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Tarkastuslautakunta esittää seuraavan kuntayhtymän vuoden 2021 toiminnallisten ja 
taloudellisten tavoitteiden toteutumista koskevan arvioinnin yhtymävaltuuston käsitel-
täväksi. 
 

1. Lautakunnan toiminta 
 

1.1 Tarkastuslautakunnan jäsenet 
 

Yhtymävaltuusto on valinnut toimikaudeksi 2021-2025 tarkastuslautakuntaan seuraa-
vat jäsenet: 
 
Jäsen:    Varajäsen: 
Vuolle Sanna puheenjohtaja  Valta Anne 
Saari Mikko varapuheenjohtaja  Kangas Tarmo 
Mikkola Asmo   Parkkila Kari 
Savinen Nina   Tammi Aino 
Uusitalo Ilkka   Sundqvist Toni 

 
 

1.2 Tehtävät ja toiminnan tarkoitus ja tavoite 
 
Yhtymävaltuuston valtuustokaudelle 2021–2025 valitseman tarkastuslautakunnan teh-
tävänä on kuntalain 121 §:n mukaan arvioida, ovatko yhtymävaltuuston asettamat toi-
minnan ja talouden tavoitteet toteutuneet kuntayhtymässä ja konsernissa ja onko toi-
minta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Em. lisäksi tarkastus-
lautakunta valvoo kuntalain 84 §:ssä ja kuntayhtymän hallintosäännön 60 §:ssä tarkoi-
tetun sidonnaisuuksien ilmoitusvelvollisuuden noudattamista. 
 
Tarkastuslautakunta edustaa kuntayhtymässä ulkoista valvontaa, jonka toisen osan 
muodostaa tilintarkastajan suorittama tilintarkastus. Vastuullisena tilintarkastajana on 
toiminut KHT, JHT Piia-Tuulia Rauhala. 
 
Arvioinnin tärkein perustelu kuntayhtymässä on palvelujen ja toiminnan kehittäminen 
ja sitä koskevan kunnallisen päätöksenteon tukeminen. Arvioinnin onnistumisen kes-
keisimmät edellytykset ovat selkeä tavoitteiden määrittäminen sekä arviointitulosten 
hyödyntäminen. Yhtymävaltuustotason arvioinnin ohella tehdään yksityiskohtaisem-
paa yhtymähallituksen arviointia sekä yksikkökohtaista itsearviointia, johon kuuluvat 
muun muassa palvelu- ja toimintaprosessien sujuvuuden ja tehokkuuden seuranta. 
 
Arvioinnin ydin on arvottaminen eli sen osoittaminen, onko asia hyvin vai huonosti, 
arvokas vai arvoton, hyödyllinen vai hyödytön. Arvioinnin käsite muuttuu jatkuvasti. Sitä 
määritellään mm. tarkoituksen sekä arviointiprosessin luonteen ja sisällön pohjalta. Ar-
viointi on jonkin seikan tai asiantilan vertaamista tiettyyn kriteeriin sekä arvioivan pää-
telmän toteuttamista tällä perusteella. 
 
Kuntalaissa korostetaan tavoitteiden asettamista ja niiden seurannan merkitystä toi-
minnan ja talouden ohjauksessa sekä kytkemistä määrärahoihin ja tuloarvioihin. Val-
tuusto voi johtaa kuntaorganisaatiota vain asettamalla talousarvion teon yhteydessä 
toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Tavoitteiden tulee olla mitattavia, niiden tulee 
ilmaista palvelujen saatavuutta, niihin pitää pystyä vaikuttamaan ja niiden välillä tulee 
olla selkeä resurssiyhteys. 
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1.3 Toimintamuodot 
 
Lautakunta on kokoontunut vuoteen 2021 kohdistuvaa tarkastusta varten neljä kertaa. 
Tarkastuslautakunnan sihteerinä on toiminut hallintosihteeri Heli Vaittinen.  
 
Työnsä lautakunta on toteuttanut etukäteen laaditun työohjelman mukaisesti.  

