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Yhtymävaltuusto
Aika

25.11.2021 klo 14:00 - 15:10

Paikka

Hybridi-kokous, Niskalan auditorio, Niskakatu 17, Joensuu tai Teams -etäyhteys

Osallistujat
Nimi
Läsnä
Hurskainen Marika
Puhakka Olli
Armila Päivi
Kainulainen Antti-Samuli
Kärkäs Joakim
Lampen Timo
Martikainen Kari
Mikkonen Tiina
Minkkinen Jaana
Peltonen Anniina
Puhakka Eero
Richman Celeste
Räty Marjatta
Suero Montero Calkin
Surakka Kari
Sutinen Anton
Tanskanen Sami
Tielinen Ari
Tiittanen Hanna
Toivanen Ville
Uusi-Illikainen Heleena
Voutilainen Hannu
Voutilainen Sarianna
Väistö Matti
Karttunen Aira
Wickström Pertti
Koskinen Marko
Törönen Erja
Väkeväinen Unto
Eronen Jyry
Huttunen Satu
Kontturi Juha
Niiranen Sanna
Romppanen Keijo
Riikonen Maija
Martikainen Milla
Liiten Mervi
Hyttinen Jouni
Kangaskolkka Emilia
Sammalisto Elina
Verkasalo Erkki
Hölttä Anna
Piirainen Jari
Kontkanen Annika
Parikka Voitto
Koskelo Kirsi
Mikkonen Vilho
Hämäläinen Hannu
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Kärkkäinen Mika
Muikku Jaakko
Nygren Sari
Törnqvist Solja
Korhonen Veera
Meriläinen Jaana
Laurikainen Tomi
Hyttinen Riitta-Liisa
Walling Päivi
Tanskanen Jorma
Hiltunen Suvi

Muut

Karvinen Esa
Vartiainen Kirsi
Laubert Pihka
Rissanen Sanna
Autti Hannele
Koppinen Kirsi
Kuusela Mika
Parviainen Vesa
Purmonen MIka
Rönkkö Reeta
Tiainen Arja-Irene
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kuntayhtymän johtaja, rehtori
henkilöstön edustaja
opiskelijoiden edustaja
tarkastuslautakunnan jäsen
yhtymähallituksen jäsen
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etänä
etänä

klo 14-14:57 §§:32-36

Allekirjoitukset
Ville Toivanen
puheenjohtaja

Esa Karvinen
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu 25.11.2021

Matti Väistö

Anniina Peltonen

Pöytäkirjan nähtävilläpito
Tämän kokouksen pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 26.11.2021 Pohjois-Karjalan
koulutuskuntayhtymä Riverian internet-sivulla www.riveria.fi.
Heli Pirhonen
hallinnon asiantuntija
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Kokouksen avaus
Yhtymävaltuusto 25.11.2021 § 32
Yhtymävaltuuston puheenjohtaja Ville Toivanen avaa kokouksen.
Päätös

