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KOKOUKSEN AVAAMINEN
Hallintosäännön mukaan yhtymävaltuuston toimikauden ensimmäisen kokouksen kutsuu
koolle yhtymähallituksen puheenjohtaja.
Hallintosäännön 80 § mukaan kokouksen avaa iältään vanhin läsnä oleva valtuutettu, joka
johtaa puhetta, kunnes valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat on valittu.
Päätös
Valtuutettu Juha Takanen avasi kokouksen ja toivotti valtuutetut tervetulleeksi uudelle valtuustokaudella.
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NIMENHUUDON TOIMITTAMINEN JA ÄÄNILUETTELON
VAHVISTAMINEN (2/1)
Kuntayhtymämme perussopimuksen 10 § mukaan yhtymävaltuuston kokouksessa on kullakin jäsenkunnalla yksi ääni sen varaamaa osuutta kohti, kuitenkin enintään kymmenen ääntä.
Jäsenkuntien äänimäärä jakaantuu tasan sen valitsemien, paikalla olevien yhtymävaltuuston
jäsenten kesken.
Päätösehdotus
Läsnä olevien toteamiseksi toimitetaan nimenhuuto ja sen perusteella hyväksytään kokousta
varten ääniluettelo.
Päätös
Ääniluettelossa mainittujen yhtymävaltuuston jäsenten lisäksi kokoukseen osallistuivat yhtymävaltuuston sihteeri johtava rehtori Maria Taipale ja hallintojohtaja Pauliina Sarilo.
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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Hallintosäännön 85 § mukaan kokouskutsu on lähetettävä kuntalain määräämässä ajassa ennen kokousta yhtymävaltuuston ja -hallituksen jäsenille sekä jäsenkuntien kunnanhallituksille.
Kutsu tähän kokoukseen on lähetetty asianomaisille 16.8.2017. Kokouskutsuun on liitetty
tämä esityslista. Ilmoitus kokouksesta on julkaistu yhtymävaltuuston päätöksen mukaisesti
myös Turun Sanomissa.
Perussopimuksen 11 §:n mukaan yhtymävaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi
kolmannesta (2/3) sen jäsenistä on paikalla ja he edustavat vähintään puolta (½) kaikkien
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jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.
Päätösehdotus
Yhtymävaltuusto toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN
Hallintosäännön 106 § mukaan yhtymävaltuuston pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kertaa
sitä varten valittua valtuutettua, jollei yhtymävaltuusto jonkin asian kohdalla päätä, että pöytäkirja tarkastetaan muulla tavalla.
Päätösehdotus
Yhtymävaltuusto valitsee keskuudestaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja määrää tarkastusajankohdaksi keskiviikkona 6. syyskuuta 2017 kello 15.30.
Päätös
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi Pia Vihermaa ja Sari Outinen
sekä hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti tarkastusajankohdaksi keskiviikko 6.9.2017
klo 15.30 Purokatu 1, 3. krs.
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ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Päätösehdotus
Yhtymävaltuusto päättää mahdollisten kiireellisenä käsiteltävien asioiden ottamisesta tähän
esityslistaan ja hyväksyy sen.
Päätös
Yhtymävaltuusto hyväksyi esityslistan.
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VAALILAUTAKUNTA
Hallintosäännön 110 § mukaan yhtymävaltuusto valitsee ensimmäisessä kokouksessaan toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on
viisi jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen.
Yhtymävaltuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Lautakunnan sihteerinä toimii yhtymävaltuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei yhtymävaltuusto toisin päätä.
Päätösehdotus
Yhtymävaltuusto valitsee vaalilautakuntaan viisi jäsentä ja kullekin henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee varsinaisista jäsenistä lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Päätös
Yhtymävaltuusto valitsi vaalilautakuntaan puheenjohtajaksi Anu Tuomisen ja hänen varajäsenekseen Heikki Ruuskasen, varapuheenjohtajaksi Kirsi Siiran ja hänen varajäsenekseen Teija
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Leinon, jäseniksi Miika Randellin (varalle Vesa Ahokas), Sari Outisen (varalle Tiina Karjalainen) ja Jukka Rantalan (varalle Tero Reunanen).
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YHTYMÄVALTUUSTON PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJIEN
VALITSEMINEN
Hallintosäännön 80 § mukaan yhtymävaltuusto valitsee keskuudestaan toimikaudekseen puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa.
Kuntalain mukaan heidät on valittava samassa vaalitoimituksessa siten, että puheenjohtajaksi
tulee eniten ääniä saanut, ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi seuraavaksi eniten ääniä saanut ja toiseksi varapuheenjohtajaksi tämän jälkeen eniten ääniä saanut ehdokas.
Päätösehdotus
Yhtymävaltuusto valitsee puheenjohtajistonsa toimikaudekseen 2017 - 2021.
Päätös
Yhtymävaltuusto valitsi puheenjohtajaksi Toni Forsblomin, ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi Antti Airikin ja toiseksi varapuheenjohtajaksi Tuulia Suomisen.
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YHTYMÄHALLITUKSEN JA SEN PUHEENJOHTAJIEN VALINTA
Kuntalain mukaan yhtymävaltuusto valitsee toimikaudekseen yhtymähallituksen jäsenet ja
kullekin heistä henkilökohtaisen varajäsenen.
Raision seudun koulutuskuntayhtymän perussopimuksen mukaan yhtymähallituksessa on
seitsemän jäsentä. Tasa-arvolain mukaan jäsenistössä on oltava vähintään 40 % eli kolme jäsentä kumpaakin sukupuolta.
Yhtymävaltuusto määrää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja kaksi varapuheenjohtajiksi.
Päätösehdotus
Yhtymävaltuusto valitsee toimikaudekseen yhtymähallitukseen seitsemän jäsentä ja heille
henkilökohtaiset varajäsenet sekä määrää yhden jäsenen puheenjohtajaksi ja kaksi varapuheenjohtajiksi.
Päätös
Yhtymävaltuusto valitsi yhtymähallituksen puheenjohtajaksi Ari Leinosen (varajäsen Jukka
Rantala), I varapuheenjohtajaksi Johanna Laamasen (varajäsen Hannele Vienonen), II varapuheenjohtajaksi Aappo Kontun (varajäsen Petteri Huuskonen) ja yhtymähallituksen jäseniksi
Vesa Parantaisen (varajäsen Hannele Alanen), Mari Rissasen (varajäsen Jussi Tähti), Anu Taivalkosken (varajäsen Sanna Pausio) ja Kiira Lasarov-Pernajan (varajäsen VIHR Satu Hakanummi).
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TARKASTUSLAUTAKUNNAN JA SEN PUHEENJOHTAJIEN VALINTA
Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.
Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja kuntalain ja Raision
seudun koulutuskuntayhtymän tarkastussäännön mukaisesti.
Kuntalain 121 ja 122 § mukaan yhtymävaltuusto asettaa toimikauttaan vastaavien vuosien
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hallinnon ja talouden tarkastusta varten tarkastuslautakunnan sekä tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön (JHTT). Yhtymävaltuuston hyväksymän kuntayhtymän hallintosäännön
mukaan tarkastuslautakunnassa on kolme jäsentä.
Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja. Lisäksi on otettava huomioon tasa-arvolain määräykset.
Jokaiselle jäsenelle valitaan myös henkilökohtainen varajäsen.
Päätösehdotus
Yhtymävaltuusto valitsee kolmijäsenisen tarkastuslautakunnan ja heille henkilökohtaiset varajäsenet sekä määrää yhden heistä puheenjohtajaksi ja toisen varapuheenjohtajaksi.
Päätös
Yhtymävaltuusto valitsi tarkastuslautakunnan puheenjohtajaksi Juha Takasen, hänen varajäsenekseen Hannele Vienosen, varapuheenjohtajaksi Jukka Rantalan ja hänen varajäsenekseen
Seija Sorsavirran ja jäseneksi Eija Nurmen ja hänen varajäsenekseen Pia Vihermaan.
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YHTYMÄVALTUUSTON ILMOITUSLEHDET
Yhtymävaltuuston päätöksen mukaisesti sen ilmoitukset on julkaistu Turun Sanomissa.
Päätösehdotus
Yhtymävaltuusto päättää jatkaa nykyistä ilmoituskäytäntöä.
Päätös
Yhtymävaltuusto päätti jatkaa nykyistä ilmoituskäytäntöä.
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ILMOITUSASIAT
Päätösehdotus
Yhtymävaltuusto merkitsee tiedokseen ilmoitusasiat.
Päätös
Ei ilmoitusasioita.
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KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄT ASIAT
Päätösehdotus
Yhtymävaltuusto päättää mahdollisten kiireellisten asioiden käsittelystä.
Päätös
Ei kiireellisenä käsiteltäviä asioita.
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SELVITYKSENANTAJIEN VALITSEMINEN
Päätösehdotus
Yhtymävaltuusto valitsee selvityksenantajiksi tämän kokouksen päätöksistä mahdollisesti
tehtäviin valituksiin yhtymävaltuuston puheenjohtajan ja sihteerin.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
ESITYSLISTA 2/2017
sivu 5 / 6
Yhtymävaltuusto
____________________________________________________________________________

