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ÄÄNEKOSKEN AMMATILLISEN 
KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ Kokous Sivu Pykälä 

 

Pöytäkirjantarkastajien Päätöksen toimeenpano 
nimikirjaimet 
 
 
 

Hallitus    10/12.12.2019 2 115, 116 
 
 
 
Hal 1 
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Hal 115 § 

- - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hal 2 
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 
 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Kirsi Siekkinen ja Marjatta Suomäki. 
 
Päätös: Valittiin Marjatta Suomäki ja Juhani Halonen. 
 
Hal 116 § 

- - - 
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KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ Kokous Sivu Pykälä 
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nimikirjaimet 
 
 
 

Hallitus    10/12.12.2019 3 117 
 
 
Hal 3 
ILMOITUSASIAT 
 
Tarkastuslautakunta 
 

Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 29.11.2019 Viitasaaren yksikössä pidetystä ko-
kouksesta. Pöytäkirja on nähtävänä POKEn nettisivuilla POKE > Hallinto > Tarkas-
tuslautakunta 

 
Talousjohtajan tiedotusasiat 
 

Talousjohtaja Kari-Pekka Pakkala selvittää kokouksessa mm. Tarvaalan yksikön 
lämpölaitoksen tilannetta ja Laukaaseen opiskelijatyönä rakennetun omakotitalon 
myyntitilannetta. 

 
Kuntayhtymän johtajan tiedotusasiat 
 

Kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkela tiedottaa ajankohtaisista asioista. 
 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 

Hallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Hal 117 § 

- - - 
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Hallitus    10/12.12.2019 4 118 
 
 
Hal 4 
SIDOSRYHMÄKYSELYN YHTEENVETO 
 

Tutkimus- ja asiantuntijayritys Mikko Kesä Oy on tehnyt kuntayhtymän tilauksesta 
sidosryhmäkyselyn. Kysely tehtiin 4.9. - 2.10.2019 ja siinä kysyttiin Pohjoisen 
Keski-Suomen ammattiopiston työpaikoilla tapahtuvan opiskelun työnohjaajina toi-
mineiden kokemuksia ja kehitysehdotuksia yhteistyön parantamiseksi. Vastauspro-
sentti oli 58 ja kokonaisia vastauksia saatiin 457 kappaletta.  

 
 Kyselyn vastausten yhteenveto: 
 

Työpaikkaohjaajat ovat tyytyväisiä POKEen työpaikalla tapahtuvan opiskelun yh-
teistyökumppanina. 

 
Pohjoisen Keski-Suomen kuntien yritykset ja julkinen sektori ovat enimmäkseen 
tyytyväisiä POKEen työpaikalla tapahtuvan opiskelun yhteistyökumppanina. 72 pro-
senttia vastaajista pitää opiskelijan, työpaikkaohjaajan ja opettajien välistä yhteis-
työtä hyvänä. 67 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että näyttöjen järjestäminen 
ja laatu vastaa heidän odotuksiaan. 65 prosenttia työpaikkaohjaajista koki, että pe-
rehdytys ohjaamiseen vastaa heidän odotuksiaan. Myös kommunikointiin oltiin tyy-
tyväisiä: 75 prosenttia oli sitä mieltä, että palautteenanto ja -saanti vastasi odotuk-
sia.  

  
Vastaajista 37 prosenttia oli yrittäjiä, 5 prosenttia ylintä johtoa, 9 prosenttia keski-
johtoa, 19 prosenttia työnjohtoa ja 29 prosenttia työntekijöitä. Suurin osa vastaa-
jista eli 72 prosenttia työskenteli yrityksissä, 24 prosenttia julkisella sektorilla, kuten 
kunnissa, ja loput kolmannella sektorilla. 

