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LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kokouskutsu on lähetetty 10.1.2019.
Päätösehdotus
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
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PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN
Päätösehdotus
Yhtymähallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Johanna Laamasen ja Aappo
Konnun. Pöytäkirjan tarkastuksen ajankohdasta sovitaan kokouksessa.
Päätös
Yhtymähallitus valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Satu Hakanurmen ja Vesa Parantaisen ja päätti ajankohdaksi ti 22.1.2019.
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TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Päätösehdotus
Yhtymähallitus hyväksyy esityslistan mukaisen työjärjestyksen.
Päätös
Hyväksyttiin päätösesityksen mukaan.
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ILMOITUSASIAT
1. Johtoryhmän päätöspöytäkirjat
Johtava rehtori
Hallintojohtaja
Tekniikan-luonnontieteiden-kätan rehtori
Liiketalouden vt. rehtori
Soten ja maratan rehtori

2018

2019

126 – 276
27 – 29
38 - 43
13 - 16
30

1-3

Päätösluettelot ovat nähtävänä kokouksessa.
2. Rasekon soveltamisohjeet vuosityöaikaan vahvistettu (liite 1/1)
Vuosityöaika soveltuu ammatillisen koulutuksen lainsäädännön muututtua opetusvelvollisuuteen perustuvaa mallia paremmin opettajan työhön, jossa oppimisympäristöt ja opiskelijoiden opintopolut uudistuvat ja ohjauksen rooli korostuu. Vuosityöaika mahdollistaa erilaiset opettajan työnkuvat ja tasa-arvoistaa opettajia keskenään.
Vuosityöaika tuo kaiken opettajan työn näkyväksi. Aikaisemmin näkymätöntä on ollut osa
opettajan työstä (esim. suunnittelu ja arviointi). Vuosityöaikasuunnitelmassa ja sen seurannassa kaikkea työtä käsitellään samanarvoisena.
Opettajan vuosityöaika on kokoaikaisilla opettajilla 1500 tuntia lukuvuodessa ja siihen kuuluvat kaikki työtehtävät. Vuosityöaikasuunnittelu ja työajan seuranta tehdään Primuksen
Wilma/Kurressa. Työaikalajikirjauksen kautta opettajalle muodostuu työsuunnitelma.
Seurantaryhmä on 4.12.20018 käsitellyt ja vahvistanut Rasekon soveltamisohjeet vuosityöaikaan.
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3. Opiskelijavuosimäärä vuodelle 2019 vahvistettu
Opetus- ja kulttuuriministeriö on tehnyt suoritepäätöksen ammatillisen koulutuksen järjestäjien tavoitteellisista opiskelijavuosimääristä. Raision seudun koulutuskuntayhtymä haki ja
sai 1800 opiskelijavuotta vuodelle 2019.
4. Turun seudun kauppakamari
Turun kauppakamarin valtuusto on valinnut johtava rehtori Maria Taipaleen koulutus- ja
työvoimavaliokunnan puheenjohtajaksi 2019. Taipale on toiminut valiokunnassa vuodesta
2016.
5. Hankkeet
Opetushallitus on myöntänyt rahoitusta Parasta johtamista –hankkeelle, jossa Raseko on
mukana. Parasta johtamista - Bästa ledarskap, Länsi on saanut avustusta 814 852 €. Hankkeelle hyväksytyt kokonaisnettomenot ovat yhteensä 1 086 470 €. Rasekon osuus on noin
50.000 €.
Rahoituksen on saanut myös OPH:n rahoittama Aladin – avoin, laadukas ja digitaalinen
hanke, jossa pyritään alentamaan toisen asteen opiskelijoiden oppimateriaali- ja työvälinekustannuksia. Rasekon osuus on hakemuksessa 80.000 € ja saapuneen päätöksen mukaisesti noin 40.000 €.
Hyvin tekemistä Länteen 2019 laatuhanke on myös saanut rahoituksen. Rasekon osuus on
arviolta noin 13.000 €.
6. Lounais-Suomen kasvu- ja oppimisympäristöjen alueellisen turvallisuusverkoston Rasekon
edustaja
Lounais-Suomen aluehallintovirasto on nimennyt alueensa koulutuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjiä kuultuaan jäsenet Lounais-Suomen alueelliseen toimikuntaan, joka jakautuu
maakunnallisiin työryhmiin. Varsinais-Suomen työryhmään esitetään Raision seudun koulutuskuntayhtymän työsuojelu- ja turvallisuuspäällikkö/kiinteistöpäällikkö Jussi Lähdemäkeä.
Lähdemäki toimi Rasekon edustajana myös vuonna 2018.
Päätösehdotus
Yhtymähallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.
Päätös
Hyväksyttiin päätösesityksen mukaan.
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VUODEN 2018 TALOUSARVION TOTEUMA
Kuntalain 68 § 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.
Päättyneen tilivuoden tapahtumat saadaan kokoukseen mennessä suuntaa-antavasti kirjattua. Toteumaennuste jaetaan kokouksessa.
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Päätösehdotus
Yhtymähallitus merkitsee tiedokseen vuoden 2018 tilinpäätöksen tämänhetkisen tilanteen.
Käsittely 17.1.
Johtava rehtori esitteli asian ja täydensi päätösesitystä seuraavasti:
Raision seudun koulutuskuntayhtymän tilikauden 2018 tulos on saatu suuntaa-antavasti kirjattua. 17.1.2019 toteutumavertailu näyttää 457.519,98 euron ylijäämää. Todellisempi tulos
on budjetoitu 21.000 euron ylijäämä, koska tulokseen vaikuttavat positiivisesti vuosityöaikaan siirtymisestä johtuvat lomapalkkojen kirjaukset ja negatiivisesti marraskuulle 2018 kirjautunut tammikuussa maksettu sopimuskertaerä. Tulos voi vielä muuttua arviolta +/50.000 € viimeisten laskujen, hankekirjausten ja koulutuskorvausten kirjausten jälkeen.
Ylijäämä lisätään Eeronkuja 4:n varaukseen, samoin kuin toimintasuunnitelmassa on päätetty
purettavien vapaaehtoisten varausten osalta tehdä. Lisäyksen jälkeen Eeronkuja 4:n varaus
on noin 1.800.000 euroa.
Päätös
Hyväksyttiin päätösesityksen mukaan.
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TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN (1/2)
Käsitellään valtuustossa hyväksytyn vuoden 2019 talousarvion pohjalta laaditut Rasekon ammattiopiston ja yhteisten palvelujen käyttösuunnitelmat.
Päätösehdotus
Yhtymähallitus hyväksyy liitteiden mukaiset vuoden 2019 talousarvion käyttösuunnitelmat.
Päätös
Hyväksyttiin päätösesityksen mukaan.

