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 Johdanto 

Tarkastuslautakunta toteaa, että yleisestä maailman tilanteesta huolimatta Peimarin 
koulutuskuntayhtymän tavoitteet on saavutettu suunnitellusti. Etätyö on vakiinnuttanut 
paikkansa ja on ollut hyvin organisoitua mahdollistaen etä/hybridityön käyttöönoton osana 
työympäristöä. Etätyö parhaimmillaan lisää työskentelyn joustavuutta ja tehokkuutta, vähentää 
kustannuksia sekä säästää aikaa ja ympäristöä. Peimarin koulutuskuntayhtymässä on toisin, 
kuin monissa muissa oppilaitoksissa, ollut mahdollista tarjota lähiopetusta pienissä 
opetusryhmissä lähestulkoon koko pandemia-ajan.  
Tarkastuslautakunta on perehtynyt myös henkilöstökertomukseen ja opiskelijakyselyyn. 
Opiskelijakyselyn tulokset ovat pääsääntöisesti positiivisia ja opiskelijat viihtyvät Liviassa. Lisää 
vapaa-ajan yhteisöllistä toimintaa kuitenkin kaivattiin. Tarve on lisääntynyt erityisesti koronan 
aikana, kun yhteistä toimintaa on jouduttu rajoittamaan. Henkilöstökertomuksessa huolta 
aiheuttaa henkilökunnan ikääntyminen, johon tulee jatkossakin kiinnittää huomiota. 
Henkilökunnan sukupuolijakauma on kehittynyt entistä naisvaltaisemmaksi. Lisäksi henkilöstön 
koulutustaso on kasvanut merkittävästi vuoden 2019 tasosta, mikä kuvaa Peimarin 
koulutuskuntayhtymän vetovoimaisuutta. Myös henkilöstön poissaolot ovat pysyneet 
edellisvuosien tasolla huolimatta poikkeusoloista.  
Koulutuskuntayhtymän talous ja taloudenpito on ollut vakaata ja hyvin hoidettua. Vaikka 
nykyinen maailman tilanne on ollut haasteellinen, kuntayhtymän talouteen sillä on ollut jopa 
positiivinen vaikutus tavoitteellisen opiskelijavuosimäärän noustessa arvioitua suuremmaksi. 
Vallitsevasta tilanteesta johtuen talousarvion suunnittelu on ollut hankalampaa aikaisempiin 
vuosiin nähden, mutta merkittäviä muutoksia ei kuitenkaan ole ollut, joten arviointi on 
onnistunut hyvin. Yleisestä hintojen noususta johtuen aineiden ja tarvikkeiden sekä 
toimintakulujen menot ovat olleet talousarviota suuremmat. Erityisesti energiakulujen kasvu on 
ollut merkittävää.  OKM:n lisärahoituksen avulla tehdyt palkkaamiset on tehty harkitusti 
tiedostaen, että jatkossa rahoitusta ei ehkä ole mahdollista saada. Kehittämistoiminnan 
keskittäminen on koettu tärkeäksi, koska se palvelee koko koulutuskuntayhtymän toimintaa ja 
vastaa tulevaisuuden haasteisiin.  
Tämä arviointikertomus on nykyisen tarkastuslautakunnan ensimmäinen. Tarkastuslautakunnan 
toiminta on ollut antoisaa ja yhteistyö tarkastuslautakunnassa on ollut hyvää ja kehittävää. 
Myös yhteistyö koulutuskuntayhtymän henkilöstön sekä muiden luottamuselinten kanssa on 
ollut rakentavaa ja vahvasti tulevaisuuteen suuntautunutta. Onneksemme 
tarkastuslautakunnalla on erityisen osaava ja taitava sihteeri, jonka kanssa lautakunnan 
jäsenillä on ollut helppo tehdä töitä. Tarkastuslautakunta haluaa kiittää koko 
koulutuskuntayhtymän henkilökuntaa innovatiivisesta ja asiantuntevasta yhteistyöstä 
koulutuskuntayhtymän parhaaksi. Tästä on hyvä jatkaa.  
 