 
Kokousaika Arvioitavat asiat: Arviointimenetelmä: 

16.12.2021 
klo 17.00 

Tarkastuslautakunnan työohjelma 
 
Tilintarkastuksen työohjelma 
 

 

24.2.2022 
klo 17.00 

Yleiskuva kuntayhtymän johtamis- ja 
ohjausjärjestelmästä sekä eri toimin-
noista, organisaatiouudistukset 
 
Strategian tavoitteet ja toteutuminen 
kuntayhtymässä ja konsernissa 
 
Omistajaohjauksen ja konsernioh-
jauksen valvonnan, järjestämisen ja 
toimivuuden arviointi 
 
Sidonnaisuudet 
 

Kuntayhtymäjohtaja 
 
 
 
Kuntayhtymäjohtaja 
 
 
Kuntayhtymäjohtaja 
 

24.3.2022 
klo 17.00 

Tilinpäätöksen 2021 esittely 
 
Opiskelijoiden hyvinvoinnin tarkas-
telu 
 
Arviointikertomuksen alustava val-
mistelu 
 

Talous- ja hallintojohtaja 

26.4.2022 
klo 9.00 

Tilintarkastuskertomuksen käsittely 
 
Arviointikertomus vuodelta 2021 

 

 
 

Kokouksissaan lautakunta on kuullut viranhaltijoiden selvityksiä toiminnallisten ja ta-
loudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä tutustunut näiden laatimiin raportteihin 
sekä toimielinten pöytäkirjoihin. 
  
Arviointisuunnitelman mukaisesti tarkempina arviointikohteina vuonna 2021 olivat kun-
tayhtymän johtamis- ja ohjausjärjestelmä, eri toiminnot ja organisaatiouudistus, strate-
gian tavoitteet ja toteutuminen kuntayhtymässä ja konsernissa, omistajaohjauksen ja 
konserniohjauksen valvonnan sekä järjestämisen toimivuuden arviointi, talouden seu-
ranta/talouden tasapainottamistoimenpiteiden toteutumisen arviointi ja tuottavuuden 
parantaminen sekä investoinnit. Lisäksi konserniyhteisöjen osalta tarkastuskohteena 
on konserniyhteisöjen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen. 
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1.4  Arvio yhtymähallituksen laatiman toimintakertomuksen laadusta, luotetta-
vuudesta ja kehittämistarpeesta 

 
Toiminnan määrällisten, laadullisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista on ku-
vattu yhtymähallituksen vuodelta 2021 laatimassa tilinpäätöksessä. 
 
Tarkastuslautakunta toteaa, että tilinpäätös toimintakertomuksineen on hyvin kattava 
ja se antaa oikeat ja riittävät tiedot yhtymävaltuuston asettamien toiminnallisten ja ta-
loudellisten tavoitteiden toteutumisesta. 
 
 

2. Edellisten vuosien arviointikertomusten johdosta tehtyjen toi-
menpiteiden arviointi 

 
Vuoden 2020 arviointikertomuksessa esiin nostettujen huomioiden käsittelyä ei ole kir-
jattu hallituksen syksyn 2021 tai alkukevään 2022 pöytäkirjoihin. 

 
Tarkastuslautakunta toteaa, että vuoden 2020 arviointikertomuksessa esille nostet-
tuja suosituksia ja kehittämiskohteita on edistetty. 
 
 

3. Henkilöstö 
 

Kuntayhtymän palveluksessa olevan henkilöstön määrä 31.12.2021 oli 233 
(31.12.2020 203) eli henkilöstömäärä kasvoi 30 työntekijällä. Vakituisia palvelussuh-
teita oli 157 ja määräaikaisia 76.  
 
Vuodesta 2020 vuoteen 2021 henkilöstökulut kasvoivat 1.287.216 euroa (11,8 %). 
Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista oli 63,5 % (62,5 % v. 2020). Vuodesta 2019 
vuoteen 2020 henkilöstökulut laskivat -7,6 %. Vuoden 2021 merkittävää henkilöstöku-
lujen kasvua selittää pääosin lisähenkilöstön palkkaaminen hankerahoituksilla.  
 
Henkilöstön keski-ikä oli 51,8 vuotta. Kunta-alalla henkilöstön keski-ikä on 45,6 vuotta 
(2020). Vuonna 2021 työsuhde päättyi 15 työntekijällä, joista kuusi siirtyi eläkkeelle. 
Uuden työsuhteen aloittaneita henkilöitä oli 11.  
 
