
 

 

        

KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ  PÖYTÄKIRJA 2/2022 

Yhtymähallitus 

Kokouksen   

aika: tiistai 15.2.2022 klo 17.00 – 18.15 

 

paikka:  Peimarin koulutuskuntayhtymä 

Teams-etäyhteys 

 

asiat: esityslistan mukaiset asiat 

 

Läsnä (x), poissa (-) 

 

      

Yhtymähallitus 

Jäsen     

(x) Vauranoja Sanna, pj.    

(x) Aro Toini     

(x) Järnström Stefan    

(-) 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. 

 (-) 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 15.2.2022 klo 17.00 

  

paikka:  Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto  

Teams-etäyhteys 

 

asiat: esityslistan mukaiset asiat 

ASIALISTA  

§ Käsiteltävä asia 

14 KOKOUKSEN AVAAMINEN 

15 LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

16 KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA JA PÖYTÄKIRJANTAR-

 KASTAJIEN VALINTA 

17 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 

18 VUODEN 2021 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN/KÄYTTÖTALOUSOSA 

19 VUODEN 2021 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN/INVESTOINTIOSA 

20 ALUSTAVA TILINPÄÄTÖS 2021 

21 ELÄINLÄÄKÄRISOPIMUS 

22 YHTYMÄHALLITUKSEN SEMINAARIN JÄRJESTÄMINEN 

22 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 

23 ILMOITUSASIAT 

24 MUUT MAHDOLLISET ASIAT 
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15 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

Yhtymähallitus 15.2.2022 

 

Päätösehdotus: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

  

16 § KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA JA PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN 

VALINTA 

Yhtymähallitus 15.2.2022 

 

Pöytäkirjan tarkastusaika ja nähtävillä pito: 

Pöytäkirjan tulee olla tarkastettu 21.2.2022 ja se pidetään nähtävillä 22.2.2022 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 21.2.2022 mennessä. 

Esitys:     Toini Aro ja Stefan Järnström 

 

Päätös:  Valittiin Toini Aro ja Stefan Järnström. 

 

 

 

17 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 

Yhtymähallitus 15.2.2022 

 

Päätösehdotus:  

 Esitetään noudatettavaksi työjärjestystä § 18 - 24. 

 

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. 
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18 § VUODEN 2021 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN/KÄYTTÖTALOUSOSA 

Yhtymähallitus 15.2.2022 

 

 

Kuntayhtymän taloussuunnitelma vuosille 2021 -2023 ja talousarvio 2021 investoin-

tiosineen on hyväksytty Peimarin koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston kokouk-

sessa 31.10.2020 § 5 ja muutettu talousarvio 16.6.2021 § 8. 

 

Talousarvion 2021 ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2021 -2023 hyväksymisen jäl-

keen saatiin opetus- ja kulttuuriministeriön lopullinen valtionosuusrahoituspäätös 

(VN/22726/2020-OKM-146), joka oli n. 750.000 euroa talousarvion ennakoitua valti-

onrahoitusta suurempi ollen yhteensä 11.233.318 euroa (perusrahoitus 8.032.717 €, 

suoritusrahoitus 2.251.568 € ja vaikuttavuusrahoitus 949.033  €).  

 

Lisäsuoritepäätöksillä ja strategiarahapäätöksillä myönnettiin lisärahoitusta:  

 

1) Opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin ja 

koronavirusepidemian johdosta tarvittaviin tukitoimiin (VN4469/2021-OKM-124) 

316.907 € 

2) V. 2021 aikana jaettavaksi jätetyn perusrahoituksen lisäys (VN/23589/2021-OKM-

100) 61.345 € 

3) Strategiaraha 90.000 € 

 

Alkuperäistä talousarviota (yhtymävaltuuston päätös 31.10.2020) paremman rahoitus-

tason vuoksi laadittiin muutettu talousarvio (yhtymävaltuuston päätös 16.6.2021). 

 

 

Vuoden 2021 toimintakate kuntayhtymän tasolla on alustavan tilinpäätöksen mukaan  

 

  

  

 

 

 

 

 

 
 

Käyttötalouden kokonaismenot talousarvioon ja talousarvioon verrattuna: 

     

  Luvut 1 000 e  

  MTA 2021 toteutunut 2021 ero TA 2021 
 

         

Henkilöstömenot 8 430 8 436  + 6  

Palvelut  1 580 1 652   + 72  

Aineet ja tarvikkeet 1 710 1 732 + 22  

Muut kulut 333 275 -  58  

Toimintakulut yht 12 053 12 095  + 42  

     

 
Luvut 1 000 e 

  

  
MTA 2021 toteutunut 2021 ero TA 2021 

 

Toimintatuotot 13 001 13 063 + 62  

Toimintakulut 12 053 12 096 + 43  

Toimintakate 947 937 - 10 
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Yhteenveto keskeisimmistä toiminnallisista ja taloudellisista tapahtumista on esitetty 

liitteessä 7.  