 
 
Tarkastuslautakunta 
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 Tarkastuslautakunta 

2.1 Lautakunnan kokoonpano 

 

KAUSI 2021-2025  

  Jäsen Varajäsen 
   
Paimio Murto Sari, puheenjohtaja                 Virtanen Melina 

   
Paimio Taipale Ville Pirhonen Henna 

    
Paimio Virta Boke  Kallio Pentti 
     
Kaarina Saarinen Henry, varapuheenjohtaja Kanervavuori Kaj 

   

Parainen Suomi Tarja Sipilä Salla 

   

 
Tarkastuslautakunnan sihteeri 
Holmberg Katja, hallintosihteeri  

 

KAUSI 2017-2021 

Kaarina Alho Niina, puheenjohtaja                   
30.6.2018 asti 
ero yhtymävaltuusto 19.6.2018 13 § 

Granlund Milla                                    
30.6.2018 asti 
ero yhtymävaltuusto 19.6.2018 13 §  

 

Ruohonen Pirjo-Riitta, puheenjohtaja  
1.7.2018 alkaen 
valinta yhtymävaltuusto 19.6.2018 13 § 

Gustafsson Irja                                    
1.7.2018 alkaen 
valinta yhtymävaltuusto 19.6.2018 13 § 

  Helttula Jukka Kannisto Petri 

     

Paimio Yrjövuori Matti Kallio Nina 

     

Parainen  Sonntag Christel, varapuheenjohtaja (varapj 13.11.2018 asti) 

 

ei ole osallistunut lautakuntatyöskentelyyn 

 ero yhtymävaltuusto 18.6.2019 6 § 

 Eriksson Anne, varapuheenjohtaja Sanna Nymalm 

          

osallistunut lautakuntatyöskentelyyn 
Sonntagin varajäsenenä  
yhtymävaltuusto 9.8.2017 7 § 

valinta yhtymävaltuusto 18.6.2019 6 § 

 

 valinta yhtymävaltuusto 18.6.2019 6 § (varapj 14.11.2018 alkaen) 

  Wibom Pirjo Mildh Marika 

   

 30.6.2018 asti 
ero yhtymävaltuusto 19.6.2018 14 § 

  

Nyström Taina 
1.7.2018 alkaen 
valinta yhtymävaltuusto 19.6.2018 14 § 

 

Tarkastuslautakunnan sihteeri 
Holmberg Katja, toimistosihteeri  
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2.2 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja toiminta 

Valtuuston toimikaudeksi asettaman tarkastuslautakunnan tehtävänä on kuntayhtymässä 
kuntalain 121 §:n mukaan: 
Valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. 
Arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kuntayhtymässä ja 
kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja 
tarkoituksenmukaisella tavalla. 
Arvioida talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan 
taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kuntayhtymän taseessa on kattamatonta alijäämää. 
Huolehtia kuntayhtymän ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta. 
Valvoa kuntalain 84 §:ssä säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista 
ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. 
Valmistella yhtymähallitukselle esitys tehtäviään koskeviksi hallintosäännön määräyksiksi sekä 
arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi. 
  
 
  

2.2.1 Seurattavat painopistealueet ja kuulemiset 

Tarkastuslautakunta on kokoontunut vuoteen 2021 kohdistuvaa tarkastusta varten kahdeksan 
kertaa. Kuntalain 121§ mukainen arviointisuunnitelma on tehty toimikauden alussa ja siihen on 
tehty tarkennuksia kauden aikana. Tarkastuslautakunnan kokouksissa on kuultu organisaation 
henkilöitä toiminnasta, talouden ja toiminnan tavoitteiden toteutumisesta sekä ajankohtaisista 
asioista.  
Arvioinnin pohjana ovat olleet myös tilintarkastajan kokouksissa antamat suulliset selvitykset ja 
raportit sekä toimielinten kokouspöytäkirjat ja niiden liitteet. 
 
