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VALTUUSTO 
 
Aika: Perjantai 28.5.2021 klo 13.00 – 13.29 
Paikka: Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, auditorio/Teams, Piilolantie 17, 44100 Äänekoski 
 
 
OSALLISTUJAT  
läsnäolijat   Liite nro 1 
 

- - - - 

Muut osallistujat Johannes Leppänen, hallituksen puheenjohtaja 
  Marke Tuominen, hallituksen jäsen, teams 

Jouni Kurkela, kuntayhtymän johtaja 
  Kari-Pekka Pakkala, talousjohtaja 
 
Allekirjoitukset 

 

 

  Marko Tuhkanen  Kari-Pekka Pakkala 
  puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 
 
Käsitellyt asiat 10 – 18 § 
 
   
Pöytäkirjan tarkastus Karstula 16.6.2021  Kannonkoski 10.6.2021 
 
 
 
  Heli Alapiha   Jukka Kainulainen 
 
Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Pöytäkirja pidetään nähtävänä 11.6.2021 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  § 10  28.5.2021    
 
§ 10 
Kokouksen avaus 
 
 Valtuuston puheenjohtaja avaa kokouksen. 
 
 
Päätös: Puheenjohtaja Marko Tuhkanen avasi kokouksen. 
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Valtuusto  § 11  28.5.2021    
 
§ 11 
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 liit-

teen 1 mukaisesti. Todettiin lisäksi, että läsnä kokouksessa olivat hallituksen puheen-
johtaja Johannes Leppänen, kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkela sekä talousjohtaja 
Kari-Pekka Pakkala ja Teams sovelluksella hallituksen jäsen Marke Tuominen. 
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Valtuusto  § 12, 13  28.5.2021    
 
§ 12 
Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
 
Ehdotus: Valtuusto valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä pöytäkirjantarkastajiksi. 
 
 
Päätös: Valittiin Heli Alapiha ja Jukka Kainulainen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 13 
Ääntenlaskijoiden valinta 
 
Ehdotus: Valtuusto valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä ääntenlaskijoiksi. 
 
 
Päätös: Valittiin Anitta Hakkarainen ja Riitta Sarén 
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus  § 35  25.3.2021 
Valtuusto  § 14  28.5.2021    
 
§ 35 
Tulosalueiden menojen ylitykset 2020 

 
Kuntayhtymän talousarvio vuodelle 2020 oli valtuustoon nähden sitova tulosaluetasolla. Vuo-
den aikana talousarviossa tapahtui seuraavat ylitykset: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yhteisten hankkeiden osalta ei valitun käytännön mukaan menoja tilikausikohtaisesti budje-
toida, koska suurin osa hankkeista on tilikausirajat ylittäviä. Lisäksi on hankkeita, jotka alkavat 
kesken tilikautta talousarvion vahvistamisen jälkeen. Hallinto- ja yleishallintopalveluiden koh-
dalla ylitykset ovat pienehköjä ja ne mahtuvat virhemarginaaliin. 
 
Koko kuntayhtymän tasolla menot alittuivat talousarvioon verrattuna noin 422.000 eurolla 
sekä edelliseen vuoteen verrattuna noin 93.000 eurolla.  

 
 
Talousjohtajan ehdotus: 
 

Hallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyisi vuoden 2020 talousarvion menojen yli-
tykset em. taulukon mukaisesti. 

 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
 

- - - - 
 

§ 14 (28.5.2021) 
 
Hallituksen ehdotus: 
 
 Valtuusto hyväksyy vuoden 2020 tulosalueiden ylitykset em. taulukon mukaisesti. 
 
Päätös: Hyväksyttiin.  

Tulosyksikkö TA 2020 TP 2020 Menot ylitys 
Yleishallinto 1 199 994 1 223 916 23 922 
Hallintopalvelut 687 240 710 921 23 681 
Yhteiset hankkeet 64 790 313 471 248 681 
Yhteensä 1 952 024 2 248 308 296 284 
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus  § 36  25.3.2021    
Valtuusto  § 15  28.5.2021    
 
§ 36 
Investointimenojen ylitykset 2020  
 

Kuntayhtymän talousarviossa vuodelle 2020 valtuusto oikeutti hallituksen talousarviovuoden 
aikana korottamaan investointimäärärahaa toimintakatteen ylityksen sallimissa rajoissa ja päin 
vastaisessa tapauksessa supistamaan talousarvion yhteydessä hyväksymää investointien euro-
määrää. 
 

