
 

 

      

KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ   PÖYTÄKIRJA 1/2022 

Yhtymähallitus 

Kokouksen   

aika: tiistai 18.1.2022 klo 17.00 – 18.16 

 

paikka:  Peimarin koulutuskuntayhtymä 

Teams-etäyhteys 

 

asiat: esityslistan mukaiset asiat 

 

Läsnä  (x), poissa (-) 

 

      

Yhtymähallitus 

Jäsen     

(x) Vauranoja Sanna, pj.    

(x) Aro Toini     

(-) Järnström Stefan    

(x) Lehtisalo Esko, varapj.     

(x) Mattsson Kaj    

(x) Mäkelä Matti    

(x) Vuorio-Lehti Minna    

      

 Muut osallistujat     

 (x) Eriksson Anne, yhtymävaltuuston pj. 

 (x) Murto Sari, yhtymävaltuuston 1. varapj. 

 (x) Westerlund Ari, yhtymävaltuuston 2. varapj. 

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

esittelijä 

 (x) Holmberg Katja, henkilöstön edustaja 

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

 (x) Villa Satu, talousjohtaja, sihteeri, esittelijä 

  

  

  

sähköinen allekirjoitus   sähköinen allekirjoitus 

Sanna Vauranoja   Satu Villa  

yhtymähallituksen puheenjohtaja  yhtymähallituksen sihteeri  
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Kokouksen   

aika: tiistai 18.1.2022 klo 17.00 

  

paikka:  Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto  

Teams-etäyhteys 

 

asiat: esityslistan mukaiset asiat 

ASIALISTA  

§ Käsiteltävä asia 

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN 

2 LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

3 KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA JA PÖYTÄKIRJANTAR-

 KASTAJIEN VALINTA 

4 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 

5 VARSINAINEN SUORITEPÄÄTÖS VUODELLE 2022 

6 VUODEN 2021 II LISÄSUORITEPÄÄTÖS 

7 JÄRJESTÄMISLUVAN MUUTOS 2022 / LUONTOALAN AMMATTITUTKINTO 

8 JÄRJESTÄMISLUVAN MUUTOS 2021 / METSÄKONEEN KULJETTAJA 

9 YHTYMÄVALTUUSTON 5.10.2021 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA  

TÄYTÄNTÖÖNPANO 

10  YHTYMÄVALTUUSTON 30.11.2021 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA  

TÄYTÄNTÖÖNPANO 

11 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 

12 ILMOITUSASIAT 

13 MUUT MAHDOLLISET ASIAT 
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2 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

Yhtymähallitus 18.1.2022 

 

Päätösehdotus: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

  

3 § KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA JA PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN 

VALINTA 

Yhtymähallitus 18.1.2022 

 

Pöytäkirjan tarkastusaika ja nähtävillä pito: 

Pöytäkirjan tulee olla tarkastettu 24.1.2022 ja se pidetään nähtävillä 25.1.2022 koulutuskuntayhty-

män 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 24.1.2022 mennessä. 

Esitys:     Matti Mäkelä ja Minna Vuorio-Lehti. 

 

Päätös:  Valittiin Matti Mäkelä ja Minna Vuorio-Lehti 

 

 

 

4 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 

Yhtymähallitus 18.1.2022 

 

Päätösehdotus:  

 Esitetään noudatettavaksi työjärjestystä § 5 - 13. 

 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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5 § VARSINAINEN SUORITUSPÄÄTÖS VUODELLE 2022 

Yhtymähallitus 18.1.2022 

 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on 21.12.2021 antanut päätöksen VN/27041/2021 Pei-

marin koulutuskuntayhtymän vuoden 2022 tavoitteellisesta opiskelijamäärästä sekä 

valtionosuuden perusrahoituksesta, suoritusrahoituksesta ja vaikuttavuusrahoituksesta. 

 

Tavoitteellinen opiskelijavuosimäärä on 1017 opiskelijavuotta (v. 2021 1050), mikä 

on 32 ov vähemmän kuin mitä koulutuskuntayhtymä haki.  

