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8 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
  
Yv 30.11.2022       
      
 

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 läs-
näolo-oikeus tai -velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava 
kuntayhtymän verkkosivuilla.  
 
Keudan hallintosäännön 76 §:n mukaan esityslista, joka sisältää selostuk-
sen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset yhtymävaltuuston päätöksiksi, lähe-
tetään kokouskutsun yhteydessä, jollei erityiset syyt ole esteenä. Hallinto-
säännön 78 §:n mukaan valtuuston esityslista julkaistaan myös kunnan 
verkkosivuilla. 
 
Tämän kokouksen kokouskutsu on lähetetty yhtymävaltuuston jäsenille ja 
julkaistu kuntayhtymän www-sivuilla 16.11.2022. 
 
Äänivalta yhtymävaltuustossa määräytyy siten, että kullakin jäsenkunnalla 
on edustajiensa lukumäärää vastaava äänimäärä, joka jakautuu tasan saa-
puvilla olevien jäsenkunnan edustajien kesken. Yhtymävaltuusto on päätös-
valtainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) valtuutetuista on läsnä.  
 
Ääniluettelo liitteenä. 
 

Päätösehdotus Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Suorite-
taan läsnäolijoiden toteaminen ja mikäli enemmän kuin 2/3 jäsenistä on saa-
puvilla, todetaan kokous jäsenmäärältään päätösvaltaiseksi. 
 

Päätös Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouksessa oli läsnä 14 
valtuutettua. Äänimäärästä oli edustettuna 20/21.    
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Yhtymävaltuusto  30.11.2022 
 

 

 
 
Pöytäkirjantarkastajien valinta 
 

Yv 30.11.2022       
 

 
Keudan hallintosäännön 96 §:n mukaan valtuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kul-
lakin 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 li-
puin, kokouksen pöytäkirjantarkastajat toimivat samalla ääntenlaskijoina ja avusta-
vat muutenkin vaalitoimituksessa, jollei valtuusto toisin päätä. 

 
Yhtymävaltuusto valitsee kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa 
myös ääntenlaskijoina. 

 
Päätös  Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin valtuutetut Matti Alanko ja Jani Rämäkkö. 
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Kuntayhtymän johtajan katsaus 
  
Yv 30.11.2022       
      
 

 
 
Kuntayhtymän johtaja tuo hallituksen tiedoksi ajankohtaiset asiat. 
 

Päätösehdotus Merkitään kuntayhtymän johtajan katsaus tiedoksi. 
 

Päätös Hyväksyttiin esitys.   
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Yhtymähallitus § 43 08.06.2022 
Yhtymävaltuusto  30.11.2022 
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Eron myöntäminen tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä (Anne Uotinen) 
 
Yh 08.06.2022 § 43  

  
Keudan tarkastuslautakunnan varajäsen Anne Uotinen on pyytänyt Järven-
pään kaupunginhallitukselta eroa luottamustoimistaan paikkakunnalta muu-
ton vuoksi. Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto on 
valinnut Anne Uotisen Lassi Markkasen henkilökohtaiseksi varajäseneksi 
Keudan tarkastuslautakuntaan. Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta 
voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön 
valinnut toimielin. 
 
Järvenpään kaupunginhallitus on päätöksellään §122/2022 myöntänyt eron 
Anne Uotiselle ja ohjeistanut yhtymävaltuutettuja nimeämään Salli-Irene 
Töyrylän tarkastuslautakunnan varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi 
Anne Uotisen sijaan. 
 
Kuntayhtymän perussopimuksen 28 §:n mukaan kuntayhtymässä on tarkas-
tuslautakunta, jonka tehtävistä säädetään kuntalaissa. Tarkastuslautakun-
nan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta 
koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja 
taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Kuntayhtymän hallintosäännön 10 § mu-
kaan lautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä yksi jäsen.  
 

