
KOULUTUSKUNTÄYHTYMA

Yhfymähallitus

pövrÄzuRJA 8/2019

Kokouksen
aika: tiistai 15.10.2019 klo 17.00 -17.40

paikka: Peimarin koulutuskuntayhtymä
Ammattiopisto Livia/lVlaaseutuopisto
Tuorlantie 1, 21500 Piikkiö
Päärakennus Tähkä/alakerran luokka Jyvänen

asiat: esityslistan mukaiset asiat

Yhtymähallituksen paikalla olleet (x), poissa olleet (-)

Yhtymähallitus

Jäsen
(x) Korvensyrjä Kalervo, pj. $ 9l-97 ja99-103
(x) Aro Pekka, pj. $ 98
(-) Kemppainen Elina
(x) Kiukainen Susanna
(x) Mattsson Kaj $ 91-97 ja99-103
(x) Nurmi Satu
(-) Rautanen Hannu

Varajäsen

(-) Tuominen Inkeri

(x) Saarinen Jarkko

Muut osøllístujat
(x) Lahti Tapani, yhtymävaltuuston pj. $ 91-97 ja 99-103
(x) Penttinen Kari, yhtymävaltuuston 1.vpj.
(x) Vuorio-Lehti Minna, yhtymävaltuuston 2. varapj.
(x) Harkkila llkka, kuntayhtymän johtaja; rehtori/Maaseutuopisto, Kalatalous- ja ympäristöopisto;
esittelijä $ 91-97 ja 99-103
(x) Luoma-aho Maria, rehtori/ Sosiaali- ja terveysopisto
(x) Sinisalo Jukka, henkilöstönedustaja, sihteeri $ 98

Villa Satu, sihteeri, esittelijä $ 91-97 ja 99-103

rMutl"
Satu Villaa

puhedohtaja pöytäkirjanpitäjä $ 9r-97 ja 99-103

ú*
Pekka Aro
Puheenjohtaja $ 98 pöytäkirjanpitäjä $ 98

Pöytäkirja on yleisesti nähtävillä kuntayhtymän julkisella ilmoitustaululla osoitteessa:

Tuorlantie I,21500 Piikkiö (koulurakennus) 22.10.2019 klo 12.00 alkaen, sekä samasta ajankoh-

dasta kuntayhtymän internet-sivulla.



PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMA Kokouspäivä
1s.10.2019

98

Kokouksen

aika:

$

paikka

asiat:

ASIALISTA

9l
92
93

94
9s
96
97
98
99
100

tiistai 15.10.2019 klo 17.00

Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto
Tuorlantie I 21500 Piikkiö Päärakennus Tähkåi/alakerran luokka Jyvänen

esityslistan mukaiset asiat

Käsiteltävä asia

KOKOUKSEN AVAAMINEN
LAILLISUUDEN ¡A PÄÅTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
KOKOUKSEN PÖYTNzuNTNN TARKASTUSTAPA JA PÖYTÅKIRJANTAR
KASTAJIEN VALINTA
ryÖTÄn¡BSTYKS EN HYVÄKSYMINEN
PÄIHDEoHJELMAN paTvITTÅMINEN
OPISKELIJOIDEN ULKOMAILLA TAPAHTUVAN TYÖSSÄOPPIMISEN TUET
TALOU SARVIO 2O2O J A TALOU S - JA TO IMINTA SUUNNITELMA 2O2O -2022
PEIMARIN KOULUTUS OY:N TILINTARKASTAJAN VALINTA
YHTYMAHALLITUKSEN VUODEN 2O2O KOKOUSAJAT
YHTYMAVALTUUSTON 27. 8.20 I 9 TEKEMIEN PÄÄTÖSTNN LAILLISUUS JA
rÄyreNrööNpaNo
VIRANHALTI JAPÄÄTÖKS ET
ILMOITUSASIAT
MUUT MAHDOLLISET ASIAT

101

102
103
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92 $ KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PAATOSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Yhtymähallitus I 5. I 0.201 9

