
PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ  PÖYTÄKIRJA 1/2021 

YHTYMÄVALTUUSTO    

 

Aika 15.6.2021 klo 17.00 – 17.52 

 

Paikka: Peimarin koulutuskuntayhtymä 

Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto  

Tuorlantie 1, 21500 Piikkiö 

 

Teams-etäyhteys/ 

Koulurakennus 

 

Asiat: Esityslistan mukaiset asiat 

  

Osallistujat: Osallistuja osallistui etänä (e), henkilö osallistui paikan päällä (x), henkilö poissa (-) 

 

 

Osallistujat: 

 

YHTYMÄVALTUUSTO 

KAARINA   PAIMIO   PARAINEN 

(e ) Huhti Maija (e ) Lahti Tapani, puheenjohtaja (e ) Eriksson Anne 

(e ) Iljin Mirta (e ) Mäkinen Hanna  (e ) Järnström Sammy 

(e)  Lehtisalo Esko (e ) Tuomola Mika  (e ) Lindell-Luukkonen Maria 

(e ) Ruohonen Pirjo-Riitta (e ) Vairinen-Salmela Johanna (e ) Björkroth Tomas  

(e ) Sirkiä Hanna          

(e ) Torvinen Marika    

(e ) Vuorio-Lehti Minna      

      

Yhtymähallitus   Tarkastuslautakunta: 

(e ) Korvensyrjä Kalervo, pj. Ruohonen Pirjo-Riitta, tarkastusltk pj. esittelijä 

(- ) Aro Pekka, varapj   

(e ) Kemppainen Elina 

(- ) Lehtonen Tiina (varajäsen) Muut osallistujat:   

(e ) Mattsson Kaj (e ) Harkkila Ilkka, kuntayhtymän johtaja, esittelijä  

(e ) Nurmi Satu, § 1-6 aikana (e ) Villa Satu, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä 

(e ) Rautanen Hannu 

 

Kutsu tiedoksi: 

Kaarinan kaupunginhallitus, Paimion kaupunginhallitus, Paraisten kaupunginhallitus 

 

Tarkastuslautakunta: 

Erikson Anne, Helttula Jukka, Wibom Pirjo, Yrjövuori Matti 
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YHTYMÄVALTUUSTON 2017 -2021 KOKOONPANO: 

 

 

KAARINAN KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖS 5.6.2017/92§, 23.4.2018/51§, 28.1.2019 § 5 ja 

15.3.2021 § 8 

 

 Jäsen    Varajäsen 

            Iljin Mirta   Leiwo Liinaleena 

 Huhti Maija   Brusi Antti 

 Ruohonen Pirjo-Riitta  Gustafsson Irja 

 Sirkiä Hanna   Sarén Teija-Rita 

 Lehtisalo Esko  Mäki Antti 

 Torvinen Marika  Tähkämaa Sanna 

 Vuorio-Lehti Minna  Lehto Kirsi 

 

 

PAIMION KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖS 14.6.2017/67§ 

 Jäsen    Varajäsen 

 Lahti Tapani   Ristilä Pasi 

 Mäkinen Hanna  Klemola-Laaksonen Anu 

 Tuomola Mika  Järvelä Heli 

 Vairinen-Salmela Johanna  Ylihonko Markku 

 

 

PARAISTEN KAUPUNGINVALTUUSTON PÄÄTÖS 6.6.2017/73§, 28.8.2017/94 § ja 13.11.2018 § 

118 

 Jäsen    Varajäsen 

 Eriksson Anne  Björk Maj 

 Järnström Sammy  Laaksonen Lotta 

 Lindell-Luukkonen Maria  Svahnström Soili  

 Penttinen Kari  Björkroth Tomas 
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ASIALISTA 

1 KOKOUKSEN AVAUS 

2 EDUSTAJIEN TOTEAMINEN, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA 

4 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 

5 VUODEN 2020 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN/KÄYTTÖTALOUSOSA 

6 VUODEN 2020 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN/INVESTOINTIOSA  

7 TILINPÄÄTÖS TILIVUODELTA 2020, TILINTARKASTUSKERTOMUS JA AR-

VIOINTIKERTOMUS  

8 MUUTETTU TALOUSARVIO 2021 JA TALOUSSUUNNITELMA 2021-2023 

9 SIJOITUSTOIMINNAN PERIAATTEET 

10 YHTYMÄHALLITUKSEN JÄSENEN SUSANNA KIUKAISEN MUUTTO TOI-

SEEN KUNTAAN 

11 ILMOITUSASIAT 

12 KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

13 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
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1 § KOKOUKSEN AVAUS 