Esittelijä Kuntayhtymän johtaja Riikka-Maria Yli-Suomu 
 

Päätösehdotus Esitän, että yhtymähallitus päättää esittää edelleen yhtymävaltuustolle, että 
 
1) Anne Uotiselle myönnetään ero Keski-Uudenmaan 
koulutuskuntayhtymän tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä sekä 
 
2) yhtymävaltuusto valitsee varajäsenen Keski-Uudenmaan 
koulutuskuntayhtymän tarkastuslautakuntaan jäljellä olevaksi 
toimikaudeksi.   
 

Päätös Hyväksyttiin esitys. 
 
 
Yv 30.11.2022       

141/00.00.00.00/2021    
 

    
Päätösehdotus Yhtymähallitus esittää, yhtymävaltuusto  

1) myöntää eron Anne Uotiselle Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän 
tarkastuslautakunnan varajäsenyydestä sekä 
 
2) valitsee varajäsenen Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän tarkas-
tuslautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 
 

Päätös Yhtymävaltuusto myönsi eron Anne Uotiselle ja valitsi varajäseneksi Salli-
Irene Töyrylän Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän tarkastus-
lautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 
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Yhtymähallitus § 81 12.10.2022 
Yhtymävaltuusto  30.11.2022 
 

 

12 
Eron myöntäminen tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja puheenjohtajuudesta (Mika Mylly-
nen) sekä uuden jäsenen ja puheenjohtajan valinta 
 
Yh 12.10.2022 § 81  

  
Keudan tarkastuslautakunnan jäsen Mika Myllynen on pyytänyt eroa (liit-
teenä) Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän tarkastuslautakunnan jä-
senyydestä ja puheenjohtajuudesta. Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoi-
mesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä päättää luottamus-
henkilön valinnut toimielin. Sipoon kunnan valtuusto on päätöksellään 
§69/2022 myöntänyt eron Mika Myllyselle Keski-Uudenmaan koulutuskun-
tayhtymän yhtymävaltuuston jäsenyydestä.  
 
Kuntayhtymän perussopimuksen 28 §:n mukaan kuntayhtymässä on tarkas-
tuslautakunta, jonka tehtävistä säädetään kuntalaissa. Tarkastuslautakun-
nan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta 
koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja 
taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Kuntayhtymän hallintosäännön 10 § mu-
kaan lautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä yksi jäsen.  
 

Esittelijä Kuntayhtymän johtaja Riikka-Maria Yli-Suomu 
 

Päätösehdotus Esitän, että yhtymähallitus päättää esittää edelleen yhtymävaltuustolle, että 
 
1) Mika Myllyselle myönnetään ero Keski-Uudenmaan koulutuskunta-
yhtymän tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja puheenjohtajuudesta sekä 
 
2) yhtymävaltuusto valitsee jäsenen ja puheenjohtajan Keski-Uudenmaan 
koulutuskuntayhtymän tarkastuslautakuntaan jäljellä olevaksi toimikau-
deksi. 
 

Päätös Hyväksyttiin esitys. 
 
Yv 30.11.2022       

141/00.00.00.00/2021    
    
Päätösehdotus Yhtymähallitus esittää, että yhtymävaltuusto 

1) myöntää eron Mika Myllyselle Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän 
tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja puheenjohtajuudesta sekä 
 
2) valitsee jäsenen ja puheenjohtajan Keski-Uudenmaan koulutuskuntayh-
tymän tarkastuslautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 
 

Päätös Yhtymävaltuusto päätti yksimielisesti    
 

1) myöntää eron Mika Myllyselle Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän 
tarkastuslautakunnan jäsenyydestä ja puheenjohtajuudesta sekä 
2) valita Jani Rämäkön jäseneksi ja puheenjohtajaksi Keski-Uudenmaan 
koulutuskuntayhtymän tarkastuslautakuntaan jäljellä olevaksi toimikau-
deksi. 
Lisäksi pykälä päätettiin tarkastaa kokouksessa.
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Vastine tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2021 
 
Yh 12.10.2022 § 77  

  
 

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntalain (410/2015) 121 §:n mukaan 
arvioida, ovatko yhtymävaltuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset ta-
voitteet toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksen-
mukaisella tavalla. 
 
