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Peimarin koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuustolle

Otemme tarkastaneet Peimarin koututuskuntayhtymän hattinnon, k'irjanpidon ja titìnpäätöksen
titikaudetta 1.1.-31 .12.2019. Titinpäätös sisättää kuntayhtymän taseen, tulostasketman,
rahoitustasketman ja niiden tiitetiedot sekä tatousarvion toteutumisvertaitun ja toimintakertomuksen
Lisäksi titinpäätökseen kuuluva konsernititinpäätös sisättää konsernitaseen, konsernitutostasketman,
konsernin rahoitustasketman ja niiden [iitetiedot.

Kuntayhtymän hattitus ja muut tilivetvotliset ovat vastuussa sen hattinnosta ja taloudenhoidosta
titikaudetta. Kuntayhtymän haltitus ja muu konsernijohto vastaavat kuntayhtymäkonsernin ohjauksesta
ja konsernivatvonnan järjestämisestä. Kuntayhtymän hattitus ja johtaja vastaavat titinpäätöksen
laatimisesta ja siitä, että titinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot kuntayhtymän tutoksesta,
taloudettisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta titinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja
määräysten mukaisesti. Hatiitus ja johtaja ovat toimintakertomuksessa tehneet selkoa kuntayhtymän
sisäisen valvonnan ja riskienhattinnan sekä konsernivalvonnan järjestämisestä.

Otemme tarkastaneet titikauden hattinnon, kirjanpidon ja titinpäätöksen jutkishattinnon hyvän
tilintarkastustavan mukaisesti otennaisten virheiden ja puutteiden havaitsemiseksi ja raportoimiseksi
tarkastuksen tutoksina. Ha[tinnon tarkastuksessa otemme selvittäneet toimietinten jäsenten ja
tehtäväatueiden johtavien viranhattijoiden toiminnan tainmukaisuutta. Kuntayhtymän sisäisen vatvonnan
ja riskienhattinnan sekä konsernivatvonnan järjestämisen asianmukaisuutta otemme tarkastaneet ottaen
huomioon toimintakertomuksessa niistä esitetyt selonteot. Lisäksi otemme tarkastaneet vattionosuuksien
perusteista annettujen tietojen oikeeltisuutta. Otemme tehneet tarkastuksen riittävän varmuuden
saamiseksi siitä, onko haltintoa hoidettu tain ja yhtymävattuuston påätösten mukaisesti. Kirjanpitoa sekä
titinpäätöksen laatimisperiaatteita, sisättöä ja esittämistapaa olemme tarkastaneet riittävässä
iaajuudessa sen toteamiseksi, ettei titinpäätös sisättä otennaisia virheitâ eikä puutteita.

Tarkastuksen tulokset

Kuntayhtymän hattintoa on hoidettu tain ja yhtymävaltuuston päätösten mukaisesti.

Kuntayhtymän sisäinen vatvonta ja riskienhattinta sekä konsernivatvonta on järjestetty asianmukaisesti

Valtionosuuksien perusteista annetut tiedot ovat oikeita.

Kuntayhtymän titinpäätös ja siihen kuuluva konsernitilinpäätös on taadittu titinpäätöksen laatimista
koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti. Titinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot titikauden
tutoksesta, tatoudeltisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta.

Lausunnot tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauden myõntämisestä

Esitämme titinpäätöksen hyväksymistä

Esitämme vastuuvapauden myöntämistä titivetvoitisitte tarkastamattamme titikaudetta.

Kaarinassa 18.03.2020

BDO Audiator Oy, titintarkastusyhteisö

Çze
Sinikka N

JHT, HT
,rfu

BDO Audiator Oy {Y-tunnus 0904285.6} kuuluu suomalaiseen BDO'konserníin. Emoyhtiö BDO Oy on itsenäinen jäse¡r BDO lnternational Limitedissà ja kuutuu
kansaìnvä[isten it5enäisten BDO- jãsenyhtiöiden verkostoon.
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Peimarin koulutuskuntaYhtYmä

TOIMTNTAKERTOMUS

7. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

1.1. Kuntayhtymän johtajan ketsaus

peimarin koulutuskuntayhtymän perustehtävä on tuottaa luonnonvara- ja ympäristöalan se-

kä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan koulutuspalveluja, jotka tukevat opiskelijan ammatillista

ja yleissivistäväã kasvua sekä persoonallisuuden kehitystä. Yhteistyössä elinkeinoelämän,

työssäoppimispaikkojen ja alan tutkimuslaitosten kanssa kehitämme koulutuksen vastaa-

vuutta työelämän ja tulevaisuuden tarpeisiin'

peimarin koulutuskuntayhtymä aloitti toimintansa 1.1.2011". Kaarinan sosiaali- ja terveysalan

oppilaitoksen, Suomen kalatalous- ja ympäristöinstituutin ja Varsinais-Suomen maaseutuop-

pilaitoksen yhdistyessä Kaarinan, Paimion ja Paraisten kaupunkien omistamaksi koulutuskun-

tayhtymäksi. Koulutuskuntayhtymän opetustoiminnan markkinointinimenä on Ammattiopis-

to Livia'

Luonnonvara-alan opetustoiminta on jaettu entisten opp¡laitosten mukaisesti kahteen tulos-

alueeseen, joissa kussakin opetuksesta vastaavat ammatilliset tiimit' Sosiaali- ja terveysopis-

tossa tiiminvetäjyyksien tilalla on tutkintovastaavat. Kunkin tulosalueen johdossa toiminnas-

ta vastaa ao. rehtori. Maaseutuopistolla ja Kalatalous- ja ympäristöopistolla on ollut yhteinen

rehtori vuodesta 2015 alkaen'

Tukitoiminnat on organisoitu kuntayhtymäpalveluiksi. Kuntayhtymäpalveluita kehitetään ko-

ko ammattiopistoa palvelevíksi tukitoiminnoiksi'

Valtio luovutti 1..1.1997 Varsinais-Suomen maaseutuoppilaitoksen kuntayhtymälle sekä Kala-

talouden ja merenkulun koulutussäätiölle/St¡ftelsen för fiskeri- och sjöfartsutbildning (Suo-

men kalatalous- ja ympäristöinstituutti) korvauksetta kiinteistöt rakennuksineen ja irtaimis-

toineen sekä lisäksi muun irtaimen omaisuuden ko. ajankohdan irtaimistoluettelon mukaise-

na. Em. valtiolta korvauksetta saatu omaisuus siirtyi säätiöltä edelleen korvauksetta Peima-

rín koulutuskuntayhtymälle ja lisäksisäätiön hankkima omaisuus ostettiin L78'934,32 eurolla

kuntayhtymälle. Kaarinan kaupunki myi Kaarinan sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksen siirty-

vän irtaimen omaisuuden Peimarin koulutuskuntayhtymälle 177.OAA,OO eurolla- Samalla Kaa-

rinan peruspääoman osuutta lísättiin edellä mainítulla summalla ja Länsi-Turunmaan perus-

pääoma an merkittiin t7 B'934,32 euroa.
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Peimarín koul utuskuntayhtyrnä

Toimintavuonna tuli metsätilat,fi sivuston kautta myyntiin yli 200 hehtaarin yhtenäinen met-
säalue Salon ja Paimion rajalta. Ko. metsãalue on lähellä aiempia havaintometsiä ja vain 15
minuutin ajomatkan päässä Paimion toimípaikasta, Metsäalue on opetuksellisesti monipuo-
linen. Koulutuskuntayhtymä jätti tarjouksen alueesta ja myyjä päätti myydä 211,9 hehtaarin
alueen koulutuskuntayhtymälle 1,31 miljoonalla eurolla. Koulutuskuntayhtymällä on nyt
metsää 635 ha.

1.2. Koulutuskuntayhtymän hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Kaarina, Piikkiö ja Paimio perustivat kunnanvaltuustojensa päätöksillä vuonna 1996 Varsi-
nais-Suomen maaseutuoppilaitoksen kuntayhtymän, joka toimi luonnonvara-alan koulutuk-
sen järjestäjänä L.Lt997 lähtien. Kaarinan kaupunki erosi kuntayhtymästä 1.1-.2004, josta
lähtien jäsenkunirai ulivat Pairr¡iurr kau¡rurrki ja Piikkion kunta vuoden l,oog loppuun asti.
Piikkiön kunta yhdistyivuoden 2009 alusta Kaarinan kaupunkiin, joten omistajakunnat olivat
Kaarinan kaupunkija Paimion kaupunki vuoden 2010 loppuun asti.

Kaarinan kaupunki, Paimion kaupunki, Länsi-Turunmaan kaupunki l].],z1ll alkaen paraisten
kaupunki) sekä Kalatalouden ja merenkulun koulutussäätiö päättívät yhteisestí líittää Kaari-
nan kaupungin sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksen toiminnan sekä Kalatalouden ja meren-
kulun koulutussäätiön/Suomen kalatalous- ja ympäristöinstituutin toiminnan Varsínais-
Suomen maaseutuoppilaitoksen kuntayhtymään L,1.20L1 alkaen. Samalla Länsi-Turunmaan
(Paraisten) kaupunki liittyi kuntayhtymän jäsenkunnaksi.

Peimarin koulutuskuntayhtymän perussopimus hyväksytt¡in Kaarinan kaupunginvaltuustossa
14-6.20L0, Paimion kaupunginvaltuustossa 17.6.2OIOja Länsí-Turunmaan kaupunginvaltuus-
tossa 2 L. 6.2010 voimaa n tulevaksi 1,.1*201,L

Toimielimet

Peimarin koulutuskuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin on yhtymävaltuusto.
Yhtymävaltuustoon valítaan Kaarinasta 3 valtuutettua ja muista jäsenkunnista 2 valtuutettua
sekä lisäksi jokaisesta jäsenkunnasta l valtuutettu alkavaa 10.000 asukasta kohti, Kullekin
valtuuston jäsenelle valitaan henkilökohtaínen varajäsen. Yhtymävaltuuston jäsenet ja vara-
jäsenet valítaan kunnallisvaalikautta vastaavaksi ajaksi. Kaudelle 2OI7 -2021 yhtymävaltuus-
toon on valittu L5 jäsentä (7 Kaarinasta,4 Paraisilta ja 4 Paimiosta)sekä heille henkilökohtaí-
set varajäsenet,

Yhtymävaltuusto on 9,8,2017 valinnut valtuustokaudeksi yhtymähallituksen varsinaiset jä-
senet (yhteensä 7 jäsentä, joista 3 Kaarinasta, 2 Paraisilta ja 2 Paimiosta) sekä heille varajä-
senel.

Yhtymävaltuusto on valinnut toirnikautensa ajaksi myös 5-jäsenisen tarkastuslautakunnan ja
heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Koulutusl<untayhtymässä toimii kaksi neuvottelukuntaa
terveysalalle omansa.

Luonnonvara-alalla sekä sosiaali- ja

Neuvottelukunnan asettamisesta päättää yhtymähallitus ao. rehtorin esityksestä. Neuvotte-
lukuntaan kuuluu kuntayhtymää edustavan jäsenen lisäksi opettajien, opiskelijoiden sekä
asianomaisten koulutusalojen työ- ja elinkeinoelämää edustavia jäseniä. Neuvottelukunnan

2



Peimarin koulutuskuntayhtYmä

puheenjohtajaksi tulee nimetä muu kuin opiskelijoita edustava jäsen. Opískelijoita edustavan

jäsenen tulee olla 1.5 vuotta täyttänyt.

Neuvottelukunnan toimikausí on kolme (3) vuotta. Neuvsttelukunnassa on 13'.2At7 alkaen

5

luonnon-

vara.alan neuvotteJukunnassa on L1 jäsentä ja sosiaali-, terueysalan neuvottel ukunnassa 14

jäsentä,. YhtrTrnähallitus valitsee puheenjolrtajan ja varapuheenjohtajan,

Kuntayhtymän johtoryhmän puheenjohtajana toirnii kr¡ntayhtymåin johta,ia ja jäsenin¿i ovat

r,ehtoii, tàlousþhtaja sekä henkilöstön edustaja. Johtorr¡hmä voi tarpeen mukaan käyttää

asiantuntiJoina organisaation eritoimijoita, opiskel'ljoita tai ulkopuolisia asiantuntÛoita.



Peimarin koulutuskuntayhtymä 4

t.U.l.,Pe¡iïär¡n'koulutus*u

.!

lTl*dFXirm
,tãl¡r*ll¡çr*

As¡¡¡tok-jõt¡õFt9 þt
åltË:l(öÍ¡ngi

:Ruolof¡alrehÈ

s¡¡tu1ñll¡

lllÞbt€o å¡ntidenltÞËIt¡i
{YlärÞlfuomä-th0

oË¡nlotðirtlHû
Marjaltpmasho,

Ðlt¡rkeAihu$lro

llkt¡ Harfkila

' Kehi{r¿imi$o¡rnbÍã

Kooftt¡neã-ttor¡ Essi Eråyesi

!Ë!
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1,2.2. Yhtymävaltuusto

Peimarin kôulutustcu ntayhtymåi n

5

YHTYMÄVATTUUSTO 2017-2021

KAAR/,NAN KA;UqUN6//NuALTUUSTON'Pitit;:ra9 5.6.201v/92'9, 29,4.2078.5 57 ia'28.7.2079 I s
Jäsen Varajåsen

Alho, Niina (30.6.20L8 asti) Ruohonen Piriio-Ri¡tta

Ruohonen Pir,jo.Riitta (1.7.20Í8,alkaen) GÛsta:fsson lrja

Þiqnnulä,Laura {3r1,12..20:n 8 a.sti) Vuorio-Lehti Minna

Minna Vuorio'lehti ('i.1.2019 alkaen) Lehto 'Kirsi
lljinrtvlirta Leiwo Liinaleena

Kújanpää,Marja-Liisa Brtlsi Antti
Sirkiã hla,nna Sarén Tejja-Rita

Suominen Heikkí MäkiAntt¡
Toruineh Marika Tähkämaa,Sanna

PA,t M i o:' N, KAU Pt N G' I N,VÀLT!) Ll Sf O N : P.ÅÅrö5. tli 0. Zol,7ß.7-.9'

Jåise-n Varajäsen

LahtiTapani Ristilä Paii

M:ä,kine:n Hanna Klernola-laaksonen,Anu

Tùomsla Mika JäruElä Heli

Va:irinen.Salmela Jo-hanna Ylihonko'Markku

qA&AßTEN KA,LJqUNGINVALTUASTON,,4ä,ÌLTOS 6.6,20:17/7ß I Ja',28.8.207V/94'9,73;11.207'8 ç r!7
77,72,2078',9 136

Jäsen Varajäsen

Järnström Sammy Laaksonen Lotta

Penttinen Kari Björkroth Tomas

sonntag Christel (13.11.2018 asti) Björk Maj

Eriksson Anne {13.L1.2018 alkaen} Biörk Maj

Lindell-Luukkonen Maria Eriksson Anne (13.11'2018 asti)
Soili Sva hnst rom (LL,L2,20x8 àlkaen)
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1..2.3. Yhtymähallitus

YHTYMAHALTITUS 2017-2021

,Kâaiit*(3 jäsentä ja 3 varajäsentä)
Jäsen

Korvensyrjä Kalervo, pj,

Kiukainen Susanna
Rautanen Hannu

Påiì$¡pi {2 jäsentä ja 2 varajäsentä)
Jäsen

Aro Pekka, vpj.
NurmiSatu

Jäsen

Kemppainen Elina

Mattsson Kaj

Ruotsinkielinen jaosto:
Mattsson Kaj, Björkroth Tomas, Tuominen lnkeri

Henkilöstöedustajat yhtymähallltuksessa
Varsinainen
Jukka SinÍsalo

Esinelijät:
Harkkila llkka
Villa Satu

jäsentä ja 2 varajäsentä)

Vara
Rantanen Mika
Lehtonen Tiina
Saarinen Jarkko

Vara
Vairinen-Salmela Johanna
Lindberg Mikkc¡

Vara
Tuominen lnkeri
Björkroth Tomas

Vara
Kari Kipinoinen

kuntayhtymän johtaja
talousjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä:
Villa Satu talousjohtaja

Rehtori/Sosiaali- ja terveysopisto
Luoma-aho Maria

Yhtymähallituksen kokouksíin ovat lisäksi osallistuneet kuntalain 5 1B.2 mukaisesti seuraavat:
Lahti Tapani yhtymävaltuuston puheenjohtaja
Penttinen Kari yhtymävaltuuston 1". varapuheenjohtaja
Vuorio-Lehti Minna yhtymävaltuuston 2. varapuheenjohtaja

Yhtymävaltuusto kokoontui 2 kertaa varsinaisiin kokouksiín ja kerran ylimääräiseen kokouk-
Seen:

Kesäkuun kokouksessa 18.6.201.9 pääasioina olivat tilinpäätöksen 2018 vahvistaminen, arvi-
ointikertomuksen käsittely, tili- ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille sekä koulu-
tuskuntayhtymän toiminta-ajatuksen ja strategian vahvistaminen vuosille 2020-202'2.
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Peimarin koulutuskuntaYhtYmä

Lokakuun kokouksessa 31-.10.2019 hyväksyttiin talous- ja to¡mintasuunnitelma vuosille 2020-

2022 ia k¡ i nteistöstrateg ia vu osi I le 2020 -2022.

yhtymähallítuksen pöytäkunta osallistui AMKE:n järjestämään Ammatillisen koulutuksen se-

minaa rii n "osa a mista yhdessä" Helsingissä 26'-27,9'2019'

yhtymävaltuuston puheenjohtajana toimii Tapani Lahtija yhtymähallituksen puheenjohtaja-

na toimii Kalervo KorvensYrjä.

Yhtymähallituksen kokoukset, seminaarit ja muut tilaisuudet
yhtymähallitus kokoontui tilivuoden aikana 10 kertaa varsinaisiin kokouksíin, Huhtikuussa ja

heinäkuussa ei pidetty kokousta. Käsiteltäviä asioita oli 125.

1.2.4 Johtoryhmä

Harkkila llkka, kuntayhtymän johtaja,

rehtori/Maase utuopisto, rehtori /Ka latalous- ja ympä ristöopisto

Satu Villa, talousjohtaja
Luoma-a ho M aria, rehtori/Sosiaa li- ja terveysopisto

Kipinoinen Kari, henkilöstöedustaja

Johtoryhmä piti lL varsinaista kokousta'

1.2.5. Til intarkastaja

1.2.6. Ta rkastuslautaku nta

Tarkastuslautâ ku nta 20t7 -2021

I

:'

:

7

Yhtymävaltuuston päätti valita kilpailutuksen perusteella tilintarkastusr¡hteisö BDO Audiator

Oy hoitamaan tilintarkastuksen varainhoitovuosiksi 2Ot9-2O22. Sopimusta on mahdollista

jatkaa 2 vuoden optiovuosilla (yhtymävaltuusto 18,6.20L9 5 16).Vastuullisena tilintarkasta-

jana to¡mii Tilintarkastaja HT, JHT Sinikka Niitynperä.

Jäsen

Kaarina
Alho Niina, pj. {30.6.2018 astí)

Ruohonen Pirjo-Riitta (1'.7 .2A1'8 alkaen)

Helttula Jukka

Paimiq
Yrjövuori Matti

Parai¡9.¡1"

Sonntag Christel, varapj, {1-3.11.2018 asti}

Eriksson Anne (14.11.2018 alkaen)

Wibom Pirjo

Vara

Granlund Milla
Gustafsson lrja

Kannisto Petri

Kallio Nina

triksson Anne
Nymalm 5anna

Mildh Marika

Tarkastuslautakunnan sihteeri
Katja Holmberg

Tarkastuslautakunta kokoontui vuonna 20L9 kaikkiaan 10 kertaa.
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l.3.Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys

Suomen ja koko Euroopan noususuhdanne hidastui vuoden 20L8 aikana. Erityisesti Varsinais-
Suomeen on syntynyt runsaasti uusia työpaikkoja. Auto- ja metall¡teollisuus ovat rekrytoi-
neet Turkuun ja Uuteenkaupunkiin. Talouskasvu näkyy myös palveluiden tuotannossa ja
työttömyysaste on pienentynyt.

Sosiaali- ja terveysalalla hyvä työllisyystilanne jatkuu ja koulutustarve pysyy suurena. Huolto-
suhteen heikentyessä erityisesti vanhustenhoitoon tarvitaan lisää työvo¡maa. Soten raken-
nemuutos ja siihen liittyvät epävarmuudet vaikuttavat työllistymiseen ja työpaikalla tapahtu-
vaan koulutukseen. Päätöksenteko asiassa on edelleen keskeneräinen.

1.4. Olennaiset muutokset kuntayhtymän toiminnassa ja taloudessa

Talousarvio 2019 laadittiin oletuksella, että koulutuskuntayhtymän valtionosuusrahoitus kas-
vaa L,5 % vuodesta 2018. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituspäätös saapuivuoden 2018
lopulla ja rahoitus oli L25 000 euroa arvioitua pienempi, Talousarvio 2019 oli 274OOO euroa
alijäämäinen.