 

Valtionosuusrahoitus on 10.334.350 €, mikä muodostuu seuraavasti: 

- perusrahoitus 7.469.288 € 

- suoritusrahoitus 1.913.311 € 

- vaikuttavuusrahoitus 951.751 € 

 

Talousarviossa valtionosuusrahoitus arvioitiin v. 2021 tasoon 11,4 M€, joten toteutuva 

valtionosuusrahoitus on 9,3 % talousarviotasoa alhaisempi. 

 

Harkinnanvaraista korotusta myönnettiin hakemuksesta seuraavin perustein: 

- erityisen kalliin koulutuksen järjestämisen turvaamiseksi 

- rahoituksen tasossa tapahtuvien kohtuuttoman suurien muutosten kompensointiin 

- tavoitteellisten opiskelijavuosien vähentämisestä johtuvien rahoituksen kohtuut-

toman suurien kertamuutosten kompensointiin 

- oppivelvollisuuden laajentamisen edellyttämän maksuttoman koulutuksen kustan-

nusten kattamiseen (kustannukset ylittävät keskimääräiset kustannukset) 

- yksittäisen koulutuksen järjestämisen turvaamiseksi tilapäisestä ja yksilöidystä eri-

tyisen perustellusta syystä 

- kokonaistaloudellisen tilanteen perusteella 

 

Koulutuskuntayhtymä katsoi, ettei perusteita hakea harkinnanvaraista rahoitusta yllä-

mainituin perustein ollut. 

 

 

 Valmistelija: talousjohtaja Satu Villa 

 

Liite  Nro 1 vuoden 2022 varsinainen suoritepäätös 

 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

 

 Yhtymähallitus merkitsee OKM:n suoritepäätöksen tiedokseen ja päättää olla vaati-

matta oikaisua opetus- ja kulttuuriministeriön päätökseen VN/27041/2021 (liite nro 1) 

koskien Peimarin koulutuskuntayhtymän vuoden 2022 valtionosuusrahoitusta ja ta-

voitteellista opiskelijavuosimäärää.  

 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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6 § VUODEN 2021 II LISÄSUORITEPÄÄTÖS 

Yhtymähallitus 18.1.2022 

 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on 2.12.2021 antanut päätöksen VN/23589/2021 kos-

kien varainhoitovuoden aikana jaettavaksi jätettyä perusrahoitusta ja vuoden 2021 

kolmannen lisätalousarvion määrärahasta koronavirusepidemian johdosta tarvittaviin 

tukitoimiin. 

  

OKM lähetti koulutuksen järjestäjille kirjeen liittyen ao. rahoituksen hakemiseen 

16.9.2021. Kuntayhtymä haki 20 lisäopiskelijavuotta. Kuntayhtymän hakema lisä-

opiskelijavuosimäärä perustui hakuajankohtana ennustettuun opiskelijavuosimäärän 

kehitykseen vuoden 2021 loppuun mennessä.  

 

Samassa yhteydessä oli haettavana rahoitus koronavirusepidemian aiheuttamien hait-

tavaikutusten pienentämiseen. Koronavirusepidemian johdosta tarvittaviin tukitoimiin 

ei rahoitusta haettu, koska aikaisempien lisäsuoritepäätösten yhteydessä myönnettyä 

ns. korona-rahaa on edelleen käytettävissä. 

 

Lisäsuoritepäätöksellä Peimarin koulutuskuntayhtymälle myönnettiin 8 opiskelija-

vuotta lisää ja siten perusrahoituksen lisäystä 61.345 €. Perusrahoituksen opiskelija-

vuosimäärään kohdentuva lisäys on ns. yleiskatteista, eli käytettävissä opiston valti-

onosuustoimintaan yleisesti. 

 

 Valmistelija: talousjohtaja Satu Villa 

 

 

Liite  Nro 2  Lisäsuoritepäätös II 

 

 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

 

 Yhtymähallitus merkitsee OKM:n suoritepäätöksen VN/23589/2021 tiedokseen (liite 

nro 2) ja päättää olla vaatimatta siihen oikaisua.  

