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ÄÄNEKOSKEN AMMATILLISEN 
KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ Kokous Sivu Pykälä 

 

Pöytäkirjantarkastajien Päätöksen toimeenpano 
nimikirjaimet 
 
 
 

Hallitus    7/26.9.2019  2 80, 81 
 
 
 
Hal 1 
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Hal 80 § 

- - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hal 2 
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 
 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Juhani Halonen ja Antti Puupponen. 
 
Päätös: Valittiin Juhani Halonen ja Ilkka Kovanen. 
 
Hal 81 § 

- - - 
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nimikirjaimet 
 
 
 

Hallitus    7/26.9.2019  3 82 
 
 
Hal 3 
ILMOITUSASIAT 
 
Opetushallitus 
 

Valtionavustushakemusta koskeva päätös 21/561/2019, 9.9.2019 
OPH on päättänyt olla myöntämättä valtionavustusta hankkeelle Future Skills – Tu-
levaisuuden taidot. 

 
Äänekosken kaupunki 
 Kirje 29.8.2019 
 Kuuleminen ja nähtävillepanosta tiedottaminen 
 tonttijaon muutosehdotus nro 9921079 
 

Äänekosken kaupungin tonttipalvelut on ilmoittanut, että kuntayhtymällä on mah-
dollisuus kommentoida valmistelun yhteydessä tonttijaon muutosehdotusta 
6.9.2019 mennessä. Tonttijaon muutosehdotus on julkisesti nähtävillä 10. – 
23.9.2019 ja kuntayhtymällä on oikeus tehdä muistutus myös nähtävillä oloaikana. 
Tonttijaon muutosehdotus koskee aluetta, joka on vastapäätä Piilolantietä ammat-
tiopiston tontin kohdalla. Alueella on nyt Piilolan päiväkoti ja palvelukeskuksen ra-
kennukset. 
 
Kuntayhtymän nimissä on lähetetty 2.9.2019 Äänekosken kaupungille kirje, jossa 
ilmoitetaan, ettei kuntayhtymällä ole huomauttamista tonttijaon muutosehdotuk-
seen. Kirjeessä on pyydetty kaupunkia liikennejärjestelyissä huomioimaan Piilolan-
tien osalta ammattiopiston raskaan liikenteen ajo-opetus. 

 
Talousjohtajan ilmoitusasiat 
 

Talousjohtaja selvittää valtiolta vuonna 1996 saatujen Saarijärvellä sijaitsevien Tar-
vaalan ja Kolkanlahden yksiköihin kuuluvien maa-alueiden käyttöä sekä muita ajan-
kohtaisia asioita. 

 
Kuntayhtymän johtajan tiedotusasiat 
 

Kuntayhtymän johtaja tiedottaa ajankohtaisista asioista. 
 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 

Hallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi ja hyväksyy tehdyt toimenpiteet sekä tyytyy 
OPH:n päätökseen. 

 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Hal 82 § 

- - - 
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Hallitus    7/26.9.2019  4 83 
 
 
Hal 4 
ANNA NIEMISEN EROANOMUS HALLLITUKSEN JÄSENYYDESTÄ 
 

Hallituksen varsinainen jäsen Anna Nieminen on ilmoittanut 29.8.2019 päivätyllä 
kirjeellään hakevansa eroa kuntayhtymän hallituksen jäsenyydestä 1.10.2019 al-
kaen. Eron syyksi hän ilmoittaa muuton toiselle paikkakunnalle ja toiseen maakun-
taan.  
 
Kuntayhtymän perussopimuksen 10 §:n mukaan valtuusto valitsee toimikaudek-
seen hallituksen, johon kuluu vähintään viisi (5) enintään yhdeksän (9) jäsentä. Kul-
lekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen.  

 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus 
 

Hallitus esittää valtuustolle, että se myöntää Anna Niemiselle eron hallituksen jäse-
nyydestä ja valitsee hänen tilalleen jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Hal 83 § 

- - - 
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Hallitus    7/26.9.2019  5 84 
 
 
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 alkuvuo-
den 2019 toimintaa ja taloutta. 

 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 

Hallitus merkitsee tiedoksi POKE koulutus Oy:n toimitusjohtajan katsauksen. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Hal 84 § 

- - - 
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Hallitus    7/26.9.2019  6 85 
 
 
Hal 6 
PUOLIVUOTISRAPORTTI ALKUVUODEN 2019 TOIMINNASTA JA TALOUDESTA 
 

Kuntayhtymän toimistossa on valmisteltu liitteenä nro 1 oleva yhteenveto alkuvuo-
den toiminnan ja talouden toteutumisesta. 
 
