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ÄÄNEKOSKEN AMMATILLISEN 
KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ Kokous Sivu Pykälä 

 

Pöytäkirjantarkastajien Päätöksen toimeenpano 
nimikirjaimet 
 
 
 

Hallitus    1/31.1.2019  2 1,2 
 
 
 
Hal 1 
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Hal 1 § 

- - -  
 
 
 
 
 
 
 
 
Hal 2 
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 
 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 
 
Päätös: Valittiin Olli Jämsén ja Juhani Halonen. 
 
Hal 2 § 

- - - 
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Hal 3 
ILMOITUSASIAT 
 
Kuntayhtymän johtajan tiedotusasiat 
 

Kuntayhtymän johtaja tiedottaa ajankohtaisista asioista. 
 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 

Hallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Hal 3 § 

- - - 
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Hal 4 
HALLITUKSEN VUODEN 2019 KOKOUSAJAT JA -PAIKAT 
 

Kuntayhtymän hallintosäännön 116 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan 
ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeel-
liseksi ja enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen ko-
kouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja 
määrää kokousajan. 

 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 
 Hallitus päättää pitää varsinaiset kokouksensa seuraavina päivinä: 
   
  torstai 31.1.2019 
  torstai 21.3.2019 
  torstai 25.4.2019 
  torstai 23.5.2019 
  torstai 13.6.2019 
  torstai 29.8.2019 
  torstai 26.9.2019 
  torstai 31.10.2019 
  torstai 28.11.2019 
  torstai 12.12.2019 
 

Kokousaika on pääsääntöisesti klo 15.15 ja kokouspaikka Äänekosken ammatilli-
sen koulutuksen kuntayhtymän toimiston kokoushuone, mutta hallitus pyrkii pitä-
mään kokouksia myös oppilaitoksen ja yhteistyökumppaneiden toimipisteissä ja tu-
tustumaan samalla niiden toimintaan. 

 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Hal 4 § 

- - - 
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Hal 5 
KUNTAYHTYMÄN VALTUUSTON KOKOUKSET 2019  
 

Kuntayhtymän hallintosäännön 76 §:n mukaan valtuusto voi käsitellä asiat varsinai-
sessa kokouksessa, jossa osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla tai kokous voidaan 
pitää sähköisessä toimintaympäristössä. Mikäli kokous pidetään sähköisessä toi-
mintaympäristössä, on yleisölle järjestettävä mahdollisuus seurata kokousta inter-
netin kautta sekä kokouskutsussa mainitussa tilassa. 
 
Kuntayhtymän perussopimuksen 8 §:n mukaan valtuuston kokouskutsu on lähetet-
tävä vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta. Kutsu on lähetettävä val-
tuuston ja hallituksen jäsenille sekä jäsenkuntien kunnanhallituksille. 
Hallintosäännön 77 §:n mukaan valtuuston kokouskutsu on lähetettävä vähintään 
14 päivää ennen valtuuston kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on ko-
kouksessa läsnäolo-oikeus tai –velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tie-
dotettava kuntayhtymän verkkosivuilla. Kokouskutsun antaa valtuuston puheenjoh-
taja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. 
 
Valtuuston kokouspäiviksi vuonna 2019 on suunniteltu seuraavat päivät: 
 
 5.4.2019 iltapäiväkokous 
 14.6.2019 koko päivän kokous (tilinpäätösasiat) 
 25.10.2019 iltapäiväkokous 
 13.12.2019 koko päivän kokous (talousarvio-suunnitelma) 

 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 

Hallitus päättää ehdottaa valtuuston hyväksyttäväksi seuraavaa 
 

 valtuuston kokoukset pidetään varsinaisina kokouksina, jossa osallistujat ovat 
läsnä kokouspaikalla 

 valtuuston kokouspäivät ovat 5.4.2019, 14.6.2019, 25.10.2019 ja 13.12.2019 

 kokouskutsu lähetetään 14 päivää ennen kokousta kirjeitse valtuutetuille, hallituk-
sen jäsenille, kuntayhtymän johtoryhmän jäsenille sekä sähköisesti kuntayhtymän 
jäsenkuntien hallituksille 

 kokouskutsu julkaistaan kuntayhtymän verkkosivuilla 14 päivää ennen kokousta ja 
samalla ilmoitetaan pöytäkirjan nähtävilläolopäivä 

 valtuuston kokouspaikka on pääsääntöisesti Äänekoskella Piilolan yksikön audito-
rio.  

