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Yhtymähallitus § 1 18.01.2023 
 

 

 
Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
  
Yh 18.01.2023 § 1    
      
 

 
 
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 12.1.2023. 

 
 

Päätösehdotus Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

Päätös Hyväksyttiin esitys. 
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Yhtymähallitus § 2 18.01.2023 
 

 

Pöytäkirjantarkastajat yhtymähallitus 

  
Yh 18.01.2023 § 2    

      
 

Kuntayhtymän hallintosäännön mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheen-
johtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheen-
johtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. 
 
Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Keudan hal-
lintosäännön 135 §:n mukaan pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tar-
kastaa sähköisesti. Pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan sähköi-
sesti 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 Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tarja Arminen-Piippo ja Marja Teppi-

nen.  

http://www.keuda.fi/
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Yhtymähallitus § 3 18.01.2023 
 

 

Esityslistan hyväksyminen 
  
Yh 18.01.2023 § 3    
      

 
Päätösehdotus Kokouksen esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. 

 
Päätös Hyväksyttiin esitys. 
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Yhtymähallitus § 4 18.01.2023 
 

 

Kuntayhtymän johtajan katsaus 
  
Yh 18.01.2023 § 4    
      
 

 
 
Kuntayhtymän johtajan katsauksessa tuodaan tiedoksi seuraavat 
ajankohtaiset asiat: 
 

o Saaren joulu 2022 palaute 
o katsaus vuoteen 2023 

 
 

Päätösehdotus Merkitään kuntayhtymän johtajan katsaus tiedoksi. 
 

Päätös Hyväksyttiin esitys. 
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Yhtymähallitus § 5 18.01.2023 
 

 

 
Hankeraportointi vuodelta 2022 
  
Yh 18.01.2023 § 5    

27/02.05.07.01/2023    
 
   

Kuntayhtymän sisäisen ohjauksen ja riskienhallinnan ohjeen mukaan 
kehitysjohtajan on saatettava yli 100 000 €:n hankkeen loppuraportit 
yhtymähallituksen tietoon. Käynnissä olevista hankkeista sekä 
toimintavuoden aikana päättyneistä hankkeista ja niiden tuloksista on 
raportoitava tilinpäätöksen yhteydessä. Lisäksi kehitysjohtaja raportoi 
kuntayhtymän johtoryhmälle käynnissä olevat hankkeet vähintään 
puolivuosittain. 
 
Sisäisen ohjauksen ja riskienhallinnan ohjeessa on ohjeistettu 
kuntayhtymän hanketoimintaa mm. seuraavasti: kuntayhtymän itse 
hallinnoimien, osallistumisesta toisen, kuntayhtymän ulkopuolisen toimijan, 
hallinnoimaan hankkeeseen tehdään päätös kuntayhtymän johtoryhmässä 
palvelualueen tai kampuksen johtajan esityksen perusteella. Hankkeille on 
nimettävä vastuuhenkilö, hyväksyttävä hankesuunnitelma ja kustannusarvio 
kuntayhtymän osalta sekä osoitettava, miten hankkeen tulot ja menot 
kirjataan. 
 
Keudalla on tällä hetkellä laaja hankesalkku, jolla tuetaan Keudan strategisia 
tavoitteita ja ammatillisen koulutuksen toimeenpanoa. Keudan 
kansainväliset hankkeet (Erasmus+) liittyvät kv-liikkuvuuteen ja 
ammatillisen koulutuksen digitalisaatioon ja virtuaalisuuteen. Hankkeisiin on 
saatu rahoitusta valtaosin opetus- ja kulttuuriministeriöltä sekä 
Opetushallitukselta (ml. kansainvälinen liikkuvuus ja Jotpa).  
 
Suurin vuonna 2022 päättynyt hanke oli OKM:n vuonna 2021 myöntämä 
strategiarahoitus. Hankkeen avulla kehitettiin opetuksen ja ohjauksen laatua 
sekä oppimisympäristöjä ja parannettiin tieto-osaamista. Lisäksi hankkeen 
rahoituksella järjestettiin SAKUstars 2022 -kulttuurikilpailut. Isona 
kokonaisuutena on ollut Oikeus osata -kehittämisohjelman alla olevat 
hankkeet, joissa Keuda oli kumppanina (Osallistu ja voi hyvin – OVH, Oikeus 
Laadukkaaseen Ohjaukseen – OLO, Vertaansa vailla - Verkostot johtamisen 
tukena). Vuonna 2022 päättyi myös Jatkuva oppiminen 
(kuntakokeilu) -hanke, jossa rakennettiin alueellista TNO-palveluverkostoa 
sekä kehitettiin alkukartoitus- ja työvalmennusmalleja. 
 
