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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus § 97, 98 15.12.2022 __________________ 
 
§ 97  
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus:  
 

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 98  
Pöytäkirjantarkastajien valinta 
 
 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Antti Puupponen ja Tapani Lahti. 
 
 

 
 
Päätös: Valittiin Carita Tuominen ja Tapani Lahti. 
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Pöytäkirja  11/2022 

Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus § 99 15.12.2022 __________________ 
 
§ 99 
Ilmoitusasiat 
 
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES 
 

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (TUKES) on 2.12.2022 päätöksellään  
Tukes 12267/11.07/2022 hyväksynyt Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhty-
män/Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopiston ajoneuvojen ilmastointilaitealan pätevyysko-
keen järjestäjäksi. 

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



5 
Pöytäkirja  11/2022 

Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus § 100 15.12.2022 __________________ 
 
§ 100 
Lakkautettavien lehtorien virat 
 

Kuntayhtymän hallitus on perustanut 29.11.2018, 109 § kuntayhtymään 65 lehtorin ja 3 
opinto-ohjaajan virkaa sekä 25.3.2021, 30 § kolme uutta opinto-ohjaajan virkaa. Uusissa leh-
torin viroissa ei ole määritelty opetusalaa. Uusiin virkoihin on nimetty 31.8.2022 mennessä 32 
henkilö. 

 
Hallitus on virkoja perustaessaan edellyttänyt, että vanhat tiettyihin opetustehtäviin määritellyt 
lehtorin virat lakkautetaan. Virkoja lakkautetaan sitä mukaa, kun viranhaltija eläköityy, poistuu 
kuntayhtymän palveluksesta tai työtehtävät muuttuvat. 
 
Kuntayhtymän palveluksesta on poistunut ajalla 1.9.2021 – 1.10.2022 Opinahjosta kaksi hen-
kilöä, Piilolasta yksi henkilö ja Tarvaalasta kaksi henkilöä. 
 
Alla olevassa taulukossa on esitetty vanhojen virkojen ja lakkautettavien virkojen määrä yksi-
köittäin sekä jäljelle jääneet virat. 
 

Yksikkö Täytetyt vanhat 
lehtorin virat 
31.7.2022 

Lakkautettavat virat Jäljelle jäävät 
virat 

Opinahjo 7 -2 5 
Piilola 22 -1 21 
Tarvaala 6 -2 4 
Viitasaari 5  5 
Yhteensä 40 -5 35 

 
 

Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 

Hallitus päättää lakkauttaa 1.10.2022 alkaen Opinahjosta kaksi, Piilolasta yhden ja Tarvaa-
lasta kaksi virkaa. 

 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 

  



6 
Pöytäkirja  11/2022 

Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus § 5 27.1.2022 
Hallitus § 101 15.12.2022 __________________ 
 
§ 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. 
 

- - - - - 
 

§ 101  
 

Kari-Pekka Pakkala on irtisanoutunut kuntayhtymän palveluksesta 1.12.2022 alkaen. Näin ol-
len POKE koulutus Oy:n yhtiökokousedustajaksi olisi syytä valita uusi henkilö. 
 
Hallitus on määrännyt kokouksessaan 24.11.2022, 89 § virkaa tekeväksi talousjohtajaksi 
1.12.2022–31.5.2023 tai kunnes virka on täytetty hallinnon controller Mervi Tallin.  

 
 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 

Hallitus nimittää kuntayhtymän edustajaksi POKE koulutus Oy:n yhtiökokouksiin vt. talousjoh-
taja Mervi Tallin ajalle 1.12.2022 – 31.5.2023. 

 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
 
 

Mervi Tall poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. 
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus § 106 30.11.2021 
Hallitus § 102 15.12.2022  ______ 
 
§ 106 
Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokousedustaja 
 

Kuntayhtymä on Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy:n osakas. Edellinen hallitus on nimittänyt 
edustajaksi talousjohtaja Kari-Pekka Pakkalan toimikautensa loppuun saakka. Kuntayhtymän 
on nimettävä edustajansa yhtiökokouksiin.  

