
ÄÄNEKOSKEN AMMATILLISEN  KOKOUSKUTSU 
KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ  ASIALUETTELO 
 

Valtuusto       3/2019 
 
 
KOKOUSTIEDOT 

Aika 
 

Paikka 

 
Perjantai 25.10.2019 klo 15.00  

 
Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, Äänekosken yksikkö 
Piilolantie 17, Äänekoski, auditorio 

 
ASIAT 

  
 
Liite nro 

 
PÖYTÄKIRJA 
Sivu Pykälä 

 

1 Kokouksen avaus  2  

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 1, 2 3  

3 Pöytäkirjantarkastajien valinta  4  

4 Ääntenlaskijoiden valinta  4  

5 Ilmoitusasia, lisätalousarvio  5  

6 Anna Niemisen eroanomus hallituksen jäsenyydestä  6  

7 Marko Nykäsen eroanomus tarkastuslautakunnan jäsenyydestä  7  

8 Sidonnaisuusilmoitukset 3 8  

9 Arviointikertomus, hallituksen vastine  9  

10 Kiireelliset asiat  15  

     

     

     
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 



 
ÄÄNEKOSKEN AMMATILLISEN 
KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ  PÖYTÄKIRJA  nro 3/2019 
Valtuusto      sivu 1 
 
 
KOKOUSTIEDOT 

Aika 

 

Perjantai 25.10.2019 klo 15.00  
 

Paikka 
 
Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto, Äänekosken yksikkö 
Piilolantie 17, Äänekoski, auditorio 

 
OSALLISTUJAT 
 
Läsnäolijat X 

 
  Liite nro 1 ja 2 
  

 
 

 
Muut osallistujat 

  
  

 
ALLEKIRJOITUKSET 

 
    Puheenjohtaja    Sihteeri 
          

 
 
 
 
   Marko Tuhkanen   Jouni Kurkela 

 
KÄSITELLYT ASIAT 

 
 

 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 
 

Aika ja paikka 
 
 
 
 
 

Allekirjoitukset 

 
      

   
 
 
 
  
     

 
PÖYTÄKIRJA YLEISESTI 
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Aika ja paikka 

  
 

 
 
 
 
 

Todistaa 

 
 
 
  

 
PÖYTÄKIRJANOTTEEN 
OIKEAKSI TODISTAA 

Aika ja paikka 

 

 
 
 
 
 

Allekirjoitus 

 

 



ÄÄNEKOSKEN AMMATILLISEN 
KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ Kokous Sivu Pykälä 

 

Pöytäkirjantarkastajien Päätöksen toimeenpano 
nimikirjaimet 
 
 
 

Valtuusto    3/25.10.2019 2  
 
 
Val 1 
KOKOUKSEN AVAUS 
 

Valtuuston puheenjohtaja avaa kokouksen. 
 
 
 



ÄÄNEKOSKEN AMMATILLISEN 
KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ Kokous Sivu Pykälä 

 

Pöytäkirjantarkastajien Päätöksen toimeenpano 
nimikirjaimet 
 
 
 

Valtuusto    3/25.10.2019 3  
 
 
Val 2 
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 

Liite nro 2 sisältää luettelon jäsenkuntien valitsemista Äänekosken ammatillisen 
koulutuksen kuntayhtymän valtuuston jäsenistä ja heidän henkilökohtaisista varajä-
senistään. Liitteessä on esitetty henkilökohtaiset ja kuntakohtaiset äänimäärät. 
 
Kokouskutsu on kuntayhtymän perussopimuksen 8 §:n mukaan lähetettävä vähin-
tään neljätoista päivää ennen kokousta valtuuston ja hallituksen jäsenille sekä jä-
senkuntien kunnanhallituksille. 
 
Valtuusto on perussopimuksen 9 §:n mukaan päätösvaltainen, kun vähintään kaksi 
kolmannesta jäsenistä on saapuvilla ja he edustavat vähintään puolta kaikkien jä-
senten yhteen lasketusta äänimäärästä. 
 

Ehdotus: Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan läsnäolevat hallituksen jäsenet. 
 

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 

Vahvistetaan äänestysluettelo seuraavasti: 
 
– todetaan ne kunnat, joilla ei ole kokouksessa edustusta, 

 
– todetaan kokouksen kokonaisäänimäärä, 

 
– todetaan kuntakohtaiset äänimäärät, 

 
– todetaan, että jäsenkuntaa edustavien jäsenten yhteinen äänimäärä ja-

kautuu heistä saapuvilla olevien kesken tasan. 
 