Aineíden ja tarvikkeiden hankinnoissa sekä palveluiden ostoissa menot olivat lähes talousar-
víon suuruiset, säästöä tuliyhteensä 78 000 euroa talousarvioon nähden, Budjetoidut hen-
kilöstömenot toteutuívat talousarvion mukaisina. Laskennallinen lomapalkkavelka huomioi-
den henkilöstökulut ovat 2,5 % talousarviota pienemmät Toimintakulut ol¡vat kokonaisuute-
na 732 000 euroa arvioitua pienemmåt.

Toimíntavuoden tuotot olivat 145 000 euroa arvioitua suuremmat. Toimintavuoden tulos oli
115 000 euroa ylijäämälnen ja 389 000 euroa talousarviota parempi. Tulosta paransi OKM:n
myöntämä 70 000 euron lisämääräraha koulunkäyntiavustajien palkkaukseen vuodelle 2020,
mikä kirjanpidon suoriteperusteen mukaan tuli kirjata vuodelle 2019. Lísäksi opettajien siir-
tyminen vuosityöaikaan muutti lomapalkkavelan laskentaperusteita niin, että lomapalkkave-
lan kírjanpidollinen erä paransitulosta I92.7L1,,78 euroa. Vuoden 2019 tulosta voidaan pitää
hyvänä olosuhteet huomioiden, menot on saatu sopeutettua nykyíseen rahoitustasoon. Tu-
loksen merkittävänä sel¡ttäjänä ovat vuosina 2O16 ja 201.7 tehdyt henkilöstösäästöt ja jo
edellisinä vuosina aloítettu yleinen säästölinja sekä investointien vähäisyys.

Vuosina 201,6 ia 20L7 kuntayhtymässä tehtiin henkilöstövähennyksiä ammatillisen koulutuk-
sen rahoitusleikkausten vuoksi, Tavoitteena oli toteuttaa säästöt mahdollisimman nopeasti,
jotta kuntayhtymãn talous saataisiin kerralla tasapainoon. Vuonna 2019 henkilöstöleikkauk-
sia eí enää tehty mikä oli myös talousarvion tavoite.

Vuoden 2018 alussa astui voimaan uusi ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö ja opetuk-
seen tuli valtavasti isoja muutoksia. Toimintaa hankaloitti koko toimintavuoden ajan tapah-
tuneet lain tulkinnan muutokset ja tiedotuksen puutteet. Vuosi 2018 oli opetukselle raskas.
Vuoden 2019 aikana toiminta alkoi vakiintua.

Toimintavuonna valmisteltiin opettajien vuosityöaikaan siirtymistä. Työnantaja ja luotta-
musmiehet neuvottelivat asiasta 10 kertaa ja samalla laadittiin paikallinen soveltamisohje.

B
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Päätös s¡irtym¡sestä tehtiin tavoitteen mukaisesti toimintavuoden aikana ja vuosityöaikaan

siirryttiin L.L.2O2O.

20L8 aikana koulutuskuntayhtymälle tuli tarve perustaa osakeyhtiö, jotta voimme osallistua

kilpailluilla markkinoilla tapahtuviin tarjouspyyntöihin ja koulutuksiin. Kaupparekisteríin Oy

rekisteröitiin B,S.2018. Oy:n Y-tunnus on 2926041-2. Osakepääoma on 50.000 € ja Peimarin

koulutuskuntayhtymä omistaa Oy:n 100 %:sesti. Oy:n hallitukseen kuuluu neljä jäsentä ja yksi

varajäsen. Hallitukseen valittiin jäseniksi Tapani Lahti (yhtymävaltuuston pj), Kalervo Korven-

syrjä (yhtymåhallituksen pj), Satu Villa ja llkka Harkkila sekä varajäseneksi Kaj Mattsson. Osa-

aikaisena toimitusjohtajana toimii lehtori Jaakko Kuusvuori. Kky:n ja oy:n välille on solmittu

palvelusopimus, jonka ehtojen mukaan oy hankkii henkilöresursseja sekä hallinto-, tietohal-

linto-, toimitila-, irtaimiston vuokraus- ja muita palveluja toimintansa harjoittamista varten.

Oy järjestää tutkintoon johtamatonta koulutusta, lyhytkursseja, korttikoulutuksia ja ELY:n

kilpailuttamia koulutuksia.

Kuntayhtymän yhteistä laatujärjestelmätyötä jatkettiín toimintavuoden aikana. Ohjeistus

löytyy kokonaisuudessaan opiston intrasta ja wwwsivuilla on laatujärjestelmän A-osa,

Vuonna 2016 otettiin käyttöön Livia Tori tapahtumat. Tapahtumissa myydãän opiskelijatyönä

valmistettuja tuotteita ja järjestettiin maksullisía sekä maksuttomia palveluita osana opetus-

ta. Lisäksi tapahtumissa on ollut mukana nuori yrittäjä (NY) toiminnan kautta toteutettuja
yritystalouden opiskelijaryhmiä. Tapahtumia järjestettiin 5 kpl vuonna 2O19 ia niistä saatiin

merkittäviä myyntituloja kuntayhtymälle. Tapahtumat olivat kaiken kaikkiaan onnistuneita ja

ne tukevat koulutuksen markkinointia hyvin.

Talousaruion tavoitteellisiksi opiskelijavuosiksi arvioimme 992 opiskelijavuotta. Vuodelle

2019 OKM myönsi koulutuskuntayhtymän tavoitteellisiksi opiskelijavuosiksi 984. Opiskelija-

vuosiin sisältyvät perustutk¡nnot, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot. Lisäksi kiintiöön sisäl-

tyy kaikki muu tutkintoihin perustuva koulutus, kuten työvoimakoulutus ja osatutkinnot.

Ammattiopisto Livian toteutunut painottamaton opiskelijavuosimäärä 2019 oli 971. Toteu-

tuma alitti tavoitteellisen opiskelijavuosimäärän 984 ja talousarviotavoitteen 992. Vuonna

2018 toteutuma oli 925, joten siihen nähden kasvua tuli 5 %. Uuden rahoituslain mukaan

koulutuksenjärjestäjä saa kuitenkin pitää talousarviovuodelle tavoitteellisten opiskelijavuo-

sien kautta saadun rahoituksen vaikka toteutuma jäisikin vajaaksi. Painotettujen opiskelija-

vuosien määrä ylitti OKM:n tavo¡tteen, toteuma oli 102 %. Opiskelijavuosikertymän kasvami-

sen ansíosta OKM nosti vuodelle 2020 opiskelijavuosimäärän 994:ksi'

Painoltamattoman opiskelijakiintiön vajeen yhtenä syynä on heikentynyt läpäisy. iokainen

valnlistumatta jäänyt opiskelija heikentäå samalla opiskelijavuosikertymää. Alueenrme pa-

rantunut työllisyys on myös vaikuttanut kertymään. Opiskelu saattaa keskeytyä töihin me-

nemisen vuoksi ja opinto-oikeutta siirretään työn vuoksi myöhempään ajankohtaan. Myös

oppisopimusopiskelijoiden rnààrä on kasvanut.

Negatiivisten keskeytysten osalta talousarvion tavoite oli 7 %. Toteuma ali 4,8 %. Keskeytyk-

set vähenivät 2,3 %-yksikköä edellisestä vuodesta ja olivat alle talousarvion tavoitteen. Sosi-

aali- ja terveysopistossa negatiívisten keskeytysten mâärä väheni 3.,8 %:ün 17,1 % vuonna

2018) ja Maaseutuopistossa määrä väheni 4,8 Yc.ün (8,A % vuonna 2018). Kalatalous- ja ym-

päristöopiston keskeytysnräärä on kasvanut lI,t To:ün i3,8 % vuonna 2018)'

Tutkíntojen läpäisyaste oli 58,7 % la jäí selvästi talousarvion tavoitteena olleesta 7t %:sla.

Vuoteen 2018 nähden 161,7 %) tulos on heikentynyt ja on samaa tasoa kuin vuosina 2013 )a
2014. Sosiaali- ja terveysopiston läpäisy oli nor¡sst¡t 63 %:iin {58 % 2018}. Kalatalot¡s- ja ytn-

9
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päristöopiston oli laskenut edelleen 36 %:ün 1139 % 2Aßl ja Maaseutuopiston läpäisy oli las-
kenut 60 %:ün (72%201.8).

Läpäisy on vaihdellut Livíassa seuraavasti:
vuonna 201.3 57 %

vuonna 20L4 59 %
vuonna 201"5 70,5%.
vuonna 2016 64%
vuonna 2017 70%
vuonna 201.8 60,5 %

vuonna 20L9 58,7 %

Opetuksen opiskelijapalaute oli toimintavuonna 4,0f5 ja tavoitteen mukainen. Vain Kalata-
lous- ja ynipäristöopistotr palaute jäi iavuittees[¿. Tukitt¡irrrirrLujerr opiskelijapalauie 3,i jãi
tavoitteesta (3,5). Opetuksen ja tukrtoimren palautteet ol¡vat lahella edellisten vuosten tasoa.

Talousarvion tavoitteena oli päivittää toimintavuonna toiminta-ajatus ja strategia sekä kiin-
teistöstrategia vuosille 2020-2022. Molemmat päivitettiin vastaavalle ajanjaksolle. Tavoit-
teena ollut henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laadinta toteutui myös. Suunnitelma asian-
hallinnan käytännöistä saadaan valmiiksi uusien taloushallinnon ohjelmien käyttöönoton jäl-
keen.

Talousarviossa ei 2019 ollut tavoítteena energiankulutuksen vähenemistoimia. Seurantaa
kuitenkin jatkettiin. Maaseutuopiston energian kokonaiskulutus kasvoi 617 MWh:lla, eli pe-
rãti 1"0 % vuodesta 2018. Tämä johtui Tuorlassa olleesta isosta lämpövuodosta, hakkeen ku-
lutus oli kasvanut 790 MWh vuodesta 20L8. Kalatalous- ja ympäristöopistossa kulutus laski 3
% ja Sosiaali- ja terveysopiston kulutus kasvoi noin 2%.Tuorlan lämpövuoto oliniin ¡so, että
koko Livian energiankulutus kasvoi 536 MWh, eli 6 %. Maaseutuopiston käyttämästä energi-
asta on asetettu uusiutuvan energian tavoiteosuudeksi 90 % vuoteen 2020 mennessä. Vuo-
den 20L9 uusiutuvan energian osuus nousi Maaseutuopistossa 93 %:ün. Kalatalous- ja ympä-
ristöopistossa uusiutuvan osuus oli 98 %. Sosiaali- ja terveysopistossa uusiutuvan osuus nousi
69 %:ün. Liviassa uusiutuvan osuus nousi uuteen ennätykseen, eli 93 %:iin. Maaseutuopíston
itse tuottaman energian määrä laski 1572 MWh:iin, vähennystä edelliseen vuoteen 62 MWh,
Tämä johtui biodieselin valmistuksen vähentymisestä Tuorlassa, Tuorlan aurinkopaneelien
tuotto oli 37 900 kWh, joka on vain 4 %Tuorlan sähkönkulutuksesta.

Toimintavuonna Kalatalouden ja merenkulun koulutuksen edistämissäätiö - Stiftelsen för
främjandet av fiskeri- och sjöfartsutbildning myönsi tukea 33 000 euroa Kalatalous- ja ympä-
ristöopiston toimintaan.

1.5.Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Vuoden 2018 aikana toteutettiin ammatillisen koulutuksen rahoitus- ja toim¡ntalainsäädän-
nön uudistukset. Uusi rahoitusmalli sísältäã suoritul<siin ja vaikuttavuuteen li¡ttyviä element-
tejä ja aiemman rahoitusmallin mukainen opiskelijamääriín perustuva ns. perusrahoitus tulee
laskemaan 50 %:ün. Rahoituksen ennakoítavuus tulee samalla heikkenemään. Rahoituksessa
on vuoteen 2022 jatkuva siirtymäaika, jonka jälkeen suoritusrahoitus nousee 35%:iin ja vai-
kuttavuusrahoitus 15 %:iin.

Ammatillisen koulutuksen valtakunnalliset rahoitusleikl<aukset eivät enää jatku. Vaikka rahoi-
tustaso ei enää valtakunnallisesti heikkene, niin yksittäisten koulutuksenjärjestäjien saama
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rahoitus voi laskea tai nousta vuosittain. Koulutuskuntayhtymän tulevien vuosien rahoitusta

ei pysty ennakoimaan uudessa rahoitusmallissa. Tieto seuraâvan vuoden rahoituksesta saa-

daan loppuvuonna,

Koulutuskuntayhtymä on toteuttanut henkilöstövähennyksiä vuosina 2016 ja 20L7. Tavoit-

teena oli tuolloin sopeuttaa menot uuden rahoitusmäärän mukaiselle tasolle nopealla aika-

taululla. Vuoden 2019 tulos osoittaa, että koulutuskuntayhtymä on onnistunut menojen so-

peuttamisessa. Osana säästöpäätöksiä investoinnit on minimoitu vuosina 2016-2019. lnves-

tointeja kiinteistöihin ja kone- sekä laitekantaan on taas aloitettava, mutta koulutuskuntayh-

tymä ei voi palata vuosien 2ALl-2074 tasoisiin investoínteihin. lnvestointitaso on lähivuosina

mitoitettava nykyisen rahoituksen mahdollistamalle tasolle.

1.6. Kuntayhtymän henkilöstö

Henkilöstön määrä 3t.t2.20tg | 3r..t2,2018 | 3t.L2.20t7131.L2.2076 tehtäväalueittain
vuosityöntekijöinä

Henkilöstön poissaolot 2tl9 12018

Vuosiloma

Sai rauslomalta paturma

Kuntoutusloma
Mää räaikainen kuntoutustuki

Äitiysloma
Vanhempainloma
Hoitovapaa

lsyysloma

lapäinen hoitovapaa

Vuorotteluva paa

Yksit.asiat, virka-

/työvapaat/palkaton
Yksit.asiat, virka-

/ työv apaal/ palka ll i ne n

Koulutus

Opintovapaa

I

,,

3'0
93,9
18r1
30,4

ja opiskelijapalvelut

Tehtüväalue

Opetus
ohto

velut

72-/

647¡l

74

474

764

3318

1760

0

36s

183

15

67

û

17

L03

746

7025

ð

434

9

3564

1906

0

2t4
93

0

0

32

1"5

0

7738

1032

L9

52t
342

Yhteensä
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Henkilöstön poissaoloja kuvaavassa taulukossa vuosiloman kohdalla ovat ne henkilöt, joilla
on vuosilomaoikeus. Tämä oikeus on kokonaistyöaikaa tekevillä rehtoreilla, opinto-ohjaajalla,
metsä- ja puutalousoppilaitoksen ja sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksen opettajilla sekä
KVTES:n ja teknísten sopimuksen piiriin kuuluvilla toimenhaltijoilla.

Palkkakulut sairauspäiviltä henkilösivukuluineen olivat 1,57.448 euroa, johon Kelasta ja lf Va-
hinkovakuutusyhtiö Oy:stä saatu päiväraha oli yhteensä 63.730 euroa.

Työn edellyttämän koulutuksen palkkakulut olivat 36.399 euroa

Henkilöstökul ut vuosina ZOLS - 2079

2019
2018
2017
201.6

20L5
20t4
2013

7.560.961,17 euroa
7.578.648,05 euroa
7.637.881,66 euroa
8.356.229,57 euroa
9.035.809,14 euroa
8.913.367,64 euroa
9.145.212,46 euroa

1.7. Arvio merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijö¡stä sekä muista toiminnan kehittymiseen
vaikuttavista tekijöistä

Tilintarkastaja on tilintarkastuspöytäkirjassaan vuodelta 2017 huomauttanut, ettei Kuntayh-
tymän riskienhallinnan käytännön toimeenpano ei ole kaikilta osin valtuuston 17.6.2014 te-
kemän päätöksen (Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet) mukainen. Kyseisen val-
tuuston päätöksen mukaan riskienhallinnalla tarkoitetaan järjestelmällisiä menettelytapoja,
joiden avulla tunnistetaan ja kuvataan toimintaan liittyviä riskejä, arvioidaan riskien merkit-
tävyyttä ja toteutumisen todennäköisyyttä sekä määritellään toimintatavat riskien hallitse-
miseksi, valvomiseksi ja raportoimiseksi.

Peimarin koulutuskuntayhtymä on ensimmäisen kerran laatinut kuntaliiton mallin mukaisen
riskianalyysin v. 20L9 talousarvion yhteydessä, T¡lintarkastajan suosituksen mukaìsesti riskien
arviointi on otettu osaksi päivittäisjohtamista, ja riskejä seurataan säännöllisesti talousarvio-
ja tilin päätösprosessien yhteydessä.

Vuoden 201"9 osalta eiole todennettavissa merkittäviä riskien toteutumisen todennäköisyyk-
sien eikä riskien vaikutuksien muutoksia talousarviossa20Ig lueteltuihin riskeihin.

1.8. Ympâristötekijät

Koulutuskuntayhtymän taloudelliseen tulokseen tai asemaan ei ole odotettavissa lähivuosina
ympäristötekijöistä johtuvia uhkakuvia tai muutoksia. Koulutuskuntayhtymä on panostanut
voimakkaasti ympäristöasioiden huomioimiseen omassa toiminnassaan yleisesti sekä luon-
nonvara-alan opetuksessa. Näin ollen ympäristötekijät ovat amrnattiopistolle enemmänkin
mahdollisuus kuin uhkakuva.
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2. Selonteko kuntayhtymän sisäisen valvonnan iärjestämisestä

Kuntalain mukaan valtuuston tulee päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista

ja valtuusto hyväksyy hallintosäännön, jossa annetaan tarpeelliset määräykset ainakin hal-

linnon ja talouden tarkastuksesta sekä sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta'

peimarín koulutuskuntayhtymän toim¡nta perustuu perussopimukseen, jossa on sovìttu pää-

töksenteosta, yhtymävaltuuston jäsenten määrästä, yhtymävaltuuston tehtävistä ja toimival-

lasta sekä muista kuntalain edellyttämistä asiakokonaisuuksista. Perussopimuksen mukaan

yhtymähallitus valvoo kuntayhtymän etua, edustaa kuntayhtymää ja tekee sen puolesta so-

pimukset, ellei sopimuksen tekemistä ole johtosäännössä siirretty kuntayhtymän muulle

toimielimelle tai viranhaltija lle'

yhtymähallituksen tehtävistä ja toimivallasta on määrätty tarkemmin hallintosäännössä'

Hallintosäännössä on määritelty myös muiden toimielinten, tilivelvollisten sekä muun henki-

löstön tehtävät ja ratkaisuvalta. Hallintosääntö uudistettiin 1-.8.2018 alkaen vastaamaan kun-

talain määräyksiä.

Kuntayhtymässä ulkoinen valvonta on järjestetty toim¡vasta johdosta riippumattomasti tar-

kastuslautakunnan ja tilintarkastajan toimesta'

Kuntayhtymän talouden ja toiminnan hoitamisesta sekä sisäisestä valvonnasta ja riskien hal-

linnasta on määräykset hallintosäännön luvussa 1.2.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen on osa koulutuskuntayhtymän johtamis-

ta. Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan koulutuskuntayhtymän sisäisiä menettely- ja toiminta-

tapoja, joiden avulla pyritään varmistamaan, että toiminta on taloudellista, tuloksellista ja

lainmukaista ja että omaisuus ja voimavarat on tu¡vattu'

Riskienhallinnalla tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan tavoitteiden saavuttamista uhkaavia

tekijöitä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tulee perustua järjestelmälliseen ja doku-

mentoÌtuun toímintataPaan'

yhtymävaltuusto päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteista kuntakonsernis-

sa (koulutuskuntayhtymä ja yhtiÖ)'

Hallintosääntö 76 S: Yhtymähallituksen sisäisen valvonnan ja riskienhall¡nnan tehtävät
yhtymähallitus vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämises-

tä sekä

hyväksyy sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat ohjeet ja menettelytavat

valvoo, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta toimeenpannaan ohjeistuksen mukaisesti

ja tuloksellisesti
vastaa sisäisen valvonnan jàrjestämisestä ja yhteen sovittatnisesta siten, että koulutus-

kuntayhtymän toiminnan laillisuus ja tuloksellisuus varmistetaan

vastaa riskienhallinnan järjestämisestä siten, että koulutuskuntayhtymän toiminnan

olennaiset riskit tunnistetaan ja kuvataan sekä arvioidaan riskin toteutumisen vaikutuk-

set, toteutumisen todennäköisyys ja mahdollisuudet hallìta riskiä

antaa toimintakertornuksessa tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämises-

tä ja keskeisistä johtopäätóksistä sekä selvityksen konsernivalvonnasta ja merkittävim-

mistä riskeistä ja epävarmuu.stekijoistà.
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Hallintosääntö 77 5: Viranhaltijoiden ja esimiesten sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan teh-
tävät

Koulutuskuntayhtymän johtaja vastaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta
ja tuloksellisuudesta, ohjeistaa alaisiaan sekä raportoi yhtymähallituksen antamien ohjeiden
mukaisesti.

Toimialueiden esimiehet vastaavat alueidensa rískien tunnistamisesta, arvioinnista, riskien-
hallinnan toimenpiteiden toteutuksesta ja toimivuudesta sekä raportoivat yhtymähallituksen
antamien ohjeiden mukaisesti.

