
KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ 

Yhtymähallitus 

Kokouksen 

PÖYTÄKIRJA 11/2021 

aika: tiistai 9.11.2021 klo 17.02 - 18.34 

paikka: Peimarin koulutuskuntayhtymä 
Tuorlantie 1/koulurakennuksen auditorio 

asiat: esityslistan mukaiset asiat 

Yhtymähallitus 
Jäsen 
(x) Vauranoja Sanna, pj. 
(x) Aro Toini 
(x) Järnström Stefan 
(x) Lehtisalo Esko, varapj. 
(x) Mattsson Kaj 
(x) Mäkelä Matti 
(x) Vuorio-Lehti Minna 

Muut osallistujat 
(x) Eriksson Anne, yhtymävaltuuston pj. 
(x) Murto Sari; yhtymävaltuuston 1. varapj. 
(-) Westerlund Ari, yhtymävaltuuston 2. varapj. 
(x) Harkkila Ilkka, kuntayhtymän johtaja; rehtori/Maaseutuopisto, Kalatalous- ja ympäristöopisto; 
esittelijä 
(x) Holmberg Katja, henkilöstön edustaja 
(x) Luoma-aho Maria, rehtori, Sosiaali- ja terveysopisto 
(x) Villa Satu, talousjohtaja, sihteeri, esittelijä 
(x) Kuusvuori Jaakko, Peimarin koulutus Oy, toimitusjohtaja§ 118-122 aikana 

sähköinen allekirjoitus 
Sanna Vauranoja 
yhtymähallituksen puheenjohtaja 

sähköinen allekirjoitus 
Satu Villa 
yhtymähalli tuksen sihteeri 
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Kokouksen 

aika: 

paikka: 

tiistai 9.11.2021 klo 17.00 

Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto 
Tuorlantie 1/koulurakennuksen auditorio 

asiat: esityslistan mukaiset asiat 

ASIALISTA 

§ Käsiteltävä asia 
118 KOKOUKSEN AVAAMINEN 
119 LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 
120 KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA JA PÖYTÄKIRJANTAR- 

KAST AJIEN VALINTA 
121 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
122 PEIMARIN KOULUTUS OY:N TOIMINNAN ESITTELY 
123 TALOUSARVIO 2022 JA TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMA 2022-2024 
124 HALLINTOSÄÄNNÖN PÄIVITYS 1.1.2022 ALKAEN 
125 PUUTA V ARAN MYYNTI 
126 OPISKELIJOIDEN ATERIAKORVAUSTEN KOROTTAMINEN 1.1.2022 ALKA- 

EN 
127 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 
128 ILMOITUSASIAT 
129 MUUT MAHDOLLISET ASIAT 
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119 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 
Yhtymähallitus 9.11.2021 

Päätösehdotus: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

120 § KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA JA PÖYTÄKIRJANTARKASTA 
JIEN VALINTA 
Yhtymähallitus 9.11.2021 

Pöytäkirjan tarkastusaika ja nähtävillä pito: 
Pöytäkirjan tulee olla tarkastettu 15.11.2021 ja se pidetään nähtävillä 16.11.2021 koulutuskuntayh 
tymän intemet-sivulla. 

Tarkastusmenettely: 
Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa allekirjoituksellaan pöytäkirjanpitäjä. 

Pöytäkirjan allekirjoitukset (puheenjohtaja ja sihteeri) ja tarkastukset (pöytäkirjantarkastajat) teh 
dään sähköisellä allekirjoituspalvelulla (Visma Sign) 

Päätösehdotus: 

Esitys: 

Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja hyväksytään, että 
pöytäkirjan tulee olla tarkastettu 15.11.2021 mennessä. 

Esko Lehtisalo ja Kaj Mattsson. 

Päätös: Valittiin Esko Lehtisalo ja Kaj Mattsson. 

