
KOULUTUSKUNTAYHTYMA

Yhtymähallitus

Kokouksen
aika: tiistai 18.8.2020 klo 17.00 -17.31

paikka: Peimarin koulutuskuntayhtym ä

Teams-yhteys

asiat: esityslistan mukaiset asiat

Yhtymähallituksen paikalla olleet (x), poissa olleet (-)

Yhtymähallitus

Jäsen
(x) Korvensyrjä Kalervo
(x) Aro Pekka
(x) Kemppainen Elina
(x) Kiukainen Susanna
(x) Mattsson Kaj
(x) Nurmi Satu
(x) Rautanen Hannu

Muut osallistujøt
(x) Lahti Tapani, yhtymävaltuuston pj.
(x) Penttinen Kari, yhtymävaltuuston 1.vpj.
(x) Vuorio-Lehti Minna, yhtymävaltuuston 2 varapj.
(x) Harkkila llkka, kuntayhtymän johtaja; rehtoriiMaaseutuopisto, Kalatalous- ja ympäristöopisto;
esittelijä
(x) Sinisalo Jukka, henkilöstön edustaja
(x) Villa Satu, talousjohtaja, sihteeri, esittelijä

POYTAKIRJ A 7I2O2O

/¿,uu
Kalervo Korvensyrjâ
Yhtymähallituksen puheenj ohtaj a

Satu Villa
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä kuntayhtymän julkisella ilmoitustaululla osoitteessa:

Tuorlantie 1,21500 Piikkiö (koulurakennus) 25.8.2020 klo 12.00 alkaen, sekä samasta ajankohdasta
kuntayhtyrnän internet-sivulla.
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Kokouksen

aika:

paikka:

asiat: esityslistan mukaiset asiat

ASIALISTA

tiistai 18.8.2020 klo 17.00

Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/lVlaaseutuopisto
Tuorlantie I 21500 Piikkiö Teams-yhteys

$

89

90
9l

Käsiteltävä asia

KOKOUKSEN AVAAMINEN
LAILLISUUDEN ¡E PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
KOKOUKSEN PÖYTÄzuNTRN TARKASTUSTAPA JA PÖYTÄKIRJANTAR
KASTAJIEN VALINTA
IYÖTÄn¡nSTYKSEN HYVÄKSYMINEN
TUORLAN MAJATALON VUOKRASOPIMUS
OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN LISASUORITEPAATÖ S 2O2O

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIARAHAPÄÄTÖS ZOZO

BETA OSAKEYHTIö SAUVOON LIITTYMINEN
VIRANHALTIJAPÄÄTÖl(S BT
ILMOITUSASIAT
MUUT MAHDOLLISET ASIAT

92

93
94
95

96
97
98
99
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90 $ KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PAATOSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Yhtymähallitus 1 8.8.2020

Päätösehdotus : Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi j a päätösvaltaiseksi

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi,

91 $ KOKOUKSEN PÖYTAzuRJAN TARKASTUSTAPA JA PÖYTAKIRJANTARKASTAJIEN
VALINTA
Yhtymähallitus 1 8.8.2020

Pöytäkirjan tarkastusaika ja nähtävillä pito:
Pöytäkirjan tulee olla tarkastettu 24.8.2020 ja se pidetään nähtävillä kuntayhtymän julkisella ilmoi-
tustaululla osoitteessa: Tuorlantie I 21500 Piikkiö (koulurakennus) 25.8.2020 klo 12.00 alkaen sekä

s amasta aj ankohdasta koulutuskuntayhtymän internet- sivull a.

Tarkastusmenettely:
Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa allekirloituksellaan pöytäkirjanpitäjä.
Tarkastettava pöytäkirja toimitetaan pöytäkirjantarkastajille sähköpostilla ja pöytäkirjantarkastajat
tarkastettuaan pöytäkirjan hoitavat tarkastusmerkinnän seuraavaa menettelyä noudattaen:

Viestin aiheeksi merkitään: "Peimarin koulutuskuntayhtymän pöytäkirjan 18.8.2020 tarkastus "

ja viestiksi: "Olen lukenut ja tarkastanut Peimarin koulutuskuntayhtymän 18.8.2020 pöytäkirjan
sähköisessä muodossaja hyväksyn sen kokouksen kulkua vastaavaksi".