 
Työpaikkaohjaajat antoivat myös hyviä kehittämisehdotuksia. Ehdotuksia kertoi 86 
vastaajaa, mikä on 19 prosenttia kaikista vastaajista. Näistä vajaa puolet toivoi ak-
tiivisempaa yhteydenpitoa eri kanavien kautta. He toivoivat enemmän yhteydenpi-
toa oppilaitoksen erityisesti harjoittelun alussa. Ratkaisuksi ehdotettiin muun mu-
assa kattavaa infopakettia. Myös perehdytyskoulutuksia toivottiin. POKElla järjeste-
tään säännöllisesti työpaikkaohjaajakoulutuksia. Kysely ei kerro sitä, ovatko vas-
taajat osallistuneet näihin koulutuksiin. Kymmenisen prosenttia 86 vastaajasta toi-
voi selkeämpää roolijakoa ja ohjeistusta näyttöihin. Samoin kymmenisen prosenttia 
toivoi, että opiskelijat olisivat paremmin perillä työssäoppimisesta ja omasta vas-
tuustaan.  

 
Kuitenkin kaikista vastaajista 86 prosenttia oli täysin tai jokseenkin tyytyväisiä opis-
kelijoiden toimintaan, valmiuksiin ja osaamiseen ennen kuin nämä siirtyvät työpai-
kalla järjestettävään koulutukseen. 73 prosenttia oli myös sitä mieltä, että kumppa-
nuus POKEn kanssa on asiakaslähtöistä ja että POKE kouluttaa alueen tarpeisiin 
sopivia ammattilaisia. Jopa 80 prosenttia oli sitä mieltä, että POKElla on alueella 
vahva asema osaamisen kehittäjänä. 

 



ÄÄNEKOSKEN AMMATILLISEN 
KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ Kokous Sivu Pykälä 

 

Pöytäkirjantarkastajien Päätöksen toimeenpano 
nimikirjaimet 
 
 
 

Hallitus    10/12.12.2019 5 118 
 
 

Vastaajat olivat sitä mieltä, että ammatillisen koulutuksen uudistus on merkittävä 
asia työelämälle: 74 piti sitä erittäin merkittävänä tai merkittävänä. POKE on onnis-
tunut siinä hyvin: 70 prosenttia arvioi, että POKE on onnistunut hyvin tai erittäin hy-
vin. Kaiken kaikkiaan POKEn toimintaan yleisesti tyytyväisiä 75 prosenttia. 

 
Vastaajat saivat antaa myös vapaasti palautetta ja kommentteja POKEn toimin-
nasta. Kommentteja antoi 62 vastaajaa, mikä oli 14 prosenttia kaikista vastaajista. 
Näistä 62 vastaajasta vajaa puolet kommentoi opetusta. Toivottiin, että se olisi käy-
tännöllistä ja työtehtäviin tähtäävää. Toisaalta toivottiin enemmän teoriatietoa ja pe-
rusasioiden osaamista ennen kuin tullaan oppimaan työpaikoille. Lisäksi toivottiin, 
että opiskelijoiden kanssa käydään läpi enemmän työelämäsääntöjä ja harjoittelu-
paikan hakemista. 14 vastaajaa kommentoi opiskelijoihin liittyviä asioita muun mu-
assa seuraavasti: Opiskelija-aines pitäisi seuloa kunnolla, jotta alalle opiskelevat 
ovat alalle sopivia. Opiskelijoilta toivottiin myös parempaa asennoitumista opiske-
lua sekä työpaikkaa kohtaan. 

 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 

Hallitus merkitsee sidosryhmäkyselyn yhteenvedon tiedoksi. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Hal 118 § 
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Hallitus    6/29.8.2019  5 74 
Hallitus    10/12.12.2019 6 119 
 
 
Hal 5 
KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUS 
 

Kuntayhtymän perussopimus on uudistettu vastaamaan kuntalakia ja ammatillisen 
koulutuksen reformin mukanaan tuomia muutoksia. Pohjana on käytetty Kuntaliiton 
perussopimusmallia. Lisäksi Kuntaliiton lakimieheltä on pyydetty perussopimus-
luonnoksesta lausunto. 
 
