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OSALLISTUJAT  
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Muut osallistujat Jouni Kurkela, kuntayhtymän johtaja 

  Mervi Tall, vt. talousjohtaja 

 

Allekirjoitukset 
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  Ville Kivimäki   Mervi Tall 
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  Heli Alapiha   Marko Hytönen   
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Pöytäkirjantarkastajien  

nimikirjaimet 

Valtuusto § 28 16.12.2022 __________________ 

 

§ 28 

Kokouksen avaus 

 

 Valtuuston puheenjohtaja avaa kokouksen. 

 

 

Päätös: Puheenjohtaja Ville Kivimäki avasi kokouksen. 
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Pöytäkirjantarkastajien  

nimikirjaimet 

Valtuusto § 29 16.12.2022 __________________ 

 

§ 29 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Liite nro 1 sisältää luettelon jäsenkuntien valitsemista Äänekosken ammatillisen koulutuksen 

kuntayhtymän valtuuston jäsenistä ja heidän henkilökohtaisista varajäsenistään. Liitteessä on 

esitetty henkilökohtaiset ja kuntakohtaiset äänimäärät. 

 

Kokouskutsu on kuntayhtymän hallintosäännön 80 §:n mukaan lähetettävä vähintään 7 päivää 

ennen kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -

velvollisuus. 

 

Valtuusto on perussopimuksen 8 §:n mukaan päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolman-

nesta (2/3) jäsenistä on saapuvilla. Kunnan valitsemien jäsenten äänimäärä jakautuu tasan 

heistä saapuvilla olevien kesken. 

 

 

Ehdotus:  Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan läsnäolevat hallituksen jäsenet.  

 

Nimenhuudossa liitteeseen nro 1 merkitään, onko osallistuja fyysisesti paikalla kokoushuo-

neessa vai sähköisesti Teams-sovelluksella.  

 

 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 
Vahvistetaan äänestysluettelo seuraavasti:  

 

- todetaan ne kunnat, joilla ei ole kokouksessa edustusta 

- todetaan kokouksen kokonaisäänimäärä 

- todetaan kuntakohtaiset äänimäärät 

- todetaan, että jäsenkuntaa edustavien jäsenten yhteismäärä jakautuu heistä saapuvilla 

olevien kesken tasan 

 

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä vahvistettiin nimenhuuto- ja äänestysluet-

telo liitteen 1 mukaisesti. 

 Todettiin, että Kivijärven, Konneveden ja Kyyjärven kunnasta ei ollut edustusta. 

 Todettiin, että kokouksen kokonaisäänimäärä on 1064 ja jäsenkuntia edustavien jäsenten yh-

teismäärä on 18. 

 Todettiin lisäksi, että läsnä kokouksessa olivat läsnä hallituksen puheenjohtaja Tuija Tuikka-

nen, hallituksen jäsenet Marke Tuominen ja Lauri Lax, kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkela ja 

vt.talousjohtaja Mervi Tall sekä Teamsillä hallituksen jäsen Carita Tuominen.  
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Pöytäkirjantarkastajien  

nimikirjaimet 

Valtuusto § 30, 31 16.12.2022 __________________ 

 

§ 30 

Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

 

Ehdotus: Valtuusto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Heli Alapihan ja Marko Hytösen. 

 

 

Päätös: Valittiin Heli Alapiha ja Marko Hytönen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 31 

Ääntenlaskijoiden valinta 

 

Ehdotus: Valtuusto valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä ääntenlaskijoiksi. 

 

 

Päätös: Valittiin Heli Alapiha ja Marko Hytönen 
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Pöytäkirja   4/2022 

Pöytäkirjantarkastajien  

nimikirjaimet 

Hallitus § 88  24.11.2022  

Valtuusto § 32  16.12.2022 ________________ 

 

§ 88 

Kuntayhtymän valtuuston kokousajat ja -paikat 2023 

 

Kuntayhtymän hallintosäännön 79 §:n mukaan valtuusto voi käsitellä asian varsinaisessa ko-

kouksessaan, jossa kokouksen osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla tai vaihtoehtoisesti ko-

kous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä. Mikäli kokous pidetään sähköisessä 

toimintaympäristössä, yleisölle on järjestettävä mahdollisuus seurata kokousta internetin 

kautta sekä kokouskutsussa mainitussa tilassa.  

 

Kuntayhtymän hallintosäännön 80 §:n mukaan kokouskutsu lähetettävä vähintään 7 päivää 

ennen valtuuston kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-

oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kuntayhtymän verkkosi-

vuilla. Kokouskutsun antaa valtuuston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapu-

heenjohtaja.  

