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RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTTMÄ
TARKASTUSLAUTAKUNNAN
l. Tarkastuslautakunnan

ARVIOINTIKERTOMUS 2017

kokoonpano ja toiminta

Raision seudun koulutuskuntayhtymän tarkastuslautakuntaan kuuluvat seuraavat varsinaiset jäsenet:
Juha Takanen
Miika Randell

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja

Eija Nurmi

jäsen

Ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen vastaavassa järjestyksessä:
Hannele Vienonen

Jari Olli
Pia Vihermaa

Tarkastuslautakunnan sihteerinä toimii johdon sihteeri Aliisa Haltsonen.

Tarkastuslautakunta on tutustunut koulutuskuntayhtymän tilinpäätökseen 2017, toimintaan sekätalousarvioon 2018 ja taloussuunnitelmaan 2018-2020. Lautakunta on seurannut koulutuskuntayhtymaan kuuluvien yksikköjen toimintaa sekä kuullut Johtavaa rehtoria ja talouspäällikköä Ja muita viranhaItiJoita.

Tarkastuslautakunta on tehnyt arviointikäyntejä koulutuskuntayhtymän eri oppilaitoksissa arviointivuoden aikana seuraavasti:

Kokousaika ja paikka

Kokouksen keskeiset asiat

8.2.2017 klo 10. 10-11.30

.

Sidonnaisuusilmoitukset

Raision seudun koulutuskuntayhtymä, Purokatu l
3. 5. 2017 klo 9. l O- 10. 35
Raision seudun koulutuskuntayhtymä, Purokatu l

*

Rasekon ammattiopisto ja organisaatiouudistus

7. 12. 2017 klo 8. 30- 11.22
Raision seudun koulutuskuntayhtymä, Purokatu l

.

Raision seudun koulutuskuntayhtymän toiminta-

.

kertomus 2016 ja tilinpäätösehdotus 201 6
Tilintarkastajan esittämät asiat

.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen

.
.

2016 luonnoksen läpikäynti
Kuntayhtymän talousarvion toteutuminen
Toiminta-ja taloussuunnitelma vuosille 2018 2019 sekä vuoden 2018 talousarvio

Tarkastuslautakunta on seurannut tilikauden aikana taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden to-

teutumista yhtymähallituksen pöytäkirjojen avulla. Tiedot arviointikertomusta varten on saatu käyttaen tietolähteinä kuntayhtymän omia selvityksiä ja suunnitelmia sekä saatavilla olevia tilastoja.
2. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen
Voimassa olevan kuntalain (410/2015) mukaan kuntayhtymän tarkastuslautakunnan tehtävänä on
arvioida miten valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoiueet ovat toteutuneet.
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Vuoden 2017 toimintasuunnitelmassa asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet on saavutettu
siten kuin kyseisen vuoden tilinpäätöksessä on esitelty.
Kuntayhtymän tulosyksiköiden toiminnalliset tavoitteet saavutettiin.

Kuntayhtymän tilinpäätösvuoden toimintakulut olivat 15.485. 665, 54 ja vastaavasti toimintatuotot

16.014.428,49 . Vuonna2017 valtion ylläpitäjällemaksama 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.
Investoinnit olivat vuonna 2017 yhteensä 1. 557. 679, 31 euroa.
Kuntayhtymän alijäämä oli vuonna 2017 yhteensä 127. 206, 08 euroa.
Kuntayhtymän omaisuutta on hoidettu hyvin.
3. Muut havainnot

Lautakunta on tutustunut 8. 3. 2018 päivättyyn tilintarkastuskertomukseen. Lautakunta yhtyy tllintarkastuskertomuksessa esitettyyn sekä esittää yhtymävaltuustolle, että tilinpäätös hyväksytään ja tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus vuodelta 2017.
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