
 

 

      

KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ  PÖYTÄKIRJA 8/2021 

Yhtymähallitus 

Kokouksen   

aika: tiistai 21.9.2021 klo 17.00 – 17.28 

 

paikka:  Peimarin koulutuskuntayhtymä 

Teams-yhteys 

 

asiat: esityslistan mukaiset asiat 

 

 

 

 

      

Yhtymähallitus      

  

Jäsen    Varajäsen 

 (x) Korvensyrjä Kalervo   

 (x) Aro Pekka   

 (x) Kemppainen Elina   

    (x) Lehtonen Tiina 

 (-) Mattsson Kaj  (x) Björkroth Tomas 

 (x) Nurmi Satu   

 (x) Rautanen Hannu   

 

  Muut osallistujat     

 (x) Penttinen Kari, yhtymävaltuuston 1.vpj. 

(-) Vuorio-Lehti Minna, yhtymävaltuuston 2 varapj., § 87-94 aikana 

 (x) Harkkila Ilkka, kuntayhtymän johtaja; rehtori/Maaseutuopisto, Kalatalous- ja ympäristöopisto; 

esittelijä 

 (x) Kipinoinen Kari, henkilöstön edustaja 

(x) Luoma-aho Maria, rehtori, Sosiaali- ja terveysopisto 

 (x) Villa Satu, talousjohtaja, sihteeri, esittelijä 

 

 

 

 

 

 

sähköinen  allekirjoitus   sähköinen allekirjoitus 

Kalervo Korvensyrjä   Satu Villa  

yhtymähallituksen puheenjohtaja  yhtymähallituksen sihteeri  
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 Kokouksen   

aika: tiistai 21.9.2021 klo 17.00 

  

paikka:  Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto  

Teams-yhteys 

 

asiat: esityslistan mukaiset asiat 

ASIALISTA  

§ Käsiteltävä asia 

83 KOKOUKSEN AVAAMINEN 

84 LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

85 KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA JA PÖYTÄKIRJANTAR-

 KASTAJIEN VALINTA 

86 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 

87 VASTINE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUKSEEN 2020 

88 TALOUSKATSAUS 1.1.-31.8.2021 

89 LIITTYMINEN AMKE:N JA MICROSOFTIN YHTEISTYÖSOPIMUKSEEN 

90 TUORLAN HUVIMAJAN KORJAUSTYÖT 

91 YHTYMÄVALTUUSTON KOOLLE KUTSUMINEN 

92 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 

93 ILMOITUSASIAT 

94 MUUT MAHDOLLISET ASIAT 
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84 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

Yhtymähallitus 21.9.2021 

 

Päätösehdotus: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

  

85 § KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA JA PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN 

VALINTA 

Yhtymähallitus 21.9.2021 

 

Pöytäkirjan tarkastusaika ja nähtävillä pito: 

Pöytäkirjan tulee olla tarkastettu 22.9.2021 ja se pidetään nähtävillä kuntayhtymän julkisella ilmoi-

tustaululla osoitteessa: Tuorlantie 1 21500 Piikkiö (koulurakennus) 23.9.2021 sekä samasta ajan-

kohdasta koulutuskuntayhtymän internet-sivulla. 

 

Tarkastusmenettely: 

Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa allekirjoituksellaan pöytäkirjanpitäjä. 

 

Pöytäkirjan allekirjoitukset (puheenjohtaja ja sihteeri) ja tarkastukset (pöytäkirjantarkastajat) teh-

dään sähköisellä allekirjoituspalvelulla (Visma Sign) 

Päätösehdotus:  Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja hyväksytään, että  

pöytäkirjan tulee olla tarkastettu 22.9.2021 mennessä. 

Esitys:    Satu Nurmi ja Hannu Rautanen. 

 

Päätös: Valittiin Satu Nurmi ja Hannu Rautanen pöytäkirjan tarkastajiksi sekä päätettiin, että 

pöytäkirja tulee olla tarkastettu 22.9.2021 mennessä. 