Konsernijohto vastaa konserniyhteisöjen ohjauksesta sekä yhteisöjen sisäisen valvonnan ja
riskienha I lin nan jä rjestä misen ja tu lo ksellisu uden valvonnasta.,

Vastr¡ider¡ valvu¡rr¿sla lruulelriii se henkilô, jonka tekemln soptmuksln vastuut liittyvät.

Peimarin koulutuskuntayhtymällä on yhtymävaltuuston 125/17.6.2014 hyväksymät sisäisen
valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet, joiden mukaisestion laadittu Sisäisen valvonnan ja
riskienhallinnan ohjeet, joita on tullut noudattaa 1.g.20j-4 alkaen.

Väärinkäytöksiä eivuonna 20L9 havaittu. Kuntayhtymän johtajan päätöksestä 79/2OIgvírka-
suhteen purusta tehtiin valitus Turun hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeuden päätöksellä
(5'9.2019/t9/O233/11 asianosaisen valitus hylättiin, jolloin virkasuhteen purku jäi voimaan.
Tilívelvollisten viranhaltijoiden päätöksistä tai viranhaltijoiden toimintaan ei ole kohdistunut
oikaisuvaatimuksia, valituksía, korvausvaatimuksia tai muita oikeudellisia seuraamuksia
vuonna 20L9,

Johtoryhmällä ja muilla talousvastuullisilla, jotka itse laativat talousarvionsa FpM-ohjelman
avulla, on raportointityökalulla mahdollisuus oman vastuualueensa talousseurantaan lähes
ajantasaisesti. Lisäksi yhtymähallitukselle ja johtoryhmälle ruotetaan taloushallinnon toimes-
ta erillisraportteja.

Tavoitteiden, varojen käytön ja toiminnan tuloksellisuuden arviointi on esitetty toimintaker-
tomuksessa ja ta lousarvion toteutumisverta ilussa.

Työsuojelutoimikunta on valittu v,2OI7 kaudelle 2018-2A21, ja se kokoontui suunnitelman
mukaisesti, Toimikunta ohjeistaa ja opastaa vastuuhenkilöitä sekä muuta henkilöstöä toimi-
maan vastuullisesti omaa yksikköään koskevien johtopäätösten ja korjaavíen toimenpiteiden
määrittämisessä. Toimikunnan puheenjohtajana toimii työsuojelupäällikkö (kiinteistöpäällik-
kö),

Omaisuuden hankinnassa noudatetaan Lakia julkisista hankinnoista sekä Kuntayhtymän omia
hankintaohjeita. Organisaation uusi hankintaohje tuli voimaan i..5.2018 ja se noudattaa julki-
sista hankinnoista 1397/2017 annetun lain määräyksiä.

Asianhallínnan järjestäminen on kuntayhtymässä puutteellista. Asianhallinnan prosessien
kehittäminen organisaatiotasolla vaatii ao. alan osaamisen kehittämistä, mikä on aloitettu v.
2018 aikana ja jatkuu edelleen vuonna 2020.
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3 Tilikautlen tulokscn muodostr¡minen ja toiminn¿rn rahoitus
3.1. Tulosaluc / tilivelvollisuus
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3.2.Tilikauden tulokscn muorlostumine;r
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3.3. Toiminnan rahoitus

Rahoituslaskelma 2019 | àALB
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3.4. Rahoitusasema ia sen muutokset

Tase 31. 12.2 Otg / 31,12.2019
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Talousarvion sitovuus käyttöta lousosassa

Peimarin koulutuskuntayhtymässä on määritelty kustannuspaikkatasot tiimeittäin maaseu-

tuopistossa ja kala- ja ympäristöopistossa sekä käyttötarkoituksittain ja tiimeittäin koulutus-

kuntayhtymän yhteisissä palveluissa. Sosiaali- ja terveysopistossa ei ole toiminnallisia tiimejä.

Tiiminvetäjät ovat tilivelvollisia oman kustannuspaikkansa talousarvion toteumasta netto (tu-

lot-menot) tulosaluevastaaville. Tulosaluevastaava on llkka Harkkila koulutuskuntayhtymän

palveluiden, maaseutuopiston ja kala- ja ympäristöopiston osalta sekä Maria Luoma-aho so-

siaali- ja terveysopiston osalta.

Tulosaluevastaavat (Harkkila, Luoma-aho) vastaavat hallitukselle, ettei tulosalueen yhteen-

laskettua määrärahaa (tulot-menot) ylitetä.

Yhtymähallitus vastaa yhtymävaltuustolle, ettei yhtymävaltuuston asettamaa määrärahan

nettomenoa ylitetä koko organisaation osalta.

Ta lousarvion sitovuus i nvestointiosassa

lnvestointeihin käytetyt määrärahat on hyväksytty talousarviossa hankkeittain. Kullekin

hankkeelle on määritelty vastuuhenkilö, joka on tilivelvollinen hankkeen toteuman osalta yh-

tymähallitukselle.

yhtymähallitus voi tehdä hankkeiden välisiä määrärahasiirtoja investointiryhmien (1. raken-

nukset ja rakennelmat sekä 2. koneet ja kalusto) sisällä tarvittaessa'

yhtymävaltuuston päätäntävaltaan kuuluu investointiosan yhteenlasketun toteutuman yli-

tyksen hyväksymínen sekä investointiryhmien välillä mahdollisestítarvittavien määrärahasiir-

tojen hyväksyminen.

Kalatalous- ja ympäristöopiston jalostustilan jäähdytys rikkoutui äkillisesti heinäkuussa 2019,

eikä varaosia enää ollut saatavissa vanhaan laitteeseen. lnvestointia ei ole huomioitu talous-

arvion investointiosassa, koska kyseessä on äkillisesti rìkkoutunut laite'

tlman jäähdytystä ei pystytty saavuttamaan elintarviketilan edellyttämää sisälåmpötilaa eikä

tilassa olisi voinut järjestää kalanjalostuksen koulutusta. Jäähdytysjärjestelmä tuli korjata vä-

littömästi sen rikkouduttua, jotta kalanjalostuskoulutuksen jatkuminen opetuksen alkaessa

syksyllä 2019 olisi ollut mahdollista. Hânkinta tehtiin talousjohtajan hankintapäätöksen pe-

rusteella (3.7 .2019 S 43) koulutuskuntayhtymän johtajan vuosiloman vuoksi.

3.7. Hallituksen esitys tilikauden 2019 tuloksen käsíttelystä

yhtymähallitus päättäåi tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen jättämisestä tilintarkastuk-

seen ja tarl<astuslautakunnan valmislelun jälkeen edelleen yhtymävaltuuston käsiteltäväksi

sekä esittàä yhtymãvaltuustolle 115.100,90 euron suuruisen yiijäärnän kirjattavaksi ylijäämä-

tilille.
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4. Talousarvion toteutu minen
4.1. Tu loslaskelmaosan toteutuminen
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60200

60åort

.604P
605@,

60600

@700

7O Keh lttärni stolml nta -53

S0 Ruokapalvelç¡!

30 Asuntölà. jà tilapálvelut
-53r126

-350r426
= 

245ß4
-226367

-338 611

.938/92
:516:30,1

¡1'515:584

Vyörytettävät erät
30 Asuntola- ja tllapalvelut
65 Opëtukg-en palvelut

20 ïêtohalllnto
10: Hallintopalvelut
70 Kehittämistoiminta

-7 tt4
J6'468

-39 7',54

-49 100

-14383

-23,8V4

;21,705

:X33,405

.tæ769
-48 26s

.37.419

€¡l:019
-209 091

-258 248

-75647

-68 408

-62r92
-382 250

-472XL7

-138 294

Rahoitustuotot ja -kulut
Poistot - opistoittaín
Poistot - yhteiset Wör1,tettävät

30
-40 581

-2148

110

-146 959

-7 209

-663

-493 135

-11 299

-523

-680 676

-20 5s6
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4.l.3.Tuloksellisuusarvioi ntí

Tulss,ko,rttjP-e-imarinloulstuskUntay,hlymä

TULOKSELIISU USARVIOINTT
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KUNTAYHTYMÄ

- ammatil I i nen peruskoul utus
- ammatillinen lisäkoulutus

- a mmati I linen peruskoul utus

- ammatil I I nen I isåkoulutus

Tot.havolte

Tavöitè Tot.

103.9 107,5
Taloudelllne n suorltusþþ
- to¡mlntâtuotot tolmlntakuluista %

3.7 6,9s- vuosikate % toimintatuotoista
- vuoslkate % a
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4.1.,4 TulosalueKoulutuskuntayhtymänpalvelut
vastuuhenkllö: kuntayhtl¡¡män johtaja llkka Harkkila

10000 Yleishallinto/Y/Satu Villa
15000 Ko u I utuskuntayhtymä n yhte iset/y/Satu V¡ I la
40000 Ta lousha llinto/Y/Satu vílla

20 Tietohallinto
20000 Tietohallinto/Y/Lauri Vaura

30 Asuntola- ja tilapalvelut
30000 Kiinteistö/y M T p K s/ Atte Kajanen
66000 Opiskelijamajoitus/K T P/Atte Kajanen

50 Ruokapalvèlut
50000 Ruoka palvelutlK T P S/Satur Villa

OS ,P't -hËlttt
6-,5200 Yhtêisten aíneiden opetus/K M:T P S/Maria Luoma-aho
6s+Oo Opintotoimisto/y K M p T S/Maria Luoma-aho
65500 Oþiskeluhuolto/Y K M S/María Luoma,aho

70 Keh¡ttämistsiminta
70000 Ha nkkeet/Y/llkka Uarkkila
70100 Kehittämistoiminta/Y K M S/tlkka t-tarkkila
7AZþ0 Koulutusvienti / V K M S / tlkka [tarkkila

Talous,

30

3l

913

32

33

34

35

myynlituotot

Koilauksetrkunnilta Ja kuntayhtymlltå

Muut suorlttelden myynlltuötot

Maksutuoiot

Tuot Ja,awstukset

Vuokratuotot,,

Muul tolm¡nlatuolol

11õ,8 %

79,2 0/i

1Tl.¡4 %

tài,zx

92i8 '/.

S7,1 o/o

76,4 o/o

75;3':%

82,7 %

104;3 %

102,210

114,2 yo

To

40 Palkatia palkkiot

41 Henkllöslwkulrrt

4'11 Eläkekulut

415 Muuthenkllttsiwkulut

43 PahÊlujen ostol

4õ Aineetja tandkkeet

47 Awstukset

48 Vuokrat

49 Muut kulut
:

,:,tp,lfiliYr,Al(Áï,Ë .',.
Rahd¡tustuotot ja *ulut

,: , ,'. {9.-9,$,lIiATE

6 AU 71¡7

I 528 2749,0:01¿

195 199

r Bòi

166 q74

215 210

€75 357

-83 388

-960 658

-930 453

-203

-77 731

7a;7

-345 6q,2

-1

-151

438745

97i4

158 059

71sJ,314

86,4 rÃ

118,3 %

510,1 %

101,4 %

-58{t 515 oÁ lo
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Tu losa lue Palvelut/Toiminta

Projektien/ hankkeiden rahoitus, erillismäärärahat, tuet, avustukset

Peimarin koulutuskuntayhtymän/Ammattiopisto Livian hanketoimintaan sisältyi vuonna

2019 sekä kaikkien kolmen opiston yhdessä kotimaisten ja kansainvälisten yhteistyöverkos-

tojen kanssa toteuttamia hankkeita, että eri opistojen alakohtaisia omien verkostojensa

kanssa toteuttamia han kkeita.

Toimimme partnerina Varsinais-Suomen ammatillisten oppilaitosten kanssa Opetushallituk-

sen sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella toteutetuissa hankkeissa, joiden ta-

voitteena oli henkílöstön ja työyhteisöjen osaamisen kehittäminen, opetus-, opiskelu- ja oh-
jausmenetelmien kehittäminen, sekä laadun varmistaminen ja laatuosaamisen kehittäminen'

Osallistuimme myös uusien hankkeiden suunnitteluun ja hankehakuihin.

Kalatalousalan kehittämishankkeita valmisteltiin Euroopan meri- ja kalatalousrahaston, pai-

kallisten kalatalousryhmien rahoitushakuihin ja toimimme partnerina LUKE:n koordinoímassa

Vesiviljelyn innovaatio-ohjelmassa.

Luonnonvara-alan kehittämishankkeissa olimme vuonna 20L9 mukana MMM:n, ELY:n ja

YM:n rahoittamissa hankkeissa partnereina, sekä koordinoimme Luomumpi Varsinais-Suomi

ha nketta.

Erasmus+ ohjelman rahoituksella toteutimme opiskelijoiden ja opettajien liikkuvuus- ja kehit-

täm¡shankkeita.

Hankerahoituksen osuus vuonna 2019 oli n 100 000 euroa ja se koostui edellä kuvatusta

hanketoiminnasta. Kasvua edelliseen vuoteen noin 10 %.

Kiinteistö/ Toiminta

Kiinteistöjen hoidosta vastaavat Maaseutuopistossa ja Sosiaali- ja terveysop¡stossa 3 päätoi-

mista kiinteistonhoitajaa sekä kiinteistötimpuri, yhteensä 4 henkilötyövuotta. Kalatalous- ja

ympäristöopiston kiinteistönhoitopalvelu ostetaan Paraisten kaupungilta. Kiinteistöjen sii-

vouksista vastaa yhteensä 7 laitoshuoltajaa. Toimintavuonnä toimipisteissä suoritettiin lä-

hinnä parannus- ja kunnostustöitä.

Kiinteistöpäällikkö Atte Kajanen irtisanoutui 7.L.2A20 alkaen. Seuraajaksìvalittiin Karri Nur-

mi, joka aloittaa työt 3.2.2020.

Tuloskortti Palvelut

Asiakastyö

Tavo¡te Tot

Opiskeliiapalaute opetus 3,5 3,1

TU LOKSELLISU USARVI OI NTI Tukipalvelut
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4,tr.5, Tulo¡alue / Maaseutuopisto
vastu u he n Riltr Ku ntayhtym å n Jb htaíJà llkRa H a ilikllã

27

60100 Eläín / P Rosita lsotalo
60200 Maatalous,,/ TJenna Ekman
60300 Metsä / P Matleena Lindström
60400 Luo,ntö / T Taina: KUinrnühsälo
60500 Kukka I f Marika Aaltonen
60600 Tuötanto / T Jäana Jaakkola.Joento
60700 Viher / T Hannu Haapamäki
65000, Opistön yhtèisetlP /M 1l kka Haikklla

TälOt¡sr

i,

::

30

31

313

32

33

34

35

36

Uiketolminnan myynllluotot

Konaukset::kunnllta ja kuntayhtymlltä

Muiit suoriltqldqn myyntlluqlot

Mâkeutu0t0t

Tuet¡Ja awstukset

Vuokratuotol

Muut tol¡nlntatuotot

valmlste\ârâstojen::muutos

Henkllöstökulut

Palkat la palkkiot

Henkilöslwkulut

Eläkekulut

Muut henkilöslu¡kulut

Paltælujen oslot

Alneet':ja tàft{kkeet

Awstuksèt

Vuokrat

Muut kulut

gg,20h

0Á

%

9/o

%

0,0

16;2%

103,5

85,6 %,

87,7 o/o

95,5 %

429-8%

166,0 %

110,9 %

20,5%

400

40

41

411

415

ß
45

47

48

49

%

%

o/¡

nh

ri

6922682 95aO

130 758

2,540

25 100

-246 {

QgI.W

'109;8

422¡4

a 009793

-2482t,2 3

€27 539

-499r,465

-89':075

-2ô2 589

-509 124

.1s'0ç2

-5'223

-33 7S5 1 1'l,S

104;8

89,1

100,4

100;6

142,9
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Tulosalue Maaseutuopisto/Toiminta

Maaseutuopiston tulosalue muodostui toimintavuonna seitsemästä ammatillisen opetuksen

tiimistä,

Opiskelijakiintiö oli talousarviossa 521 opiskelijavuotta. Vuosikeskiarvo 2019 oli 531 opiskeli-

javuotta, joten toteutuma ylitti talousarvion tavoitteen 10 opiskelijavuodella'

perustutkintoa suorittavien opiskelijoiden opiskelijavuosikertymä jäi talousarvion tavoittees-

ta. Toteutuma 410 opiskelijavuotta oli 93 % tavoitteena olleesta 439 opiskelijavuodesta' To-

teuma oli kuitenkin 9 opiskelijavuotta enemmän kuin 201-8. Kesän ja syksyn aikana kertymä

parani, vielä alkukesästä kertymä oli edellistä vuotta alhaisempi'

Ammatillisen lisäkoulutuksen kertymätavoitteena oli82 opiskelijavuotta. Tavoite ylittyisel-

västi, toteutuma oli L21 opiskelijavuotta. Määrällisesti tärkeimmät tutkinnot olivat eläinten-

hoitajan Al floristin AT ja arboristin AT. Toteutuma oli lähes sama kuin 2018.

Negatiivisten keskeytysten määrã maaseutuopistossa oli 4,8%. Negatiivisten keskeytysten

määrä oli talousarvion tavoitteessa. Negatiivisten keskeytysten määrä pieneni selvästi edelli-

sestä vuodesta ja on toiseksi paras tulos kuuteen vuoteen:

201.3

20L4
2015
201.6

2017
20L8
2019

9,3%
6,0%
5,0%
5,8%
4,3%
8,0%
4,8%

Maaseutuopiston läpäisyprosentti alitti asetetun tavoitteen (72 %1, Toteutuma oli 60 %, eli

selvästiheikompikuín edellisenä vuonna (77%1. Puutarhan yo-ryhmän (72%lja aikuisten

(76%l sekä eläintenhoitajien l7t%l läpäisyt olivat hyvìä. Kaikkien muiden ryhmien läpäisyt

alittivat talousarvion tavoitteen. Puutarhan pk-ryhmän läpäisy oli erittäin heikko, vain 29 %'

Opetuksen uusiutumisen tavoitteena maaseutuopistossa oli vähintään yhden koulutustuot-

teen syntyminen toimintavuoden aikana. Tavo¡te täyttyi; toimintavuonna aloitettiin uusi op-

pisopimuksena toteutettu kaupan hedelmä- ja vihannestiskien hoitajien koulutus vuoden

2019 alussa. Lisäksi puutarha-alan perustutkinnossa aloitettiin iltaopetus, Lisäksi tavoitteena

oli kehittää Livian markkinointia osana Turun yliopiston matkaíluto¡mìntaa, Toimintaan pal-

kattiín osa-aikainen työntekijä hoitamaan opastuksia, mutta toiminta lopahtiyliopiston päät-

täessä siirtää toimintansa poís Tuorlasta'

Opetuksen yhteyclessä toteutettava oma energiantuotanto laski toimintavuoden aikana 62

MWh:lla, Suurin selittävä tekijä on biodieselin valmistamisen putoaminen ennätyksellisestä

vuoden 2018 tuotannosta {49 0001) 25 500litraan. Jatkossa Livia eijalosta kaikkea Kespron

käytettyä ruokaöljyä, osa raaka-aineesta jalostetaan laivojen polttoaineeksi. Paimion toimi-

paikan hake tuotettiin metsäopetuksen yhteydessä, energiaa tuotettiin 1248 MWh. Määrä

on lähes sama kuin 2018, Omaa aurinkoenergíaa tuotettiin 37 900 kWh. Tuotos on pienempi,

mitä laitevalmistaja aikanaan ilmoitti, Maaseutuopiston energiaotnavaraisuus laski 24 %:iin

{27 %ZO1,S).Taloudellisestiem. tiimit tuott¡vat kuntayhtymàlle kymmenien tuhansien euro-

jen arvosta säästöjä.
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Maaseutuopisto

- a mmatlllinen peruskoul utus
- ammatilllnen I lsåkoulutus

l[at

-, ammatl ll i nen peruskoul utus
- a mmatil linen llsä koul,utus
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4.1.6. Tutosalue/Kalatalous.ia ympäristöopisto
vastuuhenkilö: Kuntayhtymän johtaja llkka Harkkila

30

lFalous

61200 Ympäristö /K Charlotta Hagman

65000 Opiston yhteiset /K llkka: Harkkila

Lilketolminnan myyntltuotot

Korvaukset kunnilta ia kuntayhtymiltä:

Muüt'suoritte iden':rnyyntituotot

Maksutuotot

Tuetja,avustukset

Vuol(ratuotot

Muut tolmlntatuotot

ValmlstevarastoJen,muutos

HenkllöstökuJut

Palkat'ja,,palkklôt

He nkÌl öslvukul ut

Eläkekulut

Muut henkllöslvukulut

Palvelujen ostot

Alneet Ja,tarvikkeet

Avustukset

Vuokrat

Muut kulut

Ra -kulut

Po¡stot la muista

30

31

313

32

33

34

35

36

43

45

47

48

49

400

40

4t

2Q,2:%

100,1%

7Ol,A,16

95,6.%

97,8%

85,5%

97,2%

r33tO%

Lt4,9Yo

4L7

435

%

]l

4:500 tlz,

2r,rBv

118

TTæ

1993

1@1803

4t,

nL'

.t

-v 7'707

-596'250

-12L457,

--100163

-27294

-82t87

-61 305

-I076

-æ3

-6086

ffi,7

92,

i4

427,0

u,2
732,!