Yhtymävaltuusto 15.6.2021 

 

Yhtymävaltuusto valitsi kokouksessaan 9.8.2017 § 5 yhtymävaltuuston puheenjohtajaksi 

Tapani Lahden ja 1. varapuheenjohtajaksi Kari Penttisen. 2. varapuheenjohtajaksi on yh-

tymävaltuusto valinnut 18.6.2019 § 5 Minna Vuorio-Lehden. 

 

 

Päätösehdotus:  

 Yhtymävaltuuston puheenjohtaja avaa kokouksen. 

 

Päätös:  Yhtymävaltuuston puheenjohtaja avasi kokouksen. 
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2 § EDUSTAJIEN TOTEAMINEN, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Yhtymävaltuusto 15.6.2021 

 

Jäsenkuntien yhteisesti hyväksymän perussopimuksen mukaisesti yhtymävaltuustoon va-

litaan Kaarinasta 3 valtuutettua ja muista jäsenkunnista 2 valtuutettua sekä lisäksi jokai-

sesta jäsenkunnasta 1 valtuutettu alkavaa 10.000 asukasta kohti. Kullekin valtuuston jäse-

nelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. 

 

Jäsenkunnat ovat valinneet edustajansa kaudelle 2017 -2021: Kaarinasta 7 jäsentä (ja 

henkilökohtaiset varajäsenet), Paraisilta 4 jäsentä (+ henkilökohtaiset varajäsenet), Paimi-

osta 4 jäsentä (+ henkilökohtaiset varajäsenet). 

 

Hallintosäännön 88§:n mukaan yhtymähallituksen puheenjohtajan ja kuntayhtymän johta-

jan on oltava läsnä yhtymävaltuustossa. Heidän poissaolonsa ei estä asioiden käsittelyä. 

Yhtymähallituksen jäsenillä ja kuntayhtymän johtajalla sekä talousjohtajalla on puheoi-

keus. 

 

Hallintosäännön 89 §:n mukaan läsnä olevat valtuutetut ja varavaltuutetut todetaan ni-

menhuudolla, joka toimitetaan jäsenkunnittain aakkosjärjestyksessä.  
 

Todettuaan läsnä olevat valtuutetut puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet valtuutetut ja 

läsnä olevat varavaltuutetut sekä onko kokous laillinen ja päätösvaltainen. Koulutuskun-

tayhtymän perussopimuksen mukaan kokous on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi 

kolmannesta (2/3) jäsenistä on saapuvilla. Yhden jäsenkunnan äänimäärä voi olla enin-

tään 45 % saapuvilla olevien valtuutettujen yhteisestä äänimäärästä. 

 

Nimenhuudon jälkeen saapuvan valtuutetun on ilmoittauduttava välittömästi puheenjohta-

jalle. Poistumisesta kesken kokouksen on ilmoitettava puheenjohtajalle.  

 

Puheenjohtaja voi kokouksen kestäessä tai kokoustauon päätyttyä tarvittaessa todeta uu-

delleen läsnäolijat.  

 

 Perussopimuksen 6§ mukaan yhtymävaltuustossa on kullakin jäsenellä yksi ääni. Kunnan 

valitsemien jäsenten yhteenlaskettu äänimäärä jakaantuu tasan heistä saapuvilla olevien 

kesken. Yhden jäsenkunnan äänimäärä voi olla enintään 45 % saapuvilla olevien valtuu-

tettujen yhteisestä äänimäärästä.  

 

Yhtymävaltuuston kokous on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmannesta sen jäse-

nistä on läsnä.  

 

Yhtymävaltuuston kokouskutsu lähetetään vähintään 10 päivää ennen kokousta yhtymä-

valtuuston jäsenille, yhtymähallitukselle sekä jäsenkuntien kunnanhallitukselle. 

