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Pöytäkirja  3/2022 

Valtuusto 
 
Aika: Torstai 13.10.2022 klo 14.30 – 14.49 
Paikka: Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, auditorio/Teams, Piilolantie 17, 44100 Äänekoski 
 
Käsiteltävät asiat 
 
§ Otsikko     Liite nro Sivu 
 

20 Kokouksen avaus     3 

21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  1 4 

22 Pöytäkirjantarkastajien valinta    5 

23 Ääntenlaskijoiden valinta     5 

24 Arviointikertomuksen vastineet   2 6 

25 Kuntayhtymän strategiatyö    7 

26 Lisätalousarvio vuodelle 2022   3 10 

27 Kiireelliset asiat     11 

 Muutoksenhaku/valitusosoitus     
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Pöytäkirja  3/2022 

 

Valtuusto 
 
Aika: Torstai 13.10.2022 klo 14.30 – 14.49 
Paikka: Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, auditorio/Teams, Piilolantie 17, 44100 Äänekoski 
 
 
OSALLISTUJAT  
läsnäolijat   Liite nro 1 
 

- - - - 

Muut osallistujat Jouni Kurkela, kuntayhtymän johtaja 
  Kari-Pekka Pakkala, talousjohtaja 
 
Allekirjoitukset     
sähköisesti  19.10.2022   24.10.2022 
 

  Ville Kivimäki   Kari-Pekka Pakkala 
  puheenjohtaja  pöytäkirjanpitäjä 
 
Käsitellyt asiat 20 – 27 § 
 
   
Pöytäkirjan tarkastus    
sähköisesti  19.10.2022   21.10.2022 
 
 
  Pipsa Häkkänen  Hannu Aho    
 
Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Pöytäkirja pidetään nähtävänä 31.10.2022 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  § 20      
 
§ 20 
Kokouksen avaus 
 
 Valtuuston puheenjohtaja avaa kokouksen. 
 
 
Päätös: Puheenjohtaja Ville Kivimäki avasi kokouksen. 
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Valtuusto  § 21      
 
§ 21 
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 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 mu-

kaisesti.  
Todettiin, että Kivijärven ja Kyyjärven kunnasta ei ollut edustusta. 
Todettiin, että kokouksen kokonaisäänimäärä on 1115. 
Todettiin lisäksi, että läsnä kokouksessa olivat hallituksen jäsenet Marke Tuominen, Lauri Lax, 
Pentti Räisänen ja Teams -sovelluksella Carita Tuominen, kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkela 
sekä talousjohtaja Kari-Pekka Pakkala. 
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Valtuusto  § 22, 23      
 
§ 22 
Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
 
Ehdotus: Valtuusto valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä pöytäkirjantarkastajiksi. 
 
 Valtuusto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Pipsa Häkkäsen ja Hannu Ahon. 
 
 
Päätös: Hyväksyttiin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 23 
Ääntenlaskijoiden valinta 
 
Ehdotus: Valtuusto valitsee keskuudestaan kaksi jäsentä ääntenlaskijoiksi. 
 
 Valtuusto valitsee ääntenlaskijoiksi Pipsa Häkkäsen ja Hannu Ahon. 
 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus § 73  29.9.2022  
Valtuusto § 24  13.10.2022   
 
§ 73 
Vuoden 2021 arviointikertomuksen käsittely 

 
 Valtuusto on 10.6.2022, 15 § tarkastuslautakunnan esityksestä hyväksynyt seuraavaa: 
 

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. 

Liitteen 1 mukainen selvitys arviointikertomuksessa havaittuihin kannanottoihin on toimitettu 
hallituksen kokoukseen osallistuville ja on nähtävillä ammattiopiston nettisivuilla www.poke.fi.  

 
 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 

Hallitus päättää esittää valtuustolle tiedoksi liitteen 1 mukaisen selvityksen arviointikertomuk-
sessa havaittuihin kannanottoihin. 

 
 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
 

- - - -  
 

 
§ 24 
 
 Selvitys arviointikertomuksessa havaittuihin kannanottoihin on liitteenä nro 2. 
 
 
Hallituksen ehdotus: 
 
 Valtuusto päättää merkitä tiedoksi liitteen 2 mukaisen selvityksen. 
 
Päätös: Hyväksyttiin.  