 
Päätös: Hyväksyttiin ja päätettiin, että iltapäiväkokoukset alkavat klo 13.00. 
 
Hal 5 §  Valtuuston puheenjohtaja Marko Tuhkanen poistui kokouk- 

- - -   sesta tämän pykälän päätöksenteon jälkeen klo 15.51. 
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Hallitus    1/31.1.2019  6 6 
 
 
Hal 6 
AMMATILLISTEN TUTKINTOJEN JA KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISLUPA 
1.1.2019 LUKIEN 
 

Opetus- ja kulttuuriministeriö muuttaa päätöksellään OKM/90/531/2018, 
14.12.2018 ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) perusteella 
6.10.2017 tekemäänsä kuntayhtymän ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen jär-
jestämislupaa. 
 
Kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkela selvittää järjestämislupaa kokouksessa. 
 
OKM:n päätös ja järjestämislupa on liitteenä nro 1. 

 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 

Hallitus merkitsee järjestämisluvan tiedoksi ja tyytyy päätökseen. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Hal 6 § 

- - - 
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Hal 7 
KUNTAYHTYMÄN ORGANISAATIOKAAVIO 
 

Kuntayhtymän organisaatiokaavio on muokattu Opetus- ja kulttuuriministeriön kun-
tayhtymälle myöntämässä järjestämisluvassa mainittujen koulutusalojen nimien 
mukaiseksi.  
 
Hallitus on hyväksynyt 25.1.2018, 11 § organisaatiokaavion ja tulosaluejohtajat. 
Hallituksen hyväksymä työelämä- ja yrityspalvelut –nimi on muutettu mainostoi-
misto Aava & Bang Oy:ltä tilatun markkinointisuunnitelman mukaisesti työelämäpal-
veluiksi. 
 
Kuntayhtymän organisaatiokaavio 1.1.2019 alkaen 
 

 
 
 

Hallitus on hyväksynyt Opinahjon tulosaluejohtajaksi koulutusjohtaja Marja Vartiai-
sen, joka on irtisanoutunut kuntayhtymän palveluksesta. Kuntayhtymän johtaja on 
hallintosäännön 33 § 3 mom mukaisesti nimittänyt vt. koulutusjohtajaksi Riitta Sal-
mijärvi-Korhosen 31.7.2019 saakka. Muut tulosaluejohtajat ovat hallituksen 
25.1.2018 päätöksen mukaisia. 
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- Yleishallinto, yhteiset hankkeet kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkela 

- Hallintopalvelut, kuntayhtymän toimisto talousjohtaja Kari-Pekka Pakkala 

- Saarijärvi koulutusjohtaja Pekka Janhonen 

- Äänekoski Piilola ja Viitasaari koulutusjohtaja Hannu Pönkä 

- Äänekoski Opinahjo koulutusjohtaja Riitta Salmijärvi-Korhonen 31.7.2019 

saakka 

- Työelämäpalvelut koulutusjohtaja Marjo-Riitta Vainio 

 
Kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkela esittelee mainostoimisto Aava & Bang Oy:n 
markkinointisuunnitelman kokouksessa. 

 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 

Hallitus päättää hyväksyä työelämäpalvelut-tulosalueen nimen ja kuntayhtymän or-
ganisaatiokaavion. Hallitus päättää esittää organisaatiokaavion valtuustolle tie-
doksi. 

 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Hal 7 § 

- - - 
Valtuuston II varapuheenjohtaja Seppo Ijäs poistui kokouk-
sesta tämän pykälän päätöksenteon jälkeen klo 16.00. 
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Hal 8 
VUODEN 2019 RAHOITUS 
 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on päätöksellään OKM/59/221/2018, 14.12.2018 il-
moittanut koulutuksen järjestäjän tavoitteellisen opiskelijavuosimäärän ja siihen si-
sältyvän työvoimakoulutuksen tavoitteellisen opiskelijavuosimäärän sekä vahvista-
nut vuodelle 2019 ammatillisen koulutuksen rahoituksessa käytettävien suoritteiden 
määrän sekä suoritusrahoituksen ja päätöksellään ja OKM/62/221/2018, 
31.12.2018 kunnille käyttökustannuksiin myönnettävästä valtionosuudesta sekä 
kuntayhtymille, rekisteröidyille yhteisöille ja säätiöille myönnettävästä rahoituksesta 
vuodelle 2019. 
 
