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Yhtymähallitus 52 §  10.5.2022 2  
 
KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
 
Yh 52 § Yhtymähallituksen kokous on kutsuttu koolle hallintosäännön mukaisesti ja se 

on päätösvaltainen kuusijäsenisenä 
 
 
 Yhtymäjohtaja: 
 

Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 
 

  
Yh 52 § Päätös: Hyväksyttiin. 
   
 

____________ 
 
 
 
Hallituksen jäsen paikalla  Varajäsen paikalla  
Sirkka-Liisa Anttila x  Liisa Tonteri   
Marko Huhtanen  x  Jukka Välikoski   
Hannu Koski x v Janne Vuorenmaa   
Taru Kosunen  x  Johanna Rämö   
Riina Lehtinen x  Raila Hakamäki   
Markku Leppälahti x  Kari Leppälahti   
Susanna Marjamäki-Vuorenpää  -  Lotta Saarenmaa x  
Sami Mattila -  Tero Ahtola -  
Jukka Perälä x  Kimmo Raitanen   
Mauri Rintamaa  -  Jukka-Pekka Virtanen -  
Riitta Ryhtä -  Minna Nikkanen -  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
   

              v = osallistui verkossa 

Valtuuston pj. ja varapj:t paikalla 
Eino Järvinen, pj x 
Simo Vehmaa  x 
Kati Fonsell-Laurila x 
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Yhtymähallitus 53 §  10.5.2022 3  
 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÄÄTÖSTEN TIEDOKSIANTO 
 
Yh 53 § Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän verk-

kosivuilla pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen. 
 
 Hallintosäännön 140 §:n mukaan pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa 

sähköisesti. 
 
 

Yhtymäjohtaja:  
 

Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajat. 
 
 

Yh 53 § Päätös:  Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hannu Koski ja Taru Kosunen. 
 
  Hallintosäännön 140 § mukaan pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja 

tarkastaa sähköisesti. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti 
12.5.2022. 

   
  Päätettiin muuttaa esityslistan käsittelyjärjestystä. Ensin käsiteltiin 

pykälät 62 ja 63 ja sen jälkeen pykälät 54-61 sekä lopuksi 64. 
  ___________ 
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Yhtymähallitus 54 §  10.5.2022 4 1 
 
YMPÄRISTÖHUOLLON HANKINTA VUODELLE 2022, OPTIOT VUOSILLE 2023 JA 2024 
 
Yh 54 § Forssan kaupungin tekninen ja ympäristötoimi on kilpailuttanut ympäristöhuol-

lon hankinnan vuodelle 2022 sähköisen kilpailutusjärjestelmä Cloudian kautta. 
Lisäksi ilmoitus on julkaistu julkisten hankintojen ilmoituskanava Hilmassa 
avoimena tarjouskilpailuna. Kyseessä on EU -kynnysarvon ylittävä hankinta.  
 
Kilpailutus suoritettiin yhteishankintana, johon osallistuivat Forssan kaupunki, 
Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä ja Lounais-Hämeen koulutuskuntayh-
tymä. Yhteishankinta sisältää sekajätteen, metallin, lasin, keräyskartongin, 
energiajätteen ja muovin keräykset, kuljetukset ja jätteenkäsittelymaksut. Tar-
jouspyynnössä sopimusajaksi on ilmoitettu 1.6.2022 - 31.12.2022. Tarjous-
pyyntöön sisältyy optiot vuosille 2023 ja 2024, joiden käyttämisestä päätetään 
erikseen. Kolmansien osapuolien kuten Loimi-Hämeen Jätehuollon jätteenkä-
sittelymaksujen hinnankorotukset ja mahdolliset arvonlisäveron muutokset 
huomioidaan tehtävässä sopimuksessa vaikutusaikojensa mukaisesti. Keräyk-
sen ja kuljetuksen osalta hintojen tulee olla kiinteitä vuoden 2022 loppuun asti. 
Valintakriteerinä käytetään kokonaistaloudellista edullisuutta. 
 
Määräaikaan 11.4.2022 klo 12.00 mennessä saapui seuraavat tarjoukset: 
- Envor Group Oy 
- LT Ympäristöpalvelut Oy 
 
Tarjoajat täyttivät tarjoajalle asetetut soveltuvuusvaatimukset. Tarjouspyynnön 
mukaisen pisteytyksen jälkeen Envor Group Oy:n tarjous on todettu kokonais-
taloudellisesti edullisimmaksi. Tarjousvertailu on liitteenä. 
 
Kaikki hankintayksiköt tekevät omat päätöksensä ja sopimuksensa kilpailun 
voittaneen tarjoajan kanssa. 
 
 
Yhtymäjohtaja:  Päätetään hankkia ympäristöhuollon palvelut vuodelle 2022 

Envor Group Oy:ltä siten, että uusi sopimuskausi alkaa 
1.6.2022 ja päättyy 31.12.2022. Optiovuosien 2023 ja 2024 
käytöstä päätetään erikseen vuosittain. 

 
         

Yh 54 § Päätös: Hyväksyttiin. 
 