Edelleen kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunta laatii arviointisuun-
nitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa 
esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilin-
päätöksen yhteydessä. Lautakunta voi antaa valtuustolle muitakin tarpeelli-
sena pitämiään selvityksiä arvioinnin tuloksista. 
 
Kuntayhtymän tarkastuslautakunnan arviointikertomus on käsitelty yhtymä-
valtuustossa 17.5.2022. Käsittelyn yhteydessä yhtymävaltuusto päätti pyy-
tää yhtymähallitukselta vastineen arviointikertomuksessa esitettyihin havain-
toihin. Tarkastuslautakunnan arviointikertomus on liitteenä. 
 
Arviointikertomuksessa on kiinnitetty huomiota muutamiin kohtiin, joiden pe-
rusteella yhtymähallitus toteaa lausuntonaan seuraavaa 
 
1. Yhtymähallitus yhtyy tarkastuslautakunnan arvioon sekä taloudellisten 

että toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. 
 
2. Korona-pandemia vaikutti erityisesti suoritettujen tutkintojen määrään. 

Vastaavasti opiskelijavuosimäärä on merkittävästi edellisvuotta parempi 
ja ylitti talousarviotavoitteen. Jatkossa on huolehdittava, että rahoitus-
asema muihin koulutuksenjärjestäjiin verrattuna säilyy. Tämä edellyttää 
jatkuvaa panostamista rahoituksen perustana olevien suoritus- ja vaikut-
tavuustavoitteiden saavuttamiseen.   

 
3. Kouluterveyskyselyn tuloksissa näkyy koronapandemian aiheuttama 

opiskelijoiden hyvinvoinnin laskeminen ja mielenterveyden ongelmien 
kasvu. Keudalle myönnettyä koronavaikutusten tasaamiseen tarkoitettua 
rahoitusta on suunnattu opiskelijoiden ohjauksen parantamiseen ja tuke-
miseen. 

 
4. Keuda Koulutuspalvelut Oy:n liikevaihto lähes kaksinkertaistui edellisen 

vuoden toteumaan, mutta jäi hieman talousarviotavoitteesta. Toiminnan 
tavoitteita ja kehittämissuunnitelmia arvioitaessa on huomioitava maksul-
lisen palvelutoiminnan kehitysnäkymät ja tarkoituksenmukainen seg-
mentointi.  

 
5. Opiskelijapalautteiden määrässä on tapahtunut positiivista kehitystä. 
 
6. Henkilöstökyselyllä mitattavan QWL-indeksin tulokset ovat hyviä. Jat-

kossa on kiinnitettävä huomiota osaavan henkilökunnan rekrytointiin ja 
Keudan pitämiseen houkuttelevana työnantajana. 
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Yhtymähallitus § 77 12.10.2022 
Yhtymävaltuusto  30.11.2022 
 

 

 
 
7. Keudalle on myönnetty lisärahoitusta koronavaikutusten tasaamiseen. 

Rahoitus käytetään opiskelijoiden hyväksi, jotta he saavat riittävää oh-
jausta ja tukea opiskeluun ja tutkinnon suorittamiseen. 

 
8. Oppivelvollisten opiskelijoiden aloitus onnistui hyvin, vaikka korona-

pandemian aiheuttama tietokonepula viivästytti koneiden luovutusta. 
Jatkossa jatkuvan oppimisen merkitys korostuu Keudassa, jotta 
työllisyystavoitteet ja työllisten osaaminen pystytään pitämään hyvällä 
tasolla Keski-Uudellamaalla 

 
 
Esittelijä Kuntayhtymän johtaja Riikka-Maria Yli-Suomu 

 
Päätösehdotus Esitän, että yhtymähallitus antaa yllä olevat vastaukset kuntalain 121 §:n 

mukaisena lausuntonaan yhtymävaltuustolle ja että lausunto annetaan 
tiedoksi myös tarkastuslautakunnalle 
 

Päätös Hyväksyttiin esitys. 
 