 

86 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 

Yhtymähallitus 21.9.2021 

 

Päätösehdotus:  

 Esitetään noudatettavaksi työjärjestystä § 87-94. 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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87 § VASTINE TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUKSEEN 2020  

Yhtymähallitus 21.9.2021 

 

 

 

Tarkastuslautakunta on jättänyt arviointikertomuksensa vuodesta 2020 yhtymävaltuus-

tolle (15.6.2021 § 7). Yhtymävaltuusto edellyttää, että yhtymähallituksen arviointiker-

tomukseen antamat vastaukset tuodaan seuraavaan yhtymävaltuuston käsittelyyn.  

Tarkastuslautakunta käsittelee annetut vastaukset ennen yhtymävaltuuston kokousta. 

 

Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esiin tuotujen havaintojen, johtopäätös-

ten ja toimenpide-ehdotusten mukaisesti annetaan liitteen (liite nro 35) mukainen vas-

tine toimitettavaksi edelleen yhtymävaltuustolle. 

 

 Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila, rehtori Maria Luoma-aho, talous-

johtaja Satu Villa 

 

Liite 35 Vastine arviointikertomukseen 2020 

 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

 

 Yhtymähallitus päättää antaa yhtymävaltuustolle tiedoksi liitteen nro 35 mukaisen 

vastineen tarkastuslautakunnan vuoden 2020 arviointikertomukseen. 

 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

 

 

OTE Tarkastuslautakunta 
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88 § TALOUSKATSAUS 1.1.-31.8.2021 

Yhtymähallitus 21.9.2021 

 

 

Kuntayhtymän talouden toteutumaraportit ajalta 1.1.-31.8.2021. 

 

 

Liite 36 Käyttötalouden toteutuma 1.1.-31.8.2021 

Liite 37 Investointiosan toteutuma 1.1.-31.8.2021 

 

 

 Valmistelija: talousjohtaja Satu Villa 

 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

 

 Yhtymähallitus merkitsee talouden toteumaraportit ajalta 1.1.-31.8.2021 tiedokseen. 

 

Päätös: Yhtymähallitus merkitsi talouden toteumaraportit ajalta 1.1.-31.8.2021 tiedokseen. 
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 89 § LIITTYMINEN AMKE:N JA MICROSOFTIN YHTEISTYÖSOPIMUKSEEN 

Yhtymähallitus 21.9.2021 

 

 Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n uusi Microsoft – oppilaitossopi-

mus tulee voimaan 1.1.2022. Microsoft tuotteiden ja käyttöoikeuksien jälleenmyynti 

AMKE ry:n jäsenorganisaatioille on kilpailutettu ajalle 1.1.2022 – 31.12.2024 koulu-

tuskuntayhtymä OSAO:n toimesta. 

 

Kilpailutuksen voitti Crayon Oy. Tarjoukset vertailtiin tarjoajan tarjoaman hinnoitte-

lukertoimen perusteella. Pienimmän hinnoittelukertoimen tarjosi Crayon Oy. Uusi 

puitesopimus on jatkoa entisille AMKE sopimuksille. Kaikki ammatillisen koulutuk-

senjärjestäjät, jotka ovat AMKE jäseniä, voivat liittyä sopimukseen 

 

Sopimuksen sisältö: 

Sopimus sisältää tarvittavat Microsoftin työasema ja palvelin ohjelmistotuotteet sekä 

online –palvelut henkilöstölle ja opiskelijoille. Kustannusarvio Peimarin koulutuskun-

tayhtymän osalta on koko sopimuskautena noin 120 000 euroa henkilöstön ja palvelin-

laitteiden määrästä riippuen. 

 

                     Peimarin koulutuskuntayhtymän tietohallinto on vertaillut toimintavaihtoehtoja ja 

todennut tarjotun toimintamallin hyväksi ja kuntayhtymälle edulliseksi tavaksi.  