 
 ____________ 
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Yhtymähallitus 55 §  10.5.2022 5  
 
TUTKINTOON VALMENTAVAN KOULUTUKSEN (TUVA) OPETTAJAN VALINTA  
 
Yh 55 § Laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluva, 1.8.2022 alkava tutkintoon val-

mentava koulutus yhdistää perusopetuksen lisäopetuksen (10-luokka), lukioon 
valmistavan koulutuksen (LUVA) ja ammatilliseen koulutukseen valmentavan 
koulutuksen (VALMA) yhtenäiseksi nivelvaiheen koulutuskokonaisuudeksi. 
TUVA-koulutus on seutukunnallista ja LHKK toimii koulutuksenjärjestäjänä. 
 
Tutkintoon valmentavan koulutuksen opettajan virkasuhde oli avoimena Kunta-
rekry- ja Te-palvelussa 6.4.-18.4.2022. TUVA-koulutuksen opettaja koordinoi 
nivelvaiheen koulutuskokonaisuuden toteutusta, kehittää toimintaa sekä osal-
listuu opetukseen ja ohjaukseen.  
 
Haettavalta henkilöltä edellytettiin ammatillisten opintojen opettajan, erityis-
opettajan sekä opinto-ohjaajan kelpoisuutta sekä vahvaa osaamista ja työko-
kemusta opetus- ja ohjaustyöstä. Työssä menestyminen edellyttää laaja-
alaista koulutuksen kentän ja mahdollisuuksien sekä opiskelijoille kuuluvien 
erilaisten palvelujen tuntemusta sekä eettistä ohjausosaamista.  
 
Määräaikaan mennessä saapui neljä hakemusta. Kaksi hakijaa kutsuttiin haas-
tatteluun. Toinen kutsutuista ilmoitti haastattelupäivänä, että vetää hakemuk-
sensa pois.  Haastattelijoina toimivat opiskelijapalveluiden johtaja ja opinto-
ohjaaja. Kokousmateriaalina on nähtävillä lista hakijoista ja haastatteluun kut-
sutuista. 
 
Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen opetusalan virka- 
ja työehtosopimuksen (OVTES) mukaan. 
 
Yhtymäjohtaja: 
 

Ottaen huomioon hakijoiden välillä suoritetun ansiovertailun sekä 
haastatteluissa esiin tulleet että tehtävän menestykselliseksi hoi-
tamiseksi vaadittavat seikat, haastattelijat esittävät edellä maini-
tuista seikoista syntyneen kokonaisarvion perusteella, että tehtä-
vään valitaan 1.8.2022 alkaen toistaiseksi KM xxx xxx.  
 
xxx xxx siirtyy TUVA-opettajan tehtävään LHKK:n sosiaali-, ter-
veys- ja kasvatusalan opettajan virkasuhteesta. Avataan sosiaali-, 
terveys- ja kasvatusalan päätoimisen tuntiopettajan vakinainen 
virkasuhde hakuun tarpeen mukaan. 
 

         
Yh 55 § Päätös: 

 
Hyväksyttiin. 
 
 

____________ 
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Yhtymähallitus 56 §  10.5.2022 6  
 
TUTKINTOON VALMENTAVAN KOULUTUKSEN (TUVA) OHJAAJAN VALINTA  
 
Yh 56 § Laajennetun oppivelvollisuuden piiriin kuuluva, 1.8.2022 alkava tutkintoon val-

mentava koulutus yhdistää perusopetuksen lisäopetuksen (10-luokka), lukioon 
valmistavan koulutuksen (LUVA) ja ammatilliseen koulutukseen valmentavan 
koulutuksen (VALMA) yhtenäiseksi nivelvaiheen koulutuskokonaisuudeksi. 
TUVA-koulutus on seutukunnallista ja LHKK toimii koulutuksenjärjestäjänä. 
 
Tutkintoon valmentavan koulutuksen ohjaajan toimi oli avoimena Kuntarekry- 
ja Te-palvelussa 6.4.-18.4.2022. TUVA-koulutuksen ohjaaja toimii yhteistyössä 
TUVA-opettajan ja pajatoimijoiden kanssa erilaisissa oppimisympäristöissä. 
Ohjaaja toimii ohjaajana myös oppimisvalmiuksia tukevissa opinnoissa 
(OPVA).  
 
Haettavalta henkilöltä edellytettiin ohjausalan tutkintoa sekä vahvaa osaamista 
ja työkokemusta ohjaustyöstä. Työssä menestyminen edellyttää laaja-alaista 
koulutuksen kentän ja mahdollisuuksien sekä opiskelijoille kuuluvien erilaisten 
palvelujen tuntemusta sekä eettisestä ohjausosaamista. 
 
Määräaikaan mennessä saapui 11 hakemusta. Neljä hakijaa haastateltiin. 
Haastattelijoina toimivat opiskelijapalveluiden johtaja ja opinto-ohjaaja. Ko-
kousmateriaalina on nähtävillä lista hakijoista ja haastatteluun kutsutuista. 
 
Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan. 
 
