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Jäsenkunnille 

 
 

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2021-23 

 

Äänekosken ammatillisen koulutuksen kuntayhtymässä valmistellaan vuosien 2021-23 

toiminta- ja taloussuunnitelmaa. Edellisen, vuosien 2020−22 suunnitelman valtuusto on 

hyväksynyt kokouksessaan 4/13.12.2019 § 8.  

 

Kuntayhtymä pyytää jäsenkunniltaan esityksiä ja kannanottoja vuosien 2021-23 toiminta- 

ja taloussuunnitelmassa huomioon otettavista seikoista. Esityksiä ja kannanottoja 

valmistellessaan kuntien olisi hyvä kuulla myös kuntayhtymän hallinnossa olevia 

edustajiaan. 

 

Kuntayhtymän tehtävä 

 

Kuntayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntien puolesta ammatillisesta koulutuksesta 

annetussa lainsäädännössä säädettyä opetusta ja muuta toimintaa. 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen mukaisesti kuntayhtymällä on oikeus myöntää 

tutkintoja ja antaa tutkintokoulutusta seuraavilla aloilla: 

 

humanistiset ja taidealat 

kauppa, hallinto ja oikeustieteet 

luonnontieteet 

tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ict) 

tekniikan alat 

maa- ja metsätalousalat 

terveys- ja hyvinvointialat 

palvelualat 

 

Kuntayhtymä järjestää myös ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavaa VALMA-

koulutusta. 

 

Ammatillisen koulutuksen rahoitus jakaantuu vuonna 2020 laskennalliseen perus-, 

suoritus-, vaikuttavuus- ja strategiarahoitukseen. Opetus- ja kulttuuriministeriön 

suoritepäätöksen mukaisesti vuonna 2020 tavoitteellinen opiskelijavuosimäärä on 

1 622, josta työvoimakoulutuksen osuus 50. Vuonna 2020 opetus- ja kulttuuriministeriö 

myönsi kuntayhtymälle 80 000 € ammatillisen koulutuksen strategiarahoitusta. 

 

Koulutus voidaan järjestää oppilaitoksessa, työpaikalla oppisopimukseen tai 

koulutussopimukseen perustuvana koulutuksena ja myös virtuaalisissa ympäristöissä. 

 

Kuntayhtymän strategiat 

 

Kuntayhtymän perustehtävänä, toiminta-ajatuksena on: Ammattitaidolla hyvinvointia 

seudun parhaaksi. Toimintaa ohjaavat arvoina yhdessä tekeminen, vastuullisuus sekä 

uudistuminen ja kehittyminen. Tavoitteena on, että kuntayhtymä on vetovoimainen 

osaamisen kehittäjä. Perustehtävän toteuttamiseksi ja tavoitetilan saavuttamiseksi 
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keskeisiä ovat asiakaslähtöisyys, toimiva työyhteisö ja motivoitunut henkilöstö sekä 

tuloksellinen toiminta ja talous. 

 

Kuntayhtymän ylläpitämän Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto POKEn toiminnan 

lähtökohtana on seudullisuus. Ammattiopisto järjestää seutujen työvoimatarpeesta 

lähtevää ammatillista koulutusta lähellä asiakasta. Pohjoisen Keski-Suomen kehityksen 

ja elinvoimaisuuden kannalta on tärkeätä, että työpaikat säilyvät alueella ja että työelämä 

saa tarvitsemaansa osaavaa työvoimaa. Koulutustarjonnalla on suuri vaikutus 

muuttoliikkeeseen, ja monipuolinen koulutusverkko edistää alueen elinvoimaisena 

säilymistä. 

 

Keinoja nuorten koko ikäluokan koulutuksesta huolehtimisessa ovat 

 

- peruskoulun ja ammatillisen koulutuksen nivelvaiheen kehittäminen 

- toimivat opiskelijapalvelut 

- hyvin toimiva yhteistyö muiden viranomaisten kanssa 

- hyvin toimivat työelämäsuhteet. 

 

Nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi kuntien viranomaisten ja POKEn välillä tehdään 

koko ajan yhteisten toimintamallien suunnittelua. Mm. poissaoloihin puututaan 

varhaisemmin, ja mahdollinen eroava opiskelija voi siirtyä väliaikaisesti valmentavaan 

(VALMA) koulutukseen ennen lopullista päätöstä. Korona-epidemian mahdollinen 

jatkuminen voi vaikuttaa toimenpiteiden painotuksiin. 

 

Kaikissa ammatillisissa opinnoissa huomioidaan aiemmin hankittu osaaminen. 

Opinnoissa keskitytään puuttuvan osaamisen hankkimiseen.  

 

Strategisten mittareiden ja tavoitteiden uudistaminen uudistuneen lainsäädännön 

edellyttämään muotoon on aloitettu. Tavoitteena on, että kuntayhtymän valtuusto 

hyväksyy ne syksyllä 2020 talous- ja toimintasuunnitelman käsittelyn yhteydessä. 

 

 

Toiminnan rahoitus 

 

Kuntayhtymä on rahoittanut toimintansa opetus- ja kulttuuriministeriöltä saamallaan 

rahoituksella sekä muilla koulutuksen myyntituloilla. Tämä on rahoituksen rakenne 

tulevinakin vuosina. 

 

Oppivelvollisuusiän nostaminen 18 vuoteen ja toisen asteen maksuttomuus tulevat 

vaikuttamaan merkittävästi kuntayhtymän talouteen. Jäsenkuntia informoidaan 

säännöllisesti ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmän vaikutuksista.  

 

Toiminnallisista muutoksista huolimatta kuntayhtymän tavoite on selvitä laadukkaasti 

opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella sille kuuluvasta koulutustehtävästä. 

 

Jäsenkuntien esitykset ja kannanotot vuosien 2021-23 toiminta- ja taloussuunnitelmaa varten 

 

Jäsenkuntia pyydetään toimittamaan esitykset ja kannanotot suunnitelmassa huomioon 

otettavista seikoista 30.9.2020 mennessä: 

 

toimisto@poke.fi 
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ÄÄNEKOSKEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ 

 

 

 

Jouni Kurkela   Kari-Pekka Pakkala  

Kuntayhtymän johtaja  Talousjohtaja 


