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Pöytäkirja 1/2021 

 

Aika: Torstai 28.1.2021 klo 15.21 – 17.04 
Paikka: Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, Piilolantie 17, auditorio/Teams, 44100 Äänekoski 
 
 
OSALLISTUJAT Jäsen   varajäsen  lisätiedot 
läsnäolijat   x Johannes Leppänen, pj  Taina Kangasluoma  
  x Olli Jämsén, vpj  Petri Piispanen 
  x Juhani Halonen  Mari Paananen 

- Jussi Kananen  - Merja Pekkala 
  x Matti Pannula  Erkki Leppänen 

x Sinikka Rautiainen (teams)  Ilkka Kovanen 
  x Kirsi Siekkinen  Terttu Paananen 
  x Marjatta Suomäki (teams)  Jari Niskanen 
  x Marke Tuominen   Juha Pekka Hytönen 
 

MUUT OSALLISTUJAT 
x Marko Tuhkanen, valtuuston, pj (teams) 

  x Aino-Kaisa Blå, valtuuston I, vpj (teams, 1-7 §) 
  x Seppo Ijäs, valtuuston II, vpj (teams) 
  x Jouni Kurkela, kuntayhtymän johtaja 
  x Kari-Pekka Pakkala, talousjohtaja 
 
Allekirjoitukset 

 

 

  Johannes Leppänen  Jouni Kurkela 
  puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 
 
Käsitellyt asiat 1 – 14 § 
 
   
Pöytäkirjan tarkastus      Saarijärvi10.2.2021  Laukaa 17.2.2021 
 
 
 
         Kirsi Siekkinen  Matti Pannula 
 
Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Pöytäkirja pidetään nähtävillä kuntalain 140 §:n mukaan siihen liitettyine oikai-

suvaatimusohjeineen tarkastamisen jälkeen yleisessä tietoverkossa kuntayhty-
män nettisivuilla www.poke.fi sekä kuntayhtymän toimistossa, Piilolantie 17, 
Äänekoski, jollei salassa pitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. 

 
Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa 

http://www.poke.fi/
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus  § 1,2  28.1.2021    
 
§ 1 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus:  
 

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

 
Päätös: Hyväksyttiin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 2  
Pöytäkirjantarkastajien valinta 
 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Kirsi Siekkinen ja Matti Pannula. 
 
 

 
Päätös: Valittiin Kirsi Siekkinen ja Matti Pannula  
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus  § 3  28.1.2021    
 
§ 3 
Ilmoitusasiat 
 
Kuntayhtymän johtajan tiedotusasiat 
 
 Kuntayhtymän johtaja tiedottaa ajankohtaisista asioista. 
 
 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 
 Hallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. 
 
 
Päätös: Hyväksyttiin.   
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus  § 4  28.1.2021    
 
§ 4 
Hallituksen vuoden 2021 kokousajat ja -paikat 
 

Kuntayhtymän hallintosäännön 117 §:n mukaan toimielin päättää kokousten ajan ja paikan. 
Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö 
toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa 
asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.  
 

 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 
 Hallitus päättää pitää varsinaiset kokouksensa seuraavina päivinä: 
 
  torstai 28.1.2021 
  torstai 25.2.2021 
  torstai 25.3.2021 
  torstai 29.4.2021 
  torstai 27.5.2021 
  torstai 17.6.2021 
  torstai 26.8.2021 
  torstai 30.9.2021 
  torstai 28.10.2021 
  torstai 25.11.2021 
  torstai 16.12.2021 
 

Kokoukset alkavat pääsääntöisesti klo 15.15 ja kokouspaikka on Äänekosken ammatillisin 
koulutuksen Piilolantien yksikössä, mutta hallitus pyrkii pitämään kokouksia myös oppilaitok-
sen ja yhteistyökumppaneiden toimipisteissä ja tutustumalla samalla niiden toimintaan. 

