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Pöytäkirja 5/2022 

 

Hallitus 
 
Aika: Keskiviikko 25.5.2022 klo 15.30 – 16.30 
Paikka: Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, 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, 47-50 § Severi Hokkeri 

- 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   Birgit Ohra-aho 
 
MUUT OSALLISTUJAT 

x Ville Kivimäki, valtuuston, pj,  
  x Seppo Ijäs, valtuuston I, vpj 
  - Jussi Kananen, valtuuston II, vpj 
  x Jouni Kurkela, kuntayhtymän johtaja 
  x Kari-Pekka Pakkala, talousjohtaja 
 
Allekirjoitettu 
sähköisesti  31.5.2022   31.5.2022 
 

  Tuija Tuikkanen  Jouni Kurkela 
  puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 
 
Käsitellyt asiat 44 – 50 § 
 
Pöytäkirja tarkastettu   
ja allekirjoitettu sähköisesti 
   
  31.5.2022   6.6.2022 
 
  Marjatta Suomäki  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 § 44, 45 25.5.2022  ______ 
 
§ 44 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus:  
 

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

 
Päätös: Hyväksyttiin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 45  
Pöytäkirjantarkastajien valinta 
 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Marjatta Suomäki ja Lauri Lax. 
 

 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus § 46 25.5.2022  ______ 
 
§ 46 
Ilmoitusasiat 
 
 
Vuokrasopimus Laukaan kunnan kanssa 
 

Laukaan kunta ja kuntayhtymä ovat allekirjoittaneet vuokrasopimuksen koskien Laukaan lu-
kion POKE -tiloja ja POKE -halli rakennusta. 

 
Tarkastuslautakunta 
 
 Tarkastuslautakunnan 2.5.2022 pidetyn kokouksen pöytäkirja on nähtävillä 
 
 Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 2.5.2022-4/2022 
 
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 § 26 31.3.2022 
Hallitus § 40 28.4.2022 
Hallitus § 47 25.5.2022  ______ 
 
§ 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.  

 
 

- - - - - - 
 
§ 40 
Kuntayhtymän strategiatyö 
 

Johtoryhmä on keskustellut kokouksessaan 20.4.2022 strategiatyön sisällöstä ja painopiste-
alueista. 
 
Kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkela selvittää johtoryhmän valmistelutyön sisältöä kokouk-
sessa. 

 
 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 
 Hallitus merkitsee valmistelutyön tiedoksi. 
 
 
Päätös:  Hallitus hyväksyi valmistelutyön ja valtuutti kuntayhtymän johtajan ja johtoryhmän valmistele-

maan alustavan esityksen strategiatyön uudistamisesta toukokuun kokoukseen. 
 

- - - -  
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus § 26 31.3.2022 
Hallitus § 40 28.4.2022 
Hallitus § 47 25.5.2022  ______ 
 
 
§ 47 (25.5.2022) 
 

Johtoryhmä on valmistellut strategiatyöhön liittyvän alustavan esityksen 4.5.2022 olleessa ko-
kouksessa ja esitys on toimitettu kokoukseen osallistuville. 
 
Kuntayhtymän johtaja selvittää esitystä hallitukselle. 

 
 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 

Hallitus hyväksyy alustavan esityksen ja päättää sen perusteella strategiatyön jatkosta ja tar-
kemmista linjauksista. 

 
 
Päätös: Hyväksyttiin strategiatyön alustava esitys.  
 

Hallitus päätti viedä esityksen valtuuston kesäkuun kokoukseen ja esittää, että valtuusto hy-
väksyy strategiatyön päivityksen jatkovalmistelun esityksen mukaisesti. 

 
 

 
 
Hallituksen jäsen Olli Jämsén liittyi kokoukseen tä-
män pykälän käsittelyn aikana. 
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

 
Hallitus § 48 25.5.2022  ______ 
 
§ 48 
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen hankintavaltuudet asiakkuusvastaavien osalta 
 

Hallitus on hyväksynyt vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen 27.1.2022. Täytän-
töönpano-ohjeessa on määritelty hankintavaltuudet vuodelle 2022 eri viranhaltijoiden ja halli-
tuksen osalta. Voimassa olevassa talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa oppisopimuskoulutuk-
sen osalta hankintavaltuus on määritelty vain kehittämisasiantuntijalle.  
 
Hallitus on perustanut neljä (4) asiakkuusvastaavan virkaa 31.3.2022, 27 § ja hyväksynyt vir-
kojen perustamiseen liittyen hallintosäännön muutokset 26 §:n osalta, jonka mukaan oppisopi-
muskoulutuksen kehittämisasiantuntija sekä asiakkuusvastaavat päättävät mm. hankintaval-
tuuksien puitteissa koulutuksen hankinnasta.  
 
Asiakkuusvastaavien virkojen ja hallintosäännön muutosten vuoksi, olisi tarkoituksenmukaista, 
että asiakkuusvastaaville myönnetään samat hankintavaltuudet kuin kehittämisasiantutijalla 
on. 

 
 
Talousjohtajan ehdotus: 
 

Hallitus päättää myöntää asiakkuusvastaaville hankintavaltuudet talousarvion täytäntöönpano-
ohjeen mukaisesti alle 10 000 euron hankintoihin, mikäli valtuusto hyväksyy hallintosäännön 
muutoksen. 

 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus § 49 25.5.2022  ______ 
 
§ 49 
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 § 50 25.5.2022  ______ 
 
§ 50 
Kuntayhtymän johtajan päätökset 
 

Kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkelan tekemät otto-oikeuskelpoisuuden piiriin kuuluvat päätök-
set ajalta 21.4.-17.5.2022 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: 45,46, 47, 49, 50  

 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.  
Pykälät: 44, 48 

 
 
MUUTOKSENHAKUOHJEET 
 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen 
Pykälät: 44, 48 

 
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

