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Kokouksen   

aika: tiistai 19.10.2021 klo 17.00 

  

paikka:  Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto  

Tuorlantie 1/koulurakennuksen auditorio 

 

asiat: esityslistan mukaiset asiat 

ASIALISTA  

§ Käsiteltävä asia 

99 KOKOUKSEN AVAAMINEN 

100 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

101 KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA JA PÖYTÄKIRJANTAR-

 KASTAJIEN VALINTA 

102 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 

103 TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTAPÄÄTÖS  

(julkinen päätöksenteon jälkeen) 

104 TALOUSARVIO 2022 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2022-2024 

105  PEIMARIN KOULUTUS OY:N YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN VALINTA 

106  HALLITUKSEN JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VALINTA SEKÄ YHTIÖKO-

KOUSEDUSTAJAN NIMEÄMINEN TILIKUNTA OY:ÖN 

107 LUONNONVARA-ALAN NEUVOTTELUKUNTA 

108 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN NEUVOTTELUKUNTA 

109 PALKKATOIMIKUNTA 

110 RAKENNUSTOIMIKUNTA 

111 OPPILASHUOLLON OHJAUSRYHMÄ 

112 YHTYMÄHALLITUKSEN EDUSTAJA PAIKALLISIIN TYÖEHTOSOPIMUS-

NEUVOTTELUIHIN 

113  YHTYMÄVALTUUSTON KUTSUMINEN KOOLLE 

114  YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOUKSET 2022 

115 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 

116 ILMOITUSASIAT 

117 MUUT MAHDOLLISET ASIAT 

 

   



PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ              Kokouspäivä  

YHTYMÄHALLITUS  19.10.2021 

3 

100 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

Yhtymähallitus 19.10.2021 

 

Päätösehdotus: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

Päätös: 

  

101 § KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA JA PÖYTÄKIRJANTARKASTA-

JIEN VALINTA 

Yhtymähallitus 19.10.2021 

 

Pöytäkirjan tarkastusaika ja nähtävillä pito: 

Pöytäkirjan tulee olla tarkastettu 25.10.2021 ja se pidetään nähtävillä 26.10.2021 koulutuskuntayh-

tymän internet-sivulla. 

 

Tarkastusmenettely: 

Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa allekirjoituksellaan pöytäkirjanpitäjä. 

 

Pöytäkirjan allekirjoitukset (puheenjohtaja ja sihteeri) ja tarkastukset (pöytäkirjantarkastajat) teh-

dään sähköisellä allekirjoituspalvelulla (Visma Sign) 

Päätösehdotus:  Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja hyväksytään, että  

pöytäkirjan tulee olla tarkastettu 25.10.2021 mennessä. 

Esitys:     

 

Päätös: 

 

102 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 

Yhtymähallitus 19.10.2021 

 

Päätösehdotus:  

 Esitetään noudatettavaksi työjärjestystä § 103-117. 

Päätös: 
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103 § TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUIDEN HANKINTAPÄÄTÖS  

(julkinen päätöksenteon jälkeen) 

Yhtymähallitus 19.10.2021 
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104 §  TALOUSARVIO 2022 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2022-2024 

Yhtymähallitus 19.10.2021 

 

 

Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelman 2022-2024 rahoitustaso ennakoidaan noudatta-

van v. 2021 tasoa. Vuonna 2021 Peimarin koulutuskuntayhtymälle on myönnetty n. 

317.000 euroa varsinaisen suoritepäätöksen lisäksi ns. lisäsuoritepäätöksinä. V. 2022 hal-

lituksen esityksessä valtion v. 2022 talousarvioksi on varainhoitovuoden aikana tarkoitus 

jakaa vielä 70 M€ harkinnanvaraista valtionosuuden perusrahoitusta. 

 

Ammattiopisto Livian opiskelijavuosikertymä on kehittynyt suotuisasti. Talousarviota 

valmisteltaessa ennuste on, että opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä tavoitteellisen 

opiskelijavuodet (1050 ov) tulevat hieman ylittymään. 

 

Epävarmuutta rahoituksen tason ennustamiseen tuo kuitenkin asetuksen muutos ammatil-

lisen koulutuksen rahoituksesta, jossa tutkintojen kustannusryhmiä tullaan muuttamaan v. 

2022 alusta.  

