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Valtuusto 
 
Aika: Perjantai 10.6.2022 klo 13.00 – 13.29 
Paikka: Varjola, Vilppulantie 51, 41379 Kuusa/ Teams 
 
 
OSALLISTUJAT  
läsnäolijat   Liite nro 1 
 

- - - - 

Muut osallistujat Jouni Kurkela, kuntayhtymän johtaja 
  Kari-Pekka Pakkala, talousjohtaja 
 
Allekirjoitettu 
sähköisesti  22.6.2022   22.6.2022 

 

  Ville Kivimäki   Kari-Pekka Pakkala 
  puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 
 
Käsitellyt asiat 9 – 19 § 
 
Pöytäkirja tarkastettu 
sähköisesti   

23.6.2022   25.6.2022  
 
 
  Anitta Hakkarainen  Jouko Leskinen   
 
Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Pöytäkirja pidetään nähtävänä 20.6.2022 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  § 9  10.6.2022    
 
§ 9 
Kokouksen avaus 
 
 Valtuuston puheenjohtaja avaa kokouksen. 
 
 
Päätös: Puheenjohtaja Ville Kivimäki avasi kokouksen. 
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Pöytäkirja  2/2022 

Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Valtuusto  § 10  10.6.2022    
 
§ 10 
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 kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkela, 
talousjohtaja Kari-Pekka Pakkala, hallituksen jäsenet Marke Tuominen ja Lauri Lax. 
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Pöytäkirja  2/2022 

Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Valtuusto  § 11,12  10.6.2022    
 
§ 11 
Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
 
Ehdotus: Valtuusto valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä pöytäkirjantarkastajiksi. 
 
 
Päätös: Valittiin Anitta Hakkarainen ja Jouko Leskinen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 12 
Ääntenlaskijoiden valinta 
 
Ehdotus: Valtuusto valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä ääntenlaskijoiksi. 
 
 
Päätös: Valittiin Anitta Hakkarainen ja Jouko Leskinen 
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Pöytäkirja  2/2022 

Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus § 29 31.3.2022 
Valtuusto § 13 10.6.2022   
 
§ 29 
Tulosalueiden menojen ylitykset 2021 
 

Kuntayhtymän talousarvio vuodelle 2021 oli valtuustoon nähden sitova tulosaluetasolla. Vuo-
den aikana talousarviossa tapahtui seuraavat ylitykset: 
 

  
 

  
  
 
 
 
 
 
 

 
Koko kuntayhtymän tasolla menot ylittyivät talousarvioon verrattuna noin 397.000 eurolla. Yli-
tykseen vaikuttivat pääasiassa kasvaneet palkkamenot, oppivelvollisuusiän laajentaminen ja 
toisen asteen koulutuksen maksuttomuuden voimaantulo sekä loppuvuodesta kallistunut säh-
kön hinta. Hallintopalveluiden kohdalla ylitys on pienehkö ja se mahtuu virhemarginaaliin. 
Toisaalta kuntayhtymän tilinpäätökseen kirjattiin toimintatuottoja noin miljoona euroa talousar-
viossa ennakoitua enemmän.  
 

 
Talousjohtajan ehdotus: 
 

Hallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyisi vuoden 2021 talousarvion menojen yli-
tykset em. taulukon mukaisesti. 

 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
 - - - -  
 
§ 13 
 
Hallituksen ehdotus: 
 
 Valtuusto hyväksyy vuoden 2021 tulosalueiden ylitykset em. taulukon mukaisesti. 
 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
  

Tulosyksikkö TA 2021/menot TP 2021/menot Menot ylitys 
Yleishallinto 1 087 430 1 194 284 106 854 
Hallintopalvelut 692 010 695 431 3 421 
Äänekoski Piilola 4 749 100 5 021 193 272 093 
Viitasaari 1 600 495 1 716 198 115 703 
Laukaa 574 680 613 842 39 162 
Yhteensä 17 544 700 17 942 125 397 425 
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Pöytäkirja  2/2022 

Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus § 30 31.3.2022 
Valtuusto § 14 10.6.2022   
 
§ 30 
Investointimenojen ylitykset 2021  
 

Kuntayhtymän talousarviossa vuodelle 2021 valtuusto oikeutti hallituksen talousarviovuoden 
aikana korottamaan investointimäärärahaa toimintakatteen ylityksen sallimissa rajoissa ja päin 
vastaisessa tapauksessa supistamaan talousarvion yhteydessä hyväksymää investointien euro-
määrää.  
 

