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Peimarin koulutuskuntaYhtYmä

TOIMINTAKERTOMUS

1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

1.1. Kuntayhtvmän iohtajan katsaus

peimarin koulutuskuntayhtymän perustehtävä on tuottaa luonnonvara- ja ympäristöalan se-

kä sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan koulutuspalveluja, jotka tukevat opiskelijan ammatillista

ja yleissivistävää kasvua sekä persoonallisuuden kehitystä. Yhteistyössä elinkeinoelämän,

työssäoppimispaikkojen ja alan tutkimuslaitosten kanssa kehitämme koulutuksen vastaa-

vuutta työelämä n ja tulevaisuuden tarpeisiin.

peimarin koulutuskuntayhtymä aloitti toimintansa 1.1.201L. Kaarinan sosiaali- ja terveysalan

oppilaitoksen, Suomen kalatalous- ja ympäristöinstituutin ja Varsinais-Suomen maaseutuop-

pilaitoksen yhdistyessä Kaarinan, Paimion ja Paraisten kaupunkien omistamaksi koulutuskun-

tayhtymäksi. Koulutuskuntayhtymän opetustoiminnan markkinointinimenä on Ammattiopis-

to Livia.

Luonnonvara-alan opetustoiminta on jaettu entisten oppilaitosten mukaisesti kahteen tulos-

alueeseen, joissa kussakin opetuksesta vastaavat ammatilliset tiimit. Sosiaali- ja terveysopis-

tossa tiiminvetäjyyksien tilalla on tutkíntovastaavat. Kunkin tulosalueen johdossa toiminnas-

ta vastaa ao. rehtori. Maaseutuopistolla ja Kalatalous- ja ympärístöopistolla on ollut yhteinen

rehtori vuodesta 2015 alkaen'

Tukitoiminnat on organisoitu kuntayhtymäpalveluiksi. Kuntayhtymäpalveluita kehitetään ko-

ko ammattiopistoa palveleviksi tukitoiminnoiksi'

Valtio luovutti 1.1.L997 Varsinais-Suomen maaseutuoppilaitoksen kuntayhtymälle sekä Kala-

talouden ja merenkulun koulutussäätíölle/St¡ftelsen för fiskeri- och sjöfartsutbildning {Suo-

men kalatalous- ja ympäristöinstituutti) korvauksetta kiinteistöt rakennuksineen ja irtaimis-

toineen sekä lisäksi muun irtaimen omaisuuden ko. ajankohdan irtaimistoluettelon mukaise-

na. Em. valtiolta korvauksetta saatu omaisuus siirtyi säätioltä edelleen korvauksetta Peima-

rín koulutuskuntayhtymälle ja lisäksisäätiön hankkima omaisuus ostett¡¡n !78.934,32 eurolla

kuntayhtymälle. Kaarinan kaupunki myi Kaarinan sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksen siirty-

vän irtaimen omaisuuden Peimarin koulutusl<untayhtymälle 777.OAO,OO eurolla. Samalla Kaa-

rinan peruspääoman osuutta lísättiin edellä mainitulla summalla ja Länsi-Turunmaan perus-

pääoma a n merkittiin 17 8.934,32 euroa.
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Peimarin koulutuskuntayhtymä

Toimintavuonna tuli metsätilat,fi sivuston kautta myyntiin yli 200 hehtaarin yhtenäinen met-
säalue Salon ja Paimion rajalta. Ko. metsäalue on lähellä aiempia havaintometsiä ja vain 15
minuutin ajomatkan päässä Paimion toimipaikasta. Metsäalue on opetuksellisesti monipuo-
linen. Koulutuskuntayhtymä jätti tarjouksen alueesta ja myyjä päätti myydä 21L,9 hehtaarin
alueen koulutuskuntayhtymälle L,3L miljoonalla eurolla. Koulutuskuntayhtymällä on nyt
metsää 635 ha.

1.2. Koulutuskuntayhtymän hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Kaarina, Piikk¡ö ja Paimio perustivat kunnanvaltuustojensa päätöksillä vuonna j-996 Varsi-
nais-Suomen maãseutuoppilaitoksen kuntayhtymän, joka toimi luonnonvara-alan koulutuk-
sen järjestäjänä 1.1.L997 lähtien. Kaarinan kaupunki erosi kuntayhtymästä 1.1.2004, josta
lähtien jäsenkunnat olivat Paimion kaupunki ja Piikkiöir kr.¡r¡ia verutJcn 2008 ioppuurr asti.
Pi¡kkiön kunta yhdistyivuoden 2009 alusta Kaarínan kaupunkiin, joten omistajakunnat olivat
Kaarinan kaupunkija Paimion kaupunkivuoden 2010 loppuun asti.

Kaarinan kaupunki, Paimion kaupunki, Länsi-Turunmaan kaupunki (7J,.2012 alkaen paraisten
kaupunki) sekä Kalatalouden ja merenkulun koulutussäätiö päättívät yhteisesti liittää Kaari-
nan kaupungin sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksen toiminnan sekä Kalatalouden ja meren-
kulun koulutussäätiön/Suomen kalatalous- ja ympäristöinstituutin toiminnan Varsínais-
Suomen maaseutuoppilaitoksen kuntayhtymään L,1.201"1 alkaen. Samalla Länsi-Turunmaan
(Paraisten) kaupunki liittyi kuntayhtymän jäsenkunnaksi.

Peimarin koulutuskuntayhtymän perussopimus hyväksyttiin Kaarinan kaupunginvaltuustossa
1-4.6.201,0, Paimion kaupunginvaltuustossa t7.6.2O1,Oja Länsi-Turunmaan kaupunginvaltuus-
tossa 2 L. 6.2010 voi maa n tulevaksi 1,.1,.20i,1,.

Toimielimet

Peimarin koulutuskuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttävä toimielin on yhtymävaltuusto.
Yhtymävaltuustoon valitaan Kaarinasta 3 valtuutettua ja muista jäsenkunnista 2 valtuutettua
sekä lisäksi jokaisesta jäsenkunnasta L valtuutettu alkavaa 10.000 asukasta kohti. Kullekin
valtuuston jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Yhtymävaltuuston jäsenet ja vara-
jäsenet valítaan kunnallisvaalikautta vastaavaksi ajaksi. Kaudelle 2OI7 -202L yhlymävaltuus-
toon on valittu L5 jäsentä (7 Kaarinasta,4 Paraisílta ja 4 Paimiosta)sekä heille henkilökohtai-
set varajäsenet.

Yhtymävaltuusto on 9.8.2017 valinnut valtuustokaudeksí yhtymähallituksen varsinaiset jä-
senet (yhteensä 7 jäsentä, joista 3 Kaarinasta,2 Paraisilta ja 2 Paimíosta) sekä heille varajä-
senet.

Yhtymävaltuusto on valinnut toimikautensa ajaksi myös 5-jäsenisen tarkastuslautakunnan ja
heille henkilökohtaiset va rajäsenet.

Koulutusl<untayhtymässä toimii kaksi neuvottelukuntaa
terveysalalle omansa.

Luonnonvara-alalla sekä sosiaali- ja

Neuvottelukunnan asettamisesta päättää yhtymähallitus ao. rehtorin esityksestä. Neuvotte-
lukuntaan kuuluu kuntayhtymää edustavan jäsenen lisäksi opettajien, opiskelijoiden sekä
asianomaisten koulutusalojen työ- ja elinkeinoelämää edustavia jäseniä. Neuvottelukunnan
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Peimarin koulutuskuntaYhtYmä

puheenjohtajaksi tulee nimetä muu kuin opiskelijoíta edustava,jäsen. Opiskelijoita edustavan

jäsenen tulee olla 15 vuotta tä!¿ttänyt.

Neuvottelukunnan toimikausi on kolme (3) vuotta. Neuvottelukunnassa on t-1"20L7 alkaen

3

:

:

i

il

:

:

a

:

inen

vara-alan neuvotteluktJnnassa on LL jäsentä ja

jäsentä. Yhtvrniihallitus valitsee puheenjohtajan
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ja VA ra puheenjohtajan.

Kuntayhtymän johtoryhmän puheenjohtajana toimií kr¡ntayht¡rrnåin johta,ia ja jäseninä ovat

rehtoii, talousjohtaja'sekä: henkilöstön edustaja. Johtoryhmä voi tarpeen mukaan käyttää

asiantuntijolna organisaatiön eritoimijoita, opiskeliioita tal ulkopuolisia asiantuntUoita.
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1,2.2. Yhtymäùaltuusto

Pêimarin koulutusku ntay.htymä n
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KAAR¡1NAN KAUqUNGINUArTUUSTAN,PIiitTöS 5.6.201V/92'9",23.4.2018 5 57 ja,28.7.20tr9 I5
Jäsen Varajåsen
Alho Niina (30,6.2018 asti) RUohonen Pirjo-Ri¡tta

RuoLronen,Pirjo'Riitta {.1.7.2018 alkaen) Gustafsson lrja
lrlannula taura (31.,12,20,x,8 a,sti) Vuorio-Lehti Minna
Minna Vuorio-leht¡ (1.1.201S alkaen) Lehto Kirsi

lljin Mirta Leiwo Liinaleena

Kujanpää,Marja-Liisa BrusiAntti
Sirkiä Hanna Sarén Teija-Rita
Suominen l',leikki MäkiAntti
Torvinen Marika Tåhkämaa,Sanna

PA|\MIA' N, KAUFU NG t N:VALTU UgrA N, Pi+ilTAS t4i6,20l7/, 6,7' ç,'

Jåisen Varajäsen

Lahtiîapani Ristilä Faii
M,äkinen Hanna Klernola-l-aaksonen Anu
Tuomola Mika Järuelä Heli

Vairinen.Salmela Johanna Ylihonko Markku

4ARATSTEN KAUåbINGINVA,LTUUSTON pitiíTöS 6.6.2077/73I ia 28,8.2077/94'5,73.17.207:8 5 r77
17.72,2078,9 736

Jäsen Vaøjäsen
Jä,rnström Sammy Laaksonen l-otta

Penttinen Kari Björkroth Tomas

Sonntag Christel (13.11.20L8 asti) Björk Maj
Eriksson Anne (L3.1L.20L8 alkaen) Björk Maj
Lindell-Luukkonen Maria Eriksson Anne (13.11.20L8 asti)

Soili Svahnström {1L,12.20f.8 alkaen)
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L.2.3. Yhtymähallitus

YHTYMÄHALLITUS 2017-2021

6

,Kâäiitq ( 3 jäsentä ja 3 varajäsentä)
Jäsen

Korvensyrjä Kalervo, pj,

Kiukainen Susanna

Rautanen Hannu

fii,fl,fgi{2 jäsentä ja 2 varajäsentä)
Jäsen

Aro Pekka, vpj.
Nurmí Satu

Fg.t+gJ2 jäsentä jâ 2 vârajäsentä)
Jäsen

Kemppainen Elina

Mattsson Kaj

Ruots¡nkiel¡nen jaosto:
Mattsson Kaj, Björkroth Tomas, Tuomínen lnkeri

Henkilöstöedustajat úhtymähallituksessa
Varsinainen
Jukka Sinisalo

Esinelijät:
Harkkila llkka
Villa Satu

Vara
Rantanen Míka
Lehtonen Tiina
Saarinen Jarkko

Vara
Vairinen-salmela Johanna
Lindberg Mikko

Vara
Tuominen lnkeri
Björkroth Tomas

Vara
KaríKipinoinen

kuntayhtymän johtaja
talousjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä:
Villa Satu talousjohtaja

Rehtori/Sosiaal i- ja terveysopisto
Luoma-aho Maria

Yhtymähallituksen kokouksiin ovat fisäksi osallistuneet kuntalain 5 L8.2 mukaisesti seuraavat:
Lahti Tapani yhtymävaltuuston puheenjohtaja
Penttinen Kari yhtymävaltuuston 1.. varapuheenjohtaja
Vuorio-Lehti Minna yhtymävaltuuston 2. varapuheenjohtaja

Yhtymävaltuusto kokoontui 2 kertaa varsinaisiin kokouksiin ja kerran ylimääräiseen kokouk-
seen:

Kesäkuun kokouksessa 18.6.2OI9 pääasioina olivat tilinpäätöksen 2018 vahvistaminen, arvi-
ointikertomuksen käsittely, tili- ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille sekä koulu-
tuskuntayhtymän toiminta-ajatuksen ja strategian vahvistaminen vuosille 2020-2022.

27 .8.2Aß päätettiin osallistumisesta metsätilan h u utokauppaan
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Lokakuun kokouksessa 3L.L0.2019 hyväksyttiin talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2020-

2022 ja ki i nteistöstrategi a vu o si I le 2020-2022'

Yhtymähallítuksen pöytäkunta osallistuiAMKE:n järjestämään Ammatillisen koulutuksen se-

mi naariin "osaamista yhdessä" Helsingissä 26.-27'9'2A79'

yhtymävaltuuston puheenjohtajana toimiiTapani Lahtija yhtymähallituksen puheenjohtaja-

na toimii Kalervo KorvensYrjä.

Yhtymähallituksen kokoukset, seminaarit ja muut tilaisuudet
yhtymähallitus kokoontui tilivuoden aikana l-0 kertaa varsinaisiin kokouksiin. Huhtikuussa ja

heinäkuussa ei pidetty kokousta. Käsiteltäviä asioita oli 125.

1.2.4 Johtoryhmä

Harkkila llkka, kuntayhtymän johtaja,

rehtori/Maaseutuopisto, rehtori /Ka latalous- ja ym pä ristöopisto

Satu Villa, talousjohtaja
Luoma-a ho M aria, rehtori/Sosiaali- ja terveysopisto
Kipinoinen Kari, henkilöstöedustaja

Johtoryhmä piti L1 varsinaista kokousta¡'

1.2.5. Ti I intarkastaja

1.2.6. Ta rkastuslautakunta

Tarkastuslauta ku nta 2oL7 -zOZt

:

7

Yhtymävaltuuston päätti valita kilpailutuksen perusteella tilintarkastusyhteisö BDO Audiator

Oy hoitamaan tilintarkastuksen varainhoitovuosiksi 2Ot9-2O22. Sop¡musta on mahdollista
jatkaa 2 vuoden optiovuosílla (yhtymävaltuusto 1.8.6.20L9 5 16).Vastuullisena tilintarkasta-
jana to¡m¡i Tilintarkastaja HT, JHT Sinikka Niitynperåi.

Jäsen

KaariFa
Alho Niina, pj. (30.6.2018 asti)

Ruohonen Pirjo-Riitta 17.7 .2A1.8 alkaen)

Helttula Jukka

Paimio
Yrjövuori Matti

Perer.n"en
Sonntag Christel, varapj. (13.11.2018 asti)

Eriksson Anne (1"4.11.2018 alkaen)

Wibom Pirjo

Vara

Granlund Milla
Gustafsson lrja
Kannisto Petri

Kallio Nina

Friksson Anne
Nymalm 5anna

Mildh Marika

Tarkastuslautakunnan sihteeri
Katja Holmberg

Tarkastuslautakunta kokoontui vuonna 2019 kaikkiaan L0 kertaa"
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1..3.Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys

Suomen ja koko Euroopan noususuhdanne hidastui vuoden 20L8 aikana. Erityisesti Varsinais-
Suomeen on syntynyt runsaasti uusia työpaikkoja. Auto- ja metall¡teollisuus ovat rekrytoi-
neet Turkuun ja Uuteenkaupunkiin. Talouskasvu näkyy myös palveluiden tuotannossa ja
työttömyysaste on pienentynyt.

Sosiaali- ja terveysalalla hyvä työllisyystilanne jatkuu ja koulutustarve pysyy suurena. Huolto-
suhteen heikentyessä erityisesti vanhustenhoitoon tarvitaan lisää työvoimaa, Soten raken-
nemuutos ja siihen liittyvät epävarmuudet vaikuttavat työllistymiseen ja työpaikalla tapahtu-
vaan koulutukseen. Päätöksenteko asiassa on edelleen keskeneräinen.

l.4.Olennaiset muutokset kuntayhtymän toiminnassa ja taloudessa

Talousarvio 201-9 laadittiin oletuksella, että koulutuskuntayhtymän valtionosuusrahoitus kas-
vaa L,5 % vuodesta 2018. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituspäätös saapui vuoden 2018
lopulla ja rahoitus oli 125 000 euroa aruíoitua pienempi. Talousarvio 2019 oli 274 000 euroa
alijäämäinen.

Aineiden ja tarvikkeiden hankinnoissa sekä palveluiden ostoissa menot olivat lähes talousar-
vion suuruiset, säästöä tuli yhteensä 78 000 euroa talousarvioon nähden. Budjetoidut hen-
kilöstömenot toteutuivat talousarvíon mukaisina, Laskennallinen lomapalkkavelka huomioi-
den henkilöstökulut ovat 2,5 % talousarviota pienemmät Toímintakulut olivat kokonaisuute-
na 232 000 euroa arvioitua pienemmät.