 

Vuosien 2019–2021 ammattiopisto Livialle on myönnetty lisäsuoritepäätöksillä yhteensä 

864.741 euroa. Kirjanpitomääräysten mukaisesti rahoitus tulee kirjata myöntämisvuoden 

tuloiksi. Näin kirjanpidossa tulot kohdentuvat valtionosuuden myöntämisvuodelle, kun 

taas kulut syntyvät pääosin tulouttamisvuotta seuraavina vuosina. Tämä vääristää osittain 

talousarvion tulosta, koska tulot ja toiminnasta johtuvat menot eivät tältä osin kohtaa. 

Talousarvion 2022 henkilöstökuluista n. 250.000 € katetaan vuosille 2019–2021 kirjatuis-

ta tuloista. 

 

Investointien suuruus noudattelee edellisten vuosien tasoa (566.000 €). Ammattiopiston 

neljä toimipistettä ja isoon kiinteistömassaan kohdistuva korjaus- ja kunnossapitopaine 

ovat iso osa investointihankkeita (340.000 €).  

 

Talousarvioehdotus on käsitelty yhteistyötoimikunnassa 11.10.2021. 

 

Valmistelijat: kuntayhtymän johtaja/rehtori (Mase ja Kala) Ilkka Harkkila, talousjohtaja 

Satu Villa, rehtori (Sote) Maria Luoma-aho, taloussuunnittelija Birgitta Åberg 

 

 

Liite 39 Alustava talousarvio 2022 ja toiminta- ja taloussuunnitelma versio 1 2022-2024 

Liite 40 Keskeisimmät toiminnalliset ja taloudelliset seikat 

  

 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

 

 Yhtymähallitus käsittelee talousarvion I-version 19.10.2021 ja ko. kokouksen käsitte-

lyn perusteella viimeistellään toiminta- ja taloussuunnitelma 9.11.2021 yhtymähalli-

tuksen kokoukseen toimitettavaksi edelleen yhtymävaltuuston käsittelyyn. 

 

Päätös: 
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105 § PEIMARIN KOULUTUS OY:N YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN VALINTA 

Yhtymähallitus 19.10.2021 

 

Peimarin koulutus Oy yhtiökokouksessa käsiteltäviä asioita yhtiöjärjestyksen mukaan 

ovat:  

 

Päätettävä: 

1. tilinpäätöksen vahvistamisesta 

2. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa ai-

hetta 

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 ylimääräisen yhtiökokouksen koolle syksyn 2021 aika-

na. Yhtiökokous nimeää yhtiön uuden hallituksen. Lisäksi yhtiökokouksessa käsitel-

lään Peimarin koulutus Oy:n toimialan laajentaminen koskemaan koulutusta palvele-

vaa toimintaa. 

 

Yhtymähallituksen tulee nimetä yksi asiamies edustamaan koulutuskuntayhtymää 

osakeyhtiön yhtiökokouksessa. Asiamies ei saa olla osakeyhtiön hallituksen jäsen tai 

puheenjohtaja. 

 

Valmistelija: talousjohtaja Satu Villa 

 

Kuntayhtymän johtajan  päätösehdotus:  

 

Yhtymähallitus päättää valita Peimarin koulutuskuntayhtymän asiamies edustamaan 

koulutuskuntayhtymää Peimarin koulutus Oy:n yhtiökokouksessa. 

 

Päätös:  

 

 

 

OTE Valittu henkilö 

 Peimarin koulutus Oy/Jaakko Kuusvuori 
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106 § HALLITUKSEN JÄSENEN JA VARAJÄSENEN VALINTA SEKÄ YHTIÖKOKOUS-

EDUSTAJAN NIMEÄMINEN TILIKUNTA OY:ÖN  

Yhtymähallitus 19.10.2021 

 

Peimarin koulutuskuntayhtymä on 1.10.2021 alkaen liittynyt Tilikunta Oy.n osak-

kaaksi ja ostaa palvelukeskuksesta palkanlaskennan palveluita. 

 

Koulutuskuntayhtymä omistaa 2 Tilikunnan osaketta ja omistuksen suhteellinen osuus 

tällä hetkellä on 2 %. Koulutuskuntayhtymällä on tällä hetkellä paikka yhtiön hallituk-

sessa, mutta tilanne voi muuttua, kun Tilikunta Oy:n osakkaat lisääntyvät, jolloin hal-

lituspaikkoja voidaan yhdistää. 

