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  14.12.2022 
 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
  
§ 94    
      
 

 
 
Kuntalain 103 §:n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösval-
tainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kuntayhtymän 
hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen 
estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsu lähetetään vä-
hintään 4 päivää ennen kokousta ja siinä on ilmoitettava kokouksen 
aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). 

  
 Kokouskutsu on lähetetty 8.12.2022. 

 
 

Päätösehdotus Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

Päätös Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  
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Yhtymähallitus  14.12.2022 
 

 

Pöytäkirjantarkastajat yhtymähallitus 

  
§ 95    

      
 

Kuntayhtymän hallintosäännön mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheen-
johtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjoh-
taja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. 
 
Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Keudan hallin-
tosäännön 135 §:n mukaan pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkas-
taa sähköisesti. Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan sähköisesti 
Visma sign -palvelun avulla. 
 
Yhtymähallituksen kokouksen pöytäkirja on valitusosoituksineen ylei-
sesti nähtävänä Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän internetsi-
vulla www.keuda.fi. 
 

Päätösehdotus  Yhtymähallitus valitsee keskuudestaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 
Samalla päätetään, että pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan säh-
köisesti. 

  
 
Päätös Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jori Enroth ja Teijo Laaksonen.  

http://www.keuda.fi/
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Yhtymähallitus  14.12.2022 
 

 

Esityslistan hyväksyminen 
  
§ 96    
      

 
Päätösehdotus Kokouksen esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. 

 
Päätös Hyväksyttiin esitys. 
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Yhtymähallitus  14.12.2022 
 

 

Kuntayhtymän johtajan katsaus 
  
§ 97    
      
 

 
 
Kuntayhtymän johtaja tuo hallituksen tiedoksi ajankohtaiset asiat. 
 

Päätösehdotus Merkitään kuntayhtymän johtajan katsaus tiedoksi. 
 

Päätös Hyväksyttiin esitys. 
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Yhtymähallitus  14.12.2022 
 

 

 
Tulospalkkiojärjestelmä ja kriteerit vuodelle 2023 
 
§ 98   
 

Kuntayhtymässä oli vuosina 2004-2016 käytössä tulospalkkiojärjetelmä 
osana Keudan palkitsemisjärjestelmää. Järjestelmästä luovuttiin vuonna 
2017, osin ammatillisen koulutuksen säästöjen ja osin uuden ammatillisen 
koulutuksen opettelun vuoksi. Vuodelle 2020 tulospalkkiojärjestelmä jälleen 
palautettiin yhtymähallituksen päätöksellä §4/2020. 
 
Kokemukset tulospalkkiojärjestelmästä ovat olleet pääosin myönteisiä. Sen 
avulla voidaan tuoda esiin ammatillisen koulutuksen kannalta tärkeitä 
tavoitteita, kuten esimerkiksi työllistyminen ja koulutuksen läpäisy.  
 
KVTES:n II luvun 13 §:n mukaan henkilökunnalle voidaan maksaa tulospalk-
kiota. Tulospalkkio perustuu palvelujen tuloksellisuuden parantamiseksi 
asetettujen tavoitteiden todettuun saavuttamiseen tai ylittämiseen. 
 
Vuoden 2023 talousarviossa on varauduttu tulospalkkiojärjestelmän mah-
dolliseen jatkumiseen. Tulospalkkion määräytymisperusteet ja tulospalkkio-
valikoiman soveltaminen eri organisaatiotasoilla ja eri työtehtävissä pääte-
tään erikseen yhtymähallituksen päätöksellä. 
 
Tulospalkkiojärjestelmä perustuu talousarviossa hyväksyttyihin tavoitteisiin. 
Niiden perusteella voidaan johtaa mm. kampusten sekä tiimien tavoitteet. 
Edellytyksenä tulospalkkion maksamiselle on, että talousarviossa koko 
kuntayhtymälle asetettu vuosikatetavoite saavutetaan.  
 
Palvelualueen, kampusten, ja tiimin on myös saavutettava sille asetettu 
tilikauden tulosta koskeva tavoite, ennen kuin tulospalkkiota voidaan 
maksaa.  
 