Toimintavuoden tuotot olivat 145 000 euroa arvioitua suuremmat. Toimintavuoden tulos oli
115 000 euroa ylijäämäinen ja 389 000 euroa talousarviota parempi. Tulosta paransi OKM:n
myöntämä 70 000 euron lisämääräraha koulunkäyntiavustajien palkkaukseen vuodelle 2020,
mikä kirjanpidon suoriteperusteen mukaan tulí kírjata vuodelle 2019. Lísäksi opettajien siir-
tyminen vuosityöaikaan muutti lomapalkkavelan laskentaperusteita niin, että lomapalkkave-
lan kirjanpidollinen erä paransitulosta L92.71.'J-,78 euroa. Vuoden 2019 tulosta voidaan pitää
hyvänä olosuhteet huomioiden, menot on saatu sopeutettua nykyiseen rahoitustasoon. Tu-
loksen merkittävänä selittäjänä ovat vuosina 2016 ja 2017 tehdyt henkilöstösäästöt ja jo
edellisinä vuosina aloitettu yleinen säästölinja sekä investointien vähäisyys,

Vuosina 201"6 ia 20L7 kuntayhtymässä tehtiin henkilöstövähennyksiä ammatillisen koulutuk-
sen rahoitusleikkausten vuoksi. Tavoitteena oli toteuttaa säästöt mahdollísimman nopeasti,
jotta kuntayhtymän talous saataisiin kerralla tasapainoon. Vuonna 2019 henkilöstöleikkauk-
sia ei enää tehty mikä oli myös talousarvíon tavoite,

Vuoden 2018 alussa astui voimaan uusi ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö ja opetuk-
seen tuli valtavasti isoja muutoksia. Toimintaa hankaloitti koko toimintavuoclen ajan tapah-
tuneet lain tulkinnan muutokset ja tiedotuksen puutteet. Vuosi 2018 oli opetukselle raskas,
Vuoden 201"9 aikana toiminta alkoi vakiintua.

Toimintavuonna valmisteltiin opettajien vuosityöaikaan siirtymistä. Työnantaja ja luotta-
musmiehet neuvottelivat asiasta L0 kertaa ja samalla laadittiin paikallinen soveltamisohje.

8



Peimarin koulutuskuntayhtymä

Päätös siirtymisestä tehtiin tavo¡tteen mukaisesti toimintavuoden aikana ja vuosityöaíkaan

s¡lrryttiin 1.1.2020.

2018 aikana koulutuskuntayhtymälle tuli tarve perustaa osakeyhtiö, jotta voimme osallistua

kilpailluilla markkinoilla tapahtuviin tariouspyyntöihin ia koulutuksiin. Kaupparekisteriin Oy

rekisteröitiin 8.8.2018. Oy:n Y-tunnus on 2926041.-2. Osakepääoma on 50.000 € ja Peimarin

koulutuskuntayhtymä omistaa Oy:n 100 %:sesti. Oy:n hallitukseen kuuluu neljä jäsentä ja yksi

varajäsen. Hallitukseen valittiin jäseniksi Tapani Lahti {yhtymävaltuuston pj), Kalervo Korven-

syrjä {yhtymähallituksen pj), Satu Villa ja llkka Harkkila sekä varajäseneksi Kaj Mattsson. Osa-

aikaisena toimitusjohtajana toimii lehtori Jaakko Kuusvuori. Kky:n ja oy:n välille on solmittu
palvelusopimus, jonka ehtojen mukaan oy hankkii henkilöresursseja sekä hallinto-, tietohal-
línto-, toimitila-, irtaimiston vuokraus- ja muita palveluja toimintansa harjoittamista varten.

Oy järjestää tutkintoon johtamatonta koulutusta, lyhytkursseja, korttikoulutuksia ja ELY:n

kilpailuttamia koulutuksia.

Kuntayhtymän yhteistä laatujärjestelmätyötä jatkettiin toimintavuoden aikana. Ohjeistus

löytyy kokonaísuudessaan opiston intrasta ja www-sivuilla on laatujärjestelmän A-osa,

Vuonna 201"6 otettiin käyttöön Livia Tori tapahtumat. Tapahtumissa myydään opiskelijatyönä

valmistettuja tuotteita ja järjestettiin maksullisía sekä maksuttomia palveluita osana opetus-

ta. Lisäksi tapahtumissa on ollut mukana nuori yrittäjä (NY) toiminnan kautta toteutettuja
yritystalouden opiskelijaryhmiä. Tapahtumia järjestettiin 5 kpl vuonna 2OL9 ia niistä saatiin

merkittäviä myyntituloja kuntayhtymälle. Tapahtumat olivat kaiken kaikkiaan onnistuneita ja

ne tukevat koulutuksen markkinointia hyvin.

Talousarvion tavoitteellisiksi opiskelijavuosiksi arvioimme 992 opiskelijavuotta. Vuodelle

2019 OKM myönsi koulutuskuntayhtymän tavoitteellisiksi opiskelijavuosiksi 984. Opiskelija-

vuosiin sisältyvät perustutkinnot, ammattí- ja erikoisammattitutkinnot. Lisäksi kiintiöön sisäl-

tyy kaikki muu tutkintoihin perustuva koulutus, kuten työvoímakoulutus ja osatutkinnot.

Ammattiopisto Livian toteutunut painottamaton opiskelijavuosimäärä 201-9 oli 971. Toteu-

tuma alitti tavoitteellisen opiskelijavuosimäärän 984 ja talousarviotavoitteen 992. Vuonna

2018 toteutuma oli 925, joten siihen nähden kasvua tuli 5 %. Uuden rahoituslain mukaan

koulutuksenjärjestäjä saa kuitenkin pitää talousarviovuodelle tavoitteellisten opiskelijavuo-

sien kautta saadun rahoituksen vaikka toteutuma jäisikin vajaaksi. Painotettujen opiskelija-

vuosien mäãrä ylitti OKM:n tavoitteen, toteuma oli 102 %, Opiskelijavuosikertymän kasvami-

sen ansiosta OKM nosti vuodelle 2020 opiskelijavuosimäärän 994:ksi.

Painottamattoman opiskelijakiíntiön vajeen yhtenä syynä on heikentynyt läpäisy. Jokainen

valnlistumatta jäänyt opiskelija heikentää samalla opiskelijavuosikertymää. Alueemme pa-

rantunut työllisyys on myös vaikultanut kertymään. Opiskelu saãttaa keskeytyä töihin me-

nemisen vuoksi ja opínto-oìkeulta siírretään työn vuoksi myöhempään ajankohtaan. Myös

oppisopimusopiskelijoiden màärà on kasvanut.

Negatiivisten keskeytysten osalta t¿lousarvion tavoite oliT %. Toteuma oli 4,8%. Keskeytyk-

set vähenivät 2,3 %-yksikköä edellisestä vuodesta ja olivat alle talousarvion tavoitteen. Sosi-

aali- ja terveysopistossa negatiívisten keskeytysten määrä väheni 1",8 %:ün {7,L % vuonna

2018) ja Maaseutuopistossa määrä vähení 4,8 /o:ün l8,A % vuonna 201-8). KalataloLrs- ja ym-

päristöopíston keskeytysnräàrä on kasvanut 17,'7 To:ün (3,8 % vuonna 2018).

Tutkíntojen läpäisyaste oli 58,7 % la jäí selvästi talousarvion tavoítteena olleesta 7O %:sta.

Vuoteen 2018 nähdelt \61.,7 %) tulos on heikentynyt ja on samaa tasoa kuin vuosina 2A13 )a
2014. Sosiaali- ja terveysopiston làpàisy oli noussut 63 %:iin (58 % 2018). Kalatalous- ja yrn-
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päristöopiston oli laskenut edelleen 36 %:iin '39%2OI8lja Maaseutuopiston läpäisy oli las-
kenut 60 %:ün (72 % 201.8).

Läpäisy on vaihdellut Liviassa seuraavasti
vuonna 2013 57 %
vuonna 2014 59 %

vuonna 201"5 70,5%.
vuonna 2016 64%
vuonna 20L7 70%
vuonna 20L8 60,5%
vuonna 2019 58,7 %

Opetuksen opiskelijapalaute oli toimintavuonna 4,0/5 ja tavoitteen mukainen. Vain Kalata-
lous ja ympäristöopistorr palaute jäi tavoitteest¿. Tukitui¡rrirrtujer upiskelijapalaul.e 3,i jäi
tavoitteesta (3,5). Opetuksen ¡a tukitoimren palautteet olivat lahella edellisten vuosten tasoa,

Talousarvion tavoitteena oli päivittää toimintavuonna toiminta-ajatus ja strategía sekä kiin-
teistöstrategia vuosille 2O2O-2O22, Molemmat päivitettiin vastaavalle ajanjaksolle. Tavoit-
teena ollut henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laadinta toteutui myös. Suunnitelma asian-
hallinnan käytänntiistä saadaan valmiiksi uusien taloushallinnon ohjelmien käyttöönoton jäl-
keen.

Talousarviossa ei 201"9 ollut tavoitteena energiankulutuksen vähenemistoimia. Seurantaa
kuitenkin jatkettiin. Maaseutuopiston energian kokonaiskulutus kasvoi 617 MWh:lla, eli pe-
räti L0 % vuodesta 2018. Tämä johtui Tuorlassa olleesta isosta lämpövuodosta, hakkeen ku-
lutus oli kasvanut 790 MWh vuodesta 20L8. Kalatalous- ja ympäristöopistossa kulutus laski 3
% ja Sosiaali- ja terveysopiston kulutus kasvoi noin 2 %. Tuorlan lämpövuoto oli niin iso, että
koko Livian energiankulutus kasvoí 536 MWh, eli 6 %. Maaseutuopiston käyttämästä energi-
asta on asetettu uusiutuvan energian tavoiteosuudeksi 90 % vuoteen 2020 mennessä. Vuo-
den 20L9 uusiutuvan energian osuus nousi Maaseutuopistossa 93 %:ün. Kalatalous- ja ympä-
ristöopistossa uusiutuvan osuus oli 98 %. Sosiaali- ja terveysopistossa uusiutuvan osuus nousi
69 %:iin. Liviassa uusiutuvan osuus nousi uuteen ennätykseen, eli 93 %:iin. Maaseutuopiston
itse tuottaman energian määrä laski 1572 MWh:iin, vähennystä edelliseen vuoteen 62 MWh.
Tämä johtui biodieselin valmistuksen vähentymisestä Tuorlassa, Tuorlan aurinkopaneelien
tuotto oli 37 900 kWh, joka on vain 4 %Tuorlan sähkönkulutuksesta.

Toimintavuonna Kalatalouden ja merenkulun koulutuksen edistämissäätiö - Stiftelsen för
främjandet av fiskeri- och sjöfartsutbildning myönsi tukea 33 000 euroa Kalatalous- ja ympä-
ristöopiston toimintaan.

1.5.Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Vuoden 2018 aikana toteutettiin ammatillisen koulutuksen rahoitus- ja toimintalainsäädän-
nön uudistukset. Uusi rahoitusmalli sisältäã suorituksiin ja vaikuttavuuteen liittyviä element-
tejä ja aiemman rahoitusmallin mukainen opiskelijamääriÍn perustuva ns. perusrahoitus tulee
laskemaan 50 %:iin. Rahoitul<sen ennakoitavuus tulee samalla heikkenemään. Rahoituksessa
on vuoteen 2022 jatkuva siirtymäaika, jonka jälkeen suoritusrahoitus nousee 35 %:iin ja vai-
kuttavuusrahoitus 1"5 %:iin.

Ammatillisen koulutuksen valtakunnalliset rahoitusleikl<aul<set eivät enää jatku. Vaikka rahoi-
tustaso ei enää valtakunnallisesti heikkene, niin yksittäisten koulutuksenjärjestäjien saama
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rahoitus voi laskea taí nousta vuosittain. Koulutuskuntayhtymän tulevien vuosien rahoitusta
e¡ pysty ennakoimaan uudessa rahoitusmallissa. Tieto seuraavan vuoden rahoituksesta saa-

daan loppuvuonna,

Koulutuskuntayhtymä on toteuttanut henkilöstövähennyksiä vuosina 2016 ja 2017. Tavoit-

teena oli tuolloin sopeuttaa menot uuden rahoitusmäärän mukaiselle tasolle nopealla aika-

taululla, Vuoden 2019 tulos osoittaa, että koulutuskuntayhtymä on onnistunut menojen so-

peuttamisessa. Osana säästöpäätöksíä investoinnit on minimoitu vuosina 20L6-2019. lnves-

tointeja kiinteistöihin ja kone- sekä laitekantaan on taas aloitettava, mutta koulutuskuntayh-
tymä ei voi palata vuosien 2AIl-20L4 tasoisiin investointeihin. lnvestoíntitaso on lähivuosina
mitoitettava nykyisen rahoituksen mahdollistamalle tasolle,

1.6. Kuntayhtymän henkilöstö

Henkilöstön määrä 3t.t2.20t9 | 31,.!2.20t8 | 3t.L2.2017131,12.2A76 tehtäväaluettain
vuosityöntekijöinä

Henkilöstön poissaolot 2Aß 12018

uosiloma

Sairausloma/ta paturma

Kuntoutusloma
Määräaikainen kuntoutustuki
Äitiysloma
Vanhempainloma
Hoitovapaa

lsyysloma

Tilapäinen hoitovapaa

Vuorotteluvapaa
Yksit,asiat, virka-

/työvapaat/pa lkaton
Yksit,asiat, virka-

/työva paat/pa lka lline n

Koulutus

Opintovapaa

ja opiskelijapalvelut
velut

t1

I

18r1
30n4

I

201
3

90

I

KãleäIèr¡påltåir

6474

I4
474

7b4

331.8

1760

0

36s

183

15

67

0

17

103

I
434

9

7025

746

3564

1906

0

2'J.4

93

0

0

32

15

0

7738

1032

L9

s2t
342

Yhteensä
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Henkilöstön poissaoloja kuvaavassa taulukossa vuosiloman kohdalla ovat ne henkilöt, joilla

on vuosilomaoikeus. Tämä oikeus on kokonaistyöaikaa tekevillä rehtoreilla, opinto-ohjaajalla,
metsä- ja puutalousoppilaitoksen ja sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksen opettajilla sekä

KVTES:n ja teknisten sopimu ksen piiriin kuuluvilla toimenhaltijoilla,

Palkkakulut sairauspäiviltä henkilösivukuluineen olivat 157.448 euroa, johon Kelasta ja lf Va-
hinkovakuutusyhtiö Oy:stä saatu päiväraha oli yhteensä 63.730 euroa.

Työn edellyttämän koulutuksen palkkakulut olivat 36.399 euroa.

Henkilöstökulut vuosina 2Ot3 - zÛtg

2019
?rìl a

2017
201_6

2015
2014
2013

7.560.961,17 euroa
1 l1A C.AA ñC a¡,¡n¡t tJ t a.v a9rv¿ Lwl vu

7.637.881,66 euroa
8.356.229,57 euroa
9.035.809,1,4 euroa
8.913.367,64 euroa
9.I45.2L2,46 euroa

1.7. Arvio merkittävistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä muista toiminnan kehittymiseen
vaikuttavista tekijöistä

Tilintarkastaja on tilintarkastuspöytäkirjassaan vuodelta 2017 huomauttanut, ettei Kuntayh-
tymän riskienhallinnan käytännön to¡meenpano ei ole kaikilta osin valtuuston 17.6.201"4 te-
kemän päätöksen (Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet) mukainen. Kyseisen val-
tuuston päätöksen mukaan riskienhallinnalla tarkoitetaan järjestelmällisiä menettelytapoja,
joiden avulla tunnistetaan ja kuvataan toimintaan liittyviä riskejä, arvioidaan riskien merkit-
tävyyttä ja toteutumisen todennäköisyyttä sekä määritellään toimintatavat riskien hallitse-
miseksi, valvomiseksí ja raportoimiseksi.

Peimarin koulutuskuntayhtymä on ensimmäisen kerran laatinut kuntaliiton mallin mukaisen
riskianalyysin v.2OI9 talousarvion yhteydessä. Tilintarkastajan suosituksen mukaisesti riskien
arvíointi on otettu osaksi päivittäisjohtamista, ja riskejä seurataan säännöllisesti talousarvio-
ja tilinpäätösprosessien yhteydessä.

Vuoden 2019 osalta ei ole todennettavissa merkittäviä riskien toteutumisen todennäköisyyk-
sien eikä riskien vaikutuksien muutoksia talousarviossa 201-9 lueteltuihin riskeihin.

