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KOKOUKSEN AVAAMINEN
Puheenjohtaja Toni Forsblom avasi kokouksen.
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NIMENHUUDON TOIMITTAMINEN JA ÄÄNILUETTELON
VAHVISTAMINEN (1/1)
Kuntayhtymämme perussopimuksen 10 §:n 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
Hyväksyttiin päätösesityksen mukaan.
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KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Raision seudun koulutuskuntayhtymän hallintosäännön mukaan valtuuston kokouskutsu
on lähetettävä kuntalain 94§ mukaisessa ajassa, joka on neljä päivää ennen kokousta. Kutsut
lähetetään yhtymävaltuuston ja -hallituksen jäsenille sekä jäsenkuntien kunnanhallituksille.
Kutsu tähän kokoukseen on lähetetty asianomaisille 31.5.2018. Kokouskutsuun on liitetty
tämä esityslista. Ilmoitus kokouksesta on julkaistu yhtymävaltuuston päätöksen mukaisesti
myös Turun Sanomissa.
Perussopimuksen 12 §:n mukaan yhtymävaltuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi
kolmannesta (2/3) sen jäsenistä on paikalla ja he edustavat vähintään puolta (½) kaikkien
jäsenten yhteenlasketusta äänimäärästä.
Päätösehdotus
Yhtymävaltuusto toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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Päätös
Hyväksyttiin päätösesityksen mukaan.
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PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN
Kuntayhtymän hallintosäännön 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 maanantain 18.6.2018 kello 10.00.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kirsi Siira ja Oili Niittynen ja hyväksyttiin tarkastusajankohta.
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ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Päätösehdotus
Yhtymävaltuusto päättää mahdollisten kiireellisenä käsiteltävien asioiden ottamisesta tähän
esityslistaan ja hyväksyy sen.
Päätös
Hyväksyttiin päätösesityksen mukaan.
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KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS (1/2)
Toimintakertomus on osa tilinpäätöstä ja muiden tietojen ohessa yhtymähallituksen on siinä
selvitettävä, miten yhtymävaltuuston määrittämät toiminnalliset tavoitteet on saavutettu.
Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja
sellaisesta kuntayhtymän talouteen liittyvistä oleellisista tapahtumista toiminnassa ja taloudessa, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa. Toimintakertomuksessa tulisi käyttää tunnuslukuja, jotka mahdollistavat eri vuosien vertailun.
Yhtymähallitus on 25.1.2018 kokouksessaan käsitellyt vuoden 2017 tilinpäätöksen suuntaa
antavan tilanteen.
Käsittely 25.1.2018
Kuntalain 113§-115§ mukaan yhtymähallituksen on laadittava tilinpäätös tilikautta seuraavan
vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä
tilintarkastuksen jälkeen saatettava yhtymävaltuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. Yhtymähallitus ja johtava rehtori allekirjoittavat tilinpäätöksen ja vastaavat sen sisällöstä.
Yhtymävaltuuston valitseman tarkastuslautakunnan on valmisteltava hallinnon ja talouden
tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.
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Kuntayhtymän yksiköiden osalta tulot ovat toteutuneet odotetusti. Tulosta korjaa opiskelijamäärän mukaisen lisärahoituksen saaminen. Kuntayhtymän kulut on saatu pidettyä kurissa
palkkakuluja lukuun ottamatta. Talousarvio laadittiin hyvin tiukaksi, ja siksi kasvaneen opiskelijamäärän edellyttämä sekä sijaisuutta vaatineiden poissaolojen lisäresurssointi kasvattivat
henkilöstömenoja. Tilanne on ollut koko ajan hallinnassa ja budjetoitua alijäämää on saatu
kurottua onnistuneella hanketoiminnalla ja kasvaneen opiskelijamäärän ansiosta. Vuodesta
2017 tulee kuitenkin todennäköisesti budjetin mukaisesti alijäämäinen.
Päätösehdotus
Yhtymähallitus merkitsee tiedokseen vuoden 2017 tilinpäätöksen tämänhetkisen tilanteen.
Päätös
Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.
Käsittely 6.3.2018
Toimintakertomus ja tilinpäätösluonnos ovat valmistuneet ja tilintarkastaja on käynyt ne
läpi 13.2.2018.
Ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö uudistui vuonna 2017 historiallisesti. Ammatillisen
koulutuksen järjestäjien järjestämisluvat uusittiin. Reformin myötä jako nuorten ja aikuisten
