KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

PÖYTÄKIRJA 3/2021

Yhtymähallitus
Kokouksen
aika:
tiistai 16.3.2021 klo 17.00 -18.52
paikka:

Peimarin koulutuskuntayhtymä
Teams-yhteys

asiat:

esityslistan mukaiset asiat

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

Yhtymähallitus
Jäsen
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)
(x)

Korvensyrjä Kalervo, pj. § 25-34 ja 36-42
Aro Pekka, pj. § 35
Kemppainen Elina
Kiukainen Susanna
Mattsson Kaj
Nurmi Satu
Rautanen Hannu,§ 32-42 aikana, klo 17.21 alkaen

Muut osallistujat
(x) Lahti Tapani, yhtymävaltuuston pj.
(x) Penttinen Kari, yhtymävaltuuston l .vpj.
(x) Vuorio-Lehti Minna, yhtymävaltuuston 2 varapj.
(x) Harkkila Ilkka, kuntayhtymän johtaja; rehtori/Maaseutuopisto, Kalatalous- ja ympäristöopisto;
esittelijä
(x) Kipinoinen Kari, henkilöstön edustajan sijainen
(x) Luoma-aho Maria, rehtori, Sosiaali- ja terveysopisto, sihteeri § 35
(x) Villa Satu, talousjohtaja, sihteeri, esittelijä, § 25-34 ja 36-42
(x) Nurmi Karri, kiinteistöpäällikkö, § 25-31 aikana klo 17.00-17.20

Kalervo Korvensyrjä
yhtymähallituksen puheenjohtaja
§ 25-34 ja 36-42

Pekka Aro
puheenjohtaja § 35 aikana

dtJvfL

Satu Villa
yhtymähallituksen sihteeri
§ 25-34 ja 36-42

Maria Luoma-aho
sihteeri § 3 5 aikana
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Kokouspäivä
16.3.2021

aika:

tiistai 16.3.2021 klo 17.00

paikka:

Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto
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PEIMARIN KOULUTUSKUNT A YHTYMÄ
Kokouspäivä
YHTYMÄHALLITUS
16.3.2021
26 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Yhtymähallitus 16.3.2021

28

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

27 § KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN T ARKASTUST AP A JA PÖYT ÄKIRJANT ARKAST AJIEN
VALINTA
Yhtymähallitus 16.3.2021

Pöytäkirjan tarkastusaika ja nähtävillä pito:
Pöytäkirjan tulee olla tarkastettu 22.3.2021 ja se pidetään nähtävillä kuntayhtymän julkisella ilmoitustaululla osoitteessa: Tuorlantie 1 21500 Piikkiö (koulurakennus) 23.3.2021 klo 12.00 alkaen sekä
samasta ajankohdasta koulutuskuntayhtymän internet-sivulla.

Tarkastusmenettely:
Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa allekirjoituksellaan pöytäkirjanpitäjä.
Tarkastettava pöytäkirja toimitetaan pöytäkirjantarkastajille sähköpostilla ja pöytäkirjantarkastajat
tarkastettuaan pöytäkirjan hoitavat tarkastusmerkinnän seuraavaa menettelyä noudattaen:
Viestin aiheeksi merkitään: "Peimarin koulutuskuntayhtymän pöytäkirjan 16.3.2021 tarkastus"
ja viestiksi: "Olen lukenut ja tarkastanut Peimarin koulutuskuntayhtymän 16.3.2021 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 etähyväksymisestä tehdään merkintä pöytäkirjan kansilehdelle.

Päätösehdotus: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Esitys: Elina Kemppainen ja Kaj Mattsson (pykälät 25-34 ja 36-42)
Päätös: Valittiin Elina Kemppainen ja Kaj Mattsson
28§ TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Yhtymähallitus 16.3.2021
Päätösehdotus:
Esitetään noudatettavaksi työjärjestystä § 29-42.
Päätös:
Hyväksyttiin yksimielisesti.