Yhtymäjohtaja: 
 

Ottaen huomioon hakijoiden välillä suoritetun ansiovertailun sekä 
haastatteluissa esiin tulleet että tehtävän menestykselliseksi hoi-
tamiseksi vaadittavat seikat, haastattelijat esittävät edellä maini-
tuista seikoista syntyneen kokonaisarvion perusteella, että tehtä-
vään valitaan 1.8.2022 alkaen toistaiseksi xxx xxx. 1. varasijalle 
esitetään valittavaksi xxx xxx. 
 
xxx xxx siirtyy TUVA-ohjaajan tehtävään LHKK:n sosiaali-, ter-
veys- ja kasvatusalan ammatillisen ohjaajan toimesta.  Avataan 
sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammatillisen ohjaajan vakinai-
nen toimi hakuun. 
 

         
Yh 56 § Päätös: 

 
Hyväksyttiin. 

____________ 
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Yhtymähallitus 57 §  10.5.2022 7  
 
ELINTARVIKEALAN PÄÄTOIMISEN TUNTIOPETTAJAN VALINTA  
 
Yh 57 § Elintarvikealan päätoimisen tuntiopettajan virkasuhde oli avoimena Kuntarekry- 

ja Te-palvelussa ajalla 30.3.-27.4.2022. Määräaikaan mennessä saapui kah-
deksan hakemusta.  
 
Haettavalta henkilöltä edellytettiin soveltuvaa korkeakoulututkintoa ja koke-
musta elintarvike-/lihateollisuudesta. Tehtävä edellyttää vahvaa elintarviketeol-
lisuuden osaamista, ajantasaista ja monipuolista työkokemusta, opiskelijaläh-
töistä ja ammatillista kasvua tukevaa ohjausotetta sekä joustavuutta muuttu-
vissa tilanteissa. Arvostamme teknologia- ja vastuullisuusosaamista sekä ko-
kemusta henkilöstökoulutuksen/oppisopimuskoulutuksen kehittämisestä teolli-
suuden ja elintarvikekaupan aloilla. 
 
Tehtäviin kuuluvat vastuuopettajan tehtävät ja elintarvikealan ja elintarvikeja-
lostuksen opintokokonaisuuksien opettaminen perus-, ammatti- ja erikoisam-
mattitutkinnoissa. Opetustyön lisäksi työhön sisältyy opiskelijoiden ohjausta 
oppilaitoksessa sekä työpaikalla, opintopolkujen rakentamista ja näyttöjen ar-
viointia sekä koulutusten suunnittelua ja kehittämistä yhdessä muun tiimin 
kanssa. 
 
Tehtävään valittavalta edellytämme opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaa-
timuksista annetun asetuksen (1150/2017) mukaista kelpoisuutta. Ennen teh-
tävän vastaanottamista valitun tulee esittää rikostaustaote lasten kanssa työs-
kentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) mukaisesti 
sekä selvitys terveydentilastaan (T-lausunto). Tehtävässä on 6 kk koeaika. 
Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen opetusalan virka- 
ja työehtosopimuksen (OVTES) mukaan. 
 
Kolme hakijaa haastateltiin. Haastattelijoina toimivat koulutusjohtaja ja henki-
löstöpäällikkö. Kokousmateriaalina on nähtävillä lista hakijoista ja haastatte-
luun kutsutuista. 
 
 
Yhtymäjohtaja: 
 

Ottaen huomioon hakijoiden välillä suoritetun ansiovertailun sekä 
haastatteluissa esiin tulleet että tehtävän menestykselliseksi hoi-
tamiseksi vaadittavat seikat, haastattelijat esittävät edellä maini-
tuista seikoista syntyneen kokonaisarvion perusteella, että tehtä-
vään valitaan 1.8.2022 alkaen toistaiseksi insinööri (AMK) xxx 
xxx. 1.varasijalle esitetään valittavaksi insinööri (AMK) xxx xxx. 

         
Yh 57 § Päätös: Hyväksyttiin. 
   
 
 ____________ 
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Yhtymähallitus 58 §  10.5.2022 8  
 
LOGISTIIKKA-ALAN PÄÄTOIMISEN TUNTIOPETTAJAN VALINTA  
 
Yh 58 § Logistiikka-alan päätoimisen tuntiopettajan virkasuhde oli avoimena Kunta-

rekry- ja Te-palvelussa ajalla 11.2.-31.3.2022. Määräaikaan mennessä saapui 
seitsemän hakemusta.  
 
Haettavalta henkilöltä edellytettiin asetuksen 1150/2017 mukaista kelpoisuutta 
tai liikenneopettajan erikoisammattitutkintoa sekä pedagogista kelpoisuutta. 
Lisäksi hakijan tulee täyttää lainsäädännön vaatimukset opettajalle raskaan 
kaluston kuljettajaopetuksessa ja kuljetusalan ammattipätevyysopetuksessa. 
Hakijoilta edellytettiin myös osaamista BCE-kuljettajaopetuksesta ja kuljetus-
alan ammattipätevyyskoulutuksesta ja toivottiin vahvaa ja monipuolista kulje-
tusalan työkokemusta eri suoritealoilta.  
 
Tehtävinä ovat logistiikan perustutkinnon opetus ja ohjaus oppilaitoksessa se-
kä työpaikalla, opintopolkujen rakentaminen ja näyttöjen arvioinnit sekä B-, C- 
ja CE- ajokorttiluokan opetus ja ammattipätevyyskoulutus.  
 