 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 

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

 
 
Päätös: Hyväksyttiin 
 
 

- - - - - 
 
 

§ 102  
 

Kari-Pekka Pakkala on irtisanoutunut kuntayhtymän palveluksesta 1.12.2022 alkaen ja kun-
tayhtymän hallitus on määrännyt kokouksessaan 24.11.2022, 89 § virkaa tekeväksi talousjoh-
tajaksi Mervi Tallin ajalle 1.12.2022-31.5.2023 tai kunnes virka on täytetty. Kuntayhtymän olisi 
syytä valita uusi Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokousedustaja. Yhtiökokousedusta-
jalla ei ole aikaisemmin ollut varahenkilöä, joka olisi tarpeen määrittää samalla. 

 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 

1. Hallitus nimittää Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokousedustajaksi vt. talousjoh-
taja Mervi Tallin ajalle 1.12.2022-31.5.2023 

 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
 
 

Mervi Tall oli poissa kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajan. 
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Pöytäkirja  11/2022 

Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus § 107 30.11.2021 
Hallitus § 103 15.12.2022  ______ 
 
§ 107 
Keski-Suomen ELY-keskuksen neuvottelukunnan edustajat 
 

Keski-Suomen ELY-keskus on pyytänyt 22.11.2021 lähettämällään sähköpostilla organisaatioi-
taan nimeämään edustajan ja varaedustajan neuvottelukunnan toimikaudeksi 2022-2024. 
Neuvottelukunta kokoontuu 2-3 kertaa vuodessa ja puheenjohtajana toimii Keski-Suomen ELY-
keskuksen ylijohtaja Jukka Lehtinen. ELY-keskuksen toiveena on, että edustaja nimettäisiin 
organisaation johtotasolta tai johdon välittömästä alaisuudesta. 
 
Kuntayhtymällä ei ole aiemmin ollut edustajia neuvottelukunnassa. 

 
 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 

Hallitus nimeää Keski-Suomen ELY-keskuksen neuvottelukuntaan toimikaudeksi 2022-2024 
varsinaiseksi edustajaksi kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkelan ja varaedustajaksi talousjohtaja 
Kari-Pekka Pakkalan. 

 
 
Päätös:  Hyväksyttiin. 
 
 

- - - -  

§ 103 
 

Kari-Pekka Pakkala on irtisanoutunut kuntayhtymän palveluksesta 1.12.2022 alkaen, joten 
hänen tilalle olisi syytä valita uusi varaedustaja. Kuntayhtymän hallitus on määrännyt kokouk-
sessaan 24.11.2022, 89 § virkaa tekeväksi talousjohtajaksi Mervi Tallin 1.12.2022–
31.5.2023 tai kunnes virka on täytetty. 

 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 

Hallitus nimeää Keski-Suomen ELY-keskuksen neuvottelukunnan varaedustajaksi vt. talousjoh-
taja Mervi Tallin 1.12.2022 – 31.5.2023 väliselle ajalle. 

 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
 

 
Mervi Tall oli poissa kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajan. 
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

 
Hallitus § 104 15.12.2022  ______ 
 
§ 104 
Kuntayhtymän johtajan sijainen vuodelle 2023 
 

Hallintosäännön (valtuusto 1/18.3.2022) 13 §:n mukaan hallitus määrää kuntayhtymän johta-
jan sijaisen. Hallitus on 30.11.2021, 108 §:n mukaan hyväksynyt kuntayhtymän johtajan ehdo-
tuksen, että hallitus määrää toimikautensa aikana vuosittain eri koulutusjohtajan kuntayhty-
män johtajan sijaiseksi.  
 
Hallitus on 27.1.2022, 4 §:n mukaan määrännyt kuntayhtymän johtajan sijaiseksi ajalle 1.1.-
31.12.2022 koulutusjohtaja Riitta Salmijärvi-Korhosen.  
 

 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 
 Hallitus määrää kuntayhtymän johtajan sijaiseksi Marjo-Riitta Vainio ajalle 1.1.-31.12.2023. 
 
