SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
Hallitus

PÖYTÄKIRJA

6.4.2021

Hallitus 4-2021
Aika

6.4.2021 klo 17:00 - 17:37

Paikka

Teams, Sähköinen kokous

Käsitellyt asiat:
33 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
34 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
35 § Työjärjestyksen hyväksyminen
36 § Ajankohtaiskatsaus - Oppivelvollisuuden laajennus
37 § Varainhoitovuoden 2021 lisäsuoritepäätöksellä opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen
sekä koronavirusepidemian johdosta tarvittaviin tukitoimiin myönnettävien lisärahoitusten
hakeminen
38 § Kopiointi- ja tulostuspalveluiden hankinnan kilpailutuslupa
39 § Pöytäkirjat
40 § Muut asiat
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Osallistujat
Kokousaika
Kokouspaikka

6.4.2021 klo 17:00 – 17:37
Sähköinen Teams-kokous

Läsnä:
Lehti Timo
Jaana Koli
Kahila Tuukka
Ilola Siv
Karhulahti Arttu
Leivonen Sanna
Määttänen Asko
Ojala-Sirro Irina
Paassilta Simo

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
varajäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Muut kokoukseen osallistujat:
Breilin Mikko
Kanerva Tauno
Hellsberg Ralf
Juhantila Olli-Pekka
Välikangas Saija
Wihlman-Niinikoski Heidi
Bragge Anne

valtuuston puheenjohtaja
valtuuston 1. varapuheenjohtaja
valtuuston 2. varapuheenjohtaja
esittelijä
pöytäkirjanpitäjä
kutsuttuna
kutsuttuna

Poissa:
Etelä Toni

jäsen

Salon seudun koulutuskuntayhtymän pöytäkirjat tarkastetaan ja allekirjoitetaan heti kokouksen
päätyttyä. Allekirjoitettu pöytäkirja nähtävillä kuntayhtymän toimistossa, lisäksi sähköinen
pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäväksi kuntayhtymän internetsivuille osoitteeseen
www.sskky.fi kokouspäivää seuraavana torstaina. (Hall. 2017/13, 125 §).
Pöytäkirjan allekirjoittaa kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä puheenjohtaja ja sihteeri. Mahdollinen
sähköinen allekirjoitus todennetaan pöytäkirjan lopussa.
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33 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Hallitus 4-2021

Valmistelija: Hallintosihteeri
Esittelijä: Kuntayhtymän johtaja
Esitys
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Hyväksyttiin

Taustatiedot
Kuntalain 103§:n mukaan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä
ovat saapuvilla.
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34 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
Hallitus 4-2021

Valmistelija: Hallintosihteeri
Esittelijä: Kuntayhtymän johtaja
Esitys
Valitaan pöytäkirjantarkastajaksi Irina Ojala-Sirro ja Tuukka Kahila.
Päätös
Hyväksyttiin

Perustelut
Salon seudun koulutuskuntayhtymän hallituksen päätöksen 2017/13, 125§:n mukaisesti
pöytäkirjan tarkastaa kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan välittömästi
kokouksen päätyttyä. Hallituksen pöytäkirjat voidaan tarkastaa sähköisesti heti kun se on
teknisesti mahdollista. Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä kokouspäivää seuraavana
torstaina.
Salon seudun koulutuskuntayhtymän hallintosäännön 53§:n mukaan pöytäkirjan
allekirjoittaa puheenjohtaja ja sihteeri.
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35 § Työjärjestyksen hyväksyminen
Hallitus 4-2021

Valmistelija: Hallintosihteeri
Esittelijä: Kuntayhtymän johtaja
Esitys
Työjärjestys hyväksytään esityksen mukaisesti.
Päätös
Hyväksyttiin

Taustatiedot
Salon seudun koulutuskuntayhtymän Hallintosäännön 42§:n mukaan asiat käsitellään
esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä.

5

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

PÖYTÄKIRJA

Hallitus

6.4.2021

36 § Ajankohtaiskatsaus - Oppivelvollisuuden laajennus
Hallitus 4-2021

Valmistelija: Rehtori
Esittelijä: Kuntayhtymän johtaja
Esitys
Hallitus saa tiedoksi katsauksen oppivelvollisuuden laajenemisen käytännön vaikutuksiin.
Päätös
Hyväksyttiin

Perustelut
Rehtori pitää katsauksen oppivelvollisuuden laajanemisen vaikutuksiin kuntayhtymän
toimintaan. Esitysmateriaali esityslistan oheismateriaalina.
Taustatiedot
Oppivelvollisuuslain (1214/2020) mukaisesti oppivelvollisuuden laajennus tulee voimaan
ikäluokka kerrallaan. Velvoite hakeutua ja jatkaa toisen asteen koulutuksessa vaikuttaa
käytännössä niihin nuoriin, jotka keväällä 2021 ovat perusopetuksen 9. luokalla (pääosin
vuonna 2005 syntyneet). Tästä perusopetuksen päättävästä ikäluokasta alkaen
oppivelvollisuuden laajentaminen koskee kaikkia perusopetuksesta toiselle asteelle
siirtyviä nuoria.