 Vuoden 2021 aikana talousarviossa tapahtui seuraavat ylitykset:  
  

Tulosyksikkö Meno- 
tulolaji 

Talousarvio 
2021 

Tilinpäätös  
2021 

Poikkeama  
–alitus + ylitys 

Ky/yhteiset hankin-
nat Menot 0 -41 271 41 271 

 Tulot 0 0 0 
 Netto 0 -41 271 41 271 
Atk-tukipalvelut Menot 0 -33 091 33 091 
 Tulot 0 0 0 
 Netto 0 -33 091 33 091 
Äänekoski Piilola Menot -1 940 000 -2 191 200 251 200 
 Tulot 0 0 0 
 Netto -1 940 000 -2 191 200 251 200 
Äänekoski Opinahjo Menot -29 500 -56 297 26 797 
 Tulot 0 0 0 
 Netto -29 500 -56 297 26 797 
Viitasaari Menot -145 000 -71 270 -73 730 
 Tulot 0 0 0 
 Netto -145 000 -71 270 -73 730 
Saarijärvi Menot -478 000 -346 631 -131 369 
 Tulot 0 0 0 
 Netto -478 000 -346 631 -131 369 
Työelämäpalvelut Menot -35 000 0 -35 000 
 Tulot 0 0 0 
 Netto -35 000 0 -35 000 
Laukaa Menot -10 000 -71 385 61 385 
 Tulot 0 0 0 
 Netto -10 000 -71 385 61 385 
Ky yhteensä Menot -2 637 500 -2 811 145 173 645 
 Tulot 0 0 0 
 Netto -2 637 500 -2 811 145 173 645 
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Pöytäkirja  2/2022 

Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus § 30 31.3.2022 
Valtuusto § 14 10.6.2022   
 

 
Kuntayhtymän kokonaisinvestoinnit ylittivät talousarvioon varatun määrän 173.645 eurolla. 
Ylitys selittyy käytännössä Piilolan tulosyksikön luvuilla, mihin vaikutti opiskelija-asuntolan laa-
jan peruskorjauksen vaiheistamisen muutos siten, että alkuperäisestä suunnitelmasta poike-
ten peruskorjaus toteutettiin suoraan yhdessä vaiheessa vuodelle 2022 ennakoidun kustan-
nusvaikutuksen siirtyessä vuodelle 2021.   

 
 
Talousjohtajan ehdotus: 
 

1. Hallitus päättää hyväksyä vuoden 2021 talousarvion investointimäärärahojen tulosalueyli-
tykset kuntayhtymän yhteisten hankintojen osalta 41.271 euroa, atk-tukipalveluidenosalta 
33.091 euroa, Äänekoski Piilolan osalta 251.200 euroa, Äänekoski Opinahjon osalta 
26.797 euroa ja Laukaan yksikön osalta 61.385 euroa.  

2. Hallitus päättää esittää valtuustolle, että se merkitsee ylitykset tiedoksi.  

 
Päätös: Hyväksyttiin kohdat 1 ja 2. 
 
 

Hallituksen jäsen Jussi Kananen poistui kokouksesta 
tämän pykälän käsittelyn jälkeen. 

 
 

- - - - 
 
 
§ 14 
 
Hallituksen ehdotus: 
 

Valtuusto merkitsee tiedoksi vuoden 2021 talousarvion investointimäärärahojen tulosalueyli-
tykset kuntayhtymän yhteisten hankintojenosalta 41.271 euroa, atk-tukipalveluiden osalta 
33.091 euroa, Äänekoski Piilolan osalta 251.200 euroa, Äänekoski Opinahjon osalta 26.797 
euroa ja Laukaan yksikön osalta 61.385 euroa. 

 
 
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
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Pöytäkirja  2/2022 

Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Tarkastuslautakunta § 5  28.3.2022 
Tarkastuslautakunta § 4 2.5.2022 
Tarkastuslautakunta § 3 23.5.2022 
Valtuusto § 15 10.6.2022   
 
Tarkastusltk 
 
§ 5 Arviointikertomuksen laadinta 
 
 Tarkastuslautakunta aloittaa arviointikertomuksen laadinnan. 
 
Puheenjohtajan päätösehdotus: 
 
 Tarkastuslautakunta aloittaa valmistella arviointikertomusta vuodelta 2021. 
 
