SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

PÖYTÄKIRJA
Julkinen

Hallitus

19.3.2019

Hallituksen kokous 3-2019
Aika

19.3.2019 klo 17:00 - 17:31

Paikka

Neuvotteluhuone, Taitajakatu 6, Salo

Käsitellyt asiat:
19 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
20 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
21 § Työjärjestyksen hyväksyminen
22 § Älykaupunkihanke
23 § Päätöksen hali. 1/2019, § 10 itseoikaisu
24 § Tiedoksimerkittävät Hallitus 3-2019
25 § Muut asiat
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SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

PÖYTÄKIRJA
Julkinen

Hallitus

19.3.2019

Osallistujat
Kokousaika

19.3.2019 klo 17:00 - 17:31

Kokouspaikka

Neuvotteluhuone, Taitajankatu 6, Salo

Läsnä:
Koli Jaana
Etelä Toni
Ilola Siv
Karhulahti Arttu
Ojala-Sirro Irina
Paassilta Simo
Leivonen Sanna
Määttänen Asko

varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Muut kokoukseen osallistujat:
Breilin Mikko
Kanerva Tauno
Hellsberg Ralf
Välikangas Saija
Wihlman-Niinikoski Heidi
Kolu Juhani

valtuuston puheenjohtaja
valtuuston 1. varapuheenjohtaja
Valtuuston 2. varapuheenjohtaja
pöytä kirjanpitäjä
esittelijä
kutsuttuna

Poissa:
Lehti Timo
Juhantila Olli-Pekka

puheenjohtaja
esittelijä

Käsitellyt asiat 19 - 25
Pöytäkirjantarkastus
19. 3 .2~9.. /~·-

19.3.2019

Toni Etelä

Arttu Karhulahti
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Pöytäkirja on ollut nähtävänä Salon seudun koulutuskuntayhtymän toimistossa
_ / _ 2019 todistaa

_
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Pöytäkirjantarkastajien nimikirjaimet

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

PÖYTÄKIRJA
Julkinen

Hallitus

19.3.2019

19 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Hallituksen kokous 3-2019

Valmistelija: Hallintosihteeri
Esittelijä: Vs. Kuntayhtymän johtaja
Esitys
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Hyväksyttiin

20 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
Hallituksen kokous 3-2019

Valmistelija: Hallintosihteeri
Esittelijä: Vs. Kuntayhtymän johtaja
Esitys
Ehdotetaan että pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Arttu Karhulahti ja Toni Etelä.
Päätös
Hyväksyttiin

21 § Työjärjestyksen hyväksyminen
Hallituksen kokous 3-2019

Valmistelija: Hallintosihteeri
Esittelijä: Vs. Kuntayhtymän johtaja
Esitys
Työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaisesti.
Päätös
Hyväksyttiin
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SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

PÖYTÄKIRJA
Julkinen

Hallitus

19.3.2019

22 § Älykaupunkihanke
Hallituksen kokous 3-2019

Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja
Esittelijä: Vs. Kuntayhtymän johtaja
Esitys
Hallitus merkitsee tiedoksi esityksen ammattiopiston roolista älykaupunkihankkeessa.

Päätös
Hyväksyttiin
Perustelut
Salon kaupunki työstää yhdessä Someron kaupungin ja Lounea Oy: n kanssa
älykaupunkihanketta. Tutkimus- ja oppilaitoskumppaneina hankkeessa ovat mukana
Turun ammattikorkeakoulu, Turun yliopisto ja Salon seudun ammattiopisto. Keväällä 2018
alkaneen hankkeen ensimmäisessä vaiheessa selvitetään Turun ammattikorkeakoulun
Capstone-projektien avulla mitä älykaupunki voisi tarkoittaa pienemmille kaupungeille,
kylille ja yhteisöille. Projektien keskiössä on kaupunkitilasta digitaalisesti kerättävä tieto
ja sen hyödyntäminen esimerkiksi erilaisissa mobiilisovelluksissa.
Työn alla on kolme projekti-ideaa: ladattava kaupunkisovellus, joka tarjoaisi kuluttajalle
yleistä kaupunki-infoa, toimisi viestintäkanavana ja kertoisi reaaliaikaista tapahtumatietoa
vaikkapa vapaista parkkipaikoista, rypäs toriin liittyviä sovelluksia, jotka voisivat tarjota
esimerkiksi live-peli -mahdollisuuksia ja lisättyä todellisuutta sekä ohjelma, joka kerää
dataa esimerkiksi torikonsertin aikana ja osaa ohjata konsertin ääni- ja valomaailmaa
yleisön reaktioiden perusteella.
Salon seudun ammattiopistolla datanomiopiskelijat tekevät asiakastöinä
ohjelmistotuotannon projekteina muun muassa webbisovelluksia, 3D-mallinnettuja pelejä
ja virtuaaliympäristöjä sekä lisätyn todellisuuden sovelluksia.
Juhani Kolu esittelee hanketta ja ammattiopiston roolia sen toteuttamisessa.

