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LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kokouskutsu on lähetetty 21.3.2019.
Päätösehdotus
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Hyväksyttiin päätösesityksen mukaan.
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PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN
Päätösehdotus
Yhtymähallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Aappo Kontun ja Mari Rissasen. Pöytäkirjan tarkastuksen ajankohdasta sovitaan kokouksessa.
Päätös
Hyväksyttiin päätösesityksen mukaan ja päätettiin tarkastaa pöytäkirja
28.3.2019 kokouksen jälkeen.
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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
Hallinnollinen rehtori
Hallintojohtaja

2019
11 - 12
18 - 26
1-3

2. Rahoitusta kv-hankkeelle
Next Steps in ThaiGO cooperation –hanke on saanut rahoituksen. Opetushallitus on
hyväksynyt hankkeen kokonaisrahoitukseksi 106 667€, josta hankerahoitusosuus on
80 000€. Raseko on hankkeen koordinaattori ja ThaiGO -verkoston vetäjä. Hankkeessa
ja ThaiGO -verkostossa ovat lisäksi mukana Suomen Diakoniaopisto, LSKKY/Novida,
Turun kaupunki/TAI, Axxell, Riveria, Salpaus, Careeria, REDU/Santasport, KPEDU ja
JEDU. Hankkeen tavoitteena on hankekaudella toteuttaa n. 30 opiskelijaliikkuvuutta ja
n.15 asiantuntijaliikkuvuutta sekä järjestää Suomi ruoka-viikko Thaimaassa ja osallistua
WorldDidacAsia -messuille lokakuussa 2019, järjestää SOTESkills Thaimaassa marraskuussa 2019.
3. Rasekon ammattiopiston omakotitalotyömaat
Rakennusluvan umpeutuvat kesällä 2019. Raision seudun koulutuskuntayhtymä on ano
nut kolmen vuoden pidennystä rakennusluvan voimassaoloaikaan Simakekuja 1,3 ja 5
osalta.
Päätösluettelot ovat nähtävänä kokouksessa.
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Päätösehdotus
Yhtymähallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.
Päätös
Hyväksyttiin päätösesityksen mukaan.
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HANKESUUNNITELMA EERONKUJA 4
Raision seudun koulutuskuntayhtymän talousarviossa vuodelle 2019 ja talous- ja toimintasuunnitelmassa vuosille 2019-2021 on varattu määräraha Eeronkuja 4:n uudisrakennuksen
ja saneerauksen suunnitteluun. Yhtymähallitus on valtuuttanut rakennustoimikunnan käynnistämään hankkeen suunnittelun 17.1.2019 kokouksessaan.
Rakennustoimikunta on 19.3.2019 kokouksessaan hyväksynyt hankesuunnitelman esiteltäväksi yhtymähallitukselle.
Eeronkuja 4:n uudisrakennuksen alustava hankesuunnitelma esitellään kokouksessa. Lopullinen hankesuunnitelma hyväksytään 16.5.2019 kokouksessa. Hankesuunnitelma tulee julkiseksi elokuussa, kun kilpailutus käynnistetään.
28.3.2019 käsittely
Johtava rehtori esitteli rakennustoimikunnassa käsittelyssä olevan hankesuunnitelmaluonnoksen aikatauluineen. Käytiin keskustelu hankkeesta.
Päätösehdotus
Yhtymähallitus hyväksyy kokouksessa esitellyn alustavan hankesuunnitelman ja
valtuuttaa rakennustoimikunnan viemään hanketta eteenpäin.
Päätös
Hyväksyttiin päätösesityksen mukaan.
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VALTUUTUS TYÖTERVEYSHUOLLON SOPIMUKSEN
ALLEKIRJOITTAMISEEN
Yhtymähallitus päätti 28.2.2019 kokouksessaan, että Raision seudun koulutuskuntayhtymä
osallistuu työterveyshuollon palvelujen kilpailutukseen yhdessä Raision, Naantalin ja Ruskon
kanssa. Raision ja Naantalin kaupungit, Ruskon kunta ja Raision seudun koulutuskuntayhtymä RASEKO ovat 8.2.2019 julkaistulla ja 22.2.2019 korjatulla osallistumispyynnöllä pyytäneet hakemuksia työterveyshuoltopalveluiden hankinnassa.
Hankintaprosessissa edetään alkuperäisen suunnitelman mukaisesti neuvottelumenettelyllä.
Hallintojohtaja on osallistunut Raision seudun koulutuskuntayhtymän edustajana 13.3.2019
pidettyyn neuvotteluun, jossa käytiin läpi neuvottelumenettely, asiakirjojen valmistelu sekä
aikataulu.
Päätösehdotus
Raision seudun koulutuskuntayhtymä valtuuttaa Raision kaupungin tekemään
hankintapäätöksen myös koulutuskuntayhtymän osalta työterveyshuollon palveluita koskevassa hankinnassa.
Päätös
Hyväksyttiin päätösesityksen mukaan.
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JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUKSIEN VAHVISTAMINEN VUODELTA 2018
Ammatillisen koulutuksen rahoitus perustuu valtion ylläpitäjälle maksamaan valtionosuusrahoitukseen sekä hanketoimintaan.
Tilinpäätösvuonna kuntayhtymä on pystynyt kattamaan ammatti- ja aikuisopiston sekä
käyttö- että investointimenot tällä rahoituksella.
Jäsenkunnilta ei näin ollen tarvitse periä maksuosuuksia.
Päätösehdotus
Yhtymähallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto päättää, ettei jäsenkunnilta peritä maksuosuuksia vuodelta 2018.
Päätös
Hyväksyttiin päätösesityksen mukaan.
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TILAPÄISLAINAVALTUUDET
Talousarvion mukaisesti kuntayhtymän rahoitus perustuu valtionosuusrahoitukseen ja hanketoimintaan. Tämän maksulähteen maksuvalmiuden mahdollinen heikkeneminen tuo saman
ongelman myös kuntayhtymälle. Vaikka tilapäislainaa ei ole vuosikausiin tarvittu, on toiminta
tarvittaessa pystyttävä turvaamaan tilapäislainoin ainakin parin kuukauden ajan.
Yhtymävaltuusto on aikaisemmin myöntänyt yhtymähallitukselle oikeuden ottaa tarvittaessa
tilapäislainoja enintään 500.000 euroa.
Päätösehdotus
Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se myöntäisi yhtymähallitukselle oikeuden ottaa vuonna 2019 tarvittaessa tilapäislainaa enintään viisisataatuhatta (500.000) euroa.
Päätös
Hyväksyttiin päätösesityksen mukaan.
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MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Yhtymähallituksen seuraava kokous pidetään 16.5.2019 klo 16.15 Purokatu 1, hallinnon
neuvotteluhuoneessa (3 krs.)
Päätösehdotus
Yhtymähallitus päättää, että seuraava kokous pidetään 16.5.2019 klo 16.15 Purokatu 1, hallinnon neuvotteluhuoneessa (3 krs.).
Päätös
Hyväksyttiin päätösesityksen mukaan.
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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: 23-31
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: 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 2.4.2019
klo 9-15.