Päätösehdotus: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

93 $ KOKOUKSEN PÖYTÄTIRJAN TARKASTUSTAPA JA PÖYTÃKIRJANTARKASTAJIEN
VALINTA
Yhtymähallitus 1 5. I 0 .2019

Pöytäkirjan tarkastusaika ja nähtävillä pito:
Pöytäkirjan tulee olla tarkastettu 2I.l0.2019ja se pidetään nähtävillä kuntayhtymän julkisella il-
moitustaululla osoitteessa: Tuorlantie 1 21500 Piikkiö (koulurakennus) 22)0.2019.2019 klo 12.00

alkaen sekä samasta aj ankohdasta koulutuskuntayhtymän internet-sivulla.

Tarkastusmenettely:
Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa allekirjoituksellaan pöytäkirjanpitäjä.
Tarkastettava pöytäkirja toimitetaan pöytäkirjantarkastajille sähköpostilla ja pöytäkirjantarkastajat

tarkastettuaan pöytäkirjan hoitavat tarkastusmerkinnän seuraavaa menettelyä noudattaen:

Viestin aiheeksi merkitään: "Peimarin koulutuskuntayhtymän pöytäkirjan 15.10.2019 tarkastus "

ja viestiksi: "Olen lukenut ja tarkastanut Peimarin koulutuskuntayhtymän 15.10.2019 pöytäkirjan
sähköisessä muodossa ja hyväksyn sen kokouksen kulkua vastaavaksi".

Sähköpostin allekirjoitukseksi: Pöytäkirjantarkastajan nimi ja merkintä: "pöytäkirjantarkastaja".

Sähköposti-ilmoitus lähetetään Peimarin koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen pöytäkirjanpitä-
jän sähköpostiosoitteeseen sekä koulutuskuntayhtymän viralliseen sähköpostiosoitteeseen
(satu.villa@livia.fi sekä info@livia.fi).

Pöytäkirjantarkastajan sähköposti-ilmoitus liitetään dokumenttina pöytäkirjaan ja sähköisestä etä-

hyväksymi s estä tehdään merkintä pöytäkirj an kansilehdelle.

P äätösehdotus : Valitaan kokouksell e kaksi pöytäkirj antarkastaj aa.

Esitys: Susanna Kiukainen ja Satu Nurmi

Päätös: Valittiin Susanna Kiukainen ja Satu Nrumi

94 $ TyÖJÄnrnsrvKSEN HYVÄKSYMINEN
Yhtymähallitus 1 5. 1 0 .2019

Päätösehdotus:
Esitetään noudatettavaksi työj ärjestystä $ 95- 1 03

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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9s $ PArHDEOHJELMAN PAIVITTAMINEN
Yhtymähallitus 1 5.10.2019

Yhtymähallitus 25 .2.201 4 26 ç

Päihdeohjelman tavoitteena on tukea työntekijöiden työkykyä ja ehkäistä päihdehait-
toja sekä ohjata tarkoituksenmukaiseen toimintaan päihdehaittatilanteissa. Päihteillä
tarkoitetaan ohjelmassa kaikkia päihtymistarkoituksessa käytettyjä aineita.

Ohjelman on koostanut työsuojelupäällikkö Atte Kajanen. Ohjelmaa on käsitelty työ-
suojelutoimikunnassa 29 .10.2013 ja johtoryhmässä I 1 .12.2013. Yhteistyötoimikunta
hyväksyi päihdeotrj elman kokouksessaan 3 0 . I .20 | 4.

Valmi stelij a: Kuntavhtymän johtaj a Il kka Harkki I a

Kuntayhtymän j ohtaj an päätösehdotus :

Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteen (liite n:o 14) mukaisen Peimarin koulutus-
kuntayhtymän päihdeohj elman.

Käsittely: Kiinteistöpäällikkö Atte Kajanen oli asiantuntijana mukana asian esittelyssä.

Päätös: Päätösehdotushyväksyttiinyksimielisesti

Yhtymähallitus 15.10.2019 $ 95

Koulutuskuntayhtymän päihdeohjelman päivitys oli vuoden 2019 talousarvion tulosta-
voitteena. Päihdeohjelmaan on pyydetty työterveyshuollon kommentit ja se on käsitel-
ty johtoryhmässä 7. 8.20 1 9 ja yhteistyötoimikunnassa 5 .9.2019 .