Yhtymävaltuusto
Yhtymävaltuuston puheenjohtaja Ville Toivanen avasi valtuuston kokouksen.
____
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Läsnäolijoiden sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Yhtymävaltuusto 25.11.2021 § 33
Hallintosääntö § 89:
"Läsnä olevat valtuutetut ja varavaltuutetut todetaan sähköisesti tai
nimenhuudolla, joka toimitetaan jäsenkunnittain aakkosjärjestyksessä.
Todettuaan läsnä olevat valtuutetut puheenjohtaja toteaa esteen ilmoittaneet
valtuutetut ja läsnä olevat varavaltuutetut sekä onko kokous laillisesti koolle
kutsuttu ja päätösvaltainen. Nimenhuudon jälkeen saapuvan valtuutetun on
ilmoittauduttava välittömästi puheenjohtajalle. Poistumisesta kesken kokouksen
on ilmoitettava puheenjohtajalle. Puheenjohtaja voi kokouksen kestäessä tai
kokoustauon päätyttyä tarvittaessa todeta uudelleen läsnäolijat. Mikäli
puheenjohtaja toteaa yhtymävaltuuston menettäneen päätösvaltaisuuden, hänen
on keskeytettävä tai lopetettava kokous.”
Hallintosäännön 81 §:n mukaan yhtymävaltuusto voi käsitellä asiansa
varsinaisessa kokouksessa, jossa kokouksen osallistujat ovat läsnä
kokouspaikalla. Vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää sähköisessä
toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen yhteyden avulla (sähköinen
kokous). Yleisölle on järjestettävä mahdollisuus seurata yhtymävaltuuston
sähköistä kokousta internetin kautta taikka kokouskutsussa mainitussa tilassa.
Hallintosääntö § 88:
“Yhtymähallituksen puheenjohtajan ja kuntayhtymän johtaja, rehtorin on oltava
läsnä yhtymävaltuuston kokouksessa. Heidän poissaolonsa ei estä asioiden
käsittelyä. Yhtymähallituksen jäsenillä on läsnäolo-oikeus. Edellä mainitulla
henkilöllä on oikeus ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen,
jollei hän ole samalla valtuutettu. Yhtymävaltuusto päättää muiden henkilöiden
läsnäolo- ja puheoikeudesta.”
Yhtymävaltuusto päätti kokouksessaan 14.9.2021 kutsua yhtymävaltuuston
kokouksiin läsnäolo- ja puheoikeudella
1. Riverian opiskelijakunta Pyron nimeämän opiskelijaedustajan
2.Riverian henkilökunnan keskuudestaan valitseman henkilöstöedustajan.
Perussopimus § 6:
"Jokaisen jäsenkunnan valtuusto valitsee kuntaa edustavat jäsenet
yhtymävaltuustoon. Jäsenet valitaan yhtymävaltuustoon kunnan valtuustokautta
edeltävän vuoden viimeisen päivän asukasluvun mukaan siten, että kullakin
jäsenkunnalla on yksi jäsen jokaista alkavaa kolmea ja puolta tuhatta (3500)
asukasta kohti. Kullekin yhtymävaltuuston jäsenelle valitaan henkilökohtainen
varajäsen. Yhtymävaltuuston jäsenet ja varajäsenet valitaan jäsenkuntien
valtuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi. Yhtymävaltuuston jäsenten ja
varajäsenten toimikausi jatkuu siihen asti, kunnes uusi yhtymävaltuusto on
valittu."
Perussopimus § 7:
"Kullakin yhtymävaltuuston jäsenellä on yksi ääni. Mikäli jäsen on estynyt tai
poissa, siirtyy hänen äänivaltansa henkilökohtaiselle varajäsenelle."
Kokouskutsusta ja sen toimittamisesta on säännökset hallintosäännön 12
luvussa.
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Kuntalain 103 §:n mukaan valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi
kolmasosaa valtuutetuista on läsnä.
Tämän kokouksen kokouskutsu on lähetetty 9.11.2021.
Esityslistan liitteenä 1 on yhtymävaltuuston kokoonpano.
Päätösehdotus

Todetaan läsnäolijat sekä kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös

Yhtymävaltuusto
Puheenjohtaja totesi, että suoritetun nimenhuudon perusteella kokouksessa on
läsnä 45 valtuutettua ja 3 varavaltuutettua. Kokouksessa on läsnä yhteensä 48
valtuutettua/varavaltuutettua.
Lisäksi todettiin kokouksessa läsnä olevat Riverian henkilöstön ja opiskelijoiden
edustajat sekä yhtymähallituksen ja tarkastuslautakunnan jäsenet.
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
____

Liitteet
Liite 1

Yhtymävaltuusto 2021-2025, jäsenet ja varajäsenet 25.11.2021
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Työjärjestyksen hyväksyminen
Yhtymävaltuusto 25.11.2021 § 34
Yhtymävaltuuston työjärjestyksen 94 §:n 1 mom. mukaan asiat käsitellään
esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei yhtymävaltuusto toisin päätä.
Päätösehdotus

Hyväksytään kokouksen työjärjestys.