-6 098
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Tulosalue Kalatalous- ja ympäristöopisto/Toiminta

3t

Opiston tulosalue muodostui kahdesta ammatíll¡sen opetuksen tíimistä; kala- ja ympäristö-
tiimistä.

Opiskelijakiintiö oli talousarviossa yhteensä L1.6 opiskelijavuotta ja vuoden 201"9 kertymä oli
101 opiskelijavuotta. Toteutuma jäi siis talousarvíon tavoitteesta L5 opiskel'rjavuoden verran.
Opíston perustutkintojen opiskelijavuosikertymä oli 84, joka oli 89 % talousarv¡on tavoittees-
ta 94' Kertymä oli kuitenkin suurempi kuin vuonna 2OL8 (791. Ammatillisen lisäkoulutuksen
kertymä 17 opiskelijavuôtta jäi myös tavoitteesra (z2l ja oli sama kuin vuonna 201g.

Kalatalouden opiskelijoiden määrä on vähentynyt valtakunnallisesti. Suomessa kalatalouden
perustutk¡ntokoulutusta antaa enää kolme oppílaítosta, ltä-Suomessa koulutus on päättynyt,

NegatiÍvisten keskeytysten tavoite 9 % eitoteutunut, toteutuma oli tI,L%. Vuonna 20L5lu-
ku oli 12 %,iolen kehitystä eiole tapahtunut. Opiston op¡ntojen läpäisy olivain 36%(2OLB
olí 3o %,2017 oli 50 %,2016 oli 63 % ja 2015 oli 50 %). Tavoitteena olleeseen 65 %:iin ei siis
päästy. Ympäristötiimin läpäisy oli eríttäin heikko, vain 27 %.

Opetuksen uusiutumisen tavoitteena opistossa oli vähintään yhden koulutustuotteen synty-
minen toimintavuoden aikana. Tavoite e¡ täyttynyt, kalatalouden erikoisammattitutkinnon
koulutuksen järjestämislupa saati¡n vasta vuoden lopussa 9 kuukauden käsittelyn jälkeen.
Näin ollen koulutus aloitetaan vasta 2020.

Toimintavuoden aikana kalatiimin hanketoiminta oli merkíttävää niin toiminnallisesti ku¡n ta-
loudellisestikin. Lisäksí opisto on mukana Opetushallituksen koulutuksen vientikokeiluhank-
keessa.

Elokuussa 2019 toteutettiin Valtakunnalliset ammattikalastusmessut avoimien ovien yhtey,
dessä
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Tuloskortti Kalatalous- ja ympåristöopisto

TU tO KSEIIISU U SA RV IOI NT.I Kal atalous- ja ympäristöopisto

32

iltavolte Tôt¡

16

5

I Ot.

84
L7

Valmlstuvat oplskelllat
- a mmatll I i nen peruskoul utus
-::ammati I I i nen I i,säkoul utus

lIavuosl

- ammatlJ I i nen peruskoul utus
- ammati I I i'nen I I säksul utus

I rot, ' 
,Tavolte

Keskeyttämlsaste
Tutklntolen läoälsvaste
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%36

7%l
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4.1.7.Tu losalue/Sosiaali- ja terveysopl5to
v_astuuhenkilö:: rêhtöri Mra ¡.ia Luoma-aho

,65000 Opistoñ thte¡set /S Maria Luoma-aho

Tàlous

31

31?

g2:

33

34

36

3ô

Liiketoimlnnan nyyntltuotol

l(ónar¡kset kunn¡lt Ja kuntaytrtymlltå

Mu¡rl, s uo-ritteiden myy¡tibrotol

MAkõutuotot

ruótlà swiiùksðt

Vuokratuotot

Muul'tolmlntaluotot

V¿lirilsteråfasloJEn muutos

9913'%

0,0::%

26,9,%

260;O'91

0,0%

98,0 %

#,7 Vq

9415 %

96;7 %

84,3 %

4v,0%

9¿It2Yo

23'0 Vo

80;2 96

400

40 Palkaua pslkklol

41 l-lshk¡l8sh,ukulut

411 Elå¡h€kùlul:

415 MqUthênkllöslwkuluti

eahetu.¡en osiot

Ainêêt ja{anlkkâol:

Awstukset

Vuokrâl

Muút kulüt,

43

46
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4i8
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-1 410 799

-2¡B'eto
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-50 576

.61 399

-31:712

"1 768

101;8,

-1rÊ

390,4 þ/6

68,2
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Tulosa lue Sosiaali- ja terveysopisto/ Toiminta

Sosíaali- ja terveysopiston opetustoiminta sísältää sosiaali- ja terveysalan perustutkintokou-

lutuksen ja ammatti- ja erikoisammattitutkintojen koulutuksen sekä tutkintoon johtamatonta

täydennyskoulutusta. Opetustoiminnasta vastaa rehtori yhteistyössä tutkintovastaavien

kanssa. Opetuksen toimijat ovat jakautuneet tutkinnon osa työryhmiin tutkinnon osittain se-

kä omaan at- ja eat-koulutusten työryhmään. Jatkuvasta hausta ja oppisopimuskoulutuksesta

on tullut merkittävä osa opiskelijahankintaa. Sosiaali- ja terveysalan toimijat ovat alkaneet

löytää oppisopimuskoulutuksen yhdeksi vaihtoehdoksi rekrytoida työntekijöitä. Jatkuva haku

ja oppisopimuskoulutus vaativat koulutuksen järjestäjältä joustavia ja asiakaslähtöisiä opin-

topolkuja yhä enemmän ja nopealla aikataululla'

Sosiaali- ja terveysop¡ston opetuksen sisäinen opiskelijavuosikiintiö oli 323 opiskelijavuotta ja

toteutuma oli 277 perustutkinto-opiskelijavuotta ja 62 ammatti- ja erikoisammattitutkinto-

opiskelijavuotta eli yhteensä 339 opiskelijavuotta, Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista

muutaman tutkinnon opiskeluoikeus päättyy vuosina 2O2O ia 2A21', ioka on hieman aktivoi-

nut opiskelijoita tekemään suorituksia. Opetuksen tavoitteena oli saavuttaa kiintiö sekä jat-

kuvan haun kautta tulevien opiskelijoiden integroituminen opetuksen ryhmiin mahdollisim-

man joustavasti ja opiskelijan etua noudattaen'

Opetus oli vielä haasteellista toteuttaa, sillä samaan aikaan menee vanhan ja uuden tutkin-

non perusteen mukaisia opiskelijoita. Sosiaali- ja terveysalan perustutk¡nnon uusi tutkinnon

peruste eroaa selkeästi vanhasta ja haastaa koulutuksen järjestäjän tekemään vaihtoehtoisia

ja työvaltaisia opetusjärjestelyjä. Vanhoílla tutkinnon perusteilla opiskelevia on vähemmistö

opiskelijoista, mutta tämä tuotti ongelmia opetusjärjestelyissä sekä opetuksen resurssoinnis-

sa. Syksyllä 2019 aloitímme pitkän tauon jälkeen työvoima koulutusta lähihoitajille.

Koko lukuvuoden ajan kehitettiin HOKS-käytäntöjä ja yksilöllisten opiskelupolkujen rakenta-

místa. Aloittaville ryhmille pidettiin Luki-testit, jotta voisimme paremmin huomioida lukivai-

keudet oppimistilanteissa. Henkilökohtaistamisen prosessia on käsitelty eri koulutustilai-

suuksissa ja kokouksissa ja sitä kehitetään edelleen tosin ohjelmistotoim¡ttajan ehdoilla' Yksi-

löllisten opintopolkujen kautta tehostimme läpäisyä, tosin kehittämistä tarvitaan víelä, Pílo-

toímme Skhole-digitaalista oppímisalustaa, mutta se ei soveltunut toisen asteen sosiaali- ja

terveysalan perustutkintoon niin hyvin kuin ammattikorkeakouluopintoihin.

Office 365-ympäristön palvelut eivät paljoa edenneet lukuvuoden aikana, ainoastaan Skype-

toimintoa alettiin käyttãä enemmän. Opettaj¡en digitaítoja kehitettiin sisäisillä koulutuksilla

ja niiclen tarve on suuri, sillä ohjelmistot päivittyvät ja keh¡ttyvät koko ajan. Yhteisten tutkin-

non osien integro¡ntia ammatillisiin aineisiin tehtiin pienimuotoisestija tätä kehitystyötä jat-

ketaan edelleen. Samoin on lisätty vaihtoehtoisia tapoja suorittaa yhteiset tutkinnon osat ja

aloitettu maakunnallinen yhteistyö yhteisten tutkinnon osien opettajien kesken sekä eri kou-

lutuksenjärjestäjien kesken. Kurssìtarjottimen kehittäminen sote-op¡nto¡hin ei edennyt

eteenpäin, mutta ajatus elää edelleen ja pyritään vuoden 2020 aikana etenemään asiassa'

Haasteena sosiaali- ja terveysalalla on edelleen Sote-uudistuksen aikataulu ja ratkaisut. Työ-

paikalla järjestettävä koulutus tuottaa vaikeuksia, sillä kaikilla alueen koulutuksenjärjestäjillä

on samoihin aikoihin työelänrässä o¡rpimisen jaksot ja työpaikoista on pulaa. Kävitnme yh-

teistyöneuvottelut yksityisen sosìaali- ja terveyspalvelujen tuottaja Attendon kanssa ja läh-

dimme tekemään työelämäpainotteista koulutusta, ohjatumpaa ja tiiviimpäà yhteistyötaj

tyoelämässä oppimiselle sekä vastavuoroisesti järjestämme täydennyskoulutusta Attendon

tarpeisiin. Yhteistyö käynnistyi loppuvuodesta 2019 ja vuoden 2020 aikana saamme koke-

muksia ja mahdollisesti voimme edelleen kehittäà yhteistyötä ja työelãmässä oppintista pal-
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velemaan opistoa ja työelämän to¡m¡joita. Mikäli saadut kokemukset ovat positiivisia, py-
rimme laajentamaan toimintamallia myös muiden toimijoiden kanssa yhteistyön pohjalta ja
näin tiivistää entisestään työelämässä oppimisen yhteistyötä aidoissa työympäristöissä.

Loukko-verkoston kautta pyrimme lisäämään lähihoitaja-koulutuksen vetovoimaisuutta ja
tietoisuutta suorittaa lähihoitajan tutkíntoa erilaisin tavoin asiakaslähtöisesti. Samalla halu-
amme taata kaikille opiskelijoiile mahdollisuuden suorittaa näytöt aidoissa työelämän toi-
mintaympäristöissä ja vastata yhteiskunnan hoito- ja hoiva-alan työntekijätarpeeseen. Louk-
kotoimintana järjestimme yhteisiä koulutustilaisuuksia ja tapahtumia. Loukko-verkostona
teimme yhteisia pelisääntöjä työelämässä oppimiselle ja tutkinnon perusteen toteuttamisel-
le, joissa huomioidaan paikalliset tarpeet.

Teimme aktiivista yhteistyötä alueen hanketoimijoiden ja eri yhteistyökumppaneiden kanssa
(esim. Kaarinan kaupunki) pitämällä info- ja keskustelutilaisuuksia. Sosiaali- ja terveysopisto
toimi aktiivisesti sosiaali_ ja terveysalan koulutuksen eri foorumcilla.

Markkinointion ollut pitkälle sähköistä markkinointia median erívälineiden kautta sekä suo-
ramarkkinointia alan toimijoille (yhteistyö eri työpaikkojen kanssa, työpaikkaohjaajakoulutus,
yhte¡set hankkeet ja projektioppiminen työpaikat, teemakoulutukset ja teematapahtumat).

Tu loskortti Sosiaali- ja terveysopisto

TU LOKSELLISU USARVIOI NTI Sosiaali: ja terueysop¡sto

I rot.

- a mmati I I i nen peruskoul utus
- ammatillinen lisäkoulutus

lmistuvat opiskelijat

98

19

Kiintiö Toti
- a mmati I I inen perus koul utus
- a mmat¡ I I ¡ nen lisä koulutus

lijavuosi

uu koul utus

Tavoite Tot,
n muodollinen 90 0/, 96%

Tavoite
Opiskeliiapalaute opetus 4l

Tavoite ïot
Keskeyttäm isaste

Tutkintojen läpäisyaste
701

70%
r,80%

63%
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4.2. I nvesto¡ntlen toteutu rRlnen
4.2.1, I nvestoinnit yhteensåi

36

Ma+'ia veslálue'et

Rakennuksçl
Kll nteät :räkênileetr jä laitteet
KoneetJa kalusto

Muu:t ai nnel liset hyödy:kkeet

sv"274,W

ìä¡{i.ffiü¡$iE¡
. ..,..,,11,,....i:,,.,,

ìãCIiËp¡æ

;í*6{*ftisä:

#wjË}

X9688 1329.,egg,OO 1330.045,æ

.4$Þ ffi'' ìr#ffiffi=i ,Sffii#
,ËSü0$OG' ';,JgS&q@' .iütãSÊfi06i

'iÐs#i#' fls:ryd*ffi; ,"ssffiXpj

Raken,nukset

Kl lntêilürakenteet Ja lãliteet
Kone,et ja kal,usto

Ir4uul ai n"ee I liset,h,yödykke et

Sitovuus: Rakennukset, rakennelmðt ja koneet ja kalusto yhtymähallitus yhtymävaltuustoon ntihden. Han-

ketason sitovuus tilivelvol liset yhtymä hallitukseen nähden.
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4.2,.2. I nvestoinnit hankkeittaln

31

A

ItM*â

AIgMETIL

Uu¡lnvedolnnlt

l{clcçn 9¡nrålocr¡ucktnla lllÈÞfmlanraltqut

Meisåillàt

467

r.átð::00ù' l slü.ã6ã -367

t9 688

t9€08

,0

fffiiF,C*

B

BlSPASUU

BfSKSAPE.

B:ISKSAtA

BlgKVEJA

B1gPASUU.

BlgPKOAU

Bjlg:IKOSA

Korv¡uslnvedolnn¡t

Asuntolâhuon uuslmlnen,kakSlot:'Falmlo

,Alaplhan sadewçfjålestolmån korjaus

Koulu¡akennr¡s sâlaojlên uuslmlnên

Jqlosluksen::Þdenjäähdytln

Asunioiahupn uuslmlnen,kakslot Pâlmlo

l(gnaamo låmmöhwlhdln Jp autqmatilkka

Kouluråkennuksen salaojltuksen uuslñilnefi

lto 000 136 800:

30 000

30 00û

0

10 000

'10 000-

30 000

;#r,Ë{0i

,'$i6.9;
iËPp:
tiiÌöffi
,"truiffii

$fiijip

i2445,

i¿'F,'fu

18,'l20t

7A:i4g1t

-1',2:,449

.30,:000

30:'000

0

10,000

1.0lö00

11 880

i
:

A

A19P.VARA

AIgPVETA

B

BlgILUKI

Bl9SttMA

B1gYLAVE

rr0 000

10:000

100 000

86 000

1:0'000

50,,000

25:,000

r 10: 000

1'0::000

100:,000

'l36,000'

10,:000

100 000

25,000

146,901

8:793

1l48A1

23,otr':7

I'10:000

10 000

100 000

-'t0 901,

1 2A7

-14 031

1 923

UßlnvesÊolnnlt:

Vâra\,þimâ Palmlo

Vesola talotek uuslmlnen llmanralhto

Korva uslnvêdb¡n¡.¡¡t

LuKtuslärjgslelmån uuslmlrBn Tuo¡la

llman\aihtogån€êraus \aihg ll

Langalonwrkko

A

AI9KVENE Venematkallukalastukseen

A19PHAMM Hammasröntgen

B Korvâuslnvertolnn¡t

BlgTKYKO Kyhiikonemaatalous

60:000

30 000

20 000

35 000

35 000

30 000

20 000

36 000

35 000

274

17 747

1S 527

29 869

29 869

12726:

12 2f;3

473

6 131

5'131
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4.3. Raho¡tusosan toteutumihen

38

Talousar¡ion mhoitusosan totsutr¡m¡sv€rtâ¡lu

TA
â0rs

MTA I

2019 TA

¿p1i9

MTArI

2019

Vuosíkate +/-
satunnais€t er,ät+/-

rohavlria

.l
"Llnves.to¡ntlmenot -

Ra holtusosuudet'lnvestolntlmenolrhln +

Pysyv¡ën vas ävjeh hyödykke¡dê,ñ:l,uovutusrtulötl

5s

Antola,inauksen: r.nu utokset,

La I na ka nna n muuùoks et
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Kuntayhtymäkonserni
Kuntakonsernin toiminta ja talous

39

5,

5.1.

Peimarin koulutuskuntayhtymän konserniin kuuluu ainoastaan koulutuskuntayhtymän 1,0O%

omistama Peimarin koulutus Oy (y-tunnus:2926041-21. Peimarin koulutus Oy on rekisteröity
kaupparekisteriin 8.8.2018. Peimarin koulutus Oy järjestää koulutusta ja myy koulutuskun-
tayhtymän ammattitaitoa vapaille markkinoille. Julkisen organisaation toiminta, mikä kilpai-
lee vapailla markkinoilla ja tapahtuu liiketaloudellisin perustein tulee kuntalain mukaan yhti-
öittää.

Yhtiön toiminnan tarkoituksena on yhtiöjärjestyksen mukaan osaavan työvoiman saatavuu-
den turvaaminen alueen työmarkkinoille sekä liiketaloudellinen kannattavuus. Peímarin kou-
lutuskuntayhtymä ei ole asettanut tarkempia tavoitteita osakeyhtiön toiminnalle.

5.2. Konsernin toiminnan ohjaus

Yhtymävaltuusto on kokouksessaan 19.6.2018 5 10 hyväksynyt Peimarin koulutuskuntayh-
tymän konserníohjeen osakeyhtiön toiminnan ohjaukseen. Konserniohjeella pyritään yhtei-
sön ohjauksen yhtenäistämiseen, toiminnan läpinäkyvyyden lisäämìseen, koulutuskuntayh-
tymän yhteisöstä saâman tíedon laadun parantamiseen sekä tiedonkulun tehostamiseen,

Peimarin koulutus Oy:n hallitus koostuu yhtymähallituksen puheenjohtajasta (Kalervo Kor-
vensyrjä), yhtymävaltuuston puheenjohtajasta (Tapani Lahti), kuntayhtymän johtajasta (llkka
Harkkila) ja talousjohtajasta (Satu Villa). Osakeyhtiön hallítuksen puheenjohtajana toimi¡ Ka-
lervo Korvensyrjä. Osakeyhtiön hallituksen kokoonpanon takia tiedon koetaan kulkevan hy-
vin osakeyhtiön ja konsernijohdon välìllä.

Konserniohjeen kohdan 8.3. mukaan välitilinpäätökset tulisi laatia puolivuosittain ja vuosira-
portointi tapahtuu tilinpäätöksen yhteydessä. Välit¡linpäätöstä ei kuitenkaan toimínnan vä-
häisyyden vuoksi tehty. Osakeyhtiön talous toteutui melko hyvin laaditun talousarvion mu-
kaisesti.

5.3. Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä

On oletettavaa, että osakeyhtiön toiminnan volyymi vaihtelee vuosittain merkittävästikin.
Osakeyhtiön tavoitteena on saada lyhytkurssít, kuten korttikoulutukset vakiínnutettua osa-
keyhtiön toiminnaksi. Tällä hetkellä osakeyhtiön toiminta on vielä pienehköä. Liikevaihto v.
201-9 oli 1.64.167,89 euroa.

5,4. Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä

Peímarin koulutuskuntayhtymän konsernivalvonta on järjestetty konserniohjeessa kohdassa
1-0 määrätyn mukaisesti.

Kuntalain 122 $:n mukaan yhtymävaltuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista var-
ten tilintarl<astusyhteisön, jonka tulee olla julkishallinnon ja -talouden tilitarkastuslautakun-
nan hyväksymä yhteisö (JHTT-yhteisö). Koulutuskuntayhtymän L00 % omistamien tytäryhtei-
söjen tilintarkastusyhteisöksi tulee valita sama tilintarkastusyhteisö kuin koulutuskuntayh-
tymällä.
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Koulutuskuntay,htymän ja Peimarin koulutus oy:n tilintarkastajana to¡mii BDo Audiator o¡1,

päävastuul lisena tilinta rkastaja na HT, JHT Sinikka Niitynperä.

Konsernin toiminnassa ei ole havaittu puutteita taiväärinkäytöksiä kuluneella tilikaudella,

Tytäryhteisöjen sisäinen valvonta järjestetään koUlutuskunta¡rhtymän Sisäisen valvonnan ja

riskienhallinnan ohjeiden mukaisesti. Peimarin koulutus Oy:n hallituksen ja toimitusjohtajan

vastuulla on sisäisen VaJvonnan rakenteiden luominen omassa organisaatiossaan.

Konserrniohjeen, noudattamista valvoo konsernijohto'

ohjeiden anto tytäryhteisöille on ollut riittävää ja liedohkulku ôn järjestetty tarkoítuksên

mukaisella tavalla.

