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KOKOUKSEN PÖYTAzuNTAN TARKASTUSTAPA JA PÖYTÄKIRJANTAR
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VASTINE TARKASTUS LAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUKS EEN 20 1 9
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KUNTAYHTYMA

Kokouspäivä
20.r0.2020
116 $ KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PAATOSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Yhtymähallitus 20. 1 0.2020

PEIMARIN KOULUTU

S

J

Päätösehdotus: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:

117 g KOKOUKSEN pÖyrÄzuRJAN TARKASTUSTAPA JA PÖYTAKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA
Yhtymähallitus 20. 1 0.2020

Pöytäkirj an tarkastusaika j a nähtåivillä pito :
Pöytäkirjan tulee olla tarkastettu 26.10.2020ja se pidetään nähtävillä kuntayhtymän julkisella ilmoitustaululla osoitteessa: Tuorlantie 1 21500 Piikkiö (koulurakennus) 27.I0.2020 klo 12.00 alkaen
s ekä samasta aj ankohdasta koulutuskuntayhtymän internet- sivull a.
Tarkastusmenettely:
Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtqa ja varmentaa allekirjoituksellaan pöytäkirjanpitäjä.
Tarkastettava pöytäkirja toimitetaan pöytäkirjantarkastajille sähköpostilla ja pöytäkirjantarkastajat
tarkastettuaan pöytäkirjan hoitavat tarkastusmerkinnän seuraavaa menettelyä noudattaen:
Viestin aiheeksi merkitään: "Peimarin koulutuskuntayhtymän pöytäkirjan 20J0.2020 tarkastus "
ja viestiksi: "Olen lukenut ja tarkastanut Peimarin koulutuskuntayht¡rmän 20.10.2020 pöytäkirjan
sähköisessä muodossa ja hyväksyn sen kokouksen kulkua vastaavaksi".
Sähköpostin allekirjoitukseksi: Pöytäkirjantarkastajan nimi ja merkintä: "pöytäkirjantarkastaja".
Sähköposti-ilmoitus lähetetään Peimarin koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen pöytäkirjanpitäjän sähköpostiosoitteeseen sekä koulutuskuntayhtymän viralliseen sähköpostiosoitteeseen
(satu.villa@livia.fi sekä info@livia.fi ).
Pöytäkirjantarkastajan sähköposti-ilmoitus liitetään dokumenttina pöytäkirjaan ja sähköisestä etähyväksymi sestä tehdään merkintä pöytäkirj an kansil ehdell e.

Päätösehdotus: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Esitys:
Päätös:

18 $ TYOJARJESTYKSEN
Yhtymähallitus 20. 1 0 .2020
1

HYVAKSYMINEN

Päätösehdotus:
Esitetään noudatettavaksi työjärjestystä $ 1 19-126.
Päätös:

P

EIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMA

Kokouspäivä
20.10.2020

119 $ TALOUSARVIO 2021J4 TOIMTNTA- JA

4

TALOUSSUUNNITELMA 2021-2023

Yhtymähallitus 20. 1 0.2020
Yhtymdhallitus 22.9.2020 ç 105

/ Talousarvion 2021 laadintaperusteet

Valtionosuusrahoitus jakautuu talousarviowonna 202I sekä taloussuunnitelmavuosina 2022-2023 seuraavasti :
Perusrahoitus

l0

o/o

Suoriterahoitus 20 o/o
Vaikuttavuusrahoitus 10 %
Vuoden 2020 vahionosuusrahoitus on 10,483 M€. Valtiovarainministeriön budjettiesityksessä vuodelle 202I ammatillisen koulutuksen määräraha on kuluvan vuoden tasol-

la.
Kuluvalle vuodelle saatu valtionosuus on tavoitteellisen opiskelijavuosimäärän mukaan 994 opiskelijaa. Kuluvan vuoden opiskelijamäärän toteutuma elokuun lopussa
koulutuskuntayhtymässä on hiem an v. 2019 vastaavaa aikaa korkeampi.

OKM lopullinen suoritepäätös on odotettavissa joulukuun loppupuolella.
Valtakunnallinen palkkaratkai su no staa henki

Iö

stökuluj a n. 2

o/o

vuoma 202

1

Hallitusohjelmassa on maininta toisen asteen maksuttomuudesta sekä oppivelvollisuuden pidentämisestä 18 vuoteen saakka. OKM:n asetusluonnoksessa ammatillisen
koulutuksen rahoituksen perusteista on kirjaus maksuttomuuden vaikutuksen kattamaisesta valtionosuusrahoituksessa koulutuksen järj estäjille.

