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Osallistujat
Kokousaika
Kokouspaikka

22.6.2021 klo 17:00 – 18:14
Auditorio, Taitajankatu 6, Salo

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

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Muut kokoukseen osallistujat:
Breilin Mikko
Kanerva Tauno
Hellsberg Ralf
Juhantila Olli-Pekka
Välikangas Saija
Pitkänen Kirsi

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

Poissa:
Etelä Toni
Bragge Anne
Wihlman-Niinikoski Heidi

jäsen
kutsuttuna
kutsuttuna

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
Mahdollinen sähköinen allekirjoitus todennetaan pöytäkirjan lopussa.

ja

sihteeri.
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69 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Hallitus 8-2021

Valmistelija: Hallintosihteeri
Esittelijä: Kuntayhtymän johtaja
Esitys
Suoritetaan nimenhuuto ja 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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70 § Pöytäkirjantarkastajien valinta
Hallitus 8-2021

Valmistelija: Hallintosihteeri
Esittelijä: Kuntayhtymän johtaja
Esitys
Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Irina Ojala-Sirro ja Arttu Karhulahti.
Päätös
Hyväksyttiin
Taustatiedot
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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71 § Työjärjestyksen hyväksyminen
Hallitus 8-2021

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.
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72 § Valtuuston suhteellisten vaalien vaalilautakunnan
jäsenten valinta
Hallitus 8-2021

Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja
Esittelijä: Kuntayhtymän johtaja
Kuntayhtymän johtajan ehdotus
Hallitus päättää ehdottaa kuntayhtymän valtuustolle, että:




Valtuusto valitsee toimikaudekseen keskuudestaan vaalilautakunnan, johon
kuuluu viisi varsinaista jäsentä ja kullekin henkilökohtainen varajäsen.
Valtuusto valitsee vaalilautakuntaan valituista yhden puheenjohtajaksi ja yhden
varapuheenjohtajaksi.
Vaalilautakunnan sihteeriksi nimetään valtuuston pöytäkirjanpitäjä.

Päätös
Hyväksyttiin

Perustelut
Salon seudun koulutuskuntayhtymän hallintosäännön 89 §:n mukaisesti valtuusto valitsee
toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan.
Lautakunnassa on viisi jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen.
Valtuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja yhden
varapuheenjohtajan.
Lautakunnan sihteerinä toimii valtuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei valtuusto toisin päätä.
Salon seudun koulutuskuntayhtymän hallintosäännön 87 §:n mukaisesti varajäsenet
valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Jos varajäsenet ovat henkilökohtaisia,
varsinaisen ja henkilökohtaisen varajäsenen muodostamat ehdokasparit on hyväksyttävä
ennen vaalia.
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73 § Valtuuston puheenjohtajan ja ensimmäisen sekä toisen
varapuheenjohtajan vaali
Hallitus 8-2021

Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja
Esittelijä: Kuntayhtymän johtaja
Kuntayhtymän johtajan ehdotus
Hallitus päättää ehdottaa kuntayhtymän valtuustolle, että valtuusto toimittaa
puheenjohtajan ja ensimmäisen sekä toisen varapuheenjohtajan vaalin.
Päätös
Hyväksyttiin
Perustelut
Kuntalain (410/2015) 18 §:n mukaisesti:
Valtuusto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän
varapuheenjohtajia toimikaudekseen, jollei valtuusto ole päättänyt, että heidän
toimikautensa on valtuuston toimikautta lyhyempi. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
valitaan samassa vaalitoimituksessa.
Salon seudun koulutuskuntayhtymän hallintosäännön 57 §:n mukaisesti valtuustossa on
kaksi varapuheenjohtajaa.
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74 § Hallituksen jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten
vaali sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan määrääminen
Hallitus 8-2021

Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja
Esittelijä: Kuntayhtymän johtaja
Kuntayhtymän johtajan ehdotus
Hallitus päättää ehdottaa kuntayhtymän valtuustolle, että:
 Valtuusto vahvistaa hallituksen jäsenmääräksi yhdeksän (9)
 Valtuusto toimittaa hallituksen yhdeksän jäsenen ja yhdeksän henkilökohtaisen
varajäsenen vaalin valtuuston toimikaudeksi.
 Valtuusto määrää yhden jäsenen hallituksen puheenjohtajaksi ja yhden jäsenen
hallituksen varapuheenjohtajaksi

Päätös
Hyväksyttiin
Perustelut
Salon seudun koulutuskuntayhtymän perussopimuksen 14 §:n mukaisesti:
Kuntayhtymällä on hallitus, johon kuuluu vähintään 6 ja enintään 9 jäsentä, joista
jokaisella on henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto vahvistaa toimikaudekseen hallituksen
jäsenten lukumäärän. Hallituksen jäsenten toimikausi on valtuuston toimikausi.
Kuntalain 30 §:n, 1. mom. mukaisesti:
Kunnassa on oltava valtuuston lisäksi kunnanhallitus ja tarkastuslautakunta.
Kuntalain 33 §:n, 1. mom. mukaisesti:
Valtuusto tai muu valinnasta vastaava toimielin valitsee jäseniksi valituista toimielimen
puheenjohtajan ja tarpeellisen määrän varapuheenjohtajia. Puheenjohtaja ja
varapuheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa.
Kuntalain 40 §:n mukaisesti:
Kunnanhallituksen puheenjohtaja johtaa poliittista yhteistyötä, jota kunnanhallituksen
tehtävien toteuttaminen edellyttää. Kunnanhallituksen puheenjohtajan muista tehtävistä
määrätään hallintosäännössä.

Taustatiedot
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Kunnanhallituksen tulee:
1) vastata kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta;
2) vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden
valvonnasta;
3) valvoa kunnan etua ja, jollei hallintosäännössä toisin määrät, edustaa kuntaa ja käyttää
sen puhevaltaa;
4) edustaa kuntaa työnantajana ja vastata kunnan henkilöstöpolitiikasta;
5) vastata kunnan toiminnan yhteensovittamisesta;
6) vastata kunnan toiminnan omistajaohjauksesta;
7) huolehtia kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.
Kuntalain 64 §:n mukaisesti:
Kuntayhtymään sovelletaan, mitä kunnasta säädetään 2, 6, 7, 10, 14, 18, 19, 22, 23 ja 29
§:ssä, 6 luvussa, 39, 40, 46, 47 ja 48 §:ssä sekä 9—16 luvussa.
Kuntayhtymän perussopimus tai hallintosääntö ei määrää hallituksen varapuheenjohtajien
määrää, mutta vakiintunut käytäntö on ollut, että varapuheenjohtajia on yksi.
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75 § Tarkastuslautakunnan vaali 2021-2025
Hallitus 8-2021

Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja
Esittelijä: Kuntayhtymän johtaja
Kuntayhtymän johtajan ehdotus
Hallitus päättää ehdottaa kuntayhtymän valtuustolle, että:
 Valtuusto toimittaa tarkastuslautakunnan neljän jäsenen ja neljän
henkilökohtaisen varajäsenen vaalin valtuuston toimikaudeksi.
 Valtuusto määrää yhden jäsenen tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi ja yhden
varapuheenjohtajaksi.

Päätös
Hyväksyttiin

Perustelut
Kuntalain 30 §:n, 1. mom. mukaisesti:
Kunnassa on oltava valtuuston lisäksi kunnanhallitus ja tarkastuslautakunta.
Salon seudun koulutuskuntayhtymän hallintosäännön 31 §:n mukaisesti:
Valtuusto asettaa tarkastuslautakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen sekä arvioinnin
järjestämistä varten. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuustolle hallinnon ja talouden
tarkastamista koskevat asiat. Tarkastuslautakunnan keskeinen tehtävä on toiminnan
tuloksellisuuden arviointi. Arviointi kohdistuu sekä kuntayhtymän omalle toiminnalle että
tytäryhteisöille asetettujen tavoitteiden toteutumiseen. Lautakunnassa on puheenjohtaja
ja varapuheenjohtaja sekä kaksi muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen
varajäsen. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja. Lautakunnan sihteerinä
toimii tilintarkastaja, jolla on kokouksissa läsnäolo-oikeuden lisäksi puheoikeus.
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76 § Valtuuston kokousten pöytäkirjan pitäjä
Hallitus 8-2021

Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja
Esittelijä: Kuntayhtymän johtaja
Kuntayhtymän johtajan ehdotus
Hallitus päättää ehdottaa kuntayhtymän valtuustolle, että valtuuston kokousten
pöytäkirjanpitäjänä toimii kuntayhtymän hallintosihteeri.

Päätös
Hyväksyttiin
Perustelut
Salon seudun koulutuskuntayhtymän hallintosäännön 57 §:n mukaisesti:
Valtuuston kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimii ja sen muistakin sihteerin tehtävistä
huolehtii valtuuston määräämä henkilö.
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77 § Valtuuston kokousten ilmoittaminen
Hallitus 8-2021

Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja
Esittelijä: Kuntayhtymän johtaja
Kuntayhtymän johtajan ehdotus
Hallitus päättää ehdottaa kuntayhtymän valtuustolle, että valtuuston kokousilmoitus
julkaistaan Salon Seudun Sanomissa sekä kuntayhtymän kotisivuilla: www.sskky.fi.
Päätös
Hyväksyttiin
Perustelut
Salon seudun koulutuskuntayhtymän hallintosäännön 68§:n mukaisesti:
Valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta tiedotetaan ennen kokousta niissä
tiedotusvälineissä, joissa valtuusto on päättänyt ilmoittaa kokouksistaan.

Taustatiedot
Kuntayhtymän valtuuston 31.8.2017 (Valt. 3/2017, 27 §) tekemän päätöksen mukaisesti
valtuuston kokousilmoitukset on julkaistu edellisen valtuustokauden ajan Salon Seudun
Sanomissa sekä kuntayhtymän kotisivuilla: www.sskky.fi.
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78 § Valtuuston ja hallituksen perehdytys- ja koulutustilaisuus
Hallitus 8-2021

Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja
Esittelijä: Kuntayhtymän johtaja
Kuntayhtymän johtajan ehdotus
Hallitus päättää ehdottaa kuntayhtymän valtuustolle, että:






Salon seudun koulutuskuntayhtymän syksyllä 2021 valittavalle valtuustolle
järjestetään ammatillista koulutusta sekä kuntayhtymän opetus- ja muuta
toimintaa sekä ammatillisen koulutuksen järjestämistä koskeva iltapäivän kestävä
perehdytystilaisuus.
Salon seudun koulutuskuntayhtymän kesällä 2021 valittavan hallituksen
pöytäkunnalle järjestetään hallitustyöskentelyä ja kuntayhtymän opetus- ja
muuta toimintaa sekä ammatillisen koulutuksen järjestämistä koskeva
perehdytys- ja koulutustilaisuus dd.mm. – dd.mm.2021
Tilaisuuksiin osallistuminen korvataan kuntayhtymän hallintosäännön 56 §:n
mukaisesti.