1.8. Ympäristötekijät

Koulutuskuntayhtymän taloudelliseen tulokseen tai asemaan ei ole odotettavissa lähivuosina
ympäristötekijöistä johtuvia uhkakuvia tai muutoksia. Koulutuskuntayhtymä on panostanut
voimakkaasti ympäristöasioiden huomioimiseen omassa toiminnassaan yleisesti sekä luon-
nonvara-alan opetuksessa. Näin ollen ympäristötekijät ovat amrnattiopistolle enemmänkin
mahdollisuus kuin uhl<akuva.
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2. Selonteko kuntayhtymän sisäisen valvonnan järjestämisestä

Kuntalain mukaan valtuuston tulee päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista

ja valtuusto hyväksyy hallintosäännön, jossa annetaan tarpeelliset määräykset ainakin hal-

linnon ja talouden tarkastuksesta sekä sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta.

peimarin koulutuskuntayhtymän toiminta perustuu perussopimukseen, jossa on sovìttu pää-

töksenteosta, yhtymävaltuuston jäsenten määrästä, yhtymävaltuuston tehtävistä ja toimival-

lasta sekä muista kuntalain edellyttämistä asiakokonaisuuksista. Perussopimuksen mukaan

yhtymähallitus valvoo kuntayhtymän etua, edustaa kuntayhtymää ja tekee sen puolesta so-

pimukset, ellei sopimuksen tekemistä ole johtosäännössä siirretty kunlayhtymän muulle

toimlelimelle tai viranhaltija lle.

yhtymähallítuksen tehtävistä ja toimivallasta on määrätty tarkemmin hallintosäännössä'

Hallintosäännössä on määritelty myös muiden toim¡elinten, tilivelvollisten sekä muun henki-

löstön tehtävät ja ratkaisuvalta. Hallintosääntö uudistettiin 1.8.2018 alkaen vastaamaan kun-

talain määräYksiä.

Kuntayhtymässä ulkoinen valvonta on järjestetty toimivasta johdosta riippumattomasti tar-

kastuslautakunnan ja tilinta rkastaja n toimesta'

Kuntayhtymän talouden ja toiminnan hoitamisesta sekä sisäisestä valvonnasta ja riskien hal-

linnasta on määräykset hallintosäännön luvussa 12'

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen on osa koulutuskuntayhtymän johtamis-

ta. Sisäisellä valvonnalla tarkoitetaan koulutuskuntayhtymãn sisäisiä menettely- ja to¡minta-

tapoja, joiden avulla pyritään varmistamaan, että toiminta on taloudellista, tuloksellista ja

lainmukaista ja että omaisuus ja voimavarat on turvattu'

Riskienhallinnalla tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan tavoitteiden saâvuttamista uhkaavia

tekijöitä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tulee perustua järjestelmälliseen ja doku-

mentoituun toimintataPaan'

yhtymävaltuusto päättää sisäisen valvonnan ja rískienhallinnan periaatteista kuntakonsernis-

sa (koululuskuntayhtymä ja yhtiÖ)'

Hallintosääntö 76 S: vhtymähallituksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät

yhtyrnähallitus vastaa kokonaisvaltaisen sísäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämises-

tä sekä

hyväksyy sisàistã valvontaa ja riskienhallintaa koskevat ohjeet ja menettelytavat

valvoo, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta toimeenpannaan ohieistuksen mukai.çesti

ja tuloksellisesti
vastaa sísäisen valvonnan järjestämisestä ja yhteen sovittamisesta siten, että koulutus-

kuntayhlymän toiminnan laillisuus ja tuloksellisuus varmistetaan

vastaa riskienhallinnan järjestämisestä síten, että kûulutuskuntayhtynrän toiminnan

olennaiset riskít tunnistetaan ja kuvataan sekä arvioidaan riskin toteutumisen vaikuluk-

set, toteutumisen todennäköisyys ja mahdollisuudet hallita riskiä

antaa toimintakertornuksessa tierJot sisãisen valvonllan ja riskienhallinnan järjestämises-

tä ja keskeisistä johtopäätóksistä sekä selvityksen konsernivalvonnasta ja merkittãvim'

mistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä.



Peimarin koulutuskuntayhtymä
74

Hallintosääntö 77 5: Viranhaltijoiden ja esimiesten sisäisen valvonnan ja riskÍenhallinnan teh-
tävät

Koulutuskuntayhtymän johtaja vastaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta
ja tuloksellisuudesta, ohjeistaa alaisíaan sekä raportoi yhtymähallituksen antamien ohjeiden
mukaisesti.

Toimialueiden esimiehet vastaavat alueidensa riskien tunnistamisesta, arvioinnista, riskien-
hallinnan toimenpíteiden toteutuksesta ja toimivuudesta sekä raportoivat yhtymähallituksen
antamien ohjeiden mukaisesti.

Konsernijohto vastaa konserniyhteisöjen ohjauksesta sekä yhteisöjen sisäisen valvonnan ja
riskienha llinnan jä rjestä misen ja tuloksellisuuden valvonnasta.

Vastuiden valvo¡i¡tasta lruulelrl.ii se lrenkilö, jr-rrrka rekem¡in soptmuksnn vastuut li¡ttyvät.

Peimarin koulutuskuntayhtymällä on yhtymävaltuuston 725/f7.6.201.4 hyväksymät sisäisen
valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet, joiden mukaisesti on laadittu Sisäísen valvonnan ja
riskienhallinnan ohjeet, ioita on tullut noudattaa 1..g.20i-4 alkaen.

Väärinkäytöksiä ei vuonna 2019 havaittu. Kuntayhtymän johtajan päätöksestä 79/2o1,g virka-
suhteen purusta tehtiin valitus Turun hallinto-oikeuteen, Hallinto-oikeuden päätöksellä
(5'9'2019/19/0233/11 asíanosaisen valítus hylättiin, jolloin virkasuhreen purku jäi voimaan.
Tilivelvollisten viranhaltijoiden päätöksistä tai viranhaltijoiden toimintaan ei ole kohdistunut
oikaisuvaatimuksia, valituksia, korvausvaatimuksia tai muita oikeudellisia seuraamuksia
vuonna 20L9.

Johtoryhmällä ja muilla talousvastuullísilla, jotka itse laativat talousarvionsa FpM-ohjelman
avulla, on raportointityökalulla mahdollisuus oman vastuualueensa talousseurantaan lähes
ajantasaisesti' Lisäksi yhtymähallitukselle ja johtoryhmälle tuotetaan taloushallinnon toimes-
ta erillisraportteja.

Tavoitteiden, varojen käytön ja toiminnan tuloksellisuuden arviointi on esitetty toimintaker-
tom uksessa ja ta lousarvion toteutumisverta ilussa.

Työsuojelutoimikunta on valittu v.2A17 kaudelle 2AI8-2O2I, ja se kokoontui suunnitelman
mukaísesti' Toimikunta ohjeistaa ja opastaa vastuuhenkilöitä sekä muuta henkilöstöä toimi-
maan vastuullisesti omaa yksikköään koskevien johtopäätösten ja korjaavíen toimenpiteiden
määrittämisessä. Toimikunnan puheenjohtajana toimii työsuojelupäällikkö (kiinteistöpäällik-
kö).

Omaisuuden hankinnassa noudatetaan Lakia julkisista hankinnoista sekä Kuntayhtymän omia
hankintaohjeíta. Organisaation uusi hankintaohje tulivoimaan i..5.201g ja se noudattaa julki-
sista hankinnoísta t397/2017 annetun lain määräyksiä.

Asianhallinnan järjestäminen on kuntayhtymässä puutteellista, Rsianhallinnan prosessien
kehittäminen organisaatiotasolla vaatii ao. alan osaamisen kehittämistä, mikä on aloitettu v.
2018 aikana ja jatkuu edelleen vuonna 2020.
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3 Tilikauden tulokscn muodostuminen ja toiminnan rahoitus
3.1. Tr¡losalue / tilivelvollisuus

15

M

P

T

K

s

Tulosal ueìden yhteiset

Paimio ja Tuorla yhteensä

Mãàseutuop¡sto, Paimio

Mâaseutuop¡sto, fuorla
Kalatalous- ja ympåristöopisto

Sosiaali- ja terveysopistû

PT

ATET

TT

o5
(M

MAOY

MAPA

TItA

Peru5opetus
Ammãtt¡tutki nto ja eri koisamma ttitutki nto

Työtoiminla
oppisopimus / mapa

Koul utuksen myynti

Mapa Peimarin koulutus Oy

Muu mapa

Maatila, metsà, puutðrha

Muut
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3,2.Ti li kautlcn tulokscn m uodostuminen

:

:

l

Korvaukset kunnilta Ja kuntayhtymi ltä,

MUU-t:r$ uorittêid.e n, myynt¡tU otot

fúfi(srrtuotot

Tuet ja avustukset:

Vuqkíáîu-otot

Muut.,tolmlntâtuotot

Vâf mi stevafãstojeni:m uutos

Liikêtolminn¿in

1 807

35 930

v,N7

34zfl
2!4:542

27'896,,,

1748

lÙIt6t%

:!g{,1:l$:

26!:þ$4

7O,8%

ú8,,}%,:

I07,,6,¡'tt'

157¡16ls

:459;Atyô

Henki I östökr¡lut

Palkât,jã pálkldot

llenhìlöslüukulut

Eläkekulut

Múut tre¡*ilösivukulut

P,alvelüjên:ostot

Aineetj:ia tarvikkêet

ayt stukset,,,

47

4t3.

415

Vuokr¡t

Muútkulut

:7578 648:

,620tv39

-1.iV6909

-1,1s2 550

-224359

-X:337..424

'1:51? 186

;:16 100

-831597

-19î 08['

88,8:%

L12,7../6,

:99¡8,%,

3M¡8,Y':

Mj6t%,

706,4%,

,tr01t1.:%'

:938:%.

,948,%

Rãholtustuotot ja -kulut

-749722 93,5%
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Tuloslaskelman tunnusluvut

l7

615

112

6,8

6,1:,7

= t:aI' *'Tolmlntatu o{ot/(:Ío lml ntøkul ut - Valmtstuí

amo.an köyttö.ö:h)

lOO * (lolmtntotuotot 79 . totmintotuotot 18) /tt18'

Nettotulos -%

.%TP

TA,

%

Yo

UuoslkatelPalsto,t,

%

en omahanklntar,neno

klm,polstonalalgten

Folsto',.%

P o I s tot/I o I ml n ta,tu ato :t
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3.3. Toiminnan rahoitus

Rahoituslaskelma 2019 | 20tB

18

Vuosikate

Satunnaiset erät
Tulorahoitukse n korjause r.ät

lnvestointie n rahavirta
lnvestoíntimenot
Rahoitusosuudet investointimenoihin
Pysyvien vastaavie n hyödykkeide n I uovutustu lot

nnan ja investointien rahavirta

Antolainasaamisten I isäykset
Antolainasaamisten vähe nnykset

Lainakannan muutokset

maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset
Vaihto-omaisuuden muutos
Saamisten muutos
Korottomien velkojen muutos

rahavirta

Rahoituksen rahavirta

muutokset

an pääoman muutokset

tuksen rahavirta

avarojen muutos

muutos
Rahavarat 7.t.2019
Rahavarat 31.12.2079

-1 598

20L9

816

-8

145

6 758

5 930

-2

-75

221

2018

786

-480

29

3

6 300

6758

Rahoituksen tunnusluvut

lnvestointien tulorahoitus %

= 100 | Vuosi kate/lnvestointi en oma hanki nta meno

= (Vu os i kate+Korkokul ut/(Ko rkokul ut+La i na n I yhennyks et)

Kassan riittävyys (pv)

=365 * Ka ssãva r at ?I.1.2.2OI9 /Kassasta ma ks ut ti I i ka udel I a

Myyntisaamisten kie rtoaika

=365 
*myynti 

s a a mi s et/toi mi ntatuotot

Ostove lkoje n kiertoaika

=365 
tostovel at /aine- ja ta rv¡ keostot

= ra hoi tusoma ísuus/l yhyta i ka i nen vi eras pääoma

nanhoitokate

ck ratio

ei lainarahoitusta

51

232

2

73

4

ei lainarahoitusta

I82

240

a

113

4
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3,4. Rahoitusasema ja sen muutokset

Tase 31.12.2 Aß / 31.t2.2078

19

Tâse

31.12.2019
Ta9e

3X,12J018 VASÍATTAVAA

oMA PÄÄoMA
Peruspàåoma

Arvonkorotus rãhasto
Edel listen ti l¡kausien yli-/-a I ¡jåàmä
]ilikauden yli-l-aliJåämå

Tase

31,12.2O19 3r.r2.20t8

VASTAAVAT

hyödykkeet 3 655 934,32 3

2 666 130,s8 2

I 902 129,20 8

115 100,90
15339295,00 15

655

o¡keudet
pitkävaikt tteiset menot

36

0,00 0r0o

j a vsialúeet 4 258 344,6s
5 150 751,15

759 427,36

128 737,59

2 928 300,15
5 552:307,03

720 696,83
397 831,10

porlo¡Ro ¡¡ v¡p¡¡sH¡otsrr vrn¡úxsEr

.¡a laitteet PAKOLTISET VÀRAI.KSEf

kàlùsto

al neel llset hyðdykkêel
keskenerä¡5et hânI¡ nnåt L790,4r,

9 600 925,5¿r0 497 260,75

osuudet 50 500,00
I 168,63

68 668,63

60 500,00
I 168,63

68 668,63
sa a m¡s et

varat 16 603,88
16 603,88

13 896,13
13 896,1¡

IOIMEKSIi{NIOJEN PÄÄOMAT

Muut tol måksl a nlolen påàomðt 16 603,88
16 603,88

vxn¡s pÁÄon¡
Pltkäalkalnen

80 966,00

80 966,00

7294?,00

72 94C,00

Lyhytalkålnen

Sââdut frnakot
0stovdat
Sll rtovel at
Muut,velat

279 79t,34
302 513,83
475 826,27
442996,9r,

1 50¡ t28.30

't25

31?
I 684

€t 77 2t7,64
186 271.18

0,00
263 4&8,82

226 839.92
1A1749,74

0,00
408 589,06

aam¡set

mentteihi n 4 2f)0 105,65

4 200 105,65
4 400 10s,65
4 400 105,65

pankk¡sãamiset 1 729 9t3,4s
L 729 913,45

2 357 663,69
2157 66t,69

16 922

92,5

n velk¡Ðtune¡suu9 "l
=100'{Vi era s pãàoma-5äa dut ennakot/Käyttötulcl

Velkaantum¡saste %
u3¡en

2019 20t9

0,00,0
qng

1'J,4 13,1 0,0

tunnusluvut

Kertynyt ylijäämä

= 100'(Oma pååomð+Po¡etoero ia Vapaachtoiset
pääonra-Sa adut ennã kot)

La¡nakantå 31,12,
- Vieras püäorrè-iSãadut ennakol+Ostovelali
5iir$velaþMuut velat)

Låínâsååmiset 31,12.

= Sijoituhs;in rnerkityt jvk lain¡sarm¡set jô muut
la¡oasa¡miset

9 017 230,10 g 902
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3.5. Kokonaistulot ja -menot

20

Setunnaltet'tulot

Tò' ki, I ä tit þt ð' ã ö n¡i h V ö hen n y s

Tu I p ra h a,tti ktè n kä tld t)!à tüt

tulot

Myynlltu.o.to.t

Møßutuotot

vuoktittuotot
n)et¡a ovustukset

M!.ut:ttl.lat

vo lml stevo ro stoJen mu utos

K¡ti(øtülõt

Muuttaholtul;tlg.t

Ro hal tu so s u ud e t.ln ue sto Í ntl me n o I h I n

Pysy.vlen:,vast hyödykk luovutustulot

iÌ

I
:

:

:

i

I
l

i

l

::

i

i,

I

¡

I
i
:

:

:

:

Tohn ntømenot

Henktlöstömertot

Palvelulen ostot

Aln eet¡, to N lkkeet la, tova m t
AyuJtuks,e,t

Vuoknt

Muut menot

iotkprtl.?.rl.Qt

Muut toho¡uskulut

,.$wînatset nenott.

kollitúteitn

Jntrcstolntlmenot,

' Tp: I $. I nta p tl â o np n. lß öyS

3,6. Sitovuustasot

S ¡to v u u sta s õ to h¡ tn to ko t et a so ll¿

Tulosaluevastaavllle

Yhtymähallltukselle

mirìvetåjåt

Maaseutuoplsto

Sos¡aâll. Jã tefvêysopisto
lâ ympåristöop¡sto

' Rðkennukset ja rakenne lmat yhteensä

Yhtymåihallitukselle

Yhtymåvaltuustolle

Hankelaso

l¡tus
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Talousarvion sitovuus käyttötalousosassa

Peimarin koulutuskuntayhtymässä on määritelty kustannuspaikkatasot tiimeittäin maaseu-

tuopistossa ja kala- ja ympäristöopistossa sekä käyttötarkoituksittain ja tiimeittäin koulutus-

kuntayhtymän yhteisissä palveluissa. Sosiaali- ja terveysopistossa ei ole toiminnallisia tiimejä.