Tulospalkkiotasot ovat: 

• Keuda-palkkio 

• Kampuspalkkio 

• Tiimipalkkio 
 
Kampus- ja tiimitason tulospalkkio määräytyy opiskelijavuosien (lkm), 
suoritettujen tutkintojen (lkm), osaamispisteiden (lkm), työllistymisen (%) ja 
jatko-opintojen (%) sekä opiskelijapalautteen (%) perusteella.   
 
Tilikauden tuloksen lisäksi tulospalkkion maksamisessa huomioidaan 
talousarviossa 2023 asetettujen mittareiden saavuttaminen ja niiden 
saavuttamisaste 
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Yhtymähallitus  14.12.2022 
 

 

 
 

Esittelijä Kuntayhtymän johtaja Riikka-Maria Yli-Suomu 
 

Päätösehdotus Esitän, että yhtymähallitus hyväksyy tulospalkkiokriteerit ja tulospalkkion 
maksamisen ehdot vuodelle 2023 seuraavasti: 
 
1) Edellytyksenä tulospalkkion maksamiselle on, että kuntayhtymän tulos 
on positiivinen ja että asetettu vuosikatetavoite saavutetaan.   
 
2) Tulospalkkioita voi saada kolmelta eri organisaatiotasolta: Keudataso, 
kampustaso ja tiimitaso. Tulospalkkioita voi saada tiimitasolta, vaikka 
ylemmän kampustason tavoitteet eivät olisikaan täyttyneet.  
  
3) Keuda-palkkion suuruus on 300 €/hlö, kun varsinainen kuukausipalkka 
on alle 3 000 €, muutoin palkkion suuruus on 10 % varsinaisesta 
kuukausipalkasta. Tulospalkkion määräytymisperusteena käytetään 
maaliskuun varsinaista palkkaa.    
 
4) Kampustason ja tiimitason mittarin arvosta pitää toteutua vähintään 90 
%, jonka jälkeen palkkio lasketaan lineaarisesti 100 % asti.   
 
5) Kaikkien kampus- ja tiimitason mittareiden painoarvo on sama. 
    
6) Kampustason palkkion suuruus on korkeintaan 300 €/hlö ja tiimitason 
palkkion korkeintaan 300 €/hlö.   
 
7) Palvelualueiden, yhteisten aineiden opettajien, opinto-ohjaajien, 
hallinnon ja muiden erityisryhmien palkkio määräytyy Keuda-palkkion 
lisäksi laskennallisesti kampus- ja tiimipalkkioiden keskiarvosta.   
 
8) Keuda-palkkion maksaminen edellyttää vuosikatetavoitteen täyttymistä, 
kampus- ja tiimitason palkkion maksaminen edellyttää asetetun 
tulostavoitteen saavuttamista. Tulospalkkiota voidaan kuitenkin yhteensä  
maksaa enintään 80 % Keudan tuloksesta.  
 
9) Tulospalkkion seurantajakso on kalenterivuosi ja se maksetaan 
seuraavan vuoden huhtikuussa   
 
10) Työssäoloajalle asetetut kriteerit ovat seuraavat:  
- palvelussuhde on ollut päätoiminen, joko vakinainen tai määräaikainen. 
Osa-aikaisille työntekijöille tulospalkkio maksetaan työajan suhteessa; 
- palvelussuhde on ollut voimassa talousarviovuonna ja jatkuu edelleen 
seuraavan vuoden huhtikuussa; 
- palkkio maksetaan työssäoloajan mukaisessa suhteessa. Siltä osin, kun 
KVTES:n V luvun virka- ja työvapaat ylittävät vuositasolla 30 pv, ne 
huomioidaan tulospalkkiota vähentävästi täysinä kuukausina. Esimerkiksi, 
jos em. poissaolo ja on 32 päivää, vähennetään 1 kk:n tulospalkkio. 

 
 

Päätös Esitys hyväksyttiin.
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Yhtymähallitus  14.12.2022 
 

 

Yhtymähallituksen toimintasääntö 1.1.2023 alkaen 
 
§ 99   
 

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. Jo-
kaisessa kunnassa ja kuntayhtymässä on oltava hallintosääntö, jonka sisäl-
lön määrittelee kuntalain (410/2015) 90 §. 
 
