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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus § 1, 2 26.1.2023 __________________ 
 
§ 1 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

 
vs. Kuntayhtymän johtajan ehdotus:  
 

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

 
Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 2  
Pöytäkirjantarkastajien valinta 
 
vs. Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Marke Tuominen ja Olli Jämsén. 
 
 

 
Päätös: Valittiin Marke Tuominen ja Lauri Lax. 
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus § 3 26.1.2023 __________________ 
 
§ 3 
Ilmoitusasiat 
 
 
Sähkön kilpailutus 
 

Kuntayhtymä on ollut yhteydessä sähkönhankintapalveluita tuottavaan Veni Energia Oy:öön, 
joka tulee kilpailuttamaan kuntayhtymän sähkön. 

 
Opetushallitus 
 

Opetushallitus on 14.12.2022 lähettänyt sähköpostilla lausuntopyynnön koskien metsäalan 
perustutkinnon perusteiden luonnoksesta. Koulutusjohtaja Pekka Janhonen on laatinut lausun-
topyynnön ja toimittanut sen Opetushallitukselle. 

 
vs. Kuntayhtymän johtajan tiedotusasiat 
 
 Kuntayhtymän johtaja tiedottaa ajankohtaisista asioista. 
 
 
vs. Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 
 Hallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. 
 
 
Päätös: Merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi. 
 
 Lisäksi hallitus lisäsi sähkön kilpailutuskohtaan seuraavaa: 
 

Sähkön toimittajien marginaalikilpailutus käynnistetään Veni Energia Oy:n laatiman tarjous-
pyynnön pohjalta.  
 
Ennen kokousta hallitus tutustui Opinahjon yksikköön koulutusjohtaja Riitta Salmijärvi-Korho-
nen johdolla.  
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus § 4 26.1.2023 __________________ 
 
§ 4 
Tuntiopettaja Sarita Jylhä-Rastaan vuorotteluvapaa 
 

Kuntayhtymän Saarijärven yksikön tuntiopettaja Sarita Jylhä-Rastas on anonut 9.1.2023 päivä-
tyllä hakemuksella palkatonta virkavapaata ajalle 6.3. – 13.6.2023 vuorotteluvapaata varten. 
Vuorotteluvapaalain (1305/2002) mukaan vuorotteluvapaan keston pitää olla vähintään 100 
kalenteripäivää. Sarita Jylhä-Rastaan anomus täyttää vuorotteluvapaalain vähimmäiskeston. 
 
Työnantajan on palkattava vuorotteluvapaan ajaksi TE-toimiston ehdot täyttävä sijainen.  
 
Koulutusjohtaja Pekka Janhonen on puoltanut vuorotteluvapaa-anomusta. 

 
 
vs. Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 

Hallitus päättää myöntää tuntiopettaja Sarita Jylhä-Rastaalle palkatonta virkavapaata ajalle 
6.3. – 13.6.2023 vuorotteluvapaata varten. 

 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus § 5 26.1.2023 __________________ 
 
§ 5 
Viranhaltijoiden päätöksistä tiedottaminen kuntayhtymän verkkosivuilla 
 

Kuntayhtymän viranhaltijapäätöksistä osa tehdään paperisena ja osa sähköisiin järjestelmiin 
(palkkahallinto, opiskelijahallinto-ohjelma), eikä kuntayhtymällä ole käytössään asianhallinta-
ohjelmaa, johon julkisia päätöksiä voitaisiin viedä. Suurin osa päätöksistä koskee henkilöstöä 
tai opiskelijoita ja ovat pääsääntöisesti salassa pidettäviä tai yksittäisiä työntekijöitä koskevia 
työnjohto-oikeuden perusteella annettuja päätöksiä (sairaus- ja vuosilomat).  Tämän vuoksi 
kuntayhtymän viranhaltijapäätöksiä ei ole pidetty kuntayhtymän verkkosivuilla nähtävillä. 

 
vs. Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 

Hallitus keskustelee ja päättää viranhaltijoiden päätöksien tiedottamisesta kuntayhtymän verk-
kosivuilla. 

 
 
Päätös: Asianhallintajärjestelmän käyttöä ja vaihtoehtoja selvitellään. Viranhaltijoiden päätöksistä tie-

dotetaan kuntayhtymän verkkosivuilla, kun asianhallintajärjestelmä saadaan käyttöön. 
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus  § 93 24.11.2022 
Hallitus § 6 26.1.2023  ______ 
 
§ 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 pitää toimittaa opiskelijavuosiehdotuksensa, perusrahoituksen harkin-
nanvaraista korotusta koskeva hakemuksensa sekä loppuvuoden opiskelijavuosiarvionsa ope-
tus- ja kulttuuriministeriöön viimeistään 25.11.2022. Kuntayhtymän hallinto on valmistellut 
hakemusta ja toimittaa sen määräpäivään mennessä opetus- ja kulttuuriministeriöön. 
 

 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 

Hallitus merkitsee tiedoksi Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjeen. 

 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 

- - - - - 
 

§ 6 
Vuoden 2023 rahoitus  
 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on 16.12.2022 päivätyllä kirjeellä VN/29068/2022 antanut pää-
töksen vuoden 2023 varsinaisesta suoritepäätöksestä, tavoitteellisten opiskelijavuosien mää-
ristä ja perusrahoituksen harkinnanvaraisesta korotuksesta.  
 
Päätöksen mukaan kuntayhtymälle on myönnetty laskennallista rahoitusta 18 231 904 euroa, 
josta perusrahoitusta on 12 571 589 euroa, harkinnanvaraista korotusta 28 000 euroa, suori-
tusrahoitusta 3 716 100 euroa ja vaikuttavuusrahoitusta 1 916 215 euroa.  
 
