Yhtymähallituksen tehtävät
Yhtymävaltuuston valitsema 11-jäseninen yhtymähallitus vastaa yhtymän hallinnosta ja taloudesta sekä
yhtymävaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Yhtymähallitus
valvoo yhtymän etua ja edustaa yhtymää, käyttää puhevaltaa ja tekee sen puolesta sopimukset. Yhtymähallitus johtaa koulutusyhtymän koulutus-, kehittämis- ja projektitoimintaa ja huolehtii siitä, että koulutusyhtymän viranomaiset toimivat aloitteellisesti ja aktiivisesti. Yhtymähallitus huolehtii koulutusyhtymän
taloudesta ja omaisuudesta sekä antaa taloutta ja toimintaa koskevia yleisohjeita ja päätöksiä.

Hallituksen ratkaisuvaltaan kuuluu
tulosalueiden johtajien valinta
tulosyksiköistä päättäminen
talousarviolainojen ottaminen, takaisinmaksu ja lainaehtojen muuttaminen valtuuston talousarviossa
tai erikseen tekemän päätöksen rajoissa
osakkeiden, osuuksien ja muiden arvopapereiden osto ja myynti valtuuston talousarviossa tai erikseen tekemän päätöksen rajoissa
valtuuston päätöksellä oppilastyötä varten hankittujen tonttien ja määräalojen luovuttaminen kiinteistöjen myynnin yhteydessä
sisäisen valvonnan järjestäminen ja yhteen sovittaminen siten, että yhtymän toiminnan laillisuus ja
tuloksellisuus varmistetaan
riskienhallinnan järjestäminen siten, että yhtymän toiminnan olennaiset riskit tunnistetaan ja kuvataan, riskin toteutumisen vaikutukset ja toteutumisen todennäköisyys sekä mahdollisuudet hallita
riskiä arvioidaan
hyväksyä sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat ohjeet ja menettelytavat sekä valvoa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanoa
antaa toimintakertomuksessa tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä sekä selvityksen konsernivalvonnasta ja merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä
turvallisuussuunnittelun ohjaus sekä päätökset toiminta- ja omaisuusvakuutusten ottamisesta ja kilpailuttamisen perusteista
vahingonkorvauksen myöntäminen tapauksissa, joissa koulutusyhtymä on korvausvelvollinen eikä
kyseistä riskiä ole vakuutettu
valtionosuuslainsäädännössä tarkoitetun hankesuunnitelman tai vastaavan suunnitelman hyväksyminen valtuuston vahvistaman kustannusarvion rajoissa
vahvistettuihin suunnitelmiin sisältyvien rakennushankkeiden ja merkittävien kunnossapitohankkeiden pääpiirustusten ja kustannusarvion hyväksyminen sekä toteutuksesta päättäminen
säädettyjen poikkeuslupien hakeminen sekä viranomaislupaa edellyttävän kokeilutoiminnan aloittaminen
koulutusyhtymälle testamentatun omaisuuden vastaanottamisesta päättäminen
koulutusalakohtaisten ja monialaisten toimielinten asettaminen
koulutuksen järjestämislupiin liittyvien asioiden sekä niihin liittyen koulutustarjonnan linjauksista
koulutusten toteuttamissuunnitelmia koskevan yhteisen osan hyväksymisestä päättäminen
yhteisten järjestyssääntöjen vahvistaminen
virkojen perustaminen ja lakkauttaminen
selityksen antaminen valtuuston päätöksestä tehdyn valituksen johdosta
hyväksyä yleiset ohjeet viestinnän ja tiedottamisen periaatteista
asioiden ratkaiseminen, joita ei ole lailla, asetuksella, perussopimuksella tai muulla säännöllä määrätty muiden toimielinten tehtäväksi.
Koulutusyhtymän hallitus voi päätöksellään siirtää sille säännöissä määrättyjä asioita edelleen alaisensa
viranomaisen ratkaistavaksi.
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