Vuoden 2019 perusrahoituksesta on 13.997.712 euroa ja suoritetuista tutkinnoista 
kertyvä suoritusrahoitus 768.603 euroa, yhteensä 14.766.315 euroa. 
Vuoden 2019 kuntayhtymän talousarvio on laadittu 14.600.000 valtionosuusrahoi-
tuksen mukaisesti. 
Järjestämisluvan mukaiset opiskelijavuodet ovat 1472 ja lisäksi suoritepäätöksellä 
jaettavat tavoitteelliset opiskelijavuodet 150, yhteensä 1622.  
 
Esityslistan mukana on kokoukseen osallistuville lähetetty OKM:n suoritepäätöksen 
liiteraportti ja tavoitteelliset opiskelijavuodet. 

 
Talousjohtajan ehdotus: 
 

Hallitus merkitsee OKM:n päätökset tiedoksi ja tyytyy niihin. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Hal 8 § 

- - - 
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Hal 9 
TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2019 
 

Taloustoimisto on valmistellut vuoden 2019 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet, 
jotka sisältävät mm. määräykset laskujen hyväksynnästä, hankintarajoista, tiliöin-
nistä ja kustannuspaikoista.  Täytäntöönpano-ohjeet ovat liitteenä nro 2. 

 
Talousjohtajan ehdotus: 
 
 Hallitus päättää hyväksyä talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2019. 

 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Hal 9 § 

- - - 
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Hal 10 
LYPSYROBOTIN HANKINTA 
 

Luonnonvara-alalla on ollut ilmoitus Hilmassa lypsyrobotin uusimisesta. Käytössä 
oleva lypsyrobotti on 16 vuotta vanha eikä sen jatkuva korjaaminen ole taloudelli-
sesti kannattavaa ja se myös vaarantaa lypsytoiminnan ja lehmien hyvinvoinnin. 
 
Määräaikaan 31.12.2018 klo 12 mennessä on saatu yksi tarjous DeLaval Oy:ltä. 
Tarjous on voimassa 28.2.2019 saakka. 
 
Vuoden 2019 talousarviossa on varattu määräraha lypsyrobotin hankintaan. 
DeLaval Oy:n tarjous täyttää tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset. Lypsyrobotti 
sopii vanhan robotin tilalle ilman rakennemuutoksia ja uusimisessa voidaan käyttää 
hyväksi vanhat maitolinjat ja tilatankki. Olemassa olevat älyportit ja ruokintakioskit 
soveltuvat uuteen järjestelmään. 
 
DeLaval Oy tarjoaa Classic VMS –lypsyrobottia hintaan 94.800 € (alv 0). Hintaan 
sisältyy sekä kokonaisasennus että toimitus tarvittavine koulutuksineen. Lypsyrobo-
tin toimitusaika on 2 – 3 viikkoa tilauksesta. Classic VMS –malliin on saatavana kai-
kenkattava huoltosopimus, jonka viiden ensimmäisen vuoden kulut voidaan laskea 
etukäteen. Huoltosopimukseen sisältyy robotin huolto ja korjaus, matkaveloitukset, 
varaosat ja varallaolomaksu. Viiden vuoden täydellisen huoltosopimuksen hinta on 
38.228 € (alv 0). Huoltosopimuksen maksut veloitetaan neljännesvuosittain.  
 
Vanhan lypsyrobotin huoltoon on kulunut vuosittain huomattava summa, koska 
huoltoa ei voi tehdä omana työnä hygieniavaatimuksista johtuen. Lisäksi uudessa 
robotissa on esim. OCC, joka mittaa erikseen jokaisen lehmän maidon solupitoi-
suuden eli näyttää mahdolliset tulehdukset. Huollot on tehtävä säännöllisesti ja 
vikatilanteissa huolto saatava nopeasti paikalle, että automatiikka toimii. 
Tämän vuoden talousarviossa uuden robotin hankinta on huomioitu korjauskustan-
nusten laskuna, vaikka huoltosopimus solmittaisiin. 
 