 

Kokouskutsut ja esityslistat toimitettiin yhtymävaltuuston jäsenille, yhtymähallitukselle 

sekä jäsenkuntien kunnanhallituksille 4.6.2021. Kokouskutsu ja esityslista ovat lisäksi 

nähtävinä koulutuskuntayhtymän julkisella ilmoitustaululla Tuorlan toimipaikan (Kaari-
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na) koulurakennuksessa, osoitteessa Tuorlantie 1, 21500 Piikkiö sekä koulutuskuntayh-

tymän nettisivulla osoitteessa www.livia.fi . 

 

Korona-epidemiasta johtuen kokous järjestetään edustajille pääsääntöisesti Teams-

etäkokouksena. Kokouksen puheenjohtaja, esittelijä ja sihteeri sekä ne edustajat, joilla ei 

ole sähköisiä yhteyksiä osallistuvat kokoukseen paikan päällä Tuorlan koulurakennukses-

sa. Koulurakennuksessa on myös yleisöllä mahdollisuus osallistua kokouksen seuraami-

seen. 

 

 

Liite nro 1 Ääniluettelo 

 

 

Päätösehdotus:  

 

Yhtymävaltuuston kokouksen puheenjohtaja  

 1 toimittaa läsnä olevien toteamiseksi nimenhuudon ja hyväksyy sen perus-

teella kokousta varten ääniluettelon; 

 2 toteaa muut läsnä olevat; sekä 

 3 toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

 

Päätös: Ääniluettelo liitteenä (liite nro 1) 

 

 2. Muut läsnä olevat: 

 Yhtymähallitus   

Korvensyrjä Kalervo, pj.   

Kemppainen Elina   

Mattsson Kaj  

Nurmi Satu 

Rautanen Hannu  

 

 Muut osallistujat: 

 Harkkila Ilkka, kuntayhtymän johtaja 

 Villa Satu, talousjohtaja 

  

3. Kokouskutsut ja esityslistat on 4.6.2021 lähetetty jäsenkunnille, yhtymävaltuuston jä-

senille, yhtymähallituksen jäsenille ja muille, joilla on kokouksessa läsnäolo- ja puheoi-

keus. 

 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
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3 § PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA 

Yhtymävaltuusto 15.6.2021 

 

Päätösehdotus: 

 Yhtymävaltuusto valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat myös ääntenlaski-

joina sekä päättää, että 

 

1 pöytäkirja on tarkastettavissa ja allekirjoitettavissa 16.6.-21.6.2021 sähköi-

sessä allekirjoituspalvelussa (Visma Sign) 

2 pöytäkirja lähetetään jäsenkunnille 22.6.2021 ja pidetään nähtävillä koulu-

tuskuntayhtymän virallisella ilmoitustaululla 22.6.2021 osoitteessa Tuorlan-

tie 1 21500 Piikkiö (Tuorlan toimipaikka/Kaarina) ja samasta ajankohdasta 

koulutuskuntayhtymän internet-sivulla.        

 

Päätös: valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Johanna Vairinen-Salmela ja Marika Torvinen, jotka toi-

mivat tarvittaessa myös ääntenlaskijoina ja päätti, että 

 

1. pöytäkirja on tarkastettavissa ja allekirjoitettavissa 16.6.-21.6.2021 sähköi-

sessä allekirjoituspalvelussa (Visma Sign) 

 

2. pöytäkirja lähetetään jäsenkunnille 22.6.2021 ja pidetään nähtävillä koulu-

tuskuntayhtymän virallisella ilmoitustaululla 22.6.2021 osoitteessa Tuorlan-

tie 1 21500 Piikkiö (Tuorlan toimipaikka/Kaarina) ja samasta ajankohdasta 

koulutuskuntayhtymän internet-sivulla. 
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4 § KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 

Yhtymävaltuusto 15.6.2021 

 

Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset yhtymävaltuuston 

päätöksiksi, on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä 

(hallintosääntö 83 §). 

 

Päätösehdotus:  

Yhtymävaltuusto päättää mahdollisten kiireellisenä käsiteltävien asioiden ottamisesta tä-

hän esityslistaan (KL § 95) sekä hyväksyy esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. 

 

Päätös: Yhtymävaltuusto hyväksyi esityslistan kokouksen työjärjestykseksi. 
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5 § VUODEN 2020 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN/KÄYTTÖTALOUSOSA 

Yhtymävaltuusto 15.6.2021 

 

 Yhtymähallitus 16.2.2021 § 19 

 

 

Kuntayhtymän taloussuunnitelma vuosille 2020 -2022 ja talousarvio 2020 investoin-

tiosineen on hyväksytty Peimarin koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston kokouksessa 

31.10.2019 § 7.  