 
Päätös: Hyväksyttiin.  
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus § 105 15.12.2022  ______ 
 
§ 105 
Hannu Pönkän siirto työsuhteiseksi koulutusjohtajaksi 

 
Tietojenkäsittely ja tietoliikenne-, tekniikan ja palvelualojen koulutusjohtaja Hannu Pönkä on 
jäämässä eläkkeelle keväällä 2023. Uuden koulutusjohtajan virka on ollut avoinna ja haku vir-
kaan on päättynyt. Hannu Pönkä on antanut suostumuksen, jolla hänet voidaan siirtää koulu-
tusjohtajan virasta työsopimussuhteiseksi koulutusjohtajaksi siten, että palvelussuhteen ehdot 
palkkauksen osalta säilyvät nykyisellään. 
 
Kuntayhtymän hallintosäännön 33 §:n mukaan hallitus päättää virkasuhteen muuttamisesta 
työsuhteeksi.  

 
 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 

Hallitus päättää siirtää Hannu Pönkän koulutusjohtajan virasta työsopimussuhteiseksi koulu-
tusjohtajaksi entisin palkkaehdoin sopimuksen mukaan kevään 2023 aikana, kun uusi koulu-
tusjohtaja aloittaa virassa. 

 
Päätös:  Hyväksyttiin.   
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus  § 106 15.12.2022   
 
§ 106 
Koulutusjohtajan viran täyttäminen  
 

Hallintosäännön 36 §:n mukaan hallitus valitsee tulosaluejohtajat.  
 
Hallitus on päättänyt 27.10.2022, 79 § julistaa tekniikan alojen, tietojenkäsittelyn ja tietolii-
kenteen (ICT) sekä palvelualojen koulutusjohtajan viran haettavaksi. Virka on ollut haettavana 
Kuntarekryssä, TE-hallinnon ja oppilaitoksen nettisivuilla 4.11.2022 alkaen.  Määräaikaan 
18.11.2022 klo 13.00 mennessä hakemuksia tuli 9. 
 
Viran kelpoisuusehdoissa mainitaan, että virkaan valittavalla on oltava opetustoimen henkilös-
tön (986/1998) mukainen kelpoisuus tekniikan aloille sekä palvelualoille. Johtoryhmän jäse-
nenä toimivalta koulutusjohtajalta edellytetään kokonaisvaltaista näkemystä ammatillisen kou-
lutuksen kehittämisestä tekniikan, tietojenkäsittely ja tietoliikenteen (ICT) sekä palvelualoilta, 
näyttöjä johtamisesta sekä yhteistyöstä eri organisaatioiden välillä, vahvaa opettaja- ja työkoke-
musta sekä toimivia työelämäyhteyksiä. 
 
Hallituksen puheenjohtaja Tuija Tuikkanen ja kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkela ovat haasta-
telleet 2 hakijaa. 
 
Virkaa hakeneiden hakemukset ovat kokouksessa nähtävänä. Jouni Kurkela esittelee hake-
mukset. 

 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 

Hallitus valitsee tekniikan alojen, tietojenkäsittelyn ja tietoliikenteen (ICT) sekä palvelualojen 
koulutusjohtajan. Virkasuhde alkaa sopimuksen mukaan. 
 
Valinta tehdään toistaiseksi ehdolla, että valittu esittää lääkärintodistuksen terveydentilastaan 
ja rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/2002 mukaisen rikosrekisteriotteen 30 päi-
vän kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista.  