Sairauspoissaolot (poissaolot % kalenteripäivistä) oli keskimäärin 1,8 % (3,3 % vuonna 
2020). Keskimäärin sairaus- ja tapaturmapoissaoloja henkilöä kohti oli 9,3 kalenteri-
päivää, kun vuonna 2020 tapaturma- ja sairauspoissaoloja oli 12 pv/hlö. Koulutuspäiviä 
on ollut yhteensä 95 kpl (177 kpl vuonna 2020).  
 
Työhyvinvointikysely toteutettiin syksyllä 2021. Kyselyn vastausprosentti oli 45. Kun-
tayhtymänäkökulmaa koskevien kysymysten vastaukset ovat kaikkien kysymysten 
osalta positiivisemmat kuin vuosien 2019 ja 2020 kyselyissä. Heikoimman arvosanan 
2,8 (asteikko 1-5) saa väittämä ”tiedonkulku koko kuntayhtymässä on riittävää”. Orga-
nisaation sisäisen kehitystyön toimivuus (2,9) ja kehittämistyö on tuloksellista (2,9) saa-
vat toiseksi heikoimmat arviot. Tyytyväisiä ollaan työterveyshuoltoon (4,3) ja viikkotie-
dotetta luetaan säännöllisesti (4,4). Vastusten keskiarvotulos on 3,5.  
 
Tarkastuslautakunta kiinnittää huomiota henkilöstökulujen merkittävään kasvuun alku-
peräiseen talousarvioon verrattuna (7,8 %). Henkilöstökulujen osalta talousarvio lisä-
talousarvio huomioiden ylittyi 1,7 % (199.635 euroa). Toimintakertomuksen mukaan 
aikaisemmin saatuja ”korona-lisämäärärahoja” käytettiin ns. lisäkäsien palkkaamiseen 
vuoden 2021 aikana. 
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Tarkastuslautakunta toteaa, että henkilöstön osaaminen ja työhyvinvointi ovat avain-
asemassa kuntayhtymän tavoitteiden toteutumisessa. Tarkastuslautakunta kehottaa 
kannustamaan ja kohdentamaan resursseja työtehtäviä tukevien koulutuksiin osallis-
tumiseen. Sairauspoissaolot ovat vähentyneet edellisestä vuodesta, mitä tarkastuslau-
takunta pitää hyvänä kehityksenä erityisesti ottaen huomioon koronatilanne. 
 
Yhtymähallitus on hyväksynyt 26.10.2021 § 75 etätyön periaatteet ja etätyösopimuk-
sen kokeiluna ajalle 1.11.2021 – 31.5.2023. Käytännössä etätyön piiriin kuuluvat talou-
den ja hallinnon henkilökunta, rehtorit, Primus-ryhmä, oppisopimustoimisto, työelämä-
palvelut, markkinointi ja viestintä, tietohallintopäällikkö, kiinteistöpäällikkö, laatupääl-
likkö, talous- ja hallintojohtaja sekä kuntayhtymäjohtaja. Lisäksi hanketyöntekijöille voi-
daan myöntää etätyöoikeus tehtävästä riippuen.  
 
Etätyöperiaatteissa todetaan, että etätyöksi soveltuu sellainen työ, joka ei ole nimen-
omaisesti työpaikkaa sidottua ja jossa tarve henkilökohtaiseen kanssakäymiseen tai 
työn välittömään valvontaan on vähäinen. Etätyö sopii parhaiten asiantuntija- ja suun-
nittelutehtäviin, raporttien ja muistioiden laatimiseen, laajojen tekstien kirjoittamiseen, 
tekstinkäsittelytehtäviin ja muuhun keskittymistä vaativien itsenäisesti hoidettavien teh-
tävien suorittamiseen.  
 
Kokeilun tulosten perusteella tullaan myöhemmin arvioimaan etätyön toteutusta kun-
tayhtymässä. Osittainen etätyömahdollisuus on lisännyt työhyvinvointia. 
 
Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan etätyön toteutumisen arviointia tu-
lisi tehdä lisäksi jo kokeiluaikana puolivuosittain. Tarkastuslautakunta suosittaa, 
että arvioinnissa kuullaan koko henkilökunnan kokemuksia etätyön toteutumi-
sesta organisaatiossa.  

