
ÄÄNEKOSKEN AMMATILLISEN  KOKOUSKUTSU 
KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ  ASIALUETTELO 
 

Hallitus       2/2018 
 
 
KOKOUSTIEDOT 

Aika 
 

Paikka 

 

 Torstai 22.2.2018 klo 15.15 – 17.09 

 
Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, Saarijärven yksikkö 
Uuraistentie 240, Tarvaala 
Päärakennus II kerros, luokka 12 

 
ASIAT 

  
 
Liite nro 

 
PÖYTÄKIRJA 
Sivu Pykälä 

 

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  2 17 

2 Pöytäkirjantarkastajien valinta  2 18 

3 Ilmoitusasiat  3 19 

4 Tarvaalan biotalouskampuksen lämmitysjärjestelmä  4 20 

5 POKE koulutus Oy:n katsaus  5 21 

6 Opiskeluoikeuden toimikunnan nimeäminen  6 22 

7 Vuosityöaika  9 23 

8 Reformin eteneminen kuntayhtymässä  10 24 

9 Kuntayhtymän valtuuston kokoukset 2018  11 25 

10 Vuoden 2018 valtionosuusrahoitus  12 26 

11 Vuoden 2017 tilinpäätös  13 27 

12 Kuntayhtymän maksuvalmius  14 28 

13 Valitusosoitus  15 29 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



ÄÄNEKOSKEN AMMATILLISEN 
KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ  PÖYTÄKIRJA  nro 2/2018 
Hallitus      sivu 1 
 
 
KOKOUSTIEDOT 

Aika 

 

Torstai 22.2.2018 klo 15.15 – 17.09 
 

Paikka 
 
Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, Saarijärven yksikkö 
Uuraistentie 240, Tarvaala 

 
OSALLISTUJAT 
 
Läsnäolijat X 

 Jäsen   Henkilökohtainen varajäsen 
 
 x Johannes Leppänen, puheenjohtaja  
     Taina Kangasluoma 
 x Olli Jämsén, varapuheenjohtaja  
     Petri Piispanen 
 - Juhani Halonen 
                        - Mari Paananen 
 x Jussi Kananen 20 – 29 § 
     Merja Pekkala 
 x Anna Nieminen 19 – 29 § 
                         Juha Pekka Hytönen 
 x Antti Puupponen 
     Erkki Leppänen 
 x Sinikka Rautiainen 
     Ilkka Kovanen 
 - Kirsi Siekkinen 
                         x Terttu Paananen 
 x Marjatta Suomäki 
     Jari Niskanen 

 
 
Muut osallistujat 

 
 - Marko Tuhkanen, valtuuston puheenjohtaja 
 x Aino-Kaisa Blå, valtuuston I varapuheenjohtaja 
 x Seppo Ijäs, valtuuston II varapuheenjohtaja 17 – 26 § 
 x Jouni Kurkela, kuntayhtymän johtaja 
 x Kari-Pekka Pakkala, talousjohtaja   
     x  Pekka Janhonen, koulutusjohtaja, asiantuntija 20 §:n kohdalla 

 
ALLEKIRJOITUKSET 

 
 Puheenjohtaja  Sihteeri 

 
 
 Johannes Leppänen Jouni Kurkela 

 
KÄSITELLYT ASIAT 

 
 17 – 29 § 

 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 

Aika ja paikka 
 
 
 
 

Allekirjoitukset 

 
 2.3.2018 Saarijärvi  8.3.2018 Äänekoski  

 
 
 Marjatta Suomäki  Sinikka Rautiainen 
  

 
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI 
NÄHTÄVÄNÄ 

Aika ja paikka 

 8.3.2018 Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky 
 Piilolantie 17, Äänekoski       www.poke.fi 

 
 
 

Todistaa 

 
 
 Arkistonhoitaja Seija Liisa Suomi 

 
PÖYTÄKIRJANOTTEEN 
OIKEAKSI TODISTAA 

Aika ja paikka 

 

 
 
 
 

Allekirjoitus 

 



ÄÄNEKOSKEN AMMATILLISEN 
KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ Kokous Sivu Pykälä 

 

Pöytäkirjantarkastajien Päätöksen toimeenpano 
nimikirjaimet 
 
 
 

Hallitus    2/22.2.2018  2 17, 18 
 
 
 
Hal 1 
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Hal 17 § 

- - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hal 2 
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 
 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 
 
Päätös: Valittiin Marjatta Suomäki ja Sinikka Rautiainen. 
 