Päätös

Yhtymävaltuusto
Työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisesti.
___

7

Pöytäkirja

Yhtymävaltuusto

§ 35

3/2021

8

25.11.2021

Pöytäkirjantarkastajien valinta
Yhtymävaltuusto 25.11.2021 § 35
Kuntayhtymän hallintosäännön 142 §:n mukaan pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä
ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan
näkemyksen mukaan. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa
pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.
Koulutuskuntayhtymän hallintosäännön §:n 103 mukaan yhtymävaltuusto
valitsee jokaisessa kokouksessa kaksi valtuutettua tarkastamaan kokouksesta
laaditun pöytäkirjan siltä osin kuin pöytäkirjaa ei tarkasteta kokouksessa.
Tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastus on kokouksen päätyttyä kokoustilassa
tai 26.11.2021 klo 9.00 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian
toimistossa, Peltolankatu 4, Päätalo 2. krs. Joensuu.
Ehdotus

Yhtymävaltuusto valitsee tälle kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Päätös

Yhtymävaltuusto
Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Matti Väistö ja Anniina Peltonen.
____
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Ääntenlaskijoiden valinta
Yhtymävaltuusto 25.11.2021 § 36
Ehdotus

Yhtymävaltuusto valitsee tälle kokoukselle kaksi ääntenlaskijaa.