 

Talousarvion 2020 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2020 -2022 hyväksymisen jälkeen 

saatiin opetus- ja kulttuuriministeriön lopullinen valtionosuusrahoituspäätös 

(OKM/34/221/2019), joka oli 268.000 euroa talousarvion ennakoitua valtionrahoitusta 

suurempi ollen yhteensä 10.483.043 euroa (perusrahoitus 7.355.091 €, suoritusrahoitus 

2.388.428 € ja vaikuttavuusrahoitus 739.524 €). Lisäksi koulutuskuntayhtymälle myön-

nettiin 20.000 € strategiaraha. 

 

Lisäsuoritepäätöksillä koulutuskuntayhtymälle myönnettiin 268.816 € opettajien ja ohjaa-

jien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin, 150.000 € koronan aiheut-

tamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen sekä 59.018 € lisäopiskelijavuosiin. 

Näiden lisäsuoritepäätösten tuotto 477.834 € kirjataan kirjanpitosäännösten mukaan vuo-

delle 2020. Määrärahoja on kuitenkin rahoituspäätösten mukaan mahdollista v. 2020 li-

säksi käyttää tulevina vuosina, jopa v. 2023 asti. 

 

Talousarviossa ennakoitu alijäämä oli -158.000 € ja tilinpäätös on ylijäämäinen n. 

+374.000 €.  

 

Vuoden 2020 toimintakate kuntayhtymän tasolla on alustavan tilinpäätöksen mukaan  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Luvut 1 000 e 

  

  
TA 2020 toteutunut 2020 ero TA 2020 

 

Toimintatuotot 11 585 12 321 + 736  

Toimintakulut 11 095 11 262 + 167  

Toimintakate 489 1 046 + 557 
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Käyttötalouden kokonaismenot talousarvioon ja talousarvioon verrattuna: 

 

     

  Luvut 1 000 e  

  TA 2020 toteutunut 2020 ero TA 2020 
 

         

Henkilöstömenot  7 807  8 020  +213  

Palvelut  1 432 1 505  +74  

Aineet ja tarvikkeet 1 527 1 459 -68  

Muut kulut 330 278 -52  

Toimintakulut yht 11 095 11 262 +167  

     
Yhteenveto keskeisimmistä toiminnallisista ja taloudellisista tapahtumista on esitetty liit-

teessä 10.  

 

Valmistelijat: kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila, talousjohtaja Satu Villa ja talous-

suunnittelija Birgitta Åberg 

 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

 

 Yhtymähallitus päättää hyväksyä ja esittää edelleen yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi 

esittelytekstin mukaisen selvityksen talousarvion, muutetun talousarvion ja toteutuneen 

väliseen toimintakate-eroon.  

 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.  

 

--- 

Yhtymävaltuusto  

15.6.2021 § 5 

 

 

Päätösehdotus:  

 Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi esittelytekstin mukaisen selvi-

tyksen talousarvion, muutetun talousarvion ja toteutuneen väliseen toimintakate-eroon.  

 

Päätös: Yhtymävaltuusto hyväksyi esittelytekstin mukaisen selvityksen talousarvion, muutetun 

talousarvion ja toteutuneen väliseen toimintakate-eroon. 
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6 § VUODEN 2020 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN/INVESTOINTIOSA  

Yhtymävaltuusto 15.6.2021 

 

Yhtymähallitus 16.2.2021 § 20 

 

Kuntayhtymän taloussuunnitelma vuosille 2020-2022 ja talousarvio 2020 investoin-

tiosineen on hyväksytty Peimarin koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston kokouksessa 

31.10.2019 § 7.  

 

 Investointiosaan hyväksytyt määrärahat olivat alkuperäisessä talousarviossa yhteensä 695 

000 € ja rahoitusosuus 185 000 €. Rahoitusosuus koostuu valtiolta veloituksetta saadun 

omaisuuden ja koulutuskuntayhtymälle tarpeettomaksi jääneen irtaimiston myyntituloista, 

joiden käyttää investointien rahoituksessa tarvitaan OKM:n lupa. Em. lupa on lähetetty 

OKM:lle joulukuussa 2019 ja sen käsittely on ministeriössä edelleen kesken. 