Talousjohtajan ehdotus: 
 

Hallitus päättää hankkia lypsyrobotin DeLaval Oy:ltä tarjouksen mukaan hintaan 
94.800 € (alv 0) sekä viiden vuoden huoltosopimuksen kiinteällä maksulla koko-
naishintaan 38.228 € (alv 0). 

 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Hal 10 § 

- - - 
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Hal 13 
VUOKRASOPIMUS KOLKANLAHDEN JUKOLA-ASUNTOLAAN 
 

Visio-säätiö on halukas vuokraamaan kuntayhtymän Kolkanlahden Jukola-nimi-
sestä kiinteistöstä 1. kerroksen tilat n. 316 m2. Visio-säätiö tarjoaa tiloista vuokraa 
9,10 €/m2, alv 0 %. Kuukausivuokraksi tulisi 2.875,60 €/kk + alv, joka sisältäisi läm-
mön, sähkön ja käyttöveden sekä saunatilojen käytön 2 kertaa viikossa. Visio-sää-
tiö vastaisi tilojen siivouksesta ja piha-alueen lumenpoistosta rappujen ja ovien 
edustojen osalta. Käytävien puhtaanapidosta vastaisi vuokranantaja. 
 
Mikäli kuntayhtymä hyväksyy Visio-säätiön tarjouksen, vuokrasopimus laaditaan 
toistaiseksi voimassa olevana siten, että irtisanomisaika vuokranantajan puolelta 
on 6 kk ja vuokralaisen puolelta 3 kk. 

 
Talousjohtajan ehdotus: 
 

Hallitus valtuuttaa kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkelan ja talousjohtaja Kari-Pekka 
Pakkalan valmistelemaan vuokrasopimuksen edellä esitetyillä tiedoilla Visio-sää-
tiön kanssa ja allekirjoittamaan sen. Vuokrasopimus tuodaan hallitukselle tiedoksi. 

 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Hal 113 § 

- - - 
 
Hal 11 
 

Hallituksen kokoukseen osallistuville on lähetetty esityslistan mukana allekirjoitetun 
vuokrasopimuksen jäljennös. 

 
Talousjohtajan ehdotus: 
 

Hallitus merkitsee tehdyn vuokrasopimuksen tiedoksi. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Hal 11 § 

- - - 
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Hal 12 
VUOKRASOPIMUKSEN ESISOPIMUS LAUKAAN KUNNAN KANSSA 
 

Laukaan kunta on käynnistänyt Laukaan kirkonkylällä sijaitsevan Sydän-Laukaan 
koulurakennuksen laajennuksen ja muutostöiden suunnittelun 2018. Hankesuunnit-
teluvaiheen yhteydessä on neuvoteltu POKEn rakennusalan hallirakennuksen ja 
opetustilojen sijoittamisesta koulurakennukseen. Hankesuunnitelman mukaan  
POKEn tarpeisiin rakennettavien tilojen pinta-ala on arviolta 520 m2 ja rakentami-
sen tavoitehinta 1.516.100 €. Rakentaminen on suunniteltu tehtäväksi vuosina 
2020 – 2021. Laukaan kunta on esittänyt 20 vuoden vuokrasuhdetta. Varsinaiset 
rakentamis- ja vuokrauspäätökset tehdään, kun hankkeen kilpailutetut urakkahinnat 
ovat selvillä. 
 
POKElla on ollut Laukaassa jo usean vuoden ajan rakennusalan koulutusta kah-
dessa eri osoitteessa. Syksystä 2016 alkaen on vuokrattuna Stepcon Oy:ltä ns. 
Laukaan entisen rautakaupan kiinteistöstä n. 190 m2:n ala liikehuoneistosta ja n. 63 
m2:n ala varastotilasta. Tilojen vuokra on tällä hetkellä 1215,06 €/kk. 
 
Laukaan kunta on laatinut vuokrasuhdetta koskevan esisopimuksen, josta kuntayh-
tymän edustajien on neuvoteltava. Kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkela ja talous-
johtaja Kari-Pekka Pakkala neuvottelevat esisopimuksen sisällöstä ja koulutusjoh-
taja Hannu Pönkä POKEn käyttöön mahdollisesti tulevien tilojen suunnittelusta.  
Hallitus päättää aikanaan sekä tehtävästä esisopimuksesta että sen perusteella 
laadittavasta varsinaisesta vuokrasopimuksesta. 
 
