
KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Yhtymähallitus

Kokouksen
aika: tiistai 19.5.2020 klo 17.00 -17.20

paikka Peimarin koulutuskuntayhtymä
Am m attiopisto Livia/Nlaaseutuopisto
Tuorlantie 1, 21500 Piikkiö
Koulurakennus auditorio / teams-yhteys

asiat: esityslistan mukaiset asiat

Yhtymähallituksen paikalla olleet (x), poissa olleet (-), osallistujat Teams-etäyhteydellä (E)

Yhtymähallitus

POYTAKIRJA 5I2O2O

Jäsen
(x) Korvensyrjä Kalervo
(x) Aro Pekka
(x) Kemppainen Elina
(x) Kiukainen Susanna
(x) Mattsson Kaj
(x) Nurmi Satu
(x) Rautanen Hannu

Kalervo Korvensyrjã
Yhtymähallituksen puheenj ohtaj a

(E)
(E)
(E)
(E), klo 17.14 alkaen 5 73-76 aikana
(E)
(E)
(E)

Muut osallístujttt
(x) Lahti Tapani, yhtymävaltuuston pj. (E)
(x) Penttinen Kari, yhtymävaltuuston 1.vpj. (E)
(-) Vuorio-Lehti Minna, yhtymävaltuuston 2 varapj.
(x) Harkkila Ilkka, kuntayhtymän johtaja; rehtori/Maaseutuopisto, Kalatalous- ja ympålristöopisto;
esittelijä (E)
(-) Luoma-aho Maria, rehtori/ Sosiaali- ja terveysopisto
(x) Sinisalo Jukka, henkilöstön edustaja (E)
(x) Nunni Karri, esittelijä ç 72-73 (E)
(x) Villa Satu, talousjohtaja, sihteeri, esittelijä (E)

&u,h
Satu Villa
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä kuntayhtymän julkisella ilmoitustaululla osoitteessa:

Tuorlantie 1,21500 Piikkiö (koulurakennus) 26.5.2020 klo 12.00 alkaen, sekä samasta ajankohdasta
kuntayhtymän internet-siwlla.
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Kokouksen

aika:

paikka:

asiat: esityslistan mukaiset asiat

ASIALISTA

tiistai 19.5.2020 klo 17.00

Peim arin koulutuskuntayhtym åi Am m attiopisto Livia/lVlaaseutuopisto
Tuorlantie I 21500 Piikkiö Koulurakennus auditorio / Teams-yhteys

$

68

69
70

Käsiteltävä asia

KOKOUKSEN AVAAMINEN
LAILLISUUDEN ¡E PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
KOKOUKS EN PÖYTRzuNTEN TARKASTUSTAPA JA P ÖYTAKIRJANTAR
KASTAJIF,N VAI,INTA
TYÖJÄRJESTYKS EN HYVÄKSYMINEN
HANKINTAPÄÄTÖS : KALATALOUS- JA YMPÄRISTÖOPISTON LAITURIN
UUSIMINEN (ulkinen päätöksenteon jälkeen)
HANKINTAPAATOS : UTOPIA -ASUNTOLARAKENNUKSEN PURKAMINEN
fi ulkinen päätöksenteon j älkeen)
VIRANHALTIJAPAATOKSET
ILMOITUSASIAT
MUUT MAHDOLLISET ASIAT

7l
72

13

74
75

t6
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69 $ KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PAATOSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Yhtymähallitus I 9.5.2020

Päätösehdotus: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

P äätös : P äätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

70 $ KOKOUKSEN PÖYTÄTIRJAN TARKASTUSTAPA JA PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN
VALINTA
Yhtymähallitus I 9.5.2020

Pöytäkirjan tarkastusaika ja nähtävillä pito:
Pöytäkirjan tulee olla tarkastettu 25.5.2020ja se pidetään nähtävillä kuntayhtymän julkisella ilmoi-
tustaululla osoitteessa: Tuorlantie 121500 Piikkiö (koulurakennus) 26.5.2020 klo 12.00 alkaen sekä

samasta aj ankohdasta koulutuskuntayhtymän internet- sivull a.

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 19.5.2020 tarkastus "

ja viestiksi: "Olen lukenut ja tarkastanut Peimarin koulutuskuntayhtymän 19.5.2020 pöytäkirjan
sähköisessä muodossa ja hyväksyn sen kokouksen kulkua vastaavaksi".

Sähköpostin allekirjoitukseksi: Pöytäkirjantarkastajan nimi ja merkintä: "pöytäkirjantarkastaja".

Sähköposti-ilmoitus lähetetään Peimarin koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen pöytäkirjanpitä-
jän sähköpostiosoitteeseen sekä koulutuskuntayhtymän viralliseen sähköpostiosoitteeseen
satu.villa@.livia.fi sekä infolâlivia. fi)

Pöytäkirjantarkastajan sähköposti-ilmoitus liitetään dokumenttina pöytäkirjaan ja sähköisestä etä-
hyväksymisestä tehdään merkintä pöytäkirjan kansilehdelle.

Päätösehdotus: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Esitys: Esitettiin Pekka Aro ja Elina Kemppainen.

