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Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Yv 24.11.2021 § 17
Yhtymävaltuuston koollekutsumisesta on määrätty Keudan hallintosäännön
75 §, jossa todetaan, että kutsu on lähetettävä vähintään 14 päivää ennen
kokousta erikseen kullekin valtuutetulle ja niille, joilla on kokouksessa
läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta
tiedotettava kuntayhtymän verkkosivuilla.
Keudan hallintosäännön 76 §:n mukaan esityslista, joka sisältää
selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset yhtymävaltuuston
päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jollei erityiset syyt ole
esteenä. Hallintosäännön 78 §:n mukaan valtuuston esityslista julkaistaan
myös kuntayhtymän verkkosivuilla.
Tämän kokouksen kokouskutsu on lähetetty yhtymävaltuuston jäsenille
10.11.2021 ja esityslista on julkaistu kuntayhtymän www-sivuilla sekä
lähetetty yhtymävaltuuston jäsenille 12.11.2021.
Äänivalta yhtymävaltuustossa määräytyy siten, että kullakin jäsenkunnalla
on edustajiensa lukumäärää vastaava äänimäärä, joka jakautuu tasan
saapuvilla olevien jäsenkunnan edustajien kesken. Yhtymävaltuusto on
päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) valtuutetuista on
läsnä.
Ääniluettelo liitteenä.
Päätösehdotus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Suoritetaan läsnäolijoiden toteaminen ja mikäli enemmän kuin 2/3 jäsenistä
on saapuvilla, todetaan kokous jäsenmäärältään päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksessa oli läsnä 16
valtuutettua ja 2 varajäsentä. Äänimäärästä oli edustettuna 19/21.
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Pöytäkirjantarkastajien valinta

Yv 24.11.2021 § 18
Keudan hallintosäännön 96 §:n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi
kullakin kerralla sitä varten valittua valtuutettua, jollei valtuusto jonkin asian
kohdalla ole päättänyt, että pöytäkirja tarkastetaan muulla tavalla.
Keudan hallintosäännön 99 §:n mukaan toimitettaessa enemmistövaali suljetuin
lipuin, kokouksen pöytäkirjantarkastajat toimivat samalla ääntenlaskijoina ja
avustavat muutenkin vaalitoimituksessa, jollei valtuusto toisin päätä.
Yhtymävaltuusto valitsee kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat
tarvittaessa myös ääntenlaskijoina.
Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin yksimielisesti valtuutetut Marko Ceder ja Lassi
Markkanen.
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Kuntayhtymän johtajan katsaus
Yv 24.11.2021 § 19
Kuntayhtymän johtaja tuo yhtymävaltuuston tiedoksi ajankohtaiset asiat.
Päätösehdotus

Merkitään kuntayhtymän johtajan katsaus tiedoksi.