 
 

4. Vuoden 2021 tavoitteiden toteutuminen 

 

4.1 Strategiset tavoitteet 
 
Strategisten tavoitteiden toteumaa on käsitelty toimintakertomuksen kohdassa 1.4.2 
Keskeiset kehittämistoimenpiteet ja hankkeet. Strategisten tavoitteiden/painopistealu-
eiden pohjalta asetettujen toiminnalliset tavoitteiden toteutumista on arvioitu sanalli-
sesti.  
 
Tarkastuslautakunta toteaa, että kuntayhtymätasolla toiminta keskeisten kehittämistoi-
menpiteiden osalta (henkilöstö, asiakkuus, ydinprosessit ja talous) on ollut aktiivista ja 
että toimenpiteet onnistuessaan tukevat kehitettäviä alueita. Lautakunta esittää, että 
erityisesti strategisten tavoitteiden osalta jatkossa olisi hyvä mitata myös tehtyjen toi-
menpiteiden vaikuttavuutta. 
 
 

4.2 Toiminnalliset tavoitteet 
  
Yhtymävaltuuston vuodelle 2021 asettamat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutu-
minen on esitetty tasapainotetussa tuloskortissa toimintakertomuksen kohdassa 1.4.1. 
 
Tasapainotetun tuloskortin tavoitteet on asetettu neljälle eri näkökulmalle: henkilöstö, 
asiakkuus, ydinprosessit ja talous. Näihin liittyville mittareille on talousarviossa määri-
telty keskeiset strategiset tavoitteet, ratkaisevat menetystekijät ja mittarit.  
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Keskeisiä strategisia tavoitteita vuosille 2020-2022 on asetettu 12 kpl, joita mitataan 
20 mittaritavoitteella. Mittaritavoitteista saavutettiin tai ylitettiin 7 kpl. Kattavimmin to-
teutuivat ydinprosesseille asetetut mittaritavoitteet. Taloudelle asetetut mittaritavoitteet 
eivät toteutuneet. 
 
Asetetut tavoitteet saavutettiin seuraavissa mittareissa:  

− Henkilöstökyselyn tulos (3,3/3,3)) 

− Työelämäpalvelut: at:n ja eat:n volyymi opiskelijavuosina (toteuma 560/440) 

− Suoritettujen tutkintojen määrä (toteuma ao 1060/800) 

− Suoritetut tutkinnon osat (5369/5200) 

− Opiskelijavuodet (2014/1900) 

− Opiskelijoiden keskeyttämisprosentti (6,7/7)  

− Perustutkintojen lähiopetus min/max/vko (toteuma 27/32 – 24/30) 
 

Asetetuista tavoitteista jäivät selkeimmin toteutumatta seuraavat mittarit: 

− Pätevän henkilöstön osuus  

− Työvoimakoulutuksen volyymi opiskelijavuosina  

− Oy:n volyymi opiskelijavuosina 

− Kehittämisrahoitus  
 
Muilta osin poikkeamat olivat vähäisiä. 
 
Strategisista painopisteistä johdettuja toiminnallisten tavoitteiden toteumaa on käsitelty 
toimintakertomuksen kohdassa 8.2. Vastuuyksiköiden talouden toteutuminen/Opetus-
toiminta. 

 
Tarkastuslautakunta toteaa, että strategisista painopisteistä johdetut toiminnallisten ta-
voitteiden (8.2.) toteutumiseksi on tehty runsaasti toimintakertomuksessa esitettyjä 
konkreettisia ja mitattavia toimenpiteitä. Joiltain osin tavoitteiden saavuttaminen jää 
kuitenkin avoimeksi, kuten oppivelvollisuuden pidentämisen vaikutusten huomioiminen 
taloudessa sekä laaditun ala- ja toimipaikkakohtaisen tulevaisuuden ennakointisuunni-
telman linjaukset. 
 
Opiskelijoiden näkemyksen mukaan opiskelumuotona etäkouluratkaisu on haasteelli-
nen ammattikoulussa. Käytännön ammattiopintoja on vaikea opiskella kotona. Opiske-
lijoiden mukaan koulussa on osaavat ja ammattitaitoiset opettajat. Mikäli opinnoissa tai 
terveydessä on ongelmia, voi mennä kuraattorin tai psykologin juttusille. Opiskelijoista 
suurimmalla osalla koulu sujuu hyvin, mutta osalla opiskelijoista koulussa on ongelmia. 
Opiskelijat kokivat positiivisena oppivelvollisuusiän nostamisen, koska itse ei tarvitse 
hankkia kirjoja. 