Keudan hankekokonaisuus kuuluu Kehittymisen palvelualueelle ja siitä 
vastaa kehitysjohtaja. Vuonna 2023 Keudassa vahvistetaan kehittämis- ja 
innovaatiotoimintaa (K&I), jonka avulla systematisoidaan hanketoimintaa 
sekä vahvistetaan alueen, mutta myös Keudan sisäistä kehittämis- ja 
innovaatiotoimintaa.  
 
Kuntayhtymän kehitysjohtaja Tiina Halmevuo on kutsuttu kokoukseen 
esittelemään kuntayhtymän hankkeita ja hanketoimintaa. Hankeraportti ja 
luettelo Keudan nykyisistä ja vuonna 2022 päättyneistä yli 100 000 €:n 
hankkeista on liitteenä. 
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Yhtymähallitus § 5 18.01.2023 
 

 

 
 
 
Esittelijä Kuntayhtymän johtaja Riikka-Maria Yli-Suomu 

 
Päätösehdotus Esitän, että yhtymähallitus merkitsee saadun selvityksen tiedoksi.   

 
Päätös Hyväksyttiin esitys.
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Yhtymähallitus § 6 18.01.2023 
 

 

 
Kuntayhtymän johtajan, rehtorin, operatiivisen johtajan ja kehitysjohtajan sijaisuudet 
  
Yh 18.01.2023 § 6    

28/01.01.01/2023    
 

Kuntayhtymän johtajalla, rehtorilla, operatiivisella johtajalla ja 
kehitysjohtajalla on tarpeen olla varahenkilö, joka voi ko. viranhaltijan 
estyneenä tai poissa ollessa toimia hänen sijaisenaan. Sijaisen nimeäminen 
on tarpeen erityisesti asioiden valmistelun ja eteen päin viennin kannalta.  
 
Kuntayhtymän voimassaolevan hallintosäännön 16 §:n mukaan yhtymä-
hallitus määrää kuntayhtymän johtajan sijaisen, joka hoitaa kuntayhtymän 
johtajan tehtäviä kuntayhtymän johtajan ollessa poissa tai esteellinen.  
 
Edelleen hallintosäännön 28 §:n mukaan yhtymähallitus määrää rehtorin, 
operatiivisen johtajan sekä kehitysjohtajan sijaisen, joka hoitaa johtajan 
tehtäviä hänen ollessa poissa tai esteellinen.  
 
 

Esittelijä Kuntayhtymän johtaja Riikka-Maria Yli-Suomu 
 

Päätösehdotus Esitän, että yhtymähallitus päättää nimetä 1.1.2023 alkaen 
1) kuntayhtymän johtajan sijaiseksi kehitysjohtaja Tiina Halmevuon 
2) rehtorin sijaiseksi vararehtori Arja Kolin 
3) operatiivisen johtajan sijaiseksi taloussuunnittelupäällikkö Veli Perkkiön 
4) kehitysjohtajan sijaiseksi yhteisten tutkinnon osien osalta vararehtori 
Arja Kolin ja muiden toimintojen osalta rehtori Anna Mari Leinosen. 
 

Päätös Hyväksyttiin esitys. 
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Yhtymähallitus § 7 18.01.2023 
 

 

 
Työantajan edustajien nimeäminen kuntayhtymän työsuojelutoimikuntaan 
  
Yh 18.01.2023 § 7    

29/00.00.00.04/2023    
 

Työsuojelun yhteistoimintaorganisaation jäsenten valinta perustuu la-
kiin työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 
(2006/44) sekä kunnallisen alan työsuojelun yhteistoimintasopimukseen 
(3.4.2008). Työsuojelutoimikunnan kokoonpanosta säädetään työsuojelun 
valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta annetun lain 
(2006/44) 39 §:ssä. 