 

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

suunnittelija Birgitta Åberg 

 

Liite 7 Yhteenveto keskeisimmästä toiminnallisista ja taloudellisista tapahtumista 

 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

 

 Yhtymähallitus päättää hyväksyä ja esittää edelleen yhtymävaltuustolle hyväksyttä-

väksi esittelytekstin mukaisen selvityksen talousarvion, muutetun talousarvion ja to-

teutuneen väliseen toimintakate-eroon.  

 

Päätös: Yhtymähallitus päätti hyväksyä ja esittää edelleen yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi 

esittelytekstin mukaisen selvityksen talousarvion, muutetun talousarvion ja toteutu-

neen väliseen toimintakate-eroon.  
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19 § VUODEN 2021 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN/INVESTOINTIOSA 

Yhtymähallitus 15.2.2022 

 

 

Kuntayhtymän taloussuunnitelma vuosille 2021 -2023 ja talousarvio 2021 investoin-

tiosineen on hyväksytty Peimarin koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston kokouk-

sessa 31.10.2020 § 5 ja muutettu talousarvio 16.6.2021 § 8. 

 

 Investointiosaan hyväksytyt määrärahat olivat talousarviossa yhteensä 841 027 € ja 

rahoitusosuus 12 800 €.  

 

Toteuma  investointiryhmien kesken: 

 

Korvausinvestoinnit 313.000 € 

Uusinvestoinnit   82.000 € 

 

 Investointiosan menojen toteuma oli 394.888€, eli 446.139 € alle talousarvion. Mer-

kittävin investoinnin muutos oli metsäopetuksen ajokoneen hankinnan peruuntuminen. 

Ajokone on tarkoitus hankkia myöhemmin leasing-palveluna. 

 

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

suunnittelija Birgitta Åberg. 

 

Liite 8 Investointien toteumaraportti v. 2021 

 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

 Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi talousarvion 2021 

investointiosan alituksen ja investointien toteutumisraportin (liite 8).  

 

Päätös: Yhtymähallitus päätti esittää yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi talousarvion 2021 

investointiosan alituksen ja investointien toteutumisraportin (liite 8). 
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20 § ALUSTAVA TILINPÄÄTÖS 2021 

Yhtymähallitus 15.2.2022 

 

 

 

Kuntayhtymän tilikausi on kalenterivuosi. Tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka 

on saatettava yhtymävaltuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun 

loppuun mennessä. 

  

 Kuntayhtymän tilinpäätöstä vuodelta 2021 esitellään kokouksessa alustavien tilinpää-

tösasiakirjojen pohjalta (alustava tilinpäätös, liite nro 9).   

 

Konsernitietojen osalta alustava tilinpäätös täydennetään yhtymähallituksen seuraa-

vaan käsittelyyn. Peimarin koulutus Oy:n tilinpäätös valmistuu myöhemmin helmi-

kuussa. 

 

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

johtaja Satu Villa ja taloussuunnittelija Birgitta Åberg 

 

 

Liite 9 Alustava tilinpäätös 2021 

 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

 Yhtymähallitus merkitsee tiedokseen alustavat tilinpäätösasiakirjat vuodelta 2021 

(liite nro 9). 

 

Päätös: Yhtymähallitus merkitsi tiedokseen alustavat tilinpäätösasiakirjat vuodelta 2021 

(liite nro 9). 
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21 § ELÄINLÄÄKÄRISOPIMUS 

Yhtymähallitus 15.2.2022 

 

Yhtymähallitus 19.1.2021 § 8 

 

Paimion toimipaikan vakituinen eläinlääkäri on irtisanoutunut. Eläinlääkäri on ollut 

päätoimisessa lehtorin virassa ja toiminut erillisen yhtymähallituksen vahvistaman so-

pimuksen mukaisesti opiskelijoiden työtoiminnassa eläinlääkärinä itsenäisenä yrittäjä-

nä. 

 

Eläinlääkärin tehtävään haki määräajassa kaksi henkilöä, jotka molemmat peruuttivat 

hakemuksensa myöhemmin. Hakuajan jälkeen eläinlääkäri Pauliina Pietilä antoi suos-

tumuksensa määräaikaiseen sivutoimisen tuntiopettajan ja eläinlääkärin tehtävään. 

 

Eläinklinikan opetusta tarkoitus kehittää niin, että jatkossa klinikalla voisi työtoimin-

nassa työskennellä määräaikaisesti useampi eri linjoille erikoistunut eläinlääkäri ja 

näin laajentaa opiskelijoiden käytännön eläinklinikkakokemusta. 

 

 

 Valmistelija: talousjohtaja Satu Villa 

 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää  

1) hyväksyä koulutuskuntayhtymän ja eläinlääkäri Pauliina Pietilän välisen sopimuk-

sen (liite 2) eläinlääkäritoimen harjoittamisesta ajalla 1.1.-31.7.2021. 

2) valtuuttaa kuntayhtymän johtajan ylläpitämään eläinklinikan asiakashinnastoa  

3) valtuuttaa kuntayhtymän johtajan solmimaan vastaavin ehdoin maksimissaan 1 

vuoden määräaikaisen sopimuksen joko Pauliina Pietilän kanssa jatkona nyt hy-

väksyttävälle sopimukselle (sopimuskausi yhteensä 1 vuosi) tai hänen erottuaan 

palveluksesta toisen eläinlääkärin kanssa tai tilanteessa, jossa eläinklinikan ope-

tukseen tarvitaan toinen tiettyyn erikoisalaa erikoistunut eläinlääkäri samanaikai-

sesti. 