 

Yhtymähallitus teki päätöksillään seuraavat muutokset investointiosan omaisuusryhmien 

sisällä: 

 

- Kalatalous- ja ympäristöopiston veneen hankintaan siirrettiin metsäkoneen hankintaan 

varattua määrärahaa (yh 16.2.2020 § 88). 

 

- Paimion koulurakennuksen julkisivun äkilliseen korjaukseen siirrettiin 80.000 € Pai-

mion opiskelija-asuntolan IV-remontin määrärahoja (yh 16.6.2020 § 81) ja Paraisten 

vesikaton korjauksen (30.000) sekä Paimion asuntolahuoneistojen perusparannuksen 

(10.000 €) määrärahaa (yh 22.9.2020 § 113). 

 

- Hautomon kiertovesijärjestelmän ylitykseen sosiaali- ja terveysopiston jäähdytyksen 

rakentamiseen (60.000 €) varattua määrärahaa (yh 19.1.2021 § 7). 

 

Lisäksi seuraavien investointien määrärahat ylittyivät (suluissa ylitys): Tuorlan ajoneu-

vonosturi (2041 €), kalatalous- ja ympäristöopiston laituri (2423 €), monitoimilaitteet 

(7580 €), konesalin laite (1247€).  

 

 Investointiosan menojen toteuma oli 508.313 €, eli 115.347 € alle talousarvion. 

 

 Valmistelijat: kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila, talousjohtaja Satu Villa ja talous-

suunnittelija Birgitta Åberg. 

 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

 Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi talousarvion 2020 

investointiosan alituksen ja investointien toteutumisraportin (Liite 11).  

 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 

 

https://sign.visma.net/fi/document-check/eebaa1c7-9b0c-475a-a5ad-d48d7cda6456

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



Peimarin koulutuskuntayhtymä          Kokouspäivä  

Yhtymävaltuusto       15.6.2021 

 

 

12 

-- 

Yhtymävaltuusto  

15.6.2021 § 6 

 

Liite 2 Investointien toteutumisraportti 

 

Päätösehdotus:  

 Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi talousarvion 2020 investointi-

osan alituksen ja investointien toteutumisraportin (liite 2) 

 

Päätös: Yhtymävaltuusto hyväksyi talousarvion 2020 investointiosan alituksen ja investointien 

toteutumisraportin (liite 2). 
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7 § TILINPÄÄTÖS TILIVUODELTA 2020, TILINTARKASTUSKERTOMUS JA ARVIOINTI-

KERTOMUS  

Yhtymävaltuusto 15.6.2021 

 

 

Tarkastuslautakunta 26.5.2020 § 46  

 

 Yhtymähallitus on 16.3.2021 allekirjoittanut Peimarin koulutuskuntayhtymän tilinpäätös-

kirjan tilivuodelta 2020, joka sisältää yhtymähallituksen esityksen yhtymävaltuustolle ti-

likauden tuloksen käsittelystä.  

Tarkastuslautakunta on 14.4.2021 kokouksessaan tutustunut vuoden 2020 tilintarkastus-

kertomukseen.  

Tarkastuslautakunta on valmistellut arviointikertomusta alkuvuoden 2021 kokouksissaan.  

Tarkastuslautakunta tutustuu tilinpäätöskirjaan kokouksessa.  

 

Oheismateriaalina on Peimarin koulutuskuntayhtymän tilinpäätöskirja vuodelta 2020 ja ti-

lintarkastuskertomus. 

 

Päätösehdotus: 

 

 Tarkastuslautakunta päättää esittää yhtymävaltuustolle, että valtuusto 

 

1. merkitsee tiedoksi JHT, KHT tilintarkastaja Piia-Tuulia Rauhalan tilintarkastuskerto-

muksen tilivuodelta 2020, 

 

2. hyväksyy tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2020, 

 

3. myöntää kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja johta-

ville viranhaltijoille vastuuvapauden ajalta 1.1. - 31.12.2020, 

 

4. merkitsee tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2020 

 

5. edellyttää, että yhtymähallituksen arviointikertomukseen antamat vastaukset tuodaan 

seuraavaan yhtymävaltuuston käsittelyyn.   