Päätös

Yhtymävaltuusto
Ääntenlaskijoiksi valittiin Marjatta Räty ja Tiina Mikkonen.
___
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Toiminta- ja taloussuunnitelma 2022 - 2024, talousarvio 2022
Yhtymähallitus 21.10.2021 § 179
Kuntalaki edellyttää koulutuskuntayhtymän toiminnalta tavoitteellisuutta
ja suunnitelmallisuutta. Yhtymävaltuusto vastaa toiminnasta ja taloudesta. Yhtymävaltuuston tulee päättää strategiasta, talousarviosta ja taloussuunnitelmasta,
omistajaohjauksen periaatteista, varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan
perusteista, takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta
sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Yhtymävaltuuston on
vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä seuraavaksi vuodeksi talousarvio ottaen
huomioon talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä
yhtymävaltuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai
useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on
taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.
Talousarviossa ja -suunnitelmassa (TTS) hyväksytään toiminnan ja talouden
tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat
strategiaa, ja että edellytykset koulutuskuntayhtymän tehtävien hoitamiseen
turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa tulee osoittaa riittävät resurssit
asetettujen tavoitteiden toteuttamiseksi sekä osoittaa, miten toiminta ja
investoinnit rahoitetaan. Suunnitelmien tulee turvata koulutuskuntayhtymän
tehtävien hoitaminen. Suunnitelmien on oltava realistisia siten, että talouden
tasapaino voidaan säilyttää tai saavuttaa suunnittelukaudella.
Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää yhtymävaltuusto.
Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian toiminta- ja taloussuunnitelmakauden 2022–2025 keskeisenä lähtökohtana on yhtymävaltuuston vuosille
2018–2021 hyväksymän strategian toimeenpano. Talouden tasapainottaminen
on keskeinen strateginen päämäärä. Riverian taloussuunnitelmakauden talous on
tasapainossa ja tilikauden tulos on voitollinen vuodesta 2022 alkaen.
Uuden valtuustokauden käynnistyttyä olemme käynnistäneet strategian 2022–
2025 valmistelun. Valmistelu etenee siten, että strategia 2022–2025 tuodaan
yhtymävaltuuston hyväksyttäväksi keväällä 2022.
Rivarian ulkoiset toimintatuotot ovat noin 64 miljoonan euron tasolla jokaisena
taloussuunnitelman vuonna. Poikkeusvuosi on vuosi 2023 jolloin ennakoimme
hanketoiminnan tulojen jäävän noin miljoona euroa tavallista pienemmäksi
johtuen rahoituskauden vaihtumisesta. Valtionosuusrahoituksen (VOS) osuus on
yli 90 % toimintatuotoista. 70 % Riverian VOS-rahoituksesta määräytyy
hakemusta vastaan joulukuussa 2021 myönnettävien tavoitteellisten opiskelijavuosien mukaan. Tavoitteellisia opiskelijavuosia myöntäessään OKM käyttää
mm. ikäluokkien suuruuteen, alueelliseen työvoiman tarpeeseen ja saatavuuden
varmistamiseen perustuvaa harkintaa. Riverian sijoittuminen vuoden 2020
suoritus- ja vaikuttavuusmittareissa vastaa hyvin ennakoitua ja tavoitteellista
osuuttamme.
Riverian ennakoitu valtionosuusrahoitus on talousarviovuodelle yhteensä 55,6
miljoonaa euroa, joka on 900 000 euroa enemmän kuin vuodelle 2021 budjetoitu
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ja toteutuva strategiarahoituksen sisältävä valtionosuusrahoitus. Rahoituksen
kasvu vastaa Opetus- ja kulttuuriministeriön ammatillisen koulutuksen
rahoituksen kehyksen kasvua.
Suunnitelmakaudella turvaamme edelleen opetuksen ja ohjauksen laadukkaan ja
vaikuttavan toteuttamisen. Riverian henkilöstön painopiste on kehittynyt
suunnitelmien mukaiseen suuntaan mm. hallinnon tehostamisohjelman ansiosta.
Kun vielä vuonna 2020 henkilöstöstä opetushenkilöstöä on 59 % ja muun
henkilöstön osuus on 41 %, ovat vastaavat osuudet vuonna 2021:
opetushenkilöstö 69,7 % ja muu henkilöstö on 30,3 %. Vuonna 2019 aloitetun Riveria2025 -henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin kehittämisohjelman jatkoa
tarkastellaan syksyllä 2021 suoritetun henkilöstön koulutustarvekyselyn pohjalta
sekä osana strategiaprosessia 2022–2025.
Toiminta- ja taloussuunnittelukauden (TTS-kauden) suurimmat investoinnit
kohdistuvat muutostöihin Nurmeksen (2,5 miljoonaa euroa) ja Valtimon (2,4
miljoonaa euroa) koulutusyksiköissä. Mittavat toimitilauudistukset valmistuvat
Joensuun koulutusyksikön Peltolan ja Niskalan kampuksilla vuoden 2021
