
Käsiteltävät asiat 
 
§ Otsikko     Liite nro Sivu 
 
21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus   3 

22 Pöytäkirjantarkastajien valinta    3 

23 Ilmoitusasiat      4 

24 POKE koulutus Oy:n katsaus    5 

25 Varainhoitovuoden 2022 ensimmäisen lisäsuoritepäätöksellä  6 
 myönnettävän lisärahoituksen hakeminen   1  

26 Kuntayhtymän strategiatyö    7 

27 Asiakkuusvastaavien työsuhteiden muuttaminen virkasuhteisiksi 8 

28 Opiskelijatyönä rakennettavan talon tontin vuokrasopimus ja   9 
myyminen       

29 Tulosalueiden menojen ylitykset 2021    10 

30 Investointimenojen ylitykset 2021    11 

31 Vuoden 2021 tilinpäätös     2 13 

32 Kuntayhtymän talouskatsaus    14 

33 Kuntayhtymän johtajan päätökset    15 

 Muutoksenhaku/valitusosoitus    16 

 

 



2 
Pöytäkirja  3/2022 

 

Aika: Torstai 31.3.2022 klo 15.30 – 17.11 
Paikka: Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, Laukaan yksikkö, luokka 107/teams, Saralinnantie 3,  

41340 Laukaa 
 
 
OSALLISTUJAT Jäsen   varajäsen  lisätiedot 
läsnäolijat   x Tuija Tuikkanen, pj  Maire Hautanen  
  x Carita Tuominen, vpj, teams 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, 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, teams 
  x Jouni Kurkela, kuntayhtymän johtaja 
  x Kari-Pekka Pakkala, talousjohtaja 
 
Allekirjoitettu  
sähköisesti  7.4.2022   7.4.2022 
   

  Tuija Tuikkanen  Jouni Kurkela 
  puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 
 
Käsitellyt asiat 21 – 33 § 
 
   
Pöytäkirja tarkastettu ja allekirjoitettu 
sähköisesti  
  10.4.2022   11.4.2022 
 
  Marke Tuominen  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/


3 
Pöytäkirja  3/2022 

Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus § 21, 22 31.3.2022 __________________ 
 
§ 21 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus:  
 

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 22  
Pöytäkirjantarkastajien valinta 
 
 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Marke Tuominen ja Olli Jämsén 
 
 

 
Päätös: Hyväksyttiin.  
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus § 23 31.3.2022 __________________ 
 
§ 23 
Ilmoitusasiat 
 
 
Maanomistajien kuuleminen  
 

Saarijärven kaupunki kartoittaa 23.2.2022 päivätyllä kirjeellä Summassaaren kaava-alueiden 
lähtötietoja maanomistajien kuulemisella. Kirjeessä pyydetään maanomistajilta tietoa ja toi-
veita alueesta, joita ei ole asemakaavoitettu. Maanomistajat voivat vastata kyselyyn 31.3.2022 
mennessä ja kuntayhtymän osalta kyselyyn vastaa Saarijärven yksikön koulutusjohtaja Pekka 
Janhonen määräpäivään mennessä. 
 

Tarkastuslautakunta 
 
 Tarkastuslautakunta on pitänyt kokouksen 14.3.2022 Laukaan yksikössä.  
 
 Pöytäkirja on nähtävissä Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 14.3.2022 - 2/2022 
 
 
Kuntayhtymän johtajan tiedotusasiat 
 
 Kuntayhtymän johtaja tiedottaa ajankohtaisista asioista. 
 
 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 
 Hallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. 
 
 
Päätös: Hallitus merkitsi ilmoitusasiat tiedoksi.  

https://poke.fi/poke/hallinto/tarkastuslautakunta
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus § 24 31.3.2022 __________________ 
 
§ 24 
POKE koulutus Oy:n katsaus 
 
 

POKE koulutus Oy:n yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaisesti osakeyhtiön toimitusjohtajan katsaus 
esitetään säännöllisesti hallituksen kokouksessa. 
 
POKE koulutus Oy:n toimitusjohtaja Jouni Kurkela esittelee osakeyhtiön vuoden 2021 tilinpää-
töstä ja toimintaa. 

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

Hallitus § 25 31.3.2022 __________________ 
 
§ 25 
Varainhoitovuoden 2022 ensimmäisen lisäsuoritepäätöksellä myönnettävän lisärahoituksen hakeminen 
 
 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on 18.2.2022 päivätyllä kirjeellä VN/5431/2022 ilmoittanut va-
rainhoitovuoden 2022 ensimmäisellä lisäsuoritepäätöksellä myönnettävän lisärahoituksen ha-
kemisesta. 
 