PEIMARIN KOULUTUSKUNTA YHTYMÄ
Kokouspäivä
YHTYMÄHALLITUS
16.3.2021
29 § KALAKAUPAN JA JALOSTUSTILOJEN VUOKRA SOPIMUS/ FISHCRAFT OY
Yhtymähallitus 16.3.2021
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Kalatalous- ja ympäristöopiston jalostushalli ja kalakaupan tilat ovat olleet tyhjillään
1.1.2021 alkaen. Koulutuskuntayhtymä haki vapautuneisiin tiloihin julkisella haulla
yrittäjää, joka haluaa vuokrata kalanjalostustiloja ja/ tai myymälätiloja. Hakuilmoituksessa mainittiin, että yrittäjä valitaan neuvottelumenettelyllä.
Vuokrattavissa olevia tiloja ovat kalakauppa varastoineen sekä laitoksessa sijaitsevat savustamo, jäähdyttämä, eineskeittiö, sulatushuone, suolaus- ja marinointihuone sekä pakkaushuoneet. Tilojen yhteispinta-ala on noin 180 m2. Yrittäjän tulee olla kiinnostunut
oppilaitosympäristöstä ja toimimaan yhteistyössä kalatalouden opetuksen kanssa.
Hakuaika päättyi 15.12.2020 ja määräaikaan mennessä tuli viisi hakemusta. Hakijat
haastateltiin 17-18.12.2020. Haastatteluissa ilmeni, että yrittäjien tilantarpeet kohdistuivat vuokrattavan tilan eri osiin. Osa yrittäjistä oli kiinnostunut vuokraamaan tiloja satunnaiseen käyttöön. Haastatteluissa ilmeni toive useamman yrittäjän toimisesta tiloissa.
Hakijoista kutsuttiin kolme yrittäjääjatkoneuvotteluun 11.1.2021. Jatkoneuvottelussa
yrittäjät totesivat, että voisivat kaikki toimia tiloissa vuokralaisina. Todettiin, että olisi
syytä tehdä vuoden mittainen vuokrasopimus, jonka jälkeen tarkastellaan jatkoedellytykset.
Vuokrasopimusten laadinta pohjautuu yrittäjien toiminnassaan käyttämiin tiloihin ja arvioituun läsnäoloon tiloissa.

Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila, kiinteistöpäällikkö Karri Nurmi
Liite:

Nro 13 vuokrasopimus

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:
Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteen (liite n:o 13) mukaisen tilojen vuokrasopimuksen 1.4.2021 -31.3 .2022 Fishcraft Oy:n kanssa.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

OTE

Fishcraft Oy

PEIMARIN KOULUTUSKUNTA YHTYMÄ
Kokouspäivä
YHTYMÄHALLITUS
16.3.2021
30 § KALAKAUPAN JA JALOSTUSTILOJEN VUOKRA SOPIMUS/ LARIN KALA
Yhtymähallitus 16.3.2021
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Kalatalous- ja ympäristöopiston jalostushalli ja kalakaupan tilat ovat olleet tyhjillään
1.1.2021 alkaen. Koulutuskuntayhtymä haki vapautuneisiin tiloihin julkisella haulla
yrittäjää, joka haluaa vuokrata kalanjalostustilojaja / tai myymälätiloja. Hakuilmoituksessa mainittiin, että yrittäjä valitaan neuvottelumenettelyllä.
Vuokrattavissa olevia tiloja ovat kalakauppa varastoineen sekä laitoksessa sijaitsevat
savustamo, jäähdyttämä, eineskeittiö, sulatushuone, suolaus- ja marinointihuone sekä
pakkaushuoneet. Tilojen yhteispinta-ala on noin 180 m2. Yrittäjän tulee olla kiinnostunut oppilaitosympäristöstä ja toimimaan yhteistyössä kalatalouden opetuksen kanssa.
Hakuaika päättyi 15.12.2020 ja määräaikaan mennessä tuli viisi hakemusta. Hakijat
haastateltiin 17-18.12.2020. Haastatteluissa ilmeni, että yrittäjien tilantarpeet kohdistuivat vuokrattavan tilan eri osiin. Osa yrittäjistä oli kiinnostunut vuokraamaan tiloja
satunnaiseen käyttöön. Haastatteluissa ilmeni toive useamman yrittäjän toimisesta tiloissa.
Hakijoista kutsuttiin kolme yrittäjää jatkoneuvotteluun 11.1.2021. Jatkoneuvottelussa
yrittäjät totesivat, että voisivat kaikki toimia tiloissa vuokralaisina. Todettiin, että olisi
syytä tehdä vuoden mittainen vuokrasopimus, jonka jälkeen tarkastellaan jatkoedellytykset.
Vuokrasopimusten laadinta pohjautuu yrittäjien toiminnassaan käyttämiin tiloihin ja
arvioituun läsnäoloon tiloissa.

Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila
Liite:

Nro 14 vuokrasopimus

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:
Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteen (liite n:o 14) mukaisen tilojen vuokrasopimuksen 1.4.2021 -31.3.2022 Larin Kalan kanssa.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