loppuun mennessä. TTS-kauden 14,2 miljoonan euron kokonaisinvestoinnit toteutetaan omarahoitteisesti ilman velkaantumista pitäen kuntayhtymän maksuvalmius hyvällä tasolla koko suunnitelmakauden ajan.
Suunnitelmakauden keskeisimmät strategiset riskit liittyvät erityisesti jatkuvan
haun kautta valittavien aikuisopiskelijoiden runsaisiin opinnoista eroamisiin,
jotka kuormittavat organisaatiota sitoen paljon opetus- ja opiskelijahuollon
henkilöstön työaikaa. Negatiivisten eroamisten vähentämiseksi on käynnistetty
innovatiivisten, uudenlaisten toimintatapojen sekä ketteriin kokeiluihin
perustuva projekti.
Merkittävänä taloudellisena haasteena TTS-kaudella on Suomen hallituksen ns.
tulevaisuusinvestointina tekemän yhteensä 250 miljoonan euron rahoituksen
ilmoitettu kertaluonteisuus ja määräaikaisuus vuosille 2019–2022 ammatillisen
koulutuksen opettajien ja ohjaajien lisäämiseen. Riveriassa tämä rahoitus on
käytetty ns. etupainotteisesti palkkaamalla opetus- ja ohjaushenkilöstöä
lisärahoituksen turvin vuosina 2019 ja 2020. Rahoituksen turvin palvelussuhteita
on voitu jatkaa vuodelle 2022 saakka. Ilman lisärahoitusta opetus- ja
ohjaushenkilöstön määrää olisi jopa pitänyt vähentää aikaisempien vuosien
tasosta. Lisärahoituksen jatkuvuus on budjetoitu opetus- ja ohjausresurssin
riittävyyden, opetuksen laadun ja henkilöstön jaksamisen ja hyvinvoinnin
turvaavaksi.
Henkilöstön osaamisen ja työhyvinvoinnin ylläpitäminen ja kehittäminen on
jatkuva haaste. Henkilöstön työhyvinvoinnista ja jaksamisesta huolehtiminen on
laadukkaan toiminnan edellytys. Sujuvan arjen, toimivien työvälineiden sekä
selkeiden toimintaprosessien yhdistelmänä syntyy mielekäs työ, jossa päivittäiset
onnistumiset ja koko työyhteisön tuki tuovat lisää intoa ja energiaa tekijälleen.
Talousarvio on laadittu tasapainon saavuttavaksi vuonna 2022. Ennakointi
perustuu yhtäältä vuonna 2019 aloitetun toimintaa tukevien palveluiden
tehostamisohjelman toteutumiseen eli yhteensä 4 miljoonan euron
menosäästöjen saavuttamiseen vuoden 2019 kustannustasosta. Toisaalta
ennakoinnissa on myös oletettu Suomen valtion budjettipolitiikan jatkuminen
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ennallaan siten, että ammatilliselle koulutukselle ei tulisi rahoitusleikkauksia
vaan nykyiset noin 100 miljoonan euron lisäykset pysyisivät ja korottuisivat
vuotuisesti vähintään yhden prosenttiyksikön suuruisena.
Koulutuskuntayhtymän talousarvio on laadittu nettoperusteiseksi siten, että
talousarvion sitovuustasot määritellään nettomääräisesti tulojen ja menojen
erotuksena.
Yhtymävaltuustoon nähden sitoviksi toiminnallisiksi ja taloudellisiksi tulostavoitteiksi esitetään talousarviovuonna 2022:
1.
Opiskelijavuosien määrää 5 350
2.
Suoritettujen tutkintojen määrää 2 060
3.
Vuosikatetta yhteensä 5 682 898 euroa
4.
Investointeihin myönnetyn määrärahan nettosummaa 7 531 000 euroa
Taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet on esitetty taulukkomuodossa
esityslistan liitteenä olevan Toiminta ja taloussuunnitelman 2022–2024 sekä
Talousarvion sivuilla 16–17.
Täydellisyysperiaatteen mukaan talousarvioon on otettava koulutuskuntayhtymän rahan käyttö ja rahan lähteet kokonaisuudessaan. Tiedossa olevia menoja tai
tuloja ei voi jättää talousarviosta pois. Täydellisyysperiaatteen mukaan myös
koulutuskuntayhtymän sisäiset ostot ja myynnit otetaan talousarvioon, vaikka
niihin ei suoraan liittyisi rahan käyttöä. Käyttötalousosan tulosalueittaiset
tuloslaskelmat sisältävät sekä ulkoiset että sisäiset tulot ja menot.
Käyttötalousosassa (s. 21–38) asetetaan oppilaitospalveluiden ja toimialojen varsinaisen toiminnan tavoitteet sekä tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Käyttötalousosan tulosalueittaiset tuloslaskelmat sisältävät sekä ulkoiset
että sisäiset tulot ja menot. Näin laadittuna TTS:n käyttötalousosa toimintasuunnitelmineen ja tuloslaskelmineen vastaa käyttösuunnitelmaa, jota
koulutuskuntayhtymässä ei laadita erikseen. Sen jälkeen, kun yhtymävaltuusto
on hyväksynyt toiminta- ja taloussuunnitelman sekä talousarvion,
yhtymähallitukselle tuodaan hyväksyttäväksi talousarvion täytäntöönpano-ohjeet.
Tuloslaskelmaosa (39–40) sisältää myös virallisen ulkoisen tuloslaskelman, joka
täydellisyysperiaatetta noudattaen on laadittu tilikauden yli-/alijäämään saakka.
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Kokouksessa johtavat viranhaltijat esittelevät vastuualueensa toiminnalliset ja
taloudelliset tavoitteet sekä niihin liittyvät keskeiset kehittämistoimenpiteet.
Valmistelija