Yhtymähallituksen ensimmäinen talousarviokäsittely on 20.10.2020 ja toinen
17.11.2020. Yhtymävaltuustolle talousarvioesitys tulee toimittaa marraskuun loppuun
mennessä.

Valmistelija: talousjohtaja Satu Villa
Koulutuskuntayhtymän johtaj an päätösehdotus

Yhtymähallitus päättäá, että vuoden 2027 talousarvio ja vuosien 2022-2023 taloussuunnitelmaehdotus tull aan laatimaan seuraavien peri aatteiden mukai sesti

1)

2)
3)
4)

Päätös

valtionosuuden tasona on v. 2020 valtionosuusrahoitus
opiskelijavuosiennuste noudattaa v. 2020 OKM:n rnäärittelemää tavoitteellista
opiskelij avuosimäärää
toisen asteen maksuttomuutta ei erikseen huomioida menoissa
taloussuunnitehnavuo det 2022-2023 budjetoidaan käyttötalousosass a v. 2021 kustannustasoon

Hyväksyttiin yksimielisesti

PEIMARIN KOULUTU SKUNTAYHTYMA

Kokouspäivä
20.10.2020
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Yhtymähallitus $ 119
20.10.2020
Vuonna 2020 sovitut yleiset palkankorotukset ja henkilöresurssien vahvistaminen nostavat henkilöstökuluja vuoden 2020 talousarvioon n. 5 Yo. Talousarviossa ei ole ennakoitu
talousarviovuonna eikä suunnitelmavuosina henkilökohtaisen eläkeiän saavuttavien henkilöiden luonnollista poistumaa. Avoimiksi tulevien tehtävien täyttäminen tarkastellaan
tapauskohtaisesti. Henkilöstönmààräá on kuitenkin aikaisempien vuosien yt-kierrosten
yhteydessä vähennetty niin paljon, ettei henkilöstökustannuksista ole jatkossa saawtettavissa merkittävää säästöä ilman, että perustehtävän toteuttaminen vaarantuu.

Koulutuskuntayhtymälle on myönnetty harkinnanvaraista lisäystä perusrahoitukseen v.
2020 yhteensä n. 477 .000 €. Rahoituspäätöksien mukaan määrärahan käyttö on mahdollista myös vuosina 2021 ja osittain 2022-2023. Nykyisten kirjanpitosäännösten vuoksi
määrärahat on tuloutettava myöntövuodelle 2020. Tämä käytäntö tulee vaikeuttamaan talousarvion laatimista ja toteutuman seurantaa sekä tuloksen perustelua. Tästä johtuen n.
100.000 € vuoden 2021 talousarvion menoja kattautuu vuodelle 2020 tuloutetuilla màärälisäyksi11ä.

Investoinneissa määrärahavarauksia on sekä kiinteistöjen että koneiden ja laitteiden korvausinvestointeihin (370.000 €) sekä uusinvestointeihin (yht.270.000 €). Investointien
yhteismäärä 640.000 € noudattelee normaalia edellisten vuosien tasoa.
Johtoryhmàn7 .10.2020 talousarvioesitys on käsitelty yhteistyötoimikunnassa9.l0.2020
Keskeisimmät toiminnalliset ja taloudelliset seikat on esitetty liitteessä 24.

Alustava talousarvio 2021 ja toiminta- ja taloussuunnitelma versio

|

2021-2023 liitteenä

nro 25.

Valmistelijat: kuntayhtymän johtaja/rehtori (Mase ja Kala) Ilkka Harkkila, talousjohtaja
Satu Villa, rehtori (Sote) Maria Luoma-aho, taloussuunnittelija Birgitta Åberg
Kuntayhtymän johtaj an päätösehdotus

:

Yhtymähallitus käsittelee talousarvion l-version 20.10.2020 ja ko. kokouksen käsittelyn perusteella viimeistellään toiminta- ja taloussuunnitelma 11 .I1.2020 yhtymähallituksen kokoukseen toimitettavaksi edelleen yhtymävaltuuston käsittelyyn.
Päätös:

PEIMARIN KOULUTU SKUNTAYHTYMA

Kokouspäivä
20.10.2020
1 20 $ LAITOSTOIMINNAN YLLAPITOSOPIMUKSEN IRTISANOMINEN
Yhtymähallitus 20. 1 0.2020
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Yhtymrihallitus 24.1.2017 $ l4 / Kalakaupanjajalostustilojenvuolcrasopimus
Kalatalous- ja ympäristöopiston työmestari Aleksi Berlin on tiedustellut mahdollisuutta vuokrata opiston tiloja oman yritystoiminnan käynnistämiseksi. Syksyn 2016 aikana
asiasta on neuvoteltu Berlinin kanssa.
Neuvotteluissa on sovittu mallista, jossa koulutuskuntayhtymä luopuu kalakauppatoiminnasta. Aleksi Berlin vuokraisi kauppatilat ja toimisi niissä yrittäjänä. Lisäksi koulutuskuntayhtymä vuokraisi Berlinille jalostushallin tiloja siten, että ne olisivat sekä
koulutuskuntayhtymän opetustiloina että Berlinin yritystoiminnan käytössä.
Tilojen vuokrasopimus on liitteessä n:o 7 . Vuokra-aika alkaa 1.4.2017 japäättyy
31.3.2022.

Tilojen vuokraamisen yhteydessä Aleksi Berlin ottaisi työvapaata työmestarin toimestaan 1.4.2017 alkaen yhden vuoden ajaksi yhtymähallituksen päätöksen 17.6.2014 ç
89 (työvapaata voidaan myöntää enintään 1 vuosi) mukaisesti. Koulutuskuntayhtymällä on tarve saada kalanjalostuksen opetuksessa myös ohjaajapalveluita. Näitä ol4aajapalveluja ja laitostoimintojen ylläpitopalveluja koulutuskuntayhtymä ostaisi Aleksi
Berliniltä. Em. palveluiden ostotarve sovitaan Berlinin kanssa opetuksen työjärjestysten teon yhteydessä.

Valmi stelij a : kuntayhtymän j ohtaj a Ilkka H arkkil a
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

Yhtymähallitus päättää
hyväksyä liitteen (liite n:o 7) mukaisen tilojen vuokrasopimuksen 1.4.2017 -31.3.2022
myöntää Aleksi Berlinille hakemuksensa mukaisesti palkatonta työvapaata yritystoimintaan 1.4.2017 -3 1.3.201 8.

Päätös:

Päätösehdotushyväksyttiinyksimielisesti

OTE

Aleksi Berlin
Kalatiimin tiiminvetäjä Essi Erävesi
palkanlaskenta

Yhtymdhallitus $ 26
20.2.20r

I

Vuokrasopimuksen ensimmäinen vuosi on päättymässä 3 1.3.2018. Aleksi Berlinin
kanssa on neuvoteltu wokrasopimuksen jatkosta ja option käyttärnisestä. Berlin ja
koulutuskuntayhtyrnä haluavat jatkaa vuokrasopimusta liikehuoneistosta sekä laitos-

toiminnan ylläpitämisestä. Neuvotteluissa on sovittu, että vuonna 2017 maaräaikaiseksi sovittu sopimus muutettaisiin 1.4.2018 alkaen toistaiseksi voimassa olevaksi. Muutoin sopimuksiin on tehty lähinnä teknisiä muutoksia.

PEIMARIN KOULUTU

S

Kokouspäivä
20.10.2020

KUNTAYHTYMÄ

Liikehuoneiston vuokrasopimus on liitteenä n:o
liitteenä n:o 9 .

8

7

ja laitostoiminnan ylläpitosoplmus

Valmi stelij a : kuntayhtyrnän j ohtaj a Ilkka H arkki I a
Kuntayhtymän j ohtaj an päätösehdotus

:

Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteen (liite n:o 8) mukaisen tilojen vuokrasopimuksen ja laitostoiminnan ylläpitosopimuksen (liite n:o 9).

