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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus § 11, 12 23.2.2023 __________________ 
 
§ 11 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus:  
 

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

 
Päätös: Hyväksyttiin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 12  
Pöytäkirjantarkastajien valinta 
 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Marjatta Suomäki ja Tapani Lahti. 
 
 

 
Päätös: Valittiin Pentti Räisänen ja Tapani Lahti. 
 
 
 

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

Hallitus § 13 23.2.2023 __________________ 
 
§ 13 
Ilmoitusasiat 
 
Hansel -kilpailutus 
 

Kuntayhtymä on mukana Hanselin Elintarvikkeet ja non-food-tuotteet 2023–2027-kilpailutuk-
sessa. Nykyinen puitejärjestely Elintarvikkeet ja non-food-tuotteet 2020–2024 päättyy 
31.1.2024. 

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

Hallituksen jäsen Olli Jämsén oli poissa kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana  
klo 15.37–15.40.   
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus § 14 23.2.2023 __________________ 
 
§ 14 
Hallintosäännön muutokset 
 

Kuntayhtymän voimassa oleva hallintosääntö on hyväksytty valtuustossa 18.3.2020. Hallinto-
sääntöä on muutettu Kuntaliiton mallisäännön mukaisesti sekä selkeytetty sisältöä. 
 
Hallintosäännön muutoksia ovat mm. 
 
- lisätty pykälä 5 a Normaalista toimivallasta poikkeaminen  
- poistettu selkeyttämisen vuoksi pykälien tulosaluejohtaja -nimike käyttämällä talousjohtaja 

tai koulutusjohtaja -nimikkeitä 
- lisätty hallituksen tehtäviin ja toimivaltaan kuntalain 56 §:n 5 mom mukaan kuntayhtymän 

edun valvomisesta ja sopimusten tekeminen kuntayhtymän puolesta, koska kyseiset asiat 
on määritelty hallintosäännössä ei perussopimuksessa 

- lisätty kuntayhtymän johtajan toimivaltaan liittyvä kohta 

Muokattu hallintosääntö kommentteineen on toimitettu hallitukselle ennen kokousta. 
 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 

1. Hallitus hyväksyy muutetun hallintosäännön 
2. Hallitus päättää esittää hallintosäännön muutokset valtuustolle siten, että ne tulevat voi-

maan 1.4.2023 alkaen 

 
Päätös:  Hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus § 15 23.2.2023 __________________ 
 
§ 15 
Talousjohtajan viran auki julistaminen 
 

Kuntayhtymän talousjohtaja on irtisanoutunut kuntayhtymän palveluksesta 1.12.2022 alkaen. 
Hallitus on määrännyt kokouksessaan 24.11.2022, 89 § vt. talousjohtajaksi hallinnon control-
ler Mervi Tallin ajalle 1.12.2022 – 31.5.2023 tai kunnes virka on täytetty. 
 
Kuntayhtymän hallintosäännön 36 §:n mukaan hallitus valitsee tulosaluejohtajat. Tulosaluejoh-
tajia ovat talousjohtaja ja koulutusjohtajat. 
 
Hallitus on aiemmin nimennyt valintatyöryhmään hallituksen puheenjohtaja Tuija Tuikkasen, 
kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkelan sekä hallituksen jäsenet Carita Tuomisen, Olli Jämsénin 
ja Pentti Räisäsen. 
 
Jouni Kurkela alustaa kokouksessa talousjohtajan viran hoitamiseen liittyvästä osaamisesta 
kuntayhtymän näkökulmasta. 
 

Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 

1. Hallitus päättää viran auki julistamisen aikataulusta 
2. Hallitus päättää talousjohtajan kelpoisuusvaatimuksista ja viran hoitamiseen liittyvästä 

osaamisesta 
3. Hallitus päättää, että viran hakuilmoitus laitetaan Kuntarekryyn 

 
Päätös: Hallitus päätti seuraavasti: 
 

1. Virka laitetaan avoimeksi maaliskuun aikana ja hakuaika on kaksi viikkoa ilmoituksen jul-
kaisemisesta.  

2. Talousjohtajan kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto. Viran 
hoitamiseen liittyvän osaamisen edellytyksenä on vankka ammatillisen koulutuksen rahoi-
tuksen ja lainsäädännön tuntemus, käytännön kokemusta ammatillisesta koulutuksesta 
sekä johtamisesta. 