 

   Pöytäkirjan nro 

Vastuunalainen tilintarkastaja KHT, JHT, Piia-Tuulia Rauhala 01/2021 

 - Tilintarkastajan väliraportti Tilinpäätös 2020  
Kehittämispäällikkö, Erjo Nojonen  
 - Tutustuminen kehittämistoimintaan  
    

Kuntayhtymän johtaja, Ilkka Harkkila 02/2021 

 - Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen sekä   
  opetuksen nykytilanne  
 - Opiskelijapalautteet, opiskelijapalautejärjestelmä  

 - Kansainvälistyminen  

 - Covid 19 vaikutukset  

    

Talousjohtaja, Satu Villa 03/2021 

 - Tilinpäätös 2020 Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen  
 - Henkilöstökertomus 2020  
Rehtori, Maria Luoma-aho  
 - Tutustuminen Sosiaali- ja terveysopistoon  
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Vastuunalainen tilintarkastaja KHT, JHT, Piia-Tuulia Rauhala 04/2021 

 - Tilintarkastajan raportointi  
 - Tilintarkastuskertomus 2020  
    

Talousjohtaja, Satu Villa 08/2021 

 - Talousarvio 2022 sekä Toiminta- ja taloussuunnitelma 2022-2024  
Kiinteistöpäällikkö, Karri Nurmi  
 - Koulutuskuntayhtymän kiinteistöt  
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 Edellisen vuoden arviointikertomuksen huomiot 

Yhtymävaltuusto on kokouksessaan 15.6.2021 tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti 
merkinnyt tiedoksi Peimarin koulutuskuntayhtymän arviointikertomuksen vuodelta 2020, 
käynyt keskustelun arviointikertomuksen sisällöstä ja lähettänyt sen yhtymähallitukselle 
toimenpiteitä varten. Yhtymähallitus käsitteli kokouksissaan 21.9.2021 arviointikertomusta 
läpikäymällä tarkastuslautakunnan esiin tuomat huomiot, johtopäätökset ja toimenpide-
ehdotukset. Yhtymähallituksen käsittely saatettiin yhtymävaltuustolle tiedoksi 25.11.2021. 
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 Tavoitteiden toteutuminen 

4.1 Kuntayhtymän yleiset tavoitteet 

 
Opintojen läpäisy on kehittynyt Peimarin koulutuskuntayhtymässä seuraavasti: 
 

Taulukko 1. Opintojen läpäisy Kuntayhtymä 2021 

Vuonna 2013 57 % 
Vuonna 2014 59 % 
Vuonna 2015 70,5 % 
Vuonna 2016 64 % 
Vuonna 2017 70 % 
Vuonna 2018 60,5 % 
Vuonna 2019 58,7 % 
Vuonna 2020 64 % 
Vuonna 2021 49,4 % 

 
 
Läpäisyaste on heikentynyt merkittävästi.  
 

Taulukko 2. Tuloksellisuusarviointi Kuntayhtymä 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Voidaan tyytyväisenä huomioida, että kuntayhtymän yleiset tavoitteet ovat kokonaisuudessaan 
toteutuneet kohtaisesti.  
 
 
 
Henkilöstön koulutuspäivien määrät ovat kasvaneet. Yhtenä syynä tähän lienee koulutuksen 
joustavat toteuttamistavat. Olisi hyvä kiinnittää huomioita koulutusten joustavaan 
toteuttamistapaan myös tulevaisuudessa.  

vihreä=toteutui, keltainen= osittain tai lähes, punainen=ei toteutunut 

 Kuntayhtymä 

 2021 2020 

  tavoite toteuma tavoite toteuma 

henkilöstön koulutuspäivät 
ei 

määritelty 
 

   317  
ei 

määritelty 193    

opettajien muodollinen kelpoisuus 
(keskiarvo) 

 
90 %    

 
         84,3 % 90 % 86 % 

opiskelijapalaute, opetus 4 % 4,1 % 4 4 

opiskelijapalaute, tukipalvelut 3,5 % 3 % 3,5 3,2      

keskeyttämisaste 6 % 10 % 7 % 5 % 
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Henkilöstön koulutusaste on pysynyt vakaana. Opettajien muodollinen kelpoisuus on edelleen 
suhteellisen korkea, vaikka onkin laskenut edellisestä vuodesta. 
 