Tiiminvetäjät ovat tilivelvollisia oman kustannuspaikkansa talousarvion toteumasta netto (tu-

lot-menot) tulosaluevastaaville. Tulosaluevastaava on llkka Harkkila koulutuskuntayhtymän

palveluiden, maaseutuopiston ja kala- ja ympäristöopiston osalta sekä Maria Luoma-aho so-

siaali- ja terveysopiston osalta.

Tulosaluevastaavat (Harkkila, Luoma-aho)vastaavat hallitukselle, etteitulosalueen yhteen-

laskettua määrärahaa (tulot-menot) ylitetä.

Yhtymähallitus vastaa yhtymävaltuustolle, ettei yhtymãvaltuuston asettamaa määrärahan

nettomenoa ylitetä koko orga n isaation osa lta.

Ta lousarvion sitovuus investointiosassa

lnvestointeihin käyletyt määrärahat on hyväksytty talousarviossa hankkeittain. Kullekin

hankkeelle on määritelty vastuuhenkilö, joka on tilivelvollinen hankkeen toteuman osalta yh-

tymähallitukselle.

yhtymähallitus voi tehdä hankkeiden välisiä määrärahasi¡rtoja investointiryhmien (1, raken-

nukset ja rakennelmat sekä 2. koneet ja kalusto) sisällä tarvittaessa.

yhtymävaltuuston päätäntävaltaan kuuluu investointiosan yhteenlasketun toteutuman yli-

tyksen hyväksyminen sekä investointiryhmien välillä mahdollisestitarvittavien määrärahasiir-

tojen hyväksyminen.

Kalatalous- ja ympäristöopíston jalostustilan jäähdytys rikkoutui äkillísesti heinäkuussa 2019,

eikä varaosia enää ollut saatav¡ssa vanhaan laitteeseen, lnvestointia ei ole huomioitu talous-

arvion investointiosassa, koska kyseessä on äkillisesti rikkoutunut laite.

tlman jäähdytystä ei pystytty saavuttamaan elintarviketilan edellyttämää sisälämpötilaa eikä

tilassa olisi voinut järjestää kalanjalostuksen koulutusta. Jäähdytysjärjestelmä tuli korjata vä-

l¡ttömäst¡ sen rikkouduttua, jotta kalanjalostuskoulutuksen jatkuminen opetuksen alkaessa

syksyllä 2019 olisi ollut mahdollista. Hankinta tehtiin talousjohtajan hankintapäätöksen pe-

rusteella (3.7.2019 5 43) koulutuskuntayhtymän johtajan vuosiloman vuoksi.

3.7. Hallituksen esitys tilikauden 2019 tuloksen käsittelystä

yhtymähallitus päättää tilinpäätöksen ja toimirrtakertomuksen iältämisestä tilintarkastuk-

seen ja tarkastuslautakunnan valrnistelun jälkeen edelleen yhtymävaltuuston käsiteltäväksi

sekä esittää yhtymävaltuustolle 115.100,90 euron suuruisen ylijäärnän kirjattavaksi ylijäämái-

tilille.
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4. Talousarvion toteutuminen
4.1. Tu loslaskelmaosan toteutum¡nen
4.1.1. Tt¡loslaskelma

22

122,1

62,

10 893 382

I 807

3s 930

7 091

324217

zLA:542

21 836

1148

10!,6a/o

354,2Yr

26,0%

70,8%

718,u,%

tÛ7;0%

!5V;6%

459;0%

L¡ iketo¡minnan myyntituotot

Korvaukset kunnilta ja kuntayhtymiltä

Muut suor¡tteiden mvyntituotot

Mäksrrtuotot

Tuêt j'a avustuksêt

Vuökrâtuotot,

Muut toirnintatuoto.t

Valmistevarastojen mu utos'

-7 578648

-620t739

-1 376 909

-1 152 550

-224359

-1337 424

-1 s13 186

-16 100

-83 s97

-19L 081

99,8%

r0tÅ%

93,8%

94,8o/o

88,.8,oÁ

t12,7.%

99,8y6

3M,8%

113,6lo

106,4Yo

Henkilöstökulut

Palkatja pâlkki0t

Hënkilösivukulut

El¿ikekulut

Muut::h'e nk¡ lösîvu kul ut

Pâlvelujen ostot

Aineet ja tarvi kkeet

Avustukset

Vuokrat

Muut kulut

40

41,

41t

415

:530 98,9%Raho¡tustuotot ja -kul ut

99,6%-749122 93,5%Poistot käyttöom. ja muista pitkävaikutt.
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4' 
-1,2, V,,,yöryty,sf äskelma

opetuksen tllmlt
61.x00 Kralätiiml/KAtÁ
6nW Yrnpä¡,jsiöTKALA

$g¡'iâq!.|.le,ts¡evs

Eläfnr

Maatalous

Tuotento,
,Vl,her

ipalvelut
70 Kehltt:ärni stp|ml nta

i5-07921

-f,ßg147

.{ 7175-38

,fi?tr0,.066 '.2,647 0LL,

-5f6 366

;549 021
.356 295

t3trO390

-497'3Il
..4:lß141

.393 359

57ß7,496
-29524

:5O7:3,,2X

,289,t4V

-17t7 537

-516l366

;54902X.

-356:295

;3fO:390

-497'Sll
.485,14X

.393,'359

9'æ4,572

=291577

Metsä

bu0rltolMAsE
rüÈÉål

5U100

"60t[Ð
60?00

6€300

6()4.Q0
,,605@

60600

60700

-53

50 Ruokäpalvelut

30 As¡ntOi¿' jã ti lapalvel ut
-53126

,350:426
-,n4564
¡226,367

-338 611

=938:792

.-516.301

-trr'515'584

vyöryrettåvåt êrät

3O Asuntola- ja tl lapalvelut

65 Opëtuksen palvelut
20 ï:êtohallinto
10; Haliintopalvelut
70 Kehittämistoiminta

-7 tL4
-648

-39,7s4
.49 100

-14 383

-238V4

.2X705

-133 405

..764769

-¡18265

-3V 4!9

î34:019
-209 091

-258 248

-75647

-68 408

-62L92

-382 250
-472177

-138 294

Raho¡tustuotot ja -kulut
Poistot - opistoittaín
Poistot - yhteiset vyörytettävåt

30

-40 581

-2r48

110

-146 959

-7 209

-663

-493 135

-11299

-s23
-680 676

.20 6s6
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4.l.3.Tuloksellisuusarviointi

Tuloskortti P¡irnarin kor¡lutuskuntayhtymä--

TULOKSELIISU USARVIOINTT KTJNTAYHTVMÄ

24

- ammatil linen peruskoul utus

- arnmatillinen li,säkoulutus

lstuvat opiskelijat
269'
84

200
- a mmatl ll inen peruskoul utus

- ammatil linen lisäkoulutus

plskelijavuosl

favolte Tot

41 4
3.1

1.07o/o

n suorltusþþ
- tolmlntatuotot tolm
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4.t,4 TulosalueKoulutuskuntayhtymän palvelut
vastuuherik¡ i jonrajatlktaHa*kila

10000 Yleíshallinto/YlSatu Villa
15000 Ko u I utuskuntayhtymä n yhte iset/Y/Satu Vi I la

40000 Talousha llinto/Y/Satu vílla
20 Tiêtohällinto

20000 Tietohallinto/Y/Lauri Va ura
30 Asuntolà- ja tilapalvelut

30000 t(iinteistö/Y M T p K sl Atte t(ajanen
66000 Opiskel¡Jâmajoitus/K T p/Atte Kajanen

50 Ruokaþâlvêlut
50000 Ruokapalvelut/K T P S/Satu Villa

e5 op4!flF!Þn,pãlvelut
65Z0O Vhteisten aineiden opetuslK M:T P S/Maria Luoma-aho
65400Opintotoimisto/YK M PTS/Maria Luoma-aho :'

65500 Oþiskeluhuolto/Y K lVl S/Maria Luoma,aho
70 Kehittämistoiminta

70000 Hankkeet/Y/llkka Harkkila
71t0o Kehittäm¡stoiminta/y K M s/ilkka t-tarkkila
7OZßø Koúlutusvien.tl/Y K M S/ ilkka lJarkkila

Talous,

.ì

30

31

3,13

32

33

34

myynlituolot

Konauksot kunnilta.la kuntayhtymlltä

Muul suorlltelden myy ntituotol

Maksutuoiot

Tuel ja, âwslukset,

Vuok¡atuotol:

Muul tolmintätuotot

lf 5,s,,%

75,2%

l:il1t+%
ti2'l¿ 

vö

400 Henkilöstökulut

40 Pälkatja pslkkiot

41 Henldlösiu¡kulut,

411 Elåt(ekulut

4r'15 Muuth€nkllösiwkulut

43 PâhêluJen ostot

,15 A¡neet ja taßikkeet

47 A\Àl$tuhset

48 Vuokrat

49 Muul kulut

j,,,,r,Ii5jli{l!{f.$lcÁ1,r

.92,9 
0A

s7,1 %

76,4 %

75;3 %

82í7 olr

104i3 olþ

102,2 Vo

114,2 olo

9o

rs5 t'gs-

t"goi

B 624

168 574

215 210

1 528 2745,0.0/ì

438745

-375 357

€3 388

-960 658

-930 453

-203

-77 731

-151 011

78;7

77

-1 719 s14

158 059

rh

I 18,3

s7,4

510,1

101,4

-345 65,2%

-58{t 615 % %
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Tulosa I ue Palvelut/Toiminta

Projektien/ hankkeiden rahoitus, erillismäärärahat, tuet, avustukset

peimarín koulutuskuntayhtymän/Ammattiopisto Livian hanketoimintaan sisältyivuonna

2019 sekä kaikkien kolmen opiston yhdessä kotimaisten ja kansainvälisten yhteistyöverkos-

tojen kanssa toteuttamia hankkeita, että eri opistojen alakohtaisia omien verkostojensa

kanssa toteuttamia hankkeita.

Toimimme partnerina Varsinais-Suomen ammatillisten oppilaitosten kanssa Opetushallituk-

sen sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella toteutetuissa hankkeissa, joiden ta-

voitteena oli henkilöstön ja työyhteisöjen osaamisen kehittäminen, opetus-, opiskelu- ja oh-

jausmenetelmien kehittäminen, sekä laadun varmistaminen ja laatuosaamisen kehittäminen.

Osallistuimme myös uusíen hankkeiden suunnitteluun ja hankehakuihin.

Kalatalousalan kehittämishankkeita valmisteltiin Euroopan meri- ja kalatalousrahaston, pai-

kallisten kalatalousryhmien rahoitushakuihin ja toimimme partnerina LUKE:n koordinoimassa

Vesiviljelyn innovaatio-ohjelmassa.

Luonnonvara-alan kehittämishankkeissa olimme vuonna 20L9 mukana MMM:n, ELY:n ja

yM:n rahoittamissa hankkeissa partnereina, sekä koordinoimme Luomumpi Varsinais-Suomi

ha nketta.

Erasmus+ ohjelman rahoítuksella toteutimme opiskelijoiden ja opettajien liikkuvuus- ja kehit-

tämishankkeita.

Hankerahoituksen osuus vuonna 20L9 oli n 100 000 euroa ja se koostui edellä kuvatusta

hanketoiminnasta, Kasvua edelliseen vuoteen noin 10 %'

Kiinteistö/ Toiminta

Kiinteistöjen hoidosta vastaavat Maaseutuopistossa ja Sosiaali- ja terveysopistossa 3 päätoi-

místa kiinteistönhoitajaa sekä kiinteistötimpuri, yhteensä 4 henkilötyövuotta. Kalatalous- ja

ympäristöopiston kiinteistönhoitopalvelu ostetaan Paraisten kaupungilta. Kiinteistöjen sii-

vouksista vastaa yhteensä 7 laitoshuoltajaa. Toimintavuonna toimipisteissä suoritettiin lä-

hinnä parannus- ja kunnostustöilä'

Kiinteistôpäällikkö Atte Kajanen irtisanoutui 7.1,2020 alkaen. Seuraajaksivalittiin Karri Nur-

rni, joka aloittaa työt 3.2.2020.

Tuloskortti Palvelut

Asiakastyö

Tavoite Tot

Opiskeliìapalaute oPetus l, tr 3,1

TU LOKSELLISU USARVIOI NTI Tukipalvelut
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4.1.s,Iq!qqeluel¡[.ea p¡sto
: vastúuhènk¡lö: KirntarThtymän johtájã tlkka Harkkila

60100 Eläin / P Rosita lsotalo
60200 Maatälous:,/ TJeRna Ekman
60300 Metsä / P Matleena Lindström
60400 Luo,nto I T Taina l(ur,nffìunsalo.
605û0 Kukka I t tvtarika Aaltonen
60600 Tuotanto / T Jâana JaakkolaJoento
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Tulosalue Maaseutuopisto/Toiminta

Maaseutuopiston tulosalue muodostui toimintavuonna seitsemästä ammatillisen opetuksen

tiimistä,

Opiskelijakiintiö oli talousarviossa 521 opiskelijavuotta. Vuosikeskiarvo 2AL9 oli 531 opiskeli-

javuotta, joten toteutuma ylitti talousarvion tavoitteen 10 opiskelijavuodella.

Perustutkintoa suorittavien opiskelijoiden opiskelijavuosikertymä jäi talousarvion tavoittees-

ta. Toteutuma 410 opiskelijavuotta oli 93 % tavoitteena olleesta 439 opiskelijavuodesta. To-

teuma oli kuitenkin 9 opiskelijavuotta enemmän kuin 2018. Kesän ja syksyn aikana kertymä

parani, vielä alkukesästä kertymä oli edellistä vuotta alhaisempi.

Ammatillisen lisäkoulutuksen kertymätavoitteena oli82 opiskelijavuotta. Tavoite ylittyisel-
västi, toteutuma oli 121 opiskelijavuotta. Määrällisest¡ tärke¡mmät tutkinnot olivat eläinten-

hoitajan AT, floristin AT ja arboristin AT. Toteutuma oli lähes sama kuin 2018.

Negatíiv¡sten keskeytysten määrä maaseutuopistossa oli4,8%. Negatiivisten keskeytysten

määrä oli talousarvion tavo¡tteessa. Negatiivisten keskeytysten määrä pieneni selvästi edelli-

sestä vuodesta ja on toiseksi paras tulos kuuteen vuoteen:

2A13
2414
2015
2016
2017
2018
2019

9,3%
6,0%
5,0%
5,8%
4,3%
8,0%
4,8yo

Maaseutuopiston läpäisyprosenttialittiasetetun tavoítteen 172%r. Toteutuma oli60 %, eli

selvästi heikompi kuin edellisenä vuonna (72%1. Puutarhan yo-ryhmän (72o/d ia aikuisten

176lol sekä eläintenhoítajien i71,%l läpäisyt olívat hyviä. Kaikkien muiden ryhmien läpäisyt

alittivat talousarvíon tavoitteen. Puutarhan pk-ryhmän läpäísy oli erittäin heikko, vain 29 %"

Opetuksen uusiutumisen tavo¡tteena maaseutuopistossa oli vähintään yhden koulutustuot-

teen syntyminen toimintavuoden aikana. Tavoite täyttyi; toimintavuonna aloitettiin uusi op-

pisopimuksena toteutettu kaupan hedelmä- ja vihannestiskien hoitajien koulutus vuoden

2019 alussa. Lisäksi puutarha-alan perustutkinnossa aloitettiin iltaopetus. Lisäksi tavoitteena

oli kehittää Livian markkinointia osana Turun yliopiston matkailutoimintaa, Toimintaan pal-

kattiin osa-aikainen työntekijä hoitamaan opastuksia, mutta toiminta lopahtiyliopiston päät-

täessä siirtää toimintansa pois Tuorlasta,

Opetuksen yhteydessä toteutettâva oma energiantuotanto laski toimintavuoden aikana 62

MWh:lla. Suurin selittävä tekijä on biodieselin valmistamisen putoaminen ennätyksellisestä

vuoden 2O18 tuotannosta {49 000 l} 25 500 litraan. Jatkossa Livía ei jalosta kaikkea Kespron

käytettyä ruokaöljyã, osa raaka-aineesta jalostetaan laivojen polttoaineeksi. Paimion toimi-
paikan hake tuotettiin metsäopetuksen yhteydessä, energiaa tuotettiin 1248 MWh. Määrä

on lähes sama kuin 2018. Omaa aurinkoenergíaa tuotettiin 37 900 kWh. Tuotos on pienenrpi,

mità laitevalmistaja aikanaan ilmoitti. Maaseutuopiston energiaomavaraisuus laski 24 %:iin

{27 % 2OIS). Taloudellisesti em. tiimit tuottivat kuntayhtymälle kymmenien tuhansien euro-
jen arvosta säästöjã.
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TU LOKSEILISU USARVIOINTI
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4.1.6. Tulosalue/Kelatalous. ja ympãristöopisto
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Tulosalue Kalatalous- ja ympä ristöop¡sto/Toiminta

Opiston tulosalue muodostui kahdesta ammatillisen opetuksen tiimistä; kala- ja ympäristö-
tiimistä.