  

Työsuojelun yhteistoiminta on työnantajan ja henkilöstön vuorovaikutteista 
yhteistoimintaa, jonka tarkoituksena on mahdollistaa työntekijöiden osallis-
tuminen ja vaikuttaminen työpaikan terveellisyyttä ja turvallisuutta koskevien 
asioiden käsittelyyn. Laajaa työntekijäryhmää ja työpaikkaa yleisesti koske-
vat työsuojelun yhteistoiminta-asiat käsitellään työsuojelutoimikunnassa tai 
sitä vastaavassa yhteistoimintaelimessä. 
  
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän työsuojeluvaalien valmisteluun 
liittyvässä paikallisneuvottelussa (11.10.2021) työnantajan ja pääsopijajär-
jestöjen edustajien kanssa sovittiin toimikaudeksi 2022–2025 työsuojelutoi-
mikunnan kokoonpanoksi 12 henkilöä, joista kolme on työnantajan edusta-
jia. Työsuojeluvaltuutettu ja muut henkilöstön edustajat työsuojelutoimikun-
taan on valittu työsuojeluvaalilla 7.12.-13.12.2021. 

  

Työsuojeluvaltuutetut ja työsuojelupäällikkö ovat asemansa perusteella työ-
suojelutoimikunnan jäseniä. Työsuojelutoimikuntaan voidaan kutsua opiske-
lija- ja asiantuntijaedustajia tarvittaessa. Työsuojelun yhteistoimintahenki-
löstön toimikausi on neljä vuotta. 
 

Esittelijä Kuntayhtymän johtaja Riikka-Maria Yli-Suomu 
 

Päätösehdotus Esitän, että yhtymähallitus päättää nimetä työnantajan edustajiksi Keski-
Uudenmaan koulutuskuntayhtymän työsuojelutoimikuntaan ajalle 1.1.2023-
31.12.2025 Keudan henkilöstöpäällikön, koulutusjohtajan sekä operatiivisen 
johtajan. Henkilöstöpäällikön henkilökohtaisena varajäsenenä toimii 
henkilöstöasiantuntija, koulutusjohtajan henkilökohtaisena varajäsenenä 
toinen koulutusjohtaja ja operatiivisen johtajan henkilökohtaisena 
varajäsenenä kehitysjohtaja. 
 

Päätös Hyväksyttiin esitys. 
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Yhtymähallitus § 8 18.01.2023 
 

 

 
Kertapalkkion maksaminen koko henkilöstölle hyvästä kriisissä suoriutumisessa 
  
Yh 18.01.2023 § 8    

36/01.02.01.02/2023    
 

Keudaan kohdistui kyberhyökkäys 28.11.2022, mikä aiheutti poikkeustilan 
koko organisaatiossa ja minkä johdosta varotoimenpiteenä verkko- ja palve-
linyhteydet suljettiin välittömästi lisävahinkojen rajoittamiseksi. ICT-
ympäristön palautuminen jatkuu edelleen. 

 
Varsinaisen hyökkäyksen alusta tiedetään, ettei tilannetta ole laukaissut yk-
sittäisen keudalaisen tai opiskelijan toiminta. Hyökkäyksen on mahdollista-
nut palvelinympäristössä ollut tekninen haavoittuvuus, jonka ei olisi pitänyt 
olla mahdollista, mutta joka valitettavasti oli ja konkretisoitui. Kyberrikollisten 
toiminta on ollut ammattimaista ja valitettavasti askeleen edellä turvattua 
ICT-ympäristöä. Tietojen mukaan hyökkäystä ei ole kohdistettu suoranai-
sesti Keudaan vaan kohde on valikoitunut sattumanvaraisesti. Keudan tie-
tohallintopalveluiden nopea reagointi minuuttien sisällä hyökkäyksen alka-
misesta pelasti Keudan vieläkin suuremmilta tuhoilta. 

 
Välittömästi hyökkäyksen jälkeen henkilöstö sopeutui hyvin tilanteeseen. 
Opetus Keudassa jatkui suunnitellun mukaisesti eri oppimisympäristöissä 
mahdollisuuksien mukaan. Tietokoneista ja verkoista riippuvainen opetus 
suunniteltiin ja organisoitiin uudelleen. Keudan on selvinnyt kyberhyökkäyk-
sen aiheuttamasta kriisistä hyvin joustavan henkilöstön ansiosta. 