Päätös: Valittiin Pekka Aro ja Elina Kemppainen.

71 $ TYOJARJESTYKSEN HYVAKSYMINEN
Yhtymähallitus 1 9.5.2020

Päätösehdotus:
Esitetään noudatettavaksi työjärjestystä ç 72 - 16.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

(
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72 $ HANKINTAPAATOS: KALATALOUS- JA YMPARISTOOPISTON LAITURIN UUSIMI-
NEN

(julkinen päätöksenteon j älkeen)
Yhtyrnähallitus 1 9.5.2020

Kalatalous- ja ympäristöopiston laituri joudutaan uusimaan opetustoiminnan varmis-
tamiseksi, vanhan laiturin heikkokuntoisuudesta johtuen. Kalanviljely meressä nk. ka-
lapusseissa, ruokintajärjestelmineen on sijoitettuna laiturin yhteyteen. Lisäksi laituris-
sa on neljä venepaikkaa opetuksessa käytettäville veneille.

Laiturin uusiminen sisältyy v. 2020 talousarvion investointiosaan ja investoinnin kulu-
jen kattarniseen on pyydetty opetus- ja kulttuuriministeriötä lupaa käyttää valtiolta
vastikkeetta saadun omaisuuden myynnistä saatuja tuloja (yhtymähallitus 10.12.2019

$ 121. OKM:n päätöstä asiasta ei olla vielä saatu.

Uuden laiturin rakentamisesta ja vanhan laiturin purkamisesta pyydettiin tarjoukset
kevennetyllä kilpailutuksella kolmelta urakoitsijalta. Purku-urakkaan ei tule sovellet-
tavaksi lakia julkisista hankinnoista, koska rakennuspalveluna kynnysraja ei ylity.
Tarj ouks et saatiin kaiki lta ko lmelta tar j o aj alta.

Tarjoukset ja hinnat ja muut ehdot:

Tarjousten vertailussa valintaperusteena on halvin hinta.

A-Laiturit 53 250 € (alv. 0%)

Marinetek 57 100 € (alv. 0%)

Suomen Marinetarvike Oy 82500 € (alv.0%)

Lisäksi tulevat erillisenä hankintana suoritettavat laiturin sähköistys sekä ruokintajär-
jestelmien uudelleen kaapeloinnit, joiden määräksi voidaan arvioida n. 2000 euroa.

Valmistelijat: kiinteistöpäällikkö Karri Nurmi ja talousjohtaja Satu Villa

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus :

Yhtymähallitus päättää hyväksyä A-Laiturien tarjouksen, 53250 euroa edullisimpana.

Asian käsittely

Kiinteistöpäällikkö korjasi Suomen Marinetarvike Oy:n tarjouksen hinnaksi (ALV
0%) 66.532,66 €. Yllä olevassa esittelytekstissä oleva hinta (82500 €) on arvonlisäve-
rollinen hinta.
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Päätös: Hyväksyttiin yksirnielisestr
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OTE: A-Laiturit Oy
Marinetek Oy
Suomen Marinetarvike Oy
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73 $ HANKINTAPAATOS: UTOPIA -ASUNTOLARAKENNUKSEN PURKAMINEN
fiulkinen päätöksenteon jälkeen)
Yhtymähallitus 1 9.5.2020

Vuonna 1956 valmistunut oppilasasuntola Utopia on toiminut viime vuodet aikuis-
opiskelijoiden majoituskäytössä. Rakennuksen toinen pàäty,jossa sijaitsi entinen reh-
torin asunto, saneerattiin pienryhmän opetustiloiksi n. l0 vuotta sitten.

Rakennus on teknisen käyttöikänsä lopussa ja vaatisi laajamittaisen peruskorjauksen.
Siihen ryhtyminen ei kuitenkaan ole taloudellisesti perusteltua, sillä rakennuksen run-
kosyvyys on muutostöitä ajatellen huono, lisäksi rakennuksessa on suhteettoman pal-
jon käyttöä palvelemattomia tiloja. Koulutuskuntayhtymän kiinteistöstrategiassa
2020-2022 rakennus on päätetty purkaa.

Purku-urakasta pyydettiin tarjoukset kevennetyllä kilpailutuksella neljälle urakoitsijal-
ta. Purku-urakkaan ei tule sovellettar¡aksi lakia julkisista hankinnoista, koska raken-
nuspalveluna kynnysraja ei ylity. Tarjous saatiin yhdeltä tarjoajalta.

Tarjoukset ja hinnat ja muut ehdot:

Tarjousten vertailussa valintaperusteena on halvin hinta.

Turun Aluepurkaus Oy - ei tarjousta

VS-Purku Oy 82.000 € (alv. 0%)

Purkutyöt K. Seppälä Oy - ei tarjousta

Maanrakennusliike Markku Malin Oy - ei tarjousta

Lisäksi tulevat erillisenä hankintana suoritettavat sähkö, putki ym. työt, joiden mää-
räksi voidaan arvioida n. 4000 euroa.

