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Kokouspäivä
229.2020
101 $ KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PAATOSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Yhtymähallitus 22.9 .2020

J

Päätösehdotus: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös:

102 $ KOKOUKSEN

pÖyrnzuRJAN TARKASTUSTAPA JA PÖYTAKIRJANTARKASTA-

JIEN VALINTA
Yhtym ähal litus 22 .9 .2020

Pöytäkirjan tarkastusaika ja nähtävillä pito:
Pöytäkirjan tulee olla tarkastettu 28.9.2020ja se pidetään nähtävillä kuntayhtymän julkisella ilmoitustaululla osoitteessa: Tuorlantie 1 21500 Piikkiö (koulurakennus) 29.9.2020 klo 12.00 alkaen sekä
s amasta aj ankohdasta koulutuskuntayhtymän internet- sivulla.

Tarkastusmenettely:
Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa allekirjoituksellaan pöytäkirjanpitäjä.
Tarkastettava pöytäkirja toimitetaan pöytäkirjantarkastajille sähköpostilla ja pöläkirjantarkastajat
tarkastettuaan pöytäkirjan hoitavat tarkastusmerkinnän seuraavaa menettelyä noudattaen:
Viestin aiheeksi merkitään: "Peimarin koulutuskuntayhtymän pöytäkirjan22.9.2020 tarkastus

"

ja viestiksi: "Olen lukenut ja tarkastanut Peimarin koulutuskuntayhtymän 22.9.2020 pöytäkirjan
sähköisessä muodossa ja hyväksyn sen kokouksen kulkua vastaavaksi".
Sähköpostin allekirioitukseksi: Pöytäkirjantarkastajan nimi ja merkintä: "pöytäkirjantarkastaja".

Sähköposti-ilmoitus lähetetään Peimarin koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen pöytäkirjanpitäjän sähköpostiosoitteeseen sekä koulutuskuntayhtymän viralliseen sähköpostiosoitteeseen
(satu.villa@livia. fi sekä info@livia.fi).
Pöytäkirjantarkastajan sähköposti-ilmoitus liitetään dokumenttina pöytäkirjaan ja sähköisestä etähyväksymisestä tehdään merkintä pöytäkirjan kansilehdelle.

Päätösehdotus : Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Esitys:
Päätös

TYOJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Yhtymähal litus 22.9 .2020
103

S

Päätösehdotus:
Esitetään noudatettavaksi työjärjestystä $ 104-1 12
Päätös:

PEIMARIN KOULUTU SKUNTAYHTYMA

Kokouspäivä
22.9.2020
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104 $ TALOUSKATSAUS 1-8/2020
Yhtymähallitus 22.9 .2020

Yhtymähallitukselle on aikaisempina vuosina tuotu raportit talouden toteutumasta ajalta 1.1.-30.6. Uuden talousjärjestelmän kehittyneiden raportointiominaisuuksien ansiosta on tarkoituksenmukaisempaa esittää ajantasaisemmat talouden ja toiminnan tilannekatsaukset.

Kuntayhtymän talouden j a toiminnan raportit I -8 12020 liitteenä
Valmistelijat: talousjohtaja Satu Villa, taloussuunnittelija Birgitta.Ä.berg
Kuntayhtymän j ohtaj an päätösehdotus :
Yhtymähallitus merkitsee talous- ja toimintakatsauksen l-812020 tiedokseen.

Liitel8
Liite19
Päätös

käyttötaloudentoteutumisvertailu
investointientoteutumisvertailu

PEIMARIN KOULUTU SKUNTAYHTYMA

Kokouspäivä
22.9.2020
105 $ TALOUSARVION 2021 LAADINTAPERUSTEET
Yhtymähal litus 22.9 .2020

5

Valtionosuusrahoitus jakautuu talousarviovuonna 2021 sekä taloussuunnitelmawostna 2022-2023 seuraavasti :
Perusrahoitus 70 o/o
Suoriterahoitus 20 o/o
Vaikuttavuusrahoitus 10 %

Vuoden 2020 valtionosuusrahoitus on 10,483 M€. Valtiovarainministeriön budjettiesityksessä vuodelle 2021 ammatillisen koulutuksen määräraha on kuluvan vuoden tasolla.