 
Henkilöstö on osoittanut vilpitöntä halua auttaa yli yksikkörajojen, jotta vält-
tämättömät toiminnot saatiin mahdollisimman pikaisesti toimimaan, edes 
välttävästi. Erityisesti opintojaan päättävien opiskelijoiden osalta pyrittiin 
varmistamaan valmistuminen. Lisäksi eri organisaatiotasot halusivat auttaa 
tietohallintoa mahdollisuuksien mukaan. 

 
Keudan ennakoitu vuoden 2022 taloudellinen tulos mahdollistaa koko hen-
kilöstölle maksettavan kertapalkkion hyvästä kriisin hallinnasta ja poikkeus-
tilasta selviytymisestä. 
 

Esittelijä Kuntayhtymän johtaja Riikka-Maria Yli-Suomu 
 

Päätösehdotus Esitän, että yhtymähallitus päättää maksaa kertapalkkion hyvin hoidetusta 
poikkeustilassa toimimisesta ja siitä selviytymisestä seuraavasti:  
- päätoiminen henkilöstö 200 €/hlö  
- tietohallintopalvelut -tiimi 400 € /hlö  
- poikkeustilaryhmä 400 €/hlö  
- tietohallintopäällikkö 1000 € 
esitän edelleen, että kertapalkkio maksetaan vuoden 2022 tuloksesta. 
 

Päätös Hyväksyttiin esitys. 
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Yhtymähallitus § 9 18.01.2023 
 

 

 
Yhtymävaltuuston kokouksen 30.11.2022 päätösten täytäntöönpano 
  
Yh 18.01.2023 § 9    

      
 

Valtuuston kokouksesta 30.11.2022 laadittu tarkastettu pöytäkirja on ollut 
yleisesti nähtävillä Keudan internet-sivuilla. 

 
Kuntalain 39 §:n mukaan kunnan hallitus vastaa valtuuston päätösten lailli-
suuden valvonnasta. Saman lain 96 §:n mukaan "jos kunnanhallitus katsoo, 
että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että 
valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, 
kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöönpanematta. Asia on viipy-
mättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi". 

 
 

Esittelijä Kuntayhtymän johtaja Riikka-Maria Yli-Suomu 
 

Päätösehdotus Esitän, että yhtymähallitus päättää todeta em. valtuuston kokouksen pää-
tökset laillisessa järjestyksessä syntyneiksi ja täytäntöönpanokelpoisiksi.       
 

Päätös Hyväksyttiin esitys. 
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Yhtymähallitus § 10 18.01.2023 
 

 

Tiedoksi 
  
Yh 18.01.2023 § 10    
      

 
Yhtymähallitukselle saatetaan tiedoksi liitteenä olevat Keudan tulos- 
ja vastuualueiden esimiesten päätökset ajalta 8.12.2022 – 2.1.2023. 
 

 
Esittelijä        Kuntayhtymän johtaja Riikka-Maria Yli-Suomu 

 
Päätösehdotus  Yhtymähallitus päättää merkitä edellä mainitut Keudan tulos- ja vas-

tuualueiden esimiesten päätökset tietoon saatetuiksi ja päättää olla 
käyttämättä niihin kuntalain tarkoittamaa otto-oikeutta. 
 

Päätös Hyväksyttiin esitys. 
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Yhtymähallitus § 11 18.01.2023 
 

 

Muut asiat 
  
Yh 18.01.2023 § 11    
      

Vaihdetaan yhtymähallituksen kokousten paikkoja seuraavasti: 
14.2.2023 kokous pidetään Sarviniitynkadulla Keravalla 
26.4.2023 kokous pidetään Lukkarinpolulla Mäntsälässä 
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, § 9, § 10, § 11 

 

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: § 6, § 7, § 8 
 
 
 
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: 19.1.2022 
 
Tiedoksianto asianosaiselle 
Päätös on annettu tiedoksi asianosaiselle (Kuntalaki 139 §): xx.xx.xxxx 

 