121 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
Yhtymähallitus 9.11.2021 

Päätös: 

Päätösehdotus: 
Esitetään noudatettavaksi työjärjestystä § 122-129. 
Noudatetaan työjärjestystä§ 122-129. 
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122 § PEIMARIN KOULUTUS OY:N TOIMINNAN ESITTELY 
Yhtymähallitus 9.11.2021 

Kuntalain 126 § säätää kuntien ja kuntayhtymien velvollisuudesta yhtiöittää toimin 
tansa. Kuntayhtymän hoitaessa 7 §:ssä tarkoitettua tehtävää kilpailutilanteessa mark 
kinoilla sen on annettava tehtävä osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön 
hoidettavaksi. 

Jotta Peimarin koulutuskuntayhtymä voi osallistua hankintakilpailutuksiin tai muuten 
tarjota erillisrahoitteista (muulla kuin valtionosuudella rahoitettua) koulutusta koskien 
esimerkiksi työvoimakoulutusta, koulutuksen vientiä tai korttikoulutuksia tulee tämä 
tehdä osakeyhtiön puitteissa. 

Koulutuskuntayhtymän 100 % omistama Peimarin koulutus Oy on perustettu kesällä 
2018. 

Peimarin koulutus Oy:n toimitusjohtaja Jaakko Kuusvuori esittelee yhtiön toimintaa. 

Valmistelija: talousjohtaja Satu Villa 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Yhtymähallitus merkitsee saamansa esittelyn tiedokseen. 

Päätös: Yhtymähallitus merkitsi saamansa esittelyn tiedokseen. 
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123 § TALOUSARVIO 2022 JA TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMA 2022-2024 
Yhtymähallitus 9.11.2021 

Yhtymähallitus 19.10.2021 § 104 

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 
Liite 40 

Alustava talousarvio 2022 ja toiminta- ja taloussuunnitelma versio 1 2022-2024 
Keskeisimmät toiminnalliset ja taloudelliset seikat 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Yhtymähallitus käsittelee talousarvion l-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: Hyväksyttiin yksimielisesti 
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Yhtymähallitus 9.11.2021 § 123 

LIITE 41 Talousarvio 2022 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2022-2024 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi talousarvion 2022 ja 
toiminta- ja taloussuunnitelman 2022- 2024 käyttötalousosan, tuloslaskelmaosan, rahoi 
tusosan ja investointiosan esitetyssä muodossa liitteen nro 41 mukaisena. 

Päätös: Yhtymähallitus päätti esittää yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi talousarvion 2022 ja 
toiminta- ja taloussuunnitelman 2022- 2024 käyttötalousosan, tuloslaskelmaosan, rahoi 
tusosan ja investointiosan esitetyssä muodossa liitteen nro 41 mukaisena. 
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124 § HALLINTOSÄÄNNÖN PÄIVITYS 1.1.2022 ALKAEN 
Yhtymähallitus 9.11.2021 

Yhtymähallitus 17.9.2019 § 85 

Peimarin koulutuskuntayhtymän hallintosääntö on hyväksytty yhtymävaltuustossa 
18.6.2018 § 11. 

Hallintosääntöön on tarpeen tehdä muutoksia johtuen opintotoimiston organisaa 
tiomuutoksesta sekä tiettyjä täsmennyksiä johtuen toiminnan muutoksista ja asioista, 
joita ei alun perin ole huomattu hallintosäännössä määritellä. 

Muutoksia esitetään tehtäväksi yhtymähallituksen ( § 19), koulutuskuntayhtymän joh 
tajan(§ 23), talousjohtajan(§ 24) sekä opiston rehtorin(§ 25) tehtäviin ja toimival 
taan, talousarvion hyväksynnän aikatauluun(§ 56) sekä asiakirjojen allekirjoittami 
seen(§ 145). Myös yhtymähallituksen kokouksen osanottajia (10 §) on täsmennetty. 

Muutosesitykset on korostettu hallintosäännössä (liite nro 33) keltaisella taustalla. 

Valmistelija: talousjohtaja Satu Villa 

Koulutuskuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi esitetyt muutokset 
hallintosääntöön (liite nro 33) ja voimaan tuleviksi 1.1.2020 alkaen. 