OTE

Larin Kala

PEIMARIN KOULUTUSKUNT A YHTYMÄ
Kokouspäivä
YHTYMÄHALLITUS
16.3.2021
31 § KALA- JA YMP ÄRISTÖOPISTON YRITTÄJÄ/ HUSKO SA VUKALA TUKKU OY
Yhtymähallitus 16.3.2021
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Kalatalous- ja ympäristöopiston jalostushalli ja kalakaupan tilat ovat olleet tyhjillään
1.1.2021 alkaen. Koulutuskuntayhtymä haki vapautuneisiin tiloihin julkisella haulla
yrittäjää, joka haluaa vuokrata kalanjalostustiloja ja/ tai myymälätiloja. Hakuilmoituksessa mainittiin, että yrittäjä valitaan neuvottelumenettelyllä.
Vuokrattavissa olevia tiloja ovat kalakauppa varastoineen sekä laitoksessa sijaitsevat
savustamo, jäähdyttämö, eineskeittiö, sulatushuone, suolaus- ja marinointihuone sekä
pakkaushuoneet. Tilojen yhteispinta-ala on noin 180 m2. Yrittäjän tulee olla kiinnostunut oppilaitosympäristöstä ja toimimaan yhteistyössä kalatalouden opetuksen kanssa.
Hakuaika päättyi 15.12.2020 ja määräaikaan mennessä tuli viisi hakemusta. Hakijat
haastateltiin 17-18.12.2020. Haastatteluissa ilmeni, että yrittäjien tilantarpeet kohdistuivat vuokrattavan tilan eri osiin. Osa yrittäjistä oli kiinnostunut vuokraamaan tiloja
satunnaiseen käyttöön. Haastatteluissa ilmeni toive useamman yrittäjän toimisesta tiloissa.
Hakijoista kutsuttiin kolme yrittäjää jatkoneuvotteluun 11.1.2021. Jatkoneuvottelussa
yrittäjät totesivat, että voisivat kaikki toimia tiloissa vuokralaisina. Todettiin, että olisi
syytä tehdä vuoden mittainen vuokrasopimus, jonka jälkeen tarkastellaan jatkoedellytykset.
Vuokrasopimusten laadinta pohjautuu yrittäjien toiminnassaan käyttämiin tiloihin ja
arvioituun läsnäoloon tiloissa.

Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila
Liite:

Nro 15 vuokrasopimus

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:
Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteen (liite n:o 15 ) mukaisen tilojen vuokrasopimuksen 1.4.2021 -31.3 .2022 Husko Savukalatukku Oy:n kanssa.
Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

OTE

Husko Savukalatukku Oy

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
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32 § TILINPÄÄTÖS 2020
Yhtymähallitus 16.3.2021

Kokouspäivä
16.3.2021
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Kuntayhtymän tilikausi on kalenterivuosi. Tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka
on saatettava yhtymävaltuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun
loppuun mennessä.
Tilinpäätös ja toimintakertomus varainhoitovuodelta on laadittava ja annettava tilintarkastajille seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä.
Tilinpäätös on päivättävä sekä hallituksen jäsenten ja esittelijän allekirjoitettava.
Kuntayhtymän alustava tilinpäätös vuodelta 2020 on esitelty kokouksessa 16.2.2021.
Tilinpäätös vuodelta 2020 on viimeistelty ja se on tämän esityslistan liitteenä (liite n:o
16) samoin kuin henkilöstökertomus (liite n:o 17).
Kuntayhtymän tilikauden ylijäämä on 374.379,51 euroa, suunnitelman mukaiset poistot 621 525,20 euroa, vuosikate 995 904,71 euroa ja toimintakate 1046 536,05 euroa.
Investointiosaan hyväksytyt määrärahat olivat alkuperäisessä talousarviossa yhteensä
695 000 € ja rahoitusosuudet valtiolta veloituksetta luovutetun omaisuuden myynnistä
185.000 €. Investointien talousarvion nettosumma oli 510.000 €. Yhtymähallitus teki
toimivaltansa puitteissa hankkeiden välisiä määrärahasiirtoja yhteensä 71.340 €. Talousarvio muutosten jälkeen oli nettona rahoitusosuudet huomioiden 438.660 €. Investointien toteuma oli 508.313 €. Tilinpäätöksen valmistumiseen mennessä OKM ei
ole tehnyt päätöstä myyntitulojen käytöstä esitettyihin investointeihin.
Valmistelijat: kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila, rehtori Maria Luoma-aho, talousjohtaja Satu Villa ja taloussuunnittelija Birgitta Åberg
Liitteet:

Nro 16 tilinpäätös 2020
Nro 1 7 henkilöstökertomus 2020

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:
Yhtymähallitus päättää
1) allekirjoittaa vuoden 2020 tilinpäätöksen (liite n:o 16) yhdessä kuntayhtymän johtajan kanssa,
2) saattaa tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi sekä
3) saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen yhtymävaltuuston käsiteltäväksi ja
4) esittää yhtymävaltuustolle, että ylijäämä 374.379,51 euroa kirjataan ylijäämätilille.
5) merkitä henkilöstökertomus 2020 (liite nro 17) tiedokseen
Asian käsittely:
Kuntayhtymän johtaja korjasi virheen tilinpäätöksen sivulla 35 koskien sosiaali- ja
terveysopistosta valmistuneiden opiskelijoiden määrää. Oikea luku on 83 (ei 253).

PEIMARIN KOULUTUSKUNTA YHTYMÄ
YHTYMÄHALLITUS

Kokouspäivä
16.3.2021
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Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti korjattuna sosiaali- ja terveysopiston valmistuneiden opiskelijoiden määrällä kuntayhtymän johtajan päätösehdotuksen mukaisesti.