Hal 18 § 

- - - 
 
 



ÄÄNEKOSKEN AMMATILLISEN 
KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ Kokous Sivu Pykälä 

 

Pöytäkirjantarkastajien Päätöksen toimeenpano 
nimikirjaimet 
 
 
 

Hallitus    2/22.2.2018  3 19 
 
 
Hal 3 
ILMOITUSASIAT 
 
Äänekosken kaupunki, tekninen toimi 
 

Naapurin kuuleminen rakennuslupaa ja poikkeamislupaa varten, 1.2.2018 
Äänekosken kaupunki hakee yleisurheilu- ja jalkapallohallille (ylipainehalli) poik-
keamis- ja rakennuslupaa Markkamäkeen. Poikkeamista haetaan, koska alueen 
voimassa olevassa asemakaavassa ei ole osoitettu rakennusoikeuksia liikuntapuis-
ton alueelle. 
Koska halli sijoittuu ammattiopiston Opinahjon kiinteistöä vastapäätä Mämmensal-
mentien varteen, pyytää Äänekosken kaupunki kuntayhtymältä naapurikiinteistön 
omistajana lausuntoa. Kaupunki pyytää lausuntoa 15.2.2018 mennessä. Aikataulul-
lisista syistä johtuen kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkela ja talousjohtaja Kari-
Pekka Pakkala ovat antaneet 5.2.2018 kaupungille lausunnon, ettei kuntayhtymällä 
ole huomauttamista asiaan. 

 
Kuntayhtymän johtajan tiedotusasiat 
 

Kuntayhtymän johtaja tiedottaa ajankohtaisista asioista. 
 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 

Hallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi ja hyväksyy Äänekosken kaupungille anne-
tun lausunnon naapurin kuulemisesta poikkeamis- ja rakennuslupaa varten. 

 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Hal 19 § 

- - - 
 
 
   Hallituksen jäsen Anna Nieminen saapui kokoukseen  

tämän pykälän käsittelyn aikana klo 15.20. 
Hallituksen jäsen Jussi Kananen saapui kokoukseen tä-
män pykälän käsittelyn jälkeen klo 15.40. 

  



ÄÄNEKOSKEN AMMATILLISEN 
KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ Kokous Sivu Pykälä 

 

Pöytäkirjantarkastajien Päätöksen toimeenpano 
nimikirjaimet 
 
 
 

Hallitus    2/22.2.2018  4 20 
 
 
Hal 4 
TARVAALAN BIOTALOUSKAMPUKSEN LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ 
 

Vapo Oy:n kanssa solmittu lämmöntuotantosopimus Tarvaalan yksikköön on 
sovittu päättyväksi 30.4.2019. Hilmassa on ollut viime vuoden lopulla tarjouskil-
pailu, joka on keskeytetty tammikuussa 2018 tarjousten vertailtavuusongelmien 
vuoksi. Hankinnasta on tarkoitus järjestää alkuvuonna 2018 kilpailutus, jossa keski-
tytään pyytämään tarjous lämmöntuotantopalveluiden hankinnasta. 

 
Koska lämmöntuotantopalvelut hankitaan ammattiopiston Tarvaalan yksikön lisäksi 
myös Jyväskylän ammattikorkeakoulun Tarvaalan Biotalousinstituuttiin, on sovittu, 
että laaditaan esisopimus kuntayhtymän ja ammattikorkeakoulun välille lämpöener-
gian hankinnasta. JAMKin Biotalousinstituutin lämmitysjärjestelmä kytketään mit-
tauslaitteistolla varustettuna POKEn lämpöverkkoon ja JAMK ostaa lämpöenergian 
uudelta kampuksen lämmöntoimittajalta. 
 
Talousjohtaja Kari-Pekka Pakkala selvittää tämän hetkistä lämmitysjärjestelmän 
hankintatilannetta ja jakaa kokoukseen mennessä laaditun esisopimuksen kokouk-
sen osanottajille. 
 