Kuntayhtymän johtaja muutti esitystään
Hallitus päättää ehdottaa kuntayhtymän valtuustolle, että:
 Salon seudun koulutuskuntayhtymän syksyllä 2021 valittavalle valtuustolle
järjestetään ammatillista koulutusta sekä kuntayhtymän opetus- ja muuta toimintaa
sekä ammatillisen koulutuksen järjestämistä koskeva iltapäivän kestävä
perehdytystilaisuus.
 Salon seudun koulutuskuntayhtymän kesällä 2021 valittavan hallituksen
pöytäkunnalle järjestetään hallitustyöskentelyä ja kuntayhtymän opetus- ja muuta
toimintaa sekä ammatillisen koulutuksen järjestämistä koskeva perehdytys- ja
koulutustilaisuus 26. - 27.10.2021.
 Salon seudun koulutuskuntayhtymän kesällä 2021 valittaville luottamushenkilöille
järjestetään mahdollisuus osallistua Kuntaliiton ja FCG:n toteuttamaan
"Ammatillisen koulutuksen päättäjille" webinaarisarjaan.
 Tilaisuuksiin osallistuminen korvataan kuntayhtymän hallintosäännön 56 §:n
mukaisesti.
Päätös
Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin
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Perustelut
Vuoden 2021 talousarviota laadittaessa on varauduttu valtuuston ja hallituksen
perehdytys- ja koulutustilaisuuden järjestämiseen.
Sekä valtuustolle että hallitukselle järjestetään myös mahdollisuus tutustua eri
koulutusalojen toimintaan valtuuston perehdytystilaisuuden yhteydessä. Sen
varmistamiseksi, että kaikilla on mahdollisuus osallistua tilaisuuksiin, valtuuston
perehdytystilaisuuksia järjestetään kaksi kappaletta.
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79 § Kuntayhtymän valtuuston kokous
Hallitus 8-2021

Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja
Esittelijä: Kuntayhtymän johtaja
Kuntayhtymän johtajan ehdotus
Hallitus päättää, että:
 kuntayhtymän syksyllä 2021 valittava valtuusto kutsutaan koolle ensimmäiseen
kokoukseensa 16.09.2021
 kokouspäivämäärä annetaan jäsenkunnille tiedoksi ja jäsenkuntia pyydetään
nimeämään valtuuston jäsenet kyseiseen päivämäärään mennessä.

Päätös
Hyväksyttiin
Perustelut
Kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelun vaatima aika edellyttää, että
valtuusto järjestäytyy ja kuntayhtymälle valitaan hallitus syyskuun loppuun mennessä.
Taustatiedot
Kuntayhtymän hallintosäännön 57 §:n mukaisesti:
Valtuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle hallituksen puheenjohtaja
ja kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka johtaa puhetta, kunnes
valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu.
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80 § Valtuustokauden 2017-2021 arviointi
Hallitus 8-2021

Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja
Esittelijä: Kuntayhtymän johtaja
Kuntayhtymän johtajan ehdotus
Hallitus päättää ehdottaa kuntayhtymän valtuustolle, että se merkitsee tiedoksi valtuustoja hallitustyön arviointitulokset valtuustokaudelta 2017 – 2021
Päätös
Hyväksyttiin
Perustelut
Kuntayhtymän valtuusto on päättänyt (Valt. 3/2020, § 24), että 2021 toimikautensa
aloittava kuntayhtymän valtuusto merkitsee tiedoksi valtuusto- ja hallitustyön
arviointitulokset valtuustokaudelta 2017 – 2021.
Yksityiskohtaiset tulokset on esitelty liitteessä 1.

Taustatiedot
Kuntaliiton yleiskirjeen 4/2017 (12.1.2017) mukaisesti ”Kuntaliitto suosittelee, että nyt
istuntokauttaan päättävät valtuustot arvioisivat ammattijohdon avustamana omaa
toimintaansa, saavuttamiaan tuloksia, käyttämiään työskentelytapoja sekä toimintansa
kehittämistarpeita. Itsearvioinnin yhteydessä olisi tärkeää kartoittaa, miten niin
valtuustotyöstä luopuvat kuin siellä työskentelyään jatkavat ovat kokeneet edellytyksensä
hoitaa valtuutetun työtä ja mahdollisuutensa vaikuttaa valtuustotyön kautta sekä mihin
suuntaan valtuustotyötä olisi heidän mielestään kehitettävä”.
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81 § Sopimus SAKTA:n eläkemeno- ja
varhaiseläkemenoperusteisten maksujen käsittelystä
(Julkinen päätöksenteon jälkeen)
Hallitus 8-2021

Asia on julkinen päätöksenteon jälkeen, perustuen JulkL 199/621 24§, 6. kohta.
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82 § Koronalisä
Hallitus 8-2021

Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja
Esittelijä: Kuntayhtymän johtaja
Kuntayhtymän johtajan ehdotus
Hallitus päättää kuntayhtymän palkkatoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että
Kuntayhtymän henkilökunnalle maksetaan korvauksena koronaepidemian aiheuttamasta
lisätyöstä ja haitasta heinäkuun 2021 palkanmaksun yhteydessä 200 euron kertakorvaus
niille työntekijöille, joiden työsuhde on voimassa kesäkuussa 2021.
Päätös
Hyväksyttiin
Perustelut
Koronaepidemian hoitaminen on aiheuttanut koko henkilökunnalle lisää työtä ja
vaikuttanut sitä myötä myös työssä jaksamiseen. Korvauksella työnantaja kiittää
työntekijöitä hyvin hoidetusta poikkeustilanteesta. Kaikille työntekijöille maksettavalla
tasasummalla pyritään kaikkien työntekijöiden tasapuoliseen kohteluun.
Vastaavan päätöksen korvauksen maksamisesta ovat tehneet tai sitä valmistelevat myös
Raision seudun koulutuskuntayhtymä, SASKY koulutuskuntayhtymä ja Turun kristillinen
opisto.
Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä on muistanut henkilökuntaansa ylimääräisellä
palkallisella vapaapäivällä.
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymässä, Savon koulutuskuntayhtymässä,
Koulutuskuntayhtymä Tavastiassa, Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymässä sekä LänsiUudenmaan koulutuskuntayhtymässä on henkilökunnalle jaettu ylimääräisiä liikunta- ja
kulttuuriseteleitä.
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä, Turun Ammatti-instituutti, Ammattiopisto Spesia
ja Peimarin koulutuskuntayhtymä on hankkinut henkilökunnalleen kesälahjan.
Turun AKK on maksanut henkilöstörahastoon ylimääräisen suorituksen.
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä, Ammattiopisto Spesia, Turun ammattiopistosäätiö,
Peimarin koulutuskuntayhtymä ovat järjestämässä henkilöstöjuhlan tai muuta vastaavaa
yhteisöllistä tekemistä.
Taustatiedot
Palkkatoimikunta on tehnyt ehdotuksen kokouksessaan 8.6.2021.
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83 § Vaativuusluokan 15 sopimuspalkka
Hallitus 8-2021

Valmistelija: Henkilöstöpäällikkö
Esittelijä: Hallituksen puheenjohtaja
Hallituksen puheenjohtajan esitys
Hallitus päättää kuntayhtymän palkkatoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että
vaativuusluokan 15 palkkaan tehdään 710 euron korotus.
Lisäksi hallitus päättää, että muutos tulee voimaan 1.7.2021.
Päätös
Hyväksyttiin
Perustelut
Kuntayhtymän tehtävien vaativuusarvioinnin mukaisesti kuntayhtymän johtajan tehtävä
kuuluu vaativuusluokkaan 15. Hallituksen päätöksen (Hall. 4/2008, §35) mukaisesti
kuntayhtymän johtajalla on sopimuspalkka (kokonaispalkka).
Kuntayhtymän johtajan palkkaa on edellisen kerran tarkastettu vuonna 2011.
Kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tulokset ovat olleet erinomaisia viimeisten
kymmenen vuoden aikana. Tulostavoitteet on pääosin saavutettu, suurelta osin myös
ylitetty. Myös vuosien 2013 – 2018 rahoitusleikkausten aikana kuntayhtymän toiminta on
kyetty pitämään tavoitteiden mukaisena.
Kuntayhtymän toimintaa on kehitetty ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteiden
mukaisesti, minimitavoitteet on myös ylitetty ja muutokset on saatu toteutettua
ennakoiden. Muutos pääosin peruskoulun päättäneiden kouluttajasta suurelta osin
aikuiskouluttajaksi on tapahtunut ongelmitta.
Kaikkien kuntayhtymän johtamisalueiden työmäärä ja vastuu ovat kasvaneet:
ammattiopisto, aikuisopisto ja oppisopimuskeskus on yhdistetty yhdeksi oppilaitokseksi –
se on lisännyt rehtorin työmäärää. Salon seudun koulutus Oy:n perustamisen myötä
kuntayhtymän on muuttunut konserniksi, joka on lisännyt sekä talousjohtajan että
kuntayhtymän johtajan työmäärää huomattavasti.
Vuositasolla kustannusvaikutus on yhteensä noin 9 500 euroa.
Taustatiedot
Palkkatoimikunta on tehnyt ehdotuksen kokouksessaan 8.6.2021.
Olli-Pekka Juhantila poistui kokouksesta 83 § käsittelyn ajaksi, klo 17.55-17.57.
Simo Paassilta saapui kokoukseen klo 17.57, 83 § päätöksen jälkeen.
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84 § Vaativuusluokan 14 sopimuspalkka
Hallitus 8-2021

Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja
Esittelijä: Kuntayhtymän johtaja
Kuntayhtymän johtajan ehdotus
Hallitus päättää kuntayhtymän palkkatoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että
vaativuusluokan 14 palkkoihin tehdään 590 euron korotus.
Lisäksi hallitus päättää, että muutos tulee voimaan 1.7.2021.
Päätös
Hyväksyttiin
Perustelut
Kuntayhtymän tehtävien vaativuusarvioinnin mukaisesti talousjohtajan ja rehtorin
tehtävät kuuluvat vaativuusluokkaan 14. Hallituksen päätöksen (Hall. 4/2008, §35)
mukaisesti rehtorilla ja talousjohtajalla on sopimuspalkka (kokonaispalkka).
Rehtorin ja talousjohtajan palkkoja on edellisen kerran tarkastettu vuonna 2011. Vuonna
2016 ammattiopiston ja aikuisopiston yhdistyessä rehtorin (silloin aikuisopiston rehtori) ja
talousjohtajan palkat muutettiin samaksi kuin ammattiopiston rehtorin palkka.
Kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tulokset ovat olleet erinomaisia viimeisten
kymmenen vuoden aikana. Tulostavoitteet on pääosin saavutettu, suurelta osin myös
ylitetty. Myös vuosien 2013 – 2018 rahoitusleikkausten aikana kuntayhtymän toiminta on
kyetty pitämään tavoitteiden mukaisena.
Kuntayhtymän toimintaa on kehitetty ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteiden
mukaisesti, minimitavoitteet on myös ylitetty ja muutokset on saatu toteutettua
ennakoiden. Muutos pääosin peruskoulun päättäneiden kouluttajasta suurelta osin
aikuiskouluttajaksi on tapahtunut ongelmitta.
Kaikkien kuntayhtymän johtamisalueiden työmäärä ja vastuu ovat kasvaneet:
ammattiopisto, aikuisopisto ja oppisopimuskeskus on yhdistetty yhdeksi oppilaitokseksi –
se on lisännyt rehtorin työmäärää. Salon seudun koulutus Oy:n perustamisen myötä
kuntayhtymän on muuttunut konserniksi, joka on lisännyt talousjohtajan työmäärää
huomattavasti.
Vuositasolla kustannusvaikutus on yhteensä noin 17 000 euroa.
Taustatiedot
Palkkatoimikunta on tehnyt ehdotuksen kokouksessaan 8.6.2021.
Simo Paassilta poistui kokouksesta klo 18.08-18.09 väliseksi ajaksi, 84 § käsittelyn jälkeen.
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85 § Tehtäväkohtaiset palkat
Hallitus 8-2021

Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja
Esittelijä: Kuntayhtymän johtaja
Kuntayhtymän johtajan ehdotus
Hallitus päättää kuntayhtymän palkkatoimikunnan ehdotuksen mukaisesti, että
vaativuusluokkien tehtäväkohtaisiset tavoitepalkat vuonna 2021 ja 2022 ovat liitteen 5
mukaiset (liite on ei julkinen).
Päätös
Hyväksyttiin
Perustelut
Liitteessä luetellut palkat sisältävät kevään 2021 yleiskorotukset sekä hallituksen
päätöksen mukaiset järjestelyerän perusteella tehdyt korotukset (Hall. 3/2021, 29 §)
Tehtävänkuvaukset ja tehtävien vaativuusarviointi –ohjeen 5 §:n mukaisesti arvioinnin
piirissä olevan henkilöstön tehtäväkohtainen palkka määräytyy tehtävän vaativuuden
mukaisesti. Kuntayhtymän hallitus määrittelee vuosittain kunkin vaativuusluokan
mukaisen palkkauksen palkkatoimikunnan esityksen perusteella.
Vaativuusluokassa 3 todellisten palkkojen vaihtelut johtuvat palkkauksista, jotka on tehty
ennen vaativuusarviointijärjestelmän käyttöönottoa ja/tai ennen oppilaitosten
(Kuntayhtymä/Sakta) fuusioiden toteuttamista. Tavoitetasosta poikkeavat ATKlähitukihenkilöiden (2375,28) ja yhden koulutussihteerin (2244,47) tehtäväkohtaiset
palkat.
Vaativuusluokassa 4 tavoitetasosta poikkeavat ammattimiesten tehtäväkohtaiset palkat
(2946,94). Myös tässä tapauksessa palkkaukset on tehty ennen
vaativuusarviointijärjestelmän käyttöönottoa ja tehtäväkohtainen palkka on määräytynyt
yleisen autoalan ammattihenkilöstön palkkauksen mukaiseksi.
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86 § Pöytäkirjat
Hallitus 8-2021

Valmistelija: Hallintosihteeri
Esittelijä: Kuntayhtymän johtaja
Esitys
Hallitus saa tiedoksi perusteluissa esitetyt pöytäkirjat
Päätös
Hyväksyttiin
Perustelut
- Maarakennusjaosto, pöytäkirja 6.4.2021
- Taideteollisuusalan ja tekstiili- ja muotialan jaosto, 21.4.2021
- Palkkatoimikunta 8.6.2021 - EI JULKINEN
- Neuvottelukunta 9.6.2021
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87 § Tiedoksi merkittävät asiat
Hallitus 8-2021

Valmistelija: Hallintosihteeri
Esittelijä: Kuntayhtymän johtaja
Esitys
Merkitään hallitukselle tiedoksi perusteluissa esitellyt asiat.
Päätös
Hyväksyttiin
Perustelut
 Kuntaliitto, Yleiskirje 8-2021
o Kunnanhallituksen, lautakuntien ja muiden toimielinten valinnat


Kuntaliitto, Yleiskirje 9-2021
o Kuntayhtymän toimielinten valinta



Kuntaliitto, Yleiskirje 10-2021
o Kuntalain muutokset



Kuntaliitto, Yleiskirje 11-2021
o Kuntien maksuosuudet Kunnallisen työmarkkinalaitoksen 2020 nettokuluista



Kuntatyönantajat, Yleiskirje 5-2021
o Yleinen valtuutus sopia paikallisesti lukio-opetuksen tutoropettajan työn
korvaamisesta



Kuntatyönantajat, Yleiskirje 6-2021
o Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus voimaan 1.9.2021



Kuntatyönantajat, Yleiskirje 7-2021
o Varhaiskasvatuksen opettajien siirto KVTES 2020-2021:sta OVTES 20212022:een 1.9.2021 ja siihen liittyvät KVTES:n liitteen 5 ja OVTES:n
sopimusmääräysten muutokset



Kuntatyönantajat, Yleiskirje 8-2021
o Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen 2020-2021 muutokset
1.9.2021 alkaen
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88 § Muut asiat
Hallitus 8-2021

Puheenjohtaja kiitti hallituksen pöytäkuntaa ja virkamiehistöä kuluneesta kaudesta.
Kiitos ja hyvää kesää toivottaen, puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.14
MUUTOKSENHAKU JA OIKAISUVAATIMUSOHJEISTUS liitetään pöytäkirjaan.
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