Uutena perussopimusluonnoksessa on Kuntaliiton mallin mukaisesti esim. maininta 
kuntayhtymän johtajasta, omistajaohjaus ja konserniohje. Jäsenkuntien valtuutettu-
jen lukumäärä määräytyy jäsenkunnan asukasluvun mukaisesti niin kuin nykyises-
säkin perussäännössä. Valtuuston kokousten päätösvaltaisuus pysyy ennallaan ja 
siihen vaaditaan 2/3 läsnä olevista valtuutetuista. Jäsenten äänivaltaa on yksinker-
taistettu siten, että kullakin jäsenkunnalla on edustajiensa lukumäärää vastaava ää-
nimäärä, joka jakautuu tasan saapuvilla olevien valtuutettujen kesken. Jäsenkun-
tien peruspääomat on mainittu 18 §:ssä euromäärin ja prosenttiluvuin. Täsmennyk-
siä on tehty talousosioon yli- ja alijäämän käsittelyn sekä seurantajärjestelmän ja 
raportoinnin kohdalle. 
 
Kuntalain 57 §:n mukaan perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi 
kolmannesta jäsenkunnista sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet 
kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta asukasluvusta. Perussopimus astuu voi-
maan, kun tarvittava määrä jäsenkuntia on hyväksynyt sen. 
 
Perussopimusluonnos on liitteenä nro 1. 
 

Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 

Hallitus päättää esittää jäsenkunnille, että niiden valtuustot käsittelisivät kuntayhty-
män liitteen nro 1 mukaisen perussopimusluonnoksen ja ilmoittaisivat päätökses-
tään 15.11.2019 mennessä. 

 
Päätös: Hallitus päätti lisätä perussopimusluonnoksen 5. luvun 16 §:ään omistaja- 

ohjaukseen lauseen ”Neuvottelumenettelyn toteuttamiseksi jäsenkunnat voivat 
perustaa yhteisen ohjausryhmän tai neuvottelukunnan. 
 
Hallitus hyväksyi perussopimusluonnoksen ja päätti esittää sen jäsenkuntien  
käsiteltäväksi ehdotuksen mukaisesti. 

 
Hal 74 § 

- - - 
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Hallitus    6/29.8.2019  5 74 
Hallitus    10/12.12.2019 7 119 
 
 
Hal 5 (12.12.2019) 

 

Kuntalain ja Kuntaliiton ohjeistuksen mukaan päätöksen perussopimuksen muutta-
misesta tekevät jäsenkuntien valtuustot, joissa asiasta päätetään normaaliin tapaan 
enemmistöpäätöksellä. Kuntayhtymän perussopimuksen muuttamista ei tarvitse 
muodollisesti käsitellä kuntayhtymän toimielimissä. Jäsenkuntien kunnanhallitukset 
valmistelevat asian muodollisesti valtuustoille, mutta käytännössä muutosta usein 
valmistellaan sisällöllisesti myös kuntayhtymässä. 

 
Kuntayhtymä on pyytänyt 29.8.2019 jäsenkunniltaan lausuntoa perussopimusluon-
noksesta 15.11.2019 mennessä. Jäsenkunnista seitsemän toimitti pöytäkirjaotteen 
perussopimusluonnoksen käsittelystä määräpäivään mennessä. Sopimusluonnok-
sen äänivalta oli otettu suoraan mallisäännön ensimmäisen vaihtoehdon mukaan ja 
osa kunnista oletti, että kuntayhtymä esittää perussopimusluonnosta suoraan hy-
väksyttäväksi, vaikka tarkoitus oli pyytää jäsenkuntien näkemystä perussopimus-
luonnoksesta 15.11.2019 mennessä. Kuntalain siirtymäsäännösten mukaan kun-
tien yhteistoimintasopimukset, ml. kuntayhtymien perussopimukset on päivitettävä 
vuoden 2015 kuntalain mukaisiksi viimeistään vuoden 2019 loppuun mennessä. 
 
Ammatillisen koulutuksen reformin mukanaan tuomien muutosten vuoksi opetus-
hallituksen opiskelijoiden tilastointipäivät ovat poistuneet eikä niitä voida enää käyt-
tää valtuuston äänimäärän laskentaan kuten voimassa olevan perussopimuksen 
mukaisesti on käytetty. 
 