S ähköpostin allekiri oitukseksi : P öytäkirj antarkastaj an nimi j a merkintä: "p öytäkirj antarkastaj a"

Sähköposti-ilmoitus lähetetään Peimarin koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen pöytäkirjanpitä-
jän sähköpostiosoitteeseen sekä koulutuskuntayhtymän viralliseen sähköpostiosoitteeseen
(satu.villa@livia.fi sekä info@,livia.fi).

Pöytäkirjantarkastajan sähköposti-ilmoitus liitetään dokumenttina pöytäkirjaan ja sähköisestä etä-
hyväksymisestä tehdään rnerkintä pöytäkirjan kansilehdelle.

Päätösehdotus : Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Esitys: Satu Nurmi ja Hannu Rautanen.

Päätös: Valittiin Satu Nurmi ja Hannu Rautanen.

92 $ TyÖJÄn¡eSrvKSEN HYVAKSYMTNEN
Yhtyrnähallitus 1 8.8.2020

Päätösehdotus:
Esitetään noudatettavaksi työjärjestystä $ 93 -99.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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93 $ TUORLAN MAJATALON VUOKRASOPTMUS
18.8.2020

Yhtymdhallitus 50f
24.3.2009

Varsinais-Suomen maaseutuoppilaitoksen kuntayhtymän ja Tuorlan Majatalo Oy:n
kesken solmittu vuokrasopimus koskien Voutila- ja asuntola B-rakennuksia piha-
alueineen paàttyy 30.4.2010. Koska matkailu-, ruoka- ja kokouspalveluja myyvän yri-
tyksen toiminta perustuu ennakkomyyntiin 1- 3 vuotta eteenpäin, on Tuorlan Majatalo
Oy esittänyt, että vuokrasopimus tiloista uudistettaisiin seuraavaksi viisivuotiskaudek-
si 1.5.2010 - 30.4.2015 (vuokrasopimus, läte n:o 27).
Tuorlan Majatalon toiminta koulun tilojen vuokraajana on kuntayhtymän kannalta ol-
lut kaikin puolin hyödyllistä, mikä arvio on voitu tehdä voimassaolevaan vuokrasopi-
mukseen viitaten ja sen perusteella vuokrasuhteen jatkaminen indeksitarkistetuin eh-
doin Tuorlan Majatalo Oy:n kanssa on täysin perusteltua.

Valmistelija: Rehtori Matti Korhonen

Rehtorin päätösehdotus:
Yhtymähallitus päättää hyväksyä vuokrasopimuksen Tuorlan Majatalo Oy:n ja Varsi-
nais-Suomen maaseutuoppilaitoksen kuntayhtymän kesken 1.5.2010 -30.4.2015.

Päätös: Päätösehdotushyväksyttiinyksimielisesti.

OTE Tuorlan Majatalo Oy lMarja Vaiste
taloustoimistot

Yhtymdhallìtus 40$
2s.3.2014

Varsinais-Suomen maaseutuoppilaitoksen kuntayhtymän ja Tuorlan Majatalo Oy:n
kesken solmittu vuokrasopimus koskien Voutila- ja asuntola B-rakennuksia piha-
alueineen päättyy 30.4.2015. Sopimuksen mukaan on vähintään yhtä (1) vuotta ennen
kulloinkin kuluvan vuokrakauden päättymistä selvitettàvä, onko edellytyksiä wokra-
suhteen jatkamiselle.

Tuorlan Majatalo Oy:n kanssa käydyn neuvottelun mukaisesti vuokrasopimusta esite-
tään jatkettavaksi vuoden 2017 loppuun asti. Sopimukseen on lisäksi tehty pieniä päi-
vityksiä ja uusi sopimus tehdään Peimarin koulutuskuntayhtyrnän nimissä.

Liitteenä n:o 19 uusi sopimus

Kuntayhtymän j ohtaj an päätösehdotus :

Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteen n:o 19 mukaisen vuokrasopimuksen Tuorlan
Majatalo Oy:n ja Peirnarin koulutuskuntayhtyrnän kesken 1.5.2015 - 3l .12.2017.

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksirnielisesti
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OTE Tuorlan Majatalo OylMarja Vaiste

Yhtymdhallitus 41$
r 8.4.2017

Peimarin koulutuskuntayhtymän ja Tuorlan Majatalo Oy:n
kesken solmittu vuokrasopimus koskien Voutila- ja asuntola B-rakennuksia piha-
alueineen paâttyy 31.12.2017. Sopimuksen mukaan on vähintään yhtä (1) vuotta en-

nen kulloinkin kuluvan vuokrakauden päättymistä selvitettàvà, onko edellytyksiä
vuokrasuhteen j atkami selle.