 

Valmistelija: talousjohtaja Satu Villa 

 

 

Kuntayhtymän johtaja päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus valitsee Tilikunta Oy:n hallituksen jäsenen ja varajäsenen ja nimittää 

koulutuskuntayhtymän johtajan tai hänen määräämänsä Tilikunta Oy:n yhtiökokous-

edustajaksi 

 

 

Päätös: 

 

 

 

OTE Valitut henkilöt 
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107 § LUONNONVARA-ALAN NEUVOTTELUKUNTA 

Yhtymähallitus 19.10.2021 

 

 

Yhtymähallitus 10.12.2019 § 119 

 

Peimarin koulutuskuntayhtymän hallintosäännön 12 § mukaisesti koulutuskuntayhty-

mässä on neuvottelukunta koulutusaloittain. Kalatalous- ja ympäristöopistolla ja maa-

seutuopistolla on yhteinen neuvottelukunta. Neuvottelukunnan asettamisesta päättää 

yhtymähallitus ao. rehtorin esityksestä. 

 

Neuvottelukuntaan kuuluu kuntayhtymää edustavan jäsenen lisäksi opettajien, opiske-

lijoiden sekä asianomaisten koulutusalojen työ- ja elinkeinoelämää edustavia jäseniä. 

Neuvottelukunnan toimikausi on kolme (3) vuotta. Neuvottelukunnassa on 7 -14 jä-

sentä. Yhtymähallitus valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Neuvottelukun-

nan esittelijänä toimii rehtori. 

 

Neuvottelukunta toimii alueellisena ja opistojen koulutuksen ammatillisena edunval-

vojana ja informaatiokanavana opistoista edustamiinsa sidosryhmiin sekä huolehtii 

työelämäsuhteiden kehittymisestä.  

 

Neuvottelukunnan tehtäviin ja ratkaisuvaltaan kuuluu tehdä opiston kehittämistä ja in-

vestointeja koskevia ehdotuksia, tehdä tuotantotoimintaa koskevia kehittämisehdotuk-

sia pedagogiset näkökohdat huomioiden ja lisäksi muut yhtymähallituksen määritte-

lemät tehtävät. 

 

 Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila 

 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Yhtymähallitus päättää asettaa luonnonvara-alan neuvottelukunnan jäseniksi 1.1.2020- 

31.12.2022 väliseksi ajaksi: 

 

 

Isotalo Rosita opettajien edustaja  

Kainu Petri  yrittäjä 

Klap Aleksis  V-S liitto, erikoissuunnittelija 

Kulmala Niina yrittäjä 

Lehtinen Lasse LounaMetsä, johtaja 

Rannikko Petri L-S kalatalouskeskus 

Takatalo Henna yrittäjä 

Tiittanen Paula yrittäjä 

Tillander Wilhelm opiskelijaedustaja 

Tuomasjukka Tomi yrittäjä 

Tuominen Sinikka yrittäjä 

Virtanen Inka Qvidjan kartano, ympäristönhoitaja 

          

Lisäksi yhtymähallitus valitsee keskuudestaan edustajan neuvottelukuntaan. 

 

Neuvottelukunnan puheenjohtajaksi yhtymähallitus päättää valita Aleksis Klapin ja 

varapuheenjohtajaksi Lasse Lahtisen. 
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Lisäksi yhtymähallitus valtuuttaa kuntayhtymän johtajan nimittämään uuden opiskeli-

jaedustajan nimetyn opiskelijan valmistuessa opistosta. 

 

Päätös:  Yhtymähallitus nimitti edustajakseen luonnonvara-alan neuvottelukuntaan Kalervo 

Korvensyrjän, valtuutti kuntayhtymän johtajan nimittämään uuden opiskelijaedustajan 

nimetyn opiskelijan valmistuessa opistosta ja muut jäsenet, puheenjohtaja ja varapu-

heenjohtaja hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan. 

 

 

OTE: Neuvottelukuntaan valitut 

 

 

…….. 

Yhtymähallitus 19.10.2021 § 107 

 

Nykyisen neuvottelukunnan toimikausi jatkuu vuoden 2022 loppuun. Luonnonvara-

alan neuvottelukunnan jäseneksi 10.12.2019 valittu Kalervo Korvensyrjä ei enää jatka 

yhtymähallituksessa, joten hänen tilalleen tulee valita edustaja 31.12.2022 asti. 

 

Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila 

 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Yhtymähallitus valitsee keskuudestaan edustajan luonnonvara-alan neuvottelukuntaan 

31.12.2022 asti. 

 

Päätös:  

 

 

OTE Valittu henkilö 
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108 § SOSIAALI- JA TERVEYSALAN NEUVOTTELUKUNTA 

Yhtymähallitus 19.10.2021 

 

 

Yhtymähallitus 10.12.2019 § 120 

 

Peimarin koulutuskuntayhtymän hallintosäännön 12 § mukaisesti koulutuskuntayhty-

mässä on neuvottelukunta aloittain. Neuvottelukunnan asettamisesta päättää yhtymä-

hallitus ao. rehtorin esityksestä. 