Kuntayhtymän hallintosäännön 19 §:n mukaan kuntayhtymän viran- ja toi-
menhaltijoiden vastuista ja toimivallasta päätetään yhtymähallituksen toi-
mintasäännössä. 
 
Yhtymähallituksen toimintasäännössä määritellään yhtymähallituksen alai-
sen toiminnan organisointi sekä viran- ja toimenhaltioiden vastuut ja toimi-
valta siltä osin, kuin sitä ei ole määritelty kuntayhtymän hallintosäännössä. 
Kuntayhtymän nykyinen toimintasääntö on tullut voimaan 14.3.2022 yhty-
mähallituksen päätöksellä §26/2022. 
 
Nyt esitetyt muutokset koskevat seuraavia toimintasäännön kohtia: 

• Toimintasääntö on päivitetty vastaamaan kuntayhtymän uutta orga-
nisaatiorakennetta. 

• Toimintasäännön ulkoasu on päivitetty vastaamaan Keudan muita 
ohjeita ja sääntöjä. 

• Toimintasäännöstä on poistettu viran- ja toimenhaltijoiden tehtävän-
kuvauksiin liittyvät tehtävät ja vastuut. Päivitetyssä toimintasään-
nössä on määritetty ainoastaan sellainen viranhaltijan ratkaisuvalta 
ja vastuu, johon liittyy julkisen vallan käyttämistä. Tehtävänkuvauk-
set löytyvät jatkossa kootusti kuntayhtymän intranetistä. 

• Kuntayhtymän johtajan toimivalta on siirretty kokonaisuudessaan 
hallintosääntöön. 

• Toimintasääntöön on lisätty opettajan toimivalta. 

• Toimintasääntöön on luotu erillinen luku jokaisen esihenkilön ja vi-
ranhaltijan yhteisestä toimivallasta ja vastuista. Henkilöstöpäätöksiä 
koskeva ratkaisuvalta on koottu yhteen lukuun ja hallintosäännöstä 
on siirretty osa henkilöstöpäätöksiä koskevasta toimivallasta toimin-
tasääntöön. 

• Allekirjoittamista koskeva ratkaisuvalta on koottu yhteen lukuun. 

• Hankintoja koskeva toimivalta on siirretty kuntayhtymän hankintaoh-
jeeseen.  

 
Liitteenä on luonnos yhtymähallituksen uudesta toimintasäännöstä sekä yh-
tymähallituksen voimassa oleva toimintasääntö. 
 

Esittelijä Kuntayhtymän johtaja Riikka-Maria Yli-Suomu 
 

Päätösehdotus Esitän, että yhtymähallitus päättää hyväksyä yhtymähallituksen 
toimintasäännön noudatettaviksi 1.1.2023 alkaen liitteen mukaisesti. 
 

Päätös Hyväksyttiin esitys.  
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Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän sisäisen ohjauksen ja  

riskienhallinnan ohje 1.1.2023 alkaen 

§ 100   
 

Kuntalain (410/2015) 90 §:n mukaan kuntayhtymän 
hallintosäännössä tulee antaa tarpeelliset määräykset sisäisestä 
valvonnasta, riskienhallinnasta ja sopimusten hallinnasta. 
Sisäisestä ohjauksesta on määrätty Keski-Uudenmaan koulutus-
kuntayhtymän hallintosäännön luvussa 10. Hallintosäännön 62 § 1 
kohdan mukaan yhtymähallitus hyväksyy sisäistä ohjausta ja 
riskienhallintaa koskevat ohjeet ja menettelytavat. 
 
Sisäisen ohjauksen ja riskienhallinnan järjestäminen on osa 
kuntayhtymän johtamista. Sisäisellä ohjauksella tarkoitetaan 
kuntayhtymän sisäisiä menettely- ja toimintatapoja, joiden avulla 
pyritään varmistamaan, että toiminta on taloudellista, tuloksellista 
ja lainmukaista ja että omaisuus ja voimavarat on turvattu.  
 