Päätös: Jatketaan arviointikertomuksen laadintaa seuraavassa kokouksessa 2.5. Ja varataan kalente-

riin 23.5. päivä myös arviointikertomuksen työstämistä varten. 
 

- - - -  
 
 

4 § Arviointikertomuksen laadinta 
 
 Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen valmistelua. 
 
Puheenjohtajan päätösehdotus: 
 
 Tarkastuslautakunta jatkaa valmistella arviointikertomusta vuodelta 2021. 
 
Päätös: 
 Jatketaan arviointikertomuksen laadintaa seuraavassa kokouksessa 23.5.2022. 
 

- - - -  
 
 

3 § Arviointikertomuksen laadinta 
 
 Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen valmistelua. 
 
Puheenjohtajan päätösehdotus: 
 
 Tarkastuslautakunta jatkaa valmistella arviointikertomusta vuodelta 2021. 
 
Päätös: Tarkastuslautakunta: 

1) laati arviointikertomuksen ja allekirjoitti sen. 
2) hyväksyi arviointikertomuksen ja päätti esittää sen kuntayhtymän valtuuston käsiteltäväksi. 

 
- - - -  
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Pöytäkirja  2/2022 

Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Tarkastuslautakunta § 5  28.3.2022 
Tarkastuslautakunta § 4 2.5.2022 
Tarkastuslautakunta § 3 23.5.2022 
Valtuusto § 15 10.6.2022   
 
 
§ 15 
 
 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus on liitteenä nro 2. 
 
 
Tarkastuslautakunnan ehdotus: 
 

1. Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen vuodelta 2021 yhtymävaltuuston käsitel-
täväksi 

2. Esittää, että yhtymävaltuusto pyytää tarkastuslautakunnan mahdollisista kannanotoista ja 
havainnoista, joissa tavoitetta ei ole saavutettu, yhtymähallituksen vastaukset. Vastaukset 
käsitellään valtuuston joulukuun kokouksessa. 

 
Päätös: Hyväksyttiin kohdat 1 ja 2 ehdotuksen mukaisesti. 
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Pöytäkirja  2/2022 

Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus § 31 31.3.2022 
Tarkastuslautakunta § 3 2.5.2022 
Valtuusto § 16 10.6.2022   
 
§ 31 
Vuoden 2021 tilinpäätös 

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

 
Kuntayhtymän vuoden 2021 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 2021 tilinpäätös, josta käy ilmi kuntayhtymän 
keskeiset toimintaa ja taloutta koskevat tunnusluvut. 

 
Talousjohtajan ehdotus: 
 

- Hallitus allekirjoittaa vuoden 2021 tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajan tarkastetta-
vaksi 

- Hallitus saattaa tilinpäätöksen tilintarkastuksen jälkeen valtuuston käsiteltäväksi 
- Hallitus esittää valtuustolle, että tilikauden 2021 alijäämä 699.124,35 euroa kirjataan edel-

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

vistusilmoituskirjeen tilintarkastajalle ja talousjohtajan tekemään tilinpäätökseen teknisluon-
teisia korjauksia. 

 
Päätös: Hyväksyttiin kohdat 1-4. 
 
 

Hallituksen jäsenet Antti Puupponen ja Olli Jämsén 
poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ai-
kana ennen pykälän päätöksen tekoa. 
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Pöytäkirja  2/2022 

Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus § 31 31.3.2022 
Tarkastuslautakunta § 3 2.5.2022 
Valtuusto § 16 10.6.2022   
 
Tarkastusltk 
 

Kuntalain 125 §:n mukaan tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kerto-
mus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Kertomuksessa on myös esitettävä, onko tilinpää-
tös hyväksyttävä ja voidaanko toimielimen jäsenelle ja asianomaisen toimielimen tehtäväalu-
een johtavalle viranhaltijalle (tilivelvollinen) myöntää vastuuvapaus. 

 
Jos tilintarkastaja havaitsee, että kuntayhtymän hallintoa ja taloutta on hoidettu vastoin lakia 
tai valtuuston päätöksiä, eikä virhe tai aiheutunut vahinko ole vähäinen, tilintarkastuskerto-
muksessa on tehtävä asiasta tilivelvolliseen kohdistuva muistutus. 