 
Yv 30.11.2022       

155/00.03.02/2022    
 
    
Päätösehdotus Yhtymähallitus esittää, että yhtymävaltuusto käsittelee yhtymähallituksen 

antaman vastineen vuoden 2021 arviointikertomukseen. 
 

Päätös Yhtymävaltuusto hyväksyi yksimielisesti esityksen.  
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Vuoden 2022 talousarvion muuttaminen: Sijoitusten alaskirjaus 
 
Yh 09.11.2022 § 93  

  
 

Vuoden 2022 talousarvion tuloslaskelmaosassa sitovaksi tavoitteeksi oli ase-
tettu rahoitustulot ja -menot yhteensä eli nettorahoitus. Tämä arvioitiin olevan 
+ 4 000 €. Haastavassa sijoitusmarkkinassa Keudan sijoitukset eivät ole vuo-
den aikana kehittyneet suotuisasti, jolloin niiden käypä arvo on hankinta-arvoa 
pienempi. Tilinpäätöksessä sijoitukset on arvostettava taseessa päivän arvoon, 
jos se on pienempi kuin hankinta-arvo.  

Alaskirjaus eli arvon alennus tarkoittaa omaisuuserän tasearvon pienentämistä. 
Alaskirjaus voidaan tehdä osittaisena arvonalentumisena. Alaskirjaukset joudu-
taan tekemään tilinpäätöksen yhteydessä tilikauden lopussa, jos tase-eriä jou-
dutaan arvostamaan uudelleen tilinpäätösajankohdan tilanteen mukaisesti. Ti-
linpäätöksessä saamisten arvo on selvitettävä saamiskohtaisesti.  

Alaskirjaus vaikuttaa tuloslaskelmassa negatiivisesti ja pienentää tulosta. Sijoi-
tuksista aiheutuneet luottotappiot vähennetään tuloslaskelman ryhmässä ”Ra-
hoitustuotot ja -kulut”. Alaskirjaukset johtavat tappioihin, mutta nämä tappiot 
ovat laskennallisia. Kun alaskirjaus kohdentuu tuloslaskelmaosassa rahoitustu-
lojen ja –menojen nettoon, ei Keuda saavuta talousarvion sitovaa tavoitetta. 

 

Muutosesitys alla olevassa taulukossa  

 

   

 

 
 

 
 

 
Esittelijä Kuntayhtymän johtaja Riikka-Maria Yli-Suomu 

 
Päätösehdotus Esitän, että yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että Keski-

Uudenmaan koulutuskuntayhtymän vuoden 2022 talousarvioon tehdään 
muutos, jossa rahoituskuluihin varataan alaskirjauksen suuruinen 
lisämääräraha (629 000 €), jolloin rahoitustuotot ja -kulut yhteensä eli 
nettorahoitus on – 625 000 €. 
 

Päätös Hyväksyttiin esitys. 
  

 TA2022 Muutosesi-
tys 

TA2022 muutosten jälkeen 

Korkotuotot 1 500 € - 1 500 € 

Muut rahoitustuotot 5 000 € - 5 000 € 

Muut rahoituskulut - 2 500 € - 629 000 € - 631 500 € 

Rahoitustuotot 
ja -kulut 

4 000 € - 629 000 € - 625 000 € 
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Yhtymähallitus § 93 09.11.2022 
Yhtymävaltuusto  30.11.2022 
 

 

 
Yv 30.11.2022       

139/02.02.06/2022    
   

 
Päätösehdotus Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että Keski-Uudenmaan koulutus-

kuntayhtymän vuoden 2022 talousarvioon tehdään muutos, jossa rahoitus-
kuluihin varataan alaskirjauksen suuruinen lisämääräraha (- 629 000 €), jol-
loin rahoitustuotot ja -kulut yhteensä eli nettorahoitus on – 625 000 €. 
 