Juhani Kolu poistui kokouksesta 22 § käsittelyn jälkeen klo 17: 23.
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SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
Hallitus

PÖYTÄKIRJA
Julkinen
19.3.2019

23 § Päätöksen hall. 1/2019, § 10 itseoikaisu
Hallituksen kokous 3-2019

Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja, talousjohtaja
Esittelijä: Vs. Kuntayhtymän johtaja
Esitys
Hallitus päättää poistaa tekemänsä päätöksen hall. 1/2019, § 10.
Hallitus päättää, esittää kuntayhtymän valtuustolle, että se hyväksyy toiminta- ja
taloussuunnitelmaan 2019 - 2021 tehdyt, ei sitoviin eriin vaikuttavat, perusteluissa
mainitut muutokset.

Päätös
Hyväksyttiin
Perustelut
Toiminta- ja taloussuunnitelmaan 2019 - 2021 on tehty seuraavat teknisten virheiden
korjaukset:
• Kirjoitusvirheet sivuilla 25, 30, 31 ja 33
• Kappaleessa 11 taulukot 13 ja 14. Korjauksessa on oikaistu talousarvion 2018
investointimenot sekä talousarviomuutosluvut tulorahoituksen korjauserien,
investointimenojen ja -tulojen osalta
• Kappaleessa 21 taulukko 15. Korjauksessa on oikaistu talousarvion 2018
toimintakate sekä investointien menot ja tulot; ja tarkasteluvuosien
toiminta katteet.
Kooste teknisistä virheistä liitteenä 1 sekä korjattu toiminta- ja
taloussuunnitelma esityslistan liitteenä 2.

Taustatiedot
Kuntaliiton 13.1.2017 antaman ohjeen mukaisesti:
Päätöksessä olevan asia- tai kirjoitusvirheen korjaamisesta säädetään hallintolain 8
luvussa. Viranomaisen on korjattava päätöksessään oleva ilmeinen kirjoitus- tai
laskuvirhe taikka muu niihin verrattava selvä virhe. Asiavirheen korjaaminen on
puolestaan viranomaisen harkinnassa.
Korjaamisasiassa noudatettava menettely riippuu virheen laadusta. Viranomainen
käsittelee korjaamisasian omasta aloitteestaan tai asianosaisen vaatimuksesta. Aloite
virheen korjaamiseksi on tehtävä kuitenkin viiden vuoden kuluessa päätöksen
tekemisestä.
Asiavirheen korjaaminen
Viranomainen voi

ois aa virheellisen päätöksensä ja ratkaista asian uudelleen, jos:

'[L..
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SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
Hallitus

•
•
•
•

PÖYTÄKIRJA
Julkinen
19.3.2019

päätös perustuu selvästi virheelliseen tai puutteelliseen selvitykseen
päätös perustuu ilmeisen väärään lain soveltamiseen
päätöstä tehtäessä on tapahtunut menettelyvirhe tai
asiaan on tullut sellaista uutta selvitystä, joka voi olennaisesti vaikuttaa päätökseen.

Päätös voidaan korjata kolmen ensimmäisen kohdan mukaisessa tilanteessa asianosaisen
eduksi tai vahingoksi. Päätöksen korjaaminen asianosaisen vahingoksi kuitenkin
edellyttää, että asianosainen suostuu päätöksen korjaamiseen. Asianosaisen suostumusta
ei kuitenkaan tarvita, jos virhe on ilmeinen ja se on aiheutunut asianosaisen omasta
menettelystä. Päätös voidaan korjata viimeisen kohdan mukaisessa tilanteessa ainoastaan
asianosaisen eduksi.
Asiavirheen korjaaminen edellyttää, että asia käsitellään uudelleen ja asiassa annetaan
uusi päätös. Uuden päätöksen tiedoksisaannista alkaa kulua uusi muutoksenhakuaika.

Liitteet
Liite 23.1. Liitel_oikaisut TTS 2019_2021.pdf
Liite 23.2. LIITE2_23§_TTS2019-202llopullinen13032019.pdf

.A k
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SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
Hallitus

PÖYTÄKIRJA
Julkinen
19.3.2019

24 § Tiedoksimerkittävät Hallitus 3-2019
Hallituksen kokous 3-2019

Valmistelija: Hallintosihteeri
Esittelijä: Vs. Kuntayhtymän johtaja
Esitys
Merkitään hallitukselle tiedoksi.
Päätös
Hyväksyttiin
Perustelut
• Kuntaliitto, Yleiskirje 3/2019, Kunnan jätehuollon järjestämisvastuu muuttui
vuoden 2019 alussa
• Kuntaliitto, Yleiskirje 4/2019, Kansallinen veteraanipäivä
• Kuntatyönantajien yleiskirje 2/2019, Kunnallisen tuntipalkkaisen henkilöstön
palkantarkastukset 1.4.2019
• Kuntatyönantajien yleiskirje 3/2019, Erillinen virka- ja työehtosopimus lukioopetuksen tutoropettajan työn korvaamisesta
• Kuntatyönantajien yleiskirje 4/2019, Kunta-alan työmarkkinaseminaari
Tampeereella
• Kuntatyönantajien yleiskirje 5/2019, KUntatyönantajien osallistuminen kuntaalan työn murroksen seurantaan

Liitteet
Liite 24.1. 24§_Tiedoksimerkittävät_oheismateriaali_hall_3_2019.pdf
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SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
Hallitus

PÖYTÄKIRJA
Julkinen
19.3.2019

25 § Muut asiat
Hallituksen kokous 3-2019

Ei muita asioita.