5.5. Konsernitilinpäåitös ia sen tunnusluvut
5.5.1. Konsernltuloslaskelma

Toimintakate

Rahoitustuole¡. ja kulut
Muut rahoitustuotot

Muut rahoitt¡skulut

Vuosikate

Po¡stot

Tilikauden tulos

Tuloverot

TITIKAUDEN YLUÄÄMÄ

KONSERN ITU LOS.IASKEI-MA ( 1000 €)

t,t.-3L.t2.2At9 20.6.-31.12.2018

To¡mïntatuotot 11800 11531

Toimintakt¡lut -10981 :10733

836 798

'-1

1

o1

797'

-750

-1

1

-1

835

47

-2

45

-70t

134

-4

130
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1'

a

a

.

!'

i

(1000ì€)

Pyriviiê n vq$t.aãvië:n1 hl4ödvkké:ldeni I uovutuStu lot

Antolai nasaambte n l:lsärlkset

pääoman rnuutokset

ma ks uvalrn i u den rn,u,utoks,et

Toimeks iantoj en varoje:nij a,pääomi en' mu utokset

Saarnisten rnuutos

Koröttorn iê:n ve f koJ.e'n muu toÞ

Vuosikate

EFË.S!q!!!1lfüsnol

râhavf rta

havaroJen, muutos

n:muutos

TilÌkat¡de,n-ve,rot

noihi'n

investof ntlen rahaúfrta

r¡havirta
lnuutokset

nasaarniste,n vähennykset
nan rnr¡utokset

muirtos

rahavirta

Rahavarat 1.1.

Rahavarat 31.12.

-1599

'8ES

-4

.,!.

i-8

14l.

6,:8it0

s969

;l
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5,5.3. Konsernitase
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KONSERNTTASE (1000€).

VASTAAVAA

31.12,2019, 31.12.2018

Aineelllset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet
Rakennukset

Ki i nteät râke.hte et jailâittê êt
Konee,t ja,,kal,usto

Ennakkomaksut ;ja keskene räiset hankinnat

Sijoitnkset
Osäkkeet ja ösuudet,.

Muut saamlset

Tòimeksiantojen varat

Muut toimeksiantojen varat

VAIHTUVÀTVASTAAVAÍ

Váihte.omalsuus
V'almiit tuotte:et

Saamiset,

Myynt¡sââmisetì

Muut,saamiiét

Rahoitusarvopaperit

Sijoitu kset m ui h i n rahamarkk,.i nstru rne ntt.

Rahat ja pänkkisâãmiset

VASTAAVAA Y}ITEEÑSÄ

VASTATTAVAA

OMA PI{ÄOMA

Peruspääoma

Arvonkorotusrah'asto

Edel listen ti likausien yli-lal ijäämä

Tilikauden ylíjäämä

TOI MEKSIANTOJ EN PÄÄOMAT

Muut toi meksiantojen pääomat

VIERAS PÄAOMA

Lyhytaikainen

Saadut ennakot
Ostovelat

Siirtovelat
Muut velat

4258 2928

'.Io4g7

5552

7,27

398

s 151

759

329

1Í
8,

.x1

I
19

t4

19

L7

7.3

206

81.

7t7
tu196

w.i
3tA

4200
Lv69,

16'895T€#

3 656

2666
I 911

130

1s 363

390

4:at00

2440
'ffi

15 9,36

3 656

2666

8 866

'.45"
15 233

77

281

304

480

452

74

172

470

728

320

L517 1 590

VASTATTAVAA YHTEENSA 16 896 16 936
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TiI¡npäätösIaskeImat
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6. Tilinpäätöslaskelmat
6.1. Tulôslaskelma ja tunnusluvut

44

10893 382

r8ô7

35 930

7 091

?24?1i1

2L4:542

27 836

1748

107,6%

ß34,2lo

'2õ;þ%

74t8.ì16

::118,í19á

I07,A'Y;

'157;6 !6

459,4:%t

LjiLetoimlnnan myynlltuotot:

Korvaùkset:kunnlltã,ja kuntAl¿htymilt¿i

Mur¡t suoritteide n mYyntituotot:::

Málçsutuotet

T,uetïâ ãvustuk$et

vuokr,ätúotot

Mu utitolrni ntatuotot;

Val mistevarastsJ-qn muutos

-7 578 648

-6201,V99

-1376,,909

-1 152550

.224359

-!3:97 424

-t 513,186

-16 100

" -93"s97

-191 08X.

,*tB,:{¡

:tr0!,\Y¿

:98i8/o

:94,8,6

:88,8 96

172i7 /¡

w,8%

.3Mr8%

113¡6%

tcf¡;416

P'ãlvelulê:n!:o'stöt

Ai neet:ja: tarvi kkeeì:

Avustuk$-et

Vuokrat

Muut'kulut

40

47

+tr
41s: Muut henkilöliú,qkulùt

ttenkilöstö.ldlüi

P€!iltat Jã::Þãl.ldilat

Hêiñkilösivukulüt

El¡iliekùlut

-53O ,98,9%Râhoitr¡ituotot ja,,"ku I t¡t

-749722 9315YdPois-tot' k¿lyttöom, ja muìsta pitkävâikutt' me
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6.2. Rahoituslaskelma ja tunnusluvut
RAHOITUSI.ASKELMA

46

743

2'

6 300 165,15

757 769,34

78599I,28

900

-480 00423

2854t,t3
-432

310

-r748,00
-75 053,12

20L9

-1

78t

-8 023,00

u5

816432,36

0,00

-1 597 666,69

0,00

6757 769,U
5 930 039,10

Vuosikate
satunna¡set erät

Tul orahoítuksen korjauserät

I nvestointien rahavirta

lnvestointimenot
Rahoitusosuudet i nvestoi nt¡me noihl n

Pysyv¡en vastaavien hyödykkeiden luovutustulot
minnan.ja investointien rahavirta

Antolainasaamisten I isäykset

Antolainasaamlsten vähennykset

ut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset

Vaihto-oma¡suuden muutos
Sâamistên muutos

Korottomien vel kojen muutos
Rahoituksen rahavlrta

rahavlrta

uutos

Rahoítuksen rahavi¡ta
n muutokset

pääoman muutokset

Rahavarat 1.1.2019

Rahavarat 31.12,2019

ei lainarahoitusta

182

240

7

113

4

= 100 i Vuos I ka te/l nvestoi ntlen omaha nki ntâ meno

= {Vuosikate+Korkokul ut/(Korkokul ut}La i nanl yhennyks et}

=365' Kassavarat 31,12,2o19/Kassastã maksut t¡l lkaudell

= ra hoitusomaisuus/lyhytaikai nerì v¡ eräs pääomâ

51

ei, láinarahoitusta

232

2

73

4

Raho¡tuksen tunnusluvut

Lainanhoitokate

lnvestoinlien tul orâho¡tus %

Kassan riittävyys {pv}

Myyntisaamisten kiertoaika

=365'myynt¡ sa a mi set/to¡ mi ntatuotot

Ostovelkojen kiertoâika

=365'ostov€l¿t/â¡ ne- ja ta rvikeostot

Quick ratio

Toiminnan ja investo¡nt¡en rahavirta {7.000 euroa)

Toimilrnan rahavirta

lnvestointien rahavirta

To¡minta jd investoínnít, netto

2At9

B16
'1597

-787

2018 2017

744 627

-433 -95

377 s32

2016 2015

1514 1LBs

-312 -t240

1202 -55

Y hte e nsä

201s-2019

4 886

-3 677

7 209 kertym¿i

242 kertymä/v



Peimarin koulutuskuntayhtymä

6.3. Tase 31.12.2019 ja tunnusluvut
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31,12,2019 t1,,t¿20!8 VASTATTAVAA 31.12.2019 31.12.2018

hyðdykkeet
oMA PÄÄoMA

Peru5 pä äoma
ArvonkorotuJrahãsto

Edel l¡ st€n lilikaus ¡ en yl i-l-all jðåmä

]ìllkãuden yli-l-âlijãäm¡i

3 6ss 934,32
2 666 130,58

I 902 129,20
115 100,90

3 655
2 666t olkeudêt

et menot
ut 36

0,00 or00 15 339 295,00 ls 224

POISTOERO JA VAPAAEHTOISE'I VAR¡UKSTT

PAI(O TLISET VARAUI(SET

hyödykkeet

e vsiâlu€et 4 258 344,65

5 150 751,15
759 427,36
328 737,59

2 928 300;1s
5 5s2 307,03

720 696;83

397 831,10

I â ¡ tteêt
ka I uslo

lset hyödykkeet

set hänklnnal t790Ar
9 600 925,52x0 497 260,75

ml¡et
60 s00,q0
I 168,63

68 668,63

60 5.00¡00

I 168,63
68 668,63

VANAT ToIMEßSIANToJËN PÄÄoIì,AT

Muut toi meksiantojen päðomatvårãt 16 603,88
r6 60;t,88

13 896,13
13 896,13

x6 603,88
16 603,88

13 896,13

vrERAs PÄÄoMA

Pltkäalkalnen
It tuoüeevtåvarât 80 966,00

80 966,00

72 943,t0

7294t,OO

ut tyhytalkalnen

Saadut ennakot

Ostovelât
5ll rtôvel át
Muut velât

279 791,34

302 s13,83
475 826,22
442 996,9r

1 501 128¡30

L77

?7 277,64 226 839,92
181 749,14

0,00
408 589,06

utseamìsel 186 271,18

0,005et

rãhãmarkki na¡nstrumenttei hi n

263 488,82

4 2OO 10s,6s
4 200 105,65

4 400 105.65

4 400 105,65

pankklsaamlset 7 729 933,45 2 357 663,69
7729 2357

2018

90,9

13,1
= si¡o¡tukJi¡n merk¡lyt jvk Jainasaanr¡set ja muut

s pä äoma-5a a dut ennakot/ßäyttötul ot

nnusluvut

92.5

10¡

%

o,0

0,Ð

Va ehtoi s etloo¡(oma ta paa

2019

Lâlnasâamlset 31.12
velkåañtunelsuus %

31.12.

et)/{Kôko pääoma-Saâdut ennalot)

lalnasaamiset

Kertynß yl¡jäämä I 0r7 230,10 I 902 129,20

= Vleras pääoma-(Se¿dut ennâkot+Ostovel ä1+

Sil rtovel ât+Muut vel atl
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6.4. l(onsernilaskelmat
6.4.1. Konsernituloslãskelma

48

KONSERN ITU IOSIÂSKELMA

Toim¡ntâtuotot

TCI¡mintal(ulut

Toimirntakate

Rañoiitustuotot' J'â kul ut
Muut rahoitustuotot
Muut rahCIituskulut

Vuosikate

Polstôt

Ti,likaudcn tulos
Tuloverot

1.1,.31.12.2019

t17997,L5,68

:10.9G1898,tr€

83J817;50

,522162

843,35

.L 365,:97

t3?,967r;42

-3 799,88

20.6.-3r.n.2018:

11,,531033159

-1O:7ÍÌ€48å35

79755I;24

-329;61

672,05

-1 204,66

47299,68

-2206,07

45 æ9161

835,294,88 797'g:2L,63

-7..ÐL]33i*,ß ",749,7i21,,95

TII.IKAUDEN YLUÄÄMÄ 130163,54
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6.4.2. Konsernirahoituslaskelma
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Vuosikate

Satunnaíset erät

Tilikauden verot
Tulorahoituksen korjauserät

lnvestoi ntien rahavirta

lnvestointimenot

Rahoitusosuudet investointimenoih in
Pysyvien vastaavien hyödykkeide n I uovutustulot

nnan ja investoíntien rahavirta

Antol ainasaamiste n lisäykset
Antolai nasaamisten vähennykset

maksuval mi uden muutokset
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset
Vaihto-omaisuuden muutos
Saamisten muutos

Korottomien velkojen muutos

n muutos

havarojen muutos

n rahavirta

ksen rahavirta

tolai nauksen muutokset

nnan muutokset
påiäoman muutokset

tuksen rahavirta

Rahavarat 1.1.

Rahavarat 31.12.

831

-104

835 294,89

-3 79g,gg

1597 666,69

0,00

-8 023,00

!40753,57

6 839 981,00

5 969 202,00

350 165,15

839981,00 489

v97 021,63

-2206,07

2018

752

2

t67

0,

2 500,00

-4800p/',23

28'541,73

.L748,00

-56 549,36
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6.4.3. Konsernitase
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KONSERNITASE

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja:vesialueet

Rakennukset

Kiinteät rakenteet ja laitteet
Koneetja kalusto

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat

Sijoltukset
Osakkeet ja osuudet

Muut saamiset

Toimeksiantojen varat

Muut toimeksiantoien varât

VAIHTUVATVASTAAVAT

Vaihto-omaisuus

Valmiit tuotteet

Saamiset

Myyntisaamiset

Muut sãamiset

Rahoitusarvopaperit

Sijoitukset muihi n rahamarkk.instrume ntt.

Rahat ja pankkisaamiset

VASTAAVAA YHTEENSÄ

VASTATTAVAA

OMA PAÄOMA

Peruspääoma

Arvon korotusrahasto

Edellisten tilikausien yli-lalijåämä

Tilikauden ylijäämä

TOIMEKSIANTOJEN PAAOMAT

Muut toimeksiantojen pääomat

VIERAS PÀÄOMA

Lyhytai kai nen

5aadut ennakot

Ost()velat

S¡i rtovel at

Muut velat

31.12.2019 31.12.2018

42583M,65
5 150 751,15

759 427,36

328737,59

0,00

2 928 300,15

5 552 307,03

724696,83

397 831,L0

t790,4t
10 497 260,75 9600925,52

10 s00;00

8 168,63

10 500,00

816&63

18 66&63

16 603,88

18 668,63

13 896,13

80 96600 72943,Q0

r7747L,53 20580423
196371-,40 184287,07

:::-iffiriÌ::::ffi

313782,93 390085,30

42001.05,65 4400105,65

_, 1769096,3¡.,,2439875,35,

_19-t99-{qr,€., Jg*gffug,,

3 6ss 93432

2 666 130,58

I 910 953,48

130 163,s4

3 6ss 93432

2666130,58

8 865 859,87

45 093,61

L5 363 181,92

1-6 603,88

15 233 018,38

13 896,13

281L22,0:1

3041s400
47974/',99

45I677,39

172223,7s

470452,61

72',7 723,17.

319 585s9

1 516 698,39 1 689 585,07

VASTATTAVAA YHTEENSA 16 896484,19 t6 936499,58



Peima rin koul utuskuntayhtymä 5l

f,iitetíedot



Peimari n kou I utusku ntaYhtYmä

Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

1.) Ti ti n pilritökse ssö noudatetut arvastuspe ri aatte et ia' m e nete I m dt

Pysyvien va støav¡ en o Nostu s

pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunn¡telman mukaisilla poistoilla'

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunn¡telman mukaisesti. Poistosuunnitelman

mukaiset suunnìtelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunni-

telman mukaisten poistojen perusteet, liitetieto nro 12.

poistosuunnitelma on uusittu yleisohjeen kunnan ja kuntayhtymän suunnitelman mukaisista poistoista 15.L1.20L1

annetun ohjeen mukaiseksi ja uusi poistosuunn¡telma on hyväksytty yhtymähallituksessa 15'10.2013 (S 128).

Vastikkeetta valt¡olta saatu käyttöomaisuus on taseessa 0-arvoisena'

Vaíhto-omøísuuden aruostus

Koulutilan vilja-ja siemenvarastomäärät on laskettu 31.12.20t9tilanteen mukaan ja niiden arvo on 59.229,50

euroa. Hinnat on tarkistettu vilja-alan yhteistyöryhmän (Vyr) www-sivuilÌ,a7.I.2020. Kotimaan markkinoiden

ostohinnat on saatu 4.11.2019tehdyn hintaseurannan mukaan.

Kalasto- ja rehuvaraston aryo on tilinpäätôstilanteessa 12'9L2,90 euroa'

Kala- ja mãtivarastot on inventoitu mittaus-, punnitust¡etojen sekä arvioidun kasvun {rehunkulutuksen) ja

kuolleisuuden mukaan. Kalavârastostâ on vähennetty 10 % mahdollisten virhepunnitusten varalle,

Omaa mätiã ei ole haudonnassa, Kalahinnoittelu perustuu kevään 2019 markkinahintaan - vähennettynä

rahti ja rokotuskulut sekä I % markkinahäiriöiden varalta'

Kalanjalostuksen vâraston arvo on tilinpäätöstilanteessa 8.82¿61 euroa, Suurimman varastoarvon muodostaa

pakastevaraston kírjolohi, joka on viljelty koulun kalanvilJelylaitoksessa, Kalan arvo perustuu hinta-arvloon,

joka puolestaan perustuu Luonnonvarakeskuksen ¡lmoittamaan viljellyn kalan keskihintaan vuonna 2019'

Siivousaineden, pakkaustarvikkeiden ja suojaim¡en osalta on käytetty vertonta ostohintaa' Raaka-a¡nevaraston

eli jalostettavien tuotteiden valmistuksessa käytettävien raaka-aineiden arvo on 0€' Koululla ei ole enäå

raaka-ainevarastoa toiminnan luonteen muuttumisen vuoksi.

Ro ha ttu s a tv o po pe re i d e n d N o stû s

peimar¡n koulutuskuntayhtymällä on rahastosijoituksia Danske Bank -korkorahastossa. Sijoituksen mäârä taseessa

on 4.200.105,65 euroa. Sijoituksen rahasto-osuuksien markkina-arvo 31.12.2019on 4'272.776,18euraa.

2) Tuloksen ja taseen veftoiltrkelpoisuus

Ei I iitetietoja

3) oí kai sut e de I I í se I tti ti I i ka udelta
Ei liitet¡etoja

4) E d e I I i se n ti I i ka u d e n ti e toi e n ve rta i I u ke I p a i s uu s

Ei liitetietoja

6) Aikaisempiin tilíkausiin kohclístuvot turttot io kulut

Ei liitetietoja

7 ) Va I uutto mtiörö ì se t e rot
Ëi liítetietojâ

5l
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Tuloslaske lmaa koskevat liitetiedot

8 ) Toi mi ntatu ottoje n joka utu m in e n tu lo sa ! u eìtta i n

52

SìsÌiiset elimínoìtu Srsäiset

Palvelut Peí ma rí n ko u I utusku ntayhty mä
* yksikkörahoitus
* muut liiketoiminnon tuotot
* moksutttotot

70000

234 827

4 754

218 650

227 912

41999

0

7g8 7987

L6

vuoktotu7tot 5 651
* tuet jo avustukset
* muut tuotot
* vo lmistev a raston mu utos

tu I oso I u e Pa lvel ut y hteens¡i

Sísäiset eliminoítu Sisriíset

Peí md ri n ko u I ut u s ku ntay hty m ä
0

L8L 01.9

6 629

211 604

168 s74

I 528

0

569 9547

1.5

7

23

6097 1B9

473 867

0
L0 730

143 633

1 133

B 0s2

6734æ4
6 765 455

30451

30451

6 433 901.

485 455

0

2 540

130 758

25 100

-245

7 077 509

7 109 826

32 377

,,

32 317,

Tulosdlue Kala
i yksikkörohoitus
* muut liiketoiminnan tuotot
+ maksutuotot
* vuokratuotot
4 tuet io ovustukset
* muut tuotot
s vo Im¡stev o rasto n mu utos
'** tulosølue Ka!a yhteensä

Yhteensä ulk.+sis.

I 259 472

61 31s

0

202

I 832

74i
_29

1gg0 fi57
1 332 248

I 713

7773

1 051 472

37 4Íi
0

118

2L L87

1 164

I 993

7 173 3477
1 113765

*r,

418,

tuotot
+ maksutuotot
* vuokratuotat
I tuet ja avustukset
* muut tuotot
* v o lmistev o ro sto n m u uto s
** tulosalue Sote yhteensö

Yhteensti ulk.+sis,

2 858076

24 546

269

0

2 500

0

0

2 88s 391

2 88s 391

0

2 704 2s3

37 546

462

280

3 698

44

0

2746U3
2746 U3

0

Kaikki tehtäväalueet
Ulkoiset

2018

Sis¡irset

2018

Ulkoiset

2018

Sisöiset

2018
* vksikkörohoitus 10 2U737, 0 10 L89 626 0
* muut liiketoiminnon tuÕtot 794 ss5 48 760 741 493 48 722
t maksutuotot 5 019 0 7 091 0
* vuokr0tuotot 229 582 5 65J. 214 542 7 606
4 tuet ¡o ovustukset 382 877 0 324 217 0
I muut tuotot 43 875 a 27 836 0
* 

v a lmistevo ro ston m u utos I 023 a 1 748 0
+ * to i m i a I ot /ti ¡ tnit v htee ns ä 11 748 668 54477 11 s06 553 56 329

To¡mintatuotot yhteensâ 11 7r¡8 668 s4 411 1r.506 553 56329
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Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot
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9) VerotulolenerlttelY
Ei,l¡itetietoja

70) t/,o ltíonosu uksien erittelY

Valtionosuusfrahoitus vuode I le 2019 / 2018
* Ar.nmotiltlsenkoulutuksenperusraholtus'
* Ammatillisen'koulutuksensuarltusroh,aitui

Am m s,t¡ll¡sen ko,u lu tu ksen lls äs u o rite pä iìtös

Horkinnønvqroinen korotus € LTA 2-päàtös

Yhteensä,

Ammatil lise n koulutuksen strategiarahoitus
* Ammotillisen'koututuksenreformintoimeenpanontu'ki

myö n n,etty, 175,0ffi iosta uuoslna'201' Ja 20J,8-'kiìytett1/

* Yd in þros.ess,e¡h'in'li ittyv ii n as a' a rt:t,is'ë n v a rm ¡s!:td:m ¡n en tu'k¡

my'ön,.n,e,tw 754,@ iosta' vua n n'o 20tr"9 kä.ytett¡t

Yhteensä,

71/ Satunnaisiin tuottoíhin ia kuluihin sisältt¡vlit eröt

Ei liitetietoja

2'A1:'l ,20d8

9'679,477

53s666

'97.æ5s6

425"A70

,70ffia

102A,73V' ,:A789626'

,7.854!l 2V2,96'

'26:M5.