Päätös Yhtymävaltuusto hyväksyi yksimielisesti esityksen.   
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Tilintarkastussopimuksen optiokauden käyttäminen 
  
Yv 30.11.2022       

276/02.08.00.01/2022    
 
Tarkastuslautakunta 32 §/24.10.2022 
 
Tilintarkastussopimuksen Optiokauden Käyttäminen 

Yhtymävaltuusto on valinnut KPMG Julkistarkastus Oy:n kuntayhtymän 
tilintarkastusyhteisöksi tilikausille 2019–2022. Tilintarkastussopimukseen 
sisältyy optiomahdollisuus siten, että Keski-Uudenmaan koulutuskuntayh-
tymä varaa itselleen oikeuden halutessaan jatkaa sopimusta kahden vuoden 
mittaisella optiokaudella. 
 
Tilintarkastaja Juha Huuskonen on esteellinen osallistumaan pykälän 
käsittelyyn. Tarkastuslautakunta valitsee pöytäkirjanpitäjän pykälän 
käsittelyn ajaksi.  
 

 Pj:n esitys: Tarkastuslautakunta päättää mahdollisten optiovuosien käyttämisestä ja 
esityksen tekemisestä yhtymävaltuustolle. Samalla esitän, että pykälä tar-
kastetaan kokouksessa. 

 
Päätös: Tarkastuslautakunta valitsi pöytäkirjanpitäjäksi pykälän käsittelyn ajaksi Veli 

Perkkiön. Tarkastuslautakunta päätti esittää yhtymävaltuustolle, että 
kuntayhtymä käyttää tilintarkastussopimuksen kaksi optiokautta. 
Tarkastuslautakunta tarkasti ja hyväksyi pykälän kokouksessa.  
 
-------------------- 

    
Päätösehdotus Tarkastuslautakunta esittää yhtymävaltuustolle, että kuntayhtymä päättää 

käyttää kuntayhtymän tilintarkastussopimuksen kaksi optiokautta. 
 

Päätös Yhtymävaltuusto hyväksyi yksimielisesti esityksen.   
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Vuoden 2023 talousarvio ja taloussuunnitelma vuosille 2024-2025 
 
Yh 09.11.2022 § 89  

  
Keuda lähtee vuoteen 2023 kehittämisen otteella. Talous on vahva. Henki-
löstön osaaminen ja sitoutuminen ovat korkealla tasolla. Keski-Uudenmaan 
asukas- ja yritysmäärä kasvaa. Sillä on suora vaikutus palvelutarpeen kas-
vuun Keudassa.  Kuntayhtymän vuoden 2023 talousarviossa ja vuosien 
2024-2025 taloussuunnitelmassa keskeistä on strategian mukainen toiminta 
budjetin puitteissa, kasvun hallinta sekä vastaaminen toimintaympäristön 
vaikeasti ennustettaviin muutoksiin päivitetyllä organisaatiorakenteella. 

 

Voimaan astuu uusi organisaatiorakenne, joka mahdollistaa Keudan hallitun 
kasvun, huomioi toimintaympäristön muutokset ja poliittiset uudistukset. 
Keuda rakentuu neljästä kampuksesta ja viidestä niitä tukevasta palvelualu-
eesta. Erityisinä kehityskohteina ovat vieraskielisten palvelut, jatkuvan oppi-
misen palvelut ja työllisyyttä edistävät toimet. Keudan yritys- ja työelämäyh-
teistyötä tavoitteellistetaan ja tunnistetaan strategiset kehittämisen alat. 
Keuda Koulutuspalvelut Oy:n lisätuella varmistamme, että Keuda on alueen 
merkittävin kouluttaja.  
 