Päätös

Kuntayhtymän johtajan katsaus merkittiin tiedoksi.
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Vuoden 2021 talousarvion muuttaminen: hankekohtainen rakentaminen
Yh 10.11.2021 § 86
Kuntalain 110 §:n mukaan kuntayhtymän toiminnassa ja taloudenhoidossa
on noudatettava talousarviota.
Suomen kuntaliiton suositusten mukaan talousarvioon tehtävät muutokset
on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarvion
hyväksymisen yhteydessä päätetään talousarvion sitovuustasosta.
Kuntayhtymän vuoden 2021 talousarviossa käyttötalousosan sitovuustaso
on yhtymävaltuuston tulosalueille hyväksymät nettomäärärahat
(=tilikauden tulos). Investointiosassa sitovuustasoksi on määritelty
yhtymävaltuuston hankkeelle tai hankeryhmälle, rakentamiseen ja
saneeraukseen sekä kalustohankintoihin hyväksymät määrärahat.
Kuntayhtymän talousarvio vuodelle 2021 hyväksyttiin yhtymävaltuustossa
25.11.2020 ja talousarviota on muutettu yhtymävaltuuston päätöksellä §5
19.5.2021.
Kuntayhtymän talousarvioon ja -suunnitelmaan sisältyy erikseen määräraha
Keudan Wärtsilänkadun toimipisteen vanhan osan ensimmäisen kerroksen
aulojen ja keittiösiiven toisen kerroksen peruskorjauksen toteutukseen.
Vuoden 2021 talousarviossa hankkeelle on varattu yhteensä 900.000 €.
Tämänhetkinen arvio hankkeen kokonaiskustannuksista on yhteensä
1.490.000 €.
Hankkeen lopullinen toteutettava käyttötarkoitus (keudaattori -toiminta ja
oppilashuollon tilat) ja sen myötä vuonna 2021 toteutettavan osuuden
laajuus päätettiin käyttäjien toimesta vasta vuoden 2021 maaliskuussa.
Suunnittelun yhteydessä havaittiin, että ehdoton edellytys remontin
toteuttamiselle ja sisäilman laadun parantamiselle on ilmanvaihdon
parantaminen koko keittiösiiven alueella. Laskelmia tehdessä havaittiin, että
ilmastoinnin päivittäminen on todella tarpeen ja samalla voitiin huomioida
myös tarvittava jäähdytys. Suunnittelussa päädyttiin ratkaisuun, jossa
aluetta palvelemaan rakennettiin kokonaan uusi IV-konehuone rakennuksen
vesikatolle.
Keittiösiiven toisen kerroksen peruskorjaus on osa Wärtsilänkadun vanhan
osan vuosille 2019–2023 jakaantuvan peruskorjaushankkeen toteutusta.
Koko kerros oli käytännöllisintä toteuttaa kerralla vuoden 2021 aikana, jotta
oppilashuollon ja keudaattori -toiminnan toiminnot päästiin aloittamaan
peruskorjatuissa tiloissa vuoden 2021 syksyllä ja rakennuksen vanhan osan
peruskorjausta päästään jatkamaan vuonna 2022 ensimmäisen kerroksen
vanhojen oppilashuollon tilojen osalta.
Alla olevassa taulukossa on kuvattu esitetyt määrärahamuutokset:

INVESTOINTIOSA

TA 2021 MUUTOS, €

Määräraha
muutoksen
jälkeen, €
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1 490 000

Esittelijä

Kuntayhtymän johtaja Riikka-Maria Yli-Suomu

Päätösehdotus

Esitän, että yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että:
1) Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän vuoden 2021 talousarvioon
tehdään muutos, jossa investointiosan hankekohtaiseen rakentamiseen
lisätään 590.000 € Wärtsilänkadun vanhan osan 1. krs aulojen ja
keittiösiiven 2. krs peruskorjaukseen. Muutoksen jälkeen hankekohtainen
määräraha on 1.490.000 €;
2) määrärahamuutos katetaan kuntayhtymän kertyneellä ylijäämällä ja
tulorahoituksella.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Yv 24.11.2021 § 20
110/02.02.06/2021
Päätösehdotus

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että:
1) Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän vuoden 2021 talousarvioon
tehdään muutos, jossa investointiosan hankekohtaiseen rakentamiseen
lisätään 590.000 € Wärtsilänkadun vanhan osan 1. krs aulojen ja
keittiösiiven 2. krs peruskorjaukseen. Muutoksen jälkeen hankekohtainen
määräraha on 1.490.000 €;
2) määrärahamuutos katetaan kuntayhtymän kertyneellä ylijäämällä ja
tulorahoituksella.