  



ÄÄNEKOSKEN AMMATILLISEN 
KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ Kokous Sivu Pykälä 

 

Pöytäkirjantarkastajien Päätöksen toimeenpano 
nimikirjaimet 
 
 
 

Valtuusto    3/25.10.2019 4  
 
 
Val 3 
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 

 
Ehdotus: Valtuusto valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä pöytäkirjantarkastajiksi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Val 4 
ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA 
 
Ehdotus: Valtuusto valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä ääntenlaskijoiksi. 
 
 
  



ÄÄNEKOSKEN AMMATILLISEN 
KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ Kokous Sivu Pykälä 

 

Pöytäkirjantarkastajien Päätöksen toimeenpano 
nimikirjaimet 
 
 
 

Valtuusto    3/25.10.2019 5 
 
 
Val 5 
ILMOITUSASIAT, LISÄTALOUSARVIO 
 

Kuntayhtymän hallitus on päättänyt kokouksessaan 26.9.2019, 87 §, että lisäta-
lousarvio laaditaan hallituksen seuraavaan kokoukseen, joka pidetään 24.10.2019. 
Hallituksen käsiteltyä lisätalousarvion se tuodaan valtuustolle 25.10.2019 kiireelli-
senä asiana. 
 
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 sen vuoksi joudutaan 
laatimaan lisätalousarvio. 

 
Ehdotus: Valtuusto merkitsee asian tiedoksi. 

 
 
 
 
 
  



ÄÄNEKOSKEN AMMATILLISEN 
KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ Kokous Sivu Pykälä 

 

Pöytäkirjantarkastajien Päätöksen toimeenpano 
nimikirjaimet 
 
 
 

Hallitus    7/26.9.2019  4 83 
Valtuusto    3/25.10.2019 6 
 
 
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. 
Kullekin 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 § 

- - - 
 
Val 6 
 
Hallituksen ehdotus: 
 

Valtuusto myöntää Anna Niemiselle eron hallituksen jäsenyydestä ja valitsee hä-
nen tilalleen jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.  



ÄÄNEKOSKEN AMMATILLISEN 
KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ Kokous Sivu Pykälä 

 

Pöytäkirjantarkastajien Päätöksen toimeenpano 
nimikirjaimet 
 
 
 

Hallitus    6/29.8.2019  4 73 
Valtuusto    3/25.10.2019 7 
 
 
Hal 4 
MARKO NYKÄSEN EROANOMUS TARKASTUSLAUTAKUNNAN JÄSENYYDESTÄ 
 

Tarkastuslautakunnan varsinainen jäsen Marko Nykänen on ilmoittanut 2.8.2019 
päivätyllä kirjeellään hakevansa eroa kuntayhtymän tarkastuslautakunnan jäsenyy-
destä. Nykänen ei ole osallistunut vuoden 2018 ja 2019 aikana kokouksiin. 
 
Valtuusto on valinnut 18.8.2017, 18 § tarkastuslautakuntaan seuraavat: 

 
Sirpa Närhi, vpj  Olavi Hakkarainen 

 Marko Nykänen  Elina Mäkinen 
 Heli Ihanainen, pj  Seppo Ruotsalainen 
 

Kuntayhtymän hallintosäännön 8 §:n mukaan tarkastuslautakunnassa on kolme jä-
sentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 
Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. 

 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 

Hallitus esittää valtuustolle, että se myöntää Marko Nykäselle eron tarkastuslauta-
kunnan jäsenyydestä ja valitsee hänen tilalleen jäsenen jäljellä olevaksi toimikau-
deksi. 

 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Hal 73 § 

- - - 
 
Val 7 
 
Hallituksen ehdotus: 
 

Valtuusto myöntää Marko Nykäselle eron tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja va-
litsee hänen tilalleen jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 

 
 
 
  



ÄÄNEKOSKEN AMMATILLISEN 
KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ Kokous Sivu Pykälä 

 

Pöytäkirjantarkastajien Päätöksen toimeenpano 
nimikirjaimet 
 
 
 

Tarkastuslautakunta   1/22.3.2019  5 8 
Valtuusto    3/25.10.2019 8 
 
 
Tarkastusltk 4 
SIDONNAISUUSILMOITUKSET 
 

Tarkastuslautakunta on käsitellyt edellisessä kokouksessaan kuntalain 121 §:n mu-
kaisesti kuntayhtymän luottamushenkilöiden ja virkamiesten sidonnaisuusilmoituk-
sia. 
 