7

JOHTORYHMÄN KOKOONPANO 1.1.2019 ALKAEN
Raision seudun koulutuskuntayhtymän vahvistetun hallintosäännön mukaan yhtymähallitus
vahvistaa johtoryhmän kokoonpanon johtavan rehtorin esityksestä.
Johtava rehtori esittää, että johtoryhmään kuuluvat hallintojohtaja Pauliina Sarilo, pedagoginen rehtori Olli Vuorinen ja hallinnollinen rehtori Reijo Rantanen. Puheenjohtajana toimii
johtava rehtori Maria Taipale ja sihteerinä johdon sihteeri.
Päätösehdotus
Yhtymähallitus päättää vahvistaa johtoryhmän kokoonpanon.
Päätös
Hyväksyttiin päätösesityksen mukaan.
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YHTYMÄVALTUUSTON SYYSKOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN
TOIMEENPANOKELPOISUUS
Yhtymävaltuuston syyskokouksen 11.12.2018 pöytäkirja on allekirjoitettuna ja tarkastettuna
ollut nähtävillä 13.12. – 27.12.2018.
Päätösehdotus
Yhtymähallitus toteaa yhtymävaltuuston syyskokouksen 11.12.2018 päätökset
laillisiksi ja päätösvaltaisiksi
Päätös
Hyväksyttiin päätösesityksen mukaan.
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RAKENNUSTOIMIKUNNAN TYÖN ALOITUS
Raision seudun koulutuskuntayhtymän talousarviossa vuodelle 2019 ja talous- ja toimintasuunnitelmassa vuosille 2019-2021 on varattu määräraha Eeronkuja 4:n uudisrakennuksen
ja saneerauksen suunnitteluun.
Rakennustoimikunta on nimetty valtuustokaudeksi. Johtava rehtori on ollut yhteydessä rakennustoimikunnan puheenjohtajaan ja rakennustoimikunta on valmis aloittamaan työn
suunnitelman mukaan. Rakennustoimikunta tekee esitykset yhtymähallitukselle.
Päätösehdotus
Yhtymähallitus päättää valtuuttaa rakennustoimikunnan käynnistämään hankkeen suunnittelun.
Käsittely 17.1.2019
Eeronkuja 4 on hankittu vuonna 2013 ja tilat olivat ensin vuoden vuokralla, jonka jälkeen ne
käyttökunnostettiin ilman investointeja. Hankintaa tehtäessä nähtiin, että tilat ovat käyttökuntoiset reilut viisi vuotta, jonka jälkeen ne saneerataan ja rakennetaan osittain uusiksi.
Investointiohjelmassa kohde on ollut suunnittelun osalta vuodelle 2020 ja rakentaminen
vuodelle 2021. Varauksia on tehty vuodesta 2015 alkaen.
Aikataulua aikaistettiin vuodella kuluvan vuoden talousarvioon ja vuosien 2019-2021 talousja toimintasuunnitelmaan Naantalin kaupungin suunnitelmien vuoksi. Rasekon ammattiopiston toiminnan kannalta Naantalista siirtyvät toiminnot tuovat lisäarvoa opiskelijoille, kun
innovaatioympäristöä voidaan hyödyntää kaikilla koulutusaloilla, sekä mahdollisuuksia opetuksen ja ohjauksen entistäkin parempaan järjestämiseen.
Tilat tarvitaan myös Rasekon ammattiopiston kasvavan opiskelijamäärän vuoksi.
Hankesuunnittelussa lähdetään siitä, että tiloihin sijoitetaan nyt Naantalissa sijaitsevat toiminnot sekä muut tarvittavat tilat. Hankesuunnitelma tulee yhtymähallituksen hyväksyttäväksi.
Keskustelun kuluessa Aappo Kontu teki päätösesitykseen lisäysesityksen, että yhtymähallituksen tulisi tehdä Eeronkuja 4:n rakennusinvestoinnista periaatepäätös, jossa olisi Naantalin kaupungin virallinen ilmoitus Naantalin tilojen ottamisesta omaan käyttöön sekä alustava