Kuntayhtymän voimassa olevaa sisäisen valvonnan ohjetta on 
viimeksi päivitetty vuonna 2017. Nyt tehtävä päivitys koskee 
vuoden vaihteessa voimaan astuvaa uutta organisaatiorakennetta 
ja sen tuomaa muutospainetta ohjeen termeihin ja toimivallan 
jakoon. Keskeistä on huomata, että tulosaluerakenteen poistuessa 
tilivelvollisia ovat yhtymähallituksen jäsenistö ja kuntayhtymän 
johtaja. Päivityksen yhteydessä ohjeen ulkoasu on päivitetty 
vastaamaan Keudan muita ohjeita ja sääntöjä. 
 
Sisäisen ohjauksen ja riskienhallinnan ohje tullaan päivittämään 
sisältönsä puolesta kattavammin tulevan vuoden aikana sisäisen 
ohjauksen kehitystyön yhteydessä.  
 
Päivitetty sisäisen ohjauksen ja riskienhallinnan ohje on tämän 
asiakohdan liitteenä. Asiakohdan liitteenä on myös kuntayhtymän 
nykyisin voimassa oleva sisäisen valvonnan ohje. 
 
 

Esittelijä Kuntayhtymän johtaja Riikka-Maria Yli-Suomu 
 

Päätösehdotus Esitän, että yhtymähallitus päättää hyväksyä kuntayhtymän 
sisäisen ohjauksen ja riskienhallinnan ohjeen noudatettaviksi 
1.1.2023 alkaen liitteen mukaisesti. 
 

Päätös Hyväksyttiin esitys. 
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Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän hankintaohje 1.1.2023 alkaen 
 
§ 101   
 

Valtion ja kuntien viranomaisten on kilpailutettava hankintansa ja 
käyttöoikeussopimuksensa siten kuin laissa julkisista hankinnoista 
ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) säädetään.  
 
Sen lisäksi kuntayhtymän hankintatoimintaa ohjeistetaan 
kuntayhtymän omilla hankinta-ohjeilla. Kuntayhtymän omilla 
hankintaohjeilla määritellään Keudan omat hankintakäytännöt 
erityisesti koskien kansallisen kynnysarvon alittavia hankintoja 
sekä viran- ja toimenhaltijoiden toimivaltaa hankinta-asioissa. 
 
Kuntayhtymän nykyisin voimassa olevat omat hankintaohjeet on 
hyväksytty yhtymähallituksessa (§56/2022) noudatettaviksi 
1.9.2022 alkaen.  
 
Hankintaohje on päivitetty vastaamaan kuntayhtymän uutta 
organisaatiorakennetta. Hankinta-asiantuntijan toimivalta on 
siirretty yhtymähallituksen toimintasäännöstä hankintaohjeeseen 
ja samalla on tehty lisäyksiä välttämättömän toimivallan osalta. 
Rehtorin allekirjoitusoikeus hankintasopimuksissa on myös siirretty 
toimintasäännöstä hankintaohjeen puolelle. Hankintaohjeen 
ulkoasu on päivitetty vastaamaan Keudan muita ohjeita ja 
sääntöjä. 
 
Päivitetty hankintaohje on tämän asiakohdan liitteenä. Päivityksen 
yhteydessä tapahtuvat muutokset ohjeeseen on merkitty 
punaisella fontilla 
 
 

Esittelijä Kuntayhtymän johtaja Riikka-Maria Yli-Suomu 
 

Päätösehdotus Esitän, että yhtymähallitus hyväksyy kuntayhtymän hankinta- 
ohjeen noudatettaviksi 1.1.2023 alkaen liitteen mukaisesti 
 

Päätös Hyväksyttiin esitys. 
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Jatkuvuudenhallinta sähkö-, lämmitys- ja vesikatkotilanteissa 
 
§ 102   
 
 

Yleinen turvallisuustilanne maailmalla on heikentynyt mm. Venäjän 
hyökkäyssodan vuoksi merkittävästi. Tällä on suora vaikutus 
energian riittävyyteen talvikaudella 2022–2023.  
 
