PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
PÖYTÄKIRJA 1/2022
YHTYMÄVALTUUSTO

Aika

21.6.2022 klo 17.00 – 18.00

Paikka:

Peimarin koulutuskuntayhtymä
Ammattiopisto Livia/Koulurakennuksen auditorio
Tuorlantie 1 21500 Piikkiö

Asiat:

Esityslistan mukaiset asiat
Kaarinassa 9.6.2022

Osallistujat:
henkilö paikalla (x), henkilö poissa (-)
Osallistujat:
YHTYMÄVALTUUSTO
KAARINA
PAIMIO
(-) Koski Jaakko
(x) Murto Sari, 1. varapj
(x) Kurkilahti Laura
(x) Toivonen Jarmo
(x) Lehtisalo Esko
(x) Vairinen-Salmela Johanna
(x) Nieminen Noora
(x) Heurlin Eeva
(x) Ruponen-Kuutti Mira
(x) Saarinen Henry
(-) Westerlund Ari, 2 varapj.

PARAINEN
(x) Eriksson Anne, puheenjohtaja
(x) Karlsson Svante
(x) Stenlund Maire
(x) Valli Jan

Yhtymähallitus
Muut osallistujat:
(x) Vauranoja Sanna, pj.
(x) Harkkila Ilkka, kuntayhtymän johtaja
(x) Aro Toini
(x) Villa Satu, talousjohtaja
(-) Järnström Stefan
(x) Lehtisalo Esko (myös valtuuston jäsen)
(-) Mattsson Kaj
(x) Mäkelä Matti
(x) Vuorio-Lehti Minna

Kutsu tiedoksi:
Kaarinan kaupunginhallitus, Paimion kaupunginhallitus, Paraisten kaupunginhallitus
Tarkastuslautakunta:
Murto Sari, Taipale Ville, Saarinen Henry, Suomi Tarja, Virta Boke
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YHTYMÄVALTUUSTON 2021-2025 KOKOONPANO:

KAARINAN KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖS 13.9.2021 § 76
Jäsen
Koski Jaakko
Kurkilahti Laura
Lehtisalo Esko
Nieminen Noora
Ruponen-Kuutti Mira
Saarinen Henry
Westerlund Ari

Varajäsen
Raho Matti
Kirjonen Timo
Vuori Jouni
Törnblom Tuula
Reini Elina
Kanervavuori Kaj
Liiman Esko

PAIMION KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖS 18.8.2021 § 23
Jäsen
Varajäsen
Murto Sari
Virtanen Melina
Toivonen Jarmo
Korhonen Toni
Vairinen-Salmela Johanna
Särvä Joonas
Ylitalo Jouni
Heurlin Eeva

PARAISTEN KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖS 10.8.2021 § 87
Jäsen
Varajäsen
Eriksson Anne
Björk Maj
Karlsson Svante
Ekström Kurt
Stenlund Maire
Forsman Hanna
Valli Jan
Kuisma Anssi
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KOKOUKSEN AVAUS
EDUSTAJIEN TOTEAMINEN, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
VUODEN 2021 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN/KÄYTTÖTALOUSOSA
VUODEN 2021 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN/INVESTOINTIOSA
TILINPÄÄTÖS TILIVUODELTA 2021, TILINTARKASTUSKERTOMUS JA ARVIOINTIKERTOMUS
MUUTETTU TALOUSARVIO 2022 JA TALOUSSUUNNITELMA 2022-2024
AMMATTIOPISTO LIVIAN OPISTORAKENTEEN KEHITTÄMINEN
SIDONNAISUUSILMOITUKSET
ILMOITUSASIAT
KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄT ASIAT
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
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1 § KOKOUKSEN AVAUS
Yhtymävaltuusto 21.6.2022
Yhtymävaltuusto valitsi kokouksessaan 5.10.2021 § 5 yhtymävaltuuston puheenjohtajaksi
Anne Erikssonin ja 1. varapuheenjohtajaksi Sari Murron sekä 2. varapuheenjohtajaksi Ari
Westerlundin.