 

 

Valtuuston kokouspäiviksi vuonna 2023 on suunniteltu seuraavat päivät: 

 

 perjantai  17.3.2023  iltapäiväkokous 

 perjantai  9.6.2023  koko päivän kokous (tilinpäätös) 

  perjantai   27.10.2023  iltapäiväkokous 

 perjantai   15.12.2023  koko päivän kokous (talousarvio-, talous- ja toiminta

    suunnitelma) 

 

Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 

 

 Hallitus päättää ehdottaa valtuuston hyväksyttäväksi seuraavaa: 

 

1. Valtuuston kokoukset pidetään pääsääntöisesti varsinaisina kokouksina, jossa osallistujat 

ovat läsnä kokouspaikalla. 

2. Valtuuston kokouspäivät ovat 17.3.2023, 9.6.2023, 27.10.2023 ja 15.12.2023. 

3. kokouskutsu lähetetään 7 päivää ennen kokousta sähköisesti valtuuston jäsenille, hallituk-

sen jäsenille, kuntayhtymien jäsenkunnille sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oi-

keus tai -velvollisuus 

4. Kokouskutsu julkaistaan kuntayhtymän verkkosivuilla 7 päivää ennen kokousta ja samalla 

ilmoitetaan pöytäkirjan nähtävilläolopäivä, 

5. Kokouspaikka on pääsääntöisesti kuntayhtymän Piilolan yksikön auditorio, mutta kokouk-

sia pyritään pitämään myös oppilaitoksen muissa toimipisteissä.  

 

Päätös: Hyväksyttiin. 
 

 

- - - - -   



7 
Pöytäkirja   4/2022 

Pöytäkirjantarkastajien  

nimikirjaimet 

Hallitus  § 88 24.11.2022  

Valtuusto  § 32 16.12.2022 __________________ 

 

§ 32 

 

Hallituksen ehdotus: 

 

1. Valtuuston kokoukset pidetään pääsääntöisesti varsinaisina kokouksina, jossa osallistujat 

ovat läsnä kokouspaikalla. 

2. Valtuuston kokouspäivät ovat 17.3.2023, 9.6.2023, 27.10.2023 ja 15.12.2023. 

3. Kokouskutsu lähetetään 7 päivää ennen kokousta sähköisesti valtuuston jäsenille, hallituk-

sen jäsenille, kuntayhtymien jäsenkunnille sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oi-

keus tai -velvollisuus 

4. Kokouskutsu julkaistaan kuntayhtymän verkkosivuilla 7 päivää ennen kokousta ja samalla 

ilmoitetaan pöytäkirjan nähtävilläolopäivä, 

5. Kokouspaikka on pääsääntöisesti kuntayhtymän Piilolan yksikön auditorio, mutta kokouk-

sia pyritään pitämään myös oppilaitoksen muissa toimipisteissä.  

 

Päätös: Hyväksyttiin. 
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Pöytäkirja   4/2022 

Pöytäkirjantarkastajien  

nimikirjaimet 

Hallitus § 26 31.3.2022 

Hallitus § 40 28.4.2022 

Hallitus § 47 25.5.2022 

Valtuusto § 17 10.6.2022 

Hallitus § 72  29.9.2022   

Valtuusto § 25 13.10.2022 

Hallitus § 81 27.10.2022   

Hallitus § 94 24.11.2022   

Valtuusto § 33 16.12.2022   

 

§ 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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Pöytäkirja   4/2022 

Pöytäkirjantarkastajien  

nimikirjaimet 

Hallitus § 26 31.3.2022 

Hallitus § 40 28.4.2022 

Hallitus § 47 25.5.2022 

Valtuusto § 17 10.6.2022 

Hallitus § 72  29.9.2022   

Valtuusto § 25 13.10.2022 

Hallitus § 81 27.10.2022   

Hallitus § 94 24.11.2022   

Valtuusto § 33 16.12.2022   

 

§ 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. 

 

- - - - - 
 

§ 17 

 

Kuntayhtymän johtaja esittelee valtuustolle hallituksen ja johtoryhmän strategiatyön valmiste-

lua ja alustavan esityksen. 

 

 

Päätösehdotus: 

 

Valtuusto hyväksyy  

 

1. strategiatyön alustavan esityksen 

2. strategiatyön päivityksen jatkovalmistelun esityksen mukaisesti. 