Tarkastuslautakunta käsittelee annetut vastaukset ennen yhtymävaltuuston kokousta. 

 

 Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

-- 

 Yhtymähallitus 16.3.2021 § 32 
 

Kuntayhtymän tilikausi on kalenterivuosi. Tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka on 

saatettava yhtymävaltuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun loppuun 

mennessä. 
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 Tilinpäätös ja toimintakertomus varainhoitovuodelta on laadittava ja annettava tilintarkas-

tajille seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä.  

 

 Tilinpäätös on päivättävä sekä hallituksen jäsenten ja esittelijän allekirjoitettava. 

 

Kuntayhtymän alustava tilinpäätös vuodelta 2020 on esitelty kokouksessa 16.2.2021. 

 

Tilinpäätös vuodelta 2020 on viimeistelty ja se on tämän esityslistan liitteenä (liite n:o 16) 

samoin kuin henkilöstökertomus (liite n:o 17). 

 

 Kuntayhtymän tilikauden ylijäämä on 374.379,51 euroa, suunnitelman mukaiset poistot 

621 525,20 euroa, vuosikate 995 904,71 euroa ja toimintakate 1046 536,05 euroa.  

 

Investointiosaan hyväksytyt määrärahat olivat alkuperäisessä talousarviossa yhteensä 695 

000 € ja rahoitusosuudet valtiolta veloituksetta luovutetun omaisuuden myynnistä 

185.000 €. Investointien talousarvion nettosumma oli 510.000 €. Yhtymähallitus teki 

toimivaltansa puitteissa hankkeiden välisiä määrärahasiirtoja yhteensä 71.340 €. Talous-

arvio muutosten jälkeen oli nettona rahoitusosuudet huomioiden 438.660 €. Investointien 

toteuma oli 508.313 €. Tilinpäätöksen valmistumiseen mennessä OKM ei ole tehnyt pää-

töstä myyntitulojen käytöstä esitettyihin investointeihin. 

 

Valmistelijat: kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila, rehtori Maria Luoma-aho, talousjoh-

taja Satu Villa ja taloussuunnittelija Birgitta Åberg 

 

Liitteet: Nro 16 tilinpäätös 2020 

 Nro 17 henkilöstökertomus 2020 

 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

  

Yhtymähallitus päättää  

1) allekirjoittaa vuoden 2020 tilinpäätöksen (liite n:o 16) yhdessä kuntayhtymän johtajan 

kanssa,  

2) saattaa tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi sekä 

3) saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen yhtymäval-

tuuston käsiteltäväksi ja  

4) esittää yhtymävaltuustolle, että ylijäämä 374.379,51 euroa kirjataan ylijäämä-tilille. 

5) merkitä henkilöstökertomus 2020 (liite nro 17) tiedokseen 

 

Asian käsittely: 

Kuntayhtymän johtaja korjasi virheen tilinpäätöksen sivulla 35 koskien sosiaali- ja ter-

veysopistosta valmistuneiden opiskelijoiden määrää. Oikea luku on 83 (ei 253). 
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Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti korjattuna sosiaali- ja terveysopiston valmistu-

neiden opiskelijoiden määrällä kuntayhtymän johtajan päätösehdotuksen mukaisesti. 

 

 

OTE tilintarkastaja, Piia-Tuulia Rauhala, BDO Audiator Oy 

 tarkastuslautakunta 
 

----- 

 

Yhtymävaltuusto 15.6.2021 § 7 

 

Liite 3 Tilintarkastuskertomus 

Liite 4 Tilinpäätös 2020 

Liite 5 Arviointikertomus 

 

Päätösehdotus: 

  

Tarkastuslautakunta esittää yhtymävaltuustolle, että valtuusto 

 

1. merkitsee tiedoksi JHT, KHT tilintarkastaja Piia-Tuulia Rauhalan tilintarkastuskerto-

muksen tilivuodelta 2020, 

 

2. hyväksyy tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2020, 

 

3. myöntää kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja johta-

ville viranhaltijoille vastuuvapauden ajalta 1.1. - 31.12.2020, 

 

4. merkitsee tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2020 

 

5. edellyttää, että yhtymähallituksen arviointikertomukseen antamat vastaukset tuodaan 

seuraavaan yhtymävaltuuston käsittelyyn. Tarkastuslautakunta käsittelee annetut vastauk-

set ennen yhtymävaltuuston kokousta. 