Koulutuksen järjestäjät voivat hakea lisärahoitusta  
- opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin 
- oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauksen uudistamisen kokeiluun.  

Hakemukset on pitänyt toimittaa Opetus- ja kulttuuriministeriöön 18.3.2022 mennessä. Kunta-
yhtymä on toimittanut hakemuksen määräpäivään mennessä ja hakemus on liitteenä nro 1. 
 

 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 

Hallitus hyväksyy Opetus- ja kulttuuriministeriöön toimitetun liitteen 1 mukaisen lisärahoitusha-
kemuksen. 

 
 
Päätös: Hyväksyttiin.  
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus § 26 31.3.2022 __________________ 
 
§ 26 
Kuntayhtymän strategiatyö 
 

Kuntayhtymällä on strategia, jota on ajoittain päivitetty valtiohallinnolta tulleiden ammatillista 
koulutusta koskevien lakien ja asetusten muutosten osalta. Mm. ammatillisen koulutuksen re-
formin vaikutukset alkavat vakiinnuttaa kuntayhtymän toimintaa, joten strategian päivittämi-
selle olisi tarvetta.  
 
Kuntayhtymän johtaja selvittää asiaa tarkemmin kokouksessa. 

 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 

Hallitus keskustelee kuntayhtymän strategian päivittämisestä ja päättä strategiatyön aikatau-
luista. 

 
 
Päätös: Hallitus ja johtoryhmä valmistelevat valtuustolle strategian päivitystä, joka käsitellään valtuus-

ton vuoden 2022 joulukuun kokouksessa. Hallitus valmistelee strategian päivitystä kokouspäi-
vinään varsinaisten kokousten jälkeen. Strategian valmistelutyön päivitykseen otetaan mukaan 
myös henkilöstö ja opiskelijat.  
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus § 27 31.3.2022 __________________ 
 
§ 27 
Asiakkuusvastaavien työsuhteiden muuttaminen virkasuhteisiksi 
 

Työelämäpalveluilla toimii asiakkuusvastaavia, jotka toimivat tällä hetkellä työsuhteisina, mutta 
joutuvat käyttämään työssään julkista valtaa. Tämän vuoksi olisi tarkoituksenmukaista, että 
heille perustettaisiin virat. 

 
 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 
 Hallitus päättää muuttaa asiakkuusvastaavien työsuhteet virkasuhteisiksi. 
 
 
Päätös: Hallitus perustaa neljä (4) virkaa asiakkuusvastaaville ja virkojen perustamisella muuttaa asi-

akkuusvastaavien työsuhteet virkasuhteisiksi.   
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus § 28 31.3.2022 __________________ 
 
§ 28 
Opiskelijatyönä rakennettavan omakotitalon tontin vuokrasopimus ja myyminen 
 
  

Ammattiopisto on päättänyt vuokrata Laukaan kunnalta tontin nro 410-406-26-83, jonka pinta-
ala on 1554 m² ja sijaitsee Vihtavuoren asemakaavan osoitteessa Mahlakuja 3. Tontille on tar-
koitus rakentaa Laukaan yksikön opettaja Jussi Sorvarin johdolla opiskelijatyönä omakotitalo, 
joka on pinta-alaltaan n. 150 m². Tontin varaus on voimassa 30.9.2022 saakka ja tontin perus-
vuokra on 1.700,00 €/v. Vuokra-aika ei ole vielä tiedossa, sillä vuokrasopimusta ei ole allekir-
joitettu, mutta aikaisempina vuosina vuokra-aika on ollut 50 v. Rakentamisen aloittamisajan-
kohdaksi on arvioitu elokuu 2022 ja valmistumisajankohdaksi joulukuu 2024. 
 
Ammattiopiston on tarkoitus myydä omakotitalo valmistumisen jälkeen omilla ilmoituksilla ja 
tarvittaessa antaa myyntitoimeksianto kiinteistövälittäjälle. 
 
Tontin vuokraamisen ja valmistuneen omakotitalon kaupanteon kannalta olisi tarkoituksenmu-
kaista, että hallitus oikeuttaisi koulutusjohtaja Hannu Pönkän hoitamaan kiinteistön vuokraso-
pimukseen liittyvät toimenpiteet ja talousjohtaja Kari-Pekka Pakkalan myyntiin liittyvät toimen-
piteet. 