Kuntayhtymän johtaja ja talousjohtaja selvittävät kokouksessa tarkemmin alkuvuo-
den toiminnan ja talouden kehitystä. 

 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 

Hallitus merkitsee tiedoksi annetun selvityksen. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Hal 85 § 

- - - 
  



ÄÄNEKOSKEN AMMATILLISEN 
KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ Kokous Sivu Pykälä 

 

Pöytäkirjantarkastajien Päätöksen toimeenpano 
nimikirjaimet 
 
 
 

Tarkastusltk    3/21.5.2019  7 5 
Valtuusto    2/14.6.2019  9 16 
Hallitus    7/26.9.2019  7 86 
 
 
Tarkastusltk 
VUODELTA 2018 LAADITTAVAN ARVIOINTIKERTOMUKSEN KÄSITTELY JA HYVÄKSYMI-
NEN 
 

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain 121 §:n mukaan arvioida, ovatko val-
tuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. 

 
Puheenjohtajan ehdotus: 
 

Tarkastuslautakunta käsittelee arviointikertomuksen ja sopii lopullisesta sanamuo-
dosta, jonka jälkeen arviointikertomus hyväksytään, allekirjoitetaan ja esitetään yh-
tymävaltuuston käsiteltäväksi. 

 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Tarkastusltk 5 § 
 

- - - 
 
Val 7 
Arviointikertomus vuodelta 2018 
 

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus on liitteenä nro 3. 
 
Tarkastuslautakunnan kannanotot: 
 
Tarkastuslautakunta pyytää kiinnittämään huomioita talousarvion laatimiseen ja ta-
louden säännölliseen seurantaan. 
 
Tarkastuslautakunta pyytää kiinnittämään huomioita keskeyttämisprosentin luotetta-
vuuteen ja ennakointiin rahoitusperusteen muutos huomioiden.  
 
Vuonna 2018 kyselyt on laadittu Inka- järjestelmästä 1.1.-30.6.2018 ja ARVO- jär-
jestelmästä 1.7.-31.12.2018. Perustutkinnot, ammattitutkinnot, erikoisammattitutkin-
not koulutuksesta vuonna 2018 loppuvuoden osalta valmistuneista työllistyi 52,9 % 
prosenttia. Käytettävien tilastojen perusteella näiden tavoitteiden toteutumista ei 
voida seurata. Työllistymistiedot perustuvat kyselyihin, jotka tehdään valmistuville 
opiskelijoille. Kuitenkin Mikko Kesä Oy:n selvityksen mukaan 71% valmistuneista 
kyselyyn vastanneista oli työllistynyt 1.1.-31.8.2018. 
 
Erityisesti tarkastuslautakunnan huolena on tarkastuskohteena ollut Saarijärven toi-
mipaikka (Luonnonvara- ja ympäristöala), jossa reformin kasvukivut ovat tuoneet 
haasteita talouden lisäksi myös henkilöstöjohtamiseen. 
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Tarkastuslautakunta pyytää kiinnittämään huomiota siihen, että tunnuslukuja seura-
taan myös oppimisympäristökohtaisesti/toimipistekohtaisesti. Riippumatta siitä, 
vaikka KOSKI -järjestelmä ei mahdollista tietojen saamista. Opiskelijamäärien li-
säksi tärkeää on seurata myös muita tietoja, mm keskeyttämisiä.  
 
Tarkastuslautakunta pyytää kiinnittämään huomiota henkilöstön yhdenvertaiseen 
kohteluun.  
 
Tarkastuslautakunta pyytää kiinnittämään huomiota yksiköiden näkyvyyden yhden-
vertaisuuteen.  
 
Tarkastuslautakunta kysyy, miten laadukas opetus mahdollistetaan Saarijärven yk-
sikössä? 
 
Tarkastuslautakunta kysyy, miten henkilöstökoulutuspäivät ovat toteutuneet henkilö-
tasolla yksiköittäin, yhdenvertaisuus huomioiden? 
 
Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että henkilöstökyselyn tulokset ja yhteenveto 
avataan.  
 
Tarkastuslautakunta suosittelee henkilöstötilinpäätöksen laatimista. Tarkastuslauta-
kunta kysyy, miten henkilöstön koulutuksen jakaantumista tasaisesti koko kuntayh-
tymässä toteutumista seurataan toimintayksiköittäin.  
 