Kuluvalle vuodelle saatu valtionosuus on tavoitteellisen opiskelijavuosimäärän mukaan994 opiskelijaa. Kuluvan vuoden opiskelijamààräntoteutuma elokuun lopussa
koulutuskuntayhtymässä on hieman v.2019 vastaavaa aikaa korkeampi.
OKM lopullinen suoritepäätös on odotettavissa joulukuun loppupuolella.
Valtakunnallinen palkkaratkaisu nostaa henkilöstökuluja n. 2 o/o vuonna202l
Hallitusohjelmassa on maininta toisen asteen maksuttomuudesta sekä oppivelvollisuuden pidentämisestä 18 vuoteen saakka. OKM:n asetusluonnoksessa ammatillisen
koulutuksen rahoituksen perusteista on kirjaus maksuttomuuden vaikutuksen kattamaisesta valtionosuusrahoituksessa koulutuksen j ärj estäjil1e.

Yhtymähallituksen ensimmäinen talousarviokäsittely on20.10.2020 ja toinen
I7 .11.2020. Yhtymävaltuustolle talousarvioesitys tulee toimittaa marraskuun loppuun
mennessä.

Valmistelija: talousjohtaja Satu Villa
Koulutuskuntayhtymän j ohtaj an päätösehdotus
Yhtymähallitus päättäà, että vuoden 2021 talousarvio ja vuosien 2022-2023 taloussuunnitelmaehdotus tullaan aatimaan seuraavi en periaatteiden mukaisesti
1

1)

2)
3)
4)
Päätös

valtionosuuden tasona on v. 2020 valtionosuusrahoitus
opiskelijavuosiennuste noudattaa v. 2020 OKM:n rnäärittelemää tavoitteellista
opi skelij avuosimäärää
toisen asteen maksuttomuutta ei erikseen huornioida menoissa
taloussuunnitelmavuo det 2022-2023 budj etoidaan käyttötalousosassa v. 202 I kustannustasoon

PEIMARIN KOULUTU SKUNTAYHTYMA

Kokouspäivä
22.9.2020
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106 $ BETA OSAKEYHTIO SAUVOON LIITTYMINEN
Yhtymähallifis 22.9 .2020

Yhtymcihallitus 18.8.2020 ç 96
Beta Oy Sauvo on sauvolainen osakeyhtiö, jonka jäseninä on paikallisia sokerijuurikkaan viljelijöitä. Oy on hankkinut yhteiskäyttöön sokerijuurikkaan aumauskoneen ja
nostokoneen.

Ammattiopisto Livian maataloustiimi viljelee sokerijuurikasta Tuorlassa. Livian oma
konekalusto on vanhaa eikä vastaa nykyaikaisia juurikkaan viljelyn koneita.

Livialle on tarjottu Beta Oy Sauvon osaketta 20 kpl hintaan 3000 euroa. Liittyminen
mahdollistaa nykyaikaisen sokerijuurikkaan opetuksen ja viljelyn. Liittymisen jälkeen
Livian ei tarvitsisi yksin päivittää omaa konekalustoaan.

Valmi stelij a : kuntayhtymän j ohtaj a Ilkka Harkkila

Kuntayhtymän j ohtaj an päätösehdotus :
Yhtymähallitus päättää hyväksyä 20 osakkeen ostamisen Beta Oy Sauvosta hintaan
3000 euroa.
Asian käsittely:
Hannu Rautanen esitti asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi ja päätettäväksi
kokouksessa22.9.2020. Kalervo Korvensyrjä ja koko muu yhtymähallitus puolsi yksimielisesti asian palauttamista uudelleen valmisteluun. Yhtymähallitukselle tulee esittää uusin tilinpäätös, osakeyhtiön veloittama tuntihinta sekä tiedot konekalustosta.
Päätös

Asian palautettiin uudelleen valmisteltavaksi ja päätettäväksi kokouksessa22.9.2020.
Kokouksessa on esitettävä uusin tilinpäätös, osakeyhtiön veloittama työtuntihinta sekä
tiedot konekalustosta.