 Vuoden 2020 aikana talousarviossa tapahtui seuraavat ylitykset:  
 

Tulosyksikkö Meno-tulo-
laji 

Talousarvio 
2020 Tilinpäätös 2020 Poikkeama -alitus 

+ ylitys 

Atk-tukipalvelut Menot 0 -96 369 96 369 
  Tulot 0 0 0 
  Netto 0 -96 369 96 369 
Äänekoski/Piilola Menot -459 500 -356 883 -102 617 

  Tulot 0 0 0 
  Netto -459 500 -356 883 -102 617 
Viitasaari Menot -350 000 -335 429 -14 571 
  Tulot 0 0 0 
  Netto -350 000 -335 429 -14 571 
Äänekoski/Opinahjo Menot -81 000 -126 629 45 629 
  Tulot 0 0 0 
  Netto -81 000 -126 629 45 629 
Saarijärvi Menot -156 500 -86 353 -70 147 
  Tulot 0 0 0 
  Netto -156 500 -86 353 -70 147 
Työelämäpalvelut Menot -20 000 0 -20 000 
  Tulot 0 0 0 
  Netto -20 000 0 -20 000 
Laukaa Menot -215 500 -164 483 -51 017 
  Tulot 0 0 0 
  Netto -215 500 -164 483 -51 017 
Yhteensä Menot -1 282 500 -1 166 147 -116 354 
  Tulot 0 0 0 
  Netto -1 282 500 -1 166 147 -116 353 
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus  § 36  25.3.2021 
Valtuusto  § 15  28.5.2021    
 
Talousjohtajan ehdotus: 
 

Hallitus päättää hyväksyä vuoden 2020 talousarvion investointimäärärahojen tulosalueylitykset 
atk-tukipalveluiden osalta 96.369 euroa ja Äänekoski/Opinahjon osalta 45.629 euroa ja esit-
tää valtuustolle, että se merkitsee ylitykset tiedoksi. Kuntayhtymän kokonaisinvestoinnit alitti-
vat talousarvioon varatun määrän 116.353 eurolla. 

 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 

- - - -  
 
§ 15 (28.5.2021) 
 
Hallituksen ehdotus: 
 

Valtuusto merkitsee tiedoksi vuoden 2020 talousarvion investointimäärärahojen tulosalueyli-
tykset atk-tukipalveluiden osalta 96.369 euroa ja Äänekoski/Opinahjon osalta 45.629 euroa. 

 
Päätös: Hyväksyttiin 
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Tarkastuslautakunta § 5  19.3.2021 
Tarkastuslautakunta § 4  5.5.2021 
Valtuusto  § 16  28.5.2021    
 
Tarkastusltk § 5 
Arviointikertomuksen valmistelua 
 
 Tarkastuslautakunta valmistelee arviointikertomusta vuodelta 2020. 
 
Puheenjohtajan ehdotus: 
  

Tarkastuslautakunta jatkaa tarvittaessa arviointikertomuksen valmistelua seuraavassa kokouk-
sessa.  

 
Päätös: Päätettiin jatkaa arviointikertomuksen laatimista seuraavassa kokouksessa. 
 

- - - - 
 

 
Tarkastusltk § 4 
Arviointikertomuksen valmistelua 
 
 Tarkastuslautakunta valmistelee arviointikertomusta vuodelta 2020. 
 
Puheenjohtajan ehdotus: 
 

Tarkastuslautakunta jatkaa tarvittaessa arviointikertomuksen valmistelua seuraavassa kokouk-
sessa 17.5.2021. 

 
Päätös: Päätettiin jatkaa arviointikertomuksen valmistelua seuraavassa kokouksessa 17.5.2021. 
 

- - - - 
 
 
§ 16 (28.5.2021) 
Arviointikertomus vuodelta 2020 
 

Kuntayhtymän hallintosäännön 78 §:n mukaan valtuuston kokouskutsu on lähetettävä vähin-
tään 14 päivää ennen kokousta kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnä-
olo-oikeus tai -velvollisuus.  
 
Esityslista toimitetaan kokouskutsun mukana. Valtuuston 28.5.2021 kokouskutsu ja esityslista 
lähetetään näin ollen hallintosäännön 78 §:n mukaan 12.5.2021. Koska Tarkastuslautakunta 
valmistelee arviointikertomusta vielä 17.5.2021, tämän vuoksi sitä ei ole voitu lähettää esitys-
listan mukana ja mahdollisia havaintoja vuoden 2020 toiminnasta, joissa tavoitteita ei ole saa-
vutettu, ei ole voitu kirjata esityslistaan.  
 
