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Äänekoski, jollei salassa pitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. 

 
Pöytäkirjaotteen oikeaksi todistaa 

http://www.poke.fi/


3 
Pöytäkirja  8/2022 

 

Hallitus § 65,66 29.9.2022 __________________ 
 
§ 65 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 

 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus:  
 

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
§ 66  
Pöytäkirjantarkastajien valinta 
 
 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Carita Tuominen ja Pentti Räisänen 
 
 

 
Päätös: Hyväksyttiin.  
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Hallitus § 67 29.9.2022 __________________ 
 
§ 67 
Ilmoitusasiat 
 
Äänekosken kaupunki 
 

Äänekosken kaupunki on antanut 16.8.2022 päivätyllä kirjeellä kuulutuksen tonttijaosta. Kuu-
lutus koskee tonttijaon muutosta Äänekosken kaupungin omaa maa-aluetta Pukkimäen taaja-
massa olevan 1. kaupunginosan korttelia 1019. Tonttijako ei vaikuta kuntayhtymän alueeseen 
eikä aiheuta kuntayhtymältä toimenpiteitä. 

 
Tarkastuslautakunta 
 

Tarkastuslautakunta on pitänyt kokouksen 13.9.2022 ja kokouksen pöytäkirja on nähtävillä 
oheisesta linkistä Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 13.9.2022-6/2022 

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

https://poke.fi/poke/hallinto/tarkastuslautakunta
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Hallitus § 68 29.9.2022  ______ 
 
§ 68 
POKE koulutus Oy:n katsaus 
 

POKE koulutus Oy:n yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaisesti osakeyhtiön toimitusjohtajan katsaus 
esitetään säännöllisesti hallituksen kokouksessa. 
 
POKE koulutus Oy:n toimitusjohtaja Jouni Kurkela esittelee osakeyhtiön vuoden 2021 tilinpää-
töstä ja toimintaa. 

 
 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus:  
 
 Hallitus merkitsee tiedoksi POKE koulutus Oy:n toimitusjohtajan katsauksen. 
 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
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Hallitus § 69 29.9.2022  ______ 
 
§ 69 
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. 
  

http://www.poke.fi/
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Hallitus § 70 29.9.2022  ______ 
 
§ 70 
Metsäalan perustutkinnon, metsäkoneenkuljetuksen osaamisalan järjestämisluvan hakeminen 
 

Kuntayhtymä on hakenut syksyllä 2020 muutosta koulutuksen järjestämislupaan, joka oikeut-
taisi järjestää metsäalan perustutkinnon, metsäkoneenkuljetuksen osaamisalan koulutusta.  
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö ei myöntänyt 9.3.2021 päivätyllä kirjeellä oikeutta järjestää met-
säalan perustutkinnon, metsäkoneenkuljetuksen osaamisalaa. Perusteena on ollut, että esite-
tyn tutkinnon osaamisalan koulutustarpeeseen voidaan vastata kuntayhtymän ensisijaisen toi-
minta-alueen nykyisillä järjestämisluvilla. Koko maassa järjestämislupia on kyseiseen osaamis-
alaan 13 järjestäjällä ja koulutuksen järjestäjän alueella on järjestämislupa koko maakunnan 
alueella yhdellä järjestäjällä (Gradia). 
 
Kuntayhtymällä on tarkoitus hakea uudelleen metsäalan perustutkinnon, metsäkoneenkulje-
tuksen osaamisalan järjestämislupaa, koska kyseiselle koulutukselle tarve on edelleen kova 
eikä muiden koulutuksenjärjestäjien tarjonta ole näkynyt kuntayhtymän alueella.  
 
Koulutusjohtaja Pekka Janhonen on laatinut lausuntopyynnön ja se on lähetetty hallituksen var-
sinaisille jäsenille järjestämisluvan haun päätöksenteon pohjaksi. Lausuntopyyntö toimitetaan 
sidosryhmille hallituksen kokouksen jälkeen. 
 

 
Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 

 
Hallitus päättää hakea uudelleen metsäalan perustutkinnon, metsäkoneenkuljetuksen osaa-
misalan järjestämislupaa. 