Sopimuksen jatkamisesta Tuorlan Majatalo Oy:n kanssa käytyjen neuvottelujen mu-
kaisesti wokrasopimusta esitetään jatkettavaksi vuoden 2020 loppuun asti. Sopimuk-
sen jatkaminen option rnukaisesti vain kolmen vuoden ajalle sopii molemmille osa-

puolille.

Liitteenä n:o jatkosopimus Tuorlan Majatalon Oy:n kanssa.

Kuntayhtymän johtaj an päätösehdotus :

Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteen n:o mukaisen vuokrasopimuksen Tuorlan
Majatalo Oy:n ja Peimarin koulutuskuntayhtymän kesken 1.1.2018 - 31 .12.2020.

Yhtymähallitus $ 93
18.8.2020

Peimarin koulutuskuntayhtymän ja Tuorlan Majatalo Oy:n
kesken solmittu vuokrasopimus koskien Voutila- ja asuntola B-rakennuksia piha-
alueineen paättyy 3 I .12.2020.

Sopimuksen jatkamisesta Tuorlan Majatalo Oy:n kanssa käytyjen neuvottelujen mu-
kaisesti vuokrasopimusta esitetään jatkettavaksi vuoden 2022loppuun asti. Sopimuk-
sen jatkaminen option mukaisesti vain kahden vuoden ajalle sopii molemmille osa-

puolille.

Liitteenä nro 15 jatkosopirnus Tuorlan Majatalon Oy:n kanssa.

Kuntayhtyrnän j ohtaj an päätösehclotus :

Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteen nro 15 mukaisen wokrasopimuksen Tuorlan
Majatalo Oy:n ja Peirnarin koulutuskuntayhtymän kesken 1.1.2021 - 31.12.2022.

Päätös: Hyväksyttiin yksirnielisestr

Tuorlan rnajatalo
Taloustoirnisto

OTE
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94 $ OPETUS- JA KULTTUURTMTNISTERION LISASUORTTEPAATOS 2020
Yhtymähallitus 1 8.8.2020

Opetus- ja kulttuuriministeriö on 9.6.2020 antanut päätöksen VN1606612020 koskien
varainhoitovuoden aikana j aettavaksi jätetystä perusrahoituksesta.

OKM lähetti koulutuksen järjestäjille kirjeen liittyen ao. rahoituksen hakemiseen
11.3.2020. Tässä kirjeessä OKM oli tehnyt alustavan laskennallisen jaon máàrärahal-
le. Tätä jakoa OKM korjasi tausta-aineistossa olleen virheen takia20.4.2020.

Lisärahoitusta voidaan päätöksen mukaan käyttää uusien opettajien ja ohjaajien palk-
kaamiseen sekä nykyisten tuntiopettajien opetustuntimäärän lisäämiseen.

Johtoryhmä päätti keväällä, että Peimarin koulutuskuntayhtymällä ei ollut perusteita
esittää OKM:n laskelmasta poikkeavia kriteereitä eikä painoarvoja.

Lisäsuoritepäätöksellä Peimarin koulutuskuntayhtymälle myönnettiin perusrahoituk-
sen lisäystä 268.816,00 euroa.

Valmistelija: talousjohtaja Satu Villa

Kuntayhtymän johtaj an päätösehdotus :

Yhtymähallitus merkitsee OKM:n suoritepäätöksen tiedokseen (liite nro 16) japaättàa
olla vaatimatta siihen oikaisua.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti
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95 $ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERION STRATEGIARAHAPAATOS 2O2O

Yhtymähallitus 1 8.8.2020

Opetus - j a kulttuurimini steri ö on päätöks ell ään 2 5 .6.2020 OKi|l4 I 7 4 I 52 I I 2020 antanut
päätöks en vuo d en 2020 atrtmatil I isen koulutuksen strategi arahasta.

Peimarin koulutuskuntayhtymä haki 42.000 € opetuksen ja ohjauksen laadun paran-
tamiseen sekä 65.000 € oppimisympäristöjen kehittämiseen, eli yhteensä 106.000 €.