 

 

 

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että  

 

1. ylijäämä 374.379,51 euroa kirjataan ylijäämä-tilille. 

 

 

Päätös: Yhtymävaltuusto 

 

1. merkitsi tiedoksi JHT, KHT tilintarkastaja Piia-Tuulia Rauhalan tilintarkastuskerto-

muksen tilivuodelta 2020, 

 

2. hyväksyi tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1. - 31.12.2020, 
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3. myönsi kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja johtaville 

viranhaltijoille vastuuvapauden ajalta 1.1. - 31.12.2020, 

 

4. merkitsi tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2020 

 

5. edellytti, että yhtymähallituksen arviointikertomukseen antamat vastaukset tuodaan 

seuraavaan yhtymävaltuuston käsittelyyn. Tarkastuslautakunta käsittelee annetut vastauk-

set ennen yhtymävaltuuston kokousta. 

 

6. päätti, että ylijäämä 374.379,51 euroa kirjataan ylijäämä-tilille. 
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8 § MUUTETTU TALOUSARVIO 2021 JA TALOUSSUUNNITELMA 2021-2023 

Yhtymävaltuusto 15.6.2021 

 

Yhtymähallitus 18.5.2021 § 57 

 

Talousarviomääräysten mukaan, jos talousarvion rahoitus tai menoraami ylittyy 5 % tulee tehdä 

muutettu talousarvio. 

 

Vuoden 2021 varsinainen talousarvio laadittiin edellisen vuoden valtionosuusrahoituksen ta-

soon. Ennakoitua parempi opiskelijavuosikertymän vuoksi OKM myönsi joulukuussa 2020 ku-

luvan vuoden tavoitteelliseksi opiskelijavuosimääräksi 1050 (TA2021 994). Tästä positiivisesta 

kehityksestä johtuen valtionosuus on 750.000 € talousarviota suurempi. 

  

Huhtikuun OKM:n alustavan lisäsuoritepäätöksen mukaan Livialle kohdentuisi 256.000 € har-

kinnanvaraista valtionosuusrahoitusta opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen korvamerkittyä 

määrärahaa. Samassa yhteydessä koulutuskuntayhtymä haki 50.000 € koronavirusepidemian 

johdosta tarvittaviin tukitoimiin.  

 

Oppivelvollisuuden laajentamiseen portaittain 18- vuotiaisiin asti liittyviä kustannuksia ei huo-

mioitu alkuperäisessä talousarviossa, sillä kesällä 2020 talousarviota laadittaessa lain tarkemmat 

säädökset ja sitä kautta vaikutukset oppilaitoksen toimintaan eivät olleet selvillä. 

 

Talousarvion menopuolta on tarkennettu paitsi oppivelvollisuuden laajentamisen kustannuksil-

la, kiinteistöön kohdistuvilla korjauskuluilla, tiedonhallintalain velvoitteista aiheutuvilla kus-

tannuksilla sekä muilla pienemmillä tarkennuksilla määrärahatarpeeseen. 

 

Valmistelijat: kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila, sosiaali- ja terveysopiston rehtori Maria 

Luoma-aho, taloussuunnittelija Birgitta Åberg ja talousjohtaja Satu Villa.  

 

Liite nro 26 Muutettu talousarvioehdotus 2021  

 

 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

 

 Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi muutetun toiminta- 

suunnitelman ja talousarvion 2021 osana toiminta- ja taloussuunnitelmaa 2021-2023 liitteen 

nro 26 mukaisena. 

 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

-- 

Yhtymävaltuusto  

15.6.2021 § 8 
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Liite 6 Muutettu talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2021-2023 

 

 

Päätösehdotus:  

 Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi muutetun toiminta- suunnitelman ja 

talousarvion 2021 osana toiminta- ja taloussuunnitelmaa 2021-2023 liitteen nro 6 mukaisena. 

 

 

Päätös:  

Yhtymävaltuusto hyväksyi muutetun toiminta- suunnitelman ja talousarvion 2021 osana toi-

minta- ja taloussuunnitelmaa 2021-2023 liitteen nro 6 mukaisena. 
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9 § SIJOITUSTOIMINNAN PERIAATTEET 

Yhtymävaltuusto 15.6.2021 

 

 Yhtymähallitus 16.3.2021 § 34 

Yhtymävaltuusto on päättänyt 21.6.2011 koulutuskuntayhtymän sijoitusperiaatteiden hyväk-

symisestä.  