OTE

tilintarkastaja, Piia-Tuulia Rauhala, BDO Audiator Oy
tarkastuslautakunta

PEIMARIN KOULUTUSKUNT A YHTYMÄ
Kokouspäivä
YHTYMÄHALLI TUS
16.3.2021
33 § JÄRJESTELYVARA ERÄ N JAKA MINEN 1.4.2021
Yh tymähallitus 16.3.2021
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Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen, kunn allisen opetushenk ilöstön virka- ja työehtosopimuksen sekä kunn allisen teknisen henk ilöstön virka- ja työehtosopimuksen 2020- 2022 mukaisista 1.4.2021 alkaen maksettavaksi sovituista järjestelmävaraeristä on käyty paikallisneuvottelu 4.3.2021 (pöytäkirja liitteenä nro 18) ja sitä
enn en järjestelyerien jakamisesta ja kriteereistä on neuvoteltu alustavasti kahdessa sopijajärjestöjen osapuolten kesken pidetyssä neuvottelussa.
Jaettavajärjestelyv araerän laskenn an perusteena on ollut marraskuun 2020 sopimuskohtainen palkk asumma laskettuna valtakunn allisen sopimuksessa sovituin laskentaperustein.
Jaettava erä sopimuksittain on:

OVTES 0,4

%

KVTES 0,8 %
TS 0,8 %

kustannusvaikutus/kk
1.367,08 €
1.295,00 €
118,11 €

Paikallisneuvottelussa on päästy yksimielisyyteen jakoperusteista, joiksi esitetään
A. Organisaation sisäisten palkkausepäkohtien korjaaminen vastaamaan tehtävän
vaativuuden muutoksia.
B. Lisäksi huomioidaan henkilökohtaiset tulokselliset työsuoritukset kriteereinä:
Innovatiivisuus (KVTES ja OVTES)
Työntekijä ideoi uusia tapoja tehdä tai organisoida töitä tai opettaja ideoi uusia koulutustuotteita tai toteuttamistapoja
Kehittämistoiminta (KVTES ja OVTES)
Opettaja kehittää oman opistonsa tai Li vian toimintoja, osallistuu ja kehittää aktiivisesti Livian opetusta, markkinointia tai työtoimintaa ym. Osallistuu aktiivisesti hanketoimintaan. KVTES sopimuksen asiantuntijatehtävissä seuraa aktiivisesti oman alansa
kehitystä ja tuo hyviä käytäntöjä opiston toimintaan, verkostoituu oman alan toimijoiden kanssa
Opiskelijapalaute (OVTES)
Opettajan saama henkilökohtainen opiskelijapalaute on selvästi keskiarvoa parempaa
Ahkeruus (KVTES)
Suorittavissa työtehtävissä työntekijä osoittaa keskimääräistä suurempaa ahkeruutta ja
aikaansaavuutta. Työn jälki on laadukasta.
Oma-aloitteisuus (KVTES ja OVTES)
Vapaaehtoisuus erilaisiin tehtäviin, verkostoituminen oman alan toimijoiden kanssa,
itsenäinen toiminta oman toimivallan puitteissa. Työntekijä ottaa oma-aloitteisesti hoitaakseen huomaamiaan hoitamattomia tehtäviä, jotka eivät kuulu henkilön normi tehtäviin.
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Valmistelija: talousjohtaja Satu Villa
Liite:

Nro 18 pöytäkirja paikallisesta neuvottelusta 4.3.2021

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:
Yhtymähallitus päättää paikallisten järjestelyvaraerien jakamisesta paikallisneuvottelussa 4.3.2021 sovitun mukaisesti siten, että
1. Järjestelyvaraerä 1.4.2021 lukien on:
kustannusvaikutus/kk
OVTES 0,4%
1.367,08 €
KVTES 0,8 %
1.295,00 €
TS 0,8 %
118,11 €
2. Kriteereinä järjestelyvaraerän jakamiselle on:
A. Organisaation sisäisten palkkausepäkohtien korjaaminen vastaamaan tehtävän vaativuuden muutoksia.
B.

Lisäksi huomioidaan henkilökohtaiset tulokselliset työsuoritukset kriteereinä:

Innovatiivisuus (KVTES ja OVTES):
Työntekijä ideoi uusia tapoja tehdä tai organisoida töitä tai opettaja ideoi uusia koulutustuotteita tai toteuttamistapoja
Kehittämistoiminta (KVTES ja OVTES)
Opettaja kehittää oman opistonsa tai Li vian toimintoja, osallistuu ja kehittää aktiivisesti Livian opetusta, markkinointia tai työtoimintaa ym. Osallistuu aktiivisesti hanketoimintaan. KVTES sopimuksen asiantuntijatehtävissä seuraa aktiivisesti oman alansa
kehitystä ja tuo hyviä käytäntöjä opiston toimintaan, verkostoituu oman alan toimijoiden kanssa
Opiskelijapalaute (OVTES)
Opettajan saama henkilökohtainen opiskelijapalaute on selvästi keskiarvoa parempaa
Ahkeruus (KVTES)
Suorittavissa työtehtävissä työntekijä osoittaa keskimääräistä suurempaa ahkeruutta ja
aikaansaavuutta. Työn jälki on laadukasta.
Oma-aloitteisuus (KVTES ja OVTES)
Vapaaehtoisuus erilaisiin tehtäviin, verkostoituminen oman alan toimijoiden kanssa,
itsenäinen toiminta oman toimivallan puitteissa. Työntekijä ottaa oma-aloitteisesti hoitaakseen huomaamiaan hoitamattomia tehtäviä, jotka eivät kuulu henkilön normitehtäviin.
Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