Mikko Breilin liittyi kokoukseen klo 17.18 36 § käsittelyn aikana.
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37 § Varainhoitovuoden 2021 lisäsuoritepäätöksellä opettajien
ja ohjaajien palkkaamiseen sekä koronavirusepidemian
johdosta tarvittaviin tukitoimiin myönnettävien lisärahoitusten
hakeminen
Hallitus 4-2021

Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja
Esittelijä: Kuntayhtymän johtaja
Esitys
Hallitus merkitsee tiedoksi varainhoitovuoden 2021 lisäsuoritepäätöksellä opettajien ja
ohjaajien palkkaamiseen sekä koronavirusepidemian johdosta tarvittaviin tukitoimiin
myönnettävien lisärahoitusten hakemuksen.

Päätös
Hyväksyttiin

Perustelut
Hallitus on valtuuttanut (Hall. 3/2021, § 27) kuntayhtymän johtajan laatimaan
varainhoitovuoden 2021 lisäsuoritepäätöksellä opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä
koronavirusepidemian johdosta tarvittaviin tukitoimiin myönnettävien lisärahoitusten
hakemuksen.
Haettu summa on Opetus- ja kulttuuriministeriön esimerkinomaisen laskelman mukainen
796 317 euroa. Koronavirusepidemian johdosta tarvittaviin tukitoimiin myönnettävää
lisärahoitusta ei ole haettu, koska edellisellä hakukerralla myönnetty 80 000 euron
määräraha on riittävä tähän tarkoitukseen.
Taustatiedot
Opetus- ja kulttuuriministeriö on ilmoittanut 26.2.2021 päivätyssä kirjeessä
(VN/4469/2021-OKM-1), että päätösehdotuksen mukaiset rahoitukset tulevat haettaviksi.
Ministeriö myöntää opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen
tukitoimiin kohdennettavan perusrahoituksen harkinnanvaraisen korotuksen koulutuksen
järjestäjille vasta varainhoitovuoden aikana, jotta lisärahoituksen järjestäjäkohtaiselle
kohdentumiselle oli mahdollista valmistella uusimpaan tilastoaineistoon perustuvat
laskennalliset myöntökriteerit ja niiden perusteella esimerkinomainen laskelma
lisärahoituksen järjestäjäkohtaisesta jakautumisesta. Näin haku työllistää koulutuksen
järjestäjiä mahdollisimman vähän.
Lisärahoitus on tarkoitettu käytettäväksi uusien opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen
sekä tuntiopettajien opetustuntimäärän lisäämiseen. Lisäksi sitä voidaan käyttää
opetuksen tukihenkilöstön palkkaamiseen, jolloin opettajien työpanosta on mahdollista
kohdentaa enemmän opetukseen. Lisärahoituksella voidaan myös jatkaa vuosina 2019 ja
2020 vastaavaan tarkoitukseen myönnetyllä lisärahoituksella lisätyn henkilöstön
palkkaamista. Lisärahoituksen käyttö ei ole sidottu rahoituksen myöntämisvuoteen.
Tavoitteena on, että koulutuksen järjestäjät pystyisivät ylläpitämään lisättyä opetuksen ja
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ohjauksen määrää useamman vuoden ajan rekrytointien kuitenkin painottuessa kuluvaan
vuoteen.
Lisärahoituksen tavoitteena on turvata jokaiselle opiskelijalle hänen tarvitsemansa opetus,
ohjaus ja tuki. Opetuksen ja ohjauksen lisäämiseen tarkoitettuja resursseja on käytettävä
siten, että niillä voidaan tukea erityisesti niitä opiskelijoita, jotka tarvitsevat enemmän
tukea opintoihinsa. Ministeriö katsoo, että opetuksen ja ohjauksen lisäresursseja on
tarpeen kohdentaa erityisesti perusopetuksen päättäneiden nuorten, maahanmuuttajien
ja heikkojen perustaitojen varassa olevien aikuisten koulutuksen järjestämiseen.
Lisämäärärahan turvin koulutuksen järjestäjien on kohdennettava lisää opetusta, ohjausta
ja muita tukitoimia erityisesti sellaisille näihin kohderyhmiin kuuluville opiskelijoilleen,
joilla on opiskelussa eniten ongelmia tai joiden tuen tarve on muutoin suurta taikka jotka
ovat muusta syystä vaarassa keskeyttää opintonsa. Koulutuksen järjestäjien tarvitseman
lisärahoituksen määrän arvioinnissa lähtökohtana on se, kuinka paljon niillä on edellä
mainittuihin kohderyhmiin kuuluvia opiskelijoita.

