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Pöytäkirja  1/2022 

Valtuusto 
 
Aika: Perjantai 18.3.2022 klo 15.00 – 15.27 
Paikka: Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, Työelämäpalvelut luokka Saari/Viita, Piilolantie 17, 

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

2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  1 4 

3 Pöytäkirjantarkastajien valinta    5 

4 Ääntenlaskijoiden valinta     5 

5 Luottamushenkilöiden palkkiosääntö   2 6 

6 Hallintosäännön korjaukset   3 7 

7 Muut asiat      8 

8 Kiireelliset asiat     9 

 Valitusosoitus/muutoksenhaku    10 
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Pöytäkirja  1/2022 

 

Valtuusto 
 
Aika: Perjantai 18.3.2022 klo 15.00 – 15.27 
Paikka: Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, Työelämäpalvelut luokka Saari/Viita, Piilolantie 17, 

44100 Äänekoski 
 
 
 
OSALLISTUJAT  
läsnäolijat   Liite nro 1 
 

- - - - 

Muut osallistujat Tuija Tuikkanen, hallituksen puheenjohtaja 
  Carita Tuominen, hallituksen varapuheenjohtaja 
  Lauri Lax, hallituksen jäsen   

Marke Tuominen, hallituksen jäsen 
Jouni Kurkela, kuntayhtymän johtaja 

  Kari-Pekka Pakkala, talousjohtaja 
 
Allekirjoitettu sähköisesti 

  31.3.2022   29.3.2022 

 

  Seppo Ijäs   Kari-Pekka Pakkala 
  1. varapuheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 
 
Käsitellyt asiat 1 – 8 § 
 
Pöytäkirja tarkastettu ja allekirjoitettu sähköisesti  
  

1.4.2022   29.3.2022   
 
   
  Erkki Pönkänen  Tero Parkatti    
 
Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Pöytäkirja pidetään nähtävänä 1.4.2022 yleisessä tietoverkossa kuntayhtymän 

nettisivuilla www.poke.fi sekä kuntayhtymän toimistossa, Piilolantie 17, Ääne-
koski, jollei salassa pitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. 

 
Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa       
 
 
 
________________________________________________________________________________________________
  

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

Valtuusto  § 1   18.3.2022   
 
§ 1 
Kokouksen avaus 
 
 Valtuuston puheenjohtaja avaa kokouksen. 
 
 
Päätös: Valtuuston 1. varapuheenjohtaja Seppo Ijäs avasi kokouksen. 
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Valtuusto  § 2   18.3.2022   
 
§ 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 80 §:n mukaan lähetettävä vähintään 7 päivää 
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 puheenjohtaja Tuija 
Tuikkanen, hallituksen jäsenet Lauri Lax ja Marke Tuominen, kuntayhtymän johtaja Jouni Kur-
kela, talousjohtaja Kari-Pekka Pakkala ja Teams sovelluksella hallituksen varapuheenjohtaja 
Carita Tuominen. 
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Valtuusto  § 3,4   18.3.2022   
 
§ 3 
Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
 
Ehdotus: Valtuusto valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä pöytäkirjantarkastajiksi. 
 
 
Päätös: Valittiin Erkki Pönkänen ja Tero Parkatti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 4 
Ääntenlaskijoiden valinta 
 
Ehdotus: Valtuusto valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä ääntenlaskijoiksi. 
 
 
Päätös: Valittiin Erkki Pönkänen ja Tero Parkatti. 
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus  § 17   24.2.2022 
Valtuusto  § 5   18.3.2022   
 
§ 17 
Luottamushenkilöiden palkkiosääntö 
 

Valtuusto on hyväksynyt edellisen luottamushenkilöiden palkkiosäännön 12.3.2021 olleessa 
kokouksessa ja uuden hallintosäännön muutokset 17.12.2021 olleessa kokouksessa. 
 
Liitteenä 1 on ehdotus uudeksi luottamushenkilöiden palkkiosäännöksi, joka on muokattu hal-
lintosäännön ja KVTES:n mukaisesti. 
 
Palkkiosäännössä on tehty seuraavia muutoksia: 
 
1. Kokouspalkkioiden 2. kohtaan lisätty hallituksen lisäksi kuntayhtymän johtaja vastaamaan 

hallintosäännön 23 §:n kohtaa 9. 
2. Lisätty § 11 

 
Talousjohtajan ehdotus: 
 

1. Hallitus hyväksyy liitteen 1 mukaiset muutokset. 
2. Hallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy liitteen 1, joka otetaan käyttöön 1.4.2022 al-

kaen. 

 
Päätös: Hyväksyttiin kohdat 1 ja 2 
 
 

- - - - - 
 

 
§ 5 
 
 Luottamushenkilöiden palkkiosääntö on liitteenä nro 2. 
 