3. Hyväksyttiin. 

 
 
Hallituksen jäsen Marke Tuominen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana  
klo 15.48.  
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus § 6 28.1.2021 
Hallitus § 56 9.6.2022 
Hallitus § 16 23.2.2023 __________________ 
 
§ 6 
Opiskeluoikeuden toimikunta 
 

Lain ammatillisesta koulutuksesta 531/2017, § 93 mukaan koulutuksen järjestäjällä tulee olla 
monijäseninen toimielin, joka päättää mm. opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttami-
sesta, määräaikaisesta erottamisesta, asuntolasta erottamisesta sekä opiskeluoikeuden pidät-
tämisestä. 
 
Toimielimessä tulee olla ainakin koulutuksen järjestäjän, opiskelijahuollon, opettajien, työelä-
män ja opiskelijoiden edustus. Koulutuksen järjestäjä nimeää toimielimen puheenjohtajan ja 
muut jäsenet enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Opiskeluoikeuden peruuttamista ja pa-
lauttamista koskevassa asiassa koulutuksen järjestäjä nimeää toimielimeen lisäksi tutkinnon 
suorittajan koulutussopimustyöpaikan tai oppisopimuskoulutuksen osalta työnantajan edusta-
jan. 
 
Kuntayhtymän hallintosäännön 10 §:n mukaan hallitus asettaa enintään kolmeksi vuodeksi 
kerrallaan opiskeluoikeuden toimikunnan, jonka puheenjohtajana toimii kuntayhtymän johtaja. 
Edellisen opiskeluoikeuden toimikausi on päättynyt 31.12.2020. 
 
POKEn opiskelijakunta ehdottaa lukuvuosittain opiskelijoiden edustajaa. Opiskelijoiden edusta-
jana on toiminut opiskelijakunnan puheenjohtaja ja hänen ollessa estyneenä varapuheenjoh-
taja. 

 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 

Hallitus päättää nimetä opiskeluoikeuden toimikunnan, jonka toimikausi on 1.2.2021-
31.12.2023. Hallitus nimeää siihen jäseniksi 
 
koulutuksen järjestäjän edustaja kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkela, pj 
opiskeluhuollon edustaja  opiskelijapalveluvastaava Kimmo Raitio 
opettajien edustaja  lehtori Marko Lahti 
työelämän edustaja  perhekeskuskoordinaattori Elina Lämsä 
opiskelijoiden edusta  POKEn opiskelijakunnan puheenjohtaja 

 
 
Päätös:  Hyväksyttiin. 
 
 

- - - - - - 
§ 56  
Opiskeluoikeuden toimikunnan jäsenmuutos 
 

Työelämän edustaja, perhekeskuskoordinaattori Elina Lämsä, ei ole enää Äänekosken kaupun-
gin palveluksessa, joten hänen tilalle opiskeluoikeuden toimikuntaan on valittava uusi työelä-
män edustaja. Äänekosken kaupungin uusi perhekeskuskoordinaattori Petri Oinonen on anta-
nut suostumuksensa opiskeluoikeuden toimikuntaan työelämän edustajaksi.  
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus § 6 28.1.2021 
Hallitus § 56 9.6.2022 
Hallitus § 16 23.2.2023  ______ 

 
Ammattiopisto katsoo myös tarpeelliseksi lisätä opiskeluoikeuden toimikuntaan koulutuksen 
järjestäjän opiskeluhuollon edustajien määrää siten, että toimikunnan kokoonpanoon otettaan 
mukaan kuraattori. 

