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Aika: Torstai 26.8.2021 klo 15.15 – 16.45 
Paikka: Varjolan Tila, Vilppulantie 51, 41370 Kuusa/teams 
 
 
OSALLISTUJAT Jäsen   varajäsen  lisätiedot 
läsnäolijat   x Johannes Leppänen, pj  Taina Kangasluoma  
  x Olli Jämsén, vpj  Petri Piispanen 
  - Jussi Kananen  - Merja Pekkala 
  x Matti Pannula  Erkki Leppänen 

x Sinikka Rautiainen  Ilkka Kovanen 
  x Risto Rossi   Mari Paananen   

x Kirsi Siekkinen  Terttu Paananen 
  x Marjatta Suomäki,   Jari Niskanen 
  x Marke Tuominen   Juha Pekka Hytönen 
 

MUUT OSALLISTUJAT 
x Marko Tuhkanen, valtuuston, pj 

  - Aino-Kaisa Blå, valtuuston I, vpj 
  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 76 – 85 § 
 
   
Pöytäkirjan tarkastus Äänekoski 9.9.2021  Äänekoski 1.9.2021 
 
 
  Marke Tuominen  Sinikka Rautiainen 
 
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 76, 77 § 26.8.2021 __________________ 
 
76 §  
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus:  
 

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
77 §   
Pöytäkirjantarkastajien valinta 
 
 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Marke Tuominen ja Sinikka Rautiainen 
 
 

 
Päätös: Hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus 78 § 26.8.2021 __________________ 
 
78 §  
Ilmoitusasiat 
 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö 
 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on 10.6.2021 päivätyllä kirjeellä OKM/9/521/2021 myöntänyt 
kuntayhtymälle erityisavustusta käytettäväksi puunmyyntitulojen menetysten ja käyttöoikeus-
korvausien kompensoimiseen 92.180 euroa. Kuntayhtymä haki avustusta 92.185 euroa.  
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö on 22.6.2021 päivätyllä kirjeellä OKM/49/521/2021 antanut 
päätöksen ammatillisen koulutuksen strategiarahoituksen myöntämisestä vuonna 2021. 
 
Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä haki strategiarahoitusta opetuksen ja oh-
jauksen laadunparantamiseen sekä tieto-osaamisen parantamiseen yhteensä 205 000 euroa. 
Kuntayhtymälle myönnetty strategiarahoituksen määrä on 145 000 euroa, josta 80 000 euroa 
myönnetään käytettäväksi opetuksen ja ohjauksen laadun parantamiseen ja 60 000 tieto-
osaamisen parantamiseen. 

 
Pöllitien 1 c myynti 
 

Ammattiopiston Piilolan yksikön rakennusalan opiskelijat ovat rakentaneet omakotitalon Ääne-
koskelle, osoitteeseen Pöllitie 1 c tontille nro 992-7-731-24, joka on vuokrattu Äänekosken 
kaupungilta. Omakotitalo on valmistunut vuoden 2019 syksyllä. Taloa on myyty kiinteistöväli-
tyksen toimesta. Talo on myyty ja kauppakirjat laadittu 6.8.2021. 
 

 
Kuntayhtymän johtajan tiedotusasiat 
 
 Kuntayhtymän johtaja tiedottaa ajankohtaisista asioista. 
 
 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 
 Hallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi. 
 
 
Päätös: Hyväksyttiin.   



5 
Pöytäkirja  7/2021 

Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus 79 § 26.8.2021 __________________ 
 
79 § 
Lakkautettavien lehtorien virat 
 

Kuntayhtymän hallitus on perustanut 29.11.2018, 109 § kuntayhtymään 65 lehtorin ja 3 
opinto-ohjaajan virkaa sekä 25.3.2021, 30 § kolme uutta opinto-ohjaajan virkaa. Uusissa leh-
torin viroissa ei ole määritelty opetusalaa. Uusiin virkoihin on nimetty 31.8.2021 mennessä 33 
henkilö. 