koulutukseen on poistunut. Tutkinnot suoritetaan yhdellä tavalla. Tutkintojen määrä vähenee ja tutkintojen perusteet uudistuvat vuoteen 2019 mennessä. Rahoitus on siirtymäaikojen jälkeen 2020-luvulla yhä tulossidonnaisempaa. Takana on kova rahoituksen leikkaus, lähes 25 % vuoden 2013 tasoon verrattuna.
Raision seudun koulutuskuntayhtymä onnistui hyvin järjestämislupaprosessissa. Rasekolla
on riittävän kattava tutkintovalikoima luvassaan, vähimmäisopiskelijavuosimäärä on tyydyttävä ja työvoimakoulutuksen järjestämislupa tukee oman toiminta-alueen palvelukykyä. Tavoitteellisten opiskelijavuosien määrä on vuodelle 2018 linjassa alueen kehittymisen kanssa.
Talous tulee olemaan hyvin tiukka vielä useamman vuoden.
Reformiin on julkisuudessa liittynyt paljon negatiivista uutisointia. Ammatillisen koulutuksen
uudistuminen tarkoittaa toteutuessaan pitkällä aikavälillä joustavuutta ja tehokkuutta sääntelyn purun ja valtakunnallisten sähköisten järjestelmien käyttöönoton myötä. Opiskelijalle
uudistukset tarkoittavat yksilöllisen ja aidosti henkilökohtaisen opintopolun mahdollistumista. Uudistuksen kanssa samaan aikaan toteutettu rahoituksen leikkaus ei kuitenkaan helpota uudistusten toimeenpanoa.
Raision seudun koulutuskuntayhtymä pitää kiinni opiskelijoiden oikeudesta opetukseen ja
ohjaukseen. Strategiansa mukaisesti Raseko on hakenut talouden sopeuttamisen keinot hallinnon ja tukipalvelujen tehostamisesta sekä keskittänyt toimintaa yhdelle kampukselle Raisioon. Lisäksi toimintaa on edelleen Mynämäessä ja Naantalissa.
Raision seudun koulutuskuntayhtymän toiminnalliset tavoitteet on saavutettu hyvin, vaikka
takana on raskas vuosi. Aikajänne erilaisten asioiden läpiviemiseen on ollut valtiovallan päätöksenteon ja aikataulujen vuoksi äärimmäisen tiukkaa läpi vuoden. Raision seudun koulutuskuntayhtymän henkilöstö on venynyt ja suoriutunut kiitettävästi toiminnan uudistamisesta. Toimeenpano jatkuu vuosina 2018-2019.
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Kuntayhtymän tilinpäätösvuoden toimintakulut olivat 15.485.665,54 € ja vastaavasti toimintatuotot 16.014.428,49 €. Vuonna 2017 valtion ylläpitäjälle maksama ammatillisen peruskoulutuksen yksikköhinta oli Rasekolle 8.859,68, josta rahoitus 99,1% eli 8.779,94. Rahoitusta Raseko sai 1.324,8 yksikköä. Budjetoitua alijäämää on saatu pienennettyä.
Päätösehdotus
Yhtymähallitus hyväksyy toimintakertomuksen.
Päätös
Hyväksyttiin päätösesityksen mukaan.
Valtuusto 14.6.2018
Päätösehdotus
Yhtymävaltuusto hyväksyy tilinpäätökseen sisältyvän toimintakertomuksen.
Päätös
Hyväksyttiin päätösesityksen mukaan.
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KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖS (1/3)
Suomen Kuntaliiton ja sen kirjanpitojaoston ohjeiden mukaan tilinpäätökseen on Rasekon
tapauksessa sisällyttävä ainakin seuraavat osat: tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot, talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. Tätä yhtymähallituksen
valmistelemaa asiakokonaisuutta täydentävät tarkastuslautakunnan laatima arviointikertomus ja tarkastuslautakunnan valmistelema tilintarkastajan laatima tilintarkastuskertomus.
Tilinpäätösvuoden talousarviossa oli ennakoitu tilikauden tulos poistojen jälkeen alijäämäiseksi.
Talousarvion toteutuma toimintakulujen (käyttömenojen) osalta oli 97,7 %. Tulopuolella
toteutuma oli 100,9 %. Tulopuolen ylitys aiheutuu ylipaikoilla olleisiin perustutkinto-opiskelijoihin saadusta vos-rahoituksesta sekä hanketuotoista. Kaikki opiskelijapaikat on voitu
täyttää.
Vuonna 2017 valtion ylläpitäjälle maksama ammatillisen peruskoulutuksen yksikköhinta oli
Rasekolle 8.859,68, josta rahoitus 99,1% eli 8.779,94. Rahoitusta Raseko sai 1.324,8 yksikköä. Yksikköhinta laski 3,7 % edellisvuodesta, jolloin se oli 9.116,06 €. Opiskelijakohtaista
käyttökustannusta on kyetty edelleen laskemaan ja toiminta on edelleen pystytty rahoittamaan valtion maksamalla opiskelijakohtaisella yksikköhintarahoituksella sekä opiskelijatöiden myyntituloilla. Investoinnit olivat vuonna 2017 yhteensä 1.557.679,31 euroa.
Kuntayhtymän alijäämä oli vuonna 2017 yhteensä 127.206,08 euroa.
Päätösehdotus
Yhtymähallitus päättää
1) hyväksyä tilinpäätöksen,
2) todeta omalta osaltaan yhtymävaltuuston vuodelle 2017 asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetuiksi ja esittää liitteen mukaisen
toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen 2017 yhtymävaltuustolle
3) esittää vuoden 2017 alijäämäisen tuloksen 1.101.785,28 euroa käsittelystä:
1.

