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Pöytäkirja  1/2021 

 

Aika: Perjantai 12.3.2021 klo 13.00 – 13.23 
Paikka: Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, auditorio/Teams, Piilolantie 17, 44100 Äänekoski 
 
 
OSALLISTUJAT  
läsnäolijat   Liite nro 1 
 

- - - - 

Muut osallistujat Johannes Leppänen, hallituksen puheenjohtaja 
Sinikka Rautiainen, hallituksen jäsen, teams 

  Marke Tuominen, hallituksen jäsen, teams 
  Mari Paananen, hallituksen jäsen, teams 
  Matti Pannula, hallituksen jäsen, teams 
  Jouni Kurkela, kuntayhtymän johtaja 
  Kari-Pekka Pakkala, talousjohtaja 
 
Allekirjoitukset 

 

 

  Marko Tuhkanen  Kari-Pekka Pakkala 
  puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 
 
Käsitellyt asiat 1 – 9 § 
 
   
Pöytäkirjan tarkastus Äänekoski 12.3.2021  Äänekoski 12.3.2021 
 
 
 
  Anitta Hakkarainen  Pekka Mäenpää 
 
Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Pöytäkirja pidetään nähtävänä 22.3.2021 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 

Valtuusto  § 1  12.3.2021    
 
§1 
Kokouksen avaus 
 
 Valtuuston puheenjohtaja avaa kokouksen. 
 
 
Päätös: Valtuuston puheenjohtaja Marko Tuhkanen avasi kokouksen. 
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Valtuusto  § 2  12.3.2021    
 
§2 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

Liite nro 1 sisältää luettelon jäsenkuntien valitsemista Äänekosken ammatillisen koulutuksen 
kuntayhtymän valtuuston jäsenistä ja heidän henkilökohtaisista varajäsenistään. Liitteessä on 
esitetty henkilökohtaiset ja kuntakohtaiset äänimäärät. 
 
Kokouskutsu on kuntayhtymän hallintosäännön 78 §:n mukaan lähetettävä vähintään 14 päi-
vää ennen kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai 
-velvollisuus. 

 
Valtuusto on perussopimuksen 8 §:n mukaan päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolman-
nesta (2/3) jäsenistä on saapuvilla. Kunnan valitsemien jäsenten äänimäärä jakautuu tasan 
heistä saapuvilla olevien kesken. 
 
 
 

Ehdotus:  Toimitetaan nimenhuuto ja todetaan läsnäolevat hallituksen jäsenet.  
 

Nimenhuudossa liitteeseen nro 1 merkitään, onko osallistuja fyysisesti paikalla kokoushuo-
neessa vai sähköisesti Teams-sovelluksella.  

 
 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 yhteismäärä jakautuu heistä saapuvilla 

olevien kesken tasan 

 
Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä vahvistettiin äänestysluettelo liitteen 1 

mukaiseksi. Todettiin lisäksi, että Teams sovelluksella läsnä olivat hallituksen jäsenet Sinikka 
Rautiainen, Marke Tuominen, Mari Paananen ja Matti Pannula sekä fyysisesti läsnä olivat halli-
tuksen puheenjohtaja Johannes Leppänen, kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkela sekä talousjoh-
taja Kari-Pekka Pakkala. 
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Valtuusto  § 3,4  12.3.2021    
 
§3 
Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
 
Ehdotus: Valtuusto valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä pöytäkirjantarkastajiksi. 
 
Päätös: Valittiin Anitta Hakkarainen ja Pekka Mäenpää 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§4 
Ääntenlaskijoiden valinta 
 
Ehdotus: Valtuusto valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä ääntenlaskijoiksi. 
 
Päätös: Valittiin Anitta Hakkarainen ja Pekka Mäenpää 
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Tarkastuslautakunta  § 4 5.5.2021 
Valtuusto   § 5 12.3.2021    
 
4.§ SIDONNAISUUSILMOITUKSET 
 

Tarkastuslautakunta on käsitellyt edellisessä kokouksessaan kuntalain 121 §:n mukaisesti 
kuntayhtymän luottamushenkilöiden ja virkamiesten sidonnaisuusilmoituksia.  
 
Tarkastuslautakunta käsittelee 5.2.2021 mennessä tulleet uudet ja täydennetyt ilmoitukset 
sekä niistä tehdyn yhteenvedon ja toimittaa niistä yhteenvedon valtuustolle.  
 
Puheenjohtajan ehdotus: 

 
Tarkastuslautakunta käsittelee 5.2.2021 mennessä saapuneet uudet ja täydennetyt ilmoituk-
set ja päättää toimittaa sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi. 
Kirsi Siekkinen on toimittanut täydennetyn sidonnaisuusilmoituksen. 
 
Päätös:  

 Käsiteltiin ilmoitus ja toimitetaan sidonnaisuusilmoitus valtuustolle tiedoksi. 
 
  

- - - - - 
 
 
§5 (12.3.2021) 
 

Tarkastuslautakunta on käsitellyt hallituksen jäsenen Kirsi Siekkisen sidonnaisuusilmoituksen, 
jonka yhteenveto on liitteenä nro 2. 

 
Tarkastuslautakunnan ehdotus: 
 
 Valtuusto merkitsee tiedoksi liitteen nro 2 mukaisen sidonnaisuusilmoituksen. 
 