Asian käsittely: 

Koulutuskuntayhtymän johtaja esitti käsittelyn aikana, että muutos tehdään myös § 
124 koskien henkilöstönedustajan ja sosiaali- ja terveysopiston rehtorin läsnäolo- ja 
puheoikeutta yhtymähallituksen kokouksissa. 

Päätös: 

Liite 42 

Hyväksyttiin yksimielisesti. 

Yhtymähallitus 9.11.2021 § 124 

Peimarin koulutuskuntayhtymän hallintosääntö on tarpeen tehdä muutoksia ja täsmen 
nyksiä johtuen mm. Kuntalain lisäyksestä 21.5.2021/419, minkä mukaan hallintosään 
töön on lisättävä määräykset sopimusten hallinnan ja valvonnan vastuista. 
Lisäksi asiakirjojen allekirjoitusvaltuuksia on tarpeen täsmentää. Muut muutokset joh 
tuvat pääasiassa toiminnassa tapahtuneista muutoksista ja niiden huomioimisesta Hal 
lintosäännössä. 

Muutosesitykset on korostettu liitteenä olevassa hallintosäännössä keltaisella taustalla. 

Hallintosääntö 1.1.2022 
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Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi Hallintosäännön 
1.1.2022 alkaen esitettyjen muutosten (liite 42) mukaisesti. 

Asian käsittely: 

Puheenjohtaja esitti, että hallintosäännön sana esimies korvataan sanalla esihenkilö. 

Päätös: Yhtymähallitus päätti esittää yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi Hallintosäännön 
1.1.2022 alkaen esitettyjen muutosten (liite 42) ja puheenjohtajan ehdotuksen mukai 
sesti muuttaa sana esimies sanalla esihenkilö. 
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125 § PUUTA V ARAN MYYNTI 
Yhtymähallitus 9.11.2021 

Metsätalouden opetuksessa osa opiskelijoiden puunkorjuun harjoitustöistä tehdään 
oppilaitoksen havaintometsässä. Harjoitustöinä tehdään puutavaran hakkuuta ja met 
säkuljetusta. Hakatusta puutavarasta tukit myydään hankintakaupalla parhaan hinnan 
tarjoavalle ostajalle. Muu puutavara käytetään hakkeena oppilaitoksen lämmitykseen. 

Paimiossa talven aikana hakattavasta hankintakaupalla myytävästä puutavaraerästä, 
joka on arvioitu-noin 520 m3 suuruiseksi, on pyydetty tarjoukset neljältä puunostajalta. 
Tarjoukset pyydettiin Metsä Groupilta, Stora Ensolta, UPM-metsältä sekä Westas 
Group oy:ltä 28.10.2021 klo 16.00 mennessä. 

Korkein tarjous oli Westas Group Oy:llä (34845,00 €). Metsä Groupin tarjous oli 
32942,50 €ja UPM-metsän 33047,50 €. Stora Enso ei jättänyt tarjousta. Myös Wes 
taksen mitta- ja laatuvaatimukset ovat kaupan kannalta edullisimmat ja opetuksen 
kannalta parhaat. 

Puunostotarjousten avaamiskokoukseen 1.11.2021 klo 8.00 osallistuivat Mikko Antti 
la, Niko Hurskainen sekä Marja-Leena Suomi. 

Valmistelija: lehtori Mikko Anttila 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä Westas Group Oy:n tarjouksen puukaupasta. 

Päätös: Yhtymähallitus päätti hyväksyä Westas Group Oy:n tarjouksen puukaupasta. 

OTE Tarjoajat 
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126 § OPISKELIJOIDEN ATERIAKORVAUSTEN KOROTTAMINEN 1.1.2022 ALKAEN 
Yhtymähallitus 9.11.2021 

Päätoimisessa perustutkintokoulutuksessa sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmenta 
vassa koulutuksessa opiskelijalla on oikeus maksuttomaan ateriaan sellaisina päivinä, joi 
na opiskelijan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma edellyttää opiskelijan 
läsnäoloa koulutuksen järjestäjän osoittamassa koulutuspaikassa. (Laki ammatillisesta 
koulutuksesta 11.8.2017 /531 § 100). 