 

Päätös:  Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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7 § JÄRJESTÄMISLUVAN MUUTOS 2022 / LUONTOALAN AMMATTITUTKINTO 

Yhtymähallitus 18.1.2022 

 

Yhtymähallitus 18.5.2021 § 58 

 

Peimarin koulutuskuntayhtymä hakee koulutuksen järjestämislupaansa (OKM 

11/531/2019) muutosta luontoalan ammattitutkinnon osalta.  

 

Liitteessä on hakemus (liite 27) perusteluineen (liite 28) ammattitutkinnon järjes-

tämisoikeudelle.  

 

Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila 

 

Liitteet nro 27 hakemus ammattitutkinnon järjestämisoikeudelle 

nro 28 perustelut ammattitutkinnon järjestämisoikeudelle 

 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää, että Peimarin koulutuskuntayhtymä hakee Opetus- ja kult-

tuuriministeriöltä järjestämislupaansa luontoalan ammattitutkinnon järjestämisoi-

keutta. 

 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

……………. 

Yhtymähallitus 18.1.2022 § 7 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö ei päätöksellään 2.11.2021 VN/14353/2021 myön-

tänyt koulutuskuntayhtymälle luontoalan ammattitutkinnon järjestämislupaa. Lupa 

evättiin, koska luonto- ja ympäristöalan työelämätoimikunta ei puoltanut lausun-

nollaan järjestämislupaa. Työelämätoimikunnan mukaan koulutuksen järjestäjän 

toimittama osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelma vaatii korjauksia ja tar-

kennuksia. 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on kuitenkin päätöksessään 2.11.2021 todennut, että 

haetun tutkinnon järjestämiselle on alueellista tarvetta. 

 

Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelma on korjattu ja täydennetty. 

 

 Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila 

 

Liitteet  Nro 3 OKM VN/14353/2021 

 Nro 4  Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelma 

 Nro 5 Perustelut järjestämislupahakemukseen 

 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää, että Peimarin koulutuskuntayhtymä hakee uudelleen Ope-

tus- ja kulttuuriministeriöltä järjestämislupaa luontoalan ammattitutkinnon järjes-

tämiseksi. 

 

Päätös:  Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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8 § JÄRJESTÄMISLUVAN MUUTOS 2021 / METSÄKONEEN KULJETTAJA 

Yhtymähallitus 18.1.2022 

 

 

Yhtymähallitus 19.1.2021 § 11 

 

Peimarin koulutuskuntayhtymä hakee koulutuksen järjestämislupaansa (OKM 

11/531/2019) muutosta metsäalan perustutkinnon metsäkoneenkuljettajan osaamisalan 

osalta.  

 

Liitteessä (liite 9) on hakemus perusteluineen osaamisalan järjestämisoikeudelle.  

 

 

Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila 

 

 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Yhtymähallitus päättää, että Peimarin koulutuskuntayhtymä hakee Opetus- ja kulttuu-

riministeriöltä järjestämislupaansa metsäkoneenkuljettajan osaamisalan järjestämisoi-

keutta. 

 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

………….  

 

Yhtymähallitus 18.1.2022 § 8 

 

OKM ei myöntänyt koulutuskuntayhtymälle oikeutta järjestää metsäalan perustutkin-

non metsäkoneenkuljetuksen osaamisalan järjestämisoikeutta. Päätöksensä 

VN/2276/2021 perusteluissa OKM katsoo, että metsäkoneenkuljetuksen osaamisalan 

voimassa olevat järjestämisluvat muodostavat riittävän kokonaisuuden maassamme.  

 

 

Valmistelija: Kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila 

 

Liite  Nro 6 Päätös järjestämisluvasta (OKM VN/2276/2021) 

 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus merkitsee tiedokseen OKM:n päätöksen VN/2276/2021. 

 

Päätös: Yhtymähallitus merkitsi tiedokseen OKM:n päätöksen VN/2276/2021. 
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9 § YHTYMÄVALTUUSTON 5.10.2021 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA  

TÄYTÄNTÖÖNPANO 

Yhtymähallitus 18.1.2022 

 

 

Yhtymävaltuuston kokouksesta 5.10.2021 laadittu pöytäkirja on tarkastettu ja pidetty 

yleisesti nähtävillä 11.10.2021 alkaen ja päätökset ovat saavuttaneet lainvoiman 

12.11.2021 koska niistä ei sitä ennen ole valitettu. 