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

Hallitus  § 26 31.3.2022 
Hallitus  § 40 28.4.2022 
Hallitus  § 47 25.5.2022 
Valtuusto  § 17 10.6.2022 
Hallitus  § 72  29.9.2022 
Valtuusto  § 25 13.10.2022  
   
§ 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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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus  § 26 31.3.2022 
Hallitus  § 40 28.4.2022 
Hallitus  § 47 25.5.2022 
Valtuusto  § 17 10.6.2022 
Hallitus  § 72  29.9.2022 
Valtuusto  § 25  13.10.2022   
 
§ 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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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus  § 26  31.3.2022 
Hallitus  § 40  28.4.2022 
Hallitus  § 47  25.5.2022 
Valtuusto  § 17  10.6.2022 
Hallitus  § 72  29.9.2022   
Valtuusto  § 25  13.10.2022_________________ 
 
§ 72 
 

Johtoryhmä on keskustellut kuntayhtymän strategiatyöhön liittyen toiminta- ja taloussuunnitel-
makauden 2023-25 linjaustarpeista 7.9.2022 olleessa suunnittelupäivässä. 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut toisen asteen koulutuksen yhteistyön ja järjestäjära-
kenteen kehittämishankkeen valmisteluryhmän, joka on koostanut hankkeen loppuraportin. 
Loppuraportissa esitetään ehdotukset kehittämistoimista toisen asteen koulutukselle ja se tul-
laan julkaisemaan 27.9.2022. Loppuraportin ehdotukset tulevat vaikuttamaan mm kuntayhty-
män strategiatyöhön.  
 
Hallituksen kokoukseen osallistuville on lähetetty päivitetty esitys strategiatyöstä. Kuntayhty-
män johtaja Jouni Kurkela selvittää päivitettyä esitystä kokouksessa. 

 
 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 

1. Hallitus hyväksyy päivitetyn strategiatyöesityksen. 
2. Hallitus jatkaa strategiatyötä esityksen pohjalta. 
3. Hallitus päättää viedä alustavan esityksen valtuuston lokakuun kokoukseen. 

 
Päätös: Hyväksyttiin kohdat 1-3 
 
 

- - - - - - 
 

§ 25 
 

Strategiatyön päivitetty esitys on lähetetty esityslistan mukana valtuustoon jäsenille. 
 
Kuntayhtymän johtaja esittelee hallituksen ja johtoryhmän alustavan strategiatyön esityksen ja 
selvittää strategiatyön jatkovalmistelua valtuuston infotilaisuudessa ennen kokousta. 

 
Päätösehdotus: 
 
 Valtuusto päättää 
  

1. hyväksyä strategiatyön päivitetyn esityksen. 
2. strategiatyön jatkovalmistelusta esityksen pohjalta. 
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

 
Hallitus  § 26  31.3.2022 
Hallitus  § 40  28.4.2022 
Hallitus  § 47  25.5.2022 
Valtuusto  § 17  10.6.2022 
Hallitus  § 72  29.9.2022   
Valtuusto  § 25  13.10.2022_________________ 
 
Käsittely:  Valtuuston jäsen Jouko Leskinen esitti strategiatyön päivitettyyn esitykseen muutoksen. Muu-

tos koskee hallituksen kommentin kohtaa ”Investoinnit vain välttämättömät”, jonka sanamuoto 
muutettaisiin ”Investointeja viivästytetään”. Jouko Leskisen tekemää muutosesitystä kannatet-
tiin. 

 
Päätös: Valtuusto hyväksyi yksimielisesti Jouko Leskisen esityksen strategiatyön muutoksesta sekä 

päätösehdotuksen kohdan 2. 
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Hallitus  § 73  29.9.2022 
Valtuusto  § 26  13.10.2022 ___________ 
 
§ 73 
Lisätalousarvio vuodelle 2022 
 

Valtuusto on hyväksynyt 17.12.2021 pidetyssä kokouksessa talousarvion vuodelle 2022.  
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö on 28.4.2022 päätöksellään VM/5431/2022 myöntänyt varain-
hoitovuoden 2022 ensimmäisellä lisäsuoritepäätöksellä opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen 
sekä opetuksen tukitoimiin 480.131 euroa ja koulutuskorvausten uudistamisen kokeiluun 
46.497 euroa. 
 
Lisäsuoritepäätöksen myötä kuntayhtymä on palkannut opettajia ja opetuksen tukihenkilöstöä, 
joka on vaikuttanut henkilöstökulujen kasvuun. Valtionosuusrahoituksen kasvun ja henkilöstö-
kulujen nousun vuoksi kuntayhtymän taloustoimistossa on laadittu lisätalousarvio, joka on liit-
teenä nro 2. 
 
Talousjohtaja Kari-Pekka Pakkala selostaa kokouksessa tilannetta. 

 
 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 

Hallitus päättää esittää valtuustolle, että se hyväksyisi liitteen nro 2 mukaisen lisätalousarvion 
käyttötalouden osalta vuodelle 2022. 

 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
 

Hallituksen jäsenet Marjatta Suomäki ja Antti Puup-
ponen poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsitte-
lyn aikana. 

 
- - - - - 

 
 
§ 26 
 
Hallituksen ehdotus: 
 

Valtuusto päättää hyväksyä liitteen nro 3 mukaisen lisätalousarvion käyttötalouden osalta vuo-
delle 2022. 

 
 
Päätös:  Hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajien  
nimikirjaimet 

Valtuusto  § 27   13.10.2022   
 
§ 27 
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: 20, 22, 23, 24, 25, 27 
 
Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
Pykälät:  

 
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: 21, 26    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
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
mailto:toimisto@poke.fi