Talousjohtajan ehdotus: 
 

Hallitus merkitsee selvityksen tiedoksi ja hyväksyy Jyväskylän ammattikorkeakoulu 
Oy:n ja kuntayhtymän välisen esisopimuksen Biotalouskampuksen lämpöenergian 
hankinnasta. 

 
Päätös: Hyväksyttiin ja merkittiin tiedoksi luonnonvara-alan koulutusjohtaja Pekka Janho-

sen selvitys ja esittelymateriaali Biotalouskampuksen lämpöenergian hankinnasta. 
 
Hal 20 § 

- - - 
 

Luonnonvara-alan koulutusjohtaja Pekka Janhonen oli ko-
kouksessa läsnä kutsuttuna asiantuntijana tämän pykälän 
käsittelyn aikana. 

 
  



ÄÄNEKOSKEN AMMATILLISEN 
KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ Kokous Sivu Pykälä 

 

Pöytäkirjantarkastajien Päätöksen toimeenpano 
nimikirjaimet 
 
 
 

Hallitus    2/22.2.2018  5 21 
 
 
Hal 5 
POKE KOULUTUS OY:N KATSAUS 
 

POKE koulutus Oy:n yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaisesti osakeyhtiön toimitusjohta-
jan katsaus esitetään säännöllisesti kuntayhtymän hallituksen kokouksessa. 
 
POKE koulutus Oy:n toimitusjohtaja Jouni Kurkela esittelee osakeyhtiön toimintaa 
ja taloutta kokouksessa. 

 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 

Hallitus merkitsee tiedoksi POKE koulutus Oy:n toimitusjohtajan katsauksen. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Hal 20 § 

- - - 
 
 
 
 
  



ÄÄNEKOSKEN AMMATILLISEN 
KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ Kokous Sivu Pykälä 

 

Pöytäkirjantarkastajien Päätöksen toimeenpano 
nimikirjaimet 
 
 
 

Hallitus    2/22.2.2018  6 22 
 
 
Hal 6 
OPISKELUOIKEUDEN TOIMIKUNNAN NIMEÄMINEN 
 

Lain ammatillisesta koulutuksesta 531/2017 § 93 mukaan koulutuksen järjestäjällä 
tulee olla monijäseninen toimielin, joka päättää mm. opiskeluoikeuden peruuttami-
sesta ja palauttamisesta, määräaikaisesta erottamisesta, asuntolasta erottamisesta 
sekä opiskeluoikeuden pidättämisestä. 
 
Toimielimessä tulee olla ainakin koulutuksen järjestäjän, opiskelijahuollon, opetta-
jien, työelämän ja opiskelijoiden edustus. Koulutuksen järjestäjä nimeää toimieli-
men puheenjohtajan ja muut jäsenet enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Opis-
keluoikeuden peruuttamista ja palauttamista koskevassa asiassa koulutuksen jär-
jestäjä nimeää toimielimeen lisäksi tutkinnon suorittajan koulutussopimustyöpaikan 
tai oppisopimuskoulutuksen osalta työnantajan edustajan. 
 
Kuntayhtymän hallintosäännön 9 §:n mukaan hallitus asettaa enintään kolmeksi 
vuodeksi kerrallaan opiskeluoikeuden toimikunnan, jonka puheenjohtajana toimii 
kuntayhtymän johtaja. 
 
POKEn opiskelijakunta ehdottaa lukuvuosittain opiskelijoiden edustajaa, jonka halli-
tus hyväksyy. 

 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 

Hallitus päättää nimetä opiskeluoikeuden toimikunnan, jonka toimikausi on 
1.3.2018 – 31.12.2020. Hallitus nimeää siihen jäseniksi 
 
koulutuksen järjestäjän edustaja kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkela, pj 
opiskelijahuollon edustaja kasvatusohjaaja Kimmo Raitio 
opettajien edustaja  lehtori Marko Lahti 
työelämän edustaja  Äänekosken lastensuojelun perhetyön 
   esimies Hillevi Suutala 
opiskelijoiden edustaja  POKEn opiskelijakunnan ehdottama  
   edustaja, opiskelija Susanna Turpeinen 

 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Hal 22 § 

- - - 
 
 
 
  



ÄÄNEKOSKEN AMMATILLISEN 
KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ Kokous Sivu Pykälä 