 

Neuvottelukuntaa kuuluu kuntayhtymää edustavan jäsenen lisäksi opettajien, opiskeli-

joiden sekä asianomaisten koulutusalojen työ- ja elinkeinoelämää edustavia jäseniä. 

Neuvottelukunnan puheenjohtajaksi tulee nimetä muu kuin opiskelijoita edustava jä-

sen. Opiskelijoita edustavan jäsenen tulee olla 15 vuotta täyttänyt. Neuvottelukunnan 

toimikausi on kolme (3) vuotta. 

 

Neuvottelukunnassa on 7 – 14 jäsentä. Yhtymähallitus valitsee puheenjohtajan ja va-

rapuheenjohtajan. Neuvottelukunnan esittelijänä toimii rehtori. 

 

Neuvottelukunta toimii alueellisena ja opistojen koulutuksen ammatillisena edunval-

vojana ja informaatiokanavana opistoista edustamiinsa sidosryhmiin sekä huolehtii 

työelämäsuhteiden kehittymisestä. 

 

Neuvottelukunnan tehtävänä on tehdä opiston kehittämistä ja työelämäyhteistyötä se-

kä investointeja koskevia ehdotuksia, tehdä tuotantotoimintaa koskevia kehittämiseh-

dotuksia opetukselliset näkökohdat huomioiden ja lisäksi muut yhtymähallituksen 

määrittelemät tehtävät 

 

Valmistelija: Sosiaali- ja terveysopiston rehtori Maria Luoma-aho 

 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää asettaa sosiaali- ja terveysalan neuvottelukunnan jäseniksi 

1.1.2020 – 31.12.2022 väliseksi ajaksi: 

 

Freman Henna, Hovirinnan päiväkoti, lähihoitaja 

Haapanen Jenni, Kaarinan kaupunki, kotihoidon johtaja 

Vilma Hansson, Ammattiopisto Livia Sote, opiskelija 

Hirvonen Markku, Ammattiopisto Livia Sote, opettaja 

Kivekäs Aulikki, Kaarinan kaupunki, varhaiskasvatus ja vammaistyö 

Mäki Asko, Ammattiopisto Livia, opettaja ja sihteeri 

Nieminen Minna, yksikön johtaja, Hovirinta-Värttinä 

Edustaja x, Kaarinan terveyskeskus 

 

Lisäksi yhtymähallitus valitsee keskuudestaan edustajan neuvottelukuntaan. Neuvotte-

lukunnan puheenjohtajaksi yhtymähallitus päättää valita Minna Niemisen ja varapu-

heenjohtajaksi Jenni Haapasen. 

 

Lisäksi yhtymähallitus valtuuttaa sosiaali- ja terveysopiston rehtorin nimeämään uu-

den opiskelijaedustajan nimetyn opiskelijan valmistuessa opistosta sekä nimeämään 

Kaarinan terveyskeskuksen edustajan, kun edustaja on valittu. 
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Päätös:  Yhtymähallitus nimitti edustajakseen sosiaali- ja terveysalan neuvottelukuntaan Elina 

Kemppaisen, valtuutti rehtorin nimittämään uuden opiskelijaedustajan nimetyn opis-

kelijan valmistuessa opistosta ja muut jäsenet sekä puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja 

hyväksyttiin yksimielisesti esityksen mukaan. 

 

 

OTE Neuvottelukuntaan valitut  

 

……. 

 

Yhtymähallitus 19.10.2021 § 108  

 

 

Nykyisen neuvottelukunnan toimikausi jatkuu vuoden 2022 loppuun. Sosiaali- ja ter-

veysalan neuvottelukunnan jäseneksi 10.12.2019 valittu Elina Kemppainen ei enää 

jatka yhtymähallituksessa, joten hänen tilalleen tulee valita edustaja 31.12.2022 asti. 

 

Valmistelijat: rehtori Maria Luoma-aho ja talousjohtaja Satu Villa 

 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Yhtymähallitus valitsee keskuudestaan edustajan sosiaali- ja terveysalan neuvottelu-

kuntaan 31.12.2022 asti. 

 

 

Päätös: 

 

 

OTE Valittu henkilö 
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109 § PALKKATOIMIKUNTA 

Yhtymähallitus 19.10.2021 

 

 

Peimarin koulutuskuntayhtymän hallintosäännön 19 § mukaisesti yhtymähallituksen 

toimivaltaan kuuluu ottaa kuntayhtymän johtaja, oppilaitosten rehtorit ja talousjohtaja. 

