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Osallistujat
Osallistujat
Kokousaika
Kokouspaikka

15.12.2020 klo 17:00 – 17:59
Sähköinen Teams-kokous

Läsnä:
Lehti Timo
Jaana Koli
Karhulahti Arttu
Leivonen Sanna
Ilola Siv
Björkqvist Lea
Ojala-Sirro Irina

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
varajäsen
jäsen

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

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

Poissa:
Etelä Toni
Määttänen Asko
Paassilta Simo

jäsen
jäsen
jäsen

Pöytäkirjan tarkastaminen ja allekirjoittaminen
Salon seudun koulutuskuntayhtymän pöytäkirjat tarkastetaan ja allekirjoitetaan heti
kokouksen päätyttyä. Pöytäkirjan allekirjoittaa kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä
puheenjohtaja ja sihteeri. Sähköinen allekirjoitus todennetaan pöytäkirjan lopussa.

Nähtävilläolo
Allekirjoitettu pöytäkirja on nähtävillä kuntayhtymän toimistossa, lisäksi sähköinen
pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäväksi kuntayhtymän internetsivuille osoitteeseen
www.sskky.fi kokouspäivää seuraavana torstaina. (Hall. 2017/13, 125 §).
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114 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Hallitus 14-2020

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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115 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
Hallitus 14-2020

Valmistelija: Hallintosihteeri
Esittelijä: Kuntayhtymän johtaja
Esitys
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Irina Ojala-Sirro ja Siv Ilola.
Perustelut
Hyväksyttiin
Taustatiedot
Salon seudun koulutuskuntayhtymän hallitustuksen 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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116 § Työjärjestyksen hyväksyminen
Hallitus 14-2020

Valmistelija: Hallintosihteeri
Esittelijä: Kuntayhtymän johtaja
Esitys
Työjärjestys hyväksytään esityslistan mukaisesti.
Päätös
Hyväksyttiin
Taustatiedot
Salon seudun koulutuskuntayhtymän Hallintosäännön 42§:n mukaan asiat käsitellään
esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä.
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117 § Esittely – Eurofins Expert Services
Hallitus 14-2020

Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja
Esittelijä: Kuntayhtymän johtaja
Esitys
Hallitus merkitsee tiedoksi Eurofins Expert Services toiminnan esittelyn.
Päätös
Hyväksyttiin
Perustelut
Eurofins Expert Services toimii kuntayhtymältä vuokratuissa tiloissa Hyvoninkadulla.
Yrityksen edustaja, Tecnology Manager Toni Aapio, esittelee yhtiön toimintaa.

Toni Aapio poistui kokouksesta klo 17.20, 117§ käsittelyn jälkeen.
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118 § Vuoden 2020 kolmannella lisäsuoritepäätöksellä
myönnettävien rahoitusten hakeminen
Hallitus 14-2020

Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja
Esittelijä: Kuntayhtymän johtaja
Esitys
Hallitus merkitsee tiedoksi kuntayhtymän Opetus- ja kulttuuriministeriölle tekemän
vuoden 2020 kolmannella lisäsuoritepäätöksellä myönnettävien rahoitusten hakemuksen.
Päätös
Hyväksyttiin
Perustelut
Opetus- ja kulttuuriministeriö on lähettänyt 6.11.2020 ammatillisen koulutuksen
järjestäjille Vuoden 2020 kolmannella lisäsuoritepäätöksellä lähihoitajakoulutuksen
lisäämistä ja koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen
myönnettävien lisärahoitusten hakemista koskevan kirjeen (VN/24305/2020).
Kirjeen mukaisesti:
Vuoden 2020 neljännessä lisätalousarviossa ammatillisen koulutuksen määrärahaa
lisättiin kuluvalle vuodelle yhteensä 46,5 miljoonalla eurolla. Lisämäärärahasta 16,5
miljoonaa euroa kohdennettiin lähihoitajakoulutuksen lisäämiseen ja 30 miljoonaa euroa
koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen. Opetus- ja
kulttuuriministeriö myönsi 30.9.2020 (VN/15767/2020) tekemällään vuoden 2020 toisella
lisäsuoritepäätöksellä ammatillisen koulutuksen järjestäjien hakemusten perusteella
pääasiallisen osan lisätalousarvion mukaisesta rahoituksesta. Lähihoitajakoulutuksen
lisäämiseen kohdennetusta lisämäärärahasta jäi kuitenkin 3 160 464euroa ja
koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen kohdennetusta
lisämäärärasta 1 145 782 euroa myönnettäväksi varainhoitovuoden kolmannella
lisäsuoritepäätöksellä. Tällä kirjeellä nämä jäljellä olevat lisärahoitukset asetetaan
uudelleen haettaviksi.
Tarkoituksena on, että lisätalousarvion mukaiset lisämäärärahat kohdentuvat
kokonaisuudessaan tarkoitettuihin käyttökohteisiin ja että ne jakautuvat mahdollisimman
laajalle järjestäjäjoukolle. Tämän vuoksi ministeriön tarkoituksena on myöntää jäljellä
olevia lisärahoituksia ensisijaisesti niille koulutuksen järjestäjille, jotka eivät toisella
lisäsuoritepäätöksellä kyseisiä lisärahoituksia vielä saaneet. Ministeriö voi kuitenkin
myöntää lisärahoitusta myös sellaiselle koulutuksen järjestäjälle, joka on jo saanut
lisärahoitusta, mikäli toisella lisäsuoritepäätöksellä tarkoitukseen myönnetty lisärahoitus
on osoittautunut riittämättömäksi.
Kuntayhtymän hakemus on esitys listan liitteenä 2.
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Perusrahoituksen harkinnanvaraista korotusta on haettu 55 000 euroa:



Lisärahoituksella aloittavien uusien lähihoitajaopiskelijoiden määrä vuonna 2021
15 ja vuonna 2022 15 opiskelijaa.
Lisärahoituksella aloittavien aiemman lähihoitajatutkinnon täydentämisen
ikääntyvien hoitoon ja kuntouttamiseen tähtäävien määrä vuonna 2021 20 ja
vuonna 2022 20 opiskelijaa.

Perusrahoituksen harkinnanvaraista korotusta on lisäksi haettu 110 000 euroa
koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen. Rahoituksen
käyttötarkoituksia ovat:








Poikkeusolojen aikana heikosti tavoitettujen opiskelijoiden etsiminen ja heidän
tilanteensa kartoittaminen.
Opiskelijoiden yksilöllisten tilanteiden mukaisesti järjestetty lähiopetus ja ohjaus
viivästyneiden opintojen kiinni kuromiseksi.
Opiskelijoiden tarvitsema tuki ja ohjaus moniammatillisena yhteistyönä.
Opinto- ja uraohjaus.
Henkilökohtaisten osaamisen kehittämissuunnitelmien päivittäminen.
Korvaavien koulutus- ja oppisopimuspaikkojen etsiminen ja tarvittaessa tavallista
tiiviimpi ohjaus työpaikoilla.
Rästiin jääneiden osaamisen näyttöjen mahdollistaminen.

Taustatiedot
Opetus- ja kulttuuriministeriölle lähetetty hakemus sekä opetus- ja kulttuuriministeriön
kirje (VN/24305/2020) ovat esityslistan liitteinä 2.
Liitteet
Liite 118.1. Hakemus_SSKKY_2020_kolmannella_lisäsuorite_24112020.pdf
Liite 118.2. VN_24305_2020-OKM-1Vuoden 2020 kolmannella lisäsuoritepäätöksellä
lähihoitajakoulutuksen lisäämiseen ja koronaviruksen aiheuttamien poikkeu ja liitteet.pdf
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119 § Ohjeet talousarvion toteuttamiselle 2021
Hallitus 14-2020

Valmistelija: Talousjohtaja
Esittelijä: Kuntayhtymän johtaja
Esitys
Hallitus päättää hyväksyä





liitteenä 1 olevan "Ohjeet talousarvion 2021 toteuttamiselle"
talousarviovuoden 2021 käyttösuunnitelman, joka on talousarvion toteuttamista
koskevien ohjeiden liitteessä 1
talousarviovuoden 2021 laskujen hyväksyjät ja heidän vara-henkilönsä, jotka ovat
talousarvion toteuttamista koskevien ohjeiden liitteessä 2.