Päätös

Yhtymävaltuusto hyväksyi yksimielisesti yhtymähallituksen esityksen.
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Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän hallintosääntö 1.1.2022 alkaen
Yh 10.11.2021 § 87
Kunnan ja kuntayhtymän päätöksenteko- ja hallintomenettelystä säädetään
kuntalain 12 luvussa. Kuntalain lisäksi menettelyä ohjaavat muun muassa
hallintolaki ja hallinnon yleiset periaatteet.
Hallintosääntö on kunnan hallinnon ja toiminnan keskeinen ohjausväline.
Jokaisessa kunnassa ja kuntayhtymässä on oltava hallintosääntö, jonka
sisällön määrittelee kuntalain (410/2015) 90 §.
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän nykyinen hallintosääntö
noudattaa kuntalain määräyksiä sekä kuntaliiton antamaa
hallintosääntömallia. Tällä hetkellä voimassa oleva hallintosääntö on tullut
voimaan 1.6.2021 ja se hyväksyttiin yhtymävaltuustossa 19.5.2021.
Sen lisäksi mitä kuntayhtymän hallintosäännössä on määrätty,
kuntayhtymän viran- ja toimenhaltijoiden vastuista ja toimivallasta on
määrätty yhtymähallituksen toimintasäännössä. Lisäksi hankintoja
koskevat päätösvaltuudet on määritelty kuntayhtymän hankintaohjeessa.
Liitteenä on kuntayhtymän nykyisin voimassa oleva hallintosääntö, josta
poistettavat kohdat on yliviivattu ja merkitty punaisella. Esitetyt muutokset
koskevat Yritys- ja elinvoimapalveluiden tulosalueen nimen muuttamista
Elinvoimapalveluiksi, yritys- ja elinvoimapalveluiden johtajan nimikkeen
muuttamista elinvoimapalveluiden johtajaksi sekä toimialapäälliköiden
valintapäätösvaltuuksien siirtämistä kuntayhtymän johtajalta rehtorille.
Esittelijä

Kuntayhtymän johtaja Riikka-Maria Yli-Suomu

Päätösehdotus

Esitän, että yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että
yhtymävaltuusto hyväksyy liitteenä olevan hallintosäännön KeskiUudenmaan koulutuskuntayhtymän uudeksi hallintosäännöksi 1.1.2022
lukien.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Yv 24.11.2021 § 21
113/00.01.01.02/2021
Päätösehdotus

Yhtymähallitus esittää, että yhtymävaltuusto hyväksyy liitteenä olevan
hallintosäännön Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän uudeksi
hallintosäännöksi 1.1.2022 lukien.

Päätös

Yhtymävaltuusto hyväksyi yksimielisesti yhtymähallituksen esityksen.
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Tuusulan Kansanopisto Oy:n osakkeiden ostaminen
Yh 15.09.2021 § 68
Tuusulan Kansanopiston Oy (myöhemmin ”Yhtiö”) on perustettu vuonna
1908. Yhtiö on toiminut vuodesta 1998 lähtien kiinteistöyhtiönä, kun
Tuusulan kunta luopui toiminnastaan kiinteistössä ja vuokrasi samalla
omistamansa rakennukset Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymälle
(Keuda). Vuokrattaviin tiloihin kuuluu kolme rakennusta: rakennukset A
(päärakennus), B (asuntolarakennus lukuun ottamatta entistä talonmiehen
asuntoa) ja C (kivirakennus). Vuokrattavien tilojen pinta-ala on yhteensä 2
568 m2. Rakennukset sijaitsevat osoitteessa Kansanopistontie 60, 04380
Tuusula. Keuda omistaa tontilla olevan opetuskäytössä olevan
rakennuksen.
Kiinteistön pinta-ala on noin 2,7 ha ja se sijaitsee Tuomala 2030 osayleiskaavan alueella, jossa se sijoittuu kokonaisuudessaan julkisten
palveluiden ja hallinnon alueelle (PY-1). Kiinteistöön kohdistuu lisäksi
merkinnät kulttuurihistoriallisesti arvokkaasta rakennuksesta (sr) sekä
ohjeellisesta ulkoilureitistä. Kiinteistöllä ei ole asemakaavaa eikä siihen
kohdistu vireillä olevia asemakaavahankkeita.
Keuda on päätynyt arvioissaan siihen, että sillä on pysyvä tarve Pekka
Halosen akatemian tiloille opetustoiminnassaan. Keudan näkemyksen
mukaan suora omistus olisi kuntayhtymän toimintojen sekä kiinteistön
ylläpidon näkökulmasta parempi vaihtoehto.
Tuusulan kunta omistaa 546 472 kappaletta Yhtiön osaketta (91,0 %
osakekannasta). Loppu omistus jakaantuu muutamalle kymmenelle
pienomistajalle.
Tuusulan kunnanhallitus on kokouksessaan 30.8.2021 päättänyt myydä
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymälle Tuusulan kunnan omistamat
Tuusulan Kansanopiston Oy:n osakkeet, 546 472 kpl, kauppahinnalla
901 678,80 euroa.
Vuoden 2021 talousarvioon ei sisälly tätä hankintaa. Mikäli Keuda ostaa
osakkeet, niin vuoden 2021 talousarvioon tulisi tehdä lisämäärärahaesitys,
jossa on huomioitu myös kaupan verovaikutukset eli 2 % kauppahinnasta,
yhteensä 919 712 euroa:

INVESTOINTIOSA
Pysyvät vastaavat
sijoitukset

TA 2021
0

MUUTOS, €
919 712

Määräraha
muutoksen jälkeen,
€
919 712

Tuusulan kunnanhallituksen päätös osakkeiden myynnistä ja
osakekauppaan liittyviä asiakirjoja on liitteenä.
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Esittelijä

Vs. kuntayhtymän johtaja Tiina Halmevuo

Päätösehdotus

Yhtymähallitus esittää, että yhtymävaltuusto
1) päättää ostaa Tuusulan kunnalta Tuusulan Kansanopiston Oy:n
osakkeet kauppahinnalla 901 678,80 euroa
2) päättää myöntää vuoden 2021 talousarvioon lisämäärärahan
919 712 euroa osakekaupan toteuttamiseksi
3) valtuuttaa kuntayhtymän johtajan tekemään osakekaupan

Päätös

Asia palautettiin uudelleen valmisteluun. Velvoitettiin, että ennen kuin asia
tuodaan uudelleen yhtymähallituksen käsittelyyn, kiinteistöstä tulee teettää
kuntoarvio, pyydetään ulkopuolinen arvio ostettavien osakkeiden arvosta
sekä selvitetään kustannusarvio pienosakkaiden osakkeiden
lunastuksesta.

Yh 10.11.2021 § 88
Kiinteistöstä on teetetty vuoden 2018 lopussa kuntoarvio, joka on tämän
asiakohdan liitteenä.
Ostettavien osakkeiden arvosta on teetetty ulkopuolinen arvio. Arvion on
tehnyt Realia Services Oy:n vanhempi arviointiasiantuntija. Liitteenä
olevassa alustavassa arviossa kiinteistön hintaa on arvioitu tuotto- ja
markkinalähestymistapaa hyödyntäen. Virallinen arvio kiinteistön hinnasta
tuodaan kokoukseen.
Pienosakkaiden osakkeiden lunastamisen kustannusarviota on selvitetty
yhdessä konsulttiyhtiö KPMG:n kanssa. Ennakoitu kustannusarvio
juridiselle selvitystyölle on noin 10.000 euroa. Pienosakkaiden osakkeista
maksettaisiin sama osakehinta kuin Tuusulan kunnallekin.
Esittelijä

Kuntayhtymän johtaja Riikka-Maria Yli-Suomu

Päätösehdotus

Esitän, että yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että
yhtymävaltuusto:
1) päättää ostaa Tuusulan kunnalta Tuusulan Kansanopiston Oy:n
osakkeet kauppahinnalla 901.678,80 euroa;
2) sisällyttää kauppasumman vuoden 2022 talousarvioon sekä
3) valtuuttaa kuntayhtymän johtajan tekemään osakekaupan.

Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Yv 24.11.2021 § 22
198/00.04.02/2021
Päätösehdotus

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymävaltuusto:
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1) päättää ostaa Tuusulan kunnalta Tuusulan Kansanopiston Oy:n
osakkeet kauppahinnalla 901.678,80 euroa;
2) sisällyttää kauppasumman vuoden 2022 talousarvioon sekä
3) valtuuttaa kuntayhtymän johtajan tekemään osakekaupan.
Päätös