 

Yhtymähallitus päättää ottamansa henkilöstön osalta seuraavista henkilöasioista: 

- viranhaltijoiden ja työntekijöiden sijaisten ottamisesta 

- palkkauksesta palkkojen harkinnanvaraisilta osin 

- eron myöntämisestä, irtisanomisesta ja virkasuhteen päättämisestä 

- sopimuspalkkaiseksi nimettyjen viranhaltijoiden ja työsopimussuhteisten työnteki-

jöiden palkasta 

 

Edellä mainittujen tehtävien yhtymähallituskäsittelyn valmistelua varten perusti yh-

tymähallitus päätöksellään 19.4.2011/69§ palkkatoimikunnan, johon on kuulunut kun-

tayhtymän KT:n yhteyshenkilönä (aiemmin palkka-asiamies) toimivan talousjohtajan 

lisäksi yhtymähallituksen edustajia.  

 

Yhtymähallituksen toimikauden päätyttyä yhtymävaltuusto on valinnut uuden yhty-

mähallituksen toimikaudeksi 2021-2025, joten myös palkkatoimikunnan kokoonpano 

tulee päivittää. 

  

 

Valmistelija: talousjohtaja Satu Villa 

 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Yhtymähallitus valitsee palkkatoimikuntaan KT:n yhteyshenkilön/talousjohtajan li-

säksi keskuudestaan kolme edustajaa, joista yksi valitaan puheenjohtajaksi. 

 

 

Päätös:  

 

 

 

 

 

OTE valitut henkilöt 

 kuntayhtymäpalvelut/palkanlaskenta 
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110 § RAKENNUSTOIMIKUNTA 

Yhtymähallitus 19.10.2021 

 

 

Peimarin koulutuskuntayhtymän hallintosäännön mukaisesti kuntayhtymän johtaja 

vastaa kiinteistöistä. Käytännön työskentelyssä kiinteistöpäällikkö vastaa rakennutta-

misesta ja peruskorjauksista sekä kiinteistönhoidosta. Lisäksi koulutuskuntayhtymälle 

on valtuustokausittain valittu rakennustoimikunta, johon ovat kuuluneet kiinteistöpääl-

likkö, talousjohtaja, kuntayhtymän johtaja sekä yksi yhtymähallituksen jäsen. Raken-

nustoimikunta koordinoi rakennuskannan ylläpitoa ja kehittämistä sekä valmistelee ja 

priorisoi investointeja. Toimikunta kutsuu tarvittaessa lisäasiantuntijoita kuultavak-

seen. 

 

 

 Valmistelija: talousjohtaja Satu Villa 

 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

 

 Yhtymähallitus päättää, että Peimarin koulutuskuntayhtymän rakennustoimikunnan 

kokoonpano valtuustokaudella 2021-2025 on seuraava: kuntayhtymän johtaja, kiin-

teistöpäällikkö, talousjohtaja sekä yhtymähallituksen edustaja. 

  

 Yhtymähallitus päättää valita Peimarin koulutuskuntayhtymän rakennustoimikuntaan 

kaudelle 2021-2025 seuraavat henkilöt: 

 

  kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila (puheenjohtaja) 

  kiinteistöpäällikkö Karri Nurmi (pöytäkirjanpitäjä) 

 talousjohtaja Satu Villa sekä  

 yhtymähallituksesta yksi edustaja. 

 

 

Päätös: 

 

 

OTE valitut henkilöt 
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111 § OPPILASHUOLLON OHJAUSRYHMÄ 

Yhtymähallitus 19.10.2021 

 

 

Yhtymähallitus 15.10.2013 § 138 

 

Valmisteilla olevan oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaan koulutuksenjärjestäjällä 

tulee olla opiskelijahuollon ohjausryhmä. Ohjausryhmän tehtävänä on suunnitella, ke-

hittää, ohjata ja arvioida opiskelijahuoltoa. Opiskelijahuoltoryhmän tulee olla monia-

lainen.  

 

Rehtoriryhmä on kokouksessaan 24.9.2013 sopinut, että ohjausryhmään kysytään 

Kaarinan opiskelijahuollon lääkäriä, opettajaedustajaa sosiaali- ja terveysopistosta ja 

opiskelijaedustajaa maaseutuopistosta. Lisäksi ohjausryhmään kuuluisivat kunkin 

opiston rehtorit ja yhtymähallituksen edustaja. 