 

Päätös: Hyväksyttiin kohdat 1 ja 2. 
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Pöytäkirja   4/2022 

Pöytäkirjantarkastajien  

nimikirjaimet 

Hallitus § 26 31.3.2022 

Hallitus § 40 28.4.2022 

Hallitus § 47 25.5.2022 

Valtuusto § 17 10.6.2022 

Hallitus § 72  29.9.2022   

Valtuusto § 25 13.10.2022 

Hallitus § 81 27.10.2022   

Hallitus § 94 24.11.2022   

Valtuusto § 33 16.12.2022   

 

§ 72  

 

Johtoryhmä on keskustellut 7.9.2022 olleessa suunnittelupäivässä kuntayhtymän strategiatyö-

hön liittyen toiminta- ja taloussuunnitelmakauden 2023-25 linjaustarpeista. 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut toisen asteen koulutuksen yhteistyön ja järjestäjära-

kenteen kehittämishankkeen valmisteluryhmän, joka on koostanut hankkeen loppuraportin. 

Loppuraportissa esitetään ehdotukset kehittämistoimista toisen asteen koulutukselle ja se tul-

laan julkaisemaan 27.9.2022. Loppuraportin ehdotukset tulevat vaikuttamaan mm kuntayhty-

män strategiatyöhön.  

 

Hallituksen kokoukseen osallistuville on lähetetty päivitetty esitys strategiatyöstä. Kuntayhty-

män johtaja Jouni Kurkela selvittää päivitettyä esitystä kokouksessa. 

 

 

Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 

 

1. Hallitus hyväksyy päivitetyn strategiatyöesityksen. 

2. Hallitus jatkaa strategiatyötä esityksen pohjalta. 

3. Hallitus päättää viedä alustavan esityksen valtuuston lokakuun kokoukseen. 

 
Päätös: Hyväksyttiin kohdat 1-3.  

 

- - - - -  
 

§ 25  

 

Strategiatyön päivitetty esitys on lähetetty esityslistan mukana valtuustoon jäsenille. 

 

Kuntayhtymän johtaja esittelee hallituksen ja johtoryhmän alustavan strategiatyön esityksen ja 

selvittää strategiatyön jatkovalmistelua valtuuston infotilaisuudessa ennen kokousta. 

 

Päätösehdotus: 

 

 Valtuusto päättää 

  

1. hyväksyä strategiatyön päivitetyn esityksen. 

2. strategiatyön jatkovalmistelusta esityksen pohjalta. 
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Pöytäkirja   4/2022 

Pöytäkirjantarkastajien  

nimikirjaimet 

Hallitus § 26 31.3.2022 

Hallitus § 40 28.4.2022 

Hallitus § 47 25.5.2022 

Valtuusto § 17 10.6.2022 

Hallitus § 72  29.9.2022   

Valtuusto § 25 13.10.2022 

Hallitus § 81 27.10.2022   

Hallitus § 94 24.11.2022   

Valtuusto § 33 16.12.2022   

 

Käsittely:  Valtuuston jäsen Jouko Leskinen esitti strategiatyön päivitettyyn esitykseen muutoksen. Muu-

tos koskee hallituksen kommentin kohtaa ”Investoinnit vain välttämättömät”, jonka sanamuoto 

muutettaisiin ”Investointeja viivästytetään”. Jouko Leskisen tekemää muutosesitystä kannatet-

tiin. 

 

Päätös: Valtuusto hyväksyi yksimielisesti Jouko Leskisen esityksen strategiatyön muutoksesta sekä 

päätösehdotuksen kohdan 2. 

 

 

- - - - - 

§ 81 

 

Strategiatyön valmistelua jatketaan valtuuston päätöksen pohjalta. Strategiatyön tämän het-

kistä esitystä esitellään kuntien sivistystoimille sekä kuntayhtymän henkilöstölle yksiköissä 

marraskuun aikana. Johtoryhmä jatkaa strategiatyön valmistelua kokouksissaan.  

 

Kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkela selvittää johtoryhmän strategiatyön esitystä kokouksessa. 

 

 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

 

1. Hallitus käsittelee ja päättää hyväksyä strategiatyön esityksen. 

2. Hallitus jatkaa strategiatyön valmistelua.  

 

 
Päätös: Hyväksyttiin kohdat 1 ja 2. 

 

 

Hallituksen jäsen Carita Tuominen 

poistui tämän pykälän käsittelyn ai-

kana ennen päätöksen tekoa. 

 

 

- - - - 
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Pöytäkirja   4/2022 

Pöytäkirjantarkastajien  

nimikirjaimet 

Hallitus § 26 31.3.2022 

Hallitus § 40 28.4.2022 

Hallitus § 47 25.5.2022 

Valtuusto § 17 10.6.2022 

Hallitus § 72  29.9.2022   

Valtuusto § 25 13.10.2022 

Hallitus § 81 27.10.2022   

Hallitus § 94 24.11.2022   

Valtuusto § 33 16.12.2022   

 

§ 94 

 

Johtoryhmä on käsitellyt strategiatyöhön liittyviä painopistealueita 27.10.2022 ja 9.11.2022 

olleissa kokouksissa.  