Yhtymähallitus $ 120
20.10.2020

Kuntayhtymä on vuokrannut Aleksi Berlinin Kauppahuone Berlinille Kalatalous- ja
ympåiristöopistosta tiloja yritystoimintaa varten. Osa tiloista on yhteiskäytössä opetuksen kanssa ja osa tiloista on vain yrittäjän käytössä. Tilojen vuokraamisen lisäksi kuntayhtymä on ostanut laitostoiminnan ylläpitosopimuksella Aleksi Berliniltä työpanosta
seuraaviin aihekokonaisuuksiin: varastojen ylläpito, laitoksen omavalvonta, kunnossapitopalvelut, siivouspalvelut ja muut palvelut. Sopimuksella koulutuskuntayhtymä
ostaa yrittäjältä työpanosta 16 tuntia kuukaudessa.
Laitostoiminnan ylläpitosopimuksen sisällöstä ja tulkinnoista vallitsee erimielisyys
kuntayhtyman jayrittqän välillä. Erimielisyyksiä on pyritty ratkaisemaan, mutta tuloksetta. Kuntayhtymä ei ole tyytyväinen tilojen siisteyteen, myös omavalvonnassa on
ongelmia. Terveysviranomainen on huomauttanut puutteellisesta siisteydestä (liitteessä n:o 26 elainlaäkärin tarkastuslausunto). Sopimuksessa kuntayhtymällä on 6 kuukauden irtisanomisaika.
Yrittäjälle järjestettiin kuulemistilaisuus 22.9.2020 asiasta. Liitteessä n:o 27 on muistio kuulemistilaisuudesta. Yrittäjä antoi kirjallisen vastineen, mutta ei saapunut kuulemistilaisuuteen. Kuulemistilaisuudessa todettiin, että laitostoiminnan ylläpitosopimuksesta kuntayhtymàllä ja yrittäjällä on eriävä tulkinta. Tilanne vaikeuttaa kuntayhtymän toimintaa ja tuo huonoa mainetta opetukseen. Edelleen todettiin, että kuntayhtymän taytyy käynnistää laitostoiminnan ylläpitosopimuksen irtisanomisprosessi.
Valmistelij a : kuntayhtymän j ohtaj a Ilkka Harkkil a
Kuntayhtymän j ohtaj an päätösehdotus :
Yhtymähallitus päättää irtisanoa laitostoiminnan ylläpitosopimuksen (liite n:o 28)
Kauppahuone Berlinin kanssa 6 kuukauden irtisanomisajan päätyfiyä.
Päätös

OTE

Kauppahuone Berlin

P

EIMARIN KOULUTU SKUNTAYHTYMA

121 $ VASTINE

Kokouspäivä
20.10.2020
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TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUKSEEN 2019

Yhtymähallitus 20. 1 0.2020
Tarkastuslautakunta on jättänyt arviointikertomuksensa vuodesta 2019 yhtymävaltuustolle (16.6.2020 ç 7). Yhtymävaltuusto edellyttää, että yhtymähallituksen arviointikertomukseen antarnat vastaukset tuodaan ssuraavaan yhtymävaltuuston käsittelyyn.
Tarkastuslautakunta käsittelee annetut vastaukset ennen yhtymävaltuuston kokousta.
Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esiin tuotujen havaintojen, johtopäätösten ja toimenpide-ehdotusten mukaisesti annetaan liitteen (liite nro 29) mukainen vastine toimitettavaksi edelleen yhtymävaltuustolle.

Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila, rehtori Maria Luoma-aho, talousjohtaja Satu Villa
Kuntayhtymän 1 ohtal an päätösehdotus :
Yhtymähallitus päättää antaa yhtymävaltuustolle tiedoksi liitteen nro 29 mukaisen
vastineen tarkastuslautakunnan vuoden 2019 awiointikertomukseen.
Päätös:

OTE

Tarkastuslautakunta

P

EIMARIN KOULUTU SKUNTAYHTYMA

Kokouspäivä
20.10.2020
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122 $ OKM:N PAATOS VARAINHOITOVUODEN AIKANA JAETTAVAKSI JATETYSTA
PERUSRAHOITUKS ES TA S EI<,A, IV LI SATALOU SARVION PERUSTEELLA JAETTAVASTA PERUSRAHOITUKSESTA
Yhtymähallitus 20. 1 0.2020

Opetus- ja kulttuuriministeriö on30.9.2020 antanut päätöksen YN|1576112020 koskien varainhoitowoden aikana jaettavaksi jätetlya perusrahoitusta sekä IV lisätalous-

arvion perusteella jaettav aa perusrahoitusta.

OKM lähetti koulutuksen järjestäjille kirjeen liittyen ao. rahoituksen hakemiseen
26.6.2020. Hakukirjeen mukaan ministeriö jakoi varainhoitovuoden aikana jaettavaksi
jätetyt tavoitteelliset opiskelijawodet koulutuksen järjestäjille samassa jakosuhteessa
kuin varsinaisessa suoritepäätöksessä. Peimarin koulutuskuntayhtymälle myönnettiin
8 opiskelijavuoden perusteella lisämäärärahaa 59.018 €.
Lisätalousarvion perusteella koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten
tasoittamiseen koulutuskuntayhtymälle myönnettiin haettu lisämääräraha 150.000 €.