Opiskelijakiintiö oli talousarviossa yhteensä 1L6 opiskelijavuotta ja vuoden 2019 kertymä oli
101 opiskelijavuotta, Toteutuma jäi siis talousarvion tavoitteesta 15 opiskelijavuoden verran.
Opiston perustutkintojen opiskelijavuosikertymä oli 84, joka oli 89 % talousarvion tavoittees-
ta 94. Kertymä oli kuitenkin suurempi kuin vuonna 20L8 (791. Ammatillisen lisäkoulutuksen
kertymä 17 opiskelijavuotta jäi myös tavoitteesta (221ja olisama kuin vuonna 2018.

Kalatalouden opiskelijoiden määrä on vähentynyt valtakunnallisesti. Suomessa kalatalouden
perustutkintokoulutusta antaa enää kolme oppilaitosta, ltä-suomessa koulutus on päättynyt.

Negatiivisten keskeytysten tavoite 9 % ei toteutunut, toteutuma oli Ll,L %. Vuonna 20L5 lu-
ku oli 12 %, jolen kehitystä ei ole tapahtunut. Opiston opintojen läpäisy oli vain 36 % l2OLg
olí 3O %,2A77 oli 50 %,20L6 oli 63 %ja 2015 oli 50 %). Tavoitteena olleeseen 65 Yo:iin ei siis
päästy. Ympäristötiimin läpäisy olierittäin heikko, vain27 %.

Opetuksen uusiutumisen tavoitteena opistossa oli vähintään yhden koulutustuotteen synty-
minen toimintavuoden aikana. Tavoite ei täyttynyt, kalatalouden erikoisammattitutkinnon
koulutuksen järjestämislupa saatiin vasta vuoden lopussa 9 kuukauden käsittelyn jåilkeen.

Näin ollen koulutus aloitetaan vasta 2020.

Toimíntavuoden aikana kalatiimin hanketoiminta oli merkittävää niin toiminnallisesti kuin ta-
loudellisestikin. Lisäksi opisto on mukana Opetushallituksen koulutuksen vientikokeiluhank-
keessa.

Elokuussa 201-9 toteutettiin Valtakunnalliset ammattikalastusmessut avoimien ovien yhtey-
dessä.
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Tuloskortti Kalatalous- ia ympäristöopisto

TUTOKSELTISU USARVIOINTI Kalalalous- ja ympäristöopisto
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Tulosa lue Sosiaali- ja terveysopisto/ Toiminta

Sosiaali- ja terveysopiston opetustoiminta sisältää sosiaali- ja terveysalan perustutkintokou-
lutuksen ja ammatti- ja erikoisammattitutkintojen koulutuksen sekä tutkintoon johtamatonta

täydennyskoulutusta. Opetustoiminnasta vastaa rehtori yhteistyössä tutkintovastaavien
kanssa. Opetuksen toimijat ovat jakautuneet tutkinnon osa työryhmiin tutkinnon osittain se-

kä omaan at- ja eat-koulutusten työryhmään. Jatkuvasta hausta ja oppisopimuskoulutuksesta
on tullut merkittävä osa opiskelijahankintaa. Sosiaali- ja terveysalan toimijat ovat alkaneet
löytää oppisopimuskoulutuksen yhdeksivaihtoehdoksí rekrytoida työntekijöitä. Jatkuva haku
ja oppísopimuskoulutus vaativat koulutuksen järjestäjältä joustavia ja asiakaslähtöisiä opin-
topolkuja yhä enemmän ja nopealla aikataululla.

Sosiaali- ja terveysopiston opetuksen sisäinen opiskelijavuosikiintiö oli 323 opiskelijavuotta ja

toteutuma oli 277 perustutkinto-opiskelijavuotta ja 62 ammatti- ja erikoisammattitutkinto-
opiskelijavuotta eli yhteensä 339 opiskelijavuotta, Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoista
muutaman tutkinnon opískeluoikeus päättyy vuosina 2O2O ja 2OZL, joka on hieman aktivoi-
nut opiskelijoita tekemään suorituksia. Opetuksen tavoitteena oli saavuttaa kiÍntiö sekä jat-
kuvan haun kautta tulevien opiskelijoiden integroitumÍnen opetuksen ryhmiÍn mahdollisim-
m a n jo ustavasti ja o piske I'lja n etua noud attaen.

Opetus oli vielä haasteellista toteuttaa, sillä samaan aikaan menee vanhan ja uuden tutkin-
non perusteen mukaisia opiskelijoita. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon uusi tutkinnon
peruste eroaa selkeästi vanhasta ja haastaa koulutuksen järjestäjän tekemään vaihtoehtoisia
ja työvaltaisia opetusjärjestelyjä. Vanhoilla tutkinnon perusteilla opiskelevia on vähemmistö
opiskelijoista, mutta tämä tuottiongelmia opetusjärjestelyissà sekä opetuksen resurssoinnis-
sa. Syksyllä 2019 aloitimme pitkän tauon jälkeen työvoima koulutusta lähihoitajille.

Koko lukuvuoden ajan kehitettiin HOKS-käytäntöjä ja yksilöllisten opiskelupolkujen rakenta-
mista. Aloittaville ryhmille pidettiin Luki-testít, jotta voisimme paremmin huomioida lukivai-
keudet oppimistilanteissa. Henkilökohtaistamisen prosessia on käsitelty eri koulutustilai-
suuksissa ja kokouksissa ja sitä kehitetään edelleen tosin ohjelmistotoimittajan ehdoilla. Yksi-

löllisten opintopolkujen kautta tehostimme läpäisyä, tosin kehittämistä tarvitaan vielä. Pilo-

toimme Skhole-digitaalista oppimisalustaa, mutta se ei soveltunut toisen asteen sosiaali- ja

terveysalan perustutkintoon niin hyvin kuin ammattikorkeakouluopintoihin.

Offíce 365-ympäristön palvelut eivät paljoa edenneet lukuvuoden aikana, ainoastaan Skype-

toimintoa alettiln käyttää enemmän. Opettajien digitaitoja kehitettiin sisäisillä koulutuksilla
ja niiden tarve on suuri, sillä ohjelmistot päívittyvät ja kehittyvät koko ajan. Yhteisten tutkin-
non osien integrointia ammatillisiin aineisiin tehliin pienimuotoisestija tätä kehitystyötä jat-
ketaan edelleen. Samoin on lisätty vaihtoehtoisia tapoja suorittaa yhteiset tutkinnon osat ja

aloitettu maakunnallinen yhteistyö yhteisten tutkinnon osien opeltajien kesken sekä eri kou-
lutuksenjärjestäjien kesken, Kurssitarjottimen kehittäminen sote-opinto¡hin ei edennyt
eteenpäin, mutta ajatus elää edelleen ja pyritäãn vuoden 2020 aikana etenenrään asiassa.

Haasteena sosiaali- ja terveysalalla on edelleen Sote-uudistuksen aikataulu ja ratkaisut. Työ-
paikalla järjestettävä koulutus tuottaa vaikeuksia, sillä kaikilla alueen koulutuksenjärjestäjillä
on samoihin aikoihin työelämässä oppimi.sen jaksot ja työpaikoista on pulaa. Kävimme yh-

teistyöneuvottelut yksityisen sosiaaii- ja terveyspalvelujen tuottaja Altendon kanssa ja läh-

dimme tekemään työelämãpainotteista koulutusla, ohjatumpaa ja tiiviimpää yhteistyôtä
tyôelämässä oppimiselle sekä vastavuoroisesti järjestämme tâydennyskoulutusta Attendon
tarpeisiin. Yhteistyö käynnistyi loppuvuodesta 2019 ja vuoden 2020 aikana saamme koke-
muksia ja mahdollisesti voinrme edelleen kehittäà yhteistyötä ja työelãmässä oppinrista pal-
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velemaan opistoa ja työelämãn to¡m¡joita. Mikäli saadut kokemukset ovat positiivisia, py-
r¡mme laajentamaan toimintamallia myös muiden toimijoiden kanssa yhteistyön pohjalta ja

näin tiivistää entisestään työelämässä oppimisen yhteistyötä aidoissa työympäristöissä.

Loukko-verkoston kautta pyrimme lisäämään lähihoitaja-koulutuksen vetovoimaisuutta ja

tietoisuutta suorittaa lähihoitajan tutkinloa erilaisin tavoin asiakaslähtöisesti. Samalla halu-
amme taata kaikille opiskelíjoille mahdollisuuden suorittaa näytöt aidoissa työelämän toi-
mintaympäristöissä ja vastata yhteiskunnan hoito- ja hoiva-alan työntekijätarpeeseen. Louk-
kotoimintana järjestimme yhteisiä koulutustilaisuuksia ja tapahtumia. Loukko-verkostona
teimme yhteisiä pelisääntöjä työelämässä oppimiselle ja tutkinnon perusteen toteuttamisel-
le, joíssa huomioidaan paikallíset tarpeet.

Teimme aktiivista yhteistyötä alueen hanketoimijoiden ja eriyhteistyökumppaneiden kanssa
(esim. Kaarinan kaupunki) pitämällä info- ja keskustelutilaisuuksia. Sosiaali- ja terveysopisto
toimi aktiivisesti sosiaali- ja terveysalan koulutuksen eri foorumeilla.

Markkinointion ollut pitkälle sähköistä markkinointia median erivälineiden kautta sekä suo-
ramarkkinointia alan toimijoille (yhteistyö eri työpaikkojen kanssa, työpaikkaohjaajakoulutus,
yhteiset hankkeet ja projektioppiminen työpaíkat, teemakoulutukset ja teematapahtumat).

Tuloskortti Sosiaali- ja terveysopisto
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4.2. I nvesto¡nt¡en toteuturninen
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4.3. Rahoitusosan toteutuminen
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2019

MTA ¡

2019 TA

2019

386

386

0

386

386

:

0

Vuosikate +/-
sâtunnaiset erät +/-

rqhavlr¡o

-1
.1lnvestolntimenot -

Raholtusos uudet lnvestol ntlmenol hln +

Pysyviên vastaavlen

Antola inauksen muutokset,

Lainakannan muutokset
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Kuntayhtymäkonserni
Kuntakonsernin toirninta ja talous

39

5.

5.1.

Peimarin koulutuskuntayhtymän konserniin kuuluu ainoastaan koulutuskuntayhtymän 100 %
omistama Peimarin koulutus Oy (y-tunnus:2926041--21. Peimarin koulutus Oy on rekisteröity
kaupparekisteriin 8.8.20L8. Peimarin koulutus Oy järjestää koulutusta ja myy koulutuskun-
tayhtymän ammattitaitoa vapaille markkinoille. Julkisen organisaation toiminta, mikä kilpai-
lee vapailla markkinoilla ja tapahtuu liiketaloudellisin perustein tulee kuntalain mukaan yhti-
öittää.

Yhtiön toiminnan tarkoituksena on yhtiöjärjestyksen mukaan osaavan työvoiman saatavuu-
den turvaaminen alueen työmarkkinoille sekä liiketaloudellinen kannattavuus. Peimarin kou-
lutuskuntayhtymä ei ole asettanut tarkempia tavoitteita osakeyhtiön toiminnalle.

5.2. Konsernin toiminnan ohjaus

Yhtymävaltuusto on kokouksessaan 19.6.2018 5 10 hyväksynyt peimarin koulutuskuntayh-
tymän konserniohjeen osakeyhtiön toiminnan ohjaukseen. Konserniohjeella pyritään yhteí-
sön ohjauksen yhtenäistämiseen, toiminnan läpinäkyvyyden lisäämiseen, koulutuskuntayh-
tymän yhteisöstä saaman tiedon laadun parantamiseen sekä tiedonkulun tehostamiseen,

Peimarin koulutus Oy:n hallitus koostuu yhtymähallituksen puheenjohtajasta (Kalervo Kor-
vensyrjä), yhtymävaltuuston puheenjohtajasta (Tapani Lahti), kuntayhtymän johtajasta (llkka
Harkkila)ja talousjohtajasta (Satu Villa). osakeyhtiön hallituksen puheenjohtajana toimi¡ Ka-
lervo Korvensyrjä. Osakeyhtiön hallituksen kokoonpanon takia tiedon koetaan kulkevan hy-
vin osakeyhtiön ja konsernijohdon välillä.

Konserniohjeen kohdan 8.3. mukaan välitilinpäätökset tulisi laatia puolivuos¡tta¡n ja vuosira-
portointi tapahtuu tilinpäätöksen yhteydessä. Välítilinpäätöstä eí kuitenkaan toimínnan vä-
häisyyden vuoksi tehty. Osakeyhtiön talous toteutui melko hyvin laaditun talousarvion mu-
kaisesti.

5.3. Arvio konsernin todennäköisestä tulevasta kehityksestä

On oletettavaa, että osakeyhtiön toiminnan volyymi vaihtelee vuosittain merkittävästíkin.
Osakeyhtiön tavo¡tteena on saada lyhytkurssit, kuten korttikoulutukset vakiinnutettua osa-
keyhtíön toiminnaksi. Tällä hetkellä osakeyhtiön toiminta on vielä pienehköä. Liikevaihto v.
2019 olí 1.64.L67,89 euroa.

5.4. Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä

Peimarin koulutuskuntayhtymän konsernivalvonta on järjestetty konserniohjeessa kohdassa
1-0 määrätyn mukaisesti.

Kuntalaín 1"22 9:n mukaan yhtymävaltuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista var-
ten tilintarl<astusyhteisön, jonka tulee olla julkishallinnon ja -talouclen tilitarkastuslautakun-
nan hyväksymä yhteisö (JHTT-yhteisö). Koulutuskuntayhtymän 100 % omistamien tytäryhtei-
söjen tilintarkastusyhteisöksi tulee valita sama tilintarkastusyhteisö l<uin koulutuskuntayh-
tymällä.
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Koulutuskuntay,htymän ja Feimarin koulutus Oy,:n tilintarkastajana toimii BDO Audiator Oy,

päävastuul lisena tilintarkastaja na HT, J HT Sinikka Niitynperä'

Konsernin toifiínnassa,ei:ole hav,aittu puutte¡ta ta¡väärinkäytöksiä kuluneella tilikaudella'

Tytäryhteisöjeh sisäinen valvonta järjestetään koulutuslilntavhtvmän sisäisen vêlvonnan ja

riskienhalllnnan,ohjeiden mukaisesti; F.eirnarin koulutus O¡r:n hallituksen ja toimitusjohtajan

vastuulla on sisäisen valvonnân r-akenteidén luorninen omassa organ¡saatiossaan.

Konse rn¡ohjeen: no udattä m ista va lvoo konsern ijohto'

Ohjeiden anto tytäryhtei$öillé on ollut riittävää ja tiedonkulku on järjeste,tty tarkoituksen

mukaise[a tavallia.

5.5. Konsernitilinpäätös ia sen tunh,uslt¡vut
5.5.1. Konsernitulosiaskelma,

KONSER.N rTU LOSLAS.KEIMA ( i0OO €)

To¡miiìtetuotot

Toimintakr¡lut

Tolm¡ntakate

RahoituStuo¡61" ja, ku I ut
Muut rahoitustuotot
Muut rahoituskulut

Vuo¡ikate

Poistot

Tilikauden tulos

Tuloverot

TILIKAUDEN YLIJAAMA

1,1.'31.12.20tr9 2016;-31.12.20i8

nl 800 11 531

-10981 .10733

798

'-L

1

,riL

79V

-750

8:t6

-1

I
-1

47

-2

45

835

-70L

lu
-4

130
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Tilikat¡dèn- ve:¡:ot

Tu lor¡hoitu kseh: korj auserät

PVsyvie n västäav¡:eh, hì4öd,tkkèi deh, I úöVutústu!ot
nan ja investolntlen rahavírta

Antolainasaamisite n l,isäykset

Anto lai nasaarniste,n vähe nnykset

rnaksuvalmi u den rn-u utokset
Toimeksiantoje n varoj.enja,pääomien, muutokset
Väihtöiomaisuuden muütos

Koröttomiên velkOjen muuto.s

rahavirta
Vuosikate

lqtffiÊ¡eilËæûet

er-ät

rahavlrta

ntimenoihin

ksen r¡havirta
muutoksêt

muutokset
pääornan muutokset

muutos

en rahavirta

Rahavarat 1..L.