Oppivelvollisuusuudistus on onnistunut arjessa, mutta ikäluokassa kaikilla ei 
ole valmiuksia tutkintokoulutukseen. Lisäksi koronapandemia on vaikuttanut 
merkittävästi opiskelijoiden hyvinvointiin. Turvallisuuden tunnetta koetellaan 
sodan leviämisen pelossa. Opettajat tarvitsevat rinnalleen sosiaali- ja ter-
veyspalveluita, joita tuottaa opiskelijahuolto. Tulevana vuonna kehitämme 
yhteistyötä jäsenkuntiemme ja tulevien hyvinvointialueiden kanssa opiskeli-
joiden hyvinvoinnin vahvistamiseksi.    
 

Työvoimapalvelut siirtynevät vuonna 2025 kuntien järjestämisvastuulle. 
Keuda valmistautuu tuottamaan elinkeino-, työllisyys- ja osaamispalveluita 
yhdessä jäsenkuntiensa kanssa. Ammatillinen koulutus, vapaa sivistystyö ja 
aikuisten perusopetus näyttelevät TE-palveluissa suurta roolia.   
 
Keudan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2023 ovat:  

• Tarjoamme osuvia ohjaus- ja koulutuspalveluita eri oppimisympä-
ristöissä 

• Vahvistamme yhteisöllistä oppimista ja huomioimme asiakkaiden 
erilaiset tarpeet 

• Yhtenäistämme johtamista 

• Kehitämme yhteisöllisyyttä ja tiimien osaamista 

• Yhteiskehitämme ohjaus- ja koulutuspalveluita työelämälle 

• Sujuvoitamme sisäistä yhteistyötä  
 
Kuntayhtymän talous on tasapainossa ja vuoden 2022 arvioitu tilikauden 
tulos sekä vuoden 2023 talousarvion tilikauden tulos ovat ylijäämäisiä. 
Tämän hetkisen arvion mukaan myös suunnitelmavuosien osalta tilikauden 
tulos tulee olemaan ylijäämäinen, joka vaatii kuitenkin investointien 
maltillistamista taloussuunnitelmavuosina.  
 
 
 



 
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 2/2022  14 
 
Yhtymähallitus § 89 09.11.2022 
Yhtymävaltuusto  30.11.2022 
 

 

 
 
Talouden arviointi on aiempaa epävarmempaa rahoitusjärjestelmän vuoksi 
ja erityisesti siksi, että rahoituksesta on tullut erittäin sirpaleista perustuen 
erilaisiin hankehakuihin ja lisärahoituksiin.  
 
Kuntayhtymän ammatillisen koulutuksen järjestämisluvassa Keudan 
ensisijaiseksi toiminta-alueeksi on määritelty Uusimaa ja opetuskieleksi 
suomi. Opiskelijavuosien vähimmäismäärä on 5059. Keudalla on myös 
oikeus järjestää tutkintoja ja koulutusta työvoimakoulutuksena. Lisäksi 
Keudalla on laajennetun oppisopimuskoulutuksen järjestämistehtävä sekä 
vankilaopetuksen tehtävä. Vuoden 2023 talousarviossa opiskelija-
vuosimäärätavoite on 7 400, josta laajennetun oppisopimuskoulutuksen 
määräksi arvioidaan n. 200.   

 
Kansanopistokoulutuksen määräksi arvioidaan 939 opiskelijaviikkoa, josta 
taidealan koulutuksen osuus on 384 ja oppivelvollisuusikäisten koulutuksen 
osuus 555 opiskelijaviikkoa. Aikuisten perusopetuksen kurssimääräksi 
arvioidaan 2 600. 
 