Yhtymähallitus 22.9.2020 $ I 05
Liitteenä Beta Oy:n uusin tilinpäätös (liite nro 20).
Osakeyhtiöllä on omaa konekalustoa Kleine nostokone, Tenkasen aumausvaunu ja
huoltoperäkärry, jossa on polttoainesäiliö. Varastossa on jonkin verran nostokoneen
kuluvia osia, mutta niiden arvo on pieni. Viimeisen tilinpäätöksen jälkeen on rnyyty
toiset peräkärryt 8000 eurolla, rnyynnillä rahoitettiin yhtiön osakkeiden osto.

Viirne keväänä yhtiö lunasti sellaisten osakkaiden osakkeet, jotka olivat lopettaneet
juurikkaan viljelyn. Lunastushinta oli 150 euroa/osake. Lisäksi jatkavat lunastivat lisää osakkeita siten, että osakkailla on 20 osaketta. Lunastushinta perustui tasearvoon.
Osakeyhtiö veloittaa juurikkaiden nostosta noin 250 euroa / ha.

Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila

PEIMARIN KOULUTU

S

KUNTAYHTYMÄ

Kokouspäivä
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Kuntayhtymän j ohtaj an päätösehdotus :
Yhtymähallitus päättää hyväksyä 20 osakkeen ostamisen Beta Oy Sauvosta hintaan
3000 euroa.
Päätös:

OTE

Beta Oy Sauvo
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1 07 $ VAKUUTUSTURVAN HANKINTAPAATOS
fiulkinen päätöksenteon jälkeen)
Yhtymähalhtus 22.9 .2020

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 6

g
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Kokouspäivä
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1 08 $ PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMAN OPISKELIJOIDEN PSYKOLOGIPALVELUJEN TUOTTAMINEN
Yhtymähallitus 22.9 .2020

Lain mukaan psykologipalveluista vastaa oppilaitoksen sijaintikunta. Kaarina ja Pairnio tuottavat Peimarin koulutuskuntayhtymän psykologipalvelut omana toimintanaan.
Parainen ostaa palvelut Folkhälsanilta.
Koulutuskuntayhtymän ornistajakuntien kokouksessa 22.4.2020 keskusteltiin psykologipalveluiden hoitamisesta. Kokouksessa Paimion kaupunki ehdotti, että selvitetään
mahdollisuutta palkata koulutuskuntayhtymälle oma psykologi. Omistajakunnat kattaisivat palkkakustannukset. Kokouksessa sovittiin, että kuntayhtymän johtaja kutsuu
omistajakuntien nimeämät neuvottelijat keskustelemaan esityksestä.
Jatkoneuvottelu psykologipalveluista pidettiin 17.8.2020. Paikalla oli Kaarinan ja
Paimion edustajat. Jatkoneuvottelun muistio liitteenä (liite n:o ). Neuvottelussa todettiin, että oma psykologi mahdollistaisi myös ennaltaehkäisevän ja yhteisöllisen työn
tekemisen Liviassa. Lisäksi oma psykologi mahdollistaisi palveluiden kohdentamisen
kulloisenkin avun tarpeen mukaan eri toimipaikkoihin. Livian oma psykologi helpottaisi omistajakuntien oman psykologitarpeen mitoitusta.
Psykologineuvottelussa arvioitiin, että psykologin palkkakustannukset ovat noin
55 000 euroa vuodessa. Tämän tyyppisissä palveluissa kunnat voivat laskuttaa toiselta
paikkakunnalta tulevien opiskelijoiden kotikuntia ao. opiskelijan vastaanottotyöstä.
Kokonaiskustannus omasta psykologista on tällöin 45 000-50 000 euroa vuodessa.
Oma psykologi voisi toimia kuraattorin tavoin toimipaikoissa kiertävanä ja samalla
siirtyä kiireellisissä tapauksissa ao. toimipaikkaan. Psykologi sijoittuisi uudessa organisaatiossa kuntayhtymäpalveluiden opiskeluhuoltoyksikköön.