Arviointikertomus sekä mahdolliset kannanotot ja havainnot vuoden 2020 toiminnasta, joissa 
ei tavoitteita ole saavutettu, toimitetaan kokoukseen osallistuville ennen kokousta. Samalla 
arviointikertomus julkaistaan oppilaitoksen nettisivuilla. 
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Tarkastuslautakunta § 5  19.3.2021 
Tarkastuslautakunta § 4  5.5.2021 
Valtuusto  § 16  28.5.2021    
 
Tarkastuslautakunnan ehdotus: 
 

Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen vuodelta 2020 yhtymävaltuuston käsiteltä-
väksi ja esittää, että yhtymävaltuusto pyytää tarkastuslautakunnan mahdollisista kannan-
otoista ja havainnoista, joissa tavoitetta ei ole saavutettu, yhtymähallituksen vastaukset. Vas-
taukset käsitellään syyskauden 2021 valtuuston kokouksessa. 

 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
  



11 
Pöytäkirja  2/2021 

Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus  § 37  29.4.2021 
Valtuusto  § 17  28.5.2021    
 
§ 37 
Vuoden 2020 tilinpäätös 

Kuntayhtymän tilinpäätöksen tulee kuntalain 113 §:n mukaan sisältää taseen, tuloslaskelman, 
rahoituslaskelman ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakerto-
muksen. 

 
Kuntayhtymän vuoden 2020 tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen lisäksi: 
 Tuloslaskelman 
 Rahoituslaskelman 
 Taseen 
 Konsernitilinpäätöksen 
 Liitetiedot 
 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 
 Tilinpäätöksen allekirjoitukset 
 Tilinpäätösmerkinnän 
 
Toimintakertomus ja tilinpäätös annetaan tilintarkastajan ja tarkastuslautakunnan arvioita-
vaksi. Tilintarkastuskertomus ja tarkastuslautakunnan arviointikertomus esitetään erillisinä 
asiakirjoina valtuustolle tilinpäätöksen hyväksymistä koskevan ehdotuksen liitteenä. 
 
Kuntalain 115 § mukaan hallituksen on tehtävä toimintakertomuksessa tai sen antamisen yh-
teydessä esitys valtuustolle tilikauden tuloksen käsittelyä ja talouden tasapainottamista koske-
viksi toimenpiteiksi. 
 
Kokoukseen osallistujille on lähetetty vuoden 2020 tilinpäätös, josta käy ilmi kuntayhtymän 
keskeiset toimintaa ja taloutta koskevat tunnusluvut. 

 
Talousjohtajan ehdotus: 
 

- Hallitus allekirjoittaa vuoden 2020 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajan tarkastetta-
vaksi 

- Hallitus saattaa tilinpäätöksen tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi 
- Hallitus esittää valtuustolle, että tilikauden 2020 ylijäämä 1.218.070,22 kirjataan edellisten 

tilikausien yli-/alijäämätilille 
- Hallitus valtuuttaa hallituksen puheenjohtajan ja kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan vah-

vistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle ja talousjohtajan tekemään tilinpäätökseen teknisluon-
teisia korjauksia. 

 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 

- - - - 
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus  § 37  29.4.2021 
Valtuusto  § 17  28.5.2021    
 
§ 17 (28.5.2021) 
 

Tarkastuslautakunta viimeistelee tilintarkastuksen loppuraportin ja arviointikertomuksen ko-
kouksessaan 17.5.2021. Tämän vuoksi tilinpäätösasiakirjoja ei ole voitu toimittaa esityslistan 
mukana. 
 
Tilinpäätösasiakirjat lähetetään niiden valmistuttua luottamushenkilöille ja julkaistaan oppilai-
toksen nettisivuilla, ellei asiakirja ole julkisuuslain 24 §:n mukaan salassa pidettävä. 

 
Hallituksen ja tarkastuslautakunnan ehdotus: 
 

Valtuusto päättää 
 

- tilinpäätöksen hyväksymisestä,  
- tilikauden ylijäämän kirjauksesta tilikausien yli-/alijäämätilille,  
- merkitä tilintarkastuskertomuksen tiedoksi sekä  
- päättää tilivelvollisille myönnettävästä vastuuvapaudesta tilikaudelle 1.1.-31.12.2020. 

 
 
Päätös: Hyväksyttiin.  
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Valtuusto  § 18  28.5.2021    
 
§ 18 
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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Muutoksenhakukiellot 
 

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska pää-
tös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
Pykälät: 10, 12, 13, 16, 18 
 
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: 11, 14, 15, 17    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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