 

 

 Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila 

 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Yhtymähallitus päättää asettaa Peimarin koulutuskuntayhtymän opiskelijahuollon oh-

jausryhmän jäseniksi 1.1.2014- 31.12.2016 väliseksi ajaksi: 

 

Eeva Uimonen, opiskelijahuollon lääkäri              

Marjo Silvan, opiskelijaedustaja 

Eeva Loukonen, opettajaedustaja 

Mailis Kuuppo, rehtori 

Maria Luoma-aho, rehtori 

Ilkka Harkkila, rehtori 

 

Lisäksi yhtymähallitus valitsee keskuudestaan edustajan ohjausryhmään. Yhtymähalli-

tuksen edustaja toimii samalla ohjausryhmän puheenjohtajana. 

Lisäksi yhtymähallitus valtuuttaa kuntayhtymän johtajan nimittämään uuden opiskeli-

jaedustajan nimetyn opiskelijan valmistuessa opistosta. 

 

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Yhtymähallitus valitsi edustajakseen oh-

jausryhmään Hannu Rautasen, joka toimii ohjausryhmän puheenjohtajana.  

 

OTE valitut henkilöt 

…………… 

Yhtymähallitus 29.8.2017 § 105 

 

 Yhtymävaltuusto on 9.8.2017 valinnut Peimarin koulutuskuntayhtymälle yhtymähalli-

tuksen toimikaudelle 2017 -2021. Opiskelijahuollon ohjausryhmään tulee valita kun-

tayhtymän edustaja toimikautensa aloittaneesta yhtymähallituksesta toimikaudelle 

2017 -2021. Yhtymähallituksen edustaja toimii samalla ohjausryhmän puheenjohtaja-

na. 

 

 Myös muilta osin opiskelijahuollon ohjausryhmän kokoonpano tulee tarkistaa tapah-

tuneiden muutosten johdosta 
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 Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila 

 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Yhtymähallitus päättää asettaa Peimarin koulutuskuntayhtymän opiskelijahuollon oh-

jausryhmän jäseniksi 1.9.2017 – 30.6.2021 väliseksi ajaksi: 

 

Eeva Uimonen, opiskelijahuollon lääkäri              

Kati Tuomisto, opiskelijaedustaja 

Saija Reijonen, opettajaedustaja 

Maria Luoma-aho, rehtori 

Ilkka Harkkila, rehtori/kuntayhtymän johtaja 

 

Yhtymähallitus päättää valtuuttaa kuntayhtymän johtajan nimittämään uuden opiskeli-

jaedustajan nimetyn opiskelijan valmistuessa opistosta. 

 

Lisäksi yhtymähallitus valitsee keskuudestaan edustajan ohjausryhmään.  

 

Päätös: Yhtymähallitus asetti opiskelijahuollon ohjausryhmän jäseniksi 1.9.2017-30.6.2021 

päätösesityksessä mainitut ja nimitti edustajakseen Hannu Rautasen. Lisäksi yhtymä-

hallitus valtuutti kuntayhtymän johtajan nimittämään uuden opiskelijaedustajan. 

 

 

 

OTE valitut henkilöt 

 kuntayhtymäpalvelut/palkanlaskenta 

 

…………. 

Yhtymähallitus 19.10.2021 § 111 

  

 Yhtymävaltuusto on 5.10.2021 valinnut Peimarin koulutuskuntayhtymälle yhtymähal-

lituksen toimikaudelle 2021 -2025. Opiskelijahuollon ohjausryhmään tulee valita kun-

tayhtymän edustaja toimikautensa aloittaneesta yhtymähallituksesta toimikaudelle 

2021 -2025. Yhtymähallituksen edustaja toimii samalla ohjausryhmän puheenjohtaja-

na. 

 

 Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila 

 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Yhtymähallitus päättää asettaa Peimarin koulutuskuntayhtymän opiskelijahuollon oh-

jausryhmän jäseniksi 1.11.2021 – 30.6.2025 väliseksi ajaksi: 

 

Eeva Uimonen, opiskelijahuollon lääkäri              

Sofie Lötjönen, opiskelijaedustaja 

Saija Reijonen, opettajaedustaja 

Maria Luoma-aho, rehtori 

Ilkka Harkkila, rehtori/kuntayhtymän johtaja 

 

Yhtymähallitus päättää valtuuttaa kuntayhtymän johtajan nimittämään uuden opiskeli-

jaedustajan nimetyn opiskelijan valmistuessa opistosta. 