 

Päätös:  Hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

----  

 

Yhtymähallitus 15.2.2022 § 21 

 

Paimion eläinopetukseen ei olla saatu rekrytoitua vakinaista eläinlääkäriä vaan opetta-

jan tehtävissä on ollut palkattuna sivutoiminen, eläinlääkärin pätevyyden omaava 

opettaja, joka on myös pitänyt pieneläinklinikkaa opiskelijoiden työtoimintana. Tehtä-

vää pääasiallisesti hoitava henkilö ei ole halunnut sitoutua tehtävään pidemmäksi ai-

kaa, vaan sopimusta on jatkettu muutaman kuukauden pätkissä. Lisäksi tehtävässä on 

hänen estyneenä ollessaan toiminut sijaisena toinen eläinlääkäri. 

 

Yhtymähallituksen 19.1.2021 § 8 hyväksytty eläinlääkärisopimus on osoittautunut 

toimivaksi ja molempia osapuolia tyydyttäväksi. 
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Tehtävän sujuvan hoitamisen vuoksi on kuitenkin tarkoituksenmukaista irrottaa yhty-

mähallituksen päätös tehtävän hoitajasta ja muuttaa sopimus ns. yleissopimukseksi. 

 

Liite 10 Eläinlääkärisopimus 

 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää  

1) hyväksyä liitteenä olevan (liite 10) eläinlääkärisopimuksen toistaiseksi voimassa 

olevaksi  

2) valtuuttaa kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan sopimuksen eläinlääkärin pä-

tevyyden omaavan henkilön kanssa. 

 

Päätös: Yhtymähallitus päätti 

1) hyväksyä liitteenä olevan (liite 10) eläinlääkärisopimuksen toistaiseksi voimassa 

olevaksi  

2) valtuuttaa kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan sopimuksen eläinlääkärin pä-

tevyyden omaavan henkilön kanssa. 
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22 § YHTYMÄHALLITUKSEN SEMINAARIN JÄRJESTÄMINEN 

Yhtymähallitus 15.2.2022 

 

  

Kuntayhtymän talousarvion 2022 tavoitteena on Livian opetuksen organisaation yh-

denmukaistaminen. Virkamiehet ovat valmistelleet asiakokonaisuutta johtamisen ke-

hittämishankkeen (JoPeda) puitteissa. Lisäksi toimintavuoden aikana tulee päivittää 

vuosille 2023-2025 strategiset painopisteet ja kiinteistöstrategia. 

 

Ennen asiakokonaisuuksien tuomista yhtymähallituksen päätettäväksi, olisi hyvä pitää 

keväällä valmisteleva suunnitteluseminaari organisaation päivittämisestä. Strategian 

päivitys on syytä jättää syksyyn, kun on tiedossa OKM:n kesäkuussa valmistuvan ke-

hittämishankkeen suuntaviivat. 

 

Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila 

 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Yhtymähallitus päättää puolen päivän suunnitteluseminaarin ajankohdasta. 

 

Päätös: Yhtymähallitus päätti pitää seminaarin perjantaina 8.4.2022 klo 12.00 alkaen. Paikka 

selviää myöhemmin. 
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23 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 

Yhtymähallitus 15.2.2022 

 

   

  

 

Kuntayhtymän johtajan päätökset 

 

  

 

Talousjohtajan päätökset 

 

 

Rehtorien päätökset     

Maaseutuopisto 

  

  

   Kalatalous- ja ympäristöopisto 

  

 Sosiaali- ja terveysopisto 

 

 

 

 

 

 

 

Ei otto-oikeuden alaisia viranhaltijapäätöksiä. 
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24 § ILMOITUSASIAT 

Yhtymähallitus 15.2.2022 

 

 

Osaamista yhdessä – ammatillinen koulutus -tapahtuma järjestetään Helsingissä 13.-

14.10.2022. Tilaisuuden järjestäjinä ovat Kuntaliitto, AMKE, Sivista ja FCG. Peima-

rin yhtymähallitus on useana vuonna osallistunut vastaavaan tapahtumaan ja se on ko-

ettu antoisana. 

 

Tilaisuuden tarkempaa ohjelmaa ei ole vielä julkaistu. 
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25 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT 

Yhtymähallitus 15.2.2022 

 

 

 Puheenjohtajan esitys: 

 

Yhtymähallitus pyytää toimenpidesuunnitelmaa seuraavaan hallituksen kokoukseen, 

missä Kalatalous- ja ympäristöopiston 436.000 euron tappio pienenee vuonna 2022 

100.000 eurolla ja puolittuu vuoden 2023 aikana vuoden 2021 tasosta.  

 

Asian käsittely: 

 

 Jäsenet Toini Aro ja Minna Vuorio-Lehti kannattivat puheenjohtajan esitystä. 

 

Päätös:  Yhtymähallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksen yksimielisesti. 
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