 
Kuluneen vuoden tarkastuskohteista lautakunta toteaa seuraavaa: 

− Yleis- ja taloushallinnon prosessit ovat pääosin hyvin kuvattu ja dokumentointi on 
kattava. Tätä tukee huolellinen valmistelu. 

− Taloudensuunnittelussa noudatetaan perustellusti varovaisuusperiaatetta. 

− Investoinnit etenevät suunnitellusti ja ohjaus toimii hyvin. 

− Kuntayhtymän tietoturva ja riskienhallinta on asianmukaisesti järjestetty. Kuntayh-
tymässä on tiedostettu henkilötietojen käsittelyyn liittyvät riskit. Tietoturvan riskiä 
minimoidaan jatkuvalla henkilöstön tiedottamisella ja kouluttamisella. Johtamis-
järjestelmässä tunnistettua tiedonkulun riskiä voisi paremmin varmistaa, 
että tieto tavoittaa oikeat henkilöt. 

− Kokonaissuunnittelun ja riskienhallinnan tueksi olisi hyvä koostaa eri toimialojen 
lyhyet kuvaukset, tulevaisuuden tarpeet sekä riskit myös valtuustolle nähtäväksi. 
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− Sisäiseen viestintään on panostettu merkittävästi, esimerkiksi viikkotiedotteen 
avulla. Palaute on ollut myönteistä (4,4). Syksyllä 2021 toteutetun hyvinvointiky-
selyn väittämään - tiedonkulku koko kuntayhtymässä on riittävä – sai keskiarvon 
2,9. Kannustetaan edelleen keskustelemaan tiimeissä siitä, miten tiedon-
siirto erikokoisissa yhteisöissä tehokkaimmin hoituu. 

− Oppimisympäristöjä on monipuolistettu yritysyhteistyönä mm. Novidaan on tehty 
Vahteruksen kanssa hitsauspiste, Pemamekin kanssa robottisolu ja Volvon 
kanssa sähköauton huoltopiste. 

− Liedossa on käynnistetty liiketoiminnan ja sosiaali- ja terveysalan perustutkinnot 
iltamonimuotokoulutukset. 

− Vaikka toimenpiteitä opiskelijoiden koulutuksen keskeyttämisen estä-
miseksi on tehty ja tavoite saavutettiin, on keskeyttäminen lisääntynyt. Tätä 
voisi vielä voimakkaammin ennaltaehkäistä yhteistyössä eri toimipaikkojen 
ja koulutusalojen yhteisesti kehitettävien toimintatapojen ja erilaisten opin-
topolkujen avulla.  

− Opiskelijoiden ohjausosaamista on kehitetty ja ohjaushenkilöstöä on lisätty. Myös 
opiskeluhuollon prosesseja on kehitetty yhteistyössä kuntien kanssa. 

− Konserniohjaus on järjestetty asianmukaisesti. 
 

Tarkastuslautakunta ehdottaa, että jatkossa tavoitteiden toteutumista ja vaikut-
tavuutta arvioidaan enemmän konkreettisten mittareiden kautta. 
 

 

4.3 Taloudelliset tavoitteet 
 
Tuloslaskelman toteutumisvertailu osoittaa, että vuosikate oli 1,84 milj. euroa. Muute-
tussa talousarviossa vuosikate oli 2,01 milj. euroa. Vuosikatetavoite alittui näin ollen 
150.000 euroa. Toimintatuotot ylittyivät 96.000 euroa ja toimintakulut ylittyivät 27.000 
eurolla. Vuosikate alittui 190.000 euroa. Suunnitelman mukaiset poistot olivat 1,33 milj. 
euroa.  
 
Toimintatuotot olivat 21,1 milj. euroa, mikä on 0,58 milj. euroa vähemmän kuin 
vuonna 2020. Merkittävin muutos tapahtui myyntituotoissa. Koko vuoden valtionosuuk-
sien toteuma käyttötaloudessa oli 18,8 milj. euroa. Osa tästä rahoituksesta on ns. lisä-
määrärahaa, joka on tarkoitus käyttää tulevina vuosina. Valtiontalouden kirjauskäytän-
nön mukaan em. tulo kirjataan myöntämisajankohdalle riippumatta siitä, milloin raha 
käytetään. 
 