Päätösehdotus:
Yhtymävaltuuston puheenjohtaja avaa kokouksen.
Päätös:

Yhtymävaltuuston puheenjohtaja avasi kokouksen.
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2 § EDUSTAJIEN TOTEAMINEN, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Yhtymävaltuusto 21.6.2022
Jäsenkuntien yhteisesti hyväksymän perussopimuksen mukaisesti yhtymävaltuustoon valitaan Kaarinasta 3 valtuutettua ja muista jäsenkunnista 2 valtuutettua sekä lisäksi jokaisesta jäsenkunnasta 1 valtuutettu alkavaa 10.000 asukasta kohti. Kullekin valtuuston jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen.
Jäsenkunnat ovat valinneet edustajansa kaudelle 2021-2025: Kaarinasta 7 jäsentä (ja henkilökohtaiset varajäsenet), Paraisilta 4 jäsentä (+ henkilökohtaiset varajäsenet), Paimiosta
4 jäsentä (+ henkilökohtaiset varajäsenet).
Hallintosäännön 88§:n mukaan yhtymähallituksen puheenjohtajan ja kuntayhtymän johtajan on oltava läsnä yhtymävaltuustossa. Heidän poissaolonsa ei estä asioiden käsittelyä.
Yhtymähallituksen jäsenillä ja kuntayhtymän johtajalla sekä talousjohtajalla on puheoikeus.
Hallintosäännön 89 §:n mukaan läsnä olevat valtuutetut ja varavaltuutetut todetaan nimenhuudolla, joka toimitetaan jäsenkunnittain aakkosjärjestyksessä.
Todettuaan läsnä olevat valtuutetut puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja
läsnä olevat varavaltuutetut sekä onko kokous laillinen ja päätösvaltainen. Koulutuskuntayhtymän perussopimuksen mukaan kokous on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi
kolmannesta (2/3) jäsenistä on saapuvilla. Yhden jäsenkunnan äänimäärä voi olla enintään 45 % saapuvilla olevien valtuutettujen yhteisestä äänimäärästä.
Nimenhuudon jälkeen saapuvan valtuutetun on ilmoittauduttava välittömästi puheenjohtajalle. Poistumisesta kesken kokouksen on ilmoitettava puheenjohtajalle.
Puheenjohtaja voi kokouksen kestäessä tai kokoustauon päätyttyä tarvittaessa todeta uudelleen läsnäolijat.
Perussopimuksen 6§ mukaan yhtymävaltuustossa on kullakin jäsenellä yksi ääni. Kunnan
valitsemien jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä jakaantuu tasan heistä saapuvilla olevien
kesken. Yhden jäsenkunnan äänimäärä voi olla enintään 45 % saapuvilla olevien valtuutettujen yhteisestä äänimäärästä.
Yhtymävaltuuston kokous on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta sen jäsenistä on läsnä.
Yhtymävaltuuston kokouskutsu lähetetään vähintään 10 päivää ennen kokousta yhtymävaltuuston jäsenille, yhtymähallitukselle sekä jäsenkuntien kunnanhallitukselle.
Kokouskutsut ja esityslistat on toimitettu 9.6.2022. Kokouskutsu ja esityslista ovat nähtävillä koulutuskuntayhtymän nettisivulla osoitteessa www.livia.fi .
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Päätösehdotus:
Yhtymävaltuuston kokouksen puheenjohtaja
1
toimittaa läsnä olevien toteamiseksi nimenhuudon ja hyväksyy sen
perusteella kokousta varten ääniluettelon;
2
toteaa muut läsnä olevat; sekä
3
toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Liite nro 1 Ääniluettelo

Päätös:

Ääniluettelo (liite n:o 1)
Vauranoja Sanna, pj.
Aro Toini
Mäkelä Matti
Vuorio-Lehti Minna
Harkkila Ilkka, kuntayhtymän johtaja
Villa Satu, talousjohtaja