Yhtymävaltuusto hyväksyi yksimielisesti yhtymähallituksen esityksen.
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Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2023-2024
taloussuunnitelma
Yh 10.11.2021 § 89
Ammatillisen koulutuksen reformi tuli voimaan vuoden 2018 alusta, joten
talousarviovuosi on uudistuksen viides täytäntöönpanovuosi. Reformissa
uudistui lähes koko ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö, rahoitus- ja
ohjausjärjestelmät sekä tutkintojärjestelmä. Uudistuksen ydinasioita ovat
yksilölliset opintopolut, asiakaslähtöisyys, työelämän ja yksilöiden tarpeisiin
vastaava osaaminen sekä tiivis yhteistyö työelämän kanssa.
Kuntayhtymän vuoden 2022 talousarviossa ja vuosien 2023-2024 taloussuunnitelmassa keskeistä on edelleen strategian mukainen toiminta budjetin
puitteissa, kasvun hallinta sekä palautuminen koronapandemiasta
normaalimpaan tekemiseen.
Kuntayhtymän talous on tasapainossa ja vuoden 2021 arvioitu tilikauden
tulos sekä vuoden 2022 talousarvion tilikauden tulos ovat ylijäämäisiä.
Tämän hetkisen arvion mukaan myös suunnitelmavuosien osalta tilikauden
tulos tulee olemaan ylijäämäinen, joka vaatii kuitenkin investointien
maltillistamista taloussuunnitelmavuosina.
Talouden arviointi on kuitenkin aiempaa epävarmempaa uuden rahoitusjärjestelmän vuoksi ja erityisesti siksi, että rahoituksesta on tullut erittäin
sirpaleista perustuen erilaisiin hankehakuihin ja lisärahoituksiin. Rahoitus ei
siis ole lisääntynyt pysyväisluonteisesti.
Kuntayhtymän järjestämisluvassa Keudan ensisijaiseksi toiminta-alueeksi
on määritelty Uusimaa ja opetuskieleksi suomi. Opiskelijavuosien
vähimmäismäärä on 5019. Keudalla on myös oikeus järjestää tutkintoja ja
koulutusta työvoimakoulutuksena. Lisäksi Keudalla on laajennetun
oppisopimuskoulutuksen järjestämistehtävä sekä vankilaopetuksen tehtävä.
Vuoden 2022 talousarviossa on opiskelijavuosimäärätavoite on 6850, josta
laajennetun oppisopimuskoulutuksen määräksi arvioidaan n. 200.
Kansanopistokoulutuksen määräksi arvioidaan 670 opiskelijaviikkoa, josta
taidealan koulutuksen osuus on 450 ja oppivelvollisuusikäisten koulutuksen
osuus 220 opiskelijaviikkoa. Aikuisten perusopetuksen kurssimääräksi
arvioidaan 2450.
Menot vuoden 2022 talousarviossa jakautuvat seuraavasti:
I
Toimintamenoihin
61 098 516 €
II
Rahoitusmenoihin
2 500 €
III
Investointimenoihin
8 120 000 €
Vuoden 2022 toimintatuotot ovat talousarviossa 67 315 104 €. Edellisen
vuoden muutosten jälkeiseen talousarvioon verrattuna toimintatuottojen
odotetaan kasvavan 5 779 784 € (+9,4 %). Ammatillisen koulutuksen uusi
rahoitusjärjestelmä ja hallituksen lisämäärärahat opetus- ja ohjaushenkilös-
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tön palkkaukseen mahdollistaa tuottojen melko voimakkaan kasvattamisen,
joka on täysimääräisesti mukana vuoden 2022 talousarviossa.
Vuodelle 2022 maan hallituksen määrärahaesitys ammatillisen koulutuksen
opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen on valtion budjetissa 70 milj. €.
Vastaava summa vuosina 2020-21 oli 80 milj. € kumpanakin ja vuonna 2019
20 milj. €. Keudan ennakoidaan saavan vuodelle 2022 2,2 milj. €. Vuonna
2021 Keuda sai näistä määrärahoista lisärahoitusta OKM:n
lisäsuoritepäätöksellä 2 875 545 €, vuonna 2020 2 477 795 € ja vuonna
2019 700 000 €. Edellisten lisäksi koronapandemiasta aiheutuviin
lisäohjaus- ja opetustarpeisiin on saatu lisärahoitusta 393 000 € vuonna
2021 ja 900 000 € vuonna 2020.
Toimintamenot ovat talousarviossa 61 098 516 €. Toimintamenot kasvavat
4 343 919 € (+7,7 %) vuoden 2021 talousarvioon verrattuna. Tulojen ja
menojen erotus eli toimintakate on 6 216 588 €, joka on 1 435 865 € (+30
%) suurempi kuin vuoden 2021 talousarviossa.
Talousarviossa on myös huomioitu tarkastuslautakunnan esitys kuntayhtymän hallitukselle vuoden 2022 tarkastuksen ja arvioinnin talousarvioksi eli
yhteensä 28 500 €.
Yhteenveto tulosalueittain päätettävistä vuoden 2022 tilikauden tuloksesta:
Opetus- ja koulutuspalvelut
17 078 820 €
Elinvoimapalvelut
885 167 €
Yhteiset palvelut
-17 962 399 €
Yhteensä
1 588 €
Vuoden 2022 talousarviossa vuosikate on 6,2 milj. €, mikä on noin 1,4 milj.
€ parempi (+30%) verrattuna vuoden 2021 vuosikatearvioon. Kun vuosikatteesta vähennetään suunnitelman mukaiset poistot (6,2 milj. €) saadaan
tilikauden tulos. Tilikauden ennakoitu tulos on 1 588 €. Se on melko sama
kuin vuoden 2021 talousarvion tilikauden tulos 3 073 €. Suunnitelman
mukaiset poistot kasvavat n. 1,4 milj. € (+30%) vuoden 2021 tasoon
verrattuna, joka johtuu lyhyen poistoajan tuotteiden ja kalusteiden
merkittävästä
kasvusta
viimeisten
vuosien
aikana.
Niissä
oppimisympäristöissä, joihin on viime vuosina tehty isoja investointeja, on
poistojen kattamisvelvoitteella suuri merkitys talouden tasapainon kannalta.
Perussopimuksen mukaisesti kuntayhtymä ei laskuta jäsenkuntiaan eikä
myöskään peri maksuosuuksia vaan tarvittaessa taloutta tasapainotetaan
muilla keinoin.
Esittelijä