 
Hallitus on virkoja perustaessaan edellyttänyt, että vanhat tiettyihin opetustehtäviin määritellyt 
lehtorin virat lakkautetaan. Virkoja lakkautetaan sitä mukaa, kun viranhaltija eläköityy, poistuu 
kuntayhtymän palveluksesta tai työtehtävät muuttuvat. 
 
Kuntayhtymän palveluksesta on poistunut ajalla 1.9.2020 – 31.8.2021 Tarvaalasta yksi hen-
kilö ja Opinahjosta kaksi henkilöä, joista toinen on siirtynyt hallituksen 25.3.2021, 30 § perus-
tamaan opinto-ohjaajan virkaan. 
 
Alla olevassa taulukossa on esitetty vanhojen virkojen ja lakkautettavien virkojen määrä yksi-
köittäin sekä jäljelle jääneet virat. 
 
Yksikkö Täytetyt vanhat leh-

torin virat 1.9.2020 
Lakkautettavat vi-
rat 

Jäljelle jäävät 
virat 

Opinahjo 9 -2 7 
Piilola 22  22 
Tarvaala 7 -1 6 
Viitasaari 5  5 
Yhteensä 43 -3 40 
 
 

Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 
 Hallitus päättää lakkauttaa 1.9.2021 alkaen Opinahjosta kaksi ja Tarvaalasta yhden viran. 
 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus 80 § 26.8.2021 __________________ 
 
80 § 
Talousjohtajan työtehtävien järjestely 
 

Kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkela ja talousjohtaja Kari-Pekka Pakkala selvittävät kokouk-
sessa talousjohtajan työtehtävien mahdollisesta uudelleen järjestelystä.  

 
Hallitus keskustelee talousjohtajan työtehtävien järjestelyistä.  

 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 
 Hallitus päättä talousjohtajan työtehtävien järjestelyistä. 
 
 
Päätös: Talousjohtaja Kari-Pekka Pakkalan osatyökyvyttömyyseläkkeen (työaika n.51 %) aikana hallin-

non controller Mervi Tall osallistuu talousasioiden valmisteluun ja Kari-Pekka Pakkala tekee 
virkaan liittyvät päätökset. Mervi Tallin muita työtehtäviä jaetaan talon sisäisillä järjestelyillä. 
Työjärjestelyt ovat siirtymäajan ratkaisu. Päätetyn järjestelyn toimeenpanoajankohta märitel-
lään erikseen syksyn 2021 aikana. 
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus  71 § 17.6.2021 
Hallitus 81 § 26.8.2021 __________________ 
 
§ 71 
Palkitsemisjärjestelmän esitys tuleville vuosille 
 

Kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkelalle ja talousjohtaja Kari-Pekka Pakkalalle on annettu tule-
vien vuosien palkitsemisjärjestelmän perusteiden valmistelu. Jouni Kurkela selvittää palkitse-
misjärjestelmän tilannetta kokouksessa. 
 

Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 

Hallitus päättää hyväksyä, että palkitsemisjärjestelmän perusteiden esitys käydään läpi 
26.8.2021 kokouksessa. 

 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
 

- - - - -  
 
 
81 § (26.8.2021) 
 

Jouni Kurkela ja Kari-Pekka Pakkala on valmistelleet esityksen tulevien vuosien palkitsemisjär-
jestelmän perusteista. Palkitsemisjärjestelmä perustuu pääsääntöisesti kuntayhtymän strate-
gisten ja toiminnallisten tavoitteiden mittareiden tuloksellisuuteen yksikkö kohtaisesti koskien 
kaikkia henkilöstöryhmiä. Jouni Kurkela selvittää tarkemmin palkitsemisjärjestelmää kokouk-
sessa. 

 
 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 
 Hallitus hyväksyy esityksen tulevien vuosien palkitsemisjärjestelmien perusteista. 
 