 
Tarkastuslautakunnan on hankittava tilintarkastuskertomuksessa tehdystä muistutuksesta asi-
anomaisen selitys sekä yhtymähallituksen lausunto. Yhtymävaltuusto päättää toimenpiteistä, 
joihin tarkastuslautakunnan valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehdyt muistutukset an-
tavat aihetta. Hyväksyessään tilinpäätöksen yhtymävaltuusto päättää vastuuvapaudesta tilivel-
vollisille.  
 
Tilintarkastaja on saanut päätökseen vuoden 2021 hallinnon ja tilinpäätöksen tarkastamisen 
ja esittelee vuoden 2021 tilintarkastuksen tulokset ja tilintarkastuskertomuksen. Tilintarkas-
tuskertomus jaettaan jäsenille kokouksessa. 
 
Tilintarkastaja esittää tilintarkastuskertomuksessa tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuva-
pauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastetulta tilikaudelta.  

 
Puheenjohtajan ehdotus: 
 
Tarkastuslautakunta päättää: 
 
- esittää tilintarkastuskertomuksen yhtymävaltuustolle tiedoksi 
- esittää yhtymävaltuustolle, että vuoden 2021 tilinpäätös hyväksytään ja tilivelvollisille 

myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.2021. 
 
Päätös: Päätettiin saattaa tilintarkastuskertomus yhtymävaltuustolle tiedoksi sekä esittää yhty-
mävaltuustolle, että vuoden 2021 tilinpäätös hyväksytään ja tilivelvollisille myönnetään vastuu-
vapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2021. 

 
 

- - - -  
 
§ 16 
 

Kuntayhtymän tilinpäätös on liitteenä nro 3, tilintarkastuskertomus 2021 liitteenä nro 4 ja tar-
kastuslautakunnan pöytäkirja liitteenä nro 5. 

 
  



13 
Pöytäkirja  2/2022 

Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus § 31  31.3.2022 
Tarkastuslautakunta § 3  2.5.2022 
Valtuusto § 16 10.6.2022 _______________ 
 
 
Hallituksen ja tarkastuslautakunnan ehdotus: 
 

1. Valtuusto hyväksyy tilinpäätöksen ja päättää, että tilikauden 2021 alijäämä 699.124,35 
euroa kirjataan edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille 

2. Valtuusto merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi ja päättää, että tilivelvollisille 
myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.-31.12.2021  

 
Päätös: Hyväksyttiin kohdat 1 ja 2. 
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Pöytäkirja  2/2022 

Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus § 26 31.3.2022 
Hallitus § 40 28.4.2022 
Hallitus § 47 25.5.2022 
Valtuusto § 17 10.6.2022   
 
§ 26 
Kuntayhtymän strategiatyö 
 

Kuntayhtymällä on strategia, jota on ajoittain päivitetty valtiohallinnolta tulleiden ammatillista 
koulutusta koskevien lakien ja asetusten muutosten osalta. Mm. ammatillisen koulutuksen re-
formin vaikutukset alkavat vakiinnuttaa kuntayhtymän toimintaa, joten strategian päivittämi-
selle olisi tarvetta.  
 
Kuntayhtymän johtaja selvittää asiaa tarkemmin kokouksessa. 

 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 

Hallitus keskustelee kuntayhtymän strategian päivittämisestä ja päättä strategiatyön aikatau-
luista. 

 
 
Päätös: Hallitus ja johtoryhmä valmistelevat valtuustolle strategian päivitystä, joka käsitellään valtuus-

ton vuoden 2022 joulukuun kokouksessa. Hallitus valmistelee strategian päivitystä kokouspäi-
vinään varsinaisten kokousten jälkeen. Strategian valmistelutyön päivitykseen otetaan mukaan 
myös henkilöstö ja opiskelijat.  

 
 

- - - - - - 
 
§ 40 
Kuntayhtymän strategiatyö 
 

Johtoryhmä on keskustellut kokouksessaan 20.4.2022 strategiatyön sisällöstä ja painopiste-
alueista. 
 
Kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkela selvittää johtoryhmän valmistelutyön sisältöä kokouk-
sessa. 

 
 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 
 Hallitus merkitsee valmistelutyön tiedoksi. 
 
 
Päätös:  Hallitus hyväksyi valmistelutyön ja valtuutti kuntayhtymän johtajan ja johtoryhmän valmistele-

maan alustavan esityksen strategiatyön uudistamisesta toukokuun kokoukseen. 
 