OTE

luottamusmiehet (OAJ, JYTY, JHL)
palkanlaskenta

PEIMARIN KOULUTUSKUNTA YHTYMÄ
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Yhtymävaltuusto on päättänyt 21.6.2011 koulutuskuntayhtymän sijoitusperiaatteiden
hyväksymisestä.
Kuntalain (410/2015, 4 luvun 14 §) mukaan mukaan valtuusto päättää varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista.
Rahoitus- ja sijoitusperiaatteisiin on syytä päivittää rahoitusmarkkinoiden kehittymisen
myötä. Vuonna 2011 laadittu sijoituspolitiikka ei toimi nykyisessä sijoitusympäristössä
eikä anna mahdollisuuksia varojen vastuulliseen hoitamiseen. Kuntaliitto on tehnyt oman
päivitetyn ohjeensa vuonna 2016 "Kunnan ja kuntayhtymän varallisuuden hoito, sijoitustoiminta ja niiden perusteista päättäminen", joita on huomioitu sijoitustoiminnan periaatteita laadittaessa.
Kuntaliiton ohjeiden mukaan kunnan jakaantuu kunnan toimialaan liittyvään sijoittamiseen ja kassavarojen sijoittamiseen. Lisäksi kunnalla voi olla sijoitettuna toimeksiantoon
rinnastettavia lahjoitusvaroja ja omia rahastoja.
Sijoitustoiminnan periaatteisiin on kirjattu mm. vastuullisen sijoittamisen periaatteet,
joihin kuuluu ympäristöasioiden, yhteiskuntavastuun ja hyvän hallintotavan huomioinen
valittaessa kuntayhtymän sijoituskohteita.
Valmistelija: talousjohtaja Satu Villa
Liite:

Nro 19 sijoitustoiminnan periaatteet 1.7.2021 alkaen

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:
Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi liitteen 19 mukaiset sijoitustoiminnan periaatteet voimaan tulevaksi 1.7.2021 alkaen.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

PEIMARIN KOULUTUSKUNTA YHTYMÄ
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35 § PEIMARIN KOULUTUS OY:N YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN VALINTA
Yhtymähallitus 16.3.2021
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Peimarin koulutus Oy yhtiökokouksessa käsiteltäviä asioita yhtiöjärjestyksen mukaan
ovat:
Päätettävä:
1. tilinpäätöksen vahvistamisesta
2. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta
3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
4. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiosta
5. osingon jaosta
Valittava:
6. hallituksen jäsenet ja varajäsen
7. tilintarkastaja
Peimarin koulutus Oy kutsuu yhtiökokouksen koolle kevään 2021 aikana.

Yhtymähallituksen tulee nimetä yksi asiamies edustamaan koulutuskuntayhtymää
osakeyhtiön yhtiökokouksessa. Asiamies ei saa olla osakeyhtiön hallituksen jäsen tai
puheenjohtaja.
Yhtymähallitus päättää, että
1. asia käsitellään varapuheenjohtajan Pekka Aron selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Varapuheenjohtajan ehdotus on käsittelyn pohjana eikä vaadi
kannatusta. (hallintosääntö § 129)
2. asian käsittelyn ajaksi valitaan sihteeri
3. valita Peimarin koulutuskuntayhtymän asiamies edustamaan koulutuskuntayhtymää Peimarin koulutus Oy:n yhtiökokouksessa.
Asian käsittely:
Peimarin koulutus Oy:n hallituksen puheenjohtajana Kalervo Korvensyrjä, jäseninä
Ilkka Harkkila, Tapani Lahti ja Satu Villa sekä hallituksen varajäsenenä Kaj Mattsson
jääväsivät itsensä ja poistuivat kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Päätös:

Yhtymähallitus päätti, että
1. asia käsitellään varapuheenjohtajan Pekka Aron selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. Varapuheenjohtajan ehdotus on käsittelyn pohjana eikä vaadi
kannatusta. (hallintosääntö § 129)
2. asian käsittelyn ajaksi valitaan sihteeriksi Maria Luoma-aho

PEIMARIN KOULUTUSKUNTA YHTYMÄ
YHTYMÄHALLITUS

Kokouspäivä
16.3.2021

3. pöytäkirjan tarkastajaksi tämän pykälän osalta valittiin Hannu Rautanen
4. valittiin Satu Nurmi Peimarin koulutuskuntayhtymän asiamieheksi edustamaan
koulutuskuntayhtymää Peimarin koulutus Oy:n yhtiökokouksessa.