 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

 Hallitus  § 5  28.1.2021    
  
§ 5 
 Valtuuston kevään 2021 kokousajat ja -paikat 
 

Kuntayhtymän hallintosäännön 77 §:n mukaan valtuusto voi käsitellä asian varsinaisessa ko-
kouksessaan, jossa kokouksen osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla tai vaihtoehtoisesti ko-
kous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä. Mikäli kokous pidetään sähköisessä 
toimintaympäristössä, yleisölle on järjestettävä mahdollisuus seurata kokousta internetin 
kautta sekä kokouskutsussa mainitussa tilassa.  
 
Kuntayhtymän hallintosäännön 78 §:n mukaan kokouskutsu lähetettävä vähintään 14 päivää 
ennen valtuuston kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-
oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kuntayhtymän verkkosi-
vuilla. Kokouskutsun antaa valtuuston puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapu-
heenjohtaja. 
 
Valtuustokausi vaihtuu 1.6.2021 alkaen, näin ollen valtuuston kokouspäiviksi on suunniteltu 
vain kevään kokouspäivät. Uusi valtuusto päättää syksyn sekä uuden valtuustokauden kokous-
aikatauluista. 
 
Valtuuston kevään 2021 kokouspäiviksi on suunniteltu seuraavat päivät: 
 
 12.3.2021 iltapäiväkokous 
 28.5.2021 kokopäivän kokous (tilinpäätösasiat) 

  
 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 
 Hallitus päättää esittää valtuuston hyväksyttäväksi seuraavaa 
 

- valtuuston kokoukset pidetään varsinaisina kokouksina, jossa osallistujat ovat läsnä ko-
kouspaikalla  

- valtuuston kevään 2021 kokouspäivät ovat 12.3. ja 28.5. 
- iltapäiväkokous alkaa klo 13.00 
- kokouskutsu julkaistaan ja lähetetään sekä ilmoitetaan pöytäkirjan nähtävillä olo 14 päivää 

ennen kokousta 
- valtuuston kokouspaikka on pääsääntöisesti Äänekosken Piilolantie yksikön auditorio 

 
Päätös: Hyväksyttiin.  
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus  § 6  28.1.2021    
 
§ 6 
Opiskeluoikeuden toimikunta 
 

Lain ammatillisesta koulutuksesta 531/2017, § 93 mukaan koulutuksen järjestäjällä tulee olla 
monijäseninen toimielin, joka päättää mm. opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttami-
sesta, määräaikaisesta erottamisesta, asuntolasta erottamisesta sekä opiskeluoikeuden pidät-
tämisestä. 
 
Toimielimessä tulee olla ainakin koulutuksen järjestäjän, opiskelijahuollon, opettajien, työelä-
män ja opiskelijoiden edustus. Koulutuksen järjestäjä nimeää toimielimen puheenjohtajan ja 
muut jäsenet enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Opiskeluoikeuden peruuttamista ja pa-
lauttamista koskevassa asiassa koulutuksen järjestäjä nimeää toimielimeen lisäksi tutkinnon 
suorittajan koulutussopimustyöpaikan tai oppisopimuskoulutuksen osalta työnantajan edusta-
jan. 
 
Kuntayhtymän hallintosäännön 10 §:n mukaan hallitus asettaa enintään kolmeksi vuodeksi 
kerrallaan opiskeluoikeuden toimikunnan, jonka puheenjohtajana toimii kuntayhtymän johtaja. 
Edellisen opiskeluoikeuden toimikausi on päättynyt 31.12.2020. 
 
POKEn opiskelijakunta ehdottaa lukuvuosittain opiskelijoiden edustajaa. Opiskelijoiden edusta-
jana on toiminut opiskelijakunnan puheenjohtaja ja hänen ollessa estyneenä varapuheenjoh-
taja. 