 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 
 Hallitus päättää 
 

1. nimetä työelämän edustajaksi Äänekosken kaupungin perhekeskuskoordinaattori Petri Oi-
nosen 1.7.2022 alkaen toimikauden loppuun asti. 

2. nimetä kuntayhtymän opiskeluhuollon toiseksi edustajaksi kuraattori Minttu Mannisen 
1.7.2022 alkaen toimikauden loppuun asti. 

 
Päätös: Hyväksyttiin kohdat 1 ja 2. 
 

- - - - - - 

 
 § 16  
 

Lehtori Marko Lahti on valittu kuntayhtymän tekniikan alan, tietojenkäsittelyn ja tietoliikenteen 
sekä palvelualojen koulutusjohtajaksi 1.2.2023 alkaen. Opiskeluoikeuden toimikuntaan olisi 
syytä valita uusi opettajien edustaja Marko Lahden tilalle lopulle toimikaudelle. 
 

 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 

Hallitus nimeää opiskeluoikeuden toimikuntaan opettajien edustajaksi kone- ja tuotantoteknii-
kan lehtori Seppo Pietarilan lopulle toimikauden ajalle 1.2. – 31.12.2023. 

 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus § 17 23.2.2023 __________________ 
 
§ 17 
TKKI-neuvottelukunnan varajäsen 
 

Keski-Suomen hyvinvointialueen aluehallitus on nimennyt tutkimuksen, koulutuksen, kehittämi-
sen ja innovaatioiden (TKKI) neuvottelukunnan jäsenet kokouksessaan 24.1.2023. Kuntayhty-
mää neuvottelukunnassa edustaa Jouni Kurkelan päätöksellä Työelämäpalveluiden koulutus-
johtaja Marjo-Riitta Vainio. TKKI:n aluehallitus on esittänyt kokouksessaan 24.1.2023, että 
neuvottelukuntaan osallistuvat organisaatiot esittävät jäsenilleen myös varajäsenen.  
 

Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 

Hallitus nimittää Keski-Suomen hyvinvointialueen aluehallituksen TKKI neuvottelukunnan vara-
jäseneksi kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkelan. 

 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
 
 Pykälä tarkastettu kokouksessa. 
  



10 
Pöytäkirja  2/2023 

Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus § 18 23.2.2023 __________________ 
 
§ 18 
Lisätalousarvio vuodelle 2023 
  

Valtuusto on hyväksynyt 16.12.2022 pidetyssä kokouksessa talousarvion vuodelle 2023.  
Opetus- ja kulttuuriministeriö on 16.12.2022 päätöksellään VN/29068/2022 myöntänyt va-
rainhoitovuoden 2023 varsinaisella suoritepäätöksellä laskennallista rahoitusta yhteensä (ei 
sis. alv) 18 231 904 euroa.  

 
Valtionosuusrahoituksen kasvun vuoksi kuntayhtymän taloustoimistossa on laadittu lisätalous-
arvio, joka on liitteenä nro 1.  

 
Vt. talousjohtaja Mervi Tall selostaa kokouksessa tilannetta. 

 
 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 

Hallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyisi liitteen nro 1 mukaisen lisätalousarvion 
käyttötalouden osalta vuodelle 2023. 

 
 
Päätös: Hyväksyttiin.  



11 
Pöytäkirja  2/2023 

Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus § 19 23.2.2023 __________________ 
 
§ 19 
Puoliperävaunun vetoauton hankinta 
 

Kuntayhtymällä on ollut Hilmassa tarjouspyyntö käytetyn puoliperävaunun vetoauton hankin-
nasta. Tarjouspyynnössä on pyydetty kuvaus vetoautosta teknisine kuvauksineen ja arvioitu 
kokonaishinta (100.000 euroa). Puoliperävaunun vetoauto on tarkoitus hankkia Viitasaaren 
logistiikan yksikköön koulutus- ja opetuskäyttöön. 
 
Määräaikaan 31.1.2023 klo 15.00 mennessä saatiin yksi (1) tarjous, Osamyynti Trucks Oy:ltä. 
 