Kuntayhtymän johtaja Riikka-Maria Yli-Suomu

Päätösehdotus

Esitän, että yhtymähallitus hyväksyy kuntayhtymän vuoden 2022
talousarvioehdotuksen ja vuosien 2023-2024
taloussuunnitelmaehdotuksen:
1) talousarvion yleisperustelut
2) Keudan strategian 2020-2024
3) talousarvion yhteenvedon
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4) vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet
5) käyttötalousosan
6) tuloslaskelmaosan
7) investointiosan
8) rahoitusosan
9) liitteet
ja päättää esittää kohdat 1-9 edelleen yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös

Esitys hyväksyttiin.

Yv 24.11.2021 § 23
234/02.02.00/2021
Päätösehdotus

Yhtymähallitus esittää, että yhtymävaltuusto hyväksyy kuntayhtymän
vuoden 2022 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2023-2024
taloussuunnitelmaehdotuksen:
1) talousarvion yleisperustelut
2) Keudan strategian 2020-2024
3) talousarvion yhteenvedon
4) vuoden 2022 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet
5) käyttötalousosan
6) tuloslaskelmaosan
7) investointiosan
8) rahoitusosan
9) liitteet
Talousarvio vuodelle 2022 ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2024 on
tämän asiakohdan liitteenä.