Poistoero
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2.

3.

4.

Poistoeroa lisätään (-)1.558.183,40 euroa valmistuneille investointihankkeille kohdennettujen investointivarausten verran ja poistoeroja
tuloutetaan suunnitelman mukaisesti (+)974.579,20 euroa
Varaukset
Puretaan ja tuloutetaan Juhaninkuja 1 saneerausvarausta 1.500.000,00
valmistuneen saneerauksen osalta sekä Rasekon ammattiopiston kehittämis- ja investointivarausta 58.183,40 euroa laite- ja kalustohankintoihin.
Peruspääoman korko
Peruspääoman korkoa ei makseta 1.1.2018 voimaan tulleen Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017 mukaisesti, §28 Järjestämisluvan myöntämisen edellytykset: tutkintoja ja koulutusta ei saa järjestää taloudellisen
voiton tavoittelemiseksi.
Tilikaudelta alijäämä 127.206,08 euroa siirretään edellisten tilikausien
ylijäämä/alijäämä –tilille.

Lisäksi yhtymähallitus päättää allekirjoittaa vuoden 2017 tilinpäätöksen ja
jättää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi sekä saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen yhtymävaltuuston käsiteltäväksi.
Päätös
Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.
Yhtymähallitus 19.4.2018 Peruspääoman korko
Raision seudun koulutuskuntayhtymän jäsenkuntien kaupungin- ja kunnanjohtajat ovat kiinnittäneet huomiota siihen, että yhtymähallitus ei esitä valtuustolle peruspääoman koron
maksamista. Naantalin kaupungin lakimies on kysynyt opetus- ja kulttuuriministeriöstä lain
kohdan tulkintaa ja saanut vastauksen, jonka mukaan laki ammatillisesta koulutuksesta ei
estä peruspääoman koron maksamista. Ks. lain 28 § 1 momentissa säädetty ”Tutkintoja tai
koulutusta ei saa järjestää taloudellisen voiton tavoittelemiseksi” ei saadun vastauksen mukaan tarkoita kuntayhtymän peruspääomalle maksettavaa korkoa, kunhan koron määrä ei
ylitä kohtuullista tasoa.
Johtava rehtori on saanut pyynnön ottaa asia esiin yhtymähallituksessa ja korjata asia ennen
kevään valtuustoa.
Raision seudun koulutuskuntayhtymän säästöistä on kohdistunut pienentyneiden valtionosuusmaksujen ansiosta jäsenkunnille noin 2,7 miljoonan euron säästö (kuntien maksuosuus
ammatillisesta koulutuksesta on vuonna 2018 noin 38 €/asukas pienempi kuin vuonna
2016). Kuntayhtymän taloudellinen tilanne on ammatillisen koulutuksen säästöjen vuoksi
erittäin tiukka.
Kustannusten nousun vuoksi voidaan joutua lisämäärärahan anomiseen käyttötalousosaan
ilman peruspääomankoron maksuakin.
Päätösehdotus
Yhtymähallitus päättää pyytää jäsenkunnilta 30.4.2018 mennessä lausunnon
pääoman koron maksamisesta tai mahdollisuudesta poiketa konserniohjeista.
Käsittely 19.4.2018
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Puheenjohtaja esitti, että kunnille maksetaan peruspääoman korko ja että tulevina vuosina, koulutuskuntayhtymän talouden tai muiden erityisten syiden niin
vaatiessa, Rasekon tulee käydä neuvottelut hyvissä ajoin jäsenkuntien kanssa
mahdollisesta vapauttamisesta kuluvan vuoden peruspääomankoron maksamisen osalta. Päätös neuvottelujen aloittamisesta tehdään erikseen Rasekon yhtymähallituksessa.
Esittelijän muutettu päätösehdotus
Esittelijän uusi päätösehdotus oli puheenjohtajan ehdotuksen mukaisesti, että
kunnille maksetaan peruspääoman korko, ja että tulevina vuosina, koulutuskuntayhtymän talouden tai muiden erityisten syiden niin vaatiessa, Rasekon
tulee käydä neuvottelut hyvissä ajoin jäsenkuntien kanssa mahdollisesta vapauttamisesta kuluvan vuoden peruspääomankoron maksamisen osalta. Päätös
neuvottelujen aloittamisesta tehdään erikseen Rasekon yhtymähallituksessa.
Päätös
Hyväksyttiin yksimielisesti muutetun päätösehdotuksen mukaisesti.
Valtuuston käsittely 14.6.2018
Päätösehdotus
Valtuusto päättää, että
1) hyväksyä tilinpäätöksen,
2) todeta omalta osaltaan yhtymävaltuuston vuodelle 2017 asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetuiksi ja esittää liitteen
mukaisen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen 2017 yhtymävaltuustolle
3) hyväksyä yhtymähallituksen esityksen vuoden 2017 alijäämäisen tuloksen 1.101.785,28 euroa käsittelystä:
1. Poistoero