Bahavarat 31.12,

havaroJen muutos
havarojen muutos

::

it
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5,5.3. Konsernitase

KONSERNITASE (1000 €)

42

3tr.12r2019 31,12.2018

PYSYVÄTVASTAAVAT

Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesiãlueet

Rakennukset

Kii ntê¿it rãkeateet jar láittêet
Koneetja, kalusto

Ennakkomaksut ja ke ske ne råiset hanki n nat

Sijoitukset
Osákkeêtjã osu,udet:

Muut,:sãamiset

Toimeksiantoje n var,at'

Muut to¡meksiantojen,varat:

V'AI HTII\'ÄTVASTAAVAT

Vaihto'omaisuus

V'almiit tuotteet

Saamiset
M,yyntisaaraisetr

Muut saamiset

Raholtusarvopaperii

Sijoitu kset m ui hi n rahamarltki.¡ nstru rnentt'

Rahat ja pankki.saamiset

VASTAAVAA YI{TEENSÄ

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Peruspääoma

Arvonkorotusrahasto

Ede I listen til i kausie n yl i-lalijäämåi

Tilikauden ylijäämä

TOIMEK5IANTOJEN PÄÄOMAT

Muut toi meksiantojen Päãomât

VIERAS PAÄOMA

Lyhytaikainen
Saadut ennakot

Ostovelat
Siirtovelat
Muut velat

,11

8. f,i
læ

19

390

42W 44æ
244c¡

r84..x96
e¡t-¡ã¡¡¡¡*i¡{*¡¡*FÈö:i

4 258

5 tr51

759

329

#l

:ra'.497'

tv69æ'
16896

filï

3 656

2666
I 911

130

ls 363

2,,928

3 656

2666

I 866

45.æ
1-5 233

'ffi

15 936j¡¡¡tr-i*r*!4àiÈ

s 552

7.2L

398

L7

19

L4L7

v,3

206

81

\w

3tA,

74

172

470

728

320

77

281

304

480

452

1Si7 1 690

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 16 896 16 936



Peimarin koulutuskuntayhtymä 43

T¡ I ¡ n päätös:l a ske I mat



Peima rin ko ul utuskuntaYhtYmä

6. Tilin päätöslaskef mat
6.1. Tuloslaskelrna ja tunnusluvut

44

10893 382

1 807

3E 9ä0

7@

324211t.

2!4:542

v.t 896

1748

rw6%
:334,2Y.o

'26;Ð.Yo

7.0,8:16

'118,1,16

1ß7,O:%

'7 v;6/t

459,O,%

Llllieto-lmhnan ¡nyyntituoto-t:,

Korvãu ksêÈ kunnlltã:jã kuntay,ht!¿mi ltä

Mu r¡t,suorltteidê n, myynt¡tuotot":

M¿iksufqotol

Tueti.á:avuStu.kSQt

vüolcatuoiot

Muutitoimintâtuototi

ValrrníStevaraStpJ gn r-n uutos

-7-57864ts

-6 201 799

¡,137,5 909

-x 1,52,550

-22]4359

-1337 420

-x si1186

'16.100

" -gg'59,

.191 081

,99.,8:96

,rott16

'93¡8/c

:94j816

:88^896

:!!2;7lc

,W'8'A.

:9!ßr$,Ta

tl?;6%

'16;496

ttenkil-östö.kul,ut

P,å !rl(at jãtÞalk:kl.çt

li{einkllösivukulut

¡läße,kulut

Muut henkilö-slvukulut

P¿lvêluJë,niiöstctl

Ai neet:ja: tarvi kkeet:

Avus-tuk¡-et

Vuokr,aÌ

Muut kulut'

aa.

47

4\L

4tr5i

-53O 98,9%Rahoitristùotot ja .kulut

-749722 915 %Poistot kåyttöom, ja r¡uista p¡tkãVaikutt'.me
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t

]

i

i

I

700 r'(tolmlntotuotot 79 - tolmtn,tatuotot 1,8)./ttl8

to I m Ì n,t s' ko te /to. ! m I n tp tu ot o t

Valmlstus

'96T.P

! P o ¡ sto v.To I m I ntotua to t

%

x' A0¡| ll u o s ! ka le/ F o l s tot

suhdedoimintatuott¡ %

6:;95

2¡1

7,4
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6.2. Rahoituslaskelma ja tunnusluvut
R,AHOITUSIASKELMA

757 769,34 457

743

-432

310

L65,15

785 991,28

0,00

-480 004,23

2854r,r3

-r748,ñ
-75053,t2

20L9

816432,36

0,00

-1 597 666,69

0,00

-1597

'781

-8 023,00

r45100,24

6757 769,34

5 930 039,10

Vuosikate

Satunnaiset erät

Tulorahoítuksen korjause rät

lnvestointi menot

Rahoitusosu udet i nvestoi nti me noihi n

PysWien vastaavien hyödykkeiden I uovutustulot

To¡mlnnan ja i nvestointien rahavina

Antolainasaamisten I isäykset

Antola¡nasaamlsten vähennYkset

!ainakannan muutokset

Omân pääoman muutokset

Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksianlojen varojen Ja pääomien muutokset

Vaihto-omaisuuden muutos

Saamíslen muutos

Korottomien velkojen muutos

Rahoituksen rahavirta

rahavirta

sto¡ntien rahavirta

ainauksen muutokset

n rahavi¡ta

Rahavärat 1.1.2019

Rahavarat 31..12.2019

ei lainarahoitusta

113

r82

240

7

4

el lafnarahóitusta

51

232

2

IJ

4

Rahoituksen tunnusluvut

lnvestointien tulorahoitus %

= 100 i Vuos i kale/l nvestoi nti en oma ha nki nta meno

Lãinanhoitokate

= {vuosl kate+Korkokul ut/(Korkokul ut}La i nð nl yhennyks el}

=365 + Kassåv¿rat 31,12,2019/Kassasta mã ksut ti I I kaudel la

Myyntisaamisten kiertoaika

=365'myynt¡ saa m¡ s et/to¡ mi ntãtuotot

Ostovelkojen kiertoaika

=365'ostovel at/ai ne- ja tâ r'rikeostot

Quick ratio

= ra hoitusomaisuusllyhytãi kãi nen vi eras pääomâ

Kassan riittävyys (pv)

Toiminnan ja investoinlien rahavirta {1.00a euroo)

2016 2015

1514 1185

-312 -t244

1202 -55

Yhtee nsä

2015-2019

4 886

-3 677

7 209 kertym¿i

242 keñymä/v

Ioímirrnan rahavirta

lnvestointien rahavirta

Toiminta ja investoínnit, netto

2019

816

1597

^787

2418

744
-433

377

2077

627

-95

532
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6.3. Tase 31.L2.20L9 ja tunnusluvut

47

?\,t?,2ot9 31,12.2018 VASTATIAVAA t1.12.2019 31.12,2018.

VASTAAVAT OMA PÄÄoMA

Perus pä äoma
&yonlorotusrahastó
Edel I i sten tili ka us ien yli-l-al I jãåmä
-l.illkauden yli-/-alijäämä

hyödykkeet 3 655 934.32
2 666 130,58
8902129,20

115 100,90
15 339 295,00

3 655
2 666

8 865
36

t5 224

ol kêûdet
pttkäva¡kuttelsel m€not

ksut

hyödylkeet
000 oro0

ves i al ueet 4 ?58 344,6s

5 150 751,15
759 427,36
328 737,59

2 928 300,15
5 552 307,03

POISTOERO JA VAPAAEHTOISEf VARAUXSTT

I a itteet 720 696,83

397 831,10

PAKOILISgI VARAUKSET
ka lusìo

llset hyödykkeet

set hanklnnat L790Ar
9 600 925,52L0 497 260,7s

t
akkeetJã osuudet 60 500,00

I 168,63
68665,63

60 500,0Ô

I 168,63
68 668,63

va rat 16 603¡88
16 603,88

13 895,13
13 896,¡3

TOIMEIGIANTO.IÉN P,IÄOMAT
Muut to¡meks¡ a nto¡en pääomat 36 603,88

16 603,88
13

VIERAS PÄÄOMA
Pltkäalkalnen

It tuotleet/tâverãt 80 966,00

80 966,00

72 943,O0

7294t,O0

tyhytalkðlnen

Saãdut ennakot

Ostovel at
Sll rtôvelàt
Muut vel¿t

779 V91,34

302 513,83
475 826i22
442996,97

1 501 128,30

L77
459

72

sosm¡set

mís et 77 21,7,64

186 271,18
226 839,92
181 749,14

0,00
408 589,06

set
I rtosâa ml set 0,00

263 488,82

et r¿hama rkki nainstrumênttei h¡ n 4 200 r.os,65
4 200 105,65

7 729 9?3,45

4 400 105,65

4 400 10s,65

,ä pankklsaâm¡set 2 357 663,69
7 729 2

7

13,1

2019

92,s 90,9

103

%

0,o

Va10o¡{oma ehtois e1Ja paa

a ukset)/{xûko påäoma-Saadut ennalot)

31.12.

êra s pääoma -Sa a dut ennakoÌ/Käyttötul ot

velkåantunelsuus %

2019

o,0

I äl ôasaâmisÊt

K€rtynyt yl¡iàäm¿t

Ialnâsâam¡set 31.12,

= SijoitukJ¡¡n merk¡tyt jvk -lainasaãnriser jã muut

9 017 230.10 I 902 12

= Vieras påäoma-(Sa¿dut ennakot+Ostovel at+
S¡ I rtovel ât+Mu ut velat)
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6.4. Konsernilaskelmat
6.4.1. l(önsernituloslaskelma

48

KONSERN Iru TOSIASKEI-MA

Toimintatuotot

Tolmi,ntakuh¡t

Toimintakate_

Rahoitt¡stuotot ja,kuItrt

Muut rahoitustuotot
Muut rahoituskul,ut

Vuosikate

Po¡stôt,

Tilikauden t¡fos
Tuloverot

1.1.-31.n2.2019 20.6.-31.12.2018:

117997'L5,68 1X,531033,59

-10 963 89811,8 -10 7iX¡ 482,35

835817,50 797 551¡24

,S2i,Gz
grt3,35

.1365,97

835.294,88

.701371,ß

L?9'96442
-3 799,88

.529"6n

672,05

-t244,æ

7,9Vt2L,63

"749,V2!,95

47æi9,68

-2206,.07

45 093,61T||-|KAUDEN YIUÄÄMÄ 130153,54
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6.4.2. Konsernirahoituslaskelma

49

Vuosikate

Satunnaiset erät

Tilikauden verot
Tulorahoituksen korjauserät

lnvestointimenot

Rahoitusosuudet investoi nti menoi hi n

Pysyvien vastaavien hyödykkeide ri luovutustulot
minnan ja investointien rahavirta

Antol ainasaamisten lisäykset
Antolai nasaamisten vähennykset

ut maksuvalmiuden muutokset
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset
Vaihto-omaisuuden mu utos
Saamisten muutos

Korottomien velkojen muutos

rahav¡rta

Rahava rojen

Rahavarat 31.12.

Rahavarat 1,,

estointien rahavirta

rahav¡rta

lainauksen muutokset

inakannan muutokset
man pääoman muutokset

oituksen rahavirta

muutos

muutos

1.

-1597

2019

83X

'104

-237

835 294,88

-3 799,88

L597 666,69

0,00

6 839 981,00

5969202,00

-8 02100
140753,57

v97 027,63

-2206,07

"432

2

0,00

t67

ß9

350 165,15

981,00

-0t9664,23

28541,73

-1 748,00

-56 549,36

iì
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6.4.3. Konsernitase

50

KONSERNITASE

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Rakennukset

Kiinteät rakenteet ja laitteet
Koneet ja kalusto

Ennakkomaksut ja keskeneräiset hanki nnat

Sijoitukset
Osakkeet ja osuudet

Muut saamiset

Toimeksiantojen var¿¡t

Muut toimeks¡antojen varat

VAIHTUVATVASTAAVAT

Vaihto-omaisuus

Valmiit tuotteet

Saâmiset

Myyntisaamiset

Muut saam¡set

Rahoitusarvopaperit

Sijoitukset muihin rahamarkk.instrumentt'

Rahat ja pankkisaamiset

VASTAAVAA YHTEENSIi

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Peruspåäoma

Arvo n ko rotusrahasto

Edellisten tilikausien yli-/aliiåämä

Tilikauden ylijäämå

TOIMEK5IANTOJEN PÄAOMAT

Muut toimeksiantojen Pääomat

VIERAS PÄÄOMA

Lyhytai kai ne n

Saadut ennakot
Ostovelat

Si i rtovel at

Muut velat

31.12.2019 3L.72.20t8

42583M,65
5 150751,15

759 427,36

328737,59

0,00

2 928 300,1s

5 552 307,03

720 696,83

397 837,rO

1790,4r

ro497 260,75 9600925,52

L0 500;00

8 168,63

10 500 00

I 168,63

80 966,00 72943,40

rt7 41t,53 2058e4,,23

L96371,40 184281,07
ffiffi

313782,93 390085,30

4200105,65 4400105,65

1 769 096,35 2 439 875,35

16896rt84,r9 16936499,58

1.8 668,63

16 603,88

L8 668,63

13 896,13

3 6s5 93432

2666t30,58
I 865 859,87

45 093,61

3 65s 93432

2 666 130,58

B 910 953,48

130 163,54

15 363 181,92 15 233 01&38

16603,88 13 895,13

TBLt22,0L

304 1s400

479 744,99

.* _f¡.671,39
1 516 698,3e

172223,75

470052,6L

727 723,12

319 585,59

1 689 s85,07

16 936 499,58VASTATTAVAA YHTEENSIi 16 896 484,19
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Liitetiêdot,
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Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

1) Ti ti npdtitöksessii n oudstetut arvostuspe ri aatte et ia - m e nete I m at

Pysyvlen vasta svi en o Nostu s

pysyvät vastaavat on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla'

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun po¡stosuunn¡telman mukaisesti. Poistosuunnitelman

mukaisel suunnitetmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunni-

telman mukaisten poistojen perusteet, l¡itetieto nro 12.

poistosuunnitelma on uusittu yleisohjeen kunnan ja kuntayhtymän suunnitelman mukaisista poistoista 15.11'20L1

annetun ohjeen mukaiseksi ja uusi poistosuunnitelma on hyväksytty yhtymähallituksessa 15'10.2013 ($ 12S)'

Vastikkeetta valtiolta saatu käyttöomaisuus on taseessa 0-arvo¡sena.

Voìhto-omaîsu uden aruostus

Koulutilan vilja- ja siemenvarastomäårät on laskettu 31.L2,201.9 tilanteen mukaan ja niiden arvo on 59'229,50

euroa. Hinnat on tarkistettu vilja-alan yhteistyöryhmän (Vyr) www-sivuilta7.I.2O2O. Kotimaan markkinoiden

ostohinnat on saatu 4.11.2019tehdyn hintaseurannan mukaan'

Kalasto- ja rehuvaraston âryo on tilinpäätöstilanteessa 12.912,90 euroa'

Kala- ja mätivarastot on inve ntoitu m¡ttaus-, punnitustietojen se kä arvioidun kasvun (rehunkul utu kse n) ja

kuolleisuuden mukaan, Kalavarastosta on vähennetty 10/" mahdollisten virhepunnitusten varalle'

Omaa måitiä ei ole haudonnassa, Kalahinnoittelu perustuu kevään 2019 markkinahintaan - vähennettynä

rahti ja rokotuskulut sekä 8 % markkinahäiriöiden varalta.

Kalanjalostuksen varâston arvo on tilinpäätöst¡lanteessã 8.822,61 euroa, Suurimman varastoaryon muodostaa

pakastevaraston kirJolohi, joka on viljelty koulun kalanviljelylaitoksessa. Kalan arvo perustuu hinta-arvloon,

joka puolestaan perustuu Luonnonvarakeskuksen ¡lmoittamaan viljellyn kalan keskihintaan vuonna 20L9,

Siivousaineden, pakkaustarvikkeiden ja suojaim¡en osalta on käytetty vertonta ostohintaa' Raaka-ainevaraston

eli jalostettavien tuotteiden valmistuksessa käytettävien raaka-aineiden arvo on 0€, Koululla ei ole enää

raaka-ainevarastoa toiminnan luonteen muuttum¡sen vuoksi.

Ro hoitu so ruopo pe rei d en duoslus

peimarin koulutuskuntayhtymällä on rahastosijoituksia Danske Bank -korkorahastossâ. Sijoituksen määrä taseessa

on4.200,105,65euroa. Sijoituksenrahasto-osuuksienmarkkina-arvo31.12.2019on4'272.176,18euroa.