 

Pöytäkirjantarkastajien Päätöksen toimeenpano 
nimikirjaimet 
 
 
 

Hallitus    7/25.8.2016  15 98 
Hallitus    11/15.12.2016 12 166 
Hallitus    2/22.2.2018  7 23 
 
Hal 14 
VUOSITYÖAIKAKOKEILU 
 

Toukokuussa 2016 syntynyt sopimus ammatillisten opettajien vuosityöaikajärjestel-
män kokeilusta mahdollistaa koulutuksen järjestäjien lähtemisen mukaan ammatilli-
sen koulutuksen uuteen työaikajärjestelmään asiasta paikallisesti sopimalla. KT 
Kuntatyönantajat ja OAJ lähtevät siitä, että neuvoteltu sopimusmalli vuosityöaika-
järjestelmä korvaa ennen pitkää OVTES:n nykymääräykset ja tulee koskemaan 
ammatillisia opettajia valtakunnallisesti.  
 
Kokeiltavan uuden työaikajärjestelmän arvioidaan vastaavan paremmin ammatilli-
sen koulutuksen tarpeita ja tulevia haasteita. Mallisopimuksen mukaisia sopimuksia 
voidaan tehdä 1.8.2016 alkaen.  

  
Vuosityöaikamallissa kokoaikaisen opettajan työaika on 1500 tuntia.  
 
Vuosityöaikamallissa kaikki työ on palkanmaksun perustana eikä siinä erotella esi-
merkiksi opetusta muusta työstä kuten nykyisissä työaikamääräyksissä. Lisäksi 
opettajien työtä voi – joitakin rajoitteita lukuun ottamatta – sijoittaa aiempaa va-
paammin kesäajalle ja opettajan työviikkojen määrä lisääntyy noin viikolla.  
  
Mallisopimuksen mukaista työaikajärjestelmää sovelletaan OVTES:n C osion (am-
matilliset oppilaitokset) opettajiin. Näin ollen ammatillisten oppilaitosten eri koulu-
tusalojen erilaiset palkkaus- ja työaikamääräykset yhdenmukaistetaan siirtymäajan 
puitteissa.  

  
Malli sisältää tuntiopettajajärjestelmän, mikä antaa työnantajalle mahdollisuuden 
joustaa tuntimäärissä myös alaspäin. Opettajan työajasta 25 % on ajasta ja pai-
kasta riippumatonta eli ns. sitomatonta työaikaa. Joillakin opettajaryhmillä on tästä 
poikkeava prosentti siirtymäaikana. 

  
Mallisopimuksessa on otettu huomioon myös kilpailukykysopimukseen sisältyvä 
työajan pidennys.  

  
Mallin palkkataso ja muut työaikamääräykset on pyritty määrittelemään siten, että 
opettajien sidotun työajan tuntikustannus pysyy keskimäärin samalla tasolla kuin 
OVTES:ssa. 

  
KT Kuntatyönantajat on koonnut kotisivuilleen tietopaketin vuosityöaikakokeilusta 
www.kt.fi/fi/sopimukset/opettajat/vuosityoaikakokeilu/. Se sisältää perustietoa sopi-
muksen sisällöstä, sopimuksen käyttöönottoon liittyvistä prosessista sekä sopimus-
tekstit. 
 
Kuntayhtymässä tavoitteena on, että paikallisneuvottelut asiasta on käyty syksyn 
2016 aikana, jolloin kokeilu voitaisiin käynnistää vuonna 2017. 

http://www.kt.fi/fi/sopimukset/opettajat/vuosityoaikakokeilu/


ÄÄNEKOSKEN AMMATILLISEN 
KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ Kokous Sivu Pykälä 

 

Pöytäkirjantarkastajien Päätöksen toimeenpano 
nimikirjaimet 
 
 
 

Hallitus    7/25.8.2016  16 98 
Hallitus    11/15.12.2016 13 166 
Hallitus    2/22.2.2018  8 23 
 
 
Talousjohtajan ehdotus: 
 

Hallitus päättää aloittaa neuvottelut vuosityöaikakokeilusta OAJ:n paikallisyhdistyk-
sen kanssa. 