- - - -  
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Pöytäkirja  2/2022 

Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus § 26 31.3.2022 
Hallitus § 40 28.4.2022 
Hallitus § 47 25.5.2022   
Valtuusto § 17 10.6.2022________________________ 
 
§ 47 (25.5.2022) 
 

Johtoryhmä on valmistellut strategiatyöhön liittyvän alustavan esityksen 4.5.2022 olleessa ko-
kouksessa ja esitys on toimitettu kokoukseen osallistuville. 
 
Kuntayhtymän johtaja selvittää esitystä hallitukselle. 

 
 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 

Hallitus hyväksyy alustavan esityksen ja päättää sen perusteella strategiatyön jatkosta ja tar-
kemmista linjauksista. 

 
 
Päätös: Hyväksyttiin strategiatyön alustava esitys.  
 

Hallitus päätti viedä esityksen valtuuston kesäkuun kokoukseen ja esittää, että valtuusto hy-
väksyy strategiatyön päivityksen jatkovalmistelun esityksen mukaisesti. 

 
 

 
 
Hallituksen jäsen Olli Jämsén liittyi kokoukseen tä-
män pykälän käsittelyn aikana. 

 
- - - - - 
 

 
§ 17 
 

Kuntayhtymän johtaja esittelee valtuustolle hallituksen ja johtoryhmän strategiatyön valmiste-
lua ja alustavan esityksen. 

 
 
Päätösehdotus: 
 

Valtuusto hyväksyy  
 
1. strategiatyön alustavan esityksen 
2. strategiatyön päivityksen jatkovalmistelun esityksen mukaisesti. 

 
Päätös: Hyväksyttiin kohdat 1 ja 2. 
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Pöytäkirja  2/2022 

Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus § 39 28.4.2022  
Valtuusto § 18  10.6.2022________________________ 
 
§ 39 
Hallintosäännön muutos 
 

Kuntayhtymän hallitus on kokouksessaan 31.3.2022, 27 § perustanut neljä asiakkuusvastaa-
van virkaa, jotka liittyvät Työelämäpalveluissa toimivien asiakkuusvastaavien työtehtäviin. Ky-
seiset asiakkuusvastaavat hoitavat mm. oppisopimuskoulutuksen tehtäviä. Voimassa olevan 
hallintosäännön mukaan 26 §:n Oppisopimuskoulutuksen tehtävät ja toimivalta ovat liittyneet 
oppisopimuskoulutuksen kehittämisasiantuntijan tehtäviin ja toimivaltaan.   
 
Virkojen perustamisen myötä on tarkoituksen mukaista muuttaa hallintosäännön 26 §:n sisältö 
vastaamaan koko oppisopimustoiminnassa toimivien henkilöiden tehtäviä ja toimivaltaa. Kou-
lutusjohtaja Marjo-Riitta Vainio ja oppisopimuskoulutuksen kehittämisasiantuntija Heli Skantz 
ovat valmistelleet pykälä uuden sisällön. 
 
Hallintosääntö ja vertailu hallintosääntöjen muutoksista on lähetetty hallituksen kokoukseen 
osallistuville. 

 
 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 

1. Hallitus hyväksyy hallintosäännön 26 §:n muutokset 
2. Hallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy hallintosäännön 26 §:n muutokset ja muu-

tettu hallintosääntö tulee voimaan 1.7.2022. 

 
Päätös: Hallitus hyväksyi kohdat 1 ja 2 lisäten seuraavan lauseen hallintosäännön 26 §:n: 
 

Oppisopimuskoulutuksen asiakkuusvastaavat ja kehittämisasiantuntija vastaavat seuraavista 
tehtävistä, kun oppisopimuksen kesto on koko opiskelijan opiskeluoikeusaika. 

 
 

- - - - - 
 
§ 18 
 
 Muutettu hallintosääntö 26 §:n osalta on liitteenä nro 6. 
 
 
Päätösehdotus: 
 

Valtuusto hyväksyy hallintosäännön muutoksen 26 §:n osalta ja muutettu hallintosääntö tulee 
voimaan 1.7.2022. 

 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 

Valtuutettu Tero Parkatti liittyi Teamsillä kokoukseen 
tämän pykälän päätöksen teon aikana. 
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Valtuusto  § 19  10.6.2022    
 
§ 19 
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 ole. 
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Muutoksenhakukiellot 
 

Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska pää-
tös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
Pykälät: 9, 11, 12, 15, 17, 19 
 
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: 10,13,14,16,18   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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