Valmi stelij a : kuntayhtymän j ohtaj a Ilkka H arkkil a
Kuntayhtymän johtaj an päätösehdotus :
Yhtymähallitus päättää
1) esittää omistajakunnille Peimarin koulutuskuntayhtymän psykologin palkkausta
2) esittää omistaj akunnille palkkauskulujen kattamista ornistajakuntien peruspääomaosuuksien rnukaisin vastuin (Kaarina 49,97 o/o,Paimio 45,13 Yo,Paruinen 4,90
%)
Päätös

OTE

Kaarinan kaupunki
Paimion kaupunki
Paraisten kaupunki

PEIMARIN KOULUTU SKUNTAYHTYMÄ

Kokouspäivä
22.9.2020
109 $ YHTYMAVALTUUSTON 1 6.6. 2O2O TEKEMIEN PAATOSTEN LAILLISUUS JA
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rÄvrÅNrööNpeNo

Yhtymähallitus 22.9 .2020

Yhtymävaltuuston kokouksesta 16.6.2020laadittu pöytäkirja on tarkastettu ja pidetty
yleisesti nähtävillä 24.6.2010 alkaen ja päätökset ovat saavuttaneet lainvoiman
24.1.2020 koska niistä ei sitä ennen ole valitettu.

Valmistelija: talousjohtaja Satu Villa
Kuntayhtymän j ohtaj an päätösehdotus :
Yhtymähallitus toteaa, että yhtymävaltuuston kokouksessa 16.6.2020 tehdyt päätökset
ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene yhtymävaltuuston toimialaa
ulommaksi tai ole muutoin lakien ja asetusten vastaisia ja ovat saavuttaneet lainvoiman24.7.2020 ja ovat toimeenpantavissa, koska niistä ei ole sitä ennen valitettu.
Päätös:

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÅ
1

Kokouspäivä
229.2020
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10 $ VIRANHALTIJAPAATOKSET

Yhtymähal litus 22.9 .2020

Kuntayhtymän johtajan päätökset

12112020 koskien Taru Tukia nimittämistä lehtorin (nro

3) virkaan 1.9.2020 alkaen

toistaiseksi

12212020 koskien ruokapalveluesimiehen palkan tarkistamista

400 €/kk liittyen

kaikkien neljän toimipisteen ruokapalveluesimiehen tehtävien yhdistämiseen

Talousj ohtajan päätökset

2412020

koskien Sinikka Kaartisen palkkaamista kokiksi 1.10.2020 alkaen toistaiseksi

Rehtorien päätökset
Maøseutuopisto

Kølat ølo us- j ø y mp ürístö opisto
Sosiaalí-

ja terveysopísto

5412020

koskien opettajien lisätuntikorvausten maksamiseen lukuvuodelta20192020,yht.25.433,54 €

Kuntayhtymän johtaj an päätösehdotus

Yhtymähallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tietoonsa saatetuiksi ja päättää olla
käyttämättä otto-oikeuttaan ja antaa siten päätöksille täytäntöönpanoluvan.

Päätös:

PEIMARIN KOULUTU
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111 $ TLMOTTUSASTAT
Yhtymähal litus 22.9 .2020

KUNTAYHTYMA
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PEIMARIN KOULUTU SKUNTAYHTYMA
112 $ MUUT MAHDOLLISET
Yhtymähal litus 22.9 .2020

ASIAT

Kokouspäivä
22.9.2020
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