 

Lisäksi yhtymähallitus valitsee keskuudestaan edustajan ohjausryhmään.  
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Päätös: 

 

 

 

OTE Valitut henkilöt 
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112 § YHTYMÄHALLITUKSEN EDUSTAJA PAIKALLISIIN TYÖEHTOSOPIMUSNEUVOT-

TELUIHIN 

Yhtymähallitus 19.10.2021 

 

 

 

Virka- ja työehtosopimusten tulkinnasta ja soveltamisesta voidaan sopia työnantajan 

ja työntekijöiden välillä. Asiasta on tällöin käytävä ao. paikallisneuvottelu, jossa asias-

ta neuvotellaan ja sovitaan kirjallisesti kuntayhtymän ao. viranomaisen ja niiden pää-

sopimusjärjestöjen tai niiden alayhdistysten kanssa, joiden jäseniä asia koskee.   

 

Yhtymähallitus on valtuustokausittain valinnut keskuudestaan edustajan paikallisiin 

työehtosopimusneuvotteluihin ja nimennyt ko. edustajan paikallisneuvottelujen pu-

heenjohtajaksi. Edellisen yhtymähallituksen toimikausi on päättynyt ja yhtymäval-

tuusto on valinnut yhtymähallituksen toimikaudeksi 2021-2025, joten myös paikallis-

neuvotteluedustaja tulee valittavaksi. 

  

 Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila 

 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

 Yhtymähallitus valitsee keskuudestaan edustajan paikallisiin työehtosopimusneuvotte-

luihin ja nimeää ko. edustajan paikallisneuvottelujen puheenjohtajaksi.  

 

 

Päätös:   

 

 

 

OTE valittu henkilö 

 kuntayhtymäpalvelut/palkanlaskenta 

 luottamusmiehet 
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113 § YHTYMÄVALTUUSTON KUTSUMINEN KOOLLE 

Yhtymähallitus 19.10.2021 

 

 

Hallintosäännön mukaan: 

 

56 § Talousarvio ja käyttösuunnitelmat 

Yhtymävaltuusto hyväksyy koulutuskuntayhtymän taloussuunnitelman ja ta-

lousarvion yhtymähallituksen esityksestä. Yhtymävaltuusto hyväksyy talousar-

viossa tehtäväalueille/tulosalueille toiminnalliset tavoitteet ja niiden edellyttämät 

määrärahat ja 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 kokouk-

sen osallistujat ovat läsnä kokouspaikalla.  

 

Vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon 

osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen kokous). Yleisölle on järjes-

tettävä mahdollisuus seurata valtuuston sähköistä kokousta internetin kautta se-

kä kokouskutsussa mainitussa tilassa. 

 

82 § Kokouskutsu  

Kokouskutsun antaa yhtymävaltuuston puheenjohtaja tai hänen estyneenä olles-

saan 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 läsnä-

olo-oikeus tai -velvollisuus sekä jäsenkuntien kunnanhallituksille ja yhtymähal-

lituksen jäsenille. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava koulutuskuntayh-

tymän verkkosivuilla.  

 

 Valmistelija: talousjohtaja Satu Villa 

 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

 

 Yhtymähallitus päättää kutsua yhtymävaltuuston koolle tiistaina 30.11.2021 klo 17.00. 

Kokous pidetään Tuorlan koulurakennuksen auditoriossa.  

 

Päätös: 
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114 § YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOUKSET V. 2022   

Yhtymähallitus 19.10.2021 

 

Hallintosäännön luvussa 17 todetaan kokouksista seuraavasti: 

119 § Kokousaika ja -paikka 

Toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheen-

johtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö jäsenistä tekee puheenjohtajalle 

esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin pu-

heenjohtaja määrää kokousajan.  

Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.  

 

Tässä kokouksessa esitetään sovittavaksi vuoden 2022 alustavat kokouspäivät sekä 

kokousten pitopaikka. Lisäksi sovitaan yhtymävaltuuston kevätkauden kokousajan-

kohta. 

 

  Valmistelija: talousjohtaja Satu Villa 

 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

  

Yhtymähallitus sopii alustavasti kokouspäivänsä vuonna 2022 pidettäväksi siten, että  

 - kokouspäivä on yleensä tiistai, 

 - kokousten alkamisaika on klo 17.00 ja 

 - kokoukset pidetään osoitteessa Tuorlantie 1, 21500 Piikkiö tai Teamsilla 

 -   

 

 Kevätkauden 2022 kokouspäivät: 

 18.1.2022 

 15.2.2022 

 15.3.2022 

 19.4.2022 

 17.5.2022 

 21.6.2022 klo 16.00 

 

Heinäkuussa ei pidetä kokousta. 