hallintojohtaja Merja Laituri-Korhonen, puh. 050 575 4025, merja.laiturikorhonen(at)riveria.fi

Lisätietoja

kuntayhtymän johtaja, rehtori Esa Karvinen, p. 050 327 8191,
esa.karvinen(at)riveria.fi

Päätösehdotus

Kuntayhtymän johtaja, rehtori
Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä
olevan Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian toiminta- ja taloussuunnitelman 2022–2024 ja talousarvion 2022. Lisäksi yhtymähallitus myöntää
johtaville viranhaltijoille luvan tehdä talousarviokirjaan vähäisiä teknisluonteisia
korjauksia.

Kuntayhtymän johtaja, rehtorin muutettuesitys kokouksessa
Yhtymähallitus päättää, että Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian
toiminta- ja taloussuunnitelmaa 2022–2024, talousarvio 2022 tuodaan
yhtymähallituksen päätettäväksi 2.11.2021.
Päätös

Yhtymähallitus
Muutettuesitys hyväksyttiin yksimielisesti.
_____
Veli-Matti Hurskainen poistui kokouksesta klo 17.44 asian käsittelyn aikana
ennen päätöksentekoa.
Ville Toivanen poistui kokouksesta klo 17.47 asian käsittelyn aikana ennen
päätöksentekoa.
Kokoustauko klo 18.03–18.14.
Joakim Kärkäs poistui kokouksesta klo 18.55 asian käsittelyn aikana ennen
päätöksentekoa.
____

Pöytäkirja

Yhtymähallitus
Yhtymähallitus
Yhtymävaltuusto

§ 179
§ 191
§ 37

3/2021
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21.10.2021
02.11.2021
25.11.2021

Yhtymähallitus 02.11.2021 § 191
Toiminta- ja taloussuunnitelmaan 2022–2024 on lisätty edellisen käsittelyn
jälkeen valmistuneet Riverian tytäryhtiön Riveria koulutuspalvelut oy:n toimintaja taloussuunnitelma 2022–2024.
Konsernissa Riveria koulutuspalvelut oy:n taloudelliseksi tavoitteeksi esitetään
positiivista tilikauden tulosta.
Riveria koulutuspalvelut oy:n tehtävänä on lisätä Riverian perustehtävän
vaikuttavuutta ja vahvistaa Riverian toimintaedellytyksiä toimimalla kilpailuilla
koulutusmarkkinoilla.
Valmistelija

hallintojohtaja Merja Laituri-Korhonen, puh. 050 575 4025, merja.laiturikorhonen(at)riveria.fi

Lisätietoja

kuntayhtymän johtaja, rehtori Esa Karvinen, p. 050 327 8191,
esa.karvinen(at)riveria.fi

Päätösehdotus

Kuntayhtymän johtaja, rehtori
Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyy liitteenä
olevan Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riverian toiminta- ja
taloussuunnitelman 2022–2024 ja talousarvion 2022. Lisäksi yhtymähallitus
myöntää johtaville viranhaltijoille luvan tehdä talousarviokirjaan vähäisiä
teknisluonteisia korjauksia.

Päätös

Yhtymähallitus
Hyväksyttiin yksimielisesti.
_____

Yhtymävaltuusto 25.11.2021 § 37
237/02.02.00/2021
Sami Tanskanen teki vihreiden ryhmän esityksen lisäyksestä toiminta- ja
taloussuunnitelman 2022–2024 ja talousarvion 2022 sivun 24, ensimmäisen
kappaleen loppuun. ”Lisäksi opiskelijavuositavoitteen saavuttaminen edellyttää
panostamista opiskelijoiden ohjauskäytäntöjen ja hyvinvoinnin edistämiseen
Riveria-tasolla.”
Päätös

Yhtymävaltuusto
Yhtymävaltuusto päätti lisätä toiminta- ja taloussuunnitelman 2022–2024 ja
talousarvion 2022 sivulle 24, ensimmäisen kappaleen loppuun seuraavan
lauseen: ”Lisäksi opiskelijavuositavoitteen saavuttaminen edellyttää
panostamista opiskelijoiden ohjauskäytäntöjen ja hyvinvoinnin edistämiseen
Riveria-tasolla.
Yhtymävaltuusto päätti yksimielisesti hyväksyä Pohjois-Karjalan
koulutuskuntayhtymä Riverian toiminta- ja taloussuunnitelman 2022–2024 ja
talousarvion 2022 edellä mainitulla lisäyksellä. Lisäksi yhtymähallitus myönsi
johtaville viranhaltijoille luvan tehdä talousarviokirjaan vähäisiä teknisluonteisia