 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Hal 98 § 

- - - 
 
Hal 12 (15.12.2016) 
 

Paikallisneuvottelut vuosityöaikakokeilusta käynnistettiin 26.9.2016 OAJ:n paikallis-
yhdistyksen kanssa. Neuvotteluissa sovittiin neuvottelujen etenemisestä ja tarvitta-
vista työryhmistä ja kokeilun valmistelun vaatimista resursseista. Kuntayhtymässä 
järjestettiin 14.10. Kuntatyönantajan ja OAJ:n vetämä infotilaisuus kuntayhtymän 
opetushenkilöstölle ja johdolle ja neuvottelu kuntayhtymän esimiesten ja luottamus-
miesten kanssa.  Lisäksi johto ja luottamusmiehet osallistuivat tahoillaan heille jär-
jestettyihin tiedotus- ja neuvottelutilaisuuksiin syksyn aikana. 

 
Paikallisneuvotteluissa perustettiin vuosityöaikaryhmä vuosityöaikakokeilun ohjaus- 
ja seurantaryhmäksi. Ryhmään kutsuttiin 7 työantajan ja 7 henkilöstön edustajaa. 
Lisäksi perustettiin suunnitteluryhmä valmistelemaan kokeilua. Suunnitteluryhmän 
työskentelyn jälkeen vuosityöaikaryhmä piti kokouksen 30.11.2016. Kokouksessa 
suunnittelutyöryhmän valmistelun ja osapuolten näkemysten käsittelyn jälkeen 
työnantaja ilmoitti, että opettajien esittämä vuosityöaikakokeiluun siirtymisen edelly-
tys lehtoreiden tai päätoimisten kokoaikaisten opettajien määrän lisäämisestä ei 
mahdollista kokeilun käynnistämistä suunnitellussa aikataulussa. Todettiin, että ko-
keilua voidaan harkita seuraavassa vaiheessa alkavaksi vuoden 2018 syksyllä.  

 
Talousjohtajan ehdotus: 
 

Hallitus merkitsee tiedoksi selostuksen käydyistä neuvotteluista ja toteaa, että käy-
dyt neuvottelut eivät mahdollista vuosityöaikakokeilun käynnistämistä vuonna 2017.  

 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Hal 166 § 

- - - 
 
  
 
 
 



ÄÄNEKOSKEN AMMATILLISEN 
KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ Kokous Sivu Pykälä 

 

Pöytäkirjantarkastajien Päätöksen toimeenpano 
nimikirjaimet 
 
 
 

Hallitus    7/25.8.2016  16 98 
Hallitus    11/15.12.2016 13 166 
Hallitus    2/22.2.2018  9 23 
 
 
Hal 7 (22.2.2018) 
Vuosityöaika 
 

KT Kuntatyönantajat ja OAJ ovat päässeet sopimukseen vuosityöaikaan siirtymi-
sestä. Siirtyminen on mahdollista työnantajan päätöksellä aikaisintaan 1.8.2018 ja 
viimeistään 1.8.2020. 

 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 

Hallitus keskustelee vuosityöaikaan siirtymiseen liittyvistä muutoksista kuntayhty-
mässä. 

 
Päätös: Hallitus päätti suositella siirtymistä vuosityöaikaan mahdollisimman pian. 
 
Hal 23 § 

- - - 
 
 
  



ÄÄNEKOSKEN AMMATILLISEN 
KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ Kokous Sivu Pykälä 

 

Pöytäkirjantarkastajien Päätöksen toimeenpano 
nimikirjaimet 
 
 
 

Hallitus    2/22.2.2018  10 24 
 
 
Hal 8 
REFORMIN ETENEMINEN KUNTAYHTYMÄSSÄ 
 

Ammatillisen koulutuksen reformiin liittyvät lakimuutokset astuivat voimaan 
1.1.2018. Hallitusta informoidaan lakien vaikutuksista säännöllisesti. Kuntayhtymän 
johtaja ja talousjohtaja selvittävät tämän hetkistä tilannetta. 

 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 

Hallitus merkitsee selvityksen tiedoksi. 
 

Päätös: Hyväksyttiin ja päätettiin esittää valtuustolle tiedoksi 22.3.2018 kokouksessa. 
 