Jäsenkunnilta saadun palautteen vuoksi kuntayhtymän johtaja ja hallituksen pu-
heenjohtaja lähettivät tarkentavan kirjeen kunnille 10.10.2019 ja kuntayhtymän joh-
taja sähköpostin 28.10.2019. 
 
Perussopimusluonnoksen äänivaltaa koskevaa § 7 on muokattu seuraavasti: 
 

Valtuuston kokouksessa jäsenkuntaa edustavien jäsenten äänimäärä 
määräytyy jäsenkunnasta olevien perustutkintoja, ammattitutkintoja ja 
erikoisammattitutkintoja opiskelevien opiskelijoiden kolmen vuoden 
keskimääräisen määrän mukaisesti. Jäsenkunnan äänimäärä voi olla 
enintään kolmannes kaikkien jäsenkuntia edustavien jäsenten yhteen-
lasketusta äänimäärästä. 
Jäsenkuntaan edustavien jäsenten äänimäärä pyöristetään normaalia 
pyöristyssääntöä noudattaen kokonaisluvuksi. Kuntaa edustavien jä-
senten äänimäärä jakautuu tasan heistä saapuvilla olevien kesken. 
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Muokattu äänivaltakohta vastaa pääsääntöisesti voimassa olevaa perussopimusta, 
jossa kunnasta kotoisin olevien opiskelijoiden lukumäärä vaikuttaa kunnan ääni-
määrään. Opiskelijoiden lukumäärän laskennan ajaksi on ehdotettu kolmen edelli-
sen vuoden keskiarvoa, koska perustutkintoja suorittavien opiskelijoiden opiskelu-
aika on yleensä 2 - 3 vuotta. Muilta osin 7 §:n teksti on pidetty voimassaolevan pe-
russopimuksen mukaisena. 
 
Liitteenä nro 1 on perussopimusluonnos. 

 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 

 
Hallitus päättää lähettää perussopimusluonnoksen liitteen nro 1 mukaisena jäsen-
kuntiin kommentoitavaksi ja käsiteltäväksi kuntalain mukaisesti. 

 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Hal 119 § 

- - - 
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Hallitus    10/12.12.2019 9 120 
 
 
Hal 6 
OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN VUODEN 2019 LISÄSUORITEPÄÄTÖS JA OPISKE-
LIJAVUOSIEN LISÄYS 
 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt päätöksellään OKM/33/221/2019, 
22.11.2019 kuntayhtymälle vuodelle 2019 tavoitteellisten opiskelijavuosien määrän 
lisäystä 20, josta lähihoitajakoulutukseen 15. 
 
Harkinnanvaraista korotusta opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen 
ja ohjauksen tukitoimiin on myönnetty 180.000 euroa ja lisätalousarvion perusteella 
jaettavaa perusrahoitusta eli vuoden 2019 lisäsuoritepäätöksellä 174.138 euroa, 
yhteensä vuodelle 2019 rahoituksen lisäystä 354.138 euroa. 
 
Kuntayhtymälle ei ole myönnetty perusrahoituksen harkinnanvaraista korotusta. 
 
Talousjohtaja Kari-Pekka Pakkala selvittää ministeriön rahoituspäätöksiä kokouk-
sessa. 

 
Talousjohtajan ehdotus: 
 

Hallitus merkitsee OKM:n päätökset tiedoksi ja tyytyy päätöksiin. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Hal 120 § 

- - - 
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Hal 7 
KUNTAYHTYMÄN MAKSUVALMIUS 
 

Talousjohtaja esittelee kokouksessa kuntayhtymän maksuvalmiutta. 
 
Talousjohtajan ehdotus: 
 

Hallitus merkitsee kuntayhtymän maksuvalmiuden tiedoksi. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
Hal 121 § 

- - - 
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Hal 8 
KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN PÄÄTÖKSET 
 

Kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkelan tekemät otto-oikeuskelpoisuuden piiriin kuu-
luvat päätökset 21.11. – 4.12.2019 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 122 § 

- - - 
 
 