Koulutusta järjestetään opistoissa lähiopetuksena, jolloin ruokailu järjestetään opistojen 
ruokaloissa. Niinä päivinä kun opiskelija on koulutussopimuksen mukaisesti opiskelemas 
sa työpaikka maksetaan hänelle ateriakorvausta (ruokarahaa). 

Ruokarahan suuruus on maatalousalan, eläinalan, metsäalan ja puutarha-alan opinnoissa 
ollut 5 €/pv ja muissa opinnoissa 3 €/pv. Ateriakorvaus on ollut samansuuruinen 1.8.2016 
alkaen. 

Yleisen kustannustason nousu mukaisesti on perusteltua korottaa ateriakorvausta 1 eurolla 
niin, että 1.1.2022 alkaen korvauksen euromäärä on 4 € ja 6 €. 

Ateriakorvauksia on maksettu n. 60.000 €/v ja korotuksen arvioitu vaikutus on n. + 18.000 
€. 

Valmistelija: talousjohtaja Satu Villa 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Opiskelijoille maksettavien ateriakorvausten määrät ovat 1.1.2022 alkaen seuraavat 

4 €: kalatalous, luonto, ympäristö, sosiaali- ja terveys 
6 €: maatalous, eläin, metsä, puutarha 

Päätös: Yhtymähallitus päätti, että opiskelijoille maksettavien ateriakorvausten määrät ovat 
1.1.2022 alkaen seuraavat 

4 €: kalatalous, luonto, ympäristö, sosiaali- ja terveys 
6 €: maatalous, eläin, metsä, puutarha 
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115 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 
Yhtymähallitus 9.11.2021 

Kuntayhtymän johtajan päätökset 

Talousjohtajan päätökset 

21/2021 tarpeettoman pankkitilin (stipenditili) lopetus/ Lounais-Suomen Op 

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: Yhtymähallitus merkitsi viranhaltijapäätökset tietoonsa saatetuiksi ja päätti olla käyt 
tämättä otto-oikeuttaan ja antoi siten päätöksille täytäntöönpanoluvan. 
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116 § ILMOITUSASIA T 
Yhtymähallitus 9.11.2021 

Floristiikkatalon joulu 27 .11.-19 .12.2021 avoinna arkisin klo 10-18 ja lauantaisin ja 
sunnuntaisin klo 11-15, suljettu 6.12. 

Hallituksen joululounas Tuorlan Tähkässä 14.12.2021 klo 14.30, jonka jälkeen halli 
tuksen kokous klo 16.00 alkaen. 
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117 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT 
Yhtymähallitus 9.11.2021 

Ei muita asioita. 
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ithortty to sign 

presentative 

stodial 

asemavaltuutus 

nimenkirjoitusoikeus 

huoltaja/edunvalvoja 

ställningsfullmakt 

firmateckningsrätt 

förvaltare 

autoritet til a signere 
representant 

foresatte/verge 
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myndighed til at underskrive 

reprresentant 

frihedsberevende 
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1. MUUTOKSENHAKUKIELLOT 
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 § :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnal 
lisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
Pykälät: 118-124 ja 127-129 

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 välit 
tömästi vaikuttaa. 

3. OIKAISUV AA TIMUSOHJEET 
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Pykälät: 125-126 

OIKAISUV AATIMUSVIRANOMAINEN 
Peimarin koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus 
Osoite: Tuorlantie 1, 21500 PIIKKIÖ 

AIKA 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. 

OIKAISUV AA TIMUKSEN SISÄLTÖ 
Oikaisuvaatimuksesfa 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 te 
kijä, koska päätöstä ei ole oikaisuvaatimuksenjohdosta muutettu (Kuntalaki 137 §): 

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että 

1) Päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä 
2) Päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai 
3) Päätös on muuten lainvastainen 

Valituskirjassa on ilmoitettava 

valitus viranomainen 
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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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 16.11.2021 koulutuskuntayhtymän intemet-sivulla. 