Hal 24 § 

- - - 
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Pöytäkirjantarkastajien Päätöksen toimeenpano 
nimikirjaimet 
 
 
 

Hallitus    2/22.2.2018  11 25 
 
 
Hal 9 
KUNTAYHTYMÄN VALTUUSTON KOKOUKSET 2018  
 

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 2018 on suunniteltu seuraavat päivät: 
 
 22.3.2018 iltapäiväkokous 
 15.6.2018 koko päivän kokous (tilinpäätösasiat) 
 syys-lokakuu 2018 iltapäiväkokous 
 14.12.2018 koko päivän kokous (talousarvio) 

 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 

Hallitus päättää ehdottaa valtuuston hyväksyttäväksi seuraavaa 
 

 valtuuston kokoukset pidetään varsinaisina kokouksina, jossa osallistujat ovat 
läsnä kokouspaikalla 

 valtuuston kokouspäivät ovat 22.3.2018, 15.6.2018, syys-lokakuussa 2018 ja 
14.12.2018 

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

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

 valtuuston kokouspaikka on pääsääntöisesti Äänekoskella Piilolan yksikön audito-
rio. Kesäkuun 15.6. kokous pyritään pitämään Saarijärven Tarvaalan yksikössä, 
jossa valtuutetuille esitellään luonnonvara-alan biotalouskampuksen 
oppimisympäristö. 

 

Päätös: Hyväksyttiin. 

Hal 25 § - - -  



ÄÄNEKOSKEN AMMATILLISEN 
KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ Kokous Sivu Pykälä 

 

Pöytäkirjantarkastajien Päätöksen toimeenpano 
nimikirjaimet 
 
 
 

Hallitus    2/26.1.2017  6 10 
Hallitus    2/22.2.2018  12 26 
 
 
Hal 6 
VUODEN 2017 VALTIONOSUUSRAHOITUS 
 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on 30.12.2016 tehnyt päätöksen OKM/52/221/2016 
kuntayhtymälle myönnettävästä valtionosuusrahoituksesta vuodelle 2017. Kuntayh-
tymälle myönnetty kokonaisrahoitus on yhteensä 14.352.487 euroa. 
 
Esityslistan mukana on hallituksen kokoukseen osallistuville lähetetty yksityiskoh-
tainen laskelma valtionosuusrahoituksesta. 

 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 

Hallitus merkitsee tiedoksi opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen ja tyytyy siihen. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Hal 10 § 

- - - 
 
Hal 10 (22.2.2018) 
 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on päätöksellään 52/221/2016, 29.12.2017 muuttanut 
valtionosuusrahoitusta vuodelle 2017. Aiemmin myönnetty kokonaisrahoitus oli 
14.352.487 euroa ja tarkistetun päätöksen mukainen uusi rahoitus 14.468.302 eu-
roa, lisäystä 115.815 euroa. 

 
Talousjohtajan ehdotus: 
 

Hallitus merkitsee tiedoksi opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen ja tyytyy siihen. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Hal 26 § 

- - - 
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Hal 11 
VUODEN 2017 TILINPÄÄTÖS 
  

Vuoden 2017 tilinpäätöksen valmistelu on saatu pääosin tehtyä.  Lopullisesti tilin-
päätös on tarkoitus käsitellä hallituksen 22.3.2018 pidettävässä kokouksessa.  Ko-
koukseen osallistujille on lähetetty esityslistan mukana alustava lyhyt tuloslas-
kelma.  Kuntayhtymän johtaja ja talousjohtaja esittelevät tarkemmin tilinpäätösai-
neistoa kokouksessa. 
 

Talousjohtajan ehdotus: 
 

Hallitus merkitsee tiedoksi tilinpäätöksen valmisteluvaiheen. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Hal 27 § 

- - - 
 

Valtuuston II varapuheenjohtaja Seppo Ijäs poistui kokouk-
sesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 16.50. 
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Hal 12 
KUNTAYHTYMÄN MAKSUVALMIUS 
 

Talousjohtaja esittelee kokouksessa kuntayhtymän maksuvalmiutta. 
 
Talousjohtajan ehdotus: 
 

Hallitus merkitsee kuntayhtymän maksuvalmiuden tiedoksi. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Hal 28 § 

- - - 
 
 
 