OTE

Peimarin koulutus Oy
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36 § TARJOUS KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN METSIEN SUOJELUSTA

39

Yhtymähallitus 16.3.2021
Peimarin koulutuskuntayhtymällä on noin 635 hehtaaria metsää. Metsät sijaitsevat
Kaarinassa, Paimiossa ja Ruskolla. Metsäomaisuus muodostuu useista eri tiloista, joiden pinta-alat vaihtelevat muutamasta hehtaarista 90 hehtaariin. Pääosa metsistä on talousmetsää, mutta Tuorlassa on Natura suojeluohjelmaan kuuluvaa metsää.
Pääosa metsistä on metsäopetuksen havainto- ja harjoittelualuetta. Opiskelijat tekevät
metsissä istutustöitä, taimikonhoitoa, harvennushakkuita ja erilaisia uudistushakkuita.
Lisäksi metsiä käytetään metsäsuunnittelun opetukseen ja erilaisten metsänparannustöiden harjoituksiin. Omia metsiä tarvitaan sekä metsurikoulutuksessa että metsäkoneopetuksessa, jonkin verran myös arboristikoulutuksessa. Myös maatalous-, luontoja ympäristötiimit käyttävät havaintometsiämme.
Koulutuskuntayhtymä on neuvotellut Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen
kanssa kolmen metsäalueen suojelemisesta METSO-ohjelmalla. Suojeltavat alueet jäisivät koulutuskuntayhtymän omistukseen, mutta alueet rauhoitettaisiin pysyvästi.
Rauhoitus merkitään rasitteeksi kiinteistörekisteriin ja valtio maksaa suojelusta kertakorvauksen.
Kaarinan Tuorlassa sijaitseva suojelualue sijaitsee tilojen 202-475-1-10 HulkisTuorla, 202-411-1-71 Kuninkaannitty ja 202-438-1-35 Tuoda II alueella ja on pintaalaltaan noin 3,5 ha. Alue kuuluu Natura-suojeluohjelmaan ja on jalopuumetsää. Suojelukorvaus 44 050 euroa.
Salossa sijaitsevan Alimmainen tilan 734-487-2-21 alueella kasvaa uhanalaista harsosammalta. Kohde koostuu kahdesta osasta, joissa kummassakin on puronotkoja.
Alueen puusto ei ole kovin vanhaa, mutta pienikokoista lahopuustoa on melko paljon.
Suojeltavan alueen yhteispinta-ala on 7,2 haja suojelukorvaus 54 000 euroa.
Paimion Taatilassa sijaitsevalla Uusitupa 577-488-4-80 tilalla sijaitsee luonnontilainen
avolähde, jonka ympärillä on noin 100-vuotiasta kuusimetsää ja erittäin järeitä haapoja. Alue on liito-oravan elinympäristöä. Suojeltavan alueen pinta-ala on noin 2, 7 haja
suojelukorvaus 27 000 euroa.
Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:
Yhtymähallitus päättää hyväksyä valtion tarjouksen yhteensä 13,4 hehtaarin metsien
suojelemisesta ELY:n tarjouksen mukaisesti.
Asian käsittely:
Kuntayhtymän johtaja esitti kokouksessa Ely-keskuksen antaman tarjouksen.
Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.
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37 § OPISKELIJOIDEN PÄIHDEOHJELMA
Yhtymähallitus 16.3.2021
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Ammattiopisto Livian opiskelijoiden päihdeohjelma on hyväksytty vuonna 2012. Liitteessä 20 on päivitetty opiskelijoiden päihdeohjelma. Opiskelijoiden kuuleminen oli
marras-joulukuun 2020 aikana. Opiskeluhuollon ohjausryhmä käsitteli päihdeohjelman kokouksessaan 9.2.2021.

Valmistelijat: Kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila, kuraattori Martti Haikka
Liite:

Nro 20 opiskelijoiden päihdeohjelma

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:
Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteen 20 mukaisen opiskelijoiden päihdeohjelman.
Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.
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Oppivelvollisuuden laajennus tulee voimaan ikäluokka kerrallaan. Velvoite hakeutua
ja jatkaa toisen asteen koulutuksessa vaikuttaa käytännössä niihin nuoriin, jotka keväällä 2021 ovat perusopetuksen 9. luokalla (pääosin vuonna 2005 syntyneet). Tästä
perusopetuksen päättävästä ikäluokasta alkaen oppivelvollisuuden laajentaminen koskee kaikkia perusopetuksesta toiselle asteelle siirtyviä nuoria.
Opistossamme tietokoneen tarve opinnoissa vaihtelee tutkinnoittain ja koulutusaloittain.
Johtoryhmä päätti 2.3.2021, että tietokoneita ei hankinta opiskelijoiden henkilökohtaiseen käyttöön, vaan opistojen tiloihin hankitaan lisää tietokoneita arvioidun tarpeen
mukaan. Kartoituksen jälkeen johtoryhmä päätyi 70 tietokoneen hankintaan.
Samaan aikaan on tarkoituksenmukaista tilata myös henkilökunnan käyttöön 20 kpl
koneita.
Koneiden toimitusaika tällä hetkellä on 1,5 - 2 kuukautta.
IT-laitteiden kilpailutuksen mukaisesti ao. laitteiden puitesopimustoimittajia ovat
Wisdomic Oy ja Chilit Oy. Puitetoimittajien välisessä kilpailutuksessa saadut tarjoukset olivat: Chilit Oy 639 €/kone ja Wisdomic Oy 636 €/kone.
Yhtymähallituksen päätöksen (11.12.2018 § 148) mukaisesti yli 50.000 € hankinnat
päättää yhtymähallitus.
Valmistelijat: talousjohtaja Satu Villa ja IT-päällikkö Lauri Vaura.
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:
Yhtymähallitus päättää hyväksyä Wisdomic Oy:n tarjouksen 90 (70 kpl opiskelijoille
ja 20 kpl henkilökunnalle) kannettavan tietokoneen hankinnasta yhteishintaan 57 240
euroa (ALV 0%) ja valtuuttaa kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan hankintasopimuksen.
Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.
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39 § LIITTYMINEN KUNTIEN TIERA OY OSAKKA AKSI
Yhtymähallitus 16.3.2021
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Kuntien Tiera Oy on kuntatoimijoiden omistama osakeyhtiö, joka kehittää kuntien,
kaupunkien ja maakuntien ICT-palveluita ja digiratkaisuja verkostomaisesti yhteistyössä omistaja-asiakkaiden sekä muiden julkisten- ja kaupallisten toimijoiden kanssa.
Omistajana on tällä hetkellä yli 300 kunta-alan organisaatiota. Mm. koulutuskuntayhtymän kaikki omistajakunnat ovat yhtiön osakkaita.
Tiera perustettiin vuonna 2010 kuntien yhteisten kehityshankkeiden alustaksi ja yhteistyö foorumiksi. Tavoitteena oli yhdistää yksittäisen kuntatoimijan tietohallintotarpeet ja -resurssit osaksi kansallista, asiakasomistajien tiiviissä ohjauksessa toimivaa
IT-ratkaisujen kehittämis- ja toimitusverkostoa.
Kuntien Tiera Oy:n osakkeita voivat merkitä kunnat, kuntayhtymät sekä muut kuntakonsernien itsenäiset juridiset yksiköt, kuten kuntaomisteiset yhtiöt, jotka ovat hankintalain mukaisia hankintayksiköitä.
Yrityksen osakkuusmaksu määräytyy seuraavasti:
Viimeksi vahvistetut toimintakulut/65000 = osakemäärä * 2,00 €

Koulutuskuntayhtymälle tulee em. kaavalla hankittavaksi 170 osaketta, eli osakkeiden
hinta on v. 2020 tilinpäätöksen mukaan 340,00 €.
Kuntien Tiera Oy:n hallitus hyväksyy tehdyt merkinnät ja tarkistaa, että merkitsijä
täyttää osakasedellytykset. Mikäli merkintä hylätään, yhtiö palauttaa viipymättä mahdollisesti jo maksetun merkintähinnan.

Valmistelija: talousjohtaja Satu Villa
Liitteet:

Nro 21 osakkeiden merkintäsitoumus
Nro 22 suunnatun osakeannin ehdot
Nro 23 Kuntien Tiera Oy yhtiöjärjestys

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:
Yhtymähallitus päättää merkitä Kuntien Tiera Oy:n uusia osakkeita esitetyn mukaisesti.
Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.
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Yhtymähallitus 16.3.2021

Kokouspäivä
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Kuntayhtymän johtajan päätökset
Talousjohtajan päätökset
4/2021
5/2021

toimistosihteerin (KH) nimikkeen muuttaminen hallintosihteeriksi
toimistosihteerin (R T) nimikkeen muuttaminen hallinto sihteeriksi

Rehtorien päätökset
Maaseutuopisto

Kalatalous- ja ympäristöopisto
Sosiaali- ja terveysopisto
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:
Yhtymähallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tietoonsa saatetuiksi ja päättää olla
käyttämättä otto-oikeuttaan ja antaa siten päätöksille täytäntöönpanoluvan.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.
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Kalakoulun rivitalojen myynti on annettu toimeksi kiinteistönvälitysyhtiölle Op Koti
Turun Seutu LKV.
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42 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Yhtymähallitus 16.3.2021
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Kari Kipinoinen toi esille, että korona-aika on ollut rankka koko henkilöstölle. Henkilöstö on toivonut liikunta/kulttuurisetelien lisäämistä 100 euroon vuodessa henkilöä
kohti.
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OIKAISUV AATIMUSOHJEET JA V ALITUSOSOITUS

1. MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 25-28, 32, 34, 40-42
2.OIKAISUV AATIMUS- 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 välittömästi vaikuttaa.