Päihdeohjelma on liitteenä nro 34.

Kuntayhtymän j ohtaj an päätösehdotus :

Yhtymähallitus hyväksyy liitteenä 34 olevan koulutuskuntayhtymän päihdeohj elman.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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96 $ OPISKELIJOIDEN ULKOMAILLA TAPAHTUVAN TYOSSAOPPIMISEN TUET
Yhtymähallitus 1 5. I 0.201 9

Yhtymähallitus on 20.2.2012 $ 40 määritellyt opiskelijoiden ulkomailla tapahtuvaan

työssäoppimiseen maksettavan tuen seuraavasti :

1) opiskelijat voivat saada ulkomailla tapahtuvan työssäoppimisen matkakustannuk-
siin kuntayhtymältä tukea enintään 300 e sekä

2) opiskelij at saavat ulkomailla tapahtuvan työssäoppimisj akson ajalta korotettua
ruokarahaa seuraavasti: Luonnonvara-ala (maaseutuopisto, kalatalous- ja ympäris-
töopisto) 14 elvrkja sosiaali- ja terveysala (sosiaali- ja terveysopisto) 6 e/vrk.

Koulutuskuntayhtymän kansainvälisyystyöryhmän esityksestä johtoryhmä on käsi-
tellyt asiaa japäättãnyt esittää yhtymähallitukselle, että opiskelijoiden ulkomaan
työssäoppimisen tuen määrän nostaminen nykyisestä 300 eurosta 400 euroon ja et-

tä avustusta voisi jatkossa käyttää myös asumiseen.

Ruokarahan määrän yhdenmukaistaminen selkeyttäisi prosessia, kun erilaisia ruo-
karahan maksamisen perusteita voidaan vähentää. Tämä edesauttaa myös tuen ha-

ku-, myöntö- ja maksatusprosessin sähköistämistä.

Ulkomailla tapahtuvaan työssäoppimiseen on osallistunut vuosittain alle 10 opis-
kelijaa.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus

1) Opiskelijoiden ulkomaan työssäoppimisen tuki nostetaan 400 euroon ja sitä voi-
daan käyttää sekä matkustuksesta että asumisesta johtuviin kuluihin

2) Opiskelijoiden ulkomaan työssäoppimisen ruokaraha on 10 €/pv kaikilla opiske-
lualoilla

3) Muutokset tulevat voimaan I.1.2020.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

OTE oppilaskunnat
rehtoreille ja tiiminvetäjille tiedotettavaksi edelleen
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97 $ TALOUSARVIO 2O2O JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2020-2022
Yhtymähallitus I 5. I 0.201 9

Yhtymdhallitus 17.9.2019 ç 80

Valtionosuusrahoituksen arviointi jatkuu erittäin haastavana johtuen ammatillisen koulu-
tuksen reformin aiheuttamasta rahoituksen muutoksesta vuodesta 2018 alkaen. Lopulli-
nen valtionosuuspäätös on odotettavissa vasta myöhemmin syksyllä. Arviota päätöksen
aikataulusta ei ole saatu. Talousarvio on laadittu woden 2019 valtionosuusrahoituksen
tasoon.

Koska valtionosuusrahoitustaso ei ole tiedossa, voidaan todeta talousarvion2020 jata-
loussuunnitelman 2020 -2022laadintaan liittyvän merkittäviä epävarmuustekijöitä.

Vuoden 2019 yleiset palkankorotukset, kiky-sopimukseen liittyvän lomarahojen30 o/o

leikkauksen päättyminen sekä opettajien siirtyminen vuosityöaikaan nostaa henkilöstöku-
luja n. 220.000 € verrattuna vuoden 2018 toteutumaan.