Poistoeroa lisätään (-)1.558.183,40 euroa valmistuneille investointihankkeille kohdennettujen investointivarausten verran ja
poistoeroja tuloutetaan suunnitelman mukaisesti (+)974.579,20
euroa
2. Varaukset
Puretaan ja tuloutetaan Juhaninkuja 1 saneerausvarausta
1.500.000,00 valmistuneen saneerauksen osalta sekä Rasekon ammattiopiston kehittämis- ja investointivarausta 58.183,40 euroa
laite- ja kalustohankintoihin.
3. Peruspääoman korko
Kunnille maksetaan peruspääoman korko, ja että tulevina vuosina,
koulutuskuntayhtymän talouden tai muiden erityisten syiden niin
vaatiessa, Rasekon tulee käydä neuvottelut hyvissä ajoin jäsenkun-
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tien kanssa mahdollisesta vapauttamisesta kuluvan vuoden peruspääomankoron maksamisen osalta. Päätös neuvottelujen aloittamisesta tehdään erikseen Rasekon yhtymähallituksessa.
4. Tilikaudelta alijäämä 127.206,08 euroa siirretään edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä –tilille.
Valtuusto totesi yksimielisesti, että peruspääoman korkoa maksetaan 2%.
Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Juha Takanen totesi, että tarkastuslautakunta on käsitellyt kuntayhtymän tilinpäätöksen ja yhtyy tilintarkastajan näkemykseen ja esittää yhtymävaltuustolle vuoden 2017 tilinpäätöksen hyväksymistä sekä vastuuvapauden myöntämistä
tilivelvollisille.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin täydennyksillä seuraavasti:
1) Valtuusto päättää hyväksyä tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille,
2) todeta omalta osaltaan yhtymävaltuuston vuodelle 2017 asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetuiksi ja esittää liitteen mukaisen
toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen 2017 yhtymävaltuustolle
3) hyväksyä yhtymähallituksen esityksen vuoden 2017 alijäämäisen tuloksen
1.101.785,28 euroa käsittelystä:
1. Poistoero
Poistoeroa lisätään (-)1.558.183,40 euroa valmistuneille investointihankkeille kohdennettujen investointivarausten verran ja poistoeroja tuloutetaan suunnitelman mukaisesti (+)974.579,20 euroa
2. Varaukset
Puretaan ja tuloutetaan Juhaninkuja 1 saneerausvarausta
1.500.000,00 valmistuneen saneerauksen osalta sekä Rasekon ammattiopiston kehittämis- ja investointivarausta 58.183,40 euroa
laite- ja kalustohankintoihin.
3. Peruspääoman korko
Kunnille maksetaan 2%:n peruspääoman korko, ja että tulevina
vuosina, koulutuskuntayhtymän talouden tai muiden erityisten syiden niin vaatiessa, Rasekon tulee käydä neuvottelut hyvissä ajoin
jäsenkuntien kanssa mahdollisesta vapauttamisesta kuluvan vuoden peruspääomankoron maksamisen osalta. Päätös neuvottelujen
aloittamisesta tehdään erikseen Rasekon yhtymähallituksessa.
4. Tilikaudelta alijäämä 127.206,08 euroa siirretään edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä –tilille.
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TALOUSARVIO 2018 LISÄMÄÄRÄRAHA-ANOMUS / INVESTOINNIT
Yhtymähallitus 19.4.2018
Raision seudun koulutuskuntayhtymän talousarviossa on vuodelle 2018 varattu 230.000 €:n
määräraha Eeronkuja 3:n C-rakennuksen itäsiiven saneeraukseen.
Rakentaminen on selvästi kuumentunut nyt ja sama tilanne jatkuu vielä pitkään. Raaka-aineiden,
koneiden ja työn hinta on noussut. Urakkatarjouksia onneksi saatiin ja urakoitsijoiden kanssa on
käyty selontekoneuvottelut. Töiden osuus on 253.570 €, suunnittelu- ja valvontakulut 26.000 €
ja lisätöiden ja muuttokustannusten arvio on 15.000 €. Hanke tulee maksamaan yhteensä noin
300.000 €. Lisämäärärahan tarve on 70.000 €.
Mahdollisuudet hankkeen pilkkomiseen, jonkin osan pois jättämiseen tai muutoksiin on selvitetty, mutta rakennushanke on välttämätön paitsi toteuttaa myös toteuttaa se suunnitellulla tavalla. Rakennusurakan sai Rakennusliike Kemppe Oy ja LVIS-urakan TRP-Group Oy. Automaatiourakan toteuttaa Schnider Electric Buildings Finland Oy.
Päätösehdotus
Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle vuodelle 2018 lisämäärärahaa
investointiosaan Eeronkuja 3:n C-rakennuksen itäsiiven saneeraukseen 70.000 €.
Päätös
Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