Puheenjohtaja päätti kokouksen 17: 31.
MUUTOKSENHAKU JA VALITUSOIKEUS liitetään pöytäkirjaan.
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA
VALITUSOSOITUS

Kuntayhtymä

Salon seudun koulutuskuntayhtymä
Hallitus

Kokouspäivämäärä

Pykälä

19.3.2019

Liite

Sivu

MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Kieltojen
Perusteet

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska
päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

23
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n 1 momentin mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

19, 20, 21, 22, 24, 25
Muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.
Pykälät ja valituskieltojen perusteet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Oikaisuvaatimus viranomainen ja –
aika

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen/ hankintaoikaisun.
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus / hankintaoikaisu tehdään, osoite ja postiosoite

Salon seudun koulutuskuntayhtymä
Hallitus
Käyntiosoite: Taitajankatu 6, 24240 SALO
Postiosoite: PL 157, 24101 Salo
Sähköpostiosoite: sskky@sskky.fi
Oikaisuvaatimuspykälät

19, 20, 21, 22, 24, 25
Hankintaoikaisupykälät

OikaisuVaatimuksen
Sisältö

Oikaisuvaatimus / hankintaoikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

ASIAN SAATTAMINEN MARKKINAOIKEUTEEN
Viranomainen

Markkinaoikeus
Käynti- ja postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki

Puhelin: 029 56 43300, Fax: 029 56 43314, sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Pykälät
Valitusaika

Hakemus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valituskielto

Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla sillä perusteella,
että päätös tai siihen johtanut menettely on ollut hankintalain vastaista. Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 86 §:n mukaisesti.
Oikeudenkäyntimaksu on 2000 euroa.
Jos markkinaoikeudessa käsiteltävässä julkisia hankintoja koskevassa asiassa hankinnan arvo on vähintään 1 miljoonaa euroa,
käsittelymaksu on 4 000 euroa. Jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa, käsittelymaksu on 6 000 euroa.
Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeudessa on 500 euroa.
Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeusopimuksista annetun lain (1397/2016) sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalveluiden alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1398/2016) soveltamisalaan kuuluvassa muutoksenhakuasiassa peritään markkinaoikeudessa 2 §:ssä säädetyn maksun sijasta 500 euroa, jos muutoksenhakuasia poistetaan
käsittelystä antamatta pääasiasta ratkaisua, se jää tutkimatta tai se jää sillensä.

VALITUSOSOITUS

Liitetään pöytäkirjaan

ValitusviranSeuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa
omainen ja vali- hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta
tusaika
muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen.
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Turun hallinto-oikeus
Sairashuoneenkatu 2-4 / PL 32
20101 TURKU
Turku.hao@oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika 30 päivää

Kunnallisvalitus, pykälät
Hallintovalitus, pykälät

Valitusaika 30 päivää

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite

Lounais-Suomen aluehallintovirasto/kirjaamo
Itsenäisyydenaukio 2 / PL 22
20801 TURKU

Valitusaika 30 päivää

Pykälät
Rikos-, riita- ja hakemusasiat

Varsinais-Suomen käräjäoikeus
Turun oikeustalo
Sairashuoneenkatu 2-4 / PL 376
20101 Turku
Pykälät

Valituskirjelmä

Valitus tehdään kirjallisesti. Valituskirjassa on ilmoitettava
− päätös, johon haetaan muutosta
− miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi; sekä
− perusteet, joilla muutosta vaaditaan
Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan tai kirjelmän muun laatijan nimi ja kotikunta sekä postiosoite ja puhelinnumero, joihin
asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Asiamiehen on tarvittaessa liitettävä valtakirja (HLL 21§). Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietoina pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä, minä
päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa
vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

ValitusasiaKirjojen
Toimittaminen

Lisätietoja

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle valitusajan kuluessa ennen sen viimeisen päivän virka-ajan päättymistä.
Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulutai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Omalla vastuulla asiakirjat voi
lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan kuluessa.
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite

Pykälät

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015)
säädetään.
Valituksen käsittelystä hallinto-oikeudessa peritään oikeudenkäyntimaksu 260 euroa. Jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä, jos asianosainen on
laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on asian vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.
1
)Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle.
Liitetään pöytäkirjaan