 
Päätös: Hyväksyttiin. 
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Hallitus § 71 29.9.2022  ______ 
 
§ 71 
Varainhoitovuoden 2022 aikana jaettavaksi jätetyn perusrahoituksen ja lisätalousarvioon perustuvien lisära-
hoitusten hakeminen 

 
Opetus- ja kulttuuriministeriö ohjeistaa 19.9.2022 päivätyllä kirjeellä VN/24867/2022 amma-
tillisen koulutuksen järjestäjiä varainhoitovuoden 2022 aikana jaettavaksi jätetyn perusrahoi-
tuksen hakemista sekä toisen lisätalousarvion perusteella koronavirusepidemian johdosta tar-
vittaviin tukitoimiin osaamisvajeiden paikkaamiseksi ja opiskelijoiden hyvinvoinnin vahvista-
miseksi myönnettävän lisärahoituksen (26 milj. €) hakemisesta. Samalla ohjeistetaan myös 
työvoimakoulutuksena järjestettävän hoiva-avustajakoulutuksen lisäämiseen sekä Ukrainasta 
tulleille pakolaisille järjestettävään ammatilliseen koulutukseen ja tutkintokoulutukseen val-
mentavaan koulutukseen (TUVA) tarvittavan rahoitusten hakemisesta.  
 
Lisärahoituksen myöntäminen yllä mainittuihin tarkoituksiin edellyttää, että niihin tullaan osoit-
tamaan määrärahaa lisätalousarviossa. Hallituksen esitys vuoden neljänneksi lisätalousarvio-
esitykseksi annetaan eduskunnalle lokakuun lopulla. Tämän vuoksi opetus- ja kulttuuriministe-
riö pyytää koulutuksen järjestäjiltä tarpeelliset hakemukset jo tässä vaiheessa, jotta mahdolli-
set lisärahoitukset voitaisiin sisällyttää eduskuntaehdolla heti lisätalousarvioesityksen antami-
sen jälkeen tehtävään toiseen lisäsuoritepäätökseen. 
 
Koulutuksen järjestäjien tulee toimittaa hakemukset opetus- ja kulttuuriministeriöön viimeis-
tään 17.10.2022 mennessä.  

 

Kuntayhtymän johtajan ehdotus: 
 

1. Hallitus merkitsee tiedoksi opetus- ja kulttuuriministeriön kirjeen perusrahoituksen ja lisä-
talousarvioon perustuvien lisärahoitusten hakemisesta. 

2. Hallitus valtuuttaa kuntayhtymän hallinnon valmistelemaan hakemuksen ja toimittamaan 
sen määräpäivään mennessä opetus- ja kulttuuriministeriöön. 
 

Päätös: Hyväksyttiin kohdat 1 ja 2. 
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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   
 
§ 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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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   
 
§ 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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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   
 
§ 72  
 

Johtoryhmä on keskustellut 7.9.2022 olleessa suunnittelupäivässä kuntayhtymän strategiatyö-
hön liittyen toiminta- ja taloussuunnitelmakauden 2023-25 linjaustarpeista. 
 
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.  
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Hallitus § 73 29.9.2022  ______ 
 
§ 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. 
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Hallitus § 74 29.9.2022  ______ 
 
§ 74 
Kuntayhtymän talouskatsaus 
 

Talousjohtaja esittelee kokouksessa kuntayhtymän maksuvalmiutta ja taloustilannetta. 
 
Talousjohtajan ehdotus: 
 

Hallitus merkitsee kuntayhtymän talouskatsauksen tiedoksi. 
 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
 
 
 

Hallituksen jäsen Marke Tuominen poistui tämän py-
kälän käsittelyn aikana. 
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Hallitus § 75 29.9.2022  ______ 
 
§ 75 
Kuntayhtymän johtajan päätökset 
 

Kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkelan tekemät otto-oikeuskelpoisuuden piiriin kuuluvat päätök-
set ajalta 29.8.-20.9.2022 on ilmoitettu kuntayhtymän hallintosäännön 27 §:n ja hallituksen 
päätöksen 25.4.2019, 47 §:n mukaisesti sähköisesti hallituksen kokoukseen osallistuville luot-
tamushenkilöille. 
 
Kuntayhtymän johtaja Jouni Kurkela on ollut estyneenä tekemään päätöksiä ajalla 18.8.-
26.8.2022. Tällä aikavälillä Jouni Kurkelan otto-oikeuskelpoisuuden piiriin kuuluvia päätöksiä 
on tehnyt hänen viransijaisena toiminut koulutusjohtaja Riitta Salmijärvi-Korhonen. Hallituk-
selle on lähetetty tiedoksi myös Riitta Salmijärvi-Korhosen päätökset ajalta 18.8.-26.8.2022. 

 
Hallituksen puheenjohtajan ehdotus:  

 
Hallitus päättää, ettei päätöksiä oteta hallituksen käsittelyyn. 

 
 
Päätös: Hyväksyttiin 
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Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvali-
tusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.  
Pykälät: 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 

 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.  
Pykälät: 65 

 
 
MUUTOKSENHAKUOHJEET 
 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen 
Pykälät: 65 

 
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:  
Pykälät:  

 
 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