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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3 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA
Yhtymävaltuusto 21.6.2022
Päätösehdotus:
Yhtymävaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina sekä päättää, että

Päätös:

1.

pöytäkirja on tarkastettavissa ja allekirjoitettavissa 22.-28.6.2022 sähköisessä allekirjoituspalvelussa (Visma Sign)

2.

pöytäkirja lähetetään jäsenkunnille 29.6.2022 ja pidetään samasta ajankohdasta nähtävillä koulutuskuntayhtymän verkkosivulla

Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi:
Eeva Heurlin ja Laura Kurkilahti
Päätettiin, että
1.

pöytäkirja on tarkastettavissa ja allekirjoitettavissa 22.-28.6.2022 sähköisessä allekirjoituspalvelussa (Visma Sign)

2.

pöytäkirja lähetetään jäsenkunnille 29.6.2022 ja pidetään samasta ajankohdasta nähtävillä koulutuskuntayhtymän verkkosivulla
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4 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Yhtymävaltuusto 21.6.2022
Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset yhtymävaltuuston
päätöksiksi, on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset syyt ole esteenä
(hallintosääntö 83 §).

Päätösehdotus:
Yhtymävaltuusto päättää mahdollisten kiireellisenä käsiteltävien asioiden ottamisesta tähän esityslistaan (KL § 95) sekä hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös:

Ei ollut kiireellisenä käsiteltäviä asioita. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
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5 § VUODEN 2021 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN/KÄYTTÖTALOUSOSA
Yhtymävaltuusto 21.6.2022
Yhtymähallitus 15.2.2022 § 18
Kuntayhtymän taloussuunnitelma vuosille 2021 -2023 ja talousarvio 2021 investointiosineen on hyväksytty Peimarin koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston kokouksessa
31.10.2020 § 5 ja muutettu talousarvio 16.6.2021 § 8.
Talousarvion 2021 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2021 -2023 hyväksymisen jälkeen
saatiin opetus- ja kulttuuriministeriön lopullinen valtionosuusrahoituspäätös
(VN/22726/2020-OKM-146), joka oli n. 750.000 euroa talousarvion ennakoitua valtionrahoitusta suurempi ollen yhteensä 11.233.318 euroa (perusrahoitus 8.032.717 €, suoritusrahoitus 2.251.568 € ja vaikuttavuusrahoitus 949.033 €).
Lisäsuoritepäätöksillä ja strategiarahapäätöksillä myönnettiin lisärahoitusta:
1) Opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin ja koronavirusepidemian johdosta tarvittaviin tukitoimiin (VN4469/2021-OKM-124) 316.907
€
2) V. 2021 aikana jaettavaksi jätetyn perusrahoituksen lisäys (VN/23589/2021-OKM100) 61.345 €
3) Strategiaraha 90.000 €
Alkuperäistä talousarviota (yhtymävaltuuston päätös 31.10.2020) paremman rahoitustason vuoksi laadittiin muutettu talousarvio (yhtymävaltuuston päätös 16.6.2021).

Vuoden 2021 toimintakate kuntayhtymän tasolla on alustavan tilinpäätöksen mukaan

Toimintatuotot
Toimintakulut
Toimintakate

Luvut 1 000 e
toteutunut
MTA 2021
ero TA 2021
2021
13 001
13 063
+ 62
12 053
12 096
+ 43
947
937
- 10
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Käyttötalouden kokonaismenot talousarvioon ja talousarvioon verrattuna:
Luvut 1 000 e
toteutunut
2021

MTA 2021
Henkilöstömenot
Palvelut
Aineet ja tarvikkeet
Muut kulut
Toimintakulut yht