 

                       

Valmistelija: tietohallintopäällikkö Lauri Vaura 

 

 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä Peimarin koulutuskuntayhtymän liittymisen ammat-

tiosaamisen kehittämisyhdistyksen kilpailuttamaan Microsoft tuotteiden ja käyttöoi-

keuksien jälleenmyynti sopimukseen, jonka toimittajana on Crayon Oy.  Sopimuksen 

kesto on 1.1.2022-31.12.2024. 

 

 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
 

 

 OTE Crayon Oy
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90 § TUORLAN HUVIMAJAN KORJAUSTYÖT 

Yhtymähallitus 21.9.2021 

 

Tuorlan oppilaitoksen alueella sijaitseva huvimaja (602-007-017 VARR) on raken-

nusperintölailla (päätös: 11.1.2019) suojeltu rakennus. Rakennuksen kuntokartoituk-

sen yhteydessä sen todettiin vaativan välitöntä korjausta. Korjaustöitä varten on saatu 

museovirastolta avustus (MV/417/02.05.02.04/2020). 

Huvimajan korjaustöihin on muutetussa talousarviossa varattu kuluvalle vuodelle 

60.000 €. Museoviraston avustus on 14.800 €. 

Urakka kilpailutettiin kahteen kertaan, ensimmäisellä kerralla kokonaisurakkana. Tar-

jouspyyntö lähettiin neljälle historiallisten rakennusten korjaustöihin erikoistuneelle 

urakoitsijalle. Tällöin saimme yhden tarjouksen, joka ylitti korjaussuunnitelman hinta-

arvion merkittävästi. Toisella kierroksella urakka jaettiin osiin ja tarjous lähetettiin 

neljälle urakoitsijalle. Saimme yhden tarjouksen (48.000 €), jonka hyväksyttiin (Han-

kintapäätös kuntayhtymän johtaja 19.5.2021 § 59  ja Hankintavaltuudet: yhtymähalli-

tus 11.12.2018 kuntayhtymän johtajan hankintavaltuudet). 

Ensimmäinen vaihe on valmis ja urakoitsijalta on pyydetty tarjous muiden puuosien 

korjauksista. Hinta koostuu puusepän käsityönä tehtävien puuosien kasaamisesta, sekä 

näiden sovittamisesta olemassa oleviin rakenteisiin (osien muokkaus ja asennus). 

Hanke on toteutettu yhteistyössä Museoviraston kanssa. 

Kantavat rakenteet: 48.000 € 

Muut puuosat: 28.950 € 

Yhteenlaskettuna kokonaishinnaksi tulee 76.950 €, josta museoviraston avustus on 

14.800 € ja nettokustannus on siten 62.150 €. Urakan kokonaiskustannus ylittää täten 

muutetussa talousarviossa hankkeeseen myönnetyn määrärahan 16.950 eurolla.  

Historiallisten rakennusten korjaustapa ja urakoitsija pitää hyväksyttää museoviraston 

valvojalla. Varmistaaksemme entisöinnin tasalaatuisuuden, korjaustöihin on hyvä 

käyttää aiemmat työvaiheet (mm. purkutyöt) tehnyttä urakoitsijaa. Samalla varmis-

tamme, että rakennus voidaan ottaa käyttöön keväällä 2022. 

 

Valmistelijat: kiinteistöpäällikkö Karri Nurmi ja talousjohtaja Satu Villa. 

 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä Helmi Saneerauspalvelun tarjouksen 28.950 €  

(alv. 0 %) ja myöntää hankkeelle varatun määrärahan ylitysluvan. 

 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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91 § YHTYMÄVALTUUSTON KOOLLE KUTSUMINEN 

Yhtymähallitus 21.9.2021 

 

 

  Ylintä päätösvaltaa Peimarin koulutuskuntayhtymässä käyttää yhtymävaltuusto. Yh-

tymävaltuuston kokous on pidettävä vähintään kaksi kertaa vuodessa, kesäkuun ja 

lokakuun loppuun mennessä. 