Ennen tehtävän vastaanottamista valitun tulee esittää todistus huumausai-
netestistä yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) mukai-
sesti ja rikostaustaote lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämi-
sestä annetun lain (504/2002) mukaisesti sekä selvitys terveydentilastaan (T-
lausunto). Tehtävässä on 6 kk koeaika. Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot 
määräytyvät kunnallisen opetusalan virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) 
mukaan. 
 
Kaksi hakijaa haastateltiin. Haastattelijana toimivat koulutusjohtaja ja henkilös-
töpäällikkö. Kokousmateriaalina on nähtävillä lista hakijoista ja haastatteluun 
kutsutuista. 
 
 
 
Yhtymäjohtaja: 
 

Ottaen huomioon hakijoiden välillä suoritetun ansiovertailun sekä 
haastatteluissa esiin tulleet että tehtävän menestykselliseksi hoi-
tamiseksi vaadittavat seikat, haastattelijat esittävät edellä maini-
tuista seikoista syntyneen kokonaisarvion perusteella, että tehtä-
vään valitaan 1.8.2022 alkaen toistaiseksi xxx xxx. 1. varasijalle 
esitetään valittavaksi xxx xxx. 
 
 

         
Yh 58 § Päätös: Hyväksyttiin. 
   
 
 ____________ 
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Yhtymähallitus 59 §  10.5.2022 9  
 
NOSTOALAN PÄÄTOIMISEN TUNTIOPETTAJAN VALINTA  
 
Yh 59 § Nostoalan päätoimisen tuntiopettajan virkasuhde oli avoimena Kuntarekry- ja 

Te-palvelussa ajalla 1.3.-1.4.2022.  
 
Haettavalta henkilöltä edellytettiin soveltuvaa tutkintoa, asetuksen 1150/2017 
mukaista kelpoisuutta sekä vahvaa osaamista ja työkokemusta nosturialalta.  
 
Määräaikaan mennessä saapui viisi hakemusta. Kukaan hakijoista ei täytä 
kelpoisuusehtoja. Yksi hakijoista haastateltiin. Haastattelijoina toimivat yhtymä-
johtaja, henkilöstöpäällikkö ja alan lehtori.  
 
 
Yhtymäjohtaja: 
 

Koska kukaan hakijoista ei täytä kelpoisuusehtoja, tehtävään ei 
voida valita henkilöä. Avataan virkasuhde hakuun uudelleen joko 
syksyn 2022 aikana tai vuoden 2023 alkupuolella. 

         
 

Yh 59 § Päätös: Hyväksyttiin. 
   
 
 ____________ 
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Yhtymähallitus 60 §  10.5.2022 10  
 
RAKENNUSALAN LEHTORIN VALINTA  
 
Yh 60 § Rakennusalan lehtorin virka oli avoimena Kuntarekry- ja Te-palvelussa ajalla 

1.3.-22.4.2022. Määräaikaan mennessä saapui kolme hakemusta.  
 
Haettavalta henkilöltä edellytettiin asetuksen 1150/2017 mukaista kelpoisuutta 
tai erikoisammattitutkintoa rakennusalalta sekä erityisen vahvaa, monipuolista 
tai erikoistunutta käytännön työtaitoa, teknologiaosaamista, asiakaspalvelu-
asennetta, yhteistyökykyä, joustavuutta, tiimityötaitoja, opiskelijamyönteisyyttä 
ja nuoria innostavaa ja kannustavaa työotetta sekä aktiivista osallistumista 
opetuksen kehittämiseen.  
 
Eduksi katsottiin kokemus opetustyöstä toisella asteella, tiimityöskentelystä, 
verkkopedagogiikan ja VR/AV- teknologian hyödyntämisestä opetuksessa, 
Wilma- ja ItsLearning oppimisympäristöjen käytöstä, Lounais-Hämeen alueen 
työelämätuntemuksen. 
 
Rakennusalan lehtorin tehtäviin kuuluvat vastuuopettajan tehtävät ja raken-
nusalan sisältöjen opettaminen perus- ja ammattitutkinnoissa. Lehtori toimii 
tiimin jäsenenä huolehtien yksilöllisten polkujen toteutuksesta, talotyömaalla, 
asiakaskohteissa ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaamisesta, näyttöjen 
arvioinnista sekä koulutusten suunnittelusta ja kehittämisestä yhdessä muun 
tiimin kanssa.  
 
 
Kaksi hakijaa haastateltiin. Haastattelijana toimivat koulutusjohtaja ja henkilös-
töpäällikkö. Kokousmateriaalina on nähtävillä lista hakijoista ja haastatteluun 
kutsutuista. 
 
 
Yhtymäjohtaja: 
 

Ottaen huomioon hakijoiden välillä suoritetun ansiovertailun sekä 
haastatteluissa esiin tulleet että tehtävän menestykselliseksi hoi-
tamiseksi vaadittavat seikat, haastattelijat esittävät edellä maini-
tuista seikoista syntyneen kokonaisarvion perusteella, että tehtä-
vään valitaan 1.8.2022 alkaen toistaiseksi insinööri xxx xxx.   
 