8 430
1 580
1 710
333
12 053

ero TA 2021

8 436
1 652
1 732
275
12 095

+6
+ 72
+ 22
- 58
+ 42

Yhteenveto keskeisimmistä toiminnallisista ja taloudellisista tapahtumista on esitetty liitteessä 7.
Valmistelijat: kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila, talousjohtaja Satu Villa ja taloussuunnittelija Birgitta Åberg
Liite 7

Yhteenveto keskeisimmästä toiminnallisista ja taloudellisista tapahtumista

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:
Yhtymähallitus päättää hyväksyä ja esittää edelleen yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi
esittelytekstin mukaisen selvityksen talousarvion, muutetun talousarvion ja toteutuneen
väliseen toimintakate-eroon.
Päätös:

Yhtymähallitus päätti hyväksyä ja esittää edelleen yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi
esittelytekstin mukaisen selvityksen talousarvion, muutetun talousarvion ja toteutuneen
väliseen toimintakate-eroon.

---Yhtymävaltuusto 21.6.2022 § 5

Päätösehdotus:
Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi esittelytekstin mukaisen selvityksen talousarvion, muutetun talousarvion ja toteutuneen väliseen toimintakate-eroon.
Päätös:

Yhtymävaltuustolle hyväksyi esittelytekstin mukaisen selvityksen talousarvion, muutetun
talousarvion ja toteutuneen väliseen toimintakate-eroon.
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6 § VUODEN 2021 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN/INVESTOINTIOSA
Yhtymävaltuusto 21.6.2022
Yhtymähallitus 15.2.2022 § 19
Kuntayhtymän taloussuunnitelma vuosille 2021 -2023 ja talousarvio 2021 investointiosineen on hyväksytty Peimarin koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston kokouksessa
31.10.2020 § 5 ja muutettu talousarvio 16.6.2021 § 8.
Investointiosaan hyväksytyt määrärahat olivat talousarviossa yhteensä 841 027 € ja rahoitusosuus 12 800 €.
Toteuma investointiryhmien kesken:
Korvausinvestoinnit
Uusinvestoinnit

313.000 €
82.000 €

Investointiosan menojen toteuma oli 394.888€, eli 446.139 € alle talousarvion. Merkittävin investoinnin muutos oli metsäopetuksen ajokoneen hankinnan peruuntuminen. Ajokone on tarkoitus hankkia myöhemmin leasing-palveluna.
Valmistelijat: kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila, talousjohtaja Satu Villa ja taloussuunnittelija Birgitta Åberg.
Liite 8

Investointien toteumaraportti v. 2021

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:
Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi talousarvion 2021
investointiosan alituksen ja investointien toteutumisraportin (liite 8).
Päätös:

Yhtymähallitus päätti esittää yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi talousarvion 2021 investointiosan alituksen ja investointien toteutumisraportin (liite 8).

--Yhtymävaltuusto 21.6.2022 § 6
Liite 2

Investointien toteutumisraportti

Päätösehdotus:
Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi talousarvion 2021 investointiosan alituksen ja investointien toteutumisraportin (liite 2)
Päätös:

Yhtymävaltuustolle hyväksyi talousarvion 2021 investointiosan alituksen ja investointien
toteutumisraportin (liite 2)
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7 § TILINPÄÄTÖS TILIVUODELTA 2021, TILINTARKASTUSKERTOMUS JA ARVIOINTIKERTOMUS
Yhtymävaltuusto 21.6.2022
Tarkastuslautakunta 18.5.2022 § 30
Yhtymähallitus on 15.3.2022 allekirjoittanut Peimarin koulutuskuntayhtymän tilinpäätöskirjan tilivuodelta 2021, joka sisältää yhtymähallituksen esityksen yhtymävaltuustolle tilikauden tuloksen käsittelystä.
Tarkastuslautakunta on 20.4.2022 kokouksessaan tutustunut vuoden 2021 tilintarkastuskertomukseen.
Tarkastuslautakunta on valmistellut arviointikertomusta alkuvuoden 2022 kokouksissaan.
Tarkastuslautakunta tutustuu tilinpäätöskirjaan kokouksessa.
Oheismateriaalina on Peimarin koulutuskuntayhtymän tilinpäätöskirja vuodelta 2021 ja tilintarkastuskertomus.
Päätösehdotus:
Tarkastuslautakunta päättää esittää yhtymävaltuustolle, että valtuusto
1. merkitsee tiedoksi JHT, KHT tilintarkastaja Piia-Tuulia Rauhalan tilintarkastuskertomuksen tilivuodelta 2021,
2. hyväksyy tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2021,
3. myöntää kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja johtaville viranhaltijoille vastuuvapauden ajalta 1.1. - 31.12.2021,
4. merkitsee tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2021
5. edellyttää, että yhtymähallituksen arviointikertomukseen antamat vastaukset tuodaan
seuraavaan yhtymävaltuuston käsittelyyn.
Tarkastuslautakunta käsittelee annetut vastaukset ennen yhtymävaltuuston kokousta.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