7U,,626 27296
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Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot
L2) Selvitys suunnitelmøn muka¡sten poistojen perusteísta

Kuluvan käyttöomaisuuden poistojen määrittäm¡seen on käytetty ennalta laadittua po¡stosuunnitelmea.
suunlìitelman mukaiset po¡stot on 

'askettu 
kâyttöomaisuuden hank¡ntamenoista arvioidun taloudellisen

käyttôiän mukaan.

Noudattaa Kirjanpito¡autakunnan kuntajaoston yleisohjetta, påäsääntô¡sest¡ noudaltaen suos¡tukseil
alarajaa

54

Rakennukset
Ha llinto- j a lo itosra ken n u ks et
Teh d os- j o tu oto n toro ken n u ks.
iuluuy ukennukset
'kost'ihuoncet
' katokset
, muut rokennukset
Va paa- aja n ra ken nukset
Asuinrokennukset
* as u ín ra k en n u k set ( kiv i/teräs )r asuÌnrokennukset ( puu )
Perusporannukset

Ki¡nteät râkenteet ja la¡tteet
pu¡stot, t¡et
S¡llot, lo¡tutît
Muut mao^ ja vesirakenteet
Muut putki ja koopeliverkot
Tietov erko¡ ro ken n u s ø utomo otiojö rj,
Muut kiinteöt koneet, Io¡tteetjo
rakenteet

Xoneet ja kalusto
Alukset (routo¡set)
Alukset (puiset) ja muut uivot työkoneet
Muut kuljetvsvölineet
* autot, uudet
'outot, köytetyt
M uut líikkuv at työkoneet

TSvuotto Tasupoisto
10- S0vuottd Tasopoisto
15- 30 vuotto Tosopo¡sto
75- 20vuotto Tasopoisto
T0vuottü Tosopoisto

1-0 - 75 vuotta Tasdpo¡sto

20-50 vuottd
2G30vuottÕ
1.0 - 2Avuotto
70 vuotta
TAvuotta
l.0vuotto
20- 30vuotto
30- S0vuotto
30vuotta
20vuotta
70 vuotto

Tasopoisto
Tosapoisto

Tosopoitto
Tastpoisto
Tosapo¡sto
Tasapo¡sto
Tasapo¡sto
Tosopo¡sto
Tasopoìsto
tasapoisto

2,O- 5,0%
3,3- s,0%
5- 1qryo
1qozt
1q0%
10.o%

3.i- s%
2- 3.i%

3.3 %
5.0%

10.0%

r troktorit js
t trdktorit jo
Muut roskaat koneet
Muut kevyet koneet
' lûitoskoneet jo loitteet
Atk-la¡tteet
Muut lo¡tteet jo kolusteet

muut työkoneet, uudet
mu ut työkonee, kiiytetyt

75 - 2A vuotta
8- lSvuotta
4 - 7 vuotlo
5 vuotto
4 vuotto
5- T0vuotta
I vuotta
5 vuotto
LO- 75 vuottÒ
5 - lOvuotto
5 vuotta
3 vuottû
3 - 5 vuotta

Tosopoisto
Tosapoisto
TosopoÍslo
Tosopo¡sto
Tasapoisto
Tasapolsto
Tosdpoisto
Tosopôisto
Tasopoisto
Tosapoisto
Tasdpo¡sto
Tasopoisto
Tasopo¡sto

6,7 %
3,3 - 10%

3.3 - 6.7 %
5-6,7%
10,0%

6.7^ 10 %

5-6.7%
6,7 - 12.5 %

14.3 - 25 %
20%
25%

L0- 20%
12,5 %
20,0%

6.7- J.O%
10- 20%

20%
33.3 %

20 - 33,3 %

33,3 %
50.0 %

33.3 %

Muut aineelliset hyödykkeet
Arvo- jo toide-esineet

Elöimet, nøutakarjo
Sìipikorja
Lûmpaot

ei pabtoa Tosapoîsto

3 vuotto
2 vuotta
i vuottd

fosopoísto
Tosopoisto
l'asopoisto

EU-hankkeet hankekohtðisten ohjeiden mukalset aktivo¡ntirâjat/poistoajat
*r*ir* Lisãselvityksiä:
*Kuntðj¿oston anlama ohje vastikkeetta sãadustã käyttöomãisuudestaivastikkectta s¿r¡tr¡ kðyttöomã¡suus merkitäån 0 e.
' Maa- Ja veslalueet sekä arvopape rit voìdao n (KpL 5.,.1 Z5,l nìerkit;i taseeseen arvostuse ränà, .ios tode nnåkôine n I uov utus
hintã on t¡linpäätöspãivänä pysyvästi ¡lkuperã¡stä hankintðmenoa olennaisesti sÌruremp¡
tKuntãyhtytÌäntaseess¿olevatrakennustenaruonkoroìukset:KP¿9.2$2kahdan(si¡rlymösii¡innòs,l 

mukããnkirj¡npito-
veivollinen saa soveltaa ennen L.1.1998tekemiinsä arvonkorotuks¡¡n ennen tuot¿ Í)iiìväilì¿iäràa¡ voinlâssa olleitð
süännôksiä ja kirjausohieita
t Muu käyttöomaisuus e¡ tule taseeseen. Käsitellãän kåyttöonraisuuskirjanpÌdossa.
*Arvostuserärrà käsitellystä käyüöomaisuudest¿ ei tehdâ suunnitelmapo¡stojð.

ISUUsLAJI
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Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot
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400000

,658:983

400

0

000

370 000

€

370 000

662'262

269

458

po¡stot

ntien omahankintameno

aiset investoinnit
udet

VíÍden vuoden keskíawo, (vuodet 2018'2A22)

,Ers

poistot
omahankintarne

Valtiolta vastikkeetta saatu omaísuus on taseessa O-arvoisena, joten se ei ke'rrytä poistoja'

poistonalaisten investointien määrästä on vuosina 2018-2019 vähennetty liittymismaksu (Kalevan viemäriosuuskunta)

ja vuonna 20X9 hankittu 2U,9 hehtqarin rThte,näinen metsäal'ue Salon ja Pairnion,,r¿jalta'

InvegtðinRelsta vuonna 2018 on jåänyt keskeneräisün t.79A,47 euroa,, jote'n siitä ei role l'askettu poistoja tilinpåätös-

ti la nte essa, 31 .tz.2at&,

14¡: ,Pu kollisten va ro u s,te n rn u u,toks et

Ei liitetietoja

15) Pysyvlen vastadvlen hyödykkeiden my\/ntlvoitto io - tûppiot

Eí liitetietoia

15) Asinkotuottoien io peruspäaoman korkotuottoien er¡ttely

Ei.liitetietoia

17) Eríttely poistoeron muutoksisto

Eiliitet¡etoia



Pei marin kou lutusku ntayhtymä

Toseen vastaavìa koskevat I iitet¡edot

18) Lainon liikkeette taskemisesta aiheutuneet kirjoømattomat menot
Eí liitetietoja

L9) Arv o n ko rotu sten p e rio otteet

56

K a

Poimio 1.1.

Korotus/purku
Pøimìo 37.1-2.

Tuorla 7,1.

Korotus/purku
Tuorla 37.12:

VThto 7.7.

Vahto 31.72.

Arvo 1.1,

Korotus/purku
Arvo 3L.12.

Arvioi nti keskuksen arviot:

Ra ken

Paimio

Tuorla

Vahto

Yhte e nsä 10 800

20) Tilik au d ella a ktivo id ut k o rka m en ot
Eí liitetietoja

2660
8 139

Yhteens ä

358442L
9 673849

208 553

13 466823

Maa-alueet Yhteensä

923688 92s0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

1 533 889

20t9

L

208

208

Raken-

nukset

1 s33 889

0

1 5s3 889

208553

208 553

2 666 737

0

2 666 731

2 666 737

0

2 666 737

0

923 688

2018

Raken-

nukset Mao-alueet yhteensii

0

a

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 533

2 666 737

2 666

1

208

1 s33 889

0
1 s33 889

208 553

208 553

2 666 737

0
2 666 137

923688 923

0

923688 923

Maat

923

1 533

208

2666

889

553
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Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

21) PysWien vostaovíen tase-erõkohtaî nen liitetîeto

lisåykset tilikauden
Rahoitusosuudet tilikaudel la

Silnot erien välillä

Arvonkorotusten puìku

,¡
aineelliset
yl¡teensã

0,00

Or@

2079

:ke¡keneË'isiã ha;nkkeita

tunßkÊ-et 37|trZí¿079

maksut jakê[usto aineelliset
hyödyk-

rakenteetja
laittegt

k¡¡,nteistðjen

l¡lttym¡smaksut

a¡keudet pltkä
te¡set
menol

5,7
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2 7 ) Pysyvi e n v astqovi e n ta se -e rö ko hto i ne n I i ite ti eto

58

ARVOPAPERIREKISTERI VU ODETTA 2OI9

Markkina-arvo Tolmipaikka
Sällytyspalkka

Arvopaperin antaja HuomlLukumäärä

t4 48265 Paimio

350

743

Pâlvelut Danske Bank A,/S

Palvelut Danske Bank Á,/5

oOyjK

ovi

1176

112t.

I Lounet¡n osakekirja vastaa
70 Elisan osaketta
pörs si kurssi

Arvopaper¡t ovat valtiolta saatua vastikkeetonta omaisuutta ¡a ovat Pelmar.in koulutuskuntayhtymän taseessa 0-arvoisena.

22 - 24) Onrisluksia muissa yhteísöissci
Ei liitotiêtÖjâ

25 ) E rittely o m istq j a k u ntie n ly h yt o i ko ¡s ¡sta sa a m is ¡sta

2019 2018

Saomiset osakkuus- sekt) muilta omistusyhteisöiltö

Paimio

Myyntisaamiset
* Poimion kaupunkí
* Solon seu d un ko u lutu sku ntayhtymä

Kaarino

Myyntísaamiset
* Koarinon kaupunki

Paroinen

Myyntisaamiset
* Poroisten koupunki

Yhteensä

3'5A
505

3 479

6 544

49

6496

6 175

6 L75

0

0

12720

2 466

2 466

763

L63

62L4
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26) Siirtosaamiset
Ei siirtosaamisia

27) Ra h oitu sørvopa perit

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

28) Oman pät)omøn erien tose-erökohtainen erittely

59

lä on rahastosijoituksia Danske Bank Oyj:n korkorahastossa,'

Markkina-arvo

4272L76,!8

4272t76,t8

Hankintahintaijoituskohde

4 200 105,65ijoitus Danske -korkorahastoon

4 200 L05,65pitoarvo 3L.L2.2079

nkorotusrahasto 1. 1. 1.9

Li säyksetlvä he n nykse t
Arvo n korotusra hasto 37.12.79

ll isten ti likausien ylijäämä 1.1-. 19

Edel listen ti li kausien yl ijäämä 3L12.\9

Til ikauden ylijäämä 2019

Oma tee nsäma

Peruspääoma 1.1.L9

säykset

ruspääorna 31..12.19

ijäämä 2018

2 666 13

I902 L

1L5 101

3 655

3 655

2666

15 339

1

8 86s

36

266673

2666r3r

I 86s 860

3 655

3 655

36269

1.5224

9 055

-190
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2e),

30ì

3,!.)

32)

.E rüt el tt. p o i st o e ro s Ns

:El liitetiêt-qÞl

,P itk ü o i k a I s e:t u I eraa se e n.: p ö ö a m ø a ni llw.v.ð t, u e I a I
Ei llitetiêtoj*

Lîikkeeitle Io sketut J o ukkovelko kl rJ a Ia tn at
:El llltetietoJa

:Pa kollßifh.vd ra ukslln m erk'ity,t eröt
Ei ll¡tetlerojä

33). Erittely o rniíStaídk u nqek lih,yta ikatststd,ve [oisto

Kaar¡nø,

CIstovelat:
* Kaarlnan kau.punki'

i

I

ir

{

t
i

!

t,

2pt9,::

'10.¡1461

7O:@16

18787

4,424

73 763

Id,,îßl:

74,,75:71

20.æa

4,29-4

75 VO7

20Í8]

67s

675

Po'¡m'io

Ostovelat
* Paimio1 kaup.u:n:ki

Parainen

Ostovelat
* Parqisten køupun'ki
* Poroìs.ten Koukolümpö Ay

Yhteensä

34) Sekkiliniitti
Ei liitetietoja

35) V u o kra ko hteen lu n a stu sv elka

Ei liitetietoja

28233 34826

0,

a
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36) Erittely Muut velqt erästi)

Muut velat
En n a ko n p id ötys- j o so s ia a litu rv a m a ksuv elka

Muut velot
Muut vetat yhteensä

37) Erittely síirtoveloisto

Siirtovelat
Lomopalkkøjaksotus
x* jaksotetut palkat
** jaksotetut sos.vak,maksut
** jaksotetut e läkevakuutusmaksut

Muut siirtovelat
* arviot Soten ohjauspalkoista
{' KEVA KuEl elämenoperuste
* 

I F vahinto opisk.työtapaturmamaksu
* Tulokse I lisuuserä 2018

61

2 019 2 0J.8

-L78129

-264 868

-4É,2997

-r29 493

-188309

-3L7 802

-668 538

-556 605

-4286
-1o7647

-56 912

-3 000

-1719
-105

-s2 088

2019 2018

-475826

-396 357

-5 311

-74ts8

0

0

0

0

0

Lyhytaikaiset siirtove lat yhtee nsä -475826 -725450

38) Hu ollettavien vq rat
Ëi liitetietoja

39) Elatustu en ta ka u tu missa atava
Ei líitetietoja

40-43) An nettujo vo ku uksia

Ei liitetietoja

44) Leasíngvuokrasopimusten vuokrien jr)ljello olevien mäðrien yhteissummasta

Ei merkitlãviä sopimuksia

45) Kuntoyhtymon antamat vastuusitoumukset
Ei ed. olevia sitoumuksia, varoja ja vastuita

46) Muut kuntayhtymön antamat vçstuusitoumukset
Vuokrasopimuksista {maanvuokra-, tilojenvuokra- ym. Yhteistyösopimuksisla) tiedot erittelyissä,
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47) Muut kuntoyhtymii) koskevat taloudelliset vostuut

Arvonl isäveron pal autusvastuut rakennusi nvestoi nneista 201tr2019

62

Summa Arvon-lisäverot Oman

k¿iytön veron
peruste

Oman ALv-vastuu
käytön alv vuositta¡n 2010-

2019L0vuoden tarkistus

Vuonna 2010 valmistuneet 20L0

Vuonna 2011 valmistuneet

euroa

20Ll
728 73

Vuonna 2012 val mistuneet

euroa LS2L3

20L2

euroa

Vuonna 2013 val mistuneet 2013

Yhteensii vuonnÕ

Vuonna 2014 valmistuneet 20L4
vuonno

Vuonna 2015 valmistuneet

1161028 278@.7 euroa

2015

739

139 323

Vuonna 2016 valmistuneet 2016
Yhteensil vuonno 2076 429 274 103 026 61 815

lArvonlisliverovastuut 2016yhteensä 429 274 103 026 euroa 61 815

Vuonna 2017 valmistuneet 2AL7

nlisäverovastuut 2017

vuonno

Vuonna 2018 valmistuneet

24 0L4

n5a 24014
5 763

s 763 euroa

20x8
40 437vuonna 20 270 578 50 539

¿tos78 50 539 uroa 40 431

Vuonna 2019 valmistuneet 2019
Yhteensö vuonno 2019 179 L93 43 006 i8 7As

lArvonlisäverovastuut 2018 yhteèn:,i, -_,-__ 17g l9-3 - ___43 006 euroa 38 705

YHTEENSA 5 æ4 AA8 1284 225 496 122

Arvonlisäverovastuut vuosilta 2010-2019 valmistuneista rake nnusi nvestoinneista 496t22
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Yhteistyöhankkeet

na n verkostoyhtei et

63

llT¡:tYul="=
'-2E2854Pãrâ(râ ¡ñhrãmi(l; 2s%i 32712.12.18-3û.11.2020

V.liñn.ô<ps<êihin li¡ Hwiiô ôsâãm¡sFn vahvislãm¡neo .. 0KçPR'}ç1q
\mmatillisen koulutul$en
trateeiataho¡tus

5t tloô € 0)o Ê.)(\'tR-11 ',l) )o?o Ohlãrrkçên kPh¡ttäminenKSOHJÀ18

A¡nmatilllsen l(oululukien
strateRiaraho¡tus

125 000 € 0)o.ri 70'lR-?1.1?.2020 IoimlñtaDrosers¡en kehittämì Den reformin muka¡se5ti
mãt¡llisen koulutulsen

Vankilakoulutulisen toimintamallin kehittâñineo ia
kàvttöönotto amûi.koul.

Luonñonva ra-al an ãmmat¡ I I lsen koul luuks en veisti ntâ- .ia

vetovo¡ m¿hãnke 7s00€

32 320 € 25% 8080€:::'-'î:'11

.2s% 7 875e

KVANKl9

kv Erôr g

:

VANKKA hanke

úiestintä- ¡a

vetovoimatolm¡en tukeminen 1.6.202û"10.¿.20:C

ir8,¡ qJe-3 1.12.?ç 2Û

35 500 € 2sri 8 8?Elir:â01t.r1.r2.2021 Hãnke toteutelaan v€rkostoyhte¡styônä ia koordina¡Rorinð
ióln)¡ I Turon ammâtl¡op¡stosäát¡ö TAO

Tavbilteen¿ hankkeessa on laâdun keh¡ttãminen.

KrlljtÅ20 Kohti hulppulaatuå L¿innesså

Àlatol

8ôOô€î':,,Oït.trl..41 1 )O)îl Purlarhã-alan B€rùstütklnnoo uudlstushankel(Þuuprl!9
Puutarha-alån pt
uudlslu5hanke

s9

Pelmâ.ln
OSUUS

925 e u roa
Ja

9,9.2016
i31.12.2019 +

lkoa¡ k¿

Ve5¡vilielyô lnrovaatlo-ohJelm¡n yleltenà t¿voltteeôÐ or
æsllilJelyn mãör:in ia aryon keståvil kasvu,

Kalatã¡ou!. iå ympärlstðopls to osa lllstuu wslvlllelyn
innova ¿llo-ohjelman tolm¡ntaân eritylses ll osuukJlss¿ :

Xoulutuslãrpeen kã rto¡tus Ja koül utustol mlÂnan

tehost0 m¡nc n j¡ I nnov¡a llo ohjel m¡ n mui la tolmcnpircil:i
hyitdynritvii kor¡ lu trs toi mintã ja ll edonsll t¡o.

KINNOVlT Ves¡viljelyn
innovâat¡o-ohle lma

5AqO5 11 y,

r.4.12.2016-
3 1.12.2020

Testat¿ menetel m¡ à )a keinôjâ ha rmaahyl keiden

kalastuselinkeinoi lle ja kalanvl ljelylle alheuttarnien

ha¡ttava¡kutusten min¡mo¡m¡seksi ja l¡såtå l¡etÐì5uutta

harfl ãahylkeen I uontalsesta kåiyttåytynrisestå sekä sil hen

va¡kuttav¡sta tekilö¡ctä

KHYLJElT Harmaahylkeen elåvänö
pyyntl

2500€lärjertetäãn yhteistyössä Lohian rneri turval lisuuj
karssa 1-4 tuÌvall ¡suuskurssla.

keskuksen 13s87KfURVAIE Kalastusâluksen
turvðllisuuskurssi

1.1.2018- 3r.12.2020

Hankkeen tãvoilteena on luoda ravinne ja energ¡at€hokästa

maatãl outta edistävä oppi l¡ilo5ten verkosto, Verk05tossa

rakennetaðn yhtei nen loi mì Dtâ r)ãl l¡, tuoìeta â n viltua ãl i nen

opp'mi sympåriitö, jôeta¿o osaamrstô jô toteutct¿än

opiskeli ja- ja opetta.iava¡htoð.

¡3 91¿ 4198,3KNERAlT Ne5temä¡set rav¡nteet 30.11.2016-
31,12.2019

Hônkkeessa peru5teta¿n kasvien
ùilielyn havaintoruutrja iotkð toi mivat esittelyaluslo¡ ôa

mvös tapahtumi eo ulkopuolcl la.