3. OIKAISUV AATIMUSOHJEET
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Pykälät: 29-31, 33, 35-39
OIKAISUV AA TIMUSVIRANOMAINE N
Peimarin koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus
Osoite: Tuorlantie 1, 21500 PIIKKIÖ
AIKA
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta.
OIKAISUV AA TIMUKSEN SISÄLTÖ
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

4. V ALITUSOSOITUS
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Pykälät:
Tähän pykälään voi tehdä kunnallisvalituksen hallinto-oikeudelle vain oikaisuvaatimuksen tekijä, koska päätöstä ei ole oikaisuvaatimuksenjohdosta muutettu (Kuntalaki 137 §):
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että
1)
2)
3)

Päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
Päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai
Päätös on muuten lainvastainen

Valituskirjassa on ilmoitettava
valitusviranomainen
valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja osoite
päätös, johon haetaan muutosta
miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
vaatimuksen perusteet, jolleivät ne ilmene siitä, mitä valittaja on aikaisemmin esittänyt
asiassa
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OIKAISUV AATIMUSOHJEET JA V ALITUSOSOITUS
Valituskirjaan on liitettävä päätöstä koskeva pöytäkirjanote ja tiedoksisaantia koskeva selvitys.

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
V ALITUSVIRANOMAINEN 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 tiedoksisaamisesta.
5. NÄHTÄVÄNÄ OLO
Tämä pöytäkirja on nähtävänä Peimarin koulutuskuntayhtymän virallisella ilmoitustaululla
(Tuorlantie 1, 21500 Piikkiö) 23.3.2021 lähtien sekä samasta ajankohdasta koulutuskuntayhtymän intemet-sivulla.

Villa Satu
Lähettäjä:
Lähetetty:
Vastaanottaja:
Aihe:

Kaj Mattsson < kaj.mattsson@abofish.net>
torstai 18. maaliskuuta 2021 11.25
Villa Satu
Re: Peimarin koulutuskuntayhtymän pöytäkirjan 16.3.2021 pykälien 25-34 ja 36-42
tarkastus

OK!
Den ons 17 mars 2021 kl 09:47 skrev Villa Satu <satu.villa@livia.fi>:
Olen lukenut ja tarkastanut Peimarin koulutuskuntayhtymän 16.3.2021 pöytäkirjan pykälät 25-34 ja 36-42
sähköisessä muodossa ja hyväksyn ne kokouksen kulkua vastaavaksi

Kaj Mattsson

pöytäkirja nta rkastaja
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Villa Satu
Lähettäjä:
Lähetetty:
Vastaanottaja:
Aihe:

Elina Kemppainen <elinalle2009@hotmail.com>
keskiviikko 17. maaliskuuta 2021 20.26
Villa Satu
Re: Peimarin koulutuskuntayhtymän pöytäkirjan 16.3.2021 tarkastus

Olen lukenut ja tarkastanut Peimarin koulutuskuntayhtymän 16.3.2021 pöytäkirjan ja hyväksyn sen kokouksen
kulkua vastaavaksi
Elina Kemppainen

pöytäkirja nta rkasta ja

Hanki Outlook for Android
From: Villa Satu <satu.villa@livia.fi>

Sent: Wednesday, March 17, 2021 9:48:18 AM
To: Elina Kemppainen <elinalle2009@hotmail.com>

Subject: Peimarin koulutuskuntayhtymän pöytäkirjan 16.3.2021 tarkastus
Olen lukenut ja tarkastanut Peimarin koulutuskuntayhtymän 16.3.2021 pöytäkirjan ja hyväksyn sen kokouksen
kulkua vastaavaksi

pöytäkirjanta rkastaja
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Villa Satu
Lähettäjä:
Lähetetty:
Vastaanottaja:
Aihe:

Rautanen Hannu < Hannu.Rautanen@kaarina.fi >
keskiviikko 17. maaliskuuta 2021 18.40
Villa Satu
VS: Peimarin koulutuskuntayhtymän pöytäkirjan 16.3.2021 pykälän 35 tarkastus

Tervehdys!
Pöytäkirja on kokouksen kulun mukainen. Allekirjoitan
Hannu Rautanen

Lähettäjä: Villa Satu <satu.villa@livia.fi>
Lähetetty: 17. maaliskuuta 2021 9:49
Vastaanottaja: Rautanen Hannu
Aihe: Peimarin koulutuskuntayhtymän pöytäkirjan 16.3.2021 pykälän 35 tarkastus

Olen lukenut ja tarkastanut Peimarin koulutuskuntayhtymän 16.3.2021 pöytäkirjan pykälän 35 sähköisessä
muodossa ja hyväksyn sen kokouksen kulkua vastaavaksi

pöytäkirjantarkastaja
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