Pöytäkirjan vakuudeksi
___________________________
Juha Takanen
Kokouksen puheenjohtaja §16-22

___________________________
Toni Forsblom
Yhtymävaltuuston puheenjohtaja

__________________________
Maria Taipale
Yhtymävaltuuston sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Raisiossa 6.9.2017

___________________________
Pia Vihermaa
Pöytäkirjantarkastaja

_________________________
Sari Outinen
Pöytäkirjantarkastaja
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MUUTOKSENHAKU
1. MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös
koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 16-20, 26-28
2. VALITUSOIKEUS
Kunnallisvalituksen saa tehdä kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen sekä se, johon päätös on
kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.
3. VALITUSOSOITUS
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella: Pykälät 21-25
KUNNALLISVALITUSVIRANOMAINEN
Turun hallinto-oikeus
Yliopistonkatu 34 / PL 32, 20101 Turku
turku.hao@oikeus.fi
VALITUSAIKA
Valitusaika 30 päivää. Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista.
VALITUSKIRJA
Valituskirjassa on ilmoitettava:
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite
- päätös johon haetaan muutosta
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
- muutosvaatimuksen perusteet
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Mikäli ainoastaan
laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta
ja postiosoite.
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna
jäljennöksenä sekä todistus päivästä, josta valitusaika on luettava.
4. NÄHTÄVÄNÄ OLO
Tämä pöytäkirja on nähtävä Raision seudun koulutuskuntayhtymän kotisivuilla www.raseko.fi 7.96.10.2017.