 

Syyskauden 2022 kokouspäivät: 

16.8.2022 

20.9.2022 

18.10.2022 

15.11.2022 

13.12.2022 (Tuorla joululounas ja henkilöstön muistaminen klo 14.30,  

 kokous klo 16.00) 

  

 Lisäksi yhtymähallitus päättää kutsua koolle yhtymävaltuuston kokouksen 21.6.2022 

klo 17.00. 

 

Päätös: 
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115 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 

Yhtymähallitus 19.10.2021 

 

  Yhtymähallitus 19.11.2019 § 108   

 

Yhtymähallitus ilmoittaa, ettei se käytä otto-oikeuttaan päätöksissä, jotka koskevat 

seuraavia asioita ja asiaryhmiä:  

1. korkeintaan 1 vuoden ajaksi otettavan viranhaltijan tai työntekijän palkkaaminen  

2. korkeintaan 1 vuoden ajaksi myönnettävät virka- ja työvapaudet  

3. perhevapaat, vuosilomat, lomarahavapaat ja ed. säästövapaat  

4. työntekijän pyynnöstä tapahtuvat työajanmuutokset (osa-aikaeläke, osa-aikalisä, 

osittainen hoitovapaa yms.)  

5. henkilöstön vastuualueista, tehtävistä ja työajoista päättäminen  

6. virka- ja virantoimitusmatkat, ulkomaanmatkat, sivutoimiluvat  

7. henkilöstön irtisanoutumiset  

8. palvelusaikaan perustuvien lisien myöntäminen  

9. oppilaitoksen sisäiseen organisoitumiseen kuuluvat asiat  

10. opetus- ja kasvatustoiminnan järjestäminen  

11. yksilöön kohdistuvat opetustoimen asiat (mm. oppilasvalinnat, erityisen tuen 

myöntäminen, opetussuunnitelmasta poikkeamista) 

12. opiskelijaan kohdistuvat kurinpitoasiat 

13. oppisopimuksen opintososiaalisten etuuksien myöntäminen 

14. hankintavaltuuksien mukaisten hankintojen toteuttaminen 

15. menojen ja tulojen asiatarkastajista ja hyväksyjistä päättäminen 

16. Peimarin koulutus Oy:lle myytävien palveluiden ja tavaroiden hinnoista päättämi-

nen yhtymähallituksen hyväksymän palvelusopimuksen puitteissa  

17. opettajien resurssien jaosta vuosityöajassa 

18. vahingonkorvauksen myöntämisestä tapauksissa, joissa koulutuskuntayhtymä on 

katsottava korvausvelvolliseksi silloin kun korvaus ei ylitä 5.000 € 

 

----  

Yhtymähallitus 19.10.2021 § 115 

 

 

Kuntayhtymän johtajan päätökset 

 

133/2021 osallistuminen osatoteuttajana Manner-Suomen maaseudun kehittämis-

ohjelman hankehakuun koskien elintarvikeyritysten vientivalmiustason 

selvittämistä ja osaamisen lisäämistä Varsinais-Suomessa 

139/2021 Meena Konradsdalin palkkaaminen eläintenhoitajaksi 1.1.2022 alkaen 

toistaiseksi 

 

Talousjohtajan päätökset 

 

19/2021  suurtalousesimies Minna Nykänen ravitsemistyöntekijäksi 1.11.2021 al-

kaen toistaiseksi 

 

Rehtorien päätökset     

Maaseutuopisto 
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   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: 



PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ              Kokouspäivä  

YHTYMÄHALLITUS  19.10.2021 

22 

116 § ILMOITUSASIAT 

Yhtymähallitus 19.10.2021 

 

Yhtymähallituksen, yhtymävaltuuston ja lautakunnan puheenjohtajien ja varapuheen-

johtajien, kuntayhtymän johtajan, yhtymähallituksen ja lautakunnan esittelijän on teh-

tävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoi-

mintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan 

sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtä-

vien hoitamisessa. 

Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä va-

littu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muu-

tokset. 

Yhtymähallituksen jäsenille, yhtymävaltuuston ja tarkastuslautakunnan puheenjohta-

jille toimitetaan sähköpostitse lomake ilmoituksen tekemistä varten. 

 

Perehdyttämispäivä Peimarin koulutuskuntayhtymän/Ammattiopisto Livian toimin-

taan järjestetään tiistaina 26.10.2021. Ohjelma on toimitettu yhtymävaltuuston, yhty-

mähallituksen sekä tarkastuslautakunnan jäsenille ja varajäsenille sähköpostitse 

7.10.2021. 
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117 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT 

Yhtymähallitus 19.10.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