Menot vuoden 2023 talousarviossa jakautuvat seuraavasti: 
I Toimintamenoihin 65 312 030 € 
II Rahoitusmenoihin 2 000 € 
III Investointimenoihin 6 684 000€ 

 
Vuoden 2023 toimintatuotot ovat talousarviossa 71 831 030 €. Edellisen 
vuoden muutosten jälkeiseen talousarvioon verrattuna toimintatuottojen 
odotetaan kasvavan 4 515 926 € (+6,7 %). Ammatillisen koulutuksen 
rahoitusjärjestelmä ja hallituksen lisämäärärahat nuorten oppivelvollisuus-
koulutuksen kehittämiseen sekä lähihoitaja- ja hoiva-avustajakoulutuksen 
lisäämiseksi on täysimääräisesti mukana esityksessä ja mahdollistaa 
määrärahan kasvattamisen vuoden 2023 talousarviossa.  
 
Vuodelle 2023 maan hallituksen määrärahaesityksessä ja joulukuussa 
päätettävässä suoritepäätöksessä on mukana 50 milj. € ammatillisen koulu-
tuksen opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen, joka aikaisempina vuosina on 
ollut määräaikaista rahoitusta.  
 
Toimintamenot ovat talousarviossa 65 312 030 €. Toimintamenot kasvavat 
4 213 514 € (+6,9 %) vuoden 2022 talousarvioon verrattuna. Tulojen ja 
menojen erotus eli toimintakate on 6 519 000 €, joka on 302 412 € (+4,9 %) 
suurempi kuin vuoden 2022 talousarviossa. 
 
Talousarviossa on myös huomioitu tarkastuslautakunnan esitys kuntayhty-
män hallitukselle vuoden 2023 tarkastuksen ja arvioinnin talousarvioksi eli 
yhteensä 31 930 €. 
 
Vuoden 2023 talousarviossa vuosikate on 6,5 milj. €, mikä on noin 0,3 milj. € 
suurempi (+4,9%) verrattuna vuoden 2022 vuosikatearvioon. Kun vuosi-
katteesta vähennetään suunnitelman mukaiset poistot (6,5 milj. €) saadaan 
tilikauden tulos. Tilikauden ennakoitu tulos on 1 000 €. Suunnitelman 
mukaiset poistot kasvavat n. 0,3 milj. € (+4,8 %) vuoden 2022 tasoon 
verrattuna, joka johtuu lyhyen poistoajan tuotteiden ja kalusteiden 
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merkittävästä kasvusta viimeisten vuosien aikana. Niissä oppimis- 
ympäristöissä, 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 2023 

talousarvioehdotuksen ja vuosien 2024-2025 taloussuunnitelma-
ehdotuksen: 
 
1) talousarvion yleisperustelut 
2) tavoitteet 
3) talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 
4) henkilöstö  
5) käyttötalousosan 
6) tuloslaskelmaosan 
7) investointiosan 
8) rahoitusosan 
9) talousarvion määrärahojen yhteenvedon 
Liitteet   
 
ja päättää esittää kohdat 1-9 edelleen yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi 
 

Päätös Hyväksyttiin esitys. 
 
 
Yv 30.11.2022       

271/02.02.00/2022    
 

   
Päätösehdotus Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi kuntayhtymän 

vuoden 2023 talousarvioehdotuksen ja vuosien 2024-2025 taloussuunnitel-
maehdotuksen: 
 
1) talousarvion yleisperustelut 
2) tavoitteet 
3) talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 
4) henkilöstö  
5) käyttötalousosan 
6) tuloslaskelmaosan 
7) investointiosan 
8) rahoitusosan 
9) talousarvion määrärahojen yhteenvedon 
Liitteet 
 

Päätös Yhtymävaltuusto hyväksyi yksimielisesti esityksen.   
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Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän hallintosääntö 1.1.2023 alkaen 
 
Yh 09.11.2022 § 90  

  
 

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 si-
sällön määrittelee kuntalain (410/2015) 90 §. 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. 
 