Vakinaisuus on ehdollinen, kunnes xxx on suorittanut ammatilli-
sen opettajan pedagogisen pätevyyden 2 vuoden määräajan si-
sällä virkasuhteen alkamisesta. 
 

         
Yh 60 § Päätös: Hyväksyttiin. 
   
 
 ____________ 
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TALOTEKNIIKKA-ALAN PÄÄTOIMISEN TUNTIOPETTAJAN VALINTA  
 
Yh 61 § Talotekniikka-alan päätoimisen tuntiopettajan virkasuhde oli avoimena Kunta-

rekry- ja Te-palvelussa ajalla 1.3.-22.4.2022. Määräaikaan mennessä saapui 
yksi hakemus.  
 
Haettavalta henkilöltä edellytettiin asetuksen 1150/2017 mukaista kelpoisuutta 
sekä erityisen vahvaa, monipuolista tai erikoistunutta talotekniikka-alan käy-
tännön työtaitoa, teknologiaosaamista, asiakaspalveluasennetta, yhteistyöky-
kyä, joustavuutta, tiimityötaitoja, opiskelijamyönteisyyttä ja nuoria innostavaa ja 
kannustavaa työotetta sekä aktiivista osallistumista opetuksen kehittämiseen.  
 
Talotekniikan opettajan tehtäviin kuuluvat vastuuopettajan tehtävät ja talotek-
niikan perustutkinnon sisältöjen opettaminen. Opettaja toimii tiimin jäsenenä 
huolehtien yksilöllisten polkujen toteutuksesta, työpaikalla tapahtuvan oppimi-
sen ohjaamisesta, näyttöjen arvioinnista sekä koulutusten suunnittelusta ja ke-
hittämisestä yhdessä muun tiimin kanssa.  
 
Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen opetusalan virka- 
ja työehtosopimuksen (OVTES) mukaan.  
 
Tehtävää hakenut henkilö haastateltiin. Haastattelijana toimi koulutusjohtaja.  
 
 
 
Yhtymäjohtaja: 
 

Ottaen huomioon hakijan suorittamat tutkinnot, työkokemuksen, 
sekä haastattelussa esiin tulleet että tehtävän menestykselliseksi 
hoitamiseksi vaadittavat seikat, tehtävään esitetään valittavaksi 
1.8.2022 alkaen toistaiseksi insinööri (AMK) xxx xxx.  
 
Vakinaisuus on ehdollinen, kunnes xxx on suorittanut ammatilli-
sen opettajan pedagogisen pätevyyden 2 vuoden määräajan si-
sällä virkasuhteen alkamisesta. 
 

         
Yh 61 § Päätös: Hyväksyttiin. 
   
 
 ____________ 
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PÄÄTÖKSET, KIRJELMÄT JA TIEDOTUKSET 
 
Yh 64 § • AVI:n rahoituspäätös nuorten työpajatoimintaan (Liite 2) 

• Viranhaltijapäätökset 1.1.-30.4.2022 
 

 
 
 
Yhtymäjohtaja: 

   
Merkitään tiedoksi ja hyväksyttäväksi. 

 
 
 
Yh 64  § Päätös:  
    Hyväksyttiin. 
 
 
 ____________ 
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MUUTOKSENHAKU KOKOUKSEN 10.5.2022 PÄÄTÖKSISTÄ 
 
 Muutoksenhakukiellot 

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kun-
nallisvalitusta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa: 

 
 Pykälät: 52-53, 59, 62-64 
 

Koska päätöksistä voidaan tehdä kuntalain mukainen oikaisuvaatimus, seuraaviin 
päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: 

 
Pykälät: 55–58, 60-61 

 
Oikaisuvaatimus 
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (julkisissa 
hankinnoissa hankintaoikaisun) 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista: 
 
Pykälät: 54 

 
Oikaisuvaatimuksen voi tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, 
velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), jäsenkunta 
sekä jäsenkunnan jäsen. 

 
Oikaisuvaatimuksen osoite on 
  
  Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä 
  Yhtymähallitus 
  PL 12 
  30101 Forssa 

 
  Valitusosoitus  

Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella (kunnallisvalitus) 30 
päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista: 

  
Pykälät: - 
 
Valitusviranomainen:  
  Hämeenlinnan hallinto-oikeus 
  Raatihuoneenkatu 1 
  13100 Hämeenlinna 
 
Puhelin: 029 56 42210 (asiakaspalvelu) 
Faksi: 029 56 42269 
Sähköposti hameenlinna.hao(at)oikeus.fi 
 
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoit-
teessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
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Hankintapäätöksen saattaminen markkinaoikeuden tutkittavaksi  
Muutoksenhakija voi - §:n osalta vedota hankintalain vastaiseen menettelyyn ja saat-
taa asiaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi 14 päivän kuluessa siitä, kun sai tietoonsa 
tarjouskilpailun ratkaisun perusteluineen.  

