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Hallitus 
 
Aika: Torstai 9.6.2022 klo 15.30 – 16.25 
Paikka: Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, luokka 12, Uuraistentie 240, 43130 Tarvaala 
 
 
OSALLISTUJAT Jäsen   varajäsen  lisätiedot 
läsnäolijat   x Tuija Tuikkanen, pj  Maire Hautanen  
  x Carita Tuominen, vpj  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 
  -  Marjatta Suomäki  x Maija Uusisalo, teams 
  x 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 
sähköisesti  16.6.2022   16.6.2022 
 

  Tuija Tuikkanen  Jouni Kurkela 
  puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 
 
Käsitellyt asiat 51 – 58 § 
 
Pöytäkirjan tarkastus 
sähköisesti  16.6.2022   20.6.2022 
 
 
 
  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/
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus § 51, 52 9.6.2022_ __________________ 
 
§ 51 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus:  
 

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 52  
Pöytäkirjantarkastajien valinta 
 
 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Marke Tuominen ja Olli Jämsén. 
 

 
 

 
Päätös: Hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus § 53 9.6.2022_ __________________ 
 
§ 53 
Ilmoitusasiat 
 
 
Karstulan kunta 
 

Karstulan kunnanhallitus on pyytänyt kuntayhtymältä selvitystä 21.4.2022 päivätyllä pöytäkir-
jaotteella hoiva-alan koulutusmahdollisuuksien kehittämisestä Karstulassa, mahdollisesti myös 
yhteistyössä Karstulan lukion ja Karstulan evankelisen opiston kanssa. Johtoryhmä on keskus-
tellut asiasta ja kuntayhtymä antaa selvityksen Karstulan kunnalle. 

 
Tarkastuslautakunta 
 

Tarkastuslautakunnan on pitänyt kokouksen 23.5.2022 ja pöytäkirja on nähtävillä oheisesta 
linkistä Tarkastuslautakunta 5/23.5.2022.  

 
Opiskelijatyönä rakennetun omakotitalon myynti 
 

Ammattiopistolla on ollut Etuovi.comissa myynnissä Laukaan Kuunkuja 2:ssa opiskelijatyönä 
rakennettu omakotitalo. Talo on myyty ja siihen liittyvät kauppakirjat allekirjoitettu. 

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

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

Hallitus § 25 31.3.2022 
Hallitus § 54 9.6.2022_ __________________ 
 
§ 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. 
 
 

- - - - -  
 
 

§ 54 
Varainhoitovuoden 2022 ensimmäinen lisäsuoritepäätös 
 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on 28.4.2022 päivätyllä kirjeellä VM/5431/2022 antanut pää-
töksen varainhoitovuoden 2022 ensimmäisen lisäsuoritepäätöksen opettajien ja ohjaajien 
palkkaamiseen sekä oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvausten uudistamisen kokeiluun 
myönnettävästä lisärahoituksesta. Kuntayhtymälle on myönnetty opettajien ja ohjaajien palk-
kaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin 480.131 euroa ja koulutuskorvausten uu-
distamisen kokeiluun 46.497 euroa. 

 
 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 

Hallitus hyväksyy lisäsuoritepäätöksen ja merkitsee päätöksen tiedoksi. 
 
 
Päätös: Hyväksyttiin ja merkittiin päätös tiedoksi. 
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus § 55 9.6.2022_ __________________ 
 
§ 55 
Hallintosäännön muutos 
 

Opetushallitus on täsmentänyt useita opetussuunnitelmien perusteita ja määräyksiä. Täsmen-
nykset perustuvat muutoksiin, jotka on tehty mm. ammatillisen koulutuksen lakiin. Eduskunnan 
päätöksen mukaisesti muutetaan ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017)  
93 §:n 1,2,4 ja 5 momentteja, jotka liittyvät menettelyyn opiskeluoikeuden peruuttamista ja 
palauttamista koskevassa asiassa ja kurinpitoasiassa. Muutokset tulevat voimaan 1.8.2022. 
 
Lain 531/2017 mukaan korkeintaan kolmen kuukauden määräaikaisesta erottamisesta ja 
asuntolasta erottamisesta voi koulutuksen järjestäjä niin päättäessään päättää rehtori. 
 
Muutetun lain 164/2022, 93 §:n 1 mom. mukaan muiden kuin oppivelvollisuuslaissa tarkoitet-
tujen oppivelvollisten osalta korkeintaan kolmen kuukauden määräaikaisesta erottamisesta ja 
asuntolasta erottamisesta voi koulutuksen järjestäjän niin päättäessä päättää rehtori.  
 
Lain muutos vaikuttaa kuntayhtymän hallintosäännön 21 ja 23 pykälään. Hallintosäännön py-
kälät on muutettu vastaamaan uutta lakia. Muutettu hallintosääntö kommentteineen on toimi-
tettu kokoukseen osallistuville.  