määritys tilojen käyttötarpeesta.
Esitys raukesi kannattamattomana.
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Päätös
Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti ja yhtymähallitus päätti valtuuttaa rakennustoimikunnan käynnistämään hankkeen suunnittelun.
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OPPIMISYMPÄRISTÖNA TOIMIVAN RAKENNUSHANKKEEN
TOTEUTUSOHJEEN PÄIVITYS (1/3)
Raision seudun koulutuskuntayhtymä rakennuttaa yhtymähallituksen päätöksellä omakotitaloja ja muita rakennuskohteita Rasekon ammattiopiston oppimisympäristöinä ja opiskelijoiden harjoitustyönä. Toteutusohjetta on tarpeen päivittää ja johtava rehtori on käynyt ohjeen
läpi työmaapäällikön ja opettajien kanssa.
Päätösehdotus
Yhtymähallitus päättää hyväksyä päivitetyn ohjeluonnoksen.
Päätös
Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti.
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MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Yhtymähallituksen seuraava kokous pidetään 28.2.2019 klo 16.15 Purokatu 1, hallinnon
neuvotteluhuoneessa (3 krs.)
Päätösehdotus
Yhtymähallitus päättää, että seuraava kokous pidetään 28.2.2019 klo 16.15 Purokatu 1, hallinnon neuvotteluhuoneessa (3 krs.).
Päätös
Hyväksyttiin päätösesityksen mukaisesti
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MUUTOKSENHAKU
1. MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 1-5, 8, 9, 11
2. OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSOIKEUS
Oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen saa tehdä kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen sekä se, johon päätös on
kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.
3. OIKAISUVAATIMUSOHJEET
Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Pykälät: 6,7,10
OIKAISUVAATIMUSVIRANOMAINEN
Raision seudun koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus
Osoite: Purokatu 1, 21200 RAISIO
kirjaamo@raseko.fi
OIKAISUVAATIMUSAIKA
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta.
OIKAISUVAATIMUKSEN SISÄLTÖ
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.
4. VALITUSOSOITUS
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä
jäsenkunnat ja niiden jäsenet. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.
Kunnallisvalitus, pykälät: -. Valitusaika 30 päivää.
Hallintovalitus, pykälät: -. Valitusaika 30 päivää.
Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93)
nojalla muutoksenhakijoilta peritään oikeudenkäyntimaksua 260€. Oikeudenkäyntimaksua ei peritä, jos hallintooikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.
VALITUSVIRANOMAINEN
Turun hallinto-oikeus
Yliopistonkatu 34, Turku, PL 32, 20101 Turku
Puh: 029 56 42410 / Fax: 029 56 42414
turku.hao@oikeus.fi
VALITUSAIKA
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
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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.
5. NÄHTÄVÄNÄ OLO
Tämä pöytäkirja on nähtävänä Raision seudun koulutuskuntayhtymän toimistossa toimistoaikana 22.1.2019
klo 9-15.