Valmistelijat: kiinteistöpäällikkö Karri Nurmi ja talousjohtaja Satu Villa

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Yhtymähallitus päättää hyväksyä VS Purku Oy tarjouksen 82.000 €

Päätös: Hyväksyttiin yksirnielisesti.

6

OTE VS Purku Oy
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74 $ VIRANHALTIJAPAATOKSET
Yhtymähallitus 1 9.5.2020

Kuntayhtymåin johtajan päätökset

Talousjohtajan päätökset

Rehtorien päätökset
Maøseutuopísto

Køløttt lo us- j a ymp äristö opisto

Sosìaølí- j a terveysopisto

Kuntayhtymän johtaj an päätösehdotus :

Yhtymähallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tietoonsa saatetuiksi

Päätös: Hyvfüsyttiin yksimielisesti
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7s $ TLMOTTUSASTAT
Yhtyrnähallitus 1 9.5.2020

Ei ilmoitusasioita.
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76 $ MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Yhtymähallitus 1 9.5.2020

Ei muita asioita.





Villa Satu

Lähettäjä:
Lähetetty:
Vastaanottaja:
Aihe:
Liitteet:

Elina Kemppainen <elinalle2009@hotmail.com>

torstai 21. toukokuuta 2020 13.20

Villa Satu

VL: Peimari n kou I utusku ntayhtymä n pöytä ki rja n 1 9.5.2020 ta rkastus

Pöytäkirja yhtymähallitus 1 9.5.2020.pdf

Olen lukenut ja tarkastanut Peimarin koulutuskuntayhtymän 19.5.2020 pöytäkirjan sähköisessä muodossa ja

hyväksyn sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Elina Kemppainen

Pöytä ki rja nta rkastaja

Lähettäjä: Villa Satu <satu.villa@livia.fi>
Lähetetty: tiistai L9. toukokuuta 2020 17.25
Vastaanottaja: pekka.aro@gmail.com <pekka.aro@gmail.com>; Elina Kemppainen <elinalle2009@hotmail.com>

Aihe: Peima rin koul utusku ntayhtymä n pöytä kirj an 19.5.2020 ta rkastus

Olen lukenut ja tarkastanut Peimarin koulutuskuntayhtymän 19.5.2O20 pöytäkirjan sähköisessä muodossa ja

hyväksyn sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Pöytä kirja nta rkastaja
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Villa Satu

Lähettäjä:
Lähetetty:
Vastaanottaja:
Aihe:

Pekka Aro < pekka.aro@gmail.com>
keskiviikko 20. toukokuuta 2020 15.02

Villa Satu

Re: Peimari n koulutusku ntayhtymän pöytäkirjan 1 9.5.2020 tarkastus

Olen lukenut ja tarkastanut Peimarin koulutuskuntayhtymän t9.5.2020 pöytäkirjan sähköisessä muodossa ja

hyväksyn sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Pekka Aro

Pöytä kirja nta rkastaja

ti 19. toukok.2O2O klo L7 .25 Villa Satu (satu.villa@livia.fi) kirjoitti

Olen lukenut ja tarkastanut Peimarin koulutuskuntayhtymän !9.5.2O20 pöytäkirjan sähköisessä muodossa ja

hyväksyn sen kokouksen kulkua vastaavaksi.

Pöytä kirja nta rkastaja
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PEIMARIN KOULUTU SKUNTAYHTYMA
YHTYMÄHALLITUS
OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

Kokouspvm.
19.5.2020

I

1 . MLruTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 $:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnal-
lisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Pykälät: 68-77,74-76

2.OIKAISUVAATIMUS- 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. OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Seuraaviin päätöksiin tylymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Pykälà.J:72-73

OIKAISUVAATIMUSVIRANOMAINEN
Peimarin koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus
Osoite: Tuorlantie l, 21500 PIIKKIO

AIKA
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta.

OIKAISUVAATIMT]KSEN SISALTÖ
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava

4. VALITUSOSOITUS
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.
Pykälät:

Tähän pykälään voi tehdä kunnallisvalituksen hallinto-oikeudelle vain oikaisuvaatimuksen te-

kijä, koska päätöstä ei ole oikaisuvaatimuksen johdosta muutettu (Kuntalaki 137 $):

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että

1) Päätös onsyntynytvirheellisessäjärjestyksessä
2) Päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai
3) Päätös on muuten lainvastainen

Valituskirj assa on ilmoitettava

valitusviranomainen
valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja osoite
päätös, johon haetaan muutosta
miltä osin päätôkseen haetaan muutosta ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
vaatimuksen perusteet, jolleivät ne ilmene siitä, mitä valittaja on aikaisemmin esittänyt

ASlASSA

Valituskirjaan on liitettävä päätöstä koskeva pöytäkirjanote ja tiedoksisaantia koskeva selvitys.
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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

VALITUSVIRANOMAINEN 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. NAHTAVANA OLO
Tämä pöytäkirja on nähtävänä Peimarin koulutuskuntayhtymän virallisella ilmoitustaululla
(Tuorlantie 1, 21500 Piikkiö) 26.5.2020lähtien sekä samasta ajankohdasta koulutuskuntayh-
tymän internet-sivulla.