Päätös

Yhtymävaltuusto hyväksyi yksimielisesti yhtymähallituksen esityksen.
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Vastine tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2020
Yh 15.09.2021 § 66
Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain (410/2015) 121 §:n mukaan
arvioida, ovatko yhtymävaltuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset
tavoitteet toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja
tarkoituksenmukaisella tavalla.
Edelleen kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunta laatii
arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta
arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus
käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa
valtuustolle muitakin tarpeellisena pitämiään selvityksiä arvioinnin
tuloksista.
Kuntayhtymän tarkastuslautakunnan arviointikertomus on käsitelty
yhtymävaltuustossa 19.5.2021. Käsittelyn yhteydessä yhtymävaltuusto
päätti pyytää yhtymähallitukselta vastineen arviointikertomuksessa
esitettyihin havaintoihin. Tarkastuslautakunnan arviointikertomus on
liitteenä.
Arviointikertomuksessa on kiinnitetty huomiota muutamiin kohtiin, joiden
perusteella yhtymähallitus toteaa lausuntonaan seuraavaa
1. Yhtymähallitus yhtyy tarkastuslautakunnan arvioon sekä taloudellisten
että toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.
2. Tarkastuslautakunta kiinnitti aiheellisesti huomiota yhteisten palvelujen
tulosalueen nettomäärärahan ylittymiseen, joka aiheutui ylimääräisten
poistojen ja vaihto-omaisuuteen liittyvien arvonalentumisten kirjaamisesta
yhteisten palvelujen tulokseen.
3. Korona-pandemia vaikutti erityisesti suoritettujen tutkintojen toteumaan,
sillä näyttöjä ei etätyöskentelyolosuhteissa pystytty toteuttamaan
suunnitellussa aikataulussa. Keudasta valmistui kuitenkin suhteellisesti
enemmän opiskelijoita verrattuna muihin koulutuksen järjestäjiin. Keuda
Koulutuspalvelut Oy:n liikevaihto laski huomattavasti, kun koulutuksia ei
pystytty epidemian vuoksi järjestämään. Korona-pandemian exit/entrysuunnitelma on laadittu tukemaan normaalimpaan toimintaan paluuta.
4. Opiskelijapalautteiden vastaajamäärien nostamiseen on edelleen
kiinnitettävä huomiota, joskin ne tällä hetkellä ovat hyvällä tasolla.
5. Henkilöstökyselyllä mitattavan QWL-indeksin mittaustapaa on vakioitu,
jotta saadaan vertailutietoa pidemmällä aikavälillä.
6. Keudalle on myönnetty lisärahoitusta koronavaikutusten tasaamiseen.
Rahoitus käytetään opiskelijoiden hyväksi, jotta he saavat riittävää ohjausta
ja tukea opiskeluun ja tutkinnon suorittamiseen.
7. Keuda varautuu ammatillisen koulutuksen rahoituksen palautumiseen
normaalitasolle sekä toiminnan että talouden osalta osana talousarvion ja
seuraavien kahden vuoden taloussuunnitelman laatimista.
Esittelijä

Vs. kuntayhtymän johtaja Tiina Halmevuo
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Päätösehdotus

Esitän, että yhtymähallitus antaa yllä olevat vastaukset kuntalain 121§:n
mukaisena lausuntonaan yhtymävaltuustolle ja että lausunto annetaan
tiedoksi myös tarkastuslautakunnalle.

Päätös

Hyväksyttiin vs. kuntayhtymän johtajan ehdotus.

Yv 24.11.2021 § 24
130/00.03.02/2021
Päätösehdotus

Yhtymähallitus esittää, että yhtymävaltuusto käsittelee yhtymähallituksen
antaman vastineen vuoden 2020 arviointikertomukseen.

Päätös

Yhtymävaltuusto hyväksyi yksimielisesti yhtymähallituksen esityksen.
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 20, § 21, § 22, § 23, § 24

Valitusosoitus

Valitusoikeus ja valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
(=asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen
johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin
myös asianomainen sekä kunnan jäsen. (Jos päätökseen voidaan hakea muutosta kunnallisvalituksin, ei kuntalain mukaista oikaisuvaatimusta voida tehdä.) Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös
on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.
Hallintovalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

Valitusviranomainen ja valitusaika

Päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite
Helsingin hallinto-oikeus, Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon kun pöytäkirja on asetettu
yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erikseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Sähköisen tiedoksiannon kohdalla vastaava aika on kolme päivää.

Valituskirja

Valituskirjassa on ilmoitettava
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet
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Valituskirja on valittajan itsensä tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite
sekä liitettävä mukaan valittajan antama valtakirja.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava.

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan
päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä
arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai
lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että
ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua tuomioistuinmaksulain 1455/2015 § 2 nojalla.

Tiedoksianto
Päätöksen nähtävänäpito
Päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi 30.11.2021
Tiedoksianto asianosaiselle
Päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle (Kuntalaki 139 §): 30.11.2021