 

Hallituksen puheenjohtaja Tuija Tuikkanen ja kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkela ovat esitel-

leet strategiatyötä kuntayhtymän jäsenkuntien sivistystoimien viranhaltijoille 17.11.2022 jär-

jestetyssä tilaisuudessa, jossa kunnat ovat saaneet ottaa kantaa esitykseen.  

  

Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 

 

1. Hallitus valmistelee lopullisen strategiatyön esityksen johtoryhmän ja kuntien sivistystoi-

mien kannanottojen pohjalta 24.11.2022 olevan kokouksen jälkeen.  

2. Hallitus jättää lopullisen strategiatyön valtuuston käsiteltäväksi 16.12.2022 olevaan ko-

koukseen.  

 

Päätös: Hyväksyttiin. 

 

 

- - - - - - 
 

§ 33 

 

Hallituksen ehdotus: 

 

 Valtuusto hyväksyy liitteenä nro 2 olevan kuntayhtymää koskevan stragiatyön esityksen. 

 

 

Päätös: Hyväksyttiin. 

  



13 
Pöytäkirja   4/2022 

Pöytäkirjantarkastajien  

nimikirjaimet 

Hallitus § 92 24.11.2022 

Valtuusto § 34 16.12.2022 __________________ 

 

§ 92 
Talousarvio 2023 ja Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2025 

 

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kuntayhty-

män seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ja samassa yhteydessä hyväksyttävä talous-

suunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman en-

simmäinen vuosi. 

 

Kuntayhtymän talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma on yhdistetty yhdeksi asiakirjaksi, 

koska ne sisältävät paljon päällekkäistä tietoa. Yhdistetty talousarvio ja toiminta- ja taloussuun-

nitelma sisältää yleisen osan, tuloslaskelma-, investointi- ja rahoitusosan. 

 

vuoden 2023 talousarvioesityksen toimintatuottojen arvioidaan olevan noin 18,3 milj. euroa, 

josta valtionosuusrahoituksen osuus on noin 17,1 milj. euroa. Toimintakulujen arvioidaan ole-

van noin 19,2 milj. euroa, josta henkilöstökulujen osuus on noin 12,6 milj. euroa. Toimintakate-

ennusteeksi arvioidaan noin 0,9 milj. euroa. Vuosikate rahoitustuottojen ja kulujen jälkeen on 

noin 0,8 euroa, joka ei tule riittämään poistojen kattamiseen koko taloussuunnitelmakaudella. 

Poistojen määräksi arvioidaan noin 1,9 milj. euroa. Tilikauden alijäämäksi muodostuu  

poistoeron ja varausten vähennysten jälkeen noin 2,5 milj. euroa. 

 

Talousarvioesitykseen sisältyvien investointien määräksi on arvioitu noin 1,4 milj. euroa. Suun-

nitelluista investoinneista noin 0,9 milj. euroa kohdistuu irtaimistoon ja 0,5 milj. euroa rakenta-

miseen ja kiinteisiin rakenteisiin. Lisäksi leasing-rahoitusta ei ole kohdistettu em. investointei-

hin talousarviovuonna 2023. 

 

Mikäli toimintakate ylittyy talousarviovuoden aikana, olisi perusteltua hallituksen erillisellä pää-

töksellä toteuttaa toimintakatteen rajoissa sellaisia investointeja, joihin ei ole varauduttu ja 

jotka ovat toiminnan kannalta välttämättömiä. Päinvastaisessa tapauksessa tulisi rajoittaa ta-

lousarvioon sisätyviä investointeja. 

 

Liitteen 1 mukainen talousarvio vuodelle 2023 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2023-

2025 kuntayhtymätasoisena sekä yhteenveto jäsenkuntien esityksistä ja kannanotoista toimi-

tetaan kokoukseen osallistuville ennen kokousta. 

 

Yhteistyötoimikunta käsittelee talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman 22.11.2022. 

 

Kuntayhtymän johtaja ja vs. talousjohtaja esittelevät aisaa tarkemmin kokouksessa. 

