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Pöytäkirja  4/2021 

Valtuusto 
 
Aika: Keskiviikko 3.11.2021 klo 16.00 – 16.20 
Paikka: Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, hallinnon neuvotteluhuone/Teams, Piilolantie 17, 

44100 Äänekoski 
 
Käsiteltävät asiat 
 
§ Otsikko     Liite nro Sivu 
 
32 Kokouksen avaus     3 

33 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  1 4 

34 Pöytäkirjantarkastajien valinta    5 

35 Ääntenlaskijoiden valinta     5 

36 Kuntayhtymän valtuuston uusi varajäsen   6 

37 Tilintarkastusyhteisön valinta    7 

38 Kiireelliset asiat     8 

 Muutoksenhaku/valitusosoitus     
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Valtuusto 
 
Aika: Keskiviikko 3.11.2021 klo 16.00 – 16.20 
Paikka: Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, hallinnon neuvotteluhuone/Teams, Piilolantie 17, 

44100 Äänekoski 
 
 
OSALLISTUJAT  
läsnäolijat   Liite nro 1 
 

- - - - 

Muut osallistujat Tuija Tuikkanen, hallituksen puheenjohtaja, teams 
  Marke Tuominen, hallituksen jäsen 

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

 

 

  Ville Kivimäki   Kari-Pekka Pakkala 
  puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 
 
Käsitellyt asiat 32 – 38 § 
 
   
Pöytäkirjan tarkastus Kannonkoski 10.11.2021  Karstula 16.11.2021   
 
 
   
  Sari Leppänen  Heli Alapiha    
 
Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Pöytäkirja pidetään nähtävänä 19.11.2021 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  § 32   3.11.2021   
 
§ 32 
Kokouksen avaus 
 
 Valtuuston puheenjohtaja avaa kokouksen. 
 
 
Päätös: Puheenjohtaja Ville Kivimäki avasi kokouksen. 
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Valtuusto  § 33   3.11.2021   
 
§ 33 
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 

mukaisesti. Todettiin lisäksi, että läsnä kokouksessa olivat hallituksen jäsen Marke Tuominen, 
kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkela sekä talousjohtaja Kari-Pekka Pakkala ja Teams sovelluk-
sella hallituksen puheenjohtaja Tuija Tuikkanen. 

  



5 
Pöytäkirja  4/2021 

Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Valtuusto  § 34, 35   3.11.2021   
 
§ 34 
Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
 
Ehdotus: Valtuusto valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä pöytäkirjantarkastajiksi. 
 
 
Päätös: Valittiin Sari Leppänen ja Heli Alapiha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 35 
Ääntenlaskijoiden valinta 
 
Ehdotus: Valtuusto valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä ääntenlaskijoiksi. 
 
 
Päätös: Valittiin Sari Leppänen ja Heli Alapiha 
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Valtuusto  § 36   3.11.2021   
 
§36 
Valtuuston Viitasaaren varajäsen 
 

Vaalikelpoisuudesta kuntayhtymän toimielimiin säädetään kuntalain 76 §:ssä. Vaalikelpoinen 
kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka 71 §:n mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän 
jäsenkunnan luottamustoimeen. Vaalikelpoinen ei kuitenkaan ole valtion virkamies, joka hoitaa 
välittömästi kunnallishallintoa koskevia valvontatehtäviä eikä saman kuntayhtymän palveluk-
sessa oleva henkilö. 

 
Viitasaaren kaupunki on 16.8.2021 kokouksessa valinnut Äänekosken ammatillisen koulutuk-
sen kuntayhtymän valtuuston varsinaisen jäsenen Jussi Kanasen varajäseneksi Elina Mäkisen. 
Elina Mäkinen toimii tällä kuntayhtymän palveluksessa eikä näin ollen ole kuntalain 71 §:n mu-
kaan vaalikelpoinen Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän valtuuston varajäse-
neksi.  
 
Viitasaaren kaupunki on valinnut Jussi Kanasen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Pirjo Nyma-
nin. 
 

 
 
Ehdotus: Valtuusto merkitsee tiedoksi Viitasaaren kaupungin varajäsenen Pirjo Nymanin valituksi Ääne-

kosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän valtuustoon. 
 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi.  
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Tarkastuslautakunta  § 3  5.5.2021 
Valtuusto   § 37  3.11.2021   
 
3.§ Kuntayhtymän tilintarkastusyhteisön valinta tilikausille 2021-2023 
 

Voimassa oleva tilintarkastus sopimus on kilpailutettu vuosille 2017-2020. Tilintarkastusyhtei-
sön valitsee valtuusto tarkastuslautakunnan esityksestä. 
 
Talousjohtaja on valmistellut tilitarkastuksen hankintaa. Tilintarkastuksen arvioitu hinta ei ylitä 
kansallista kilpailutusrajaa. Tarjoukset on pyydetty kolmelta keskeisellä alalla toimivalta tilintar-
kastusyhteisöltä 31.3.2021 mennessä. 
 
 
Puheenjohtajan ehdotus: 

 
Sihteeri poistuu kokouksesta tämän pykälän (§3) ajaksi. Sihteerinä tämän asian käsittelyn ai-
kana toimii puheenjohtaja. Tarkastuslautakunta käy keskustelun tilintarkastuksen hankkimi-
sesta vuosille 2021-2024. 
 
Tarkastuslautakunta käsittelee saapuneet tarjoukset ja tekee valtuustolle esityksen tilintarkas-
tusyhteisön valinnasta tilikausille 2021-2024. 

 
 

Päätös:  
Tarkastuslautakunta käsitteli saapuneen tarjouksen. Tarkastuslautakunta esittää valtuustolle, 
että tilintarkastusyhteisöksi tilikausille 2021-2024 valitaan BDO Audiator Oy. 

 
 

- - - - - 
 
§ 37 (3.11.2021) 
 
Tarkastuslautakunnan ehdotus: 
 

Valtuusto päättää valita Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän tilintarkastusyh-
teisöksi vuosille 2021-2024 BDO Audiator Oy:n. 

 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Valtuusto  § 38   3.11.2021   
 
§  
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: 32, 34, 35, 36, 38 
 
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: 33, 37   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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