Kuntalain (410/2015, 4 luvun 14 §) mukaan mukaan valtuusto päättää varallisuuden hoidon 

ja sijoitustoiminnan perusteista. 

Rahoitus- ja sijoitusperiaatteisiin on syytä päivittää rahoitusmarkkinoiden kehittymisen 

myötä. Vuonna 2011 laadittu sijoituspolitiikka ei toimi nykyisessä sijoitusympäristössä eikä 

anna mahdollisuuksia varojen vastuulliseen hoitamiseen. Kuntaliitto on tehnyt oman päivite-

tyn ohjeensa vuonna 2016 ”Kunnan ja kuntayhtymän varallisuuden hoito, sijoitustoiminta ja 

niiden perusteista päättäminen”, joita on huomioitu sijoitustoiminnan periaatteita laadittaes-

sa. 

Kuntaliiton ohjeiden mukaan kunnan jakaantuu kunnan toimialaan liittyvään sijoittamiseen 

ja kassavarojen sijoittamiseen. Lisäksi kunnalla voi olla sijoitettuna toimeksiantoon rinnas-

tettavia lahjoitusvaroja ja omia rahastoja.  

Sijoitustoiminnan periaatteisiin on kirjattu mm. vastuullisen sijoittamisen periaatteet, joihin 

kuuluu ympäristöasioiden, yhteiskuntavastuun ja hyvän hallintotavan huomioinen valittaes-

sa kuntayhtymän sijoituskohteita.   

Valmistelija: talousjohtaja Satu Villa 

Liite: Nro 19 sijoitustoiminnan periaatteet 1.7.2021 alkaen 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi liitteen 19 mukaiset sijoitustoi-

minnan periaatteet voimaan tulevaksi 1.7.2021 alkaen. 

 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

-- 

Yhtymävaltuusto  

15.6.2021 § 9 

 

 

Liite 7 Sijoitustoiminnan periaatteet 1.7.2021 alkaen  

 

 

Päätösehdotus:  

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi liitteen 7 mukaiset sijoitustoi-

minnan periaatteet voimaan tulevaksi 1.7.2021 alkaen. 
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Päätös:  Yhtymävaltuusto hyväksyi liitteen 7 mukaiset sijoitustoiminnan periaatteet voimaan tulevaksi 

1.7.2021 alkaen. 
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10 § YHTYMÄHALLITUKSEN JÄSENEN SUSANNA KIUKAISEN MUUTTO TOISEEN KUN-

TAAN 

Yhtymävaltuusto 15.6.2021 

 

 Susanna Kiukainen on toiminut Peimarin koulutuskunnan yhtymähallituksessa Kaarinan kau-

pungin edustajana. Kiukainen on ilmoittanut muuttaneensa toiseen kuntaan 31.5.2021. 

 

 Paikkakunnalta poismuuton vuoksi Kiukainen on menettänyt vaalikelpoisuutensa em. tehtä-

vään (Kuntalaki 410/2015 § 78). 

 

Päätösehdotus: 

 

 Yhtymävaltuusto toteaa Susanna Kiukaisen menettäneen vaalikelpoisuutensa (Kuntalaki 

410/2015 § 76) muutettuaan pois paikkakunnalta 31.5.2021. 

 

Päätös: Yhtymävaltuusto totesi Susanna Kiukaisen menettäneen vaalikelpoisuutensa (Kuntalaki 

410/2015 § 76) muutettuaan pois paikkakunnalta 31.5.2021. 
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11 § ILMOITUSASIAT 

Yhtymävaltuusto 15.6.2021 

 

 Ei ilmoitusasioita. 

  

  

12 § KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄT ASIAT 

Yhtymävaltuusto 15.6.2021 

 

 Ei kiireellisenä käsiteltäviä asioita. 

 

13 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Yhtymävaltuusto 15.6.2021 

  

 Puheenjohtaja totesi, että kyseessä on hänelle henkilökohtaisesti viimeinen yhtymäval-

tuuston kokous ja kiitti jäseniä ja viranhaltijoita hyvästä yhteistyöstä.  

 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.52. 

 

 

VALITUSOSOITUS 
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