Investoinnit keskittyvät sekä kiinteistöjen että koneiden ja laitteiden korvausinvestointei-
hin (415.000 €). Uusinvestoinneista (yht.220.000 €) suurin on kala- ja ympäristöopiston
hautomon ki ertovesij ärj estelmän hankinta ( 1 2 5. 00 0 €).

Yhteistyötoimikunta on käsitellyt alustavan talousarvioesityksen kokouksessaan 5.9.2019
ja johtoryhmá2.9.2019.

Keskeisimmät toiminnalliset ja taloudelliset seikat on esitetty liitteessä 27.

Alustava talousarvio 2020 ja toiminta- ja taloussuunnitelma versio I 2020 -2022liitteenä
nro 28.

Valmistelijat: kuntayhtymän johtaja/rehton (Mase ja Kala) Ilkka Harkkila, talousjohtaja
Satu Villa, rehtori (Sote) Maria Luoma-aho, taloussuunnittelija Birgitta Åberg

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus :

Yhtymähallitus päättää toiminta- ja taloussuunnitelmaa 2020- 2022 jatalousarviota
2020 koskien, että

1) valmistelu tehdään vuoden 2019 valtionosuustasoon
2) yhtymähallitus käsittelee talousarvion l-version 17.9.2019ja ko. kokouksen käsit-

telyn perusteella viimeistellään toiminta- ja taloussuunnitelma 15.10.2019 yhty-
måihallituksen kokoukseen toimitettavaksi edelleen yhtymävaltuuston käsittelyyn.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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Yhtymähallitus 15.10.2019 ç 97

Valmistelijat: kuntayhtymän johtaja/rehtori (Mase ja Kala) Ilkka Harkkila, talousjoh-
taja Satu Villa, rehtori (Sote) Maria Luoma-aho, taloussuunnittelija Birgitta Ä.berg

Kuntayhtymänj ohtaj an päätösehdotus :

Yhtymåihallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle hyväksyttäväksi talousarvion20}0
ja toiminta- ja taloussuunnitelman 2020- 2}22käyttötalousosan, tuloslaskelmaosan,
rahoitusosan ja investointiosan esitetyssä muodossa liitteen nro 35 mukaisena.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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98 $ PEIMARIN KOULUTUS OY:N TILINTARKASTAJAN VALINTA
Yhtymähallitus 1 5. 1 0.201 9

Peimarin koulutus Oy on 100 prosenttisesti kuntayhtymän omistuksessa. Tällöin osa-
keyhtiön yhtiökokousta pitämättä voi yhtymähallitus päättäà (osakeyhtiölaki 5 luvun 1

$:n 2 momentti) valita yhtiön ainoana osakkeenomistajana Peimarin Koulutus Oy:n ti-
lintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy:n.

Peimarin koulutus Oy:n yhtiöjädestys 5 $: Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja javaratilin-
tarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaantilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa
tarvitse valita. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinai-
sen yhtiökokouksen päättyessä.

Koulutuskuntayhtymän ja Peimarin koulutus Oy:n tilintarkastussopimus BDO Au-
diator Oy:n kanssa on päättynyt varainhoitovuoden 2018 tarkastamisen jälkeen. Kou-
lutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto on kilpailutuksen perusteella 18.6.2019 $ 16
päättänytvalitatilintarkastajaksi BDO Audiator Oy:n wosille 2019-2022ja optio
wosille 2023-2024. Kuntalain 41012015 ç 122 mukaan kuntayhtymän tytäryhteisön ti-
lintarkastajaksi on valittava kunnan tilintarkastusyhteisö, jollei tästä poikkeamiseen
ole perusteltua tarkastuksen järjestämiseen liittyvää syytä.