 
 
Talousjohtajan ehdotus: 
 

1. Hallitus päättää oikeuttaa koulutusjohtaja Hannu Pönkän allekirjoittamaan tontin nro 410-
406-26-83, Mahlakuja 3, vuokrasopimuksen. 

2. Hallitus päättää oikeuttaa talousjohtaja Kari-Pekka Pakkalan myymään Mahlakuja 3:een 
rakennetun omakotitalon ja allekirjoittamaan kauppaan liittyvät asiakirjat talon valmistumi-
sen jälkeen. 

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

 
Päätös: Hyväksyttiin kohdat 1-3.  
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus § 29 31.3.2022 __________________ 
 
§ 29 
Tulosalueiden menojen ylitykset 2021 
 

Kuntayhtymän talousarvio vuodelle 2021 oli valtuustoon nähden sitova tulosaluetasolla. Vuo-
den aikana talousarviossa tapahtui seuraavat ylitykset: 
 

  
 

  
  
 
 
 
 
 
 

 
Koko kuntayhtymän tasolla menot ylittyivät talousarvioon verrattuna noin 397.000 eurolla. Yli-
tykseen vaikuttivat pääasiassa kasvaneet palkkamenot, oppivelvollisuusiän laajentaminen ja 
toisen asteen koulutuksen maksuttomuuden voimaantulo sekä loppuvuodesta kallistunut säh-
kön hinta. Hallintopalveluiden kohdalla ylitys on pienehkö ja se mahtuu virhemarginaaliin. 
Toisaalta kuntayhtymän tilinpäätökseen kirjattiin toimintatuottoja noin miljoona euroa talousar-
viossa ennakoitua enemmän.  
 

 
Talousjohtajan ehdotus: 
 

Hallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyisi vuoden 2021 talousarvion menojen yli-
tykset em. taulukon mukaisesti. 

 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
  

Tulosyksikkö TA 2021/menot TP 2021/menot Menot ylitys 
Yleishallinto 1 087 430 1 194 284 106 854 
Hallintopalvelut 692 010 695 431 3 421 
Äänekoski Piilola 4 749 100 5 021 193 272 093 
Viitasaari 1 600 495 1 716 198 115 703 
Laukaa 574 680 613 842 39 162 
Yhteensä 17 544 700 17 942 125 397 425 
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus § 30  31.3.2022  ______ 
 
§ 30 
Investointimenojen ylitykset 2021  
 

Kuntayhtymän talousarviossa vuodelle 2021 valtuusto oikeutti hallituksen talousarviovuoden 
aikana korottamaan investointimäärärahaa toimintakatteen ylityksen sallimissa rajoissa ja päin 
vastaisessa tapauksessa supistamaan talousarvion yhteydessä hyväksymää investointien euro-
määrää.  
 

 Vuoden 2021 aikana talousarviossa tapahtui seuraavat ylitykset:  
  

Tulosyksikkö Meno- 
tulolaji 

Talousarvio 
2021 

Tilinpäätös  
2021 

Poikkeama  
–alitus + ylitys 

Ky/yhteiset hankin-
nat Menot 0 -41 271 41 271 

 Tulot 0 0 0 
 Netto 0 -41 271 41 271 
Atk-tukipalvelut Menot 0 -33 091 33 091 
 Tulot 0 0 0 
 Netto 0 -33 091 33 091 
Äänekoski Piilola Menot -1 940 000 -2 191 200 251 200 
 Tulot 0 0 0 
 Netto -1 940 000 -2 191 200 251 200 
Äänekoski Opinahjo Menot -29 500 -56 297 26 797 
 Tulot 0 0 0 
 Netto -29 500 -56 297 26 797 
Viitasaari Menot -145 000 -71 270 -73 730 
 Tulot 0 0 0 
 Netto -145 000 -71 270 -73 730 
Saarijärvi Menot -478 000 -346 631 -131 369 
 Tulot 0 0 0 
 Netto -478 000 -346 631 -131 369 
Työelämäpalvelut Menot -35 000 0 -35 000 
 Tulot 0 0 0 
 Netto -35 000 0 -35 000 
Laukaa Menot -10 000 -71 385 61 385 
 Tulot 0 0 0 
 Netto -10 000 -71 385 61 385 
Ky yhteensä Menot -2 637 500 -2 811 145 173 645 
 Tulot 0 0 0 
 Netto -2 637 500 -2 811 145 173 645 
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus § 30  31.3.2022  ______ 
 
 
Kuntayhtymän kokonaisinvestoinnit ylittivät talousarvioon varatun määrän 173.645 eurolla. 
Ylitys selittyy käytännössä Piilolan tulosyksikön luvuilla, mihin vaikutti opiskelija-asuntolan laa-
jan peruskorjauksen vaiheistamisen muutos siten, että alkuperäisestä suunnitelmasta poike-
ten peruskorjaus toteutettiin suoraan yhdessä vaiheessa vuodelle 2022 ennakoidun kustan-
nusvaikutuksen siirtyessä vuodelle 2021.   