Hallituksen ehdotus: 
 

1. Valtuusto hyväksyy liitteen 2 mukaiset muutokset. 
2. Valtuusto päättää hyväksyä liitteen 2 voimaantulon 1.4.2022 alkaen. 

 
Päätös: Hyväksyttiin kohdat 1 ja 2. 
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus  § 15   24.2.2022 
Valtuusto  § 6   18.3.2022   
 
§ 15 
Hallintosäännön korjaukset 
 

Kuntayhtymän valtuusto on hyväksynyt uuden hallintosäännön 17.12.2021 olleessa kokouk-
sessa ja se on tullut voimaan 1.1.2022. Hyväksytyssä hallintosäännössä on ilmennyt muuta-
mien pykälän osalta virheelliset viitauksia hallintosäännön muihin pykäliin. Pykälien virheelliset 
viittaukset eivät vaikuta pykälien sisältöihin. 
 
Virheelliset viittaukset säännön pykälissä: 
 
- 6 §:ssä viitataan hallintosäännön 73 §:n, pitäisi olla 75 § 
- 36 §:n mom 2 ja 3 viitataan hallintosäännön 39 §:n, pitäisi olla 41 § 
- 101 §:n mom 1 viitataan hallintosäännön 138 §:n, pitäisi olla 140 § 
- 106 §:n mom 2 viitataan hallintosäännön 106 §:n, pitäisi olla 108 § 
- 132 §:n mom 4 viitataan hallintosäännön 63 §:n, pitäisi olla 65 § 

 
Hallintosääntö on toimitettu hallitukseen osallistuville. 
 
 

 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 

1. Hallitus hyväksyy hallintosäännön pykälien korjaukset. 
2. Hallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy hallintosäännön pykälien viittausten korjauk-

set ja korjattu hallintosääntö tulee voimaan 1.4.2022 alkaen. 

 
Päätös: Hyväksyttiin kohdat 1 ja 2. 
 
 

- - - - -  
 
 

§ 6 
 
 Hallintosääntö on liitteenä nro 3.  
 
Hallituksen ehdotus: 
 

1. Valtuusto hyväksyy liitteen 3 mukaiset hallintosäännön pykälien korjaukset. 
2. Valtuusto päättää, että liitteen 3 mukainen hallintosääntö tulee voimaan 1.4.2022 alkaen. 

 
Päätös: Hyväksyttiin kohdat 1 ja 2. 
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Valtuusto  § 7   18.3.2022   
 
§ 7 
Muut asiat 
 

Hallitus on hyväksynyt 30.11.2021 alla olevat kokousaikataulunsa vuodelle 2022 ja esittänyt 
valtuustolle valtuuston kokouspäivät vuodelle 2022 seuraavasti:  
 
Hallituksen hyväksytyt kokouspäivät vuodelle 2022: 
 

torstai 27.1.2022 
 torstai 24.2.2022 
 torstai 31.3.2022 
 torstai 28.4.2022 
 keskiviikko 25.5.2022 (26.5. helatorstai) 
 torstai 9.6.2022 
 torstai 25.8.2022  
 torstai 29.9.2022 
 torstai 27.10.2022 
 torstai 24.11.2022 
 torstai 15.12.2022 
 

 Hallituksen esittämät valtuuston kokouspäivät vuodelle 2022: 
 

 18.3.2022 iltapäiväkokous 
 10.6.2022 koko päivän kokous (tilinpäätösasiat) 
 20.10.2022 iltapäiväkokous 
 16.12.2022 koko päivän kokous (talousarvio-suunnitelma) 
 
 
Valtuusto on hyväksynyt kokouspäivät 17.12.2021 olleessa kokouksessa hallituksen esityksen 
mukaisesti. On ilmennyt, että valtuuston 20.10.2022 kokouspäivä osuus oppilaitoksen syyslo-
maviikolle, joten päivän siirtäminen toiseen ajankohtaan olisi tarkoituksenmukaista. Kokous-
päivän siirtäminen lokakuulla toiseen ajankohtaan ei vaikuta valmisteltavien asioiden käsitte-
lyyn ja päättämiseen hallituksen ja valtuuston osalta. 

 
 
Puheenjohtaja ehdotus:  
 

Valtuusto keskustelee ja päättää mahdollisesta 20.10.2022 olevan kokouspäivän siirtämisestä 
toiseen ajankohtaan. 
 

 
Päätös: Valtuusto päätti siirtää 20.10.2022 kokouspäivän pidettäväksi 13.10.2022. 
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Valtuusto  § 8   18.3.2022   
 
§ 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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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, 7 
 
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    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). 

mailto:hameenlinna.hao@oikeus.fi
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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