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda varautuu 
mahdollisen sähköpulan aiheuttamiin sähkönjakelukatkoihin 
toimipisteissään Keski-Uudenmaan alueella. Sähköpula katsotaan 
syntyneeksi, kun tuotanto ja tuonti eivät riitä kattamaan kulutusta. 
Tällöin Suomen sähköverkoista vastaava Fingrid joutuu 
aloittamaan sähkönjakelun rajoitustoimenpiteet. 

Keudaan on laadittu ohje jatkuvuudenhallinnasta sähkö-, 
lämmitys- ja vesikatkotilanteissa. Suunnitelmassa annetaan yleiset 
ohjeet keudalaisille toiminnasta poikkeustilanteissa ja sitä 
täydennetään tiimi-/toimipistekohtaisilla riskienarvioinneilla. 
Arvioinneissa otetaan huomioon eri toimintojen erityispiirteet. 
Lisäksi Keuda aloittaa valmiusharjoittelun ja valmistautumisen 
sähkö-, lämmitys- ja vesikatkoihin liittyen.  
 
Keudan koulutus- ja ohjauspalvelut pyritään pitämään toiminnassa 
kaikissa olosuhteissa, myös mahdollisten sähkökatkojen aikana.  
 
Valmistautumisesta vastaa operatiivinen johtaja yhdessä 
turvallisuuspäällikön, kiinteistöpäällikön ja toimialapäälliköiden 
kanssa.  
 
Kokonaisvaltaista jatkuvuudenhallinnan kehittämistä tullaan 
jatkamaan vuoden 2023 alussa ja Keudaan laaditaan 
varautumissuunnitelma, jossa otetaan laajasti huomioon erilaiset 
Keudan toiminnan jatkuvuutta uhkaavat riskit.  
 
 

Esittelijä Kuntayhtymän johtaja Riikka-Maria Yli-Suomu 
 

Päätösehdotus Esitän, että yhtymähallitus merkitsee selostuksen tiedoksi. 
 
Päätös Hyväksyttiin esitys. 
  



 
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 10/2022  13 
 

 

 
Muut asiat 
 
§ 103   
 

 
Esittelijä Kuntayhtymän johtaja Riikka-Maria Yli-Suomu 

 
Päätös Keskusteltiin Saaren joulu -tapahtuman mainonnasta. Saaren 

joulu -tapahtuman asioihin palataan tammikuun kokouksessa. 
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 94, § 95, § 96, § 97, § 102, § 103  

 

Muutoksenhakukielto 

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kunta-
lain 136 §:n mukaan hakea muutosta. 
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 98, § 99, § 100, § 101 
 
 
 
Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus 
 
 

Tähän päätökseen voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
 

Valitusviranomainen ja oikaisuvaatimusaika 
 

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä 
Yhtymähallitus 
Sibeliuksenväylä 55 A 
04400 Järvenpää 
 
Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös sähköisesti osoitteella kirjaamo@keuda.fi. 

 
Oikaisuvaatimusaika ja oikaisuvaatimuksen sisältö ja toimittaminen 
 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen 
katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asian-
osaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kulut-
tua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaanti-
todistukseen merkittynä aikana. Sähköisen tiedoksiannon kohdalla vastaava aika on kolme 
päivää. 

 
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. 
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan 
päättymistä. 

 
Valitusoikeus ja valitusperusteet 
 

Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuu-
teen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (=asianosainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaati-
muksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka 
on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa 
päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianomainen sekä kunnan jäsen. (Jos 
päätökseen voidaan hakea muutosta kunnallisvalituksin, ei kuntalain mukaista oikaisuvaati-
musta voida tehdä.) Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheelli-
sessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on 
muuten lainvastainen. 
 
Hallintovalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuu-
teen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. 

 
 
Tiedoksianto 
 

Pöytäkirjan nähtävänäpito 
Tämä päätös on asetettu yleisesti nähtäväksi:  
 
Tiedoksianto asianosaiselle 
Päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle (Kuntalaki 139 §): xx.xx.xxxx 

 