Päätös
Hyväksyttiin
Perustelut
Hallintosäännön 7 § 6 k:ssä on säädetty, että hallitus vahvistaa taloutta koskevat ohjeet.
Talousarvion toteuttamisohje (liite 1) on päivitetty vastamaan kuntayhtymän toiminta- ja
taloussuunnitelmaa vuosille 2021 – 2023.
Keskeisin muutos ohjeissa on toiminnan ja talouden raportoinnin aikataulussa hallitukselle
(luku 3.2.): Ennen raportointijakso on ollut kolmannes-vuosittain. Nyt se muuttuu
vastaamaan automatisoidun talousraportoinnin aikataulua valtionkonttorille, joka on
neljännesvuosittain. Lisäksi hallitukselle raportoidaan tilinpäätösennuste elokuussa
esitettävän puolivuosiraportin yhteydessä.
Toteuttamisohjeen liitteessä 1 on valtuuston 26.11.2020 § 27 hyväksymän
talousarviovuoden 2021 käyttösuunnitelma johtamisalueittain, jonka hallitus hyväksyy
hallintosäännön 16 §:n mukaan. Tulosaluejohtajat hyväksyvät tulosalueensa
tulosyksiköiden ja kustannuspaikkojen käyttösuunnitelmat. Käyttösuunnitelmaliitteestä
käy ilmi tulosalueiden vastuuhenkilöt. Kuntayhtymän henkilöstön hankintavaltuudet ja
ratkaisuvallan euromääräiset rajat ovat ohjeen kohdassa 5.1 Hankintatoimi.
Toteuttamisohjeen liitteessä 2 ovat päivitetyt laskujen hyväksyjät ja heidän
varahenkilönsä talousarviovuodelle 2021, jotka hallitus päättää hallinto-säännön 7 § 7 k:n
mukaan.

Liitteet
Liite 119.1. LIITE1_119§_Ohjeet_talousarvion_toteuttaminen_2021.pdf

120 § Irtaimen omaisuuden investointimäärärahan
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kohdistaminen
Hallitus 14-2020

Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja
Esittelijä: Kuntayhtymän johtaja
Esitys
Hallitus päättää kohdentaa irtaimen omaisuuden investointimäärärahaa 1 012 000 euroa
seuraavasti:
Kiinteistöjen kunnossapito, kustannuspaikka 1221
Pakettiauto
70 000 euroa
Ruohonleikkuri
25 000 euroa
Tietohallinto, kustannuspaikka 1252
Lähiverkkotekniikan päivitys 115 000 euroa
Maarakennus, kustannuspaikka 5221
Kaivinkone
80 000 euroa
Logistiikka, kustannuspaikka 5222
Kuorma-autot
210 000 euroa
Linja-auto
110 000 euroa
Autoala, kustannuspaikka 5223
Pakettiauto

22 000 euroa

Kone- ja metalliala, kustannuspaikka 5224
Särmäyskone
140 000 euroa
NC-Sorvi
140 000 euroa
LVI-ala, kustannuspaikka 5232
Pakettiauto
35 000 euroa
Taideteollisuusala, kustannuspaikka 5242
Leveänauhatasaaja
40 000 euroa
Pintakäsittelyala, kustannuspaikka 5245
Pakettiauto
25 000 euroa
Investoinnit toteutetaan vuoden 2021 ensimmäisen vuosipuoliskon kuluessa.
Päätös
Hyväksyttiin
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Perustelut
Valtuusto on hyväksynyt vuoden 2021 talousarvion investointiosan kokouksessaan
26.11.2020 (Valt. 3/2020, § 27). Investointiosassa irtaimen omaisuuden sitovuustaso
valtuustoon nähden on kuntayhtymätasolla kokonaismääräraha. Talousarvion 4.4 kohdan
mukaisesti
hallitus
päättää
irtaimen
omaisuuden
investointimäärärahojen
kohdentamisesta yksittäisille hankkeille, ja niiden jaksottamisesta talousarviovuonna.
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121 § Oikaisuvaatimus - Ei julkinen (1999/621) 6§, 6. kohta
Hallitus 14-2020