Tarkastuslautakunta toteaa opiskelijoiden antaman palauteen perusteella opetuksen tason 
olevan hyvää. Saatu palaute on jopa ylittänyt odotukset. 
 
Tukipalvelujen palaute on heikentynyt. Tulisi selvittää, mistä palautteen heikentyminen on 
johtunut. Tukipalvelujen saatavuuteen olisi hyvä kiinnittää huomiota. 
 
Keskeyttämisaste on kasvanut huolestuttavasti. Keskeyttämisten syitä tulisi selvittää 
tarkemmin. Keskeyttämisastetta tulisi laskea esimerkiksi lisäämällä mahdollisuutta suorittaa 
opinnot loppuun oppisopimuskoulutuksena. 
 
 

4.2 Tavoitteiden toteutuminen opistoittain 

Taulukko 3. Vertailu keskeisistä toiminnan tuloksellisuudesta kertovista tunnusluvuista 
opistoittain vuodelta 2021 

 

vihreä=toteutui, keltainen= osittain tai lähes, punainen=ei toteutunut  

  
Maaseutuopisto Kalatalous- ja  

ympäristöopisto 
Sosiaali- ja 

 terveysopisto 

  2021 2021 2021 
  tavoite toteuma tavoite toteuma tavoite toteuma 

valmistuvat 
opiskelijat 230  328 

                                          
55            39  145  128 

amm. perustutkinto 170 250 40 19 120 102 

amm. lisäkoulutus 60 78 15 20 25 26 

        

opiskelijamäärät/ov 535 598 110 112 349 316 

 
       

opiskelijapalaute, 
opetus 4 4,3 4 4 4  

negatiiviset 
keskeytykset 6 8,8 7 5,9 6 12 

tutkintojen läpäisy 70 56 65 38 70 43 

 
Maaseutuopisto on saavuttanut tavoitteensa hyvin. Opiskelijamäärät ovat olleet hyvät, samoin 
opiskelijapalaute opetuksesta. Keskeyttämisaste on heikentynyt jonkin verran, johon tulee 
kiinnittää jatkossa huomiota. 
 
Kalatalous- ja ympäristöopiston opiskelijamäärän tavoite ylitti talousarvion 2 opiskelijavuodella. 
Opiskelijapalaute on ollut hyvää. Negatiiviset keskeytykset ovat olleet tavoitetta paremmat ja 
huomattavasti muita opistoja paremmat. Tutkintojen läpäisy on huolestuttavalla tasolla, vaikka 
onkin noussut edellisestä vuodesta. 
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Sosiaali- ja terveysopiston opiskelijamäärä on laskenut merkittävästi. Myös tutkintojen läpäisy 
ja negatiiviset keskeytykset ovat kasvaneet huolestuttavasti. Kehitystä selittänee osittain 
opiskelijoiden siirtyminen työelämään kesken opintojen. Markkinointia tulisi kohdentaa myös 
työnteon vuoksi opintonsa keskeyttäneisiin. Tarkastuslautakunta pohtii, olisiko mahdollista 
järjestää seuranta kohdistuen keskeyttäneisiin opiskelijoihin ja tarjota heille mahdollisuutta 
suorittaa opinnot loppuun oppisopimuksella. Tarkastuslautakunta pohtii myös, onko yhteistyö 
työantajien kanssa riittävää. Lisäksi huolta herättää, onko opiskelijoille annettava tuki riittävää. 
 