2) Tuloksen ja taseen vertailukelpoisuus

E¡ I i¡tetietojâ

3) oi kai sut e de I I i sel tti ti I i ka ude lto
E¡ liìtet¡etoj¿

4) Ed e t I i se n ti li kaude n ti etoie n ve rta i I uke I poisuus

Ei liitetietoja

6) Aikaisentpiin tilìkttusiin kahdistuvttt tLtcllot ia kulul
Ei l¡itetietoja

7 ) V al uutto mörirai se t e rrjt
Ë¡ liitetietoja
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Tuloslaskel maa koskevat liitetiedot

8 ) To imintotuottoje n jo ka utu min e n tu losa I u eittain

s2

Sìsäíset elimínoìtu
20t9

.Srsdiset 5lsöiset

2018

S¡sä¡set el¡m¡no¡tu

2018

' yksikkörohoitus
i muut liiketoiminnon tuotot
+ maksutuotot
* vuokratuotot
* tuet ja avustukset
* muuttuotot
* va lmistev a raston mu utos

70 00a

234827

4750

21.8 650

227 912

41999

0

7g8 7g8/yhteensü

Peí ma rí n ko ul utus ku ntayhty mü

651

Palvelut

22 247

16

5

P eí md ri n ko u I ut us ku ntsy hty mä

0

L8L 0L9

6 629

211 604

168 574

1 528

0

569 g547

592 948

L5

7

23

987

606

a

:

594.

Tulosalue Mase
* yksíkki)rahoitus
* muut liiketoimlnnan tuotot
* maksutuotot
* vuokrotuotot
* tuet ja avustukset
I muut tuotot
* va lmistev a roStO n mu utOS
t* iulosalue Mase yhteensö

Yhteensä ulk,+sis,

6097 1.89

473 867

0

LA 730

L43 633

L 133

I 452

6 734 604

6 76s 055

30451

30451

6 433 90L

485 455

0

2544

L30 758

2s 100

-245

7 077 509

7 109826

32

:

:

32 317

Tulosdlue Kala
Ù yksikkörahoitus
* muut liiketoiminnan tuotot
* maksutuotot
I vuokrdtuotot
* tuet jo avustukset
* muuttuotot
s vo lmistev o rosta n m u utos
*t tulosdlue Kala yhteensä

Yhteensä ulk.+sis.

I 259 472

6131.5

0

202

I 832

743

-29

1330 æ57
I 332 248

1 713

7 713

1" 0s1 472

37 41.3

0
118

2L L87

LLæ
1 993

7 77g 3477
7 113765

418

l

l

418,

Tulosslue Sote
* yksikkörahoitus
* muut liiketoiminnon tuotot
* maksutuotot
* vuokrotuotot
* tuet ja avustukset
* muut tuotot
* vo lmistev o ro sto n m uu tos
** tulosalue Sote yhteensö

Yhteensä ulk.+sis.

2 858076

24 546

269

0

2 500

0

2 88s 391

2 88s 391

0

2 704253

37 606

462
)an

3 698

44

0
2 746 343

2 746 343

Kaikki tehläväalueet
Ulkoìset

2078

Sisöiset

2018

Ulkoiset

2018

Sisöiset

2018
* yksikkörohoitus 10 284 737 0 1.0 L89 626 a
* muut li¡ketoim¡nnan tuotot 794 ss5 48 76A 74.1493 48 722
t moksutuotot 5 019 0 7 491 0
* vuokrçtuotot 229 582 5 651 214 542 7 606
* tuct ¡0 ovustukset 382 877 0 324 217 0
r muut tuotot 43 875 27 836 o
* 

v o lmisteva røston m u utos I 023 0 1 748 0
* * to i mi ol at /t¡ I m it v hteenstÍ 77 748 668 54411 11 s06 553 56 329

Toi m¡ ntatu otot y hte e nså¡ 11 7r¡8 668 54 41L 1r.506 553 56 329
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Tuloslaskelmaa koskevat I iitetiedot

9) VerotulolenerittelY
Ei, liiteti,etoja

70) Vø'ltÍonosuuksien eríttelv

Valtiono¡uuslrahoitus vuodel le 2019 / 2018
* Am'rnatilllsenkoulutuksen perusrohoìtus
* Ammotillisenkoulutuksensuoritusrohoitus

An matillßen ko ulu tu ksen llsiÍ s u oritepä ìitös

Ha rkin n'a nva ro in en. ko rotu s.' €,LTA' 2" p ö"aiös

Vhteensär

Ammati I lise n kot¡tutuksen strateg¡arâhoitus
* .Ammu,tiltisen koulutuksen refarnin'bineenpanonta'ki

m,y.önnetty. 7,73.,000 iosto uuosino 2019 Ja 2018'käytettt¡
* Vdinprasesselh'ìn t¡ittyvän oss'a,mÍsen udrif¡stam¡rien t.ukì

:trr y.¿i n n,et ty X 54, N0 i o s t a' v u' o n n Q 2079' k ä y t e* y

Yhteensä,

77) S q tu n n q is iin, tu ottoih i n i a, ku lu ih in sisö,ltyv lit e rä t

Ei liitetietoja

2',gtp,

9'679.,071,

535666

2078

97.il556
425'070,

t

,7,4:AþQ

,-702H:ß7' !A'789626'

78,547 27'296,

26,.W

104,,626 ,2V'296



Peimarin koulutuskuntayhtymä

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot
72) Selvitys suunnitelman mukoísten poistojen perusteista

Kuluvan käVltöomâisuuden poistojen määr¡ttämiseen on käytetty ennalta laad¡ttua po¡stosuunnitelmâa.
suunlìitelman mukðiset po¡stot on laskettu kâyttôoma¡suuden hankintamenoista arvioidun talou<Jellisen
käyttöiän mukaan.

Noudattaa Kirjanp¡tolautakunnan kuntajaoston yleisohjetta, päåsääntöisest¡ noudattaen suosituksen
alarajaa

Rakennukset

54

Hû llin to- j a lü itostdken n u ks et
Teh d a s- jo tu o to n to ra k en n u ks,
Tolo':srt ktnnukset
* kosttihuoneet
t kotokset
' muut rakennukset
V a pa o - o j a n roken n u kset
Asuinrokennukset

a su in r a k en n u kset ( kiv ¡/terits)
asu in ro ken n u k set ( pu u )

Perusporannukset

l{iinteät rakenteet ja laitteet
Pu¡stot, tiet
S¡liot, lo¡turit
Muut mao- ja vesirokenteet
Muut putki- jo kaopeliverkot
T¡etov erko, ra ken nu s o u tomo otiojö rj.
Muut kíinteöt koneet, loitteet ja
rakenteet

Koneet ja kalusto
Alukset (routoíset)
Alukset (pu¡set) ja muut u¡vøt työkoneet
M Lt ut k u lj etu sv ô lin e et
* autot, uudet
* outot, köytetyt
M u ut l¡ikkuvat työkoneet
* traktor¡t ja muut työkoneet, uudel
I trøktor¡t jo muut tyiikoneet, käytetyt
Muut roskoot koneet
Muut kevyet koneet
t lil¡toskoneet jo lãitteet
Atk-laitteet
Muut loitteet jo kolusteet

Muut alneelliset hyiidykkeet
Arvo- jo t0íde-es¡neet

Elöimet, nautokorja
Siipikarja
Larnpoot

Tasapoisto
Tasapoisto
Tosapoisto
Tasopaisto

TAvuotto Tasopoisto

1-A- 75 vuotta Tosdpoisto

vuotta15
10
15
15

20-50 vuotta
2ù30v0otta
7C 2Avuotto
70 vuotta
TAvuotta
l0vuotto
20- 3ovuotta
iA-:r'Avuotto
30vuotta
20vuottû
1,0 vuotta

Tasopoisto
Tosopoisto

Tosopoitto
Tasopoisto
Tosapoisto
Tosopa¡sto
Tasapoîsto
Tasopo¡sto
Tasopo¡sto
tasapoisto

2,0- 5,0%
3,3- 5,0%
5- ia02ó
1q09d
1q0%
10.0%

3.3- s%
2-j.i%

3.s %
5.0%

10.0%

6,7 %
3,3 - 1æ6

3.3- 6.7 %

s-6,7%
10.0%

6,7^ 10 %

5-6.7%
6.7 - 12.5 %

14.3 - 2s %

20%
25 To

L0- 2A%
12,5 %
20,0%

6.7- 10%
10- 20%

20%

20 - ji.3 yo

33,3 %
50.0%
33.3 %

30vuotta
30 vuotta
20 vuotta

75 - 20 vuotto
I - 75 vuotta
4 - 7 vúotto
5 vuotto
4 vuotta
5- 10vuotta
I vuotta
5 vuotta
10- 75 vuottd
5- 10vuotta
5 vuotta
3 vuotto
3 - 5 vuotta

Tasopa¡sto
Tasopoisto
Tosapoisto
Tosopoisto
Tasopoisto
Tasapo¡sto
Tasopo¡sto
Tosopo¡sto
Tasapoisto
Tosûpoisto
Tasdpo¡sto
Tasopo¡sto
Tosopoisto

ei paistoo Tosapoisto

3 vuottÕ
2 vuottd
3 vuotto

Tosopoista
Tasopoisto
1'osapoisto

EU-hankkeet hankekohtaísten ohjeiden mukalset aktivo¡ntiråjat/poistoajat
tr*ri* Lisäselvityksiä;
*Kuntaj¿oslon antãm0 ohje vôstikkeettã sããdust3 käyttöomaisuudesta:vastikkerìta s¿ìatu kãyttöomaisuus merkitäàn o e.
'Maa-Javesialueetsekä arvopaperilvoidaan(KPL5:17ç) merkilätaseeseenarvostuseränð,jostodennãkôinet.ìluovutus
hinta on tilinpäätöspäivànã pysyvästi alkuperäistä hank¡ntãmenoa olennaisest¡ suurempì
t Kuntayhlymän tãsee ssa olcvat rakenn usten arvonkorotukset:KP¿ 9 :25 2 kohdan (stittymãs¿iännos/ mu kaan kirj ¡ npir o-
velvollinen saa soveltaa ennen 1.1.l-998tekemiinsä ârvonkorotuks¡in ennen tuota paivänì¿iäråä vo¡ntassa ûileitð
s:iännöks jä ja kirjausûhjeita

' Muu käyttöomaisuus e¡ tule taseeseen, Käsitellään kàyttôonra¡suuskirjanpidossa,
tArvostuseränà kåsitellystä käyuöoma¡suudesta ei tehdâ suunnitelm¿po¡stoja.

itu Poisto-
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55

269

269

400

400

458oistonal aiset investoinnit

nvestointi en omahankintarne no

po¡stot

VÍiden vuoden keskíaruo, (vuodet 20!8-2A22)

Poistonal aiste n i n vêstoi nti e n o m-ahan ki ntame

Ero

unnitelman mukaiset poistot

Valtiolta vastikkeetta saatu omaisuus on taseessa,o-arvoisena, joten se ei ke;rrytä poistoja.

Foistonal,aisten investointien määrästä on vuosina 2018.20j9 vähen,netty liittymismaksu {Kalevan viemäriosuuskunta)

ja vuonna 2019 hankittu 2tr1,9 hehtaarln yhtenäinen metsäal:ue Salon ja Pairnion,rajalta,

lnvê:Slo¡nnelsta vuonna 2018 on jäänyt keskeneräisiin 1.790,41 euroã,, joten siitä ei ole laskettu,poistoja tilinpijätös-

ti lánte essa 31 .!2.2018.

x4) Pqkollisten vorausten rnuutokset

Ei li¡tetietoja

15) Pysyvien vsstaavlen hyödykkeiden myyntivo,¡tto ia - tappiot
Ei liitetietojo

16) Asinkotuottojen ja peruspööomqn korkotuottqen erittety

EiliÌtetietoja

17) Erittelypoistoeronmuutoksista
Eiliitetietoja
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l:

Ei, li:itet¡etoja

19 ), A' N þ n k o' ro ta sten p ë rl o q,tte et

Faînio 1,1.

KorotuS,pwr.ku,
,Pairnia31;72;,

Tu,orlo,7.1.

Koro.tus/purku

Tuorlø,31.12.

,Vahto'1,7,

'Voh:to i37,,72.,

4ruo,1.1..

Korotusy'purku

Arvo'31.12.

Arvioi nti keskukse n arviot:

Pai:mio

TuorJa

Vahto

Yhteensä L0 800

20) Tilik ou d ello aktivo id ut ko rkomen ot
Eí líitetietoja

II

:

2660
8 139

Yhteensä'

3584421,

9 673 849

208 553

t3466823

'nukset Moa-alueet Yhteensä

0

Q:

0

0

o

0

0
0

0
o

0 2666 737

Ra,ften"

923,688
,0

923.688

7

2 666 737,

7'533,889

0t'

1533'889

208, 53

208'553''

2",666 737

0

2.666737

2018

Røken-

nukset Mda.alueet Yhteensil
0
:@

a

0

0

0

0

'0,,

923,688
t'tQ,,,

, 923,,688

1'533889 I
o

7,,53'3 ggg 7

a

a

0 2'666

923

208,553

,208553,1,

2666737

0
26æ737

Maat

2

1 533

208
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Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

21) Pysyvíen vastaovíe n tase-erõkohtoînen liitetîeto

Usäykset til¡kauden a

Raho¡tusosuudet tilikaudei la

Siinoterien vÊi¡illä

Arvankorotusten puìku

A¡neettomat¡ð
alneelliset
ytteensã

0,00

O,(N

2013

keskcneråisiã hankleita

wn*/r ,eî.11t"I?i2W

rnaksutjakalusto aineelliset

hvÞdiþ
rakenteetje

laítteet
k¡Ínteistójen

l¡¡ttyÌn¡Sräáksut

oíkeudet
tetsÊ1
meñot

s7
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:

21) Pysyvien vostqovien tose-ercikohtoinen liitetieto

58

RI VUODETTA 2019

Tolmípaikka
Sällytyspaikka

rvopaperin antaja Huomlna-arvoLukumäärä

t4 48265 Paimio

Palvelut Danske Bank 4,,/S

Palvelut Danske B¿nk.Al5

isio Oyj K

oyj

350

L43

1 176

t.tzL

1 Lounet¡n osakekirjâ vastaa
70 Elisan osaketta
pörssi kurssl

Arvopaperit ovat valtiolta saatua vastikkeetonta omaisuutta ia ovat Peimarin koulutuskuntayhtymän taseessa 0-arvoisena,

22 - 24) Ontistuksía muissa yhteisðissri
Ei liitetictoja

25) Erittely om¡stojakuntien lyhytoikoÍsista soomis¡sto

2019 2018

Saa miset osakku us- sekti muilto omistusyhteisöiltö

Puimio

Myyntisaamiset
* Poimion koupunki
* Solon seu d u n ko u lutusku ntayhtymä

Kqorina

Myyntisaamiset
x Koarinon kaupunki

Porainen

Myyntisaamiset
* Paraisten koupunki

Yhteensä

358l.

505

3 079

6544

49

6496

6 175

6 L75

0

a
L2720

2466

2 466

763

163

62L4
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26) Siirtosoamiset

59

27| Ra h a itu s q rv o p o p erit

Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

28) Aman pöäoman erien tase-eriikohtainen erittely

on rahastosijoi:tu ksiã Danske Bänk Oyj :n korkorahaitossa,,

Hankintahinta

4 200 tr05,65

420010l5J65

Màrkkina.arvo

4272176,18

4272,176,18

kohde

ijoitus Eanske -korkorahastoon

3,1.L2.2019

Lisäykset/vähe n nykset

Arvonkorotusrahasto 37.12.19

llisten tilikausien yl ijäämä 1.1.19

el I isten ti I i kausie n yl ijãämä 3L.12.19

likauden ylijäämä 2019

Peruspääoma L7.19

37.12.r9

Oma nsa

srahasto 1.1,1.9

ijäärnä 2018

3 6s5

2 666

2666

15 339

3 655

1L5

I 86s

36

I 902

2666131

3 655

3 655

2666

15224

36

9 Oss

-190

I 865
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Er¡ttely po¡stoerosto

Ei liitetietoja

P itk öa iko lset viero o see n pöö o ma a n ¡llttl/v öt v e lat
Ei liitetietoja

Liik kee lle losketut j ou kkov el ko ki rj a la in at
Ei liitetietoja

P a k ollislln v a ro u k sÍin rn e rkityt e rät
Ei liitetietoja

33) Erittely omistdjdkuntien lyhytaikoisista velo¡sto

Kaarina

Ostovelat
* Kaarinon kaupunki

Paimio

Ostovelat
* Poimian koupunki

Pqrainen

Ostovelat
* Paroisten koupunki
* Poraisten Kaukolämpö Oy

Yhteensä

34) Sekkilimiitti

Ei liitetietoja

35) Vuokro kohteen lu n o stu sv elka

Eiliitetietoja

60

2e)

30)

31)

32)

20L9 2018,

700t16

10u6

78 787

4424
1"3 763

14 757

14 151,

2A 000

4 294

Ls 707

675

675

0

0

28233 34826

Peruspääomaosuudet

atm

Kaarina

Parainen

Peruspääoma 3 655 934,32 3 655 934,32
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36)' ErÌttely Muut velst erdstti

61

2019 e018

En n o ko n p id ötus- j a so sioo litu rv o m a ksu.velko

Muutvelat
Muut velat yhteensä

-178729

-264868

-4ø'2997

-rv:g 493

-188 309

-3L7802

-668 538

-556 605
.4286'

-ro7647

-56912

'3,,000'
-J.7i9

-105

-s2088

37 ), E r itte þ,sÍ i rt o v e I o íst a,

Siirtovelat
Lomap'alkkaja,ksotus
** Jaksotetut palkat
** jaksotetut sos.va k. maksut
** jak$otetut e lä kevakuutusmaksu,t

Muu't slirtavelat
* arviot Soten ohjauspalkoista
* KEVA KuEl elämenoperuste
* lF vahinto opisk:työtapaturmamaksu
* Tuloksel,lisuuserä 2018

2019 2018j

-475826,

-396 357

-5 311

-v4158

0

0

0
0

0

Lyhytaikaiset siirtove lat yhteensä -{,5826 -7254sA

38) Hu allettav ien. uarat
Ei liitetietoja

39) Eløtustu en to k o utu m issa atov a

Eiliitetietoja

4ù43) An nettujo vo ku uksio

Ei li¡tetíetoja

44) Leosingvuokrasopimusten vuokrien jäljellö alevien möörien yhteissummosta

Ei merkittäviä sopi muksia

45) Kuntayhtyman ontamat vastuusitoumukset
Ei ed. olevia sitoumuksia, varoja ja vastuita

46) Muut kuntayhtym¿i n anto mst vastuusitoumukset
Vuokrasopimuksista (maanvuokra-, tilojenvuokra- ym. Yhteistyösopimuksista) tiedot erittelyissä.
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47) Muut kuntoyhtymia koskevat toloude!!iset vostuut

Arvonl isäveron pal autusvastuut rake nnusi nvestoi nneista 201ù2019

Summa Arvon-lisäverot

L0vuoden tsrkistus

Vuonna 2010 valmistuneet

62

Oman

k¡iytön veron
peruste

Omân

käytön alv

ALV-vastuu
vuos¡ttain 2010-

2019

20L0

vuonna

Vuonna 2011 valmistuneet

81. s38
665

20tt

euroa

20L2Vuonna 2012 valmistuneet
Yhteensä 2012 .