Valtuusto 14.6.2018
Päätösehdotus
Valtuusto päättää hyväksyä vuodelle 2018 lisämäärärahaa investointiosaan Eeronkuja 3:n
C-rakennuksen itäsiiven saneeraukseen 70.000 €.
Päätös
Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.
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PEDAGOGISEN TOIMINNAN STRATEGIA (1/4)
Yhtymähallitus 19.4.2018
Raision seudun koulutuskuntayhtymän pedagogisen toiminnan strategia on tarpeen päivittää
muuttuneen lainsäädännön mukaiseksi.
Päätösehdotus
Yhtymähallitus esittää valtuustolle pedagogisen toiminnan strategian päivittämistä
liitteen mukaisesti.
Päätös
Hyväksyttiin päätösesityksen mukaan.

Valtuusto käsittely 14.6.2018
Päätösehdotus
Yhtymävaltuusto hyväksyy pedagogisen toiminnan strategian päivittämisen liitteen mukaisesti.
Päätös
Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.
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LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOT (1/5)
Yhtymähallitus 24.5.2018
Luottamushenkilöiden palkkiot on tarkastettu valtuustokausittain. Edellisen kerran palkkioita on
korotettu syksyllä 2008. Palkkiot ovat edelleen kilpailukykyisiä vastaaviin kokouspalkkioihin verrattuna. Taloudellinen tilanne huomioiden korotusvaraa ei juurikaan ole olemassa.
Liitteenä Raision seudun koulutuskuntayhtymän palkkiosääntö, jossa palkkiot on määritetty.
Matkakorvaukset ovat olleet virkaehtosopimuksen mukaiset.
Päätösehdotus
Yhtymähallitus esittää valtuustolle, että se päättää vahvistaa valtuustokaudelle
2018-2020 kuntayhtymämme luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaan maksettavat palkkiot ja korvaukset ilman muutoksia.

Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.
Valtuusto käsittely 14.6.2018
Päätösehdotus
Valtuusto päättää vahvistaa valtuustokaudelle 2018-2020 kuntayhtymämme luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaan maksettavat palkkiot ja korvaukset ilman muutoksia.
Päätös
Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.
11

ILMOITUSASIAT
Päätösehdotus
Ei ilmoitusasioita
Päätös
Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.

12

SELVITYKSENANTAJIEN VALITSEMINEN
Päätösehdotus
Yhtymävaltuusto valitsee selvityksenantajiksi tämän kokouksen päätöksistä
mahdollisesti tehtäviin valituksiin yhtymävaltuuston puheenjohtajan ja
sihteerin.
Päätös
Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.
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Pöytäkirjan vakuudeksi

___________________________
Toni Forsblom
Yhtymävaltuuston puheenjohtaja

__________________________
Maria Taipale
Yhtymävaltuuston sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Raisiossa 18.6.2018

___________________________
Kirsi Siira
Pöytäkirjantarkastaja

_________________________
Oili Niittynen
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: 1-5 ja 11-12
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 6-10
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.
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4. NÄHTÄVÄNÄ OLO
Tämä pöytäkirja on nähtävillä Raision seudun koulutuskuntayhtymän kotisivuilla
www.raseko.fi 18.6-2.7.2018.