Tarkastuslautakunta kiinnittää erityistä huomiota negatiivisiin keskeytyksiin. Niiden syyt tulisi 
selvittää tarkoin, jotta ongelmaan voitaisiin puutua. Tyhjän päälle jäävät opiskelijat kohtaavat 
tulevaisuudessa suuria haasteita ja näitä tulisi ennaltaehkäistä riittävän ajoissa. 
 
Olisi hyvä perehtyä, onko kielelliset haasteet mahdollisesti osasyynä keskeytyksiin.  
 
Koronan vaikutukset jäivät vuonna 2021 maltilliseksi. Opetusta pystyttiin järjestämään 
hybridimallilla. Koronan aikaisiin rajoituksiin on osattu reagoida oikea-aikaisesti, eikä laajoja 
tartuntatauti-ketjuja muodostunut. Koronan aiheuttamiin lisämenoihin saatiin 50 000 euron 
lisämääräraha. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Keskeyttämisaste ja läpäisy kehittyivät Liviassa positiiviseen suuntaan usean vuoden ajan 

kuntayhtymän toiminnan alkuvuosina. Parhaimmillaan päästiin jo 70 %:n läpäisyyn 

maaseutuopistossa sekä sosiaali- ja terveysopistossa. Myös negatiivisissa keskeytyksissä trendi 

oli laskeva, mutta keskeytyksissä on kaiken aikaa tapahtunut suurta heilahtelua vuosien välillä. 

Läpäisy arvioidaan Liviassa määräajassa valmistuneiden opiskelijoiden mukaan. Lopullinen 

läpäisy on tilinpäätösten lukuja jonkin verran suurempi, koska osa opiskelijoista valmistuu 

myöhässä. 

Läpäisyn ja keskeytysten positiivinen kehitys pysähtyi vuoteen 2017 ja sen jälkeen tulokset ovat 

heikentyneet huolestuttavasti. 

Liviassa selvitetään keskeyttäneiden opiskelijoiden keskeytyssyyt. Opiskelija ilmoittaa itse syyn 

ja tärkeimmät syyt ovat terveydelliset syyt ja henkilökohtaiset syyt. Keskeytyssyissä ei ole 

tapahtunut muutoksia, mutta määrät ovat viime vuosina kasvaneet. Keskeytyssyiden 

analysointia tehdään koko ajan, mutta täysin varmaa tietoa ei ole saatavissa. Merkittävä osa 

keskeyttäneistä opiskelijoista jää saapumatta opistoon, eivätkä he vastaa puheluihin tai 

viesteihin. Heidän todellisen keskeytyssyynsä selvittäminen on vaikeaa.   

Livian alkuvuosina 2011-2016 tavoitteena oli oppia toisiltamme hyviä käytänteitä. Varhaisen 

puuttumisen merkitystä korostettiin. Oppilaitokseen palkattiin oma kuraattori ja myöhemmin 

Johtopäätökset: Keskeyttämisaste on huolestuttavan suuri. 

Suositukset: Tulisi selvittää keskeyttämisten syyt tarkemmin. Jos opiskelijoita on 
siirtynyt työelämään ennen valmistumista, heille pitäisi tarjota tukitoimena 
oppisopimuskoulutusta.  
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myös oma psykologi, jonka palkkakustannukset omistajakunnat maksavat. Yhteistyö 

omistajakuntien opiskelijaterveydenhuollon kanssa on myös lisääntynyt. 

Yksi syy huolestuttavaan kehitykseen on hyvin suurella todennäköisyydellä heikentynyt 

rahoitus. Ammatillisen koulutuksen rahoitusleikkaukset ajoittuvat vuosiin 2016 ja 2017. 

Tuolloin Liviassa oli kahdet YT-neuvottelut ja henkilökunnan määrä putosi vuoden 2011 

alkutilanteesta (noin 180 työntekijää) reiluun 140 työntekijään. Vaikka iso osa säästöistä 

toteutettiin tukitoiminnoista, on myös opetuksen henkilökuntaa vähennetty, opettajien 

resursointia pienennetty ja opiskelijaryhmiä kasvatettu. Positiivinen kehitys päättyi samaan 

aikaan leikkausten kanssa. 