 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 

Hallitus päättää nimetä opiskeluoikeuden toimikunnan, jonka toimikausi on 1.2.2021-
31.12.2023. Hallitus nimeää siihen jäseniksi 
 
koulutuksen järjestäjän edustaja kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkela, pj 
opiskeluhuollon edustaja  opiskelijapalveluvastaava Kimmo Raitio 
opettajien edustaja  lehtori Marko Lahti 
työelämän edustaja  perhekeskuskoordinaattori Elina Lämsä 
opiskelijoiden edusta  POKEn opiskelijakunnan puheenjohtaja 

 
 
Päätös:  Hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus  § 7  28.1.2021    
 
§ 7 
Hanke- ja kehittämistyön toimintaohje 
 

Työelämäpalveluiden kehittämisasiantuntija Tarja Naskila on valmistellut kuntayhtymän hanke-
toiminnan toimintaohjeen. Hallitus on hyväksynyt edellisen hanketoiminnan menettelytapaoh-
jeen 31.1.2008, jonka jälkeen hanketoimintaan on tullut muutoksia. Kuntayhtymän johtoryhmä 
on käsitellyt toimintaohjeen 16.12.2020 kokouksessaan. Toimintaohjeen esitys on liitteenä nro 
1. 

 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 

Hallitus hyväksyy liitteen 1 mukaisen hanke- ja kehittämistyön toimintaohjeen otettavaksi käyt-
töön 1.2.2021 alkaen. 

 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
 
 

Valtuuston 1 varapuheenjohtaja Aino-Kaisa Blå pois-
tui tämän pykälän käsittelyn jälkeen.  
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus  § 8  28.1.2021    
 
§ 8 
Selvitys kuntayhtymän kuraattori- ja psykologipalveluista 
 

Oppivelvollisuuden laajentumisen myötä kuntayhtymä tulee tarvitsemaan enemmän kuraattori- 
ja psykologipalveluja. Tämän vuoksi kuntayhtymä selvittää palveluiden saatavuutta tällä het-
kellä ja niiden mahdollista lisäämisen tarvetta toimialueella olevien yksiköiden osalta. Jouni 
Kurkela selvittää asiaa kokouksessa. 

 
 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 

Hallitus keskustelee tarvittavien kuraattori- ja psykologipalveluiden hankkimisesta. 
 
 
Päätös: Kuntayhtymän johtaja antaa hallitukselle esityksen kuraattori ja psykologipalveluista osana 

kuntayhtymän opiskelijapalveluita seuraavassa hallituksen kokouksessa. 
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus  § 9  28.1.2021    
 
§ 9 
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2021 
 

Taloustoimisto on valmistellut vuoden 2021 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen, joka sisältää 
mm. määräykset laskujen hyväksynnästä, hankintarajoista, tiliöinnistä ja kustannuspaikoista. 
Täytäntöönpano-ohjeet ovat liitteenä nro 2. 

 
 
Talousjohtajan ehdotus: 
 
 Hallitus päättää hyväksyä liitteenä 2 olevan talousarvion täytäntöönpano-ohjeet vuodelle 2021. 
 
 
Päätös: Hyväksyttiin.   
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus  § 10  28.1.2021    
 
§ 10 
Vuoden 2020 kolmas lisäsuoritepäätös 
 

Kuntayhtymän on hakenut kolmannella lisäsuoritepäätöksellä jaettavaa lisärahoitusta lähihoi-
tajakoulutuksen lisäämiseen ja koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten ta-
soittamiseen. Hakemus on käsitelty 10.12.2020 hallituksen kokouksessa. 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö on 16.12.2020 päivätyllä kirjeellä VN/24305/2020 myöntänyt 
kuntayhtymälle 97.380 euroa lähihoitajakoulutuksen lisäämiseen. 

 
 
Talousjohtajan ehdotus: 
 
 Hallitus merkitsee tiedoksi OKM:n päätöksen ja tyytyy siihen. 
 
 
Päätös: Hyväksyttiin.  
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus  § 11  28.1.2021    
 
§ 11 
Vuoden 2021 rahoitus 
 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on päätöksellään VNN/22726/2020, 16.12.2020 ilmoittanut 
koulutuksen järjestäjän tavoitteellisesta opiskelijavuosi-, perus-, suoritus- ja vaikuttavuusrahoi-
tuksen määrästä perusrahoituksen harkinnanvaraisen korotuksen päättämisestä vuodelle 
2021. 
 
Kuntayhtymälle on myönnetty laskennallista rahoitusta yhteensä 16 288 848 €, josta perusra-
hoitusta on 11 231 042 €, suoritusrahoitusta 3 271 863 € ja  
vaikuttavuusrahoitusta 1 785 943 €. 
 