Koord¡na a tl
ori t.UK[

515 000
Liviìn

budjeltì 19

039{

el

omarahoitu
sta

FCROPSl6 Future Crops -

Uusía kârveJa tuotàntôon
¡¡.11.2016-
lC.4.2,174

l¡rtrj¡t 4 !05

la¡lijrr 2501

,(,i5à1,èrirríì arnm¡ìlikal¿sì¿ jie¡ hyyi{t;¡ k;tyl:t¡nði5tii j¿

nleneitysiðr¡ noì!ta apua merìalueen aolm¿ili-kal¡5|úkie¡l
orjelrni ¡ n

7000,00KStsÄv13 sìsãveslen ammatt¡kalaeta.i¡e ß

hyvistä käW:innö¡5tä ja

menÈsly5tarinoirt¿ apuâ

meriãlueen
¡mmaltikalagtukgen
ongelmiin

',1$t!1.

lir i,>urlel li scr ii jrl rkèv; I låvJ t ¡ç,;¡¡¿ 1¡ ¡ rts r;;ir ;;

r¡;i ar srlt¡r l,]¡ illf, / nìr,r til¡,ii l¡,
i;i ikä' ji, l;i mJìilhrrn.s¡ n lihj¿ u. ja'xpl rt!e¡l l:ôjPn

lìVii!Jv.n.:lt;ì,:ii,ii, tiitp¡ìlutluiì r:?k:i ¡rþhillt//ill. ¡rì¿tliioillf

¡tió siihiiin.. länûò¡- jJ poltloõi ¡r'ltctnirttjärjc-5t.-l:F:cil
irliiil:j i: lit:" f !tki;ì ìju,<¡n 

"rr 
lìi,c,ll lsi a i¡ ikiì ;3 r,j¡, ¡i]¡¡l ¡

kcioriri r l rit rilì a rLii;{1iil; r;r; ¡ i c.rilDl !. / r¡rl¡ líl()¡l l.l

rúir,;i:ìn :ìl!rrìì¡¡,

r7 8,¡r IJKSTUl8 hanke 1 120r8-31 12.2020

Kri ¡ tul ì e Ìp i'r rì Þ o i, i) v.ì 5 ì 5 !.ir 1;j j¡ h',J¿ídTD!i,ì: i ¡ì e i Ê.r l l.' i l l ¿ 1!!i f-KKUtïU19 Peltoku¡tu Li; .ìi) ì;i..i'i. i 1.2{)2Ì.1

5 Ì J ).J4,i¡8

¡{:.inr¿rin

t:sr!¡ 1!ì!
6rtli.í0

iJI 1,1.0i.9.

iI.':¿.ìliiíi
i rvor tl(.c¡¡ hlnkk( c3:¡ ofl

I u.)r¡un lyvicr k¿vti:ntÊiile;r l,rv¡ it¿tt¡n€o trlvinürtl¡¡ J€r'ì

'iiljül)-yn j, IuônrulJ{}l¡¡Íon $:iaran lì;;ianìyr¡in.f i

1/r rs i r ri)i:'':iui-'rf)a-¡ 5 il

KTtJOMUIg Luomumpi
V¡rsinais.Suom¡
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Henkilöstöä koskevat liitetiedot

48) Henkílöstön mÌiärä tehtävdalue¡tta¡n 31.t2.20t9 vuosityöntek¡jöinä,

64

1.6,2019-
alalla

an.la Ranskan kånssa
likkuvat

yhteis työss¿¡
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4gl Tilikau'den po\kol pqlkkiot, eldkeku\ut ia muut henkilösivuk,ulut

65

Palkka

Virkasuhdepalkat
T¡rö5uhdepalkat

Työllistämispalkat
Muut palkat ja palkkiot:

Erilliskorvaukset

Yli,tuntiÞâl:kklot

Oppi las- ja: harjoittel upalkat
Kokouspal:kkiot

Lomarahat

Sivii ii palv, miest. päívärahakr.r

Jaksotetut palkat

Vhteensä,.palkat

Luontalsedut

P a'l kat I ü o nto î s etu I n ee n

KUEL-maksu

Eläkeme,nope:r[¡st. Kt¡EL'rnaksu

Var,haisel,äkeme noperust,Ku EL-maksu

Rvhmå he nk¡ur¡urr1u5, ( kal a)

Rr¡4hmå he n kivaku utusm a ksut

Jaksotetut e lä kevaku utusmaksut

Kela- ja sosiaalivakuutusmaksut

Työttömyysvakuutusmaksu t)

Tepatu rm avaku utusrnaksut

Jaksotetut sosiaal ivakuutusrnaksut

Yhteensü sosldalí ku I ut

Sai rausvakuutuskorvaukset

Tapaturmakorvaukset

Muut Kelan korvukset

Muut henkilöstömenojen korjauserät

KorJauserüt yhteensö

Kaikki yhteensä
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ti,il ntarl*n"sta,ialte lcur.rl uvat tehtâvä,t

(tilinta.rka.stusj

¡ar¿!tstaniinË,n:

5J),Kuntoy,þç¡¡,m,ân:Je lnï.t:essítøn-ø_je.a u.slìsp.t,llllißt.ta-lrner,'

Peimanln koulr¡ttlskunta!¿htymältä ël Ole,Of¡¡t vuCIn:na 201,9 liil(ëtoim¡a ¡atrê$s-itahpjksi katsot-
taviènoikeustrenkif öiden kanssa¡

Konsernitilinpäåtökseñ; läatimista koskevat liltetiedot

Ko: ßërn ttÍl M p üütö ks en' I a afit u s,

!'

Konsernitillnpäätökseen on,Ilhdistetty Pelmarin koulutus eù jonka, Feimarin, kot¡lutuikunta.
yhtymä onrìistrla 100'9'ó, Plelrnarr¡n kö.u|,útus::Oy¡n osakepätioma oin 50,,000 ëgroa ja ornapåiti-
orna, per:3L. 1 2,2OLg oh 73,886,92 êrltoâ,

Sisäìset tlìketapahtumøt ja sìsöîset katteet

KonCerniyhteisöjen kesklnäiset túotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty.

Kesklhä lsen omlstüksen elímíno;lnti

Konserniyhteisöjen keskinäinen omistus on elirninoitu.

i

:,

i
ì

l'
i
{

t

I

I
::
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AHekirjoitukset ja merkinnät
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| lPslm_ssta:]CÛslstqdfqnrwf{$rfr.-ffi r
l

Kaarinassa /* päivänä p\û^l\kuuta 2020

) r^. tL

puheenjohtaja
llkka Harkkila
kuntayhtymän johtaja

68

:

.

á

:::

:'

iii

:
:

ì

M'il'o
Pekkà Arò

a /'v..Ò

Susanna Kiukainen

Elina Kemppainêh

Satu Nurmi

(Elina Kemppaisen varajäsen)

I t-r rrt pÄArösM ERKt NTÄ

Suoritetusta t¡lintarkastuksesta o n tänää n annettu kertom us,

Xaarinassa I päivänärze.a/j kuuta 2020

BDO Audiator Oy

Tilinta rkastusyhteisö

fu&ç^*
Sinikke tt'¡iltVnóetÍi

Hr.il.{T;
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fuette I ot ja se lvirykset
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tU ETTETO KI RJAN PITO KIRJOISTA JA TOSITTEI DEN LAJ EISTA

K¿iytetyt kí rj a n pìtokl rj at

70

Päiväkirja

Pääkirja

Tasekirja

Käytetyt tositelajìt

T7

P7

K7

s7

Sö ilyty so ik a S ti ilyty s p øikko

L0 vuotta
10 vuotta Sähköinen arkistointi
pysyvästi Tuorla

T1

P1

K1

s1

T3

K3

T4

K4

s4

T40

P40

K40

Kassatositteet/Mase Tuorl a

KassatositteetlMase Pai m i o

Kassatosi tte et/Kal a

Kassatositte et/Sote

Laskutositteet/Tuorl a

Kuittaukset res kontrasta

Tulotositteet/Mase Tuorla

Tu lotoSitteet/Kala

Tu lotositteet/Sote

Manuaal iset tu lotosÍtte et/Mase Tuorl a

Manuaaliset tulotositteet/Mase Paimio

Manuaal iset tulotositteet/Kala

Muisti otositteet/Mase Tuorl a

Muistiotositte et/Mase Pai mio
Mu istiotositte et/Kal a

Mu i sti otositte et,/Sote

Palkkatositteet/Pe gasos/Wi nti me

Tuorla

Tuorla

Paimio
Tuorla

Sote

Sähköinen arkistointi
/

luorlâ

Tuorla

Tuorla

Sote

Tuorla
Paimio

Kala

Tuorla

Paimio

Kala

Sote

6 vuotta
6 vuotta

6 vuotta
6 vuotta

6 vuotta

6 vuotta

5 vuotta

6 vuotta

6 vuotta

6 vuotta
6 vuotta

6 vuotta

6 vuotta

6 vuotta

6 vuottã

6 vuotta

6vuotta TuorlaT8

TO

ALV

Tiliotetositteet 6 vuottã Tuorla

Arvonlisäve roki rjau kset 6vuotta Tuorla

EU-projektien tos¡tteilla on erityisohjeistuksen mukainen pidempi säilytysaika.

Näíden projektie n tositteet säilytetään vähintään L0 vuotta viimeisestä maksatu ksesta

ohjel makaude n päättyrnisestä I ukien.
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l- Puheenjohtajan katsar,ls

Tätä vuoden 2019 arviointikertomusta kirjoitamme varsin poíkkeuksellisessa t¡lanteessa Covid-19

pandemiasta johtuen. Tänä keväänä opetusta on toteutettu jo kahden kuukauden aian pääasíassa

etäopetuksena. Tätä asiaa tarkastelemme kuitenkin vasta vuoden2O2O arviointikertomuksessa.

Vuosi 2019 oli Peimarin koulutuskuntayhtymässä vakaa ja odotusten mukainen. Tarkastuslautakunta on

halunnut edelleen perehtyä henkilökunnan työhyvinvointiin ja jaksamiseen sekä selvittää opiskelijoiden

näkökulmia. Olemme myös halunneet tarkastella tiimien toiminnan kehittymistä kuntayhtymässä.

Tarkastuslautakunta on edelleen kuullut aktiivisesti kuntayhtymässä työskenteleviä henkilöitä

(kuulemiset 2.2.Ll.Tarkastuslautakunta vieraili Paimion maaseutuopistossa 10.1,2.20L9. Paimiossa

saimme tutustua eläin- ja metsäopetukseen. Vierailulla saimme kattavan käsityksen opíston

toiminnasta.

Peimarin kuntayhtymän taloudellinen tilanne on vuoden 2019 aikana pysynyt edelleen vakaana.

Henkilöstövähennyksiin ei siten ole ollut tarvetta. Tarkastuslautakunnan havaintojen mukaan ei

myöskään ole toiminnan kannalta mahdollisuutta vähentää henkilökuntaa, esim. tukipalveluissa.

Kuntayhtymän yhtymähallitus on hyvin paneutunut vuoden 2018 arviointikertomukseen ja antanut

vastineensa useaan kertomuksessa esitettyyn asiakohtaan. Hallitus on myös kirjannut vastauksiinsa

tulevaisuudessa toteutettavia toimenpiteitä. Opiskelijahuollon ohjausryhmä on ottanut alkavan

lukuvuoden tavoitteeksi opiskelijahuollon roolin kasvattamisen opintojen keskeytyksissä.

Tarkastuslautakunta on myös tarkastellut eroja eri opistojen välillä tavoitteiden saavuttamisen suhteen.

Henkilöstökertomuksessa vuodelta 2019 todetaan, että henkilöstön ikärakenteessa ei ole juurikaan

tapahtunut muutoksia. Eläkkeelle jäävien osuus tulee lähivuosina olemaan melko suuri. Kokemuksen

myötä kertynyt ns. hiljainen t¡eto on hyvä saada siirtymään nuoremmille työntekijöille.

Tarkastuslautakunta näkee myös tärkeänä ikääntyvän henkilöstön työkyvyn tukemisen.

Kuntayhtymässä toteutettiin syksyllä 2019 henkilöstökysely omana työnä. Kyselyn tarkoituksena oli

saada mahdollisimman paljon toim¡ntaa kehittävää tietoa. Vastausprosentti kyselyyn oli hyvä (75 %l

Tarkastuslautakunnan mielestä on tärkeää käydä tulokset huolellisesti läpi henkilökunnan kanssa.

Kyselyn tuloksia on hyödyn nettävä toiminna n kehittä misessä'

Opiskelíjoilta kerätyn palautteen mukaan opiskelijoiden antama arvosana opetuksesta on ollut

keskimäärin hyvä (a/5). Tarkastuslautakunta haluaa kuitenkin selvittää tarkemmin, miten

opiskelijapalautteen keräys on toteutettu ja miten palautetta käytetään to¡mintojen kehittämisessä

Opiskelijoiden osallistumista valtakunnalliseen terveyskyselyyn tarkastuslautakunta pitää tärkeänä.

Tarkastuslautakunta kiinnitti huomiota myös asuntolavalvojien riittävyyteen.

Tarkastuslautakunta on aktíivisesti kuullut henkílökuntaa kokouksissaan. Yhteistyö virkamiesten kanssa

on ollut vuorovaikutuksellista ja rakentavaa. Keskustelu tarkastuslautakunnan kokouksissa on ollut
vilkasta ja positiivista. Lautakunnan sihteerin työpanos on ollut merkittävä.

Hyvässä yhteistyössä edelleen eteenpäin

Pirjo-Riitta Ruohonen
Tarkastusla utakunna n pu heenjohtaja



2 Tarkastuslautakunta

2.I Lautakunnan kokoonpano

Kaudella 2Ot7 -202L
Jäsen

Kaarina Alho Niina, puheenjohtaja
30.6.2018 asti
ero yhtymävoltuusto 79.6.2078 13 5

Ruohonen Pirjo-Riitta, puheenjohtaja
t.7.zOLg alkaen
valinta yhtymdvaltuusto 79.6.2078 73 ç

Helttula Jukka

Paimio YrjövuoriMatti

Parainen Sonntag Christel, varapuheenjohtaja

e i ole osa I I istu n ut I d uto ku ntaty ös ke nte lyy n

ero yhtymövaltuusto 18.6.2019 6 ç

Eriksson Anne, varapuheenjohtaja
osa I I i stu n ut I ø uta ku ntatyöske nte lyy n

Sonntog in va rojüse ne nä

yhtymävoltuusto 9.8.2077 7 I
volinta yhtymdvøltuusto 78.6.2079 6 5

Wibom Pirjo

Tarkastuslautakunnan sihteeri
Holm berg Katja, to¡mistosihteeri

Varojäsen

Granlund Milla
30.6.2018 asti
ero yhtymdvoltuusto 19.6.2078 73 ç

Gustafsson lrja
t.7.2078 alkaen
volinta yhtymävaltuusto 79.6.2078 13 5

Kannisto Petri

Kallio Nina

(varapj L3.11.2018 asti)

Sanna Nymalm

valinta yhtymävaltuusto 78.6.2019 6 I

(varapj 14.11.2018 alkaen)

Mildh Marika
30.6.201.8 asti

ero yhtymövaltuusto 79.6.2018 74 g

Nyström Taina
t.7.2078 alkaen
valinta yhtymövaltuusto 79.6.2018 14 ç



2.L.1 Kuulemiset

Tarkastuslautakunnan kokouksissa on kuultu organisaation toiminnasta, talouden ja toiminnan
tavoitteiden toteutumisesta sekä ajankohtaisista asioista seuraavia henkilöitä:

Rehtori, Sosíaali- ja terveysopisto Maria Luoma-aho

- Sosiaali- ja terveysopiston toiminta, suunnitelmat ja tavo¡tteet

- Koski-palvelun esittely

Tiiminvetäjä, Kalatalous- ja ympäristöopisto Essí Erävesi

Kalatiimin toiminta, suunnitelmat ja tavoitteet

Kuntayhtymän johtaja, llkka Harkkila

Opetu ksen reformi n toteutum ine n ja nykytilanne

Koul utusk u ntayhtymä n ta loude lliste n ja toiminna llisten
tavo itte ide n toteutu minen

Toimítusjohtaja, Peimarin Koulutus Oy Jaakko Kuusvuori

- Peimarin Koulutus Oy:n tilannekatsaus

Talousjohtaja, Satu Villa

Pöytäkirja nro

0uzote
oLl2Or9

oll2019

02/2Ot9
02/2019

02/2Ot9

æl2}re
03/2079
08/2019
08/20L9

Ti I i n pä ätö s 31,.t2.2018
Henkilöstökertomus 2018

Talousarvio 2020 sekä Toiminta- ja taloussuunnitelma 2020-2422

Toiminta-ajatus ja strategia 2020-2422

Opiskelija, Ka lata lous- ja ym päristöo pisto Sauli Luttínen

O piskelijan nä kökul ma a rviointi ke rtom ukseen 03/20L9

Tiiminvetäjä, Maaseutuopisto Jenna Ekman

Maataloustiimin toim inta, suunnitelmat ja tavoitteet 09/20L9

Tiiminvetäjä, Maaseutuopisto Matleena Lindström
Tiiminvetäjä, Maaseutupisto Ros¡ta lsotalo

Metsätiimin ja eläintiimin toimintaan tutustuminen

10l2Or9

Arvioinnin pohjana ovat olleet myös tilintarkastajan kokouksissa antamat suulliset selvitykset ja raportit
sekä toimielinten kokouspöytäkirjat ja niiden liitteet.



2.2 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja toiminta

Tarkastuslautakunta kokoontuí vuoden 2019 aikana kymmenen (10) kertaa puheenjohtajan kutsusta.
Ta rkastusla utakunnan kokoukset vuonna 201.9

kokous nro

0L/20L9
02/2Aß
a3/2019
04/20L9
os/zoLs
a6/20L9
07/20L9
08/2Ot9
09/201e
70/2Ot9

kokouspöivämäiirä

23.L.2019

27.2.2019

20.3.2019

24.4.2019

15.5.2019

22,5.2019

28.8.2019

16.10.2019

20.tL.20L9
to.L2.20t9

Tarkastuslautakunta vieraili Paimion maaseutuopistossa tO.t2.2OL9,jossa se saitutustua eläin- sekä

metsäopetukseen. Tiiminvetäjä Matleena L¡ndström esittelitarkastuslautakunnalle
metsä konesimulaattoría.

1i:ilm.å"!

Kuvassa vasemmalta Jukka Helttula, MattiYrjövuori, Anne Eriksson, Pirjo Wíbom, Pirjo-Riitta Ruohonen
(pj) ja Matleena Líndström (tiiminvetäjä).



2.2.1 Seurottovatpo¡nop¡stealueet

Tarkastuslautakunta on tehnyt kuntalain 1215 mukaisen arviointisuunnitelman toimintakautensa alussa

ja tehnyt tarkennuksia kauden aikana. Tarkastuslautakunta laati arviointisuunnitelman ja valitsi

seurantaan seuraavat painop¡steet.

Kokouspäivät Arvioinnin aihe

28.8.2019 t
2

3

Sidonnaisuusil moitukset
Arviointisuunnitelman tekeminen
Arviointikertomuksen valmistelu n

16.10.2019 1..

2.

3.

4.

Talousarvio 2020 sekä Toiminta- ja taloussuunnitelma 2O2O-2O22

Toim inta-ajatus ja strateBia 2A2O-2022

Yhtymä hallitu ksen vastine a rviointikertom ukseen 2018

Arviointikertomuksen valmistelu

20.11.2019 1..

2.

3,

4.

Maataloustiimin toiminta, suunnitelma ja tavoitteet
U uden tilintarkastajan es¡ttäytym¡nen
Tili nta rkastaja n työohjelm a 2OL9

Arviointikertomuksen 2019 va lmistelu

10.12.2019 1. Paimion toim¡p¡steen vierailu
2. Eläin- ja metsätiimin toiminta, suunnitelmat ja tavoitteet

22.7.2020 1. Opiskeluhuollon nykytilanne
2. Arviointikertomuksen valmistelu

26.2.2020 L Opetuksen nYkYtilanne

2. Opiskelija pa la utteet, o piske lija pa la utejä rjestelmä

3, HenkilöstökyselYn tulokset
4. Oppisopímuskoulutuksen tilanne
5. Arviointikertomuksen 201-9 valmistelu

8.4.2020 1. Tilinpäätöksen 2019 esittelY
*Kuntayhtymän taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

2. Henkilöstökertomus 2019

3, Arviointikertomuksen 2019 valmistelu

22.4.2020 1,. Tilintarkastajan raPortoínti
2. Tilintarkastuskertomus 2019

3. Opiskelijannäkökulma
4. Arviointikertomuksen 2019 valmistelu

13.s.2020 Arviointikertom uksen valmistel u

18.5.2020 Arvioíntikertom uksen valmistelu

27.5.2020 Arviointikertomuksen hyväksymine n



3 Johdanto

Tarkastuslautakunta toimii kuntalain määrittelemissä pu¡tteíssa. Lautakunnan tehtävänä on arvioida
yhtymäkokouksen talousarviossa asettamien tavoítteiden toteutumisen onnistumista ja toim¡nnan
tuloksellisuuden ja palveluiden järjestämisen tarkoituksenmukaisuutta. Tarkastuslautakunnan
arviointityön tuloks¡a voidaan ja tulee hyödyntää koulutuskuntayhtymän toíminnan johtamisessa ja

kehittämisessä.