 

  Yhtymävaltuusto valitsee vaalikauden ensimmäisessä kokouksessa koko vaalikauden 

ajaksi puheenjohtajan ja 1. ja 2. varapuheenjohtajan, joilla on läsnäolo- ja puheoi-

keus yhtymähallituksen kokouksissa. 

 

  Lisäksi yhtymävaltuuston tehtäviin ja toimivaltaan kuuluvat mm. seuraavat jäsenva-

linnat: 

  - Yhtymävaltuusto valitsee yhtymähallituksen ja  sen ruotsinkielisen jaoston, tarkas-

tuslautakunnan jäsenet ja varajäsenet sekä nimeää yhtymähallituksen ja tarkastuslau-

takunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.  

  - Yhtymävaltuusto voi tarvittaessa valita kuntayhtymään muitakin toimielimiä. 

 

  Yhtymävaltuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle yhtymähalli-

tuksen puheenjohtaja.  

   

 Hallintosääntö 82 §: 

 Yhtymävaltuuston kokouskutsu lähetetään vähintään 10 päivää ennen kokousta yh-

tymävaltuuston jäsenille, yhtymähallitukselle sekä jäsenkuntien kunnanhallitukselle. 

 

   

 Valmistelija: talousjohtaja Satu Villa 

 

Yhtymähallituksen puheenjohtajan päätösehdotus: 

 

 Yhtymähallitus päättää kutsua yhtymävaltuuston koolle tiistaina 5.10.2021 klo 17.00, 

kokouspaikkana Peimarin koulutuskuntayhtymä/Ammattiopisto Livia Maaseutuopis-

ton Tuorlan toimipaikka, koulurakennuksen auditorio. 

 

 

Päätös: Yhtymähallitus päätti kutsua yhtymävaltuuston koolle tiistaina 5.10.2021 klo 17.00, 

kokouspaikkana Peimarin koulutuskuntayhtymä/Ammattiopisto Livia Maaseutuopis-

ton Tuorlan toimipaikka, koulurakennuksen auditorio. 
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92  § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 

Yhtymähallitus 21.9.2021 

 

 

Kuntayhtymän johtajan päätökset 

 

124/2021 koulunkäynnin avustajien tehtävännimikkeen muutos koulunkäynnin oh-

jaajaksi 

 

Talousjohtajan päätökset 

 

17/2021 Myönnetty taloussuunnittelijalle Osuuspankin arvopaperisäilytykseen 

tietojen saantioikeudet sekä tähän liittyvät tarvittavat verkkopalvelutoi-

minnallisuudet. 

 

 

 

Rehtorien päätökset     

Maaseutuopisto 

  

  

   Kalatalous- ja ympäristöopisto 

  

 Sosiaali- ja terveysopisto 

 

   

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tietoonsa saatetuiksi ja päättää olla 

käyttämättä otto-oikeuttaan ja antaa siten päätöksille täytäntöönpanoluvan. 

 

 

Päätös: Yhtymähallitus merkitsi viranhaltijapäätökset tietoonsa saatetuiksi ja päätti olla käyt-

tämättä otto-oikeuttaan ja antaa siten päätöksille täytäntöönpanoluvan. 
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93 § ILMOITUSASIAT 

Yhtymähallitus 21.9.2021 

 

 

 Ei ilmoitusasioita. 
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94 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT 

Yhtymähallitus 21.9.2021 

 

Kalatalous- ja ympäristöopiston alueella sijaitsevat rivitalokokonaisuus on edelleen 

myytävänä. 

 

Puheenjohtaja Kalervo Korvensyrjä kiitti hallituksen pöytäkuntaa hyvästä yhteistyöstä 

kuluneen valtuustokauden aikana. 

 

Hallituksen jäsen Elina Kemppainen kiitti kaikkia yhteistyöstä. 

 

Kuntayhtymän johtaja kiitti luottamushenkilöitä hyvästä ja rakentavasta työskente-

lyilmapiiristä. 

 

Kari Kipinoinen välitti henkilöstön puolesta kiitokset hallitukselle ja puheenjohtajalle 

rakentavasta työskentelystä koulumme hyväksi. 
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