Kuntayhtymän varainhoitovuoden 2021 tavoitteellinen opiskelijavuosimäärä on 1656, josta 
työvoimakoulutuksen tavoitteellinen opiskelijavuosimäärä on 80. Vuodelle 2021 opiskelijavuo-
sien määrä on 34 enemmän kuin vuodelle 2020. 

 
Talousjohtajan ehdotus: 
 
 Hallitus merkitsee tiedoksi OKM:n päätöksen ja tyytyy siihen. 
 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus  § 12  28.1.2021    
 
§ 12 
Kuntayhtymän Laukaan yksikön vuokrasopimusluonnos 
 
 

Laukaan kunta on toimittanut vuokrasopimusluonnoksen koskien POKEn Laukaan yksikköä, 
joka sijaitsee Sydän-Laukaan lukion yhteydessä. Luonnossopimus on lähetetty kokoukseen 
osallistuville. Talousjohtaja selvittää vuokrasopimusluonnosta kokouksessa. 

 
Talousjohtajan ehdotus: 
 

Hallitus päättää valtuutta kuntayhtymän johtajan Jouni Kurkelan ja talousjohtaja Kari-Pekka 
Pakkalan neuvottelemaan sopimuksen mahdollisista muutoksista ja ehdoista sekä allekirjoitta-
maan varsinaisen vuokrasopimuksen. 
 

 
Päätös: Hyväskyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus  § 13  28.1.2021    
 
§ 13 
Kuntayhtymän maksuvalmius 
 

Talousjohtaja esittelee kokouksessa kuntayhtymän maksuvalmiutta. 
 
Talousjohtajan ehdotus: 
 

Hallitus merkitsee kuntayhtymän maksuvalmiuden tiedoksi. 
 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus  § 14  28.1.2021    
 
§ 14 
Kuntayhtymän johtajan päätökset 
 

Kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkelan tekemät otto-oikeuskelpoisuuden piiriin kuuluvat päätök-
set ajalta 1.12.2020-18.1.2021 on ilmoitettu kuntayhtymän hallintosäännön 27 §:n ja hallituk-
sen päätöksen 25.4.2019, 47 §:n mukaisesti sähköisesti hallituksen kokoukseen osallistuville 
luottamushenkilöille. 
 

 
Hallituksen puheenjohtajan ehdotus:  

 
Hallitus päättää, ettei päätöksiä oteta hallituksen käsittelyyn. 

 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
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MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvali-
tusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.  
Pykälät: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 

 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.  
Pykälät: 1, 6, 9 

 
 
MUUTOKSENHAKUOHJEET 
 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen 
Pykälät: 1, 6, 9 

 
Oikaisuvaatimus viranomainen: 
Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän hallitus, PL 41, 44101 ÄÄNEKOSKI 
(käyntiosoite: Piilolantie 17) 

 
Valitusosoitus muu valitusviranomainen:  

 
Markkinaoikeus, Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki 
puhelinvaihde: 02095643300 
sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi 

 
Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen 
 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katso-
taan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katso-
taan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämi-
sestä. Sähköisen tiedoksiannon kohdalla vastaava aika on kolme päivää. Tiedoksisaantipäivää ei lueta 
oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapun-
päivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimusasiakirjan toimittaa ensimmäisenä 
arkipäivänä sen jälkeen. 

 
Oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen 
 

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti ja se voi olla myös sähköisessä muodossa. Oikaisuvaatimuk-
sessa on ilmoitettava päätös,  
- johon haetaan oikaisua,  
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi  
- millä perusteilla oikaisua vaaditaan 
 
Lisäksi on ilmoitettava henkilötiedot   
- nimi  
- kotikunta  
- postiosoite  
- puhelinnumero  
- Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa sähköisesti, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös 

sähköpostiosoite.  
 
Oikaisuvaatimusasiakirja on toimitettava kuntayhtymän hallitukselle viimeistään määräajan viimei-
senä päivänä oikaisuvaatimusviranomaisen osoitteeseen.  

 
Liitetään pöytäkirjaan  

mailto:markkinaoikeus@oikeus.fi