---
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Yhtymähallitus 15.3.2022 § 29
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 2021 on esitelty kokouksessa 15.2.2022.
Tilinpäätös vuodelta 2021 on viimeistelty ja se on tämän esityslistan liitteenä (liite nro
11) samoin kuin henkilöstökertomus (liite nro 12).
Kuntayhtymän tilikauden ylijäämä on 263 574,28 euroa, suunnitelman mukaiset poistot
665 923,65 euroa, vuosikate 929 497,93 euroa ja toimintakate 937 444,68 euroa.
Investointiosaan hyväksytyt määrärahat olivat talousarviossa yhteensä 853 827 € ja rahoitusosuus 12 800 €. Investointiosan menojen toteuma oli 394.888€, eli 446.139 € alle talousarvion. Merkittävin investoinnin muutos oli metsäopetuksen ajokoneen hankinnan peruuntuminen. Ajokone on tarkoitus hankkia myöhemmin leasing-palveluna.

Valmistelijat: kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila, rehtori Maria Luoma-aho, talousjohtaja Satu Villa ja taloussuunnittelija Birgitta Åberg
Liitteet:

Nro 11 tilinpäätös 2021
Nro 12 henkilöstökertomus 2021

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:
Yhtymähallitus päättää
1) allekirjoittaa vuoden 2021 tilinpäätöksen (liite nro 11) 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 263.574,28 euroa kirjataan ylijäämä-tilille.
5) merkitä henkilöstökertomus 2021 (liite nro 12) tiedokseen
Päätös: Yhtymähallitus päätti
1) allekirjoittaa vuoden 2021 tilinpäätöksen (liite nro 11) yhdessä kuntayhtymän johtajan
kanssa,
2) saattaa tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi sekä
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3) saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen yhtymävaltuuston käsiteltäväksi ja
4) esittää yhtymävaltuustolle, että ylijäämä 263.574,28 euroa kirjataan ylijäämä-tilille.
merkitä henkilöstökertomus 2021 (liite nro 12) tiedokseen
---

Yhtymävaltuusto 21.6.2022 § 7
Liite 3 Tilintarkastuskertomus
Liite 4 Tilinpäätös 2021
Liite 5 Arviointikertomus
Päätösehdotus:
Tarkastuslautakunta esittää yhtymävaltuustolle, että valtuusto
1) merkitsee tiedoksi JHT, KHT tilintarkastaja Piia-Tuulia Rauhalan tilintarkastuskertomuksen tilivuodelta 2021,
2) hyväksyy tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2021,
3) myöntää kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja johtaville viranhaltijoille vastuuvapauden ajalta 1.1. – 31.12.2021,
4) merkitsee tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2021
5) edellyttää, että yhtymähallituksen arviointikertomukseen antamat vastaukset tuodaan seuraavaan yhtymävaltuuston käsittelyyn. Tarkastuslautakunta käsittelee annetut vastaukset ennen
yhtymävaltuuston kokousta.
Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että
1) ylijäämä 263.574,28 euroa kirjataan ylijäämä-tilille.