 
Päätös: Valtuusto merkitsi liitteen tiedoksi.  
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus  § 5  28.1.2021 
Valtuusto  § 6   12.3.2021    
 
§ 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  § 5  28.1.2021 
Valtuusto  § 6  12.3.2021    
 
§6 (12.3.2021) 
 
Hallituksen ehdotus: 
 
 Valtuusto päättää hyväksyä, että 
 

- 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  § 19  25.2.2021 
Valtuusto  § 7  12.3.2021    
 
§ 19 
Luottamushenkilöiden palkkiosääntö 
 

Kuntalain (10.4.2015/410) 14 §:n 11. kohdan mukaan valtuuston tehtävänä on päättää luot-
tamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista. Kuntayhtymän valtuusto on hyväksynyt 
kokouksessaan 19.5.2017 nykyisen luottamushenkilöiden palkkiosäännön. 
 
Kuntayhtymän valtuustokausi vaihtuu kuntavaalien jälkeen kesällä 2021. Nykyiselle valtuus-
tolle esitetään päätettäväksi palkkiosääntö seuraavalle valtuustokaudelle. Palkkisääntöä on 
päivitetty ja euromääriä tarkistettu. Päivitetty palkkiosääntö löytyy liitteestä nro 1.  

 
Talousjohtajan ehdotus: 
 

Hallitus esittää valtuustolle liitteen nro 1 mukaisen päivitetyn palkkiosäännön hyväksyttäväksi 
tulevaksi voimaan uudelle v. 2021 valittavalle valtuustokaudelle. 

 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
 

- - - - 
 

§7 (12.3.2021) 
 
Hallituksen ehdotus: 
 

Valtuusto hyväksyy liitteen nro 3 mukaisen päivitetyn palkkiosäännön hyväksyttäväksi tulevaksi 
voimaan uudelle v. 2021 valittavalle valtuustokaudelle. 

 
 
Päätös: Hyväksyttiin.    
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Valtuusto  § 8  12.3.2021    
 
§8 
Kiireelliset asiat  
 

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

 
 
Päätös: Todettiin, että kiireellisiä asioita ei ollut. 
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus  § 25  25.2.2021 
Valtuusto  § 9  12.3.2021    
 
§ 25 
Hallituksen jäsenen luottamustehtävän päättyminen 
 

Viitasaaren kaupunki on ilmoittanut, että Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän 
hallituksen jäsen Juhani Halonen on menehtynyt 10.2.2021. Viitasaaren kaupunginhallitus on 
todennut edesmenneen valtuutetun Juhani Halosen luottamustoimen päättyneeksi 22.2.2021 
pitämässään kokouksessaan. Päätös on pantu täytäntöön heti. 
 
Kuntayhtymän perussopimuksen 10 §:n mukaan valtuusto valitsee toimikaudekseen hallituk-
sen, johon kuuluu vähintään viisi (5) enintään yhdeksän (9) jäsentä. Kullekin jäsenelle valitaan 
henkilökohtainen varajäsen. Kuntayhtymän hallituksessa on tällä hetkellä yhdeksän (9) varsi-
naista jäsentä ja kullakin jäsenellä henkilökohtainen varajäsen. 

 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 
 Hallitus esittää valtuustolle, että se  
 

- toteaa Juhani Halosen luottamustoimen Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhty-
män hallituksessa päättyneeksi 

- Valitsee jäljellä olevalle valtuustokaudelle Juhani Halosen tilalle toisen henkilön kuntayhty-
män hallitukseen 

Päätös: Hyväksyttiin. 
 

- - - - 
 
 
§9 (12.3.2021) 
 

Viitasaaren kaupunginvaltuusto on 8.3.2021 pitämässään kokouksessa todennut, että Viita-
saaren kaupungin edustajaksi Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän hallituk-
seen esitetään kuntayhtymän valtuustolle nimettäväksi valtuutettu Risto Rossi. 

 
Hallituksen ehdotus: 
 

- Valtuusto toteaa Juhani Halosen luottamustoimen Äänekosken ammatillisen koulutuksen 
kuntayhtymän hallituksessa päättyneeksi 

- Valtuusto valitsee Juhani Halosen tilalle kuntayhtymän hallitukseen jäljellä olevaksi valtuus-
tokaudeksi valtuutetun Risto Rossin. 

Päätös: Hyväksyttiin. 
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Muutoksenhakukiellot 
 

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska pää-
tös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
Pykälät: 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9 
 
Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 

 
Valitusosoitus 
 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Myös sähköinen asia-
kirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta: 
 
Valitusviranomainen: 
Hämeenlinnan hallinto-oikeus  
postiosoite: Raatihuoneenkatu 1,13100 Hämeenlinna  
käyntiosoite: Arvi Kariston katu 5, Hämeenlinna  
puh. 029 5642210, faksi 029 5642269, sähköposti hameenlinna.hao@oikeus.fi    
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asi-
ointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 
 
Pykälät: 2, 7    Valitusaika 30 päivää 

  
 Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite  
 

Pykälät:    Valitusaika päivää 
 
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 
 
- - - - - - - - 

 
Valituskirja: Valituskirjassa on ilmoitettava  

- valittajan nimi, asuinkunta ja tarvittavat yhteystiedot  
- päätös, johon haetaan muutosta  
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi  
- muutosvaatimuksen perusteet  
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekir-
joittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan asuinkunta ja yhteystiedot. Valituskirjaan on lii-
tettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä 
sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.  

 
Valitusasiakirjojen toimittaminen: 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla 
valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin 
ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. 

 
Lisätietoja: Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuin-

maksulaissa (1455/2015) säädetään. Päätöstä koskevia pöytäkirjanotteita ja liitteitä voi pyytää työpäi-
vinä klo 9 – 15 Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky:n hallintopalveluista osoitteesta Piilolantie 17, 
PL 41, 44101 Äänekoski, toimisto@poke.fi, puh. 040 8358 975 (pöytäkirjanpitäjä). 
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