 
 
Talousjohtajan ehdotus: 
 

1. Hallitus päättää hyväksyä vuoden 2021 talousarvion investointimäärärahojen tulosalueyli-
tykset kuntayhtymän yhteisten hankintojen osalta 41.271 euroa, atk-tukipalveluidenosalta 
33.091 euroa, Äänekoski Piilolan osalta 251.200 euroa, Äänekoski Opinahjon osalta 
26.797 euroa ja Laukaan yksikön osalta 61.385 euroa.  

2. Hallitus päättää esittää valtuustolle, että se merkitsee ylitykset tiedoksi.  

 
Päätös: Hyväksyttiin kohdat 1 ja 2. 
 
 

Hallituksen jäsen Jussi Kananen poistui kokouksesta 
tämän pykälän käsittelyn jälkeen. 
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus § 31  31.3.2022  ______ 
 

§ 31 
Vuoden 2021 tilinpäätös 

Kuntayhtymän tilinpäätöksen tulee kuntalain 113 §:n mukaan sisältää taseen, tuloslaskelman, 
rahoituslaskelman ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakerto-
muksen. 

 
Kuntayhtymän vuoden 2021 tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen lisäksi: 
 Tuloslaskelman 
 Rahoituslaskelman 
 Taseen 
 Konsernitilinpäätöksen 
 Liitetiedot 
 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 
 Tilinpäätöksen allekirjoitukset 
 Tilinpäätösmerkinnän 
 
Toimintakertomus ja tilinpäätös annetaan tilintarkastajan ja tarkastuslautakunnan arvioita-
vaksi. Tilintarkastuskertomus ja tarkastuslautakunnan arviointikertomus esitetään erillisinä 
asiakirjoina valtuustolle tilinpäätöksen hyväksymistä koskevan ehdotuksen liitteenä. 
 
Kuntalain 115 § mukaan hallituksen on tehtävä toimintakertomuksessa tai sen antamisen yh-
teydessä esitys valtuustolle tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koske-
viksi toimenpiteiksi. 
 
Kokoukseen osallistujille on lähetetty vuoden 2021 tilinpäätös, josta käy ilmi kuntayhtymän 
keskeiset toimintaa ja taloutta koskevat tunnusluvut. 

 
Talousjohtajan ehdotus: 
 

1. Hallitus allekirjoittaa vuoden 2021 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajan tarkastetta-
vaksi 

2. Hallitus saattaa tilinpäätöksen tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi 
3. Hallitus esittää valtuustolle, että tilikauden 2021 alijäämä 699.124,35 euroa kirjataan edel-

listen tilikausien yli-/alijäämätilille 
4. Hallitus valtuuttaa hallituksen puheenjohtajan ja kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan vah-

vistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle ja talousjohtajan tekemään tilinpäätökseen teknisluon-
teisia korjauksia. 

 
Päätös: Hyväksyttiin kohdat 1-4. 
 
 

Hallituksen jäsenet Antti Puupponen ja Olli Jämsén 
poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ai-
kana ennen pykälän päätöksen tekoa. 
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus § 32 31.3.2022 __________________ 
 
§ 32 
Kuntayhtymän talouskatsaus 
 

 
Talousjohtaja esittelee kokouksessa kuntayhtymän maksuvalmiutta ja taloustilannetta. 

 
Talousjohtajan ehdotus: 
 

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

Hallitus § 33 31.3.2022 __________________ 
 
§ 33 
Kuntayhtymän johtajan päätökset 
 

Kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkelan tekemät otto-oikeuskelpoisuuden piiriin kuuluvat päätök-
set ajalta 15.2.2022 – 21.3.2022 on ilmoitettu kuntayhtymän hallintosäännön 27 §:n ja halli-
tuksen päätöksen 25.4.2019, 47 §:n mukaisesti sähköisesti hallituksen kokoukseen osallistu-
ville 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: 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 

 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.  
Pykälät: 21 

 
 
MUUTOKSENHAKUOHJEET 
 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen 
Pykälät: 21 

 
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