 
  Markkinaoikeuden osoite: 
 Markkinaoikeus 
 Radanrakentajantie 5 
 00520 Helsinki 
 
 Puhelinvaihde: 029 56 43300 
 Faksi: 029 56 43314 
 
 Sähköposti: markkinaoikeus(at)oikeus.fi 
 Sähköpostia lähetettäessä (at)-merkintä korvataan @-merkillä 
 
 Sähköinen asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/ 
 
Puheli nvaihde: 029 56 43300 
Faksi:  029 56 433 

Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje, valitusosoitus ja ohje markkinaoikeudelle teh-
tävästä hakemuksesta liitetään pöytäkirjanotteeseen. 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/


YMPÄRISTÖHUOLTOTARJOUKSET 
TARJOUSTEN AVAUSPÖYTÄKIRJA 

Aika 11.4.2022 – 13.4.2022 

Paikka Forssan kaupungintalo 

Läsnä Eero Seppänen Forssan kaupunki 
Antti Heinilä Forssan kaupunki 
Jukka Perälä Forssan kaupunki 

Tekninen ja ympäristötoimi on pyytänyt tarjouksia vuoden 2022 ympäristöhuollosta. Tar-
jouspyyntö julkaistiin sähköisen kilpailutusjärjestelmä Cloudian kautta. Ilmoitus julkaistiin 
myös julkisten hankintojen ilmoituskanava Hilmassa. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä 
palveluhankinta. 

Määräaikaan 11.4.2022 klo 12.00 mennessä saapui seuraavat tarjoukset: 

- Envor Group Oy
- LT Ympäristöpalvelut Oy

Todettiin, että tarjoajat täyttivät tarjoajalle asetetut soveltuvuusvaatimukset. 

Tarjouskilpailun tulos: 

Tarjouspyynnön mukaisen pisteytyksen jälkeen (pöytäkirja liitteenä 1) todettiin Envor Group 
Oy:n tarjous kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi. 

Todettiin myös, että  ennen hankintasopimuksen allekirjoittamista tulee tarjouskilpailun 
voittajan esittää tilaajalle rikosreksiteriotteet, jotka eivät saa olla yli kolmea kuukautta 
vanhempia. 

Muistion vakuudeksi: 

Eero Seppänen Antti Heinilä 

Jukka Perälä 

Liitteet: 
Liite 1, Pisteytystaulukko 

Kyha 10.5.2022 § 54, Liite 1
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PISTEYTYS

LAATUARVIOINTI

Suoritettu tarjouspyynnössä 8.3.2022 esitettyjen kriteerien perusteella.
Tarjousten pisteytys kohtien 2. kuljetuskaluston ympäristöystävällisyys ja 3. laatujärjestelmän osalta suoritettiin
ennen hintakuorien avaamista tarjoajien toimittamien selvitysten ja muun materiaalin pohjalta.
Kuljetuskaluston ja laadun osalta maksimipisteet kummastakin 10 p.

TARJOUKSENTEKIJÄ Laatu Yhteensä
Euro VI luokitus Uusio/Bio polttoaine max. 10 p. max.20 p.

Envor Group Oy 4,50 2,50 10,00 17,00 
Lassila & Tikanoja Oyj 5,00 0,00 10,00 15,00 

HINTA-ARVIOINTI

Suoritettu tarjouspyynnössä 8.3.2022 esitettyjen kriteerien perusteella.
Tarjousten laskennalliset vertailuhinnat koottu avauspöytäkirjan liitteen 1 sivulle 2.
Maksimipistemäärä 80 p.

TARJOUKSENTEKIJÄ Vertailuhinta Pisteet

Envor Group Oy 237 108,96 80,00 
Lassila & Tikanoja Oyj 237 954,58 79,72 

Huom! Em. hinnat ovat ainoastaan tarjousten laskennallisia vertailuhintoja, eivätkä ole
todellisia jätehuollon vuosikustannuksia.

YHTEISPISTEET

Maksimipistemäärä 100 p.

TARJOUKSENTEKIJÄ Kalusto, Laatu Hintapisteet Yhteensä

Envor Group Oy 17,00 80,00 97,00 
Lassila & Tikanoja Oyj 15,00 79,72 94,72 

Arvioinnin on suorittanut työryhmä
Maanrakennusmestari Eero Seppänen
Tekninen johtaja Antti Heinilä
Kiinteistöpäällikkö Jukka Perälä

Kuljetuskalusto ympäristöystävällisyys

Kyha 10.5.2022 § 54, Liite 1
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ENVOR GROUP OY, HINTATAULUKKO

Hintaliitteiden mukaiset vuosikustannukset

Hankintayksikkö
Sekajäte Metalli Lasi Sairaalalasi Kartonki Energiajäte Erityisjäte Muovijäte Hintaliite 2 Yhteensä

Forssan kaupunki / Tilapalvelu 84 073,05 887,25 352,08 4 489,33 58 516,25 3 712,80 152 030,76 
Forssan kaupunki / Infra- ja liikuntapalvelut 38 612,62 38 612,62 
Forssa seudun hyvinvointikuntayhtymä 16 185,65 160,00 26,00 520,00 5 824,91 6 400,00 29 116,56 
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä 3 082,04 14,08 28,17 312,00 13 205,53 707,20 17 349,02 

Kaikki yhteensä 237 108,96 

LASSILA & TIKANOJA OYJ, HINTATAULUKKO

Hankintayksikkö
Sekajäte Metalli Lasi Sairaalalasi Kartonki Energiajäte Erityisjäte Muovijäte Hintaliite 2 Yhteensä