Tarkastuslautakunta pitää edelleen tärkeänä, että työhyvinvointiin sekä työilmapii-
riin myönteisesti vaikuttavia toimenpiteitä jatketaan aikaisempien vuosien tavoin ak-
tiivisesti reformi huomioiden. Tarkastuslautakunta pyytää kiinnittämään huomioita 
edelleen eläkesiirtymien jatkumiseen ja hiljaisen tiedon osalta.  

  
Tarkastuslautakunnan yhteenveto: 

 
Tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota talousarvion ylityksiin joillakin osa-alueilla.  Si-
säisen talouden seuranta oli riittämätöntä ja talousarvion laadinta epäonnistui. Tar-
kastuslautakunta pyytää kiinnittämään huomioita talousarvion laatimiseen ja talou-
den säännölliseen seurantaan. 
 

- Tarkastuslautakunta kysyy, miten talousarvion laatimista kehitetään 
ja miten talouden seurantaa valvontaan tilikauden aikana toimintayk-
siköittäin? 

- Tarkastuslautakunta kysyy, onko laadittu pitkäntähtäimen investoin-
tisuunnitelma toimintayksiköittäin? 
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Tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota henkilöstön yhdenvertaiseen kohteluun sekä 
henkilöstökyselyn käsittelyyn. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että henkilöstö-
kyselyn tulokset ja yhteenveto avataan. Tarkastuslautakunta suosittelee henkilöstö-
tilinpäätöksen laatimista. Tarkastuslautakunta pyytää kiinnittämään huomioita edel-
leen eläkesiirtymien jatkumiseen ja hiljaisen tiedon osalta. 
 

- Tarkastuslautakunta kysyy, miten laadukas opetus mahdollistetaan 
Saarijärven yksikössä? 

- Tarkastuslautakunta kysyy, miten henkilöstökoulutuspäivät ovat to-
teutuneet henkilötasolla yksiköittäin, yhdenvertaisuus huomioiden? 

- Tarkastuslautakunta kysyy, miten henkilöstön koulutuksen tasapuo-
lista jakaantumista seurataan kuntayhtymässä toimintayksiköittäin? 

- Tarkastuslautakunta kysyy, onko henkilöstökyselyn tulokset ja yh-
teenveto avattu ja käsitelty? Onko kyselyn tuloksiin reagoitu? 
 

Tarkastuslautakunta pyytää kiinnittämään huomiota yksiköiden näkyvyyden yhden-
vertaisuuteen. 
 

- Tarkastuslautakunta kysyy, miten yksiköiden näkyvyyden yhdenver-
taisuus toteutuu? 

 
 
Tarkastuslautakunnan ehdotus: 
 

Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen vuodelta 2018 yhtymävaltuuston 
käsiteltäväksi ja esittää, että yhtymävaltuusto pyytää näistä edellä mainituista tar-
kastuslautakunnan kannanotoista ja havainnoista, joissa tavoitetta ei ole saavu-
tettu, yhtymähallituksen vastaukset niin, että ne voidaan käsitellä syyskauden 2019 
valtuuston kokouksessa. 

 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Val 16 § 

- - - 
 
Hal 7 (26.9.2019) 
Arviointikertomus, hallituksen vastine 
 

Kuntayhtymän hallituksen vastine tarkastuslautakunnan raporttiin 
Tarkastuslautakunta pyytää kiinnittämään huomioita keskeyttämisprosentin luotet-
tavuuteen ja ennakointiin rahoitusperusteen muutos huomioiden.   
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Tilastojen luotettavuus on ollut huolenaihe myös muilla koulutuksen järjestä-
jillä. KOSKI-järjestelmä ei vielä toiminut toivotulla tavalla. Luotettavuus on 
parantunut, mutta parannettavaa vieläkin on. On muistettava, että kaikki jär-
jestäjät ovat täysin riippuvaisia KOSKEsta, eli omat tilastot eivät käy enää pe-
rusteeksi OKM:lle. 
 
Erityisesti tarkastuslautakunnan huolena on tarkastuskohteena ollut Saarijärven toi-
mipaikka (Luonnonvara- ja ympäristöala), jossa reformin kasvukivut ovat tuoneet 
haasteita talouden lisäksi myös henkilöstöjohtamiseen.  
Saarijärven osalta emme ole kyenneet tunnistamaan lautakunnan viittaamia 
kasvukipuja. Reformi ei ole tuonut ylimääräisiä haasteita. Myöskään henki-
löstöjohtamisen osalta ei tunnistettu, mitä mainitut haasteet ovat. Varsinkin 
kun henkilöstökyselyssä Saarijärven tulosalue sai kuntayhtymässä parhaan 
arvosanan 3.9/5. Joitakin yksittäisiä henkilöitä on aiheesta haastateltu, mutta 
ei esimiestä. 
 