 

 

Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 

 

 Hallitus päättää esittää valtuustolle, 

 

1. tiedoksi yhteenvedon jäsenkuntien esityksistä ja kannanotoista toiminta- ja taloussuunni-

telmaan vuosille 2023-2025 

2. hyväksyttäväksi liitteen 1 mukaisen kuntayhtymätasoisen talousarvioesityksen vuodelle 

2023 ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2023-2025 

 



14 
Pöytäkirja   4/2022 

Pöytäkirjantarkastajien  

nimikirjaimet 

Hallitus § 92 24.11.2022 

Valtuusto § 34 16.12.2022 __________________ 

 

 
3. että valtuusto oikeuttaisi hallituksen korottamaan investointimäärärahaa talousarviovuo-

den aikana toimitakatteen ylityksen sallimissa rajoissa ja päinvastaisessa tapauksessa su-

pistamaan valtuuston talousarvion yhteydessä hyväksymää investointien euromäärää. 

4. että valtuusto oikeuttaa kuntayhtymän taloustoimiston tekemään talousarvioon vuodelle 

2023 ja toiminta- ja taloussuunnitelmaan vuosille 2023-2025 teknisluonteisia korjauksia. 

 

Päätös: Hyväksyttiin kohdat 1, 3 ja 4. 

 

Kohta 2:n osalta hallitus päätti pienentää talousarvioesityksestä investointien määrän 1,4 milj. 

eurosta 1,3 milj. euroon. 

 

 

- - - - - - 

 
 

§ 34  

 

Yhteenveto jäsenkuntien esityksistä ja kannanotoista on liitteenä nro 3.  

 

Hallituksen päätöksen mukaisesti investointien osalta korjattu talousarvio vuodelle 2023 ja 

toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2025 on liitteenä nro 4.  

 

 

   

Hallituksen ehdotus: 

  

  

1. Hallitus esittää tiedoksi liitteen 3 yhteenvedon jäsenkuntien esityksistä ja kannanotoista 

toiminta- ja taloussuunnitelmaan vuosille 2023-2025. 

 

2. Hallitus esittää, että  

 

- valtuusto hyväksyy liitteen 4 mukaisen kuntayhtymätasoisen talousarvioesityksen vuo-

delle 2023 ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2023-2025. 

- valtuusto oikeuttaisi hallituksen korottamaan investointimäärärahaa talousarviovuoden 

aikana toimitakatteen ylityksen sallimissa rajoissa ja päinvastaisessa tapauksessa  

supistamaan valtuuston talousarvion yhteydessä hyväksymää investointien euromää-

rää. 

- valtuusto oikeuttaa kuntayhtymän taloustoimiston tekemään talousarvioon vuodelle 

2023 ja toiminta- ja taloussuunnitelmaan vuosille 2023-2025 teknisluonteisia korjauk-

sia. 

Päätös: Hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien  

nimikirjaimet 

Valtuusto § 35 16.12.2022 __________________ 

 

§ 35 

Kiireelliset asiat  

 
Kuntalain 95 §:n mukaan valtuustolla on oikeus yksimielisellä päätöksellä ottaa käsiteltäväksi 

sellainen kiireellinen asia, joka muutoin olisi hallituksen valmisteltava. 

 

 

Päätös: Todettiin, että kiireellisiä asioita ei ollut. 
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Muutoksenhakukiellot 
 

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska pää-

tös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 

Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35 

 

Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 

Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 

 

Valitusosoitus 

 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Myös sähköinen asia-

kirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta: 34 

 

Valitusviranomainen: 

Hämeenlinnan hallinto-oikeus  

postiosoite: Raatihuoneenkatu 1,13100 Hämeenlinna  

käyntiosoite: Arvi Kariston katu 5, Hämeenlinna  

puh. 029 5642210, faksi 029 5642269, sähköposti hameenlinna.hao@oikeus.fi    

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asi-

ointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 

 

Pykälät: 34    Valitusaika 30 päivää 

  

 Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite  

 

Pykälät:    Valitusaika päivää 

 

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 

 

- - - - - - - - 

 

Valituskirja: Valituskirjassa on ilmoitettava  

- valittajan nimi, asuinkunta ja tarvittavat yhteystiedot  

- päätös, johon haetaan muutosta  

- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi  

- muutosvaatimuksen perusteet  

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekir-

joittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan asuinkunta ja yhteystiedot. Valituskirjaan on lii-

tettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä 

sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.  

 

Valitusasiakirjojen toimittaminen: 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla 

valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin 

ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. 

 

Lisätietoja: Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuin-

maksulaissa (1455/2015) säädetään. Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää työpäi-

vinä klo 9 – 15 Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky:n hallintopalveluista osoitteesta Piilolantie 17, 

PL 41, 44101 Äänekoski, toimisto@poke.fi, puh. 040 8358 975 (pöytäkirjanpitäjä). 
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