Valmistelija: Henkilöstöpäällikkö
Esittelijä: Kuntayhtymän johtaja
Esitys
Hallitus
päättää
hylätä
XXXXXXXXXXX
oikaisuvaatimuksen,
viranhaltijapäätöstä SSKKY/VHP/49/2020, opettajan viran täyttäminen.

joka

koskee

Päätös
Hyväksyttiin
Perustelut
Salon seudun ammattiopistossa avoinna ollut sähkö- ja automaatioalan opettajan virka oli
haettavana Kuntarekry-järjestelmässä 1.-18.9.2020.
Viran hakuilmoituksen mukaisesti:
”Virkaan valittavalla tulee olla asetuksen 986/1998 mukainen ammatillisen opettajan
pätevyys sähkövoima- tai automaatiotekniikan alalta. Mahdollisten pätevien hakijoiden
puuttuessa myös epäpätevät huomioidaan.
Hakijalla toivomme olevan vähintään kolmen vuoden työkokemus kiinteistöjen ja/tai
teollisuuden sähköasennuksista tai automaatiojärjestelmien hallinnasta. Hakijan eduksi
katsotaan S2-tason sähköpätevyys.
Valittavalta toivomme oma-aloitteisuutta ja kehittämismyönteisyyttä. Hyvät
vuorovaikutustaidot ja tiimityötaidot ovat välttämättömiä työssä onnistumiselle.
Ennen tehtävän vastaanottamista virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä
lääkärintodistus terveydentilastaan sekä toimitettava nähtäväksi lasten ja nuorten kanssa
työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 504/2002 mukainen
rikosrekisteriote.
Virassa on kuuden kuukauden koeaika.”
Virkaan tuli määräaikaan mennessä neljä hakemusta, joista yksi hakija täytti virkaan
asetetut kelpoisuusvaatimukset.
Asetuksen opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998) 13 §:ssä
säädetään ammatillisten tutkinnon osien opettajien kelpoisuudesta:
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”Ammatillisten tutkinnon osien opetusta on kelpoinen antamaan henkilö:
1. joka on suorittanut koulutuksen järjestäjän päättämän opetustehtävän kannalta
soveltuvan korkeakoulututkinnon;
2. joka on suorittanut vähintään 60 opintopisteen tai 35 opintoviikon laajuiset
opettajan pedagogiset opinnot;
3. jolla on vähintään kolmen vuoden pituinen käytännön työkokemus
opetustehtävän sisältöä lähinnä vastaavissa tehtävissä; sekä
4. jolla on pätevyys- tai lupakirja, jos alan tehtävissä toimiminen edellyttää
pätevyys- tai lupakirjaa.
Edellä 1 momentin 1 kohdassa säädetystä soveltuvaa korkeakoulututkintoa koskevasta
vaatimuksesta voidaan poiketa, jos korkeakoulututkintojen järjestelmässä ei ole
koulutuksen järjestäjän päättämän opetustehtävän edellyttämää soveltuvaa
korkeakoulututkintoa tai jos koulutuksen järjestäjän päättämä opetustehtävä edellyttää
erityisen vahvaa tai erikoistunutta käytännön ammattitaitoa. Opettajalla on tällöin oltava
koulutuksen järjestäjän päättämään opetustehtävään soveltuva erikoisammattitutkinto
tai, jollei tutkintorakenteessa ole soveltuvaa erikoisammattitutkintoa, muu soveltuva
tutkinto tai koulutus, 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetut opettajan pedagogiset opinnot
sekä vähintään viiden vuoden pituinen käytännön työkokemus koulutuksen järjestäjän
päättämän opetustehtävän sisältöä lähinnä vastaavissa tehtävissä.”
Sähkö- ja automaatioalan viran kelpoisuusvaatimuksena on sähkö- tai
automaatiotekniikan alan korkeakoulututkinto. Julkisesti haettavana olleeseen virkaan
voidaan lian kunnallisesta viranhaltijasta (304/2003) 5 §:n mukaan ottaa vain henkilö, joka
silloin täyttää kelpoisuusvaatimukset. Saman lain 6 §:n mukaan lisäksi virkasuhteeseen
otettavalla on oltava erikseen säädetty tai kunnan päättämä erityinen kelpoisuus.
Virkaan valittu on amk insinööri, sähkötekniikan koulutusohjelma, sähkövoimatekniikka.
Pedagogiset opinnot valittu on suorittanut vuonna 2013 Jyväskylän
ammattikorkeakoulussa ja hän on työskennellyt viimeiset 9 vuotta sähkö- ja
automaatioalan lehtorina.