Tällä lisäsuoritepäätöksellä Peimarin koulutuskuntayhtymälle myönnettiin perusrahoituksen lisäystä yhteensä 209 018,00 euroa.
Valmistelija: talousjohtaja Satu Villa

Kuntayhtymän j ohtaj an päätösehdotus

:

Yhtymähallitus merkitsee OKM:n suoritepäätöksen tiedokseen (liite nro 30) ja päattäa
olla vaatimatta siihen oikaisua.
Päätös:

PEIMARIN KOULUTU SKUNTAYHTYMA

Kokouspäivä
20.10.2020
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I23 $ YHTYMAVALTUUSTON KOOLLE KUTSUMINEN
Yhtymähallitus 20. 1 0.2020

Hallintosäännön mukaan

:

56 $ Talousarvio ja käyttösuunnitelmat
Yhtymävaltuusto hyväksyy koulutuskuntayhtymän taloussuunnitelman ja talousarvion yhtymähallituksen esityksestä. Yhtymävaltuusto hyväksyy talousarviossa tehtäväalueille/tulosalueille toiminnalliset tavoitteet ja niiden edellyttämät
mäàrärahatja tuloarviot sekä kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Yhtymähallituksen ehdotus koulutuskuntayhtymän talousarvioksi ja suunnitelmaksi on toimitettava yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi marraskuun
loppuun mennessä.
81 $ Yhtymävaltuuston varsinainen kokous ja sähköinen kokous
Yhtymävaltuusto voi käsitellä asian varsinaisessa kokouksessaan, jossa kokouksen osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla.
Vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon
osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous). Yleisölle on järjestettävä mahdollisuus seurata valtuuston sähköistä kokousta internetin kautta sekä kokouskutsussa mainitussa tilassa.
82 $ Kokouskutsu
Kokouskutsun antaa yhtymävaltuuston puheenjohtajalu hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja
paikka sekä käsiteltävät asiat.

Kutsu yhtymävaltuuston kokoukseen on lähetettävä vähintään 10 päivää ennen
kokousta erikseen kullekin valtuutetulle ja niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus sekä jäsenkuntien kunnanhallituksille ja yhtymähallituksen jäsenille. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava koulutuskuntayhtyrnän verkkosivuill a.

Valmistelija: talousjohtaja Satu Villa
Kuntayhtymän j ohtaj an päätösehdotus :

Yhtymähallitus päättää kutsua yhtyrnävaltuuston koolle maanantaina 30.1 1.2020 klo
17.00. Kokous pidetään pääosin etäyhteydellä. Ne yhtyrnävaltuuston jäsenet, joilla ei
ole etäyhteyttä osallistuvat Tuorlan koulurakennuksen auditoriossa. Yleisölle järjestetään mahdollisuus seurata valtuuston sähköistä kokousta internetin kautta sekä kokouskutsussa mainitussa tilassa, jos korona-tilanne sen sallii.
Päätös:

PEIMARIN KOULUTU SKUNTAYHTYMA

Kokouspäivä
20,10.2020
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124 $ VIRANHALTIJAPAATOKSET
Yhtymähallitus 20. | 0.2020

Kuntayhtymän johtajan päätökset

13512020 koskien lehtori Taru Tukialle

maksettavaa henkilökohtaista lisää 150

€lkk

137/2020
13812020

koskien toimivallan siirtoa talousjohtajalle EU-rahastoista rahoitetuissa
hankkeissa
koskien Tomi Viitasen nimittämistä lT-tukihenkilöksi l.l.2021alkaen
toistaiseksi

Talousjohtajan päätökset

Rehtorien päätökset
Maøseutuopísto
Kalatølo us- j a ympärístöopísto
Sosíuøli- j a terveysopísto
Kuntayhtymän j ohtaj an päätösehdotus

:

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

Päätös

PEIMARIN KOULUTU SKUNTAYHTYMA
125 $ TLMOITUSASIAT

Yhtymähallitus 20. 1 0.2020

Kokouspäivä
20.10.2020
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PEIMARIN KOULUTU SKUNTAYHTYMA
126 $ MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Yhtyrnähallitus 20. 1 0.2020

Kokouspäivä
20.r0.2020
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