Päätös:
Yhtymävaltuusto
1) merkitsi tiedoksi JHT, KHT tilintarkastaja Piia-Tuulia Rauhalan tilintarkastuskertomuksen tilivuodelta 2021,
2) hyväksyi tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. – 31.12.2021,
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3) myönsi kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja johtaville viranhaltijoille vastuuvapauden ajalta 1.1. – 31.12.2021,
4) merkitsi tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2021
5) edellytti, että yhtymähallituksen arviointikertomukseen antamat vastaukset tuodaan seuraavaan
yhtymävaltuuston käsittelyyn. Tarkastuslautakunta käsittelee annetut vastaukset ennen yhtymävaltuuston kokousta.
6) päätti, että ylijäämä 263.574,28 euroa kirjataan ylijäämä-tilille
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8 § MUUTETTU TALOUSARVIO 2022 JA TALOUSSUUNNITELMA 2022-2024
Yhtymävaltuusto 21.6.2022

Talousarviomääräysten mukaan, jos talousarvion rahoitus tai menoraami ylittyy 5 % tulee tehdä
muutettu talousarvio.
Vuoden 2022 varsinainen talousarvio laadittiin lähtökohtaisesti edellisen vuoden valtionosuusrahoituksen tasoon, jota peilattiin talousarvion laadinta-ajankohdan ennusteella vuoden 2021
opiskelijavuosikertymään.
Joulukuun lopussa saadun varsinaisen suoritepäätöksen mukaan valtionosuus kuitenkin laski
talousarvion ennusteesta n. 1,065 M€. Rahoitus pieneni siis 9,3 %.
Koulutuskuntayhtymän talous on kuitenkin vahva edellisten varainhoitovuosina tehtyjen ylijäämien takia. Vuoden 2021 tilinpäätöksessä taseen ylijäämä oli 9,4 M€.
Rahoituksen lasku suhteessa talousarvioon on niin suuri, ettei sitä pysty parantamaan ilman
merkittävää muutosta opiston toimintaan tai toimitilarakenteeseen. Suurimmat kuluerät koulutuskuntayhtymässä ovat henkilöstömenot (69 %) ja kiinteistökulut (11 %, ilman henkilöstökuluja).
Tiedossa on ollut, että ammatillisen koulutuksen rahoitusrakenne on sellainen, että yksittäisen
ammatillisen koulutuksen järjestäjän rahoitus voi eri vuosina vaihdella suurestikin. Opiston
toiminta on kuitenkin oltava vakaata, jotta laadukas koulutus voidaan taata.

Valmistelijat: kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila, sosiaali- ja terveysopiston rehtori Maria
Luoma-aho, taloussuunnittelija Birgitta Åberg ja talousjohtaja Satu Villa.
Liite

nro 16 Muutettu talousarvioehdotus 2022 ja taloussuunnitelma 2022-2024

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:
Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi muutetun toimintasuunnitelman ja talousarvion 2022 osana toiminta- ja taloussuunnitelmaa 2022-2024 liitteen
nro 16 mukaisena.
Päätös: Yhtymähallitus päätti esittää yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi muutetun toiminta- suunnitelman ja talousarvion 2022 osana toiminta- ja taloussuunnitelmaa 2022-2024 liitteen nro 16
mukaisena.
---
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Yhtymävaltuusto 21.6.2022 § 8
Liite 6

Muutettu talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2022-2024

Päätösehdotus:
Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi muutetun toiminta- suunnitelman ja talousarvion 2022 osana toiminta- ja taloussuunnitelmaa 2022-2024 liitteen nro
6 mukaisena.
Päätös:

Yhtymävaltuustolle hyväksyi muutetun toiminta- suunnitelman ja talousarvion 2022 osana toiminta- ja taloussuunnitelmaa 2022-2024 liitteen nro 6 mukaisena.
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9 § AMMATTIOPISTO LIVIAN OPISTORAKENTEEN KEHITTÄMINEN
Yhtymävaltuusto 21.6.2022

