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RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ 

 
TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2016 
 
1. Tarkastuslautakunnan kokoonpano ja toiminta  
 

Raision seudun koulutuskuntayhtymän tarkastuslautakuntaan kuuluvat seuraavat varsinaiset jäsenet: 
 

Juha Takanen    puheenjohtaja 
Seija Sorsavirta varapuheenjohtaja 
Aarre Lehtonen jäsen 

 
Ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen vastaavassa järjestyksessä: 
  
Reijo Vuorinen 
Kati Kurikka 
Aarne Lehtonen 

 
Tarkastuslautakunnan sihteerinä toimii johdon sihteeri Virpi Nordlund. 

 
Tarkastuslautakunta on tutustunut koulutuskuntayhtymän tilinpäätökseen 2016, toimintaan sekä ta-
lousarvioon 2017 ja taloussuunnitelmaan 2017-2019. Lautakunta on seurannut koulutuskuntayhty-
mään kuuluvien yksikköjen toimintaa sekä kuullut johtavaa rehtoria ja talouspäällikköä ja muita vi-
ranhaltijoita. 
 
Tarkastuslautakunta on tehnyt arviointikäyntejä koulutuskuntayhtymän eri oppilaitoksissa arviointi-
vuoden aikana seuraavasti: 

 
Kokousaika ja paikka Kokouksen keskeiset asiat 
10.2.2016 Raision seudun koulutus-
kuntayhtymä, Purokatu 1, 21200 Rai-
sio 

• Tutustuminen Eeronkuja 4:n toimintaan ja tiloihin 
 

20.4.2016 Raision seudun koulutus-
kuntayhtymä, Purokatu 1, 21200 Rai-
sio 

• Raision seudun koulutuskuntayhtymän toimintaker-
tomus ja tilinpäätösehdotus 2015 

• Tilintarkastajan esittämät asiat ja tilintarkastuskerto-
mus 2015 

• Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2015 
 

7.9.2016 Rasekon aikuisopisto Ti-
mali, Juhaninkuja 1, 21200 Raisio 

• Timalin toiminnan arviointi 
• Tutustuminen Timalin toimintaan ja tiloihin 

 
1.12.2016 Raision seudun koulutus-
kuntayhtymä, Purokatu 1, 21200 Rai-
sio 

• Tilintarkastusyhteisön valinta 
• Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma 2016 
• Tilintarkastusyhteisön työohjelma 2016 
• Kuntayhtymän talousarvion 30.9.2016 toteutuminen  
• Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2019 

sekä vuoden 2017 talousarvio 
• Tarkastustoiminnan talousarvio vuodelle 2017 

 
 

virpi.nordlund
Konekirjoitusteksti
Yhtymävaltuusto 20.6.2017 Liite 1/4



RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2016

sivu 2/2
18.4. 2017/VN

Suunnitellun mukaisesti arviointivuoden aikana tarkastuslautakunta on tutustunut Rasekon aikuis-
opisto Timalin toimintaan. Arviointikäyntien organisoimiseksi ja perustietojen keräämiseen käytettiin
BDO Audiator Oy:n laatimaa arviointilomaketta. Arviointilomakkeen tarkoituksena on antaa perus-
tietoja toimialan/vastuualueen toiminnasta, toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista, suunnittelu-
ja seurantajärjestelmästä ja johtamisesta sekä erikseen mainittuihin asiakokonaisuuksiin liittyvistä
menettelytavoista. Lomake täytetään etukäteen ja lähetetään tarkastuslautakunnalle hyvissä ajoin
ennen kokousta tutustumista varten.

Tarkastuslautakunta on seurannut tilikauden aikana taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden to-
teutumista yhtymähallituksen pöytäkirjojen avulla. Tiedot amointikertomusta varten on saatu käyt-
täen tietolähteinä kuntayhtymän omia selvityksiä ja suunnitelmia sekä saatavilla olevia tilastoja.

2. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

Voimassa olevan kuntalain (365/1995) mukaan kuntayhtymän tarkastuslautakunnan tehtävänä on
arvioida miten valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat toteutuneet.

Vuoden 2016 toimintasuunnitelmassa asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet on saavutettu
siten kuin kyseisen vuoden tilinpäätöksessä on esitetty.

Kuntayhtymän tulosyksiköiden toiminnalliset tavoitteet saavutettiin.

Tilinpäätösvuoden tulos on 61. 402, 80  . Kulut on pidetty kurissa ja toimintaa tehostettu. Talousar-
vioon osin sisältymätön, ansaittu tuloksellisuusrahoitus parantaa myös tulosta. Tilikauden ylijäämäksi
jää l .035. 819, 58 euroa.

Talousarvion toteutuma toimintakulujen (käyttömenojen) osalta oli 91,9 %. Tulopuolella toteutuma
oli 101, 1 %.

Kuntayhtymän omaisuutta on hoidettu hyvin.

3. Muut havainnot

Lautakunta on tutustunut 27. 2. 201 7 päivättyyn tilintarkastuskertomukseen. Lautakunta yhtyy tilin-
tarkastuskertomuksessa esitettyyn sekä esittää yhtymävaltuustolle, että tilinpäätös hyväksytään ja
tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus vuodelta 2016.

Raisiossa 3. 5. 2017

Juha Takanen
tarkastuslautakunnan pj.
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Seija ^orsavirta
tarkastuslautakunnan vpj.

Aarre Lehtonen

tarkastuslautakunnan jäsen
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