Tarkastuslautakunta pyytää kiinnittämään huomiota siihen, että tunnuslukuja seura-
taan myös oppimisympäristökohtaisesti/toimipistekohtaisesti. Riippumatta siitä, 
vaikka KOSKI -järjestelmä ei mahdollista tietojen saamista. Opiskelijamäärien li-
säksi tärkeää on seurata myös muita tietoja, mm keskeyttämisiä.   
Tarvittavat tiedot löytyvät tilinpäätöksestä sivulta 48. 
 
Tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota talousarvion ylityksiin joillakin osa-alueilla.  
Sisäisen talouden seuranta oli riittämätöntä ja talousarvion laadinta epäonnistui. 
Tarkastuslautakunta pyytää kiinnittämään huomioita talousarvion laatimiseen ja ta-
louden säännölliseen seurantaan.  
Tilintarkastuskertomuksessa tilintarkastaja Lilja Koskelo toteaa ensimmäi-
sellä sivulla Tarkastuksen tulokset osassa ”Kuntayhtymän sisäinen valvonta 
ja riskienhallinta sekä konsernivalvonta on järjestetty asianmukaisesti” 
 
- Tarkastuslautakunta kysyy, miten talousarvion laatimista kehitetään ja miten ta-
louden seurantaa valvotaan tilikauden aikana toimintayksiköittäin? 
 - Tarkastuslautakunta kysyy, onko laadittu pitkäntähtäimen investointisuunnitelma 
toimintayksiköittäin?  
Talousarvion laatiminen on ollut haasteellista johtuen rahoituksen varmistu-
misen myöhäisestä ajankohdasta (OKM). Lisäksi 2018 oli ensimmäinen refor-
min mukainen vuosi, eikä kaikkia talousarvion laatimiseen tarvittavia tietoja 
ollut saatavilla ajoissa (talousarvion laatimisen yhteydessä ei kyetty hahmot-
tamaan kaikkia niitä konkreettisia toiminnallisia muutoksia, joita uudistunut 
lainsäädäntö toi tullessaan). 2019 on käyty talousarvion seuranta yksiköittäin 
kerran kuukaudessa, yhdessä koulutusjohtajan, talousjohtajan ja kuntayhty-
män johtajan kanssa. 
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- Tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota henkilöstön yhdenvertaiseen kohteluun 
sekä henkilöstökyselyn käsittelyyn. Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä, että henki-
löstökyselyn tulokset ja yhteenveto avataan. Tarkastuslautakunta suosittelee henki-
löstötilinpäätöksen laatimista. Tarkastuslautakunta pyytää kiinnittämään huomioita 
edelleen eläkesiirtymien jatkumiseen ja hiljaisen tiedon osalta.  
 
- Tarkastuslautakunta kysyy, miten laadukas opetus mahdollistetaan Saarijärven 
yksikössä? 
 - Tarkastuslautakunta kysyy, miten henkilöstökoulutuspäivät ovat toteutuneet hen-
kilötasolla yksiköittäin, yhdenvertaisuus huomioiden? 
 - Tarkastuslautakunta kysyy, miten henkilöstön koulutuksen tasapuolista jakaantu-
mista seurataan kuntayhtymässä toimintayksiköittäin? 
 - Tarkastuslautakunta kysyy, onko henkilöstökyselyn tulokset ja yhteenveto avattu 
ja käsitelty? Onko kyselyn tuloksiin reagoitu?  
Saarijärvellä on panostettu voimakkaasti oppimisympäristöjen uudistami-
seen (mm. metsäkonekantaa uudistettu, Forestorihalli valmistunut). Tämä nä-
kyy opiskelijakyselyiden tuloksissa. Henkilöstökoulutuspäivät ovat toteutu-
neet tasapuolisesti kuntayhtymässä (mm. viestinnän osalta järjestetty yhtei-
siä työpajoja). 
Koko henkilöstöllä, riippumatta tulosalueesta, on ollut mahdollisuus osallis-
tua haluamiinsa koulutuksiin, muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta (joko 
liian kallista tai esimies ei ole katsonut koulutusta työnantajan kannalta hyö-
dylliseksi). Henkilöstökyselyn tulokset on käyty läpi kaikilla tulosalueilla, toi-
silla useaan kertaan. Jos korjattavaa on havaittu, asiaan on puututtu (esim. 
viestinnän osalta, käytetty ulkopuolista toimistoa apuna sisäisen viestinnän 
parantamiseksi).   
 
