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Hallitus 
 
Aika: Torstai 25.8.2022 klo 15.30 – 16.14 
Paikka: Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, Laukaan yksikkö luokka 107H/teams, Saralinnan-

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

60 Pöytäkirjantarkastajien valinta    3 

61 Ilmoitusasiat      4 

62 Erityisavustuksen myöntäminen puunmyyntitulojen ja käyttöoikeus- 5 
 korvauksien kompensoimiseen  
  
63 Kuntayhtymän talouskatsaus    6 

64 Kuntayhtymän johtajan päätökset    7 

 Muutoksenhaku/valitusosoitus    8
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Hallitus 
 
Aika: Torstai 25.8.2022 klo 15.30 – 16.14 
Paikka: Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, Laukaan yksikkö luokka H107/teams, Saralinnantien 3, 

41340 Laukaa 
 
 
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  Eero Leppänen   

x Pentti Räisänen, teams  Sanna Siekkinen 
  x Marjatta Suomäki, teams  Maija Uusisalo 
  x Marke Tuominen   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 
 
Allekirjoitukset 
sähköisesti  2.9.2022   5.9.2022 
 

  Tuija Tuikkanen  Jouni Kurkela 
  puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 
 
Käsitellyt asiat 59 – 64 § 
 
   
Pöytäkirjan tarkastus  5.9.2022  5.9.2022 
sähköisesti  
 
 
   
   Olli Jämsén  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 § 59, 60 25.8.2022 __________________ 
 
§ 59 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus:  
 

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 60  
Pöytäkirjantarkastajien valinta 
 
 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Carita Tuominen ja Antti Puupponen. 
 

 
 
Päätös: Valittiin Olli Jämsén ja Antti Puupponen 
 
 

Hallituksen jäsen Carita Tuominen liittyi kokoukseen 
tämän pykälän käsittelyn aikana. 
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus § 61 25.8.2022 __________________ 
 
§ 61 
Ilmoitusasiat 
 
Valtiovarainministeriö 
 

Valtiovarainministeriö pyytää 15.8.2022 lähettämällään sähköpostilla lausuntoa luonnoksesta 
hallituksen esitykseksi kuntalain 90 §:n ja hyvinvointialueesta annetun lain 95 §:n muuttami-
sesta. Esityksen mukaan kunnan ja hyvinvointialueen olisi otettava hallintosääntöön tarpeelli-
set määräykset hallinnon ja toiminnan järjestämisestä, päätöksenteko- ja hallintomenettelystä 
ja valtuuston toiminnasta poikkeusoloissa ja häiriötilanteissa. Ehdotettuja säännöksiä sovellet-
taisiin myös kuntayhtymiin ja hyvinvointiyhtymiin. 
 
Kuntayhtymä ei tule antamaan lausuntoa vaan odottaa lain muutokset ja tekee muutokset hal-
lintosääntöön uuden kuntalain 90 §:n osalta. 

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

Hallituksen jäsen Marjatta Suomäki 
liittyi kokoukseen tämän pykälän käsit-
telyn aikana.  
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus § 62 25.8.2022 __________________ 
 
§ 62 
Erityisavustuksen myöntäminen puunmyyntitulojen ja käyttöoikeuskorvauksien kompensoimiseen  
 

Kuntayhtymä on hakenut erityisavustusta opetusmetsien käyttöoikeussopimusmallin kompen-
sointiin. Uusimuotoisessa opetusmetsämallissa koulutuksen järjestäjä ei saa puunmyyntituloja 
lainkaan ja maksaa Metsähallitukselle opetusmetsän käytöstä käyttökorvausoikeuden. Opetus-
metsän käytöstä metsäalan opetuksessa on aiemmassa sopimusjärjestelyssä tullut huomat-
tava tuki metsäalan koulutuksen rahoituskokonaisuudessa. Uuden opetusmetsämallin ja laadi-
tun sopimuksen myötä on tarve kompensoida opetusmetsän puunmyyntitulot sekä saa korvaus 
Metsähallitukselle maksettavasta käyttöoikeussopimuksesta. 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö on 7.6.2022 päivätyllä kirjeellä OKM/17/521/2022 antanut pää-
töksen puunmyyntitulojen menetysten ja käyttöoikeuskorvauksien kompensoimiseen. Päätök-
sen mukaan Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymälle on myönnetty valtionavus-
tusta 92.185 euroa. Myönnetyn avustuksen käyttöaika on vuosina 2022-2023. 

 
 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 
 Hallitus merkitsee päätöksen tiedoksi. 
 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus § 63 25.8.2022 __________________ 
 
§ 63 
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 § 64 25.8.2022 __________________ 
 
§ 64 
Kuntayhtymän johtajan päätökset 
 

Kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkelan tekemät otto-oikeuskelpoisuuden piiriin kuuluvat päätök-
set ajalta 1.6. – 25.7.2022 on ilmoitettu kuntayhtymän hallintosäännön 27 §:n ja hallituksen 
päätöksen 25.4.2019, 47 §:n mukaisesti sähköisesti hallituksen kokoukseen osallistuville luot-
tamushenkilöille. 
 
Kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkela on ollut estyneenä tekemään päätöksiä ajalla 26.7.-
17.8.2022. Tällä aikavälillä Jouni Kurkelan otto-oikeuskelpoisuuden piiriin kuuluvia päätöksiä 
on tehnyt hänen viransijaisena toiminut koulutusjohtaja Riitta Salmijärvi-Korhonen. Hallituk-
selle on lähetetty tiedoksi myös Riitta Salmijärvi-Korhosen päätökset ajalta 26.7.-17.8.2022. 
 

 
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: 60, 61, 62, 63, 64 

 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.  
Pykälät: 59 

 
 
MUUTOKSENHAKUOHJEET 
 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen 
Pykälät: 59 

 
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