OKM päätöksen mukaan haettua rahoitusta ei ole voitu myöntää ottaen huomioon
käytettävissä olevan mäâr àr ahan, vuo den 2020 str ategiarahoituksen p ainopi steet j a

hakemuksessa esitetyt toimenpiteet, joihin strategiarahoitusta ei myönnetä.

OKM myönsi Peimarin koulutuskuntayhtymälle strategiarahoitusta 20.000 € käytettä-
väksi opetuksen ja ohjauksen laadun kehittämiseen.

Valmistelija: talousjohtaja Satu Villa

Kuntayhtymän johtaj an päätösehdotus :

Yhtymähallitus merkitsee OKM:n strategiarahapäätöksen wodelle 2020 tiedokseen
(liite nro 17) japäâItäà olla vaatimatta siihen oikaisua.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.



PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMA Kokouspäivä
18.8.2020

97

96 $ BETA OSAKEYHTIO SAUVOON LIITTYMINEN
Yhtymähallitus I 8.8.2020

Beta Oy Sauvo on sauvolainen osakeyhtiö, jonka jäseninä on paikallisia sokerijuurik-
kaan viljelijöitä. Oy on hankkinut yhteiskäyttöön sokerijuurikkaan aumauskoneen ja
nostokoneen.

Amrnattiopisto Livian maataloustiimi viljelee sokerijuurikasta Tuorlassa. Livian oma
konekalusto on vanhaa eikä vastaa nykyaikaisia juurikkaan viljelyn koneita.

Livialle on tarjottu Beta Oy Sauvon osaketta 20 kpl hintaan 3000 euroa. Liittyminen
mahdollistaa nykyaikaisen sokerijuurikkaan opetuksen ja viljelyn. Liittymisen jälkeen
Livian ei tarvitsisi yksin päivittää omaa konekalustoaan.

V almrstehl a: kuntayhtymán lohtala llkka Harkkrla

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:
Yhtymähallitus päättää hyväksyä 20 osakkeen ostamisen Beta Oy Sauvosta hintaan
3000 euroa.

Asian käsittely:
Hannu Rautanen esitti asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi ja päätettäväksi
kokouksessa229.2020. Kalervo Korvensyrjä ja koko muu yhtymähallitus puolsi yk-
simielisesti asian palauttamista uudelleen valmisteluun. Yhtymähallitukselle tulee esit-
tää uusin tilinpäätös, osakeyhtiön veloittama tuntihinta sekä tiedot konekalustosta.

Asian palautettiin uudelleen valmisteltavaksi ja päätettäväksi kokouksessa22.9.2020.
Kokouksessa on esitettävä uusin tilinpäätös, osakeyhtiön veloittama työtuntihinta sekä
tiedot konekalustosta.

Päätös
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97 $ VIRANHALTIJAPAATOKSET
Yhtyrnähallitus 1 8.8.2020

Kuntayhtym än johtajan päätökset
10312020 koskien metsätalouden ammattitutkinnon toteutussuunnitelman hyväk-

symistä

Talousj ohtaj an päätökset

Rehtorien päätökset
Møøseutuopisto

Køl atølo us- j a y mp är ìstö op ìs to

Sos ìaalí- j a terveysopisto

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

Yhtymähallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tietoonsa saatetuiksi ja päättää olla
käyttämättä otto-oikeuttaan ja antaa siten päätöksille täytäntöönpanoluvan.

Päätös: Hyväksyttiin yksirnielisesti.
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98 $ TLMOTTUSASTAT
Yhtymähallitus 1 8.8.2020

Kalatalous- ja ympäristöopiston avoimet ovet ovat 29.8.2020
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99 $ MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Yhtymähallitus 1 8.8.2020

Suomen koronatilanne on huonontunut sen jälkeen, kun yhtymähallitus päätti osallis-
tumisestaan "osaamista yhdessä" -seminaariin Helsingissä24.-25.9.2020 (YH
16.6.2020 $ 83). Todettiin, että seminaariin osallistutaan pääsääntöisesti etäyhteydellä.





Villa Satu

Lähettäjä:
Lähetetty:
Vastaanottaja:
Aihe:

Rautanen Hannu < Hannu.Rautanen@kaarina.fi >

keskiviikko 1 9. elokuuta 2020 16.47

Villa Satu; nurmenpuutarha@gmail.com
VS: Peimarin koulutuskuntayhtymän pöytäkirjan 1 8.8.2020 tarkastus

Tervehdys!