Haku avattiin 1.3.2021. Määräaika hakemukselle oli 31.3.2021.
Ministeriön tarkoituksena on päättää lisärahoituksista 7.5.2021 mennessä.
Liitteet
Liite 37.1. Hakemus_Varainhoitovuoden_2021_Lisärahoitus.pdf
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38 § Kopiointi- ja tulostuspalveluiden hankinnan
kilpailutuslupa
Hallitus 4-2021

Valmistelija: Talousjohtaja / ATK-päällikkö
Esittelijä: Kuntayhtymän johtaja
Esitys
Hallitus päättää myöntää kilpailutusluvan kopiointi- ja tulostuspalveluiden hankinnalle ja
delegoida hankinnan ja tarjouspyyntöasiakirjojen valmistelun sekä allekirjoittamisen
kuntayhtymän johtajalle.
Päätös
Hyväksyttiin

Perustelut
Salon seudun koulutuskuntayhtymän nykyinen kopiointi- ja tulostuspalvelujen
puitesopimus on päättymässä elokuussa 2021. Sopimus on ollut neljävuotinen. Kopiointija tulostuspalvelujen sekä niihin liittyvän turvatulostus- ja kustannusseurantaohjelmiston
tuottaminen kilpailutetaan lähtökohtaisesti neljälle (4) vuodelle.
Kopiointi- ja tulostuspalveluilla tarkoitetaan sitä, että palveluntuottaja toimittaa ja pitää
sopimuksen kohteena olevat monitoimilaitteet ja niihin liittyvät ohjelmistot
toimintakunnossa hankintayksikön osoittamissa tiloissa. Hankinnan tavoitteena on saada
tulostusympäristöön ja sen muutoksiin mukautuva järjestelmä. Ratkaisuun sisältyy myös
raportointijärjestelmä, jolla muutokset tulostusympäristössä voidaan havaita. Samaa
raportointijärjestelmää käytetään myös tulostuskustannusten seurantaan. Palvelun kuvaus
on liitteessä 2. Asiakirja ei ole julkinen, Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta
21.5.1999/621, 2 luku, 6 § kohdat 2 ja 3.
Kuntayhtymällä on tällä hetkellä tarve kolmen tasoisista värimonitoimilaitteista:
1. Palveluluokka A, 7 kpl, keskimääräinen tulostusmäärä noin 20.000 kopiota/kk/laite
2. Palveluluokka B, 15 kpl, keskimääräinen tulostusmäärä noin 3.500 kopiota/kk/laite
3. Palveluluokka C, 2 kpl, keskimääräinen tulostusmäärä noin 2.000 kopiota/kk/laite
Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (1397/2016, hankintalaki). Hankinta
on EU-kynnysarvon ylittävä tavarahankinta. Hankinta toteutetaan käyttämällä hankintalain
32 §: n tarkoittamaa avointa menettelyä. Valintaperusteeksi esitetään kokonaistaloudellista
edullisuutta: hinta 60 pistettä ja laatutekijät 40 pistettä. Valintakriteerien sisältö on esitetty
liitteessä 3. Asiakirja ei ole julkinen, Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta
21.5.1999/621, 2 luku, 6 § kohdat 2 ja 3.
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39 § Pöytäkirjat
Hallitus 4-2021

Valmistelija: Hallintosihteeri
Esittelijä: Kuntayhtymän johtaja
Esitys
Hallitus saa tiedoksi perusteluissa esitetyt pöytäkirjat.

Päätös
Hyväksyttiin

Perustelut
• Sosiaali- ja terveysalan jaoston pöytäkirja 24.3.2021
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40 § Muut asiat
Hallitus 4-2021

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.36.
MUUTOKSENHAKU JA OIKAISUOHJE liitetään pöytäkirjaan.
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Tämä dokumentti on sähköisesti allekirjoitettu
Asian SSKKY/5/00.02.01/2021 asiakirja
Lista allekirjoittajista
Allekirjoittaja

Todennus