Ammattiopisto Livia muodostui 1.1.2011 perustettaessa kolmesta opistosta: Maaseutuopisto, Kalatalous- ja ympäristöopisto, Sosiaali- ja terveysopisto. Tällöin ajatuksena oli
säilyttää opistojen itsenäisyys ja monistaa hyviä käytäntöjä opistojen kesken.
Vuosina 2021-2022 johtamisjärjestelmän uudistamista on mietitty pedagogisen johtamisen kehittämishankkeen (JoPeda) yhteydessä ja v. 2021 toteutettiin opetuksen osalta itsearviointi, jossa saatiin alla olevia huomioita:
–
–
–
–
–
–

Luonnonvara-ala ja sosiaali- ja terveysala ovat hyvin erillään toisistaan, organisaatio ei nykyisellään tue yhteistyötä
Nykyisissä opistoissa liikaa nurkkakuntaisuutta ja organisaatio pitää yllä historiallista rakennetta
Ammattiopisto Livian integraatio on jäänyt puolitiehen
Organisaatiomme on jäänyt vanhanaikaiseksi
Ammattiopisto Liviasta puuttuu pedagogista johtajuutta
Rehtoreilla päällekkäisiä tehtäviä

Sosiaali- ja terveysopiston organisaatio on päätetty muuttaa 1.8.2022 alkaen luonnonvaraalalla jo toteutetun tiimiorganisaation mukaiseksi (Yhtymähallitus 19.4.2022 § 45. Hallintosääntö 1.1.2022 alkaen, 19 § yhtymähallituksen toimivalta, kohta 2).
Organisaatiota tulee edelleen kehittää niin, että johtamisjärjestelmä on koko ammattiopisto Liviassa yhtenäinen ja erillisistä opistoista luovutaan 1.1.2023 alkaen, jotta yllämainittuja nykyisen johtamisjärjestelmän heikkouksia voidaan parantaa. Opisto toimii kuitenkin
edelleen neljässä toimipaikassa: Tuorlassa (nyk. Maaseutuopisto, Tuorla), Kaarinassa
(nyk. sosiaali- ja terveysopisto), Paimiossa (nyk. Maaseutuopisto, Paimio) ja Paraisilla
(nyk. kalatalous- ja ympäristöopisto).
Samalla kuntayhtymän johtajan ja uuden pedagogisen rehtorin tehtäväjakoa ja tehtäväkuvia kehitetään. Tällä muutoksella voidaan vahvistaa pedagogista johtajuutta ja edelleen
ammattiopisto Livian yhtenäisyyttä. Muutoksella ei ole laajempia henkilöstövaikutuksia.
1.1.2023 talousarvio laaditaan ammattiopisto Livian tasoiseksi, jonka muodostavat kaksi
tulosvastuualuetta: oppimispalvelut ja yhteiset palvelut. Kolmesta opistotasoisesta tuloslaskelmasta, jotka ovat sisältäneet yhteisten palveluiden vyörytykset, luovutaan.
Oppimispalveluiden tiimit laativat jatkossakin omat käyttötalouden budjettinsa, mutta lisäksi tulee tulosneuvotteluissa sovittavia toiminnallisia tavoitteita. Tällöin tiimien toiminnan vaikuttavuus tulee läpinäkyvämmäksi.
Organisaatiomuutosta on käsitelty yhteistyötoimikunnassa 7.4.2022, yhtymähallituksen
seminaarissa 8.4.2022 ja koko henkilöstön kuulemisessa 9.5.2022.
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Valmistelijat: Kuntayhtymänjohtaja Ilkka Harkkila, rehtori Maria Luoma-aho, kehittämispäällikkö Erjo Nojonen, talousjohtaja Satu Villa