Forssan kaupunki / Tilapalvelu 80 236,87 668,85 265,42 4 489,33 60 515,52 2 802,80 148 978,79 
Forssan kaupunki / Infra- ja liikuntapalvelut 42 736,21 42 736,21 
Forssa seudun hyvinvointikuntayhtymä 15 227,42 240,00 160,00 448,50 8 617,19 2 460,00 27 153,11 
Lounais-Hämeen  koulutuskuntayhtymä 3 116,88 10,62 21,23 312,00 15 116,14 509,60 19 086,47 

Kaikki yhteensä 237 954,58 

Jätelaji, vuosikustannus (alv 0)

Jätelaji, vuosikustannus (alv 0)

Kyha 10.5.2022 § 54, Liite 1
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Päätös ESAVI/44382/2021 

Aluehallintovirastojen yhteystiedot löytyvät verkkosivuiltamme osoitteesta: https://avi.fi/yhteystiedot

 
 
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä 
Saksankatu 27 
30101 FORSSA 

Hakemuksenne 15.12.2021 FaiBoost  -ammatillinen työpaja 

Valtionavustuspäätös 

Hakija ja hakemus 

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä on hakenut viitteessä mainitulla hakemuksella 
105 000,00 euroa valtionavustusta Nuorten työpajatoiminta -määrärahoista. Hakemuksessa 
esitetyt kustannukset ovat 140 000,00 euroa. 

Aluehallintoviraston päätös 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on päättänyt myöntää toiminnalle valtionavustusta 
35 000,00 euroa. Avustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. 

Päätöksen perustelu 

Päätös perustuu valtionavustuksen hakuilmoituksessa ilmoitettuun avustuksen 
käyttötarkoitukseen ja käytettävissä olleisiin varoihin. Avustuksen tarkoitus on vähentää 
nuorten syrjäytymistä – jokainen nuori pysyy koulutuspolulla, nuorisotyöttömyys vähenee ja 
nuorten osallisuus kasvaa. 

Aluehallintovirasto on tarkistanut, että hakija on opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksellä 
hyväksytty valtionapukelpoiseksi. Avustuksen määrää harkitessaan aluehallintovirasto on 
painottanut suunnitellun työpajatoiminnan laatua, yhteiskunnallista vaikuttavuutta sekä 
nuorisolain 2 §:ssä säädettyjen tavoitteiden ja lähtökohtien toteuttamista. 

Yhteenveto päätöksestä 

Hakijan nimi:  

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä 

Toiminnan/hankkeen nimi:  

FaiBoost  -ammatillinen työpaja 

Myönnetty summa:  

35 000,00 euroa 

Myönnetyn avustuksen enimmäisosuus avustettavan toiminnan/hankkeen toteutuneista 
kokonaiskustannuksista: 

   75 % 

Kyha 10.5.2022 § 64, Liite 2
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Aluehallintovirastojen yhteystiedot löytyvät verkkosivuiltamme osoitteesta: https://avi.fi/yhteystiedot

Avustuksen käyttöaika:  

01.08.2022 – 31.07.2023 

Raportointi tehtävä viimeistään:  

Kahden kuukauden kuluttua avustuksen käytön päättymisestä 

Maksetaan pankkitilille: 

   FI9250250220024095, OKOYFIHH 

Avustuksen käytön ehdot 

Avustus on tarkoitettu käytettäväksi kyseisestä toiminnasta tai hankkeesta aiheutuviin 
hakemuksen mukaisiin hyväksyttäviin kustannuksiin. Valtionavustuksella katetaan 
avustettavasta toiminnasta tai hankkeesta syntyvää alijäämää, joka muodostuu 
vähentämällä hyväksyttävistä kustannuksista muut samaan toimintaan tai hankkeeseen 
saadut avustukset ja hankkeesta saadut tuotot. Avustus voi kattaa toiminnan kaikista 
toteutuneista kokonaiskustannuksista enintään 75 prosenttia. Toteutuneiden 
kokonaiskustannusten tulee aiheutua valtionavustushakemuksessa ja tässä päätöksessä 
määritellystä hankkeesta tai toiminnasta. Raportointivaiheessa kyseisen toiminnan 
kustannuspaikalla toteutuneita kokonaiskustannuksia tulee siis olla vähintään 46 666,67 
euroa. 

Avustuksen käyttöaika on 01.08.2022 – 31.07.2023. 

Avustuksensaajalle asetettu erityinen ehto: Avustus on myönnetty erityisesti ammatillisiin 
pajoihin siten, että toiminnassa on nuorisotyön osaamista ja se täyttää nuorisolain 
vaatimukset. 

Avustusta ei voi käyttää vuokra- ja tilakustannuksiin.  

Hyväksyttävät kustannukset on määritelty päätöksen liitteenä olevassa hakuohjeessa. 
Toiminta tulee toteuttaa hakemuksessa esitettyjen tietojen mukaisesti. Mikäli 
toteuttamisessa tapahtuu oleellisia muutoksia, on niistä ilmoitettava viipymättä avustuksen 
myöntäjälle. 