Päätösehdotus:
Yhtymähallitus päättä ä, että
1) asia käsitellään varapuheenjohtajan Pekka Aron selostuksen pohjalta ilman viran-

haltijan esittelyä
2) varapuheenjohtajan ehdotus on käsittelyn pohjana eikä vaatinut kannatusta
3) asian käsittelyn ajaksi valitaan sihteeri
4) Peimarin koulutus Oy:n tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö BDO Au-

di ator Oy : n j a p aatetään ettei varati lintarkast aj a a v alita
5) valtuuttaa koulutuskuntayhtymän nimenkirjoittajat allekirjoittamaan asiaa koske-

van pöytäkirjan (liite 36)

Asian käsittely:
P eimarin koulutus Oy : n hallituksen j äseni stö Kal ervo Korvensyrj ä (puheenj ohtaj a),
Tapani Lahti (äsen), Ilkka Harkkila fiäsen), Kaj Mattsson (varajäsen) ja Satu Villa
(jäsen) ilmoittautuivat esteelliseksi asian käsittelyssä ja poistuivat asian käsittelyn
ajaksi.

Päätös: Yhtymähallitus päätti, että
1) asia käsitellään varapuheenjohtajan Pekka Aron selostuksen pohjalta ilman viran-

haltijan esittelyä
6) varapuheenjohtajan ehdotus on käsittelyn pohjana eikä vaatinut kannatusta
7) asian käsittelyn ajaksi valitaan sihteeriksi Jukka Sinisalo
8) Peimarin koulutus Oy:n tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö BDO Au-

diator Oy :n j a päätetään ettei varatilintarkastaj a a v alita
9) valtuuttaa koulutuskuntayhtymän nimenkirjoittajat allekirjoittamaan asiaa koske-

van pöytäkirjan (liite 36)

OTE: Peimarin koulutus Oy
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99 $ YHTYMAHALLITUKSEN VUODEN 2020 KOKOUSAJAT
Yhtymähallitus 1 5. 1 0 .2019

H allinto säännön luvus sa I 7 to detaan kokouksista seuraavasti :

119 $ Kokousaika ja -paikka
Toimielin päättääkokoustensa qan japaikan. Kokous pidetään myös, milloin puheen-
johtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö jäsenistä tekee puheenjohtajalle
esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin pu-

heenj ohtaj a määräã kokousaj an.

Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Tässä kokouksessa esitetään sovittavaksi vuoden 2020 alustavat kokouspäivät sekä

kokousten pitopaikka. Lisäksi sovitaan yhtymävaltuuston kevätkauden kokousajan-
kohta.

Valmistelij a: talousjohtaj a Satu Villa

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:

Yhtymähallitus sopii alustavasti kokouspäivänsä vuonna2020 pidettäväksi siten, että
- kokouspäivä on yleensä tiistai,
- kokousten alkamisaika on klo 17.00 ja
- kokoukset pidetään osoitteessa Tuorlantie 1,21500 Piikkiö,
- kokouspaikkana Ammattiopisto Livian Maaseutuopiston Tuorlan toimi-

paikka/ P äärakennuksen (Tähkä) alakerran luokka Jyvänen.

Kevätkaud en 2020 kokouspäivät :

2t.1.2020
t8.2.2020
t7.3.2020
21.4.2020
19.5.2020
16.6.2020 (klo 16)

Heinäkuussa ei pidetä kokousta.

Syyskauden 2020 kokouspäivät :

18.8.2020
15.9.2020
20.10.2020
t7.tt.2020
15.12.2020 (Tuorla joululounas ja henkilöstön muistaminen klo 14.30,

kokous klo 16.00)
Lisäksi yhtymähallitus päättää kutsua koolle yhtymävaltuuston kokouksen I 6.6.2020
klo 17.00.

Asiankäsittely:
Kuntayhtymän johtaja esitti kokouksessa, etta 15.9.2020 pidettäväksi esitetty kokous
siirretään 22.9.2020 pidettäväksi.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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100 $ YHTYMAVALTUUSTON 27.8.2019 TEKEMIEN PAATOSTEN LAILLISUUS JA
TAYTANTOONPANO

Yhtymähallitus 1 5.10.2019

Yhtymävaltuuston kokouksesta2l .8.2019laadittu pöytäkirja on tarkastettu ja pidetty
yleisesti nähtävillä 3.9.2019 alkaen ja päätökset ovat saavuttaneet lainvoiman
4.10.2019, koska niistä ei sitä ennen ole valitettu.