Pöytäkirja

Yhtymähallitus
Yhtymähallitus
Yhtymävaltuusto

§ 179
§ 191
§ 37

3/2021

21.10.2021
02.11.2021
25.11.2021

korjauksia.
______
Reetta Rönkkö poistui kokouksesta klo 14:57 asian käsittelyn aikana ennen
päätöksentekoa.
_____
Liitteet
Liite 2

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2022 -2024, Talousarvio 2022
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Pöytäkirja

Yhtymävaltuusto

§ 38

3/2021

25.11.2021

Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen
Yhtymävaltuusto 25.11.2021 § 38
Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 26.11.2021 PohjoisKarjalan koulutuskuntayhtymä Riverian internet-sivuilla www.riveria.fi.
Päätös

Yhtymävaltuusto
Tämän kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 26.11.2021 PohjoisKarjalan koulutuskuntayhtymä Riverian internet-sivuilla www.riveria.fi.
______
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Pöytäkirja

Yhtymävaltuusto

§ 39

25.11.2021

Kokouksen päättäminen
Yhtymävaltuusto 25.11.2021 § 39
Päätös

Yhtymävaltuusto
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.10.
_____

3/2021
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Pöytäkirja
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 32, § 33, § 34, § 35, § 36, § 38, § 39
Muutoksenhakukielto
Muutoksenhakukiellot
Päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta, koska päätös koskee vain
valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Pöytäkirja

3/2021
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Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 37
Kunnallisvalitus
Tähän päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta kirjallisella kunnallisvalituksella.
Valitusoikeus ja valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Kunnallisvalituksen saa tehdä myös kuntayhtymän jäsenkunta tai sen jäsen.
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt
oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta
kunnallisvalituksin myös asianosainen, kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Valituksen saa tehdä sillä perusteelle, että
päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös
muuten lainvastainen.
Valitusviranomainen on Itä-Suomen hallinto-oikeus, PL 1744, 70101 Kuopio (Minna Canthin katu 64, 70110
Kuopio), puh: 029 56 42502, fax: 029 56 42501, ita-suomi.hao@oikeus.fi, aukiolo aika 8.00 - 16.15. Valituksen voi tehdä
myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Valitusaika 30 pv alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava Itä-Suomen hallinto-oikeudelle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä. Tiedoksisaantipäivää ei lueta
oikaisuvaatimusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vappu, joulu- ja juhannusaatto tai
arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Postiin valitus on jätettävä niin
ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä. Lähetettäessä valitus sähköpostilla tai sähköisen
asiointipalvelun kautta on sen oltava perillä viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen
aukioloajan päättymistä.
Jäsenkuntien ja niiden jäsenten katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on yleisesti nähtävänä yleisessä
tietoverkossa. Asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluessa
kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Annettaessa päätös tiedoksi asianosaisen suostumuksella sähköisenä viestinä (tavallinen sähköinen tiedoksianto)
katsotaan hänen saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Mikäli
päätös on asianomaisen suostumuksella annettu hänelle tiedoksi sähköisenä viestinä, niin että päätös on noudettavissa
viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta (todisteellinen sähköinen tiedoksiantoa),
päätös katsotaan saadun tiedoksi, kun se on noudettu viranomaisen osoittamalta yhteydeltä.
Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava 1. päätös, johon haetaan muutosta, 2. miltä
kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi sekä 3. perusteet, joilla muutosta
vaaditaan. Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen
edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös
tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero ja muut tarvittavat
yhteystiedot, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan
antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteistietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite. Valittajan, laillisen
edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse allekirjoittaa, jos
asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Valituskirjelmään on liitettävä 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen, 2. selvitys siitä, miten
valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta, 3. asiakirjat, joihin valittaja
vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä
valituskirjelmään valtakirja sen mukaan kuin oikeudenkäynnistä hallintoasiassa annetun lain (808/2019) 32 §:ssä säädetään.
Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla
muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 260 euroa. Maksua ei peritä, jos hallinto-oikeus
muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.