Tarkastuslautakunta käsittelee 21.3.2019 mennessä tulleet uudet ja täydennetyt 
ilmoitukset sekä niistä tehdyn yhteenvedon ja toimittaa niistä yhteenvedon valtuus-
tolle. 

 
Puheenjohtajan ehdotus: 
 

Tarkastuslautakunta käsittelee 21.3.2019 mennessä saapuneet uudet ja täydenne-
tyt ilmoitukset ja päättää toimittaa sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi. 

 
Päätös: Toimitetaan saapuneet sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi. 
 
Tarkastusltk 4 § 

- - - 
 
Val 8 
 

Tarkastuslautakunta on käsitellyt hallituksen jäsenten Anna Niemisen ja Sinikka 
Rautiaisen täydennetyt sidonnaisuusilmoitukset. Yhteenveto sidonnaisuusilmoituk-
sista on liitteenä nro 3. 

 
Tarkastuslautakunnan ehdotus: 
 

Valtuusto merkitsee tiedoksi liitteen nro 3 mukaiset sidonnaisuusilmoitukset. 
 
 
  



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 
Valtuusto    3/25.10.2019 9 
 
 
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. 



ÄÄNEKOSKEN AMMATILLISEN 
KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ Kokous Sivu Pykälä 

 

Pöytäkirjantarkastajien Päätöksen toimeenpano 
nimikirjaimet 
 
 
 

Tarkastusltk    3/21.5.2019  7 5 
Valtuusto    2/14.6.2019  10 16 
Hallitus    7/26.9.2019  8 86 
Valtuusto    3/25.10.2019 10 
 
 

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. Tarkastuslau-
takunta kysyy, miten henkilöstön koulutuksen jakaantumista tasaisesti koko kun-
tayhtymässä toteutumista seurataan toimintayksiköittäin.  
 
Tarkastuslautakunta pitää edelleen tärkeänä, että työhyvinvointiin sekä työilmapii-
riin myönteisesti vaikuttavia toimenpiteitä jatketaan aikaisempien vuosien tavoin 
aktiivisesti reformi huomioiden. Tarkastuslautakunta pyytää kiinnittämään huomi-
oita 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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Tarkastusltk    3/21.5.2019  7 5 
Valtuusto    2/14.6.2019  11 16 
Hallitus    7/26.9.2019  9 86 
Valtuusto    3/25.10.2019 11 
 

 

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.   

 
 



ÄÄNEKOSKEN AMMATILLISEN 
KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ Kokous Sivu Pykälä 
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Tarkastusltk    3/21.5.2019  7 5 
Valtuusto    2/14.6.2019  11 6 
Hallitus    7/26.9.2019  10 86 
Valtuusto    3/25.10.2019 12 
 
 

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 
toimipaikka (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 seu-
rataan 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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Tarkastusltk    3/21.5.2019  7 5 
Valtuusto    2/14.6.2019  11 6 
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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 hen-
kilöstötilinpäätöksen laatimista. Tarkastuslautakunta pyytää kiinnittämään huomi-
oita 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 nä-
kyneet esim. mediassa aina, kun on ollut uutinen julkaistavaksi. Näkyvyys 
edellyttää niin merkittävää uutista, että uutiskynnys ylittyy jossain mediassa. 
On muistettava myös, että näkyvyys on muutakin kuin lehti/radio/tv, kuten 
sosiaalinen media. 

 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 

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

 
Päätös: Hyväksyttiin. 
Hal 86 § - - -  
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Val 9 
 
Hallituksen ehdotus: 
 

Valtuusto merkitsee tiedoksi hallituksessa 26.9.2019 annetut vastaukset arviointi-
kertomukseen.  
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Valtuusto    3/25.10.2019 15 
     
 
Val 10 
KIIREELLISET ASIAT 
 

Kuntalain 95 §:n mukaan valtuustolla on oikeus yksimielisellä päätöksellä ottaa kä-
siteltäväksi sellainen kiireellinen asia, joka muutoin olisi hallituksen valmisteltava. 
 

 
 
 