Valmistelija: talousjohtaja Satu Villa

Kuntayhtymän j ohtaj an päätösehdotus :

Yhtymähallitus toteaa, että yhtymävaltuuston kokouksessa2T .8.2019 tehdyt päätökset
ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene yhtymävaltuuston toimialaa
ulommaksi tai ole muutoin lakien ja asetusten vastaisia ja ovat saavuttaneet lainvoi-
man 4.10.2019 ja ovat toimeenpantavissa. koska niistä ei ole sitä ennen valitettu.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.
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101 $ VIRANHALTIJAPAATOKSET
Yhtymähallitus 1 5. 1 0 .2019

Kuntayhtymän johtajan päätökset
10312019 koskien kalatalouden perustutkinnon arvioinnin toteutussuunnitelman

hyväksymistä
10412019 koskien kalatalouden ammattitutkinnon arvioinnin toteutussuunnitelman

hyväksymistä
10512019 koskien kalatalouden erikoisammattitutkinnon toteutussuunnitelman hy-

väksymistä
10612019 koskien 1 opiskelijan hyväksymistä eläintenhoidon ammattitutkintoon
10812019 koskien 2 opiskelijan hyväksymistä metsäalan perustutkintoon
ll0l20l9 koskien kalatalouden perustutkinnon toteutussuunnitelman hyväksymistä
ll4l20I9 koskien opiskelijoiden hyväksymistä: 12 puutarha-alan perustutkintoon,

5 maatalousalan ammattitutkintoon, 5 puutarh a- alan perustutkin to on, 2

puutarha-alan ammattitutkintoon, 1 ympäristöalan ammattitutkintoon
11512019 koskien 16 opiskelijan hyväksymistä maatalousalan perustutkintoon

Talousjohtaj an päätökset
49-5612019 koskien oppisopimuskoulutuksen opintososiaalisten etuuksien myöntä-

mistä opiskelijoille
Rehtorien päätökset

Maaseutuopisto
4s-s2t20t9
s3l20r9

Kølatølo us- j a y mp ärístö o p is to
6-812019 koskien opiskelijan nimeämistä erityisopetukseen

Sosiaalí- jø terveysopisto
50-5112019 koskien opetussuunnitelmasta poikkeamisen hyväksymistä (ei julkinen)
5212019 koskien opiskelijan nimeämistä erityisen tuen saajaksi (ei julkinen)
5312019 koskien opetussuunnitelmasta poikkeamisen hyväksymistä (ei julkinen)
5412019 koskien opiskelijan nimeämistä erityisen tuen saajaksi (ei julkinen)
5512019 koskien opetussuunnitelmasta poikkeamisen hyväksymistä, 15 opiskeli-

jaa LH2 -ryhmi stä (ei j ulkinen)
56/2019 koskien Satu Kytölän valitsemista Peimarin koulutuskuntayhtymän eng-

lannin ja ruotsin kielen lehtorin virkaan 2I.10.2019 alkaen
5712019 koskien opiskelijan nimeämistä erityisen tuen saajaksi (ei julkinen)
5812019 koskien päätöksen 2912018 korjausta (2812019 koskien kahden opiskeli-

jan hyväksymistä ryhmään 19LHD, Sosiaali- ja terveysalan perustutkin-
to)

59-60 ja62-6312019 koskien erityisen tuen saajaksi nimeämistä
6112019 koskien opiskelijavalintaaryhmään vanhustyön erikoisammattitutkin-

to

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus :

Yhtymähallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tietoonsa saatetuiksi ja päättää olla
käyttämättä otto-oikeuttaan ja antaa siten päätöksille täytäntöönpanoluvan.

koskien opiskelijoiden nimeämistä erityisopetukseen
koskien opiskelijan erottamista asuntolasta

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti



PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMA Kokouspäivä
15.10.2019
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102 $ TLMOTTUSASTAT
Yhtymähallitus I 5. 1 0.201 9

Ei ilmoitusasioita.



PEIMARIN KOULUTU SKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivä
15.10.2019
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103 $ MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Yhtymähallitus 1 5. 1 0.201 9

Ei muita asioita.