 
Päätös: Hallitus hyväksyi palkitsemisjärjestelmän perustuen seuraaviin kriteereihin:  
 

- toiminnan taloudelliseen tulokseen, joka mahdollistaa palkitsemisen 
- valtakunnallisen opiskelija- ja työelämäkyselyiden sekä mahdollisen sidosryhmäkyselyn 

tuloksiin 
- tulosaluekohtainen 
- koskee koko henkilöstöä 
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus 82 § 26.8.2021 __________________ 
 
82 § 
Selvitykset arviointikertomuksessa havaittuihin asioihin 
 

Valtuusto on 28.5.2021, 16 § tarkastuslautakunnan esityksestä hyväksynyt seuraavan ehdo-
tuksen: 
 
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. 

 
Liitteen 1 mukaiset selvitykset arviointikertomuksessa havaittuihin asioihin on toimitettu halli-
tuksen kokoukseen osallistuville ja on nähtävillä ammattiopiston nettisivuilla www.poke.fi.  

 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 

Hallitus päättää esittää valtuustolle tiedoksi annetut vastaukset arviointikertomuksessa havait-
tuihin asioihin. 

 
 
Päätös: Hyväksyttiin liitteen yksi mukaiset selvitykset.  
 

Hallitus lisää vielä selvitykseen laadukkaan opetuksen osalta: ”Miten kuntayhtymässä reagoi-
daan kiusaamiseen, syrjintään ja häirintään?”, että ammattiopiston nettisivuilta löytyy suunni-
telma opiskelijoiden suojaamiseksi kiusaamiselta, väkivallalta ja häirinnältä. 

  

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

Hallitus 83 § 26.8.2021 __________________ 
 
83 § 
Laskujen hyväksymisoikeuden lakkauttaminen 
 

Kuntayhtymän Talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa vuodelle 2021 on määritelty laskujen 
hyväksyjät. Täytäntöönpano-ohjeet on hyväksytty hallituksen kokouksessa 28.1.2021, § 9 ja 
sitä on täydennetty laskujen hyväksyjien osalta 25.2.2021, 18 §, jossa on myönnetty laskujen 
hyväksymisoikeus mm. lehtori Marko Lahdelle puualan, talotekniikan ja rakennusalan osalta.  
 
Lehtori Veikko Tarvaisella on ollut hyväksytyssä Talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa laskujen 
hyväksymisoikeus rakennusalan osalta. Lehtori Marko Lahdelle myönnetty hyväksymisoikeus 
on kuntayhtymän kannalta riittävä, joten Veikko Tarvaisen hyväksymisoikeudet olisi syytä lak-
kauttaa tarpeettomana. 

 
Talousjohtajan ehdotus: 
 
 Hallitus päättää lakkauttaa lehtori Veikko Tarvaisen laskujen hyväksymisoikeuden. 
 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus 84 § 26.8.2021 __________________ 
 
84 § 
Kuntayhtymän maksuvalmius 
 

Talousjohtaja esittelee kokouksessa kuntayhtymän maksuvalmiutta. 
 
Talousjohtajan ehdotus: 
 

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

Hallitus 85 § 26.8.2021 __________________ 
 
85 § 
Kuntayhtymän johtajan päätökset 
 

Kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkelan tekemät otto-oikeuskelpoisuuden piiriin kuuluvat päätök-
set ajalta 16.3.-19.4.2021 on ilmoitettu kuntayhtymän hallintosäännön 27 §:n ja hallituksen 
päätöksen 25.4.2019, 47 §:n mukaisesti sähköisesti hallituksen kokoukseen osallistuville luot-
tamushenkilöille. 
 

 
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: 77, 78, 80, 81, 82, 84, 85 

 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.  
Pykälät: 76, 79, 83 

 
 
MUUTOKSENHAKUOHJEET 
 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen 
Pykälät: 76, 79, 83 

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

 
Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta voi tehdä julkisista hankinnoista annetun lain perusteella 
valituksen markkinaoikeudelle tai hankintaoikaisun kuntayhtymälle:  
Pykälä:  

 
 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