Talousjohtaja Kari-Pekka Pakkala selvittää kokouksessa vuokrauksen esisopi-
musta. 

 
Talousjohtajan ehdotus: 
 

Hallitus päättää valtuuttaa kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkelan ja talousjohtaja 
Kari-Pekka Pakkalan neuvottelemaan Laukaan kunnan edustajien kanssa vuokra-
suhteen esisopimuksesta sekä koulutusjohtaja Hannu Pönkän vuokrattavien tilojen 
suunnittelusta. 

 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Hal 12 § 

- - - 
Hallituksen jäsen Antti Puupponen oli esteellinen eikä 
osallistunut tämän pykälän käsittelyyn ja päätöksentekoon. 
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Hal 13 
KUNTAYHTYMÄN POISTOSUUNNITELMA 
  

Kuntayhtymän hallintosäännön 57 §:n mukaan kuntayhtymän poistosuunnitelman 
hyväksyy hallitus valtuuston päättämien perusteiden mukaisesti.  Valtuusto on hy-
väksynyt kokouksessaan 12.12.1996 § 29 perusteiksi Kirjanpitolautakunnan kunta-
jaoston poistoja koskevan yleisohjeen.  Hallitus on hyväksynyt 26.4.2012 poisto-
suunnitelman, jossa on huomioitu kuntajaoston yleisohjeen 15.11.2011 mukaiset 
hyödykeryhmien poistoajat. 
 
Liitteenä nro 3 on yksityiskohtainen poistosuunnitelma, johon on lisätty Rakennuk-
set ja rakennelmat –kohtaan viimeiseksi perusparannukset 10 vuotta. Kirjanpitolau-
takunta ei ole antanut tästä yleisohjetta, vaan lisäys on tehty BDO Audiator Oy:n 
tilintarkastajan suosituksesta. Kohdasta Kiinteät rakenteet ja laitteet on poistettu 
puhelinverkko, keskusasema, alakeskukset, koska kuntayhtymässä on siirrytty 
matkapuhelimiin ja lankaverkko on poistettu käytöstä. Lisäksi kohdasta Muut ai-
neelliset hyödykkeet -kohdasta on poistettu luonnonvarat sekä arvo- ja taide-esi-
neet, koska kuntayhtymällä ei ole eikä todennäköisesti tule olemaankaan mainittuja 
omaisuuseriä muutamia tauluja lukuun ottamatta. 
 
Kunta tai kuntayhtymä voi kirjata hyödykkeen kokonaan hankintakauden kuluksi, 
vaikka se on palvelutuotannon käytössä useamman tilikauden aikana, mikäli han-
kintameno alittaa 10 000 euroa eikä kirjaustavalla ole olennaista merkitystä tilikau-
den tulokseen.  Kuntayhtymä on käyttänyt käyttöomaisuushankintojen aktivointira-
jana 5 000 euroa, joka olisi syytä nostaa 10.000 euroon. 
 

Talousjohtajan ehdotus: 
 

Hallitus päättää hyväksyä liitteenä nro 3 olevan poistosuunnitelman ja käyttöomai-
suushankintojen aktivointirajaksi 10.000 euroa.  
 

Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Hal 13 § 

- - - 
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Hal 14 
KUNTAYHTYMÄN MAKSUVALMIUS 
 

Talousjohtaja esittelee kokouksessa kuntayhtymän maksuvalmiutta. 
 
Talousjohtajan ehdotus: 
 

Hallitus merkitsee kuntayhtymän maksuvalmiuden tiedoksi. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Hal 14 § 

- - - 
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Hal 15 
KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN PÄÄTÖKSET 
 

Kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkelan tekemät otto-oikeuskelpoisuuden piiriin kuu-
luvat päätökset ajalta 14.12.2018 – 24.1.2019 on ilmoitettu kuntayhtymän hallinto-
säännön 27 §:n mukaisesti sähköisesti hallituksen puheenjohtajalle. 

 
Hallituksen puheenjohtajan ehdotus:  

 
Hallitus päättää, ettei päätöksiä oteta hallituksen käsittelyyn. 

 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Hal 15 § 

- - - 
 
  

 