Toimintakulut olivat 19,2 milj. euroa, mikä ylitti hieman muutetun talousarvio (toteu-
tuma 101,5 %). Henkilöstökulut, palveluiden ostot ja avustukset kotitalouksille ylittivät 
talousarvion. Talousarvion sitovuustaso yhtymävaltuustoon nähden on ns. osasto 2-
taso, joita ovat kuntayhtymä yhteiset ja opetus. Opetuksen toimintakulut olivat 18,5 
milj. euroa (16,8 milj. euroa v. 2020), mikä oli 0,29 milj. € (1,6 %) enemmän kuin muu-
tetussa talousarviossa. Kuntayhtymän yhteiset toimintakulut 0,7 milj. euroa olivat 
29.000 euroa alle talousarvion.  

 
Tilikauden ylijäämäksi muodostui 508.547,83 euroa. Muutetussa talousarviossa ti-
likausi arvioitiin muodostuvan ylijäämäiseksi 678.950 euroa.  
 
Investointimenot olivat yhteensä 1,0 milj. euroa, mikä on 189.000 euroa alle talous-
arvion. Merkittävimpiä investointihankkeita olivat Liedon työtila Pajakujalle ja pihan 
päällystäminen (hanke on vielä kesken) 0,16 milj. euroa, Uudenkaupungin Viikaisten-
tien A-rakennuksen peltikaton uusiminen 0,15 milj. euroa. Loimaalla saatiin valmiiksi 
kaksi isompaa hanketta: Parturikampaamo-osan putkistomuutokset 0,1 milj. euroa ja 
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levyosaston suodatus/kohdepoiston lisäys 74.000 euroa. Irtaimistopuolella merkittävin 
kohde oli kuorma-auton korvaushankinta 0,14 milj. euroa. Hankkeet toteutuivat suun-
nitellusti määrärahan puitteissa. 
 
Kuntayhtymän maksuvalmiusasema pysyi edellisen vuoden tasolla. Kassan riittävyyttä 
kuvaava tunnusluku 162 pv (166 pv) on edelleen erinomaisella tasolla.   

 
Kuntayhtymän velat ja vastuut ovat 15,94 % käyttötuloista (14,97). Velkoihin ja vastui-
siin sisältyvät myös leasing- ja vuokravastuut. Kuntayhtymällä ei ole pitkäaikaista lai-
naa. 
 
Kuntayhtymän taseen mukainen kertynyt ylijäämä on 16,83 milj. euroa, mikä sisältää 
vuoden 2021 ylijäämäisen tuloksen. Kuntayhtymällä ei ole näin ollen kuntalain mu-
kaista alijäämän kattamisvelvoitetta.  
 
Tytäryhtiö Lounais-Suomen koulutus Oy:n liikevaihto oli 11.445,72 euroa (ed. vuosi 
65.851,23 euroa). Yhtiön tulos osoittaa alijäämää 11.347,84 euroa.  
 
Vuoden 2021 talousarviossa tytäryhtiölle ei ole asetettu toiminnallisia tavoitteita. Tar-
kastuslautakunta suosittaa, että jatkossa myös tytäryhtiölle asetetaan toiminnal-
liset ja taloudelliset tavoitteet. 

 
 

5. Tarkastuslautakunnan johtopäätökset 
 

Tarkastuslautakunta katsoo, että Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän yhtymäval-
tuuston hyväksymät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet on pääosin saavutettu 
vuonna 2021.  
 
Tarkastuslautakunta toteaa, että koulutuskuntayhtymän oppilaitokset selviytyivät hyvin 
toisesta koronavuodesta ja tukea kohdistettiin erityisesti niihin opiskelijoihin, jotka kär-
sivät eniten vuoden 2020 etäopetuksesta.  

 
Tarkastuslautakunta lausuu lämpimät kiitoksensa kuntayhtymän henkilökun-
nalle alueen ihmisten hyväksi tehdystä työstä! 

 
Loimaalla, 26.4.2022 
 
 
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän tarkastuslautakunta 
 
 
Sanna Vuolle Mikko Saari 
puheenjohtaja varapuheenjohtaja 
 
 
 
Asmo Mikkola  Nina Savinen   
jäsen  jäsen    
 
 
 
Ilkka Uusitalo 
jäsen 
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