 
 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 

1. Hallitus hyväksyy hallintosäännön muutokset 
2. Hallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy hallintosääntöön muutokset ja uusi hallinto-

sääntö tulee voimaan 1.11.2022. 

 
Päätös:  Hyväksyttiin kohdat 1 ja 2. 
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus § 6 28.1.2021 
Hallitus § 56 9.6.2022   ____________ 
 
§ 6 
Opiskeluoikeuden toimikunta 
 

Lain ammatillisesta koulutuksesta 531/2017, § 93 mukaan koulutuksen järjestäjällä tulee olla 
monijäseninen toimielin, joka päättää mm. opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttami-
sesta, määräaikaisesta erottamisesta, asuntolasta erottamisesta sekä opiskeluoikeuden pidät-
tämisestä. 
 
Toimielimessä tulee olla ainakin koulutuksen järjestäjän, opiskelijahuollon, opettajien, työelä-
män ja opiskelijoiden edustus. Koulutuksen järjestäjä nimeää toimielimen puheenjohtajan ja 
muut jäsenet enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Opiskeluoikeuden peruuttamista ja pa-
lauttamista koskevassa asiassa koulutuksen järjestäjä nimeää toimielimeen lisäksi tutkinnon 
suorittajan koulutussopimustyöpaikan tai oppisopimuskoulutuksen osalta työnantajan edusta-
jan. 
 
Kuntayhtymän hallintosäännön 10 §:n mukaan hallitus asettaa enintään kolmeksi vuodeksi 
kerrallaan opiskeluoikeuden toimikunnan, jonka puheenjohtajana toimii kuntayhtymän johtaja. 
Edellisen opiskeluoikeuden toimikunnan toimikausi on päättynyt 31.12.2020. 
 
POKEn opiskelijakunta ehdottaa lukuvuosittain opiskelijoiden edustajaa. Opiskelijoiden edusta-
jana on toiminut opiskelijakunnan puheenjohtaja ja hänen ollessa estyneenä varapuheenjoh-
taja. 

 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 

Hallitus päättää nimetä opiskeluoikeuden toimikunnan, jonka toimikausi on 1.2.2021-
31.12.2023. Hallitus nimeää siihen jäseniksi 
 
koulutuksen järjestäjän edustaja kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkela, pj 
opiskeluhuollon edustaja  opiskelijapalveluvastaava Kimmo Raitio 
opettajien edustaja  lehtori Marko Lahti 
työelämän edustaja  perhekeskuskoordinaattori Elina Lämsä 
opiskelijoiden edusta  POKEn opiskelijakunnan puheenjohtaja 

 
 
Päätös:  Hyväksyttiin. 
 
 

- - - - - 
 
 
§ 56  
Opiskeluoikeuden toimikunnan jäsenmuutos 
 

Työelämän edustaja, perhekeskuskoordinaattori Elina Lämsä, ei ole enää Äänekosken kaupun-
gin palveluksessa, joten hänen tilalle opiskeluoikeuden toimikuntaan on valittava uusi työelä-
män edustaja. Äänekosken kaupungin uusi perhekeskuskoordinaattori Petri Oinonen on anta-
nut suostumuksensa opiskeluoikeuden toimikuntaan työelämän edustajaksi.  
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus § 6 28.1.2021 
Hallitus § 56 9.6.2022   ____________ 

 
Ammattiopisto katsoo myös tarpeelliseksi lisätä opiskeluoikeuden toimikuntaan koulutuksen 
järjestäjän opiskeluhuollon edustajien määrää siten, että toimikunnan kokoonpanoon otettaan 
mukaan kuraattori. 

 
 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 
 Hallitus päättää 
 

1. nimetä työelämän edustajaksi Äänekosken kaupungin perhekeskuskoordinaattori Petri Oi-
nosen 1.7.2022 alkaen toimikauden loppuun asti. 

2. nimetä kuntayhtymän opiskeluhuollon toiseksi edustajaksi kuraattori Minttu Mannisen 
1.7.2022 alkaen toimikauden loppuun asti. 

 
Päätös: Hyväksyttiin kohdat 1 ja 2. 
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus § 57 9.6.2022_ __________________ 
 
§ 57 
Kuntayhtymän talouskatsaus 
 

Talousjohtaja esittelee kokouksessa kuntayhtymän maksuvalmiutta ja taloustilannetta. 
 
Talousjohtajan ehdotus: 
 

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

Hallitus § 58 9.6.2022_ __________________ 
 
§ 58 
Kuntayhtymän johtajan päätökset 
 

Kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkelan tekemät otto-oikeuskelpoisuuden piiriin kuuluvat päätök-
set ajalta 18.5.-31.5.2022 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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MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvali-
tusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.  
Pykälät: 52, 53, 54, 57, 58 

 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.  
Pykälät: 51, 55, 56 

 
 
MUUTOKSENHAKUOHJEET 
 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen 
Pykälät: 51, 55, 56 

 
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