 
 
Päätös: Tekniikan alojen, tietojenkäsittelyn ja tietoliikenteen (ICT) sekä palvelualojen koulutusjohtajaksi 

valittiin lehtori Marko Lahti. Virkasuhde alkaa sopimuksen mukaan ja työehdot määräytyvät so-
pimuksen mukaan.  
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Pöytäkirja  11/2022 

Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus § 71 29.9.2022   
Hallitus § 80 27.10.2022   
Hallitus § 107 15.12.2022  ______ 
 
§ 71 
Varainhoitovuoden 2022 aikana jaettavaksi jätetyn perusrahoituksen ja lisätalousarvioon perustuvien lisära-
hoitusten hakeminen 

 
Opetus- ja kulttuuriministeriö ohjeistaa 19.9.2022 päivätyllä kirjeellä VN/24867/2022 amma-
tillisen koulutuksen järjestäjiä varainhoitovuoden 2022 aikana jaettavaksi jätetyn perusrahoi-
tuksen hakemista sekä toisen lisätalousarvion perusteella koronavirusepidemian johdosta tar-
vittaviin tukitoimiin osaamisvajeiden paikkaamiseksi ja opiskelijoiden hyvinvoinnin vahvista-
miseksi myönnettävän lisärahoituksen (26 milj. €) hakemisesta. Samalla ohjeistetaan myös 
työvoimakoulutuksena järjestettävän hoiva-avustajakoulutuksen lisäämiseen sekä Ukrainasta 
tulleille pakolaisille järjestettävään ammatilliseen koulutukseen ja tutkintokoulutukseen val-
mentavaan koulutukseen (TUVA) tarvittavan rahoitusten hakemisesta.  
 
Lisärahoituksen myöntäminen yllä mainittuihin tarkoituksiin edellyttää, että niihin tullaan osoit-
tamaan määrärahaa lisätalousarviossa. Hallituksen esitys vuoden neljänneksi lisätalousarvio-
esitykseksi annetaan eduskunnalle lokakuun lopulla. Tämän vuoksi opetus- ja kulttuuriministe-
riö pyytää koulutuksen järjestäjiltä tarpeelliset hakemukset jo tässä vaiheessa, jotta mahdolli-
set lisärahoitukset voitaisiin sisällyttää eduskuntaehdolla heti lisätalousarvioesityksen antami-
sen jälkeen tehtävään toiseen lisäsuoritepäätökseen. 
 
Koulutuksen järjestäjien tulee toimittaa hakemukset opetus- ja kulttuuriministeriöön viimeis-
tään 17.10.2022 mennessä.  

 

Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 

1. Hallitus merkitsee tiedoksi opetus- ja kulttuuriministeriön kirjeen perusrahoituksen ja lisä-
talousarvioon perustuvien lisärahoitusten hakemisesta. 

2. Hallitus valtuuttaa kuntayhtymän hallinnon valmistelemaan hakemuksen ja toimittamaan 
sen määräpäivään mennessä opetus- ja kulttuuriministeriöön. 
 

Päätös: Hyväksyttiin kohdat 1 ja 2. 
 

- - - - - 

 
§ 80 
 

Hakemus vuoden 2022 toisella lisäsuoritepäätöksellä myönnettävien rahoitusten saamiseksi 
on liitteenä nro 1. 

 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 

Hallitus hyväksyy liitteen nro 1 mukaisen Opetus- ja kulttuuriministeriöön toimitetun hakemuk-
sen. 

 
Päätös: Hyväksyttiin. 
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Pöytäkirja  11/2022 

Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus § 71 29.9.2022   
Hallitus § 80 27.10.2022   
Hallitus § 107 15.12.2022  ______ 
 
§ 107 
 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on ilmoittanut päätöksellään VN/24867/2022, 30.11.2022 va-
rainhoitovuoden 2022 aikana jätetyn perusrahoituksen ja vuoden 2022 toisen lisäsuoritepää-
töksen perusteella myönnettävän rahoituksen. 
 
Päätöksen perusteella Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymälle on myönnetty ta-
voitteellisten opiskelijavuosien määrää 33 ja perusrahoitusta vuoden 2022 toisella lisäsuorite-
päätöksellä 230 228 €.  

 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 

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

Hallitus § 93 24.11.2022 
Hallitus § 108 15.12.2022  ______ 
 
§ 93 
Varainhoitovuoden 2023 varsinaisella suoritepäätöksellä myönnettävän rahoituksen hakeminen 
 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on 31.10.2022 päivätyllä kirjeellä VN/29068/2022 ilmoittanut 
varainhoitovuoden 2023 varsinaiselle suoritepäätöksellä myönnettävän rahoituksen hakemi-
sesta. Varsinaisella suoritepäätöksellä Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää joulukuussa am-
matillisen koulutuksen järjestäjien tavoitteellisten opiskelijavuosien määrät ja perusrahoituk-
sen harkinnanvaraisen korotuksen euromäärät varainhoitovuodelle 2023.  
 