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän (Keuda) nykyinen hallintosääntö 
noudattaa kuntalain määräyksiä sekä kuntaliiton antamaa hallintosääntö-
mallia. Tällä hetkellä voimassa oleva hallintosääntö on tullut voimaan 
1.1.2022 ja se hyväksyttiin yhtymävaltuustossa 24.11.2021. 
 
Keudan organisaation kehittäminen käynnistettiin yhtymähallituksen päätök-
sellä §55/2022. Organisaation kehittämisen myötä Keudan vanha tulos-
aluerakenne poistuu. Tulosaluerakenteen purkamisella ja uudella organi-
saatiorakenteella on suora vaikutus hallintosäännön terminologiaan ja sisäl-
töön. Hallintosäännön päivittämisen yhteydessä hallintosäännön terminolo-
gia on päivitetty vastaamaan uutta organisaatiorakennetta. Organisaa-
tiomuutokseen liittyvien muutosten lisäksi hallintosääntöä on pyritty päivittä-
mään siten, että päivitys tukee ja helpottaa Keudan henkilöstön käytännön 
työtä ja selkeyttää toimivallanjakoon liittyviä kysymyksiä. Lisäksi hallinto-
säännön visuaalista ilmettä on päivitetty muutoksen yhteydessä.  

 
Tämän asiakohdan liitteenä on kuntayhtymän nykyisin voimassa oleva hal-
lintosääntö, josta poistettavat kohdat on yliviivattu ja merkitty punaisella. Li-
säksi liitteenä on stilisoitu versio uudesta hallintosäännöstä.  
 

Esittelijä Kuntayhtymän johtaja Riikka-Maria Yli-Suomu 
 

Päätösehdotus Esitän, että yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että yhtymä-
valtuusto hyväksyy liitteenä olevan hallintosäännön Keski-Uudenmaan 
koulutuskuntayhtymän uudeksi hallintosäännöksi 1.1.2023 lukien. 
 

Päätös Hyväksyttiin esitys. 
Yv 30.11.2022       

18/00.01.01.02/2022    
   
Päätösehdotus Yhtymähallitus esittää, että yhtymävaltuusto hyväksyy liitteenä olevan hal-

lintosäännön Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän uudeksi hallinto-
säännöksi 1.1.2023 lukien. 
 

Päätös Yhtymävaltuusto hyväksyi yksimielisesti esityksen.    
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 8, § 9, § 10, § 13 

Muutoksenhakukielto 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 
§:n mukaan hakea muutosta. 
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 11, § 12, § 14, § 15, § 16 ja § 17 

 

Valitusosoitus 

Valitusoikeus ja valitusperusteet 

 Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka 

oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (=asi-

anosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun 

päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on teh-

nyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta 

muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asi-

anomainen sekä kunnan jäsen. (Jos päätökseen voidaan hakea muu-

tosta 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, Sörnäistenkatu 1, 00580 Helsinki 

 Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäse-

nen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu 

yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tie-

don, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämi-

sestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erikseen tiedoksisaanti-

todistukseen merkittynä aikana. Sähköisen tiedoksiannon kohdalla vas-

taava 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 teh-
täväksi 
- muutosvaatimuksen perusteet 
 
Valituskirja on valittajan itsensä tai valituskirjan muun laatijan omakäti-

sesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskir-

jan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite 

sekä liitettävä mukaan valittajan antama valtakirja. 
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Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai vi-

ran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päi-

västä, josta valitusaika on luettava. 

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle 

 Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan 

päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyys-

päivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitus-

asiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä 

arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lä-

hetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne 

ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. 

 

Muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua tuomioistuinmaksu-

lain 1455/2015 § 2 nojalla. 

 

Tiedoksianto 
 Päätöksen nähtävänäpito 
 Päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi  

Tiedoksianto asianosaiselle 
 Päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle (Kuntalaki 139 §):  
 
 