- Tarkastuslautakunta pyytää kiinnittämään huomiota yksiköiden näkyvyyden yh-
denvertaisuuteen.  
- Tarkastuslautakunta kysyy, miten yksiköiden näkyvyyden yhdenvertaisuus toteu-
tuu?  
Kaikkien tulosalueiden näkyvyys on ollut yhdenvertaista. Eli kaikki ovat näky-
neet esim. mediassa aina, kun on ollut uutinen julkaistavaksi. Näkyvyys edel-
lyttää niin merkittävää uutista, että uutiskynnys ylittyy jossain mediassa. On 
muistettava myös, että näkyvyys on muutakin kuin lehti/radio/tv, kuten sosi-
aalinen media. 

 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 

Hallitus päättää esittää valtuustolle tiedoksi edellä annetut vastaukset arviointiker-
tomukseen. 

 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Hal 86 § - - -  
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Hal 8 
LISÄTALOUSARVIO VUODELLE 2019 
 

Ammattiopiston opiskelijamäärä oli syyslukukauden 2019 alkaessa selvästi arvioi-
tua suurempi. Tämän sinänsä positiivisen seikan kustannusvaikutuksia ei osattu 
ennustaa vuoden 2019 talousarvion laadinnassa. Lisääntynyt opiskelijamäärä ai-
heuttaa mm. kasvavia henkilöstö- ja materiaalikuluja. Tämän vuoden talousarvioon 
varatut määrärahat eivät tule todennäköisesti riittämään ja joudutaan laatimaan 
mahdollisesti lisätalousarvio. 
 
Eduskunnan lisätalousarviossa maan hallitus on päättänyt 20 miljoonan lisämäärä-
rahasta ammatillisen koulutuksen järjestäjille opettajien ja ohjaajien palkkaa-
miseksi. Lisämääräraha tulee anottavaksi syys-lokakuun aikana. Kuntayhtymä us-
koo, että sillä on hyvät mahdollisuudet saada valtiolta lisärahoitusta vuodelle 2019. 
Mikäli näin ei käy, tulee lisätalousarvion laadinta ajankohtaiseksi. 
 
Talousjohtaja Kari-Pekka Pakkala selostaa kokouksessa tilannetta. 

 
Talousjohtajan ehdotus: 
 

Hallitus keskustelee asiasta. 
 
Päätös: Hallitus keskusteli asiasta ja päätti, että lisätalousarvio laaditaan ja käsitellään  

hallituksen seuraavassa kokouksessa 24.10.2019. 
 
Hal 87 § 

- - - 
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Hal 9 
KUNTAYHTYMÄN MAKSUVALMIUS 
 

Talousjohtaja esittelee kokouksessa kuntayhtymän maksuvalmiutta. 
 
Talousjohtajan ehdotus: 
 

Hallitus merkitsee kuntayhtymän maksuvalmiuden tiedoksi. 
 
Päätös: Hallitus merkitsi tiedoksi kuntayhtymän maksuvalmiuden. Kuultuaan kokouksen 

alussa Keski-Suomen Osuuspankin senior varainhoitaja Antti Ketolan luennon  
sijoitusmarkkinoista hallitus päätti valtuuttaa talousjohtaja Kari-Pekka Pakkalan 
sijoittamaan OP Rahastoyhtiö Oy:n R2 Crystal-rahastoon (ns. Hedge-rahasto) päät-
tämänsä summan.  

 
Hal 88 § 

- - - 
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Hal 10 
KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN PÄÄTÖKSET 
 

Kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkelan tekemät otto-oikeuskelpoisuuden piiriin kuu-
luvat päätökset 21.8. – 17.9.2019 on ilmoitettu kuntayhtymän hallintosäännön 27 
§:n ja hallituksen päätöksen 25.4.2019, 47 §:n mukaisesti sähköisesti hallituksen 
kokoukseen osallistuville luottamushenkilöille. 
 

Hallituksen puheenjohtajan ehdotus:  
 
Hallitus päättää, ettei päätöksiä oteta hallituksen käsittelyyn. 

 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Hal 89 § 
 - - - 
 
 
 