Koulutuksen järjestäjien on pitänyt toimittaa opiskelijavuosiehdotuksensa, perusrahoituksen 
harkinnanvaraista korotusta koskeva hakemuksensa sekä loppuvuoden opiskelijavuosiarvi-
onsa opetus- ja kulttuuriministeriöön viimeistään 25.11.2022. 
 

 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 

Hallitus merkitsee tiedoksi Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjeen. 
 

 
Päätös: Hyväksyttiin 
 
 

- - - - - 
 
§ 108 
 
 Liitteenä nro 1 on Opetus- ja kulttuuriministeriöön toimitettu rahoitushakemus. 
 
 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 
 Hallitus merkitsee tiedoksi Opetus- ja kulttuuriministeriöön toimitetun hakemuksen. 
 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus § 109 15.12.2022  ______ 
 
§ 109 
Kuntayhtymän palveluhinnasto 
 

Kuntayhtymän palveluhinnasto on päivitetty edellisen kerran 1.1.2021 alkaen. Kustannustaso 
on noussut, jonka vuoksi hinnastoon on tehty tarkistuksia. Hinnaston päivityksen minimitasona 
on elinkustannusindeksin muutos viimeisen kahden vuoden aikana. Niiden palveluiden sekä 
koneiden, laitteiden ja työkalujen osalta, joita ei mainita liitteenä nro 2 olevassa taulukossa, 
tapauskohtaisen vuokrauspäätöksen hinnoitteluineen tekee asianomainen koulutusjohtaja tai 
talousjohtaja. Vuokrauspäätöksen pitää kuitenkin perustua tarkoituksenmukaiseen harkintaan. 

 
 
vt. Talousjohtajan ehdotus: 
 

Hallitus päättää hyväksyä liitteenä nro 2 olevan palveluhinnaston otettavaksi käyttöön 
1.1.2023 alkaen. 

 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus § 110 15.12.2022  ______ 
 
§ 110 
Kuntayhtymän liikuntasalien vuokrat 
 

Kuntayhtymän liikuntasalien vuokria ovat päivitetty edellisen kerran 1.1.2021 alkaen. Sen jäl-
keen kiinteistöjen kustannustasossa on tapahtunut muutosta ja uuteen hinnastoon on tehty 
kustannustasoa vastaavat tarkistukset. 

 
vt. Talousjohtajan ehdotus: 
 

Hallitus päättää hyväksyä liitteen nro 3 mukaiset liikuntasalien vuokrat käyttöön otettavaksi 
1.1.2023 alkaen. 

 
 
Päätös: Hyväksyttiin 
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus § 111 15.12.2022 __________________ 
 
§ 111 
Kuntayhtymän talouskatsaus 
 

Vt. talousjohtaja esittelee kokouksessa kuntayhtymän maksuvalmiutta ja taloustilannetta. 
 
vt. Talousjohtajan ehdotus: 
 

Hallitus merkitsee kuntayhtymän talouskatsauksen tiedoksi. 
 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 

Talouskatsauksessa esiin tulleen sähkön hintaan liittyen, hallitus valtuutti kuntayhtymän kilpai-
luttamaan sähkön. 
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus § 112 15.12.2022 __________________ 
 
§ 112 
Kuntayhtymän johtajan päätökset 
 

Kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkelan tekemät otto-oikeuskelpoisuuden piiriin kuuluvat päätök-
set ajalta 16.11. – 7.12.2022 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: 98,99,100,107,108,111,112 

 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.  
Pykälät: 97,101,102,103,104,105, 106, 109,110 

 
 
MUUTOKSENHAKUOHJEET 
 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen 
Pykälät: 97,101,102,103,104,105, 106, 109,110 

 
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