Tässä arviointikertomuksessa on esitetty havaintoja tarkastuslautakunnan suorittamasta vuotta 2019
koskevasta arviointityöstä. Kertomuksessa on arvioitu koulutuskuntayhtymän yleisiä tavo¡tteita ja niiden
toteutumista sekä talouden tilaa.



4 Vastineet

Edellisessä, vuoden 2018 tarkastuskertomuksessa, tarkastuslautakunnan valitsemista painopistealueista

ensisijaisen seurannan kohteena olivat valtuustoon nähden sitovat tavoitteet, kuntayhtymän

taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen, opetuksen reformien toteutuminen,

Çöhyvinvointi sekä työssä jaksaminen ja ikäjohtaminen. Uuden Peimarin Koulutus Oy:n toiminnan
sísältö kiinnosti lautakuntaa. Opiskelijan näkökulman esiin tuomiseksitarkastuslautakunta haastatteli

ammattiopiston opiskelijaa.

Yhtymähallitus on edelleen hyvín paneutunut arviointikertomukseen ja antanut vastineensa useaan

kertomuksessa esitettyyn asiakohtaan, Hallitus on myös kirjannut vastauksiinsa muutamia

tulevaisu udessa toteutettavia toíme npiteitä.

Vastineessa on selvítetty laajasti ne tekijät, jotka vaikuttavat opintojen keskeyttämiseen.

Opiskelijahuollon ohjausryhmä päätti ottaa alkavan lukuvuoden tavoitteekseen opiskeluhuollon roolin

kasvattamisen opintojen keskeytyksissä. Opisto on valmistellut henkilöstökyselyä, joka toteutetaan
koulutuskuntayhtymän omana työnä 2019 aikana. lkääntyneiden työkyvyn ylläpitämisestä on sovittu

henkilöstö- ja koulutussuunnitelmassa. Työhyvinvoinnista odotetaan saatavan henkilöstökyselyn myötä

l¡sää tietoa. Talousaruiossa on varattu 10 000 euroa työhyvinvointiryhmän toimintaan, Markkinointía
pyritään edelleen kehittämään. Markkinoinnin tehostamisessa keskeisessä roolissa on opiston www-
sivujen päivittäminen. Markkinoinnin lísäksi on tärkeää, että kehitetään uusia koulutustuotteita, kuten

tutkinnon os¡a ta¡ tutkintoja.

Opiskelijan näkökulma -osioon vastataan, että oppilaskuntatoimintaa tuetaan asuntolanohjaajan ja

opettajan avulla. Opiskelijoille järjestetään vuosittain kuulemistilaisuus jokaisessa toimipaikassa.

Tilaisuudessa kysymyksiin vastataan ja haetaan yhdessä kehittämismahdollísuuksia.

Edellisten vuosien tarkastuskertomuksiin annetuista vastineista voidaan nähdä, miten oppilaitosta on

haluttu kehittää.



5 Tavoitteiden toteutuminen

5,L Kuntayhtymän yleiset tavoitteet

Opintojen läpäisy on kehittynyt Peimarin koulutuskuntayhtymässä seuraavast¡:

Toulukko L. Opintojen löpöisy KUNTAYHTYMA 2019

Vuonna 201.3

Vuonna 2014
Vuonna 2015
Vuonna 2016
Vuonna 2017
Vuonna 2018
Vuonna 2019

57%
s9%
70,5%
64To

TOYo

60,5 %
58,7 Yo

Läpäisy on kuitenkin vaihdellut vuosittain. NW suunta on edelleen laskeva, johon pitäisi kiinnittää
enemmän huomiota. Valmistuvien opiskelijoiden toteuma jää alle tavoitteiden.

Ta u I u k ko 2. Tu lo kse I I i su u so rv io i n ti KU NTAY HTY M A 20 19

vih reä=toteu tu i, punainen=ei toteutunut
l(untayhtymä

tavolte

2019

toteuma tavoite

2018

toteuma

henki löstön kou lutuspä ivät eimääritelty 474 580

opettajien muodollinen kelpoisuus
(keskiarvo) 9OYo 90Yo 89%

opiskeliiapalaute, opetus 4 4

opiskeliiapalaute, tuk¡palvelut 3r5 3,5

keskeyttämisaste 6% 7% 7,loÃ

Voidaan tyytyväisenä huomioida, että kuntayhtymän yleiset tavoitteet ovat kokonaisuudessaan
toteutuneet hyvin.

Tarkastuslautakunta huomioi tyytyväisenä, että op¡skel¡jat antavat hyvän arvosanan opetuksesta ja

opettajien muodollinen kelpoisuus on korkea (keskiarvo 9OYol.

Tukipalvelut saavat saman arvosanan 3,1 kuin viime vuonna (2018), vaikka tavoite oli korkeampi.
Kehitystä parempaan ei ole tapahtunut.

Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota siihen, että kansainvälinen toiminta on erittäin vähäistä,
mikä on val¡tettavaa.

Opetuksen uusiutumisen tavo¡tteena on ollut vähintään yhden koulutustuotteen syntyminen. Tämä on
toteutunut Maaseutuopistossa, mutta koska Kalatalous- ja ympäristöopistossa on koulutuksen
järjestämislupa saatu vasta 2019 vuoden lopulla, koulutuksen alkaminen siirtyi vuoteen 2020.

Uusiutuvan energian käyttöosuus on hyvässä nousussa ja energiankulutus kokonaisuudessaan on
hallinnassa, Vuonna 2019 tapahtunut lämpövuoto kasvatti kokonaiskulutusta.



5.2 Tavoitteiden toteutumÌnen opistoittain

Toulukko i, Vertailu kesketsisto tatntinnon tulokselltsuudesto k?rtovtsta tunnttsluvt.trsttt opi.sforftotrt

vuodeltl 20 L9

punainen=ei toteutunut

Maaseutuopisto Kalatalous- ja
ympäristöopisto

Sosiaali- ja

terueysoplsto
2419

tavoite toteuma
zotg

tavoite toteuma
20L9

tavoite toteuma

valm istuvat opískeliiat
amm. perustutkinto 180 40 720

amm. lisäkoulutus 50 15 25 19

opiskelijamäärät/ov
amm. peruskoulutus 439 410 94 84 323

amm. lisäkoulutus otv 82 22 t7 32

muu koulutus otv 27 5

opiskelijapalaute,
opetus 4 4 3,6 4

keskevttämisaste 6 7 7

tutkíntojen läpäisy 72 65 70 63

MAASEUTUOPISTO

Maaseutuopiston tulos on kí¡tettävä. Keskeyttäinisaste on tavoitetta parempi, mutta läpäisy on jäänyt

tavo¡tetta huonommaksi. Tarkastuslautakunta toteaa, että Maaseutuopisto on kokonaisuutena

onnistunut hyvin tehtävässään.

KAIATALOUS. JA YMPÄRISTöOPISTO

Keskeytysten määrä on korkea ja tutkintojen läpäisy sekä opiskelijapalaute opetuksesta jäävät alle

tavo¡tte¡den. Tämä on ollut toistuva trendivuodesta toiseen, mikä on huolestuttavaa.

Opetuksesta annettu arvosana on matalamp¡ kuin kuntayhtymän opetuksen yleinen arvosana.

Tarkastuslautakunta miett¡i, onko tällä yhteyttä huonoon läpäisyasteeseen.

Ympäristötiimin läpäisy on kalatiimiä selkeästi heikompi. Tarkastuslautakunta míettii, mikä on näiden

tiimien tasapaino opistossa.

Kalatalous- ja ympäristöopiston saama 33 000 euron tuki Kalatalouden ja merenkulun koulutussäätiöltä

on positiivinen lisä opiston talouteen.



SOSIAATþ JA TERVEYSOPISTO

op¡skelijavuodet ovat jääneet vähän vajaa on laskenut alle
tavoltteen. OpettaJlen muodollinen kelpoisuus on korkea ja opiskelijapalaute on kiitettävää.

Hãasteena on löytäå työssäoppimispaikat ko¡ka nllstä on pulaa. Tarkastuslautakunta voltyytyväisenä
huomata, ettåi Sotella yrltetään kehittää yhte¡styötä erl toimijoiden kanssa, jotta oplskefijoille saadaan
työssäoppim ispa ikkoja.

l0



6 Henlcilösto

Tarkastuslautakunta on tarkastellut henkilöstön hyvinvointia ja henkilöstön riittävyyttä eri tehtäviin.
Koulutuskuntayhtymän painopisteet työkyvyn edistämisessä vuosina 2OL9-2O20 ovat: ikääntyvän
henkilöstön työkyvyn tukeminen, työilmapiirin kehittäminen ja työhyvinvointi.

6.1 l-lenkilöstökcrtomr"rs vuodelta 20L9

Henkilöstön ikä- ja sukupuolirakenteessa eijuurikaan ole tapahtunut muutoksia.

Vuonna 2019 koko henkilökunnan keski-ikä oli 5L,2 vuotta. Sekä miesten että naisten keski-ikä oli 51,2

vuotta.
Henkílöstöstä oli naisia 68,3 %ja miehiä 31,7 %.

laulukko 4. Taistrsisekçt olevon henktlosron tkaiakaumo 31 12 2C19

r Naisia

¡ Miehiä

00-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-

Johtopåiåtökset: Eläkkeelle jäävien osuus on Iähivuosina melko suuri. Tärkeää olisi saada

kokemuksen myötä kerääntynyt ns. hiljainen tieto siirtymään nuoremm¡lle työnteküöille.

Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä asiana, että koulutuskuntayhtymä on ottanut yhdeksi

painopísteeksi ikääntyvän henkilöstön työkyvyn tukemísen.
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6.2 Henkilostön poissaolot

Henkilöstön poissaoloja kuvaavassa taulukossa vuosiloman kohdalla ovat ne henkilöt, joilla on

vuosilomaoikeus.

Tot¡lukko 5. Henk¡lostan porssoolot )01/ 2019

SW

2019
Kalenteripäivät

2018
Kalenteripäivät

2017
Kalenteripäivät

Vuosiloma

Saira usloma/tapaturma
Kuntoutusloma
Määräaikainen kuntoutustuki
litiysloma
Vanhempainloma

Hoitovapaa

lsyysloma

Tilapäinen hoitovapaa
Vuorotteluvapaa
Yksit.asiat, virka-/työvapaat/pa lkaton

Yksit.asiat, virka-/työvapaat/pa lkallinen

Talon sisäinen koulutus
Opintovapaa

Yhteensä

3181

1480

L4

0

128

t37
0

o
L7

L38

727

1.4

474

t64

6474

331.8

1760

0

36s

1_83

15

67

0

L7

103

746
8

434

9

7025

3564

1906

0

214
93

0

0

32

1.5

0

r.032

19

52t
342

7732

Taulukosta nähdään, että sairauslomapäívien määrä on vähentynyt jo kolmena vuonna peräkkäin.

Henkilöstön sairauspoissaolot ovat vähentyneet 22%verralluna vuoteen 2017, mikä on ensimmäinen
henkilöstömäärältään soveltuva vertaíluvuosi henkilöstövähennyksien jälkeen.

Vuonna 2019 ammattiopistossa on toteutettu kehityshankkeita, joita on kohdennettu
opetushenkilöstölle ja oppilashallinnon henkilöstölle. Näyttäisi siltä, että työhyvinvointi¡n ja työkyvyn
ylläpitoon panostaminen tuottaa tulosta.

Henkilöstölle tapahtui vuonna 2019 kaksitapaturmaa (vuonna 2018 neljä). Tapaturmat ovat sattuneet
työtehtävissä.

Koulutuspäivien määrä on myös jonkin verran lisääntynyt verrattuna vuoteen 2018.

Johtonäätökset: Kehityshankkeet ja muu henkilöstön työkyvyn huomioiminen tuottavat
positiivisia seurauksia vähentämällä sairauspoissaoloja. Toivottavasti toimintaa voidaan jatkaa

myös hankkeiden valtion strategiarahan loppuessa.



6.3 Työhyvinvointi

Tarkastuslautakunta toteaa tyydytyksellä, että sairaanhoitokulutja työterveyshuollon kulut ovat

Tou ! u kkc 6. tyoterveyshua Ìlo n k u sta n n ukset

Työterveyshuollon
kustannukset

2077 73307

2018 83 353

2019 72 457

T a u I u kko 7. So i rq a n ho ito köy n n it

Sairaanhoitokäynnit

Toulukka 8 ferveyrlent¡lan, työ' ja toimintokyvyn seuranto

€

Terveydentilan, työ- ja toim¡ntekyvyn seurante

2019 2018 2017

Lääkäri 80 79 62

Tervevdenhoitaia 48 58 52

Muut käynnít 8 13 5

Laboratorio 106 76 159

Kuvantaminen 1" 4 4

Koulutuskuntayhtymän työkykyä ja työhyvinvointia ylläpitävän to¡minnan tavoitteena on tukea ja

vahvistaa henkilöstön työssäjaksamísta, terveydellístä ja henkistä hyvinvointia. Henkilöstöä

kannustetaan myös kehittämään omaa työtään ja työyhteisöään.

2019 2018 2017

Lääkäri 248 233 27L

TerveVdenhoita ja 34 51 6s

Muut käynnít

Laboratorio 323 384 332

Kuvantaminen 30 29 34



Vuonna 2018 WH joka on

kokoontui vuoden 2019 aikana vilsi kertaa.

WHY-ryhmä on järjestänyt viime vuoden aikana monipuolista toimintaa henkilökunnalle. Eniten on

osallistuttu liikuntatapahtumiin, retkelle 0ron saarelle ja Linnateatterin esitykseen.

1.4



6.4 l-lenkrlöston työilmapiirikysely 201-9

Henkilöstökysely toteutettiín syksyllä 2019. Kysely ja tulosten koostaminen sekä níiden analysointi
toteutettiin omana työnä yhteistyötoimikunnan päätöksen mukaisesti. Kyselyn tarkoituksena oli saada
mahdollisimman paljon toimintaa kehittävää.tíetoa.

Kysely lähetetti¡n 134 päätoimiselle työntekijälle, joísta 100 vastasi. Vastausprosentti oli 75, vaihtelua
kuitenkin opistojen välillä (Kalatalous- ja ympäristöopisto 52,5Yo, Paimion toimip¡ste 95%).

Kyselyn vasta uste n kokona ískeskia rvo oli 3,9/5.

Ioulukko 9. Henfulostokyselyn aiheet 1a vastou.sten keskiorvo

Tulokset on käyty läpi johtoryhmässä ja ne käydään läpi henkilöstön kanssa kevään 2020 aikana.

Johtooååtökset: Työhyvínvointiin on kiinnitetty enenemässä määrin huomiota ja on myös
toteutettu siihen líittyviä kehityshankkeita. TYHY-ryhmä on järjestänyt monipuolista toimintaa
henkilökunnalle.

Työilmapiirikysely on toteutettu syksyllä 2019. Vastausprosentti kyselyyn oli hyvä. Tärkeää on
nyt keväällä käydä tulokset huolellisesti läpi henkilökunnan kanssa.

AIHEET VASTAUSTEN KESKIARVO asteikolla 1-5

KOKO AMMATTIOPISTO

keh itVskeskustelut 4,4
lähiesimiestvön laatu 3,9
ylimmän iohdon toiminta 3,5

orga nisaation kehíttäm inen 3,9

henkilön omat voimavarat ia iaksaminen 3,4

tvöilmapíiri 3,7

tasa-arvon ia vhdenvertaisuuden toteutuminen 4,4



Talousarviota on noudatettu hyvin. Arviossa olivarauduttu274329 euron aliJäämään, Tulos on

kuitenkin y.lijäämäinen X15 OoX euroa, mutta koska tulskse"en on kifjattu qpettajie¡ vuo-sityöaikaan

siirtymísen aiheuttama lomapalkkavelka (+200 000 e)ja OKM:n perusrahoitukseen tullut
harkinnanvarainen korotus (+70 000 e), joka oli kirjattava vuodelle 2019 menojen syntyessä vasta

vuonna 2O2O, nänvertailukelpoinen 2019 vuoden tulos On 154 999 e alijäämäinen' Se on 119 001 e

parempi kuin talousarviossa. Tämä yhdístettynä siihen, että toimintakate oli reilustí arviota suurempi, on

yhtymän taloudenpitoa pidettävä olosuhteisiin nähden hyvänä.

Opistokohtaisten tulosten vertailusta käy ilmi Kalatalous- ja ympäristöopiston haasteellinen tila.

lnvestoinneissa on toimittu ta lousa rvion puitteissa.

t.6



8 Opiskelíiannäkökulma

Opiskelijoilta kerätään palautetta opetuksesta. Opiskelijoiden antama arvosana opetuksesta on ollut
keskimäärin hyvä (a/5). Lautakunnalla ei kuitenkaan ole tietoa, mítên opiskelijapalautteen keräys on

toteutettu, mikä on palautusprosentti, kenen vastuulla on palautteen analysointi, miten palautetta

käytetään toimintojen kehittäm¡sessä ja miten kerätty palaute arkistoidaan. Palautteen kerääminen on

sidoksissa rahoítukseen, joten palautteen organisoínnin tulee olla kattavaa ja järjestelmällistä sekä síllä

tulee olla vastuuhenkilö organisaatiossa.

Tukitoimet saavat arvosanan 3,1/5, joten arvosana on laskenut edellisvuodesta. Lautakunta toivoo, että
tukito¡mien laatuun kiinnitetään huomiota.

Tarkastuslautakunnan tietoisuuteen on tullut ongelmía asuntolavalvojan riittävyydestä. Yksi henkilö
hoitaa kahta toimípístettä, joiden ajallinen etaisyyt on yli puoli tuntia. Lautakunta pitää järjestelyä

opiskelíjoiden turva llisu uden ka nna lta erittäin kyseenalaísena.

Johtopäåtökset:

Tarkastuslautakunta haluaa tietää, miten opiskelijapalautteen keräys on toteutettu, mikä on
palautusprosentti, kenen vastuulla on palautteen analysointi, miten palautetta käytetään
toimintojen kehittämisessä ja míten kerätty palaute arkistoidaan.

La uta kunta ha I uaa t¡etää, on ko asu ntola nvalvoiajärjestely lail linen.

Suositukset:

Onko opískelijoiden valtakunnallinen terveyskysely tehty?

Palautteen organisoinnin tulee olla kattavaa ja järjestelmällistä sekä sillä tulee olla

vastuuhenkilö orga nisaatiossa.

Lautakunta toivoo, että tukitoimien laatuun kiinnitetään huomiota.



9 Yhteenveto johtopäätöksistä

Tarkastuslautakunta on esittänyt johtopäätöksiä tärkeiksi katsomistaan asiakohdista, kuten esimerkiksi

tavoitteiden toteutum¡nen opistoittain. Läpäisyn alhaisuus ja negatiiviset keskeytykset varsinkin

Kalatalous- ja ymþäristöopistossa ovat huolestuttav¡a. Opiston kehittämistyötä on edelleen jatkettava.

Henkilöstön kohdalla esiin tulevia asioita ovat mm. suuri eläkkeelle jäävien osuus lähivuosina. Tärkeää

olisi saada kokemuksen myötä kertynyt tieto siirtymään nuoremmille työntek¡jöille. Tärkeää on myös

koulutuskuntayhtymän ikääntyvän henkilöstön työkyvyn tukemínen. Kehityshankkeet ja muu

henkilöstön työkyvyn huomiôiminen tuottavat positiivisia seurauksia vähentämällä sairauspoissaoloja.

Tvöhvvinvointiin on kiinnitetty enemmän huomiota ja siihen li¡ttyviä hankkeita on toteutettu enemmän.

TYHY-ryhmä on järjestänyt toimintaa henkilökunna lle.

Talouden tilaa arvíoitaessa todetaan, että koulutuskuntayhtymän taloutta on hoidettu hyvín. Kuitenkin

Kalatalous- ja ympä ristöopiston tila nne vaatii kehitystyön jatka mista.

Opiskelijan näkökulman tarkastelussa tarkastuslautakunta haluaa tietää, miten opiskeliiapalautteen

kerääminen on toteutettu. Palautteen organisoinnin tulee olla kattavaa ja järjestelmällistä, ja sillä tulee

olla vastuuhenkilö organisaatiossa. Palautteen kerääminen on osaltaan sidoksissa rahoitukseen.

Tarkastuslautakunta on huolissaan asuntolanhoitajien riittävyydestä. Yhdellä valvojalla on kaksi

to¡mipistettä etäällä toísistaan, asuntoloissa on alaikäisiä opiskelijoita ja Paimion toimipaikasta on

erittäin huonot julkiset kulkuyhteydet. Lautakunta halaaa tietää, onko asuntolavalvojajärjestely laillinen.



L0 Esitys tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapaudesta

Tilintarkastaja on suorittanut ja raportoinut tarkastuslautakunnalle tilikauden aikaisen tarkastuksen
tarkastussuunnitelman mukaisestí sekä antanut tilintarkastuskertomuksen suorittamastaan

tarkastuksesta. Tarkastuslautakunta esittää, että yhtymävaltuusto hyväksyyja vahvistaa kuntayhtymän
tilinpäätöksen vuodelta 2019 sekä myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille.

Tarkastuslautakunta ki¡ttää henkilöstöä hyvästä yhte¡styöstä.

Kaarinassa 27.5.2020
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