 

Valmistelija: talousjohtaja Satu Villa 

 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus toteaa, että yhtymävaltuuston kokouksessa 5.10.2021 tehdyt päätökset 

ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene yhtymävaltuuston toimialaa 

ulommaksi tai ole muutoin lakien ja asetusten vastaisia ja ovat saavuttaneet lainvoi-

man 12.11.2021 ja ovat toimeenpantavissa, koska niistä ei ole sitä ennen valitettu. 

 

Päätös: Yhtymähallitus totesi, että yhtymävaltuuston kokouksessa 5.10.2021 tehdyt päätökset 

ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene yhtymävaltuuston toimialaa 

ulommaksi tai ole muutoin lakien ja asetusten vastaisia ja ovat saavuttaneet lainvoi-

man 12.11.2021 ja ovat toimeenpantavissa, koska niistä ei ole sitä ennen valitettu. 
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10 § YHTYMÄVALTUUSTON 30.11.2021 TEKEMIEN PÄÄTÖSTEN LAILLISUUS JA  

TÄYTÄNTÖÖNPANO 

Yhtymähallitus 18.1.2022 

 

 

Yhtymävaltuuston kokouksesta 30.11.2021 laadittu pöytäkirja on tarkastettu ja pidetty 

yleisesti nähtävillä 8.12.2021 alkaen ja päätökset ovat saavuttaneet lainvoiman 

9.1.2022 koska niistä ei sitä ennen ole valitettu. 

 

Valmistelija: talousjohtaja Satu Villa 

 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus toteaa, että yhtymävaltuuston kokouksessa 30.11.2021 tehdyt päätök-

set ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene yhtymävaltuuston toimialaa 

ulommaksi tai ole muutoin lakien ja asetusten vastaisia ja ovat saavuttaneet lainvoi-

man 9.1.2022 ja ovat toimeenpantavissa, koska niistä ei ole sitä ennen valitettu. 

 

Päätös: Yhtymähallitus totesi, että yhtymävaltuuston kokouksessa 30.11.2021 tehdyt päätök-

set ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene yhtymävaltuuston toimialaa 

ulommaksi tai ole muutoin lakien ja asetusten vastaisia ja ovat saavuttaneet lainvoi-

man 9.1.2022 ja ovat toimeenpantavissa, koska niistä ei ole sitä ennen valitettu. 
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11 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 

Yhtymähallitus 18.1.2022 

 

   

  

 

Kuntayhtymän johtajan päätökset 

 

4/2022 koskien asuinhuoneistojen vuokrien korotusta 1.4.2022 alkaen elinkus-

tannusindeksin mukaisesti 3,69 %:lla 

  

 

Talousjohtajan päätökset 

 

 

Rehtorien päätökset     

Maaseutuopisto 

  

  

   Kalatalous- ja ympäristöopisto 

  

 Sosiaali- ja terveysopisto 

 

 

 

Asian käsittely: 

 

Esityslistan julkaisemisen jälkeen on tehty koulutuskuntayhtymän johtajan päätös nro 

4/2022. Tämän perusteella kuntayhtymän johtajan päätösehdotus on muutettu alla ole-

vaksi. 

   

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 antoi siten päätöksille täytäntöönpanoluvan. 
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12 § ILMOITUSASIAT 

Yhtymähallitus 18.1.2022 

 

 

 Opetus järjestetään koronatilanteesta huolimatta pääasiassa lähiopetuksena.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sign.visma.net/fi/document-check/d51b4991-d731-4ab3-b899-a331c7f6c8dd

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

www.vismasign.com



PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ              Kokouspäivä  

YHTYMÄHALLITUS  18.1.2022 

12 

13 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT 

Yhtymähallitus 18.1.2022 

 

 

Ei muita asioita. 
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