Vuonna 2013 valmistuneet

t 353 179 263 198

2013

vuonn

Vuonna 2014 valmistuneet

11

2014

¡säverovastuut 7

Vuonna 2015 valmistuneet 2015

Yhteensö vuonno 2075 1 161 028 278 647 739 32i

lÂryqlìljsäverovastuut 2015 yhteensä 1 161 028 278 647 
. . euroa * 139j23

Vuonna 2016 valmistuneet 2016

2076

Vuonna 2017 valmistuneet 2At7
2077 24 074 s 76i

240t4 763 4 034

Vuonna 2018 valmistuneet 20Xg

Yhteensä vuonna 2078 210 578 50 539 40 437
t--'- '- _

lArvonlisäverova-stuut 2018 yhteensä .210 578 50 539 euroa 40 431

Vuonna 2Ol9valmistuneet 2019

Yhteensö vuonna 20L9 179 L93 43 006 38 7As

YHTEENS¡| 5 æ4 008 7 2A 225 4961.22

026

Arvonlisäve rovastuut vuosilta 2010-2019 valmistuneista rakennusinvestoinne ista 496t22



Peima rin koulutuskuntayhtymã

Yhteistyöhankkeet

nals-suomen ve rkostoyhteistyöhan kkeet

63

KJOlltÄl9 Perãste lohlemistã 12.1,) .18,30.'t1)O2A Parãetã iohtamiiìa )\9"7 1i'1

KSpROST9

Ammat¡llisen kou¡utukJen
rtrãtesiðrahoitus ¿4.4.?019-31.12."¡C20 ydiþrasesseihin liiïwån Diaamiien vahvistãmi¡en . 154 000 € 0

K50H,tAl8
rnmatllllsen koulutukién
irateßiärahoitus ôhìãrLcÞn kphltläm¡ ñpn sû ôôô € n

KSDtGll ß

mmat¡llis€n koulutuksen
:râtes¡arâho¡tus 20.6.?Ol B-11 .1 ?.?020 fôim¡ntâôrôseçsiên keh¡ttärì¡ ôêô rêfôañin mlrkã¡sêst¡ 1?5000€ (l

ry4}.I.¡t*

KVFrOr9

VANKKA hanke

V¡e5tintä- ¡a
vetovo¡matolm¡en,tukeminen

i.8,2019"31.1r.202û 
.

r.6.2020.30.¿.202û

Vankilakcul ululisen toiminlamall in keh¡ttâmineo ja
kävttöönotto am[r.koul.

Luonñôðvarâ-âlãn amrnat¡ llii€n kóultuuksen vèistl ntâ- ja
eetovo¡ mahanke

I

*_1¿å4r

7 sco€

l rr*roro,l;;
hulppulàatua Lånnessä

pl

.2421 nke totsuteta¡n verkostoyhteistyönå ja koord¡nå¿llor¡na
û)il Turun âmmatt¡opistosàârið TAO

onl

35 500 259'q8

KINNOVlT Vesivllelyn
innovâatio.ohlelma

9,9.2016
,37.72.2A79 +

la tkoai ka

Ves¡vilielyn iñbova allo-ohJelman ylèlsenä t¡voilteena oÍ
€slvillelvn måirän ia arvon kestãv:l kasvu,
Ka t a tã I ous - ie ympä rl s töopl s to os a ¡ I I s tuu ve s lvllle I Vn

i nnova a llo-o hJe I môn tolml nta ¡ n e ritylses ll os uu kJ ¡ ss ê :

l(oulutusÌãrpêeñ kâ rtoltus Ja koul utusÌol mlnnar
tehosla min€n i¡ I nnov¡a ìlo.ohielmao mul ta tolmenplreitå
hyödyntäv:i ko! i u tur tol mlrta Ja ll edons¡l rlo.

l
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ì

I

;

Pe lmarln
osuuS

9:5 e u roâ

0

KHYI.JEX 7 Harmaahylkeen elävänä
pyyntl

14,12.20¡6-
17.12.2020

Testðtã menetelm¡ à )â keinôjâ harmâahylkel den
kalåstuselinke¡ nol lle jâ kalânvllj€lylle Bl heuttamlen
hðittôvaíkulusten m¡n¡mo¡misekst ia lisåtá t¡etoìsuulta
harmaahylkeÊn luontalsestä käyltãytymisè5tà sekä silhên
va¡kuttavlsta tekl ió¡stä 58gOB t14

KIURVAlS Kalästusâluklen
turvallisuuskurssi

1.1.20r8- 31.12.2020 Jàrj6tetään yhleistyô5sâ Lohjan meriturvallisuuskeskuksen
ka nssa 1-4 turvall¡suuskurssla.

1358? 2500€

I(NERA17 Ne5temä¡set rav¡nteet 30,1L.2016-
31.12.2019

Hanlkeen tãvoilteena on luoda ravilne ja ener6iðtehokasta
maatal oulta edistävä opp¡ I ûilo5ten verkosto, Verkostossa

räkennetaðn yhte¡nen toimintamãlli, tuotetaãn virtuâð¡¡ neô

opp¡misympér¡stö, iaetaan osaã mist¿ jô toteutet¡ãn
opiskel¡ ja- ja opetìa java¡htoð,

13 91r 4198,3

FCROP516 Future Crop5 -

Uusia karveja tuotantoon
4.11.2016-
30.4,2C20

Hðnkkeessa perustet¿ðn kðsvien
v¡ lielyn hava¡ ntoruuRr,¡a iotka toi m¡vat esiltelyal urlo¡ ñî
mvös t¿pahtumien ulkopuole¡l¿.

Koordinaã tl
ûr¡ LUKI

515 00C

L¡via¡
budjettì 1.9

039{

el
omàrahoitu

sta

KSrSÄV13 5ì5ävesle n ðmmatt¡kalaetaiien
hwistâ käylännöistä ia
meneslystar¡noistã rpua
me rialueen
¡mmältikalastukscn
ongelm¡i0

l$r1. 5isËvr.i¡rjû rsmaìlikrl.rstð -jì en h)'íi it;j k¿iir:irn¿iistà j¿
mene:(,/siõr¡ no¡;tô apu3 melìalueen ¿nrm¿ili-kal¡:lok¡en
Òûùelrni ì n

7000,00

¡¡rrrl¡i 4 !05

lâ¡lrjn! 2!â1

KETUl8 Etu hanke 1,1,2t 18-31,r 2.2070 f ¿ icr¡¡jel li se s ii ji: rke\,:ì t l¿ vt I aL";ltã r e !rE r$iir r
rr;:¡ s e'.,tri¡ I :,di ¡l r / nìr¿ tÌl{¡ii l¡,
r:iiki' ji, l:i¡ntìijlrroimar r;hjau: jr'x*lu?eil:tojee
lì'-¡irltiìnirlt;jv;il.ii, liill¡ilusìu¡ :;¡kä i:ehi:tlv¡ll. i|¡a!i!oil¡t
ctii 5ålri¿1¡., liiBÛlô¡- j¿ ¡oltloôl¡..trctr.rtc,.i¡;c-itclrnien
liu;ìif ì:i i! lir:" Tf, tki iì rio-ri ¡ rn¡ hrlr'{ì is ia f¡ iki:;s r¡Ì¡, ¡úiil¡
iro j¡o ¡: ¿ i ¡ I ¡: c r¡;i ¡ r l;i ¡l ii i: [ | ; i. I c- !.1 U i : ¡,/ m ¡.-1 ti I o i i | ó

!0iJ,:¡¡ì ilfilíiì;i.

17 8ti I 0

KKIIITIJlS Pêltôkuilu r i'_:ìi)i$-.i1.'Ì ;l,l0lir KrriIuliettrirn poir to v,ì!ì5ldstì j¿, h',,,odlnt,ril:i nc n parI lr'I I I¡ ijvtt il !5i f.

KIUOMUlS Luomump¡
Vðri¡nais.Suom¡

.l l.?0 i3.
fl 12 )li)í)

i¡vo: ìì!-.c¡¡ hlnkkec¡:¡ on
iuoil¡ùr¡ iJyvie,r l d'ltkIl.ri'ilci¡ I,'rii¡¿ûìin"i] i¿? ìrìcílì.il4,",,
r,ilj¡,lyyn j¡ l(!cnllllu(j1,rnr¡)ri Íri't5r"ân !Ìii;lnìylliina.
\1¡ r! i rì âl:1 -5rJ(ìÍ r?:,3:i

5 i 3 ).ì4,í8

F li ni¡ri ¡
¡:suul 1!ì1i

615.íri

ti



Peimarin koulutuskuntayhtymä

Henkilöstöä koskevat liitetiedot

48) Henkilöstön miiärä tehtävöalueittai n 37.72,2019 vuosítyöntek¡jö¡n¿t

64

yhte¡styörsä Puolan la Ranskan kanssa

t ' '|loool 0
Þ| :nooril n

Tehtäväalue
Johto
Opetus
Ohjaus- ja opiskelijapalvelut
Kuntayhtymäpalvelut
Yhteensä

2019
3r0

90,5
17rs
3l12

142,2



Peimarin koulutuskuntayhtymä

49) Titikauden polkat, palkkiot, eläkekulut jo muú hen¡kilö;s¡vakulu.t

65

Palkka

Virkasuhdepalkat

Työsuhdepalkat

Tìröllistämispalkat

Muut palkat ja palkkiot:

Eril liskorvaukset

Ylftuntiþallcki:ot

Oppi Ias- ja: harjoi,tte I upal kat
Kokouspal,kkiot

Lomarahat

Sivi i li palv. miest. päívärahaku

Jaksotetut palkat

Vhteensä, polkat
Luontaisedut

P a'l kat I ü o¡ nto i setu i n een

KuE!-maksu

Eläkemenope'rust, KuEt maksu
V,arhalse läkeme,noperust,KuEL-rnaksu

Ryhmähenkivakuutus ( kal a)

Ryhnnåhe nkivaku utusma ks ut
Jaksotetut eläkevakuutusmaksut
Kel a. ja sosiaalivakuutusmaksut

Työttömyysvakuutusmaksu *)

Tapatu rmavaku utusrnaksut

Jaksotetut sosiaal ivakuutusmaksut
Yhteens ii sosi a a I ì ku I ut

Sai rausvaku utus ko rva u kse t
Tapaturmakorvaukset

Muut Kelan korvukset

Muut henkilöstömenojen korjause rät
Korjauserät yhteensä

Kaikki yhteensä
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(tilintarkastus)
lavuStAm¡:Ren.

kunlt¡vat tehtâvåit

5ü Ti I i nta rkosta io n pal kki at

57) Kuntayhtymün ja inÛessitahojen viiliset liiketolmet,,

Peimarln koulutuskuntäyhtym¿ll!ä ei ole ollut vuónha 2019 liiketoimia intresg,itahoiksi l€.tsot-
taviè n, oikeushen kilölden ka nssa.

KônseinitiIinpäätöl<sÞñllãátim¡ita koSkèvát llltptJèdot

:
::
::

t:

l Ko n s e i n ¡ tt It n pü,ütö ks e n I o al'u u s,

*
Konsernitilinpäätökseen on yhdistetty Pelmarin koulutus 0y jonka Felmarin, koulutuikunta,
yhtr¡mä omistä,a 100,/_ó'P.êimarin koul.utus O,yl:n osakepääoma on 50.000 e,uroa ja omapä¿¡-

oma,,per,31.12,2ßLg on 73.886,92 êuroâ,

S i s ä i s et .l I I ket o p o ht u m ot¡'a sr3öfset k a tt e e t

Konserniyhteisöjen kesklnäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on vähennetty.

Kesklnillsen omístuksen elímína;lntl

Konserniyhteisöjen keskinäinen omistus on eliminoitu.
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,Allekirjoitu:kset ja merkln nät
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Kaarinassa /7 päivänä Prr^hkuuta 2020

Ka nsyrjä
puheenJohtaja

)r-.r\

ffi
Pekka Aro

,ilq

llkka Harkkila
kuntavhtymåin johtaja

Susa'nna, Kiukainen

'r

Elina Kemppainen

Satu Nurmi

(Elina Kemppaisen varajäsen)

TITINPÄÄTöSMERKINTA

Suor.itetusta tilinta rkastuksesta o n tänää n annettu kertomus.

Kaarinassa I päivänärzea/j kuuta 2020

BDO Audiator Oy

Tilinta rkastusyhteisö
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Luette loi,jä se lvitylcset,
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EI¡' EIITEEGT ¡KMA¡iIVf I

70

Küt¿t etyt kl rj a n þ t ta klNJ a t

PäiVäkirja

Pääkirja

Tasekirfa

K äy,t eq/t to s It e I dl I t

Säilyt¡tsaiko Sä¡lytyspaikko

L0 vuotta
l0 vuolta Sähkölnen :arkfs,tointl

pysyvästi Iuorla

TI
P1,

t(1

S,tr

T3

K3

T4

K4

54

T40.

P40

K40

T7

P:l

R7

s7

T8

TO

ALV

' KassatosltteetlMase Tuo rla

l(ass-atosittêet/Mese F al rn I o

KassatositteetfKala

Kass,atositteetlSote

Laskutos itte et/Tuorla

K.u ittau kset res ko ntrasta,

Tulotositteet/Mase Tuorla

TulotoSittee.t/:Kalá

TulotositteetlSote

Manuaaliset tuloto-sitteetlMase Tuorla

Manuaai i,set tu lotositteet/Mase Paim io

Manuaaliset tulotositteet/Kala

Muistl otositte et/Mase Tuorl a

Mu lstiotôsitte etlMese Faimi o
Mu istiotositteet/Kala
Mu i sti otositte ety'Sote

Pal kkatositte etlPegasos/Wi nti me

Tuorla

:':: :' :l: 
"l' ' t :t'

6vuotta Tuolla

6 vuotta
6 vr.lotta

6 vuotta
,6 vuotta

6 vuotta

6 vuoltâ

,6 vuotta
,5 vuotta

6 vuotta
6 vustta
6 vuotta

6 vuotta

6 vuotta
6vuotta
6 vuotta

Tuørl:a

P,aimio

Tuorla

Sote,

Sähl<'öinen

Tuorla

Tuorla

Sote

Tuorla

Paimio

Kala

Tuo¡lE

Paimio
Kala

Sote

arkistointi
:t-

6:vuotta Tuorla

Til'iotetositteet 6 vuotta Tuorla

Arvonli säve roki rjau kset 6 vuotta Tuorla

EU-projektien tositteilla on erityisohjeistuksen mukainen pidempisäilytysaika.

Näiden projektien tositteet säilytetään vähintään L0 vuotta viimeisestä maksatuksesta

ohjel makauden päättyrnisestä I ukien.