Avustuksen saajan taloudenhoito ja hallinto on järjestettävä asianmukaisesti. Avustuksen 
saajan on järjestettävä kirjanpito sellaisella tavalla, josta on säädetty kirjanpitolaissa 
(1336/1997) ja -asetuksessa (1339/1997). Avustuksen saajan tulee kohdentaa toiminnasta 
saadut tulot ja toiminnasta aiheutuneet menot tilikartassa omalle, toimintaa varten 
perustetulle kustannuspaikalle tai vastaavalle, erilliselle seurantakohteelle. 
Kustannuspaikalta tulee selvitä kaikki toteutuneet kokonaiskustannukset sisältäen 
valtionavustuksella ja muulla rahoituksella tehdyt toimenpiteet. Avustuksen 
käyttötarkoitusta vastaavat tuotot ja kulut tulee olla kirjattuna kirjanpitoon avustuksen 
käyttöajalle. 

Avustuksen saaja ei voi jakaa avustusta eteenpäin, ellei tässä päätöksessä asiaa ole 
erikseen sovittu. 

Uutta avustusta voi käyttää vasta sen jälkeen, kun edellisenä vuonna myönnetyn avustuksen 
käyttö on päättynyt. 

Avustuksen saajan tulee huolehtia asianmukaisesta työajanseurannasta. 

Työpajatoiminnassa tulee ottaa huomioon kaikki ne säädökset, jotka koskevat toiminnan eri 
sisältöjä, esim. Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016), 
Lastensuojelulaki (417/2007), Henkilötietolaki (523/1999). 

Kyha 10.5.2022 § 64, Liite 2
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Aluehallintovirastojen yhteystiedot löytyvät verkkosivuiltamme osoitteesta: https://avi.fi/yhteystiedot

Nuorten työpajan on seurattava ja arvioitava oman toimintansa tuloksia, erityisesti 
työpajatoimintaan osallistuvien nuorten polkujen etenemistä. Toiminnan seurannassa 
suositellaan käytettävän PAR-järjestelmää. Mikäli käytetään jotain muuta 
seurantajärjestelmää, sen tulee olla yhteensopiva PAR-järjestelmän kanssa. 

Avustusta saaneen nuorten työpajatoiminnan järjestäjän tulee vastata nuorten 
työpajatoiminnan arviointi- ja seurantakyselyyn. Kyselyn toteuttaa Länsi- ja Sisä-Suomen 
aluehallintovirasto, joka toimittaa tiedot kyselystä avustuksen saajille. 

Avustuksen käytössä tulee noudattaa hakuohjeen mukaisia ehtoja. Päätöksen liitteenä 
olevissa hakuohjeessa, valtionavustuksen ehdoissa ja rajoituksissa sekä oppaassa 
valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta on tarkemmin määritelty 
avustuksen käytön yleiset ehdot ja rajoitukset. 

 

Valtionavustuksen maksaminen 

Myönnetty avustus 35 000,00 euroa maksetaan hakijan ilmoittamalle tilille 
FI9250250220024095, BIC-koodi OKOYFIHH. 

Valtionavustus maksetaan tällä päätöksellä. 

Selvitys toiminnan toteuttamisesta ja valtionavustuksen käyttämisestä 

Avustus tulee käyttää päätöksessä ilmoitettuna käyttöaikana. Avustuksen saajan tulee 
tallentaa tiliselvitys ja muu raportointi aluehallinnon asiointipalveluun 
(https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi) heti hankkeen tai toiminnan päätyttyä, kuitenkin 
viimeistään kahden kuukauden kuluttua avustuksen käytön päättymisestä. Avustuksen 
saajan tulee tarvittaessa osoittaa avustuksen käyttö maksutositteilla. 

Valtionavustukseen sovellettavat säädökset ja ohjeet 

Nuorten työpajatoiminnan valtionavustuksen hakuilmoitus 2022 

Nuorisolaki 1285/2016 

Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta 211/2017 

Valtionavustuslaki 688/2001 

Muutoksenhaku 

Tähän päätökseen tyytymättömällä hakijalla on oikeus tehdä kirjallinen vaatimus päätöksen 
oikaisemisesta liitteenä olevan oikaisuvaatimusohjeen mukaisesti. Tähän päätökseen ei voi 
hakea muutosta valittamalla. Valituskiellosta on säädetty valtionavustuslain 34 §:ssä.  

Lisätietoja 

Lisätietoja antaa esittelijä Mattila Tiina. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa 
etunimi.sukunimi@avi.fi. 

LIITTEET 

Oikaisuvaatimusohje 
 
Valtionavustuksen ehdot ja rajoitukset 

 

Kyha 10.5.2022 § 64, Liite 2
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Aluehallintovirastojen yhteystiedot löytyvät verkkosivuiltamme osoitteesta: https://avi.fi/yhteystiedot

 
Opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta 
 
Hakuohje 2022 
 
 

Muut liitteet: 

JAKELU 

Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä 

TIEDOKSI

Kyha 10.5.2022 § 64, Liite 2
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Tämä asiakirja ESAVI/44382/2021 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument ESAVI/44382/2021  har 
godkänts elektroniskt

Esittelijä Mattila Tiina 27.04.2022 11:05

Ratkaisija Åbacka Kristian 04.05.2022 09:03

Kyha 10.5.2022 § 64, Liite 2
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