Samaan aikaan rahoitusleikkausten kanssa OKM toteutti ammatillisen koulutuksen reformin 

2018. Reformin jälkeen muutokset ovat jatkuneet vuosittain, työrauhaa ei ole ollut. Jatkuvat 

muutokset vievät resursseja pois ydintoiminnoista. 

Koronan myötä tullut etäopetus lienee yksi syy viime vuosien huonoon kehitykseen. Etäopetus 

ei sovellu kaikille opiskelijoille ja koulupudokkuus on kasvanut. Korona vaikutti myös sosiaali- ja 

terveysalan imagoon heikentävästi. Tämä näkyy hyvin selvästi myös sosiaali- ja terveysopiston 

keskeytyksissä. Tulokset ovat heikentyneet erityisen paljon sotessa. 

Keskeytysten estämiseksi ja läpäisyn parantamiseksi tehdään toimenpiteitä kaiken aikaa. 

Vuoden 2022 strategiarahoituksessa haimme lisärahoitusta pajatoiminnan kehittämiseen ja 

aloitettiin mm kesäpajat. Yhteisten aineiden opetusta on pyritty kehittämään jo vuosia 

opiskelumotivaation parantamiseksi. Syksyllä 2022 luonnonvara-alan yto-opetuksen määrää 

lisättiin ja uusia toteutustapoja valmistellaan lukuvuodeksi 2023-2024. 

Osa keskeytyksistä johtuu siitä, että opiskelija siirtyy töihin. Jos opiskelija työllistyy 

opiskelemalleen alalle, tulisi asia saada hoidettua oppisopimuksella. Prosessia on syytä edelleen 

parantaa ettei keskeytyksiä tulisi työllistymisen vuoksi. Kasvava työvoimapula tuo asiaan lisää 

haasteita kaiken aikaa. 
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 Talouden tilan arviointi 

Koulutuskuntayhtymän talous ja taloudenpito on ollut asianmukaista ja hyvin hoidettua. Vaikka 
korona aiheutti edelleen operatiivisessa toiminnassa monenlaisia haasteita, niin 
koulutuskuntayhtymän talouteen pandemialla voi sanoa olleen positiivinen vaikutus.  
 
Talousarvio 2021 on laadittu oletuksella, että koulutuskuntayhtymän opiskelijavuosimäärä olisi 
vuoden 2020 tasoa, eli 994 ja valtionosuusrahoitus 10,5 miljoonaa euroa. Talousarvio 2021 oli 
em. oletuksilla 297 000 euroa alijäämäinen. Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) 
rahoituspäätös saapui vuoden 2020 lopulla. Tavoitteellisten opiskelijavuosien määrä nousi 
1050:een ja valtionosuusrahoitus oli 750 000 euroa arvioitua parempi. Muutettu talousarvio oli 
277 000 euroa ylijäämäinen ja opiskelijavuositavoite nostettiin 1050:een. Strategiarahoitusta 
haettiin toimintavuonna 150 000 euroa ja OKM myönsi 90 000 euroa. Opettajien ja ohjaajien 
palkkaamiseen OKM myönsi lisärahoitusta 267 000 euroa toimintavuodelle ja tuleville vuosille. 
Lisäksi OKM myönsi toisessa lisätalousarviossa koulutuskuntayhtymän hyvän opiskelijatilanteen 
takia 8 opiskelijavuotta lisää, rahoitus kasvoi 61 000 euroa. Koronan aiheuttamiin haittoihin 
OKM myönsi 50 000 euron lisämäärärahan. Vuoden 2021 aikana OKM:n myöntämä lisärahoitus 
oli yhteensä 468 000 euroa eli lähes yhtä paljon kuin vuonna 2020. 
Talousarvion toteuma ja ennakointi on ollut hankalampaa vallitsevasta tilanteesta johtuen. 
Merkittäviä muutoksia ei kuitenkaan ole ollut, joten arviointi on onnistunut hyvin. 
 