Olen lukenut ja tarkastanut Peimarin koulutuskuntayhtymän 18.8.2020 pöytäkirjan sähköisessä muodossa ja

hyväksyn sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Hannu Rautanen
pöytä ki rja nta rkastaja

Lähettäjä: Villa Satu <satu.v¡lla@livia.fi>

Lähetetty: L9. elokuuta 2020IO:28
Vastaanottaja: nurmenpu uta rha @gmail.com; Rautanen Hannu

Aihe: Peima rin koulutuskuntayhtymä n pöytäkirja n L8.8.2020 tarkastus

Olen lukenut ja tarkastanut Peimarin koulutuskuntayhtymän 18.8.2020 pöytäkirjan sähköisessä muodossa
ja hyväksyn sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

pöytä ki rja nta rkastaja

Satu Villa

Talousjohtaja

Peimarin koulutuskuntayhtymä

Ammattiopisto Livia

050 357 2205

1

satu.villa@livia.fi
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Villa Satu

Lähettäjä:
Lähetetty:
Vastaanottaja:
Kopio:
Aihe:

Satu Nurmi <nurmenpuutarha@gmail.com>

keskiviikko 1 9. elokuuta 2020 19.39

Villa Satu

Rautanen Hannu

Re: Peimarin koulutuskuntayhtymän pöytäkirjan 1 8.8.2020 tarkastus

Satu

ke 19. elok. 2020 klo 10.28 Villa Satu <satu.villa@livia.fi> kirjoitti:

Olen lukenut ja tarkastanut Peimarin koulutuskuntayhtymän t8.8.2O2O pöytäkirjan sähköisessä muodossa ja

hyväksyn sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Satu Nurmi

pöytä ki rja nta rkastaja

Satu Villa

Talousjohtaja

Peima rin koulutuskuntayhtymä

Ammattiopisto Livia

050 357 2205

satu.villa @livia.fi

1





PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMA
YHTYMÄHALLITUS
OIKAISUVAATIMU S OHJEET JA VALITUSO SOITUS

I(okouspvrn
18.8.2020

1 . MTruTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 $:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnal-
lisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 89-93,97-99

2.OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSOIKEUS
Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen

sekä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välit-
tömästi vaikuttaa.

3. OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Pykälät: 93-96

OIKAI SUVAATIMUSVIRANOMAINEN
Peimarin koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus
Osoite: Tuorlantie 1, 21500 PIIKKIO

AIKA
Oikaisuvaatimus on tehtävä l4 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta.

OIKAISUVAATIMUKSEN SISÄLTÖ
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

4. VALITUSOSOITUS
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella
Pykälät:

Tähän pykälään voi tehdä kunnallisvalituksen hallinto-oikeudelle vain oikaisuvaatimuksen te-
kijä, koska päätöstä ei ole oikaisuvaatimuksen johdosta muutettu (Kuntalaki 137 $):

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

1) Päätös onsyntynytvirheellisessäjärjestyksessä
2) Päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai
3) Päätös on muuten lainvastainen

Valituskirjassa on ilmoitettava

valitusviranomainen
valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja osoite
päätös, johon haetaan muutosta
rniltä osin päätökseen haetaan muutosta ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
vaatimuksen perusteet, jolleivät ne ilmene siitä, mitä valittaja on aikaisemmin esittänyt

ASlASSA

Valituskirfaan on liitettävä päätöstä koskeva pöytäkirjanote ja tiedoksisaantia koskeva selvitys
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YHTYMÄHALLITUS
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Valitusasiakirjat

Valitusasiakirjat on toimitettava hallinto-oikeudelle ennen valitusajan päättymistä. Omalla
vastuulla voi valitusasiakirjat lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat
on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä

VALITUSVIRANOMAINEN JA OSOITE
Turun hallinto-oikeus
Osoite : Sairashuoneenkatu 2-4, PL 32, 20101 TURKU

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https ://asiointi2. oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

VALITUSAIKA
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa alkaen päätöksen tiecloksisaamisesta

5. NAHTAVANA OLO
Tämä pöytäkirja on nähtävänä Peimarin koulutuskuntayhtymän virallisella ilmoitustaululla
(Tuorlantie 1,21500 Piikkiö) 25.8.2020lähtien sekä samasta ajankohdasta koulutuskuntayh-
tymän internet-sivulla.