Liite 22

Ammattiopisto Livian organisaatiorakenne 1.1.2023 alkaen

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:
Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että ammattiopisto Livian organisaatio
muutetaan 1.1.2023 liitteen 22 mukaiseksi niin, että nykyisistä opistoista luovutaan.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

--Yhtymävaltuusto 21.6.2022 § 9

Liite 7

Ammattiopisto Livian organisaatio 1.1.2023 alkaen

Päätösehdotus:
Yhtymävaltuusto päättää, että ammattiopisto Livian organisaatio muutetaan 1.1.2023 liitteen 7 mukaiseksi niin, että nykyisistä opistoista luovutaan.

Päätös:

Yhtymävaltuusto päätti, että ammattiopisto Livian organisaatio muutetaan 1.1.2023 liitteen 7 mukaiseksi niin, että nykyisistä opistoista luovutaan.
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10 § SIDONNAISUUSILMOITUKSET
Yhtymävaltuusto 21.6.2022
Tarkastuslautakunta 18.5.2022 § 28
Tarkastuslautakunnan lakisääteisenä tehtävänä on valvoa kuntalain (410/2015) 84 §:ssä
säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset
valtuustolle tiedoksi. Sidonnaisuusrekisteri julkaistaan yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.
Ilmoitusvelvollisuuden piirissä ovat:
- kuntayhtymän johtaja
- yhtymävaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
- yhtymähallituksen jäsenet, varajäsenet ja esittelijät
- tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja
Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu.
Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.
Hallintosäännön 68 §:n mukaan tarkastuslautakunta on sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä. Tarkastuslautakunnan on saatettava sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi
vuosittain.
Päätösehdotus:
Tarkastuslautakunta
1) merkitsee tiedoksi ja hyväksyy sille toimitetut sidonnaisuusilmoitukset tai
niiden päivittämiset.
2) sidonnaisuusilmoitukset julkaistaan sidonnaisuusrekisterissä
3) kehottaa sidonnaisuusilmoituksen jättämättä tehneitä tekemään sidonnaisuusilmoituksen
4) saattaa sidonnaisuusrekisterin päivittämisen tiedoksi valtuustolle

Päätös:

1) Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi ja hyväksyi sille toimitetut sidonnaisuusilmoitukset tai niiden päivitykset
2) Sidonnaisuusilmoitukset julkaistaan sidonnaisuusrekisterissä
3) Kehotti sidonnaisuusilmoituksen jättäneen tekemään sidonnaisuusilmoituksen
4) Saattaa sidonnaisuusrekisterin päivittämisen tiedoksi valtuustolle

---
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Yhtymävaltuusto 21.6.2022 § 10
Päätösehdotus:
Yhtymävaltuusto merkitsee tiedokseen tarkastuslautakunnan sidonnaisuusrekisterin päivittämisen.
Päätös:

Yhtymävaltuusto merkitsi tiedokseen tarkastuslautakunnan sidonnaisuusrekisterin päivittämisen.
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11 § ILMOITUSASIAT
Yhtymävaltuusto 21.6.2022
Ei ilmoitusasioita.

12 § KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄT ASIAT
Yhtymävaltuusto 21.6.2022
Ei kiireellisenä käsiteltäviä asioita.

13 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Yhtymävaltuusto 21.6.2022
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.00.

VALITUSOSOITUS
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ALLEKIRJOITUKSET
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This documents contains 22 pages before this page

Tämä asiakirja sisältää 22 sivua ennen tätä sivua

Dokumentet inneholder 22 sider før denne siden

Dette dokument indeholder 22 sider før denne side

UNDERSKRIFTER

Detta dokument innehåller 22 sidor före denna sida

authority to sign

asemavaltuutus

ställningsfullmakt

autoritet til å signere

myndighed til at underskrive

representative

nimenkirjoitusoikeus

firmateckningsrätt

representant

repræsentant

custodial

huoltaja/edunvalvoja

förvaltare

foresatte/verge

frihedsberøvende
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