Taustatiedot
Oikaisuvaatimus ja sen liitteet ovat esityslistan liitteenä 3. Oikaisuvaatimus ja sen liitteet
ovat osittain salassa pidettäviä eikä niitä julkaista julkisessa tietoverkossa, koska ne
sisältävät henkilötietoja.
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122 § Maksuliikennetilin sisältyvän limitin lopettaminen
Hallitus 14-2020

Valmistelija: Talousjohtaja
Esittelijä: Kuntayhtymän johtaja
Esitys
Hallitus päättää lopettaa Danske Bankin maksuliikennetiliin sisältyvän limiitin ja valtuuttaa
talousjohtajan hoitamaan limiitin lopettamiseen liittyvät käytännön asiat.
Päätös
Hyväksyttiin
Perustelut
Hallitus on päättänyt kokouksessaan 18.5.2006, että kuntayhtymän maksuliikenteen
hoitaa Danske Bank (ent. Sampo Pankki). Maksuliikennetiliin on sisältynyt 800 000 euron
limiitti. Viimeisen 10 vuoden aikana kuntayhtymä ei ole joutunut turvautumaan limiitin
käyttöön. Kuntayhtymän maksuvalmius on pysynyt erinomaisella tasolla, joten limiitin
säilyttäminen on tarpeetonta.
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123 § Pöytäkirjat
Hallitus 14-2020

Valmistelija: Hallintosihteeri
Esittelijä: Kuntayhtymän johtaja
Esitys
Hallitus saa tiedoksi perusteluissa mainitut pöytäkirjat.
Päätös
Hyväksyttiin
Perustelut
 Maarakennusjaoston pöytäkirja 10.3.2020
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124 § Tiedoksi merkittävät asiat
Hallitus 14-2020

Valmistelija: Hallintosihteeri
Esittelijä: Kuntayhtymän johtaja
Esitys
Merkitään hallitukselle tiedoksi perusteluissa esitetyt asiat.
Päätös
Hyväksyttiin
Perustelut
 Kuntaliitto, Yleiskirje 11
o Musiikin esityskorvaukset Teostolle vuonna 2021
 Kuntaliitto, Yleiskirje 12
o Lastensuojelun vuoksi sijoitetun oppilaan korvaus vuonna 2020
o https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2020/lastensuojelun-vuoksi-sijoitetunoppilaan-korvaus-vuonna-2020#







Kuntaliitto, Yleiskirje 13
o Musiikin erityiskorvaukset Gramexille vuonna 2021
Kuntatyönantajat, Yleiskirje 12
o Ohjeita ja Esimerkkejä KVTES:n 1.4.2021 paikallisen järjestelyerän
laskemisesta
Kuntatyönantajat, Yleiskirje 13
o Lääkärisopimuksen 2020-2021 viikkolepomääräykset, esimerkkejä
viikkolevosta ja korjaus yleiskirjeeseen 6/2020 muistioon sekä työaikojen
vaikutus työhyvinvointiin
Kuntatyönantajat, Yleiskirje 14
o Hyväksytyt ammattiyhdistyskoulutukset
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125 § Muut asiat
Hallitus 14-2020

Hallituksen puheenjohtaja kiitti hallituksen pöytäkuntaa ja koko kuntayhtymän
henkilöstöä. Kulunut vuosi on ollut haastava ja haastanut kaikkia, mutta kuntayhtymän
henkilöstö on hienosti mukautunut ja on hienosti suhtautunut uuteen, uusiin tapoihin ja
reagoinut tarvittavasti jotta toimintaa ja opetusta on pystytty jatkamaan.
Kaikille parhaat kiitokset ja kaikille hyvää joulua ja rauhallista uutta vuotta.
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:59.

MUUTOKSENHAKU JA VALITUSOIKEUS
Muutoksenhaku ja valitusoikeus liitetään kuntalain mukaisesti pöytäkirjaan.
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