Aineiden ja tarvikkeiden hankinnoissa sekä palveluiden ostoissa toteutuneet menot olivat noin 
140 000 euroa talousarviota suuremmat. Henkilöstömenot olivat muutetun talousarvion 
suuruiset. Toimintakulut olivat 80 000 yli muutetun talousarvion. 
Aineet ja tarvikkeet, sekä toimintakulut ovat nousseet johtuen yleisestä hintojen noususta. 
Energiakulujen kasvu on ollut merkittävää. 
 
OKM:n lisärahoituksen avulla palkattiin määräajaksi opettajia ja ohjaaja. Palkkaus hoidettiin 
aikaistamalla palkkauksia, joten palkatut henkilöt ovat pysyvässä työsuhteessa.  Palkkaamiset 
on tehty harkitusti tiedostaen rahoituksen mahdollinen päättyminen.  
Kehittämistoiminnan keskittäminen on ollut tärkeää, koska se palvelee koko 
koulutuskuntayhtymän toimintaa ja vastaa tulevaisuuden haasteisiin. 
 
Yhtymävaltuusto uusi koulutuskuntayhtymän sijoituspolitiikan periaatteet kesällä 2021. 
Toteutus aloitettiin alkusyksystä, mutta ajoitus ei ollut paras mahdollinen. Osakkeiden arvot 
ovat laskeneet jonkin verran. Globaalit yhteiskunnalliset muutokset aiheuttavat riskiä myös 
maltillisen sijoittajaprofiilin mukaisesti tehdyille sijoituksille. 
  

Johtopäätökset:  

Koulutuskuntayhtymän talous ja taloudenpito on ollut asianmukaista ja hyvin 
hoidettua. Kehittyminen on tulevaisuuteen suuntautuvaa. 
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 Henkilöstö 

 
Etätyö on vakiinnuttanut paikkansa osana työelämää. Positiivisina asioina ovat mm. ajan käytön 
säästäminen, ympäristönäkökulma ja tehokkuus. Riskinä on kuitenkin, että työhyvinvointi kärsii 
yhteisöllisyyden puuttuessa. 
 
Henkilöstön ikääntyminen on asia, johon tulee kiinnittää huomioita. Sukupuolijakauma on 
kehittynyt naisvaltaisemmaksi. Henkilöstön koulutustaso on noussut merkittävästi vuodesta 
2019. Livia on vetovoimainen myös korkeasti koulutettujen keskuudessa. 
 
Henkilöstön poissaolot ovat pysyneet edellisvuosien tasolla poikkeusoloista huolimatta. Myös 
työterveyshuollon kustannukset ovat olleet maltilliset. 
 
Henkilöstön työilmapiirikysely on teetetty keväällä 2022. 
 
Tyhy-toimintaa on jatkettu niin laajasti, kuin se on ollut mahdollista. Smartum-mobiilin 

käyttöönotto on mahdollistanut erilaisten liikunta- ja kulttuuriharrastusten lisääntymisen. 
Kaikesta huolimatta Livia 10-vuotisjuhlat saatiin järjestettyä joulukuun alussa, joka on ollut 
tärkeää myös yhteisöllisyyden kannalta. 
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 Opiskelijan näkökulma 

 
Opiskelijaviihtyvyys-kyselyyn vastasi 322 opiskelijaa ja keskimääräinen vastausaika oli 5,2. 
Vastanneista opiskelijoista 203 opiskeli Masessa (Tuorlassa 113 ja Paimiossa 70), Kalassa 40 ja 
Sotessa 79. Opiskelijoista alle 18-vuotiaita oli 49, 18-25-vuotiaita 91 ja yli 25-vuotiaita 181. 
Sukupuolijakauman mukaan naisia oli 233, miehiä 79 ja muita 3.  
 