Osamyynti Trucks Oy on tarjonnut Volvo FH540XL 6x4, vetopöytäautoa hydrauliikalla hintaan 
96 500 euroa. Hinta on arvonlisäveroton (alv 0 %). 
 
Logistiikan lehtori Harri Söderholm ja vt. talousjohtaja Mervi Tall ovat käyneet saadun tarjouk-
sen läpi 1.2.2023 ja verranneet sitä tarjouspyynnössä esitettyihin vaatimuksiin.  
 
Puoliperävaunun vetoauton hankintaan on vuoden 2023 talousarvion investoinneissa varattu 
100.000 euroa. 

 
 
vt. Talousjohtajan ehdotus:  
 

Hallitus päättää, että kuntayhtymä ostaa Volvo FH540XL 6x4 vetopöytäauton hintaan 96 500 
euroa (alv 0 %) Osamyynti Trucks Oy:ltä. 

 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
 
 
 Pykälä tarkastettu kokouksessa. 
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus § 20 23.2.2023 __________________ 
 
§ 20 
Opiskelijatyönä rakennettavan omakotitalon myynti 
 

Ammattiopiston Laukaan rakennusalan opiskelijat ovat rakentaneet opettaja Ismo Permikan-
kaan johdolla omakotitalon Laukaaseen Mahlakuja 5:een. Tontin nro 410-406-26-84, pinta-
alaltaan 1691 m², omistaa Kimmo ja Emma Raitio. Kimmo Raitio toimii kuntayhtymän opiskeli-
japalveluvastaavana.  
 
Keväällä 2023 valmistuvan omakotitalon kerrosala on 186,5 m² ja erillisen saunarakennuksen 
35,5 m². Rakennusten rakentamista ja myyntiä koskeva sopimus on allekirjoitettu 15.6.2022. 
Kauppahinnan on sovittu muodostuvan rakentamisesta ja hankkeeseen liittyvistä kuluista ai-
heutuneista todellisista kustannuksista sekä kiinteästä kateosuudesta 25 000 euroa. Sopi-
muksen ovat allekirjoittaneet talousjohtaja Kari-Pekka Pakkala, Kimmo ja Emma Raitio sekä 
kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkela. 
 
Kuntayhtymän kirjanpitoon on avattu oma kustannuspaikka rakennusten rakentamiseen koh-
distuvia kustannuksia varten. Kustannukset ovat 308 544,15 (alv 24 %) euroa. 
 
Talo myydään rakentamispalveluna. 
 
Vt. talousjohtaja selvittää kokouksessa kokonaishinnan alv:n käsittelyä. 

 
 
Vt. talousjohtajan ehdotus: 
 

1. Hallitus päättää valtuuttaa kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkelan ja vt. talousjohtaja Mervi 
Tallin myymään Mahlakuja 5:een rakennetun tontilla 410-406-26-84 olevan omakotitalon 
ja allekirjoittamaan kauppaan liittyvät asiakirjat. 

2. Hallitus päättää, että talo myydään 333 544,15 (alv 24 %) eurolla. 

 
Päätös: Hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus § 21 23.2.2023 __________________ 
 
§ 21 
Kuntayhtymän talouskatsaus 
 

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

Hallitus merkitsee kuntayhtymän talouskatsauksen tiedoksi. 
 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi.  
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus § 22 23.2.2023 __________________ 
 
§ 22 
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. 
 
Jouni Kurkela on ollut estyneenä tekemään päätöksiä ajalla 25.1. – 7.2.2023. Tuolla aikavälillä 
päätöksiä on tehnyt hänen sijaisekseen määrätty koulutusjohtaja Marjo-Riitta vainio, jonka pää-
töksen on toimitettu hallituksen kokoukseen osallistuville esityslistan mukana. 
 

 
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: 12, 13, 14, 15, 17, 18, 22, 23 

 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.  
Pykälät: 11, 16, 19, 20 

 
 
MUUTOKSENHAKUOHJEET 
 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen 
Pykälät: 11, 16, 20 

 
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: 19 

 
 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