Tavoitteellisia opiskelijavuosimääriä on myönnetty 1680, josta työvoimakoulutuksen osuus on 
100.  
 
Varsinaisella suoritepäätöksellä jaettavien tavoitteellisen opiskelijavuosien lisäkohdennukset 
ovat seuraavat: 
 
- lähihoitajakoulutuksen lisäämiseen kohdennettavia opiskelijavuosia on myönnetty 28 
- työvoimakoulutuksen järjestettävän hoiva-avustajakoulutuksen lisäämiseen kohdennetta-

via opiskelijavuosia 4 
- Ukrainasta tulleille pakolaisille järjestettävään ammatilliseen koulutukseen ja tutkintokou-

lutukseen valmentavaan koulutukseen kohdennettavia opiskelijavuosia 2 
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus  § 93 24.11.2022 
Hallitus § 6 26.1.2023  ______ 
 
vs. Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 
 Hallitus merkitsee Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen tiedoksi. 
 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi.  
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus § 128 13.12.2018 
Hallitus § 7 26.1.2023  ______ 
 
Hal 10 
ASIAKIRJOISTA PERITTÄVÄT MAKSUT 
 

Kuntayhtymä on vahvistanut edellisen kerran asiakirjoista perittävät maksut toukokuussa 
2014. Useimmiten kuntayhtymän arkistosta luovutetaan virallisia pöytäkirjanotteita ja todistus-
ten kopioita.  

 
Talousjohtajan ehdotus: 
 

Hallitus päättää, että virallisesta erikseen pyydettävästä pöytäkirjanotteesta ja todistuksen ko-
piosta peritään 15 euron kertamaksu. Muista arkistosta luovutettavista asiakirjoista peritään 
2,50 euroa/sivu.  

 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Hal 128 § 

- - - 
 
 
 
§ 7  
 

Kuntayhtymän hallintosäännön mukaan pöytäkirjaotteesta, kopiosta ja muusta tulosteesta pe-
ritään sivukohtainen maksu. 
 
Jos tiedon esille hakeminen vaatii erityistoimenpiteitä, tiedonhausta peritään kiinteä maksu, 
joka porrastetaan haun vaativuuden mukaan. Kopiosta ja tulosteesta peritään tällöin kiinteä 
perusmaksun lisäksi sivukohtainen maksu. 
 
Kuntayhtymän asiakirjojen arkistointi on pääsääntöisesti edelleen paperisessa muodossa, jol-
loin asiakirjan haku vaatii tietojen yhdistelyä. Näin ollen asiakirjan hakeminen vaatii erityistoi-
menpiteitä. Useimmiten kuntayhtymän arkistosta luovutetaan todistusten kopioita sekä pöytä-
kirjanotteita. 

 
vt. Talousjohtajan ehdotus: 
 

Hallitus päättää, että virallisesti erikseen pyydettävästä todistuskopiosta ja pöytäkirjaotteesta 
peritään 20 euron kertamaksu. Muista arkistosta luovutettavista asiakirjoista peritään 3 eu-
roa/sivu. 

 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus § 8 26.1.2023 __________________ 
 
§ 8 
Talousarvion täytäntöönpano-ohje vuodelle 2023 
 

Kuntayhtymän taloustoimistossa on valmisteltu vuoden 2023 talousarvion täytäntöönpano-
ohje, joka sisältää mm. määräyksiä talousarvion sitovuudesta, laskujen tarkastamisesta, hy-
väksymisestä ja tiliöinnistä, hankinnoista ja irtaimen käyttöomaisuuden myynnistä, hankinta-
valtuuksista ja kustannuspaikoista.  

   
 Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet ovat liitteenä nro 1. 
 
vt Talousjohtajan ehdotus: 
 

Hallitus päättää hyväksyä liitteenä nro 1 olevan Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen vuodelle 
2023.  

 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 

Hallitus päätti lisäksi, että Talousarvion täytäntöönpano-ohjeeseen lisätään oppisopimuskoulu-
tuksen osalta hankintavaltuudet alle 10 000 euroa (alv 0 %) asiakkuusvastaaville.  
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus § 9 26.1.2023 __________________ 
 
§ 9 
Kuntayhtymän talouskatsaus 
 

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

Hallitus merkitsee kuntayhtymän talouskatsauksen tiedoksi. 
 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
 

Hallituksen tietoon tuotiin vuonna 2022 investointeihin sisältynyt PK19.001 SLD 5-kuormaus-
nosturi hinta 59 995,03 € (alv 0 %), Piako vaihtolava 6700 hinta 22 580 € (alv 0 %) ja seison-
tajalkasarja hinta 6500 € (alv 0 %). Kokonaisuuteen pyydetty tarjoukset sähköpostitse. Tarjous 
saatu Piako Oy, Pajakulma Oy ja Grutech Oy. Tilaus tehty 8.9.2022 Piako Oy:ltä, jonka tarjous 
sisälsi kaikki osat ja oli hinnaltaan edullisin. Kun investoinnin kokonaiskustannus ylitti 60 000 
euroa, asia olisi pitänyt tuoda hallituksen päätettäväksi. 
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus § 10 26.1.2023 __________________ 
 
§ 10 
Kuntayhtymän johtajan päätökset 
 

Kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkelan tekemät otto-oikeuskelpoisuuden piiriin kuuluvat päätök-
set ajalta 7.12.2022 – 17.1.2023 on ilmoitettu kuntayhtymän hallintosäännön 27 §:n ja halli-
tuksen päätöksen 25.4.2019, 47 §:n mukaisesti sähköisesti hallituksen kokoukseen osallistu-
ville 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: 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 

 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.  
Pykälät: 1, 4, 8 

 
 
MUUTOKSENHAKUOHJEET 
 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen 
Pykälät: 1,4,8 

 
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