Opistojen fyysistä ympäristöä käytännössä toimivana ja viihtyisänä piti suurin osa opiskelijoista. 
Suurin osa koki myös opiston ilmapiirin ja oman opiskelijaryhmänsä ilmapiirin hyvänä. Opistolla 
järjestettäviä yhteisöllisiä tapahtumia pidettiin osittain riittävinä, kun taas opistolla 
järjestettävää vapaa-ajan toimintaa ei koettu olevan riittävästi. Selittävänä tekijänä tähän 
lienee korona. 
 
Pääsääntöisesti asuntolan ilmapiiri koettiin hyväksi ja fyysisesti käytännössä toimivaksi. Myös 
mahdollisuudet vapaa-ajan toimintaan oppilaitoksen ulkopuolella ja riittävä tuki arkeen sai 
myönteistä palautetta. Asuntolaympäristön viihtyisyys ja vapaa-ajan aktiviteettien riittävyys 
koettiin vähemmän myönteisinä. Oppilaiden kehittämisideoita olivat esimerkiksi: “Asuntola on 
erittäin kolkko ja laitosmainen”. “Olisi kivempi kun otettaisiin mallia Kannuksen mökkimallisesta 
asumisesta”. Opiskelijoista muutamia kiinnosti olla mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa 
yhteisöllisiä tapahtumia.  
 
Suurin osa opiskelijoista ei ollut kokenut kiusaamista viimeisen vuoden aikana eikä myöskään 
nähnyt ketään kiusattavan. Suurin osa oli sitä mieltä, että kiusaamiseen oli puututtu riittävällä 
tavalla ja kiusaamisasia saatu myös ratkaistua.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tiedolla johtaminen on ammatillisen koulutuksen kehittämisen muotitermejä. Myös Liviassa 
tiedon keruuseen ja analysointiin on panostettu paljon viime vuosina. Livian intraan on kerätty 
paljon erilaisia opiskelijatilastoja, joista saadaan tietoa tiimeittäin mm. opiskelijamääristä, 
opinnoista, keskeytyksistä, valmistumisesta sekä opiskelija- ja työelämäpalautteista. 
Kehittämisyksikkö koostaa tietoa intraan. Kehittämistoimenpiteiden kohdentaminen ja 
johtaminen helpottuvat tiedon kasvaessa. 
 

 
Suositukset:  
 
Tarkastuslautakunta näkee tärkeänä, että kyselyn tulokset käsitellään myös 
opiskelijoiden kanssa.  
 
Tarkastuslautakunta suosittelee jatkossakin oppilashyvinvointikyselyn teettämisestä. 
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Oppilashyvinvointikysely tehtiin 2022 ensimmäisen kerran oppilashuollon toimesta omana 
työnä. Oma toteutus tuottaa tarvitsemaamme tietoa ja mahdollistaa juuri meitä kiinnostavan 
tiedon keruun. Kyselyjä on tarkoitus jatkaa ja kehittää edelleen. 
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 Esitys tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapaudesta 

 
Tilintarkastaja on suorittanut ja raportoinut tarkastuslautakunnalle tilikauden aikaisen 
tarkastuksen tarkastussuunnitelman mukaisesti sekä antanut tilintarkastuskertomuksen 
suorittamastaan tarkastuksesta. Tarkastuslautakunta esittää, että yhtymävaltuusto hyväksyy ja 
vahvistaa kuntayhtymän tilinpäätöksen vuodelta 2021 sekä myöntää vastuuvapauden 
tilivelvollisille. 
 
Tarkastuslautakunta kiittää henkilöstöä hyvästä yhteistyöstä. 

 

 

Kaarinassa 18.5.2022 
 
 
 
 
 
Sari Murto    Henry Saarinen 
tarkastuslautakunnan puheenjohtaja tarkastuslautakunnan varapuheenjohtaja
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tarkastuslautakunnan jäsen  tarkastuslautakunnan jäsen 
 
 
 
 
 
Pentti Kallio 
tarkastuslautakunnan varajäsen 


