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YHTYMÄHALLITUKSEN PÖYTÄKIRJA 4/2019
Aika

Torstai 16.5.2019 klo 16.15 – 17.00

Paikka

Raision seudun koulutuskuntayhtymä, hallinnon neuvotteluhuone, 3.krs.(Purokatu 1, Raisio)

Kutsutut:
Puheenjohtaja
Varajäsen

Ari Leinonen
Jukka Rantala

x
-

1. varapuheenjohtaja
Varajäsen
2. varapuheenjohtaja
Varajäsen
Jäsen
Varajäsen
Jäsen
Varajäsen
Jäsen
Varajäsen
Jäsen
Varajäsen

Johanna Laamanen
Hannele Vienonen
Aappo Kontu
Petteri Huuskonen
Vesa Parantainen
Hannele Alanen
Mari Rissanen
Jussi Tähti
Anu Taivalkoski
Sanna Pausio
Kiira Lasarov-Pernaja
Satu Hakanurmi

x
x
x
x
x
x
-

Yhtymävaltuuston
puheenjohtaja
1. varapuheenj.
2. varapuheenj.

Toni Forsblom
Antti Airikki
Tuulia Suominen

x (§24-29, § 31-35)
x
x

Johtava rehtori, yh:n siht.
Hallintojohtaja

Maria Taipale
Pauliina Sarilo

x
x

Allekirjoitukset
________________________
Ari Leinonen
kokouksen puheenjohtaja

_________________________
Maria Taipale
kokouksen sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty
Raisiossa 20.5.2019

________________________
Vesa Parantainen
pöytäkirjan tarkastaja

_________________________
Mari Rissanen
pöytäkirjan tarkastaja

____________________________________________________________________________
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LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kokouskutsu on lähetetty 9.5.2019.
Päätösehdotus
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Hyväksyttiin päätösesityksen mukaan.
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PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN
Päätösehdotus
Yhtymähallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Vesa Parantaisen ja Mari Rissasen. Pöytäkirjan tarkastuksen ajankohdasta sovitaan kokouksessa.
Päätös
Hyväksyttiin päätösesityksen mukaan. Pöytäkirja tarkastetaan maanantaina
20.5.2019.

26

TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Päätösehdotus
Yhtymähallitus hyväksyy esityslistan mukaisen työjärjestyksen.
Päätös
Hyväksyttiin päätösesityksen mukaan.
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ILMOITUSASIAT
1. Johtoryhmän päätöspöytäkirjat
Johtava rehtori
Hallintojohtaja
Hallinnollinen rehtori

2019
13 - 16
4-5
27 - 43

2. Strategiarahapäätös
Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt 17.4.2019 päätöksellä Raision seudun koulutuskuntayhtymälle strategiarahaa 331.000 euroa käytettäväksi ajanjaksolla 1.1.2019 31.12.2020. OKM myöntää yhteensä 160 000 euroa tilojen ja laitteiden käytön uudistamiseen eli käytettäväksi ammatillisen koulutuksen järjestäjien toimintakyvyn vahvistamiseen
sekä yhteensä 171 000 euroa käytettäväksi ammatillisen koulutuksen ydinprosesseihin liittyvän osaamisen varmistamiseen.
3. Kevään yhteishaku
Kevään yhteishaku on sujunut Raision seudun koulutuskuntayhtymän osalta hyvin. Rasekon
ammattiopistoon oli yhteensä 357 ensisijaista hakijaa eli 0,93 hakijaa aloituspaikkaa kohti.
Eniten hakijoita oli sähkö-ja automaatioalan (65) ja liiketoiminnan (56) perustutkintoihin.
Valtakunnallisesti yhteishaun ensisijaisista hakijoista 51 prosenttia haki ammatilliseen koulutukseen (36 994 hakijaa) ja 49 prosenttia lukioon (35091 hakijaa).
Suurin osa opiskelijoista tulee jatkuvan haun kautta.
4. Etelä-Suomen aluehallintoviraston tilaajavastuutarkastus 5.4.2019
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Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueelta tarkastaja Riikka MandelinHakala on tehnyt 5.4.2019 Rasekossa tilaajavastuutarkastuksen, joka koski ulkopuolisten
palveluiden ostoon liittyviä selvitysvelvollisuuksia.
Vuoden 2018 tarkastuskohteena olivat kunnat ja kaupungit ja vuoden 2019 kohteena ovat
kuntayhtymät.
Raseko sai tarkastuksessa yhden toimintaohjeen, mutta muilta osin asiat olivat kunnossa.
5. Edustus AMKE Oy
Raision seudun koulutuskuntayhtymän johtava rehtori Maria Taipale toimii Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n hallituksen jäsenenä. Ammatillisen koulutuksen kehittämisyhdistyksellä on Ammattiosaamisen kehittämisyhtiö AMKE Oy, jonka kautta hoidetaan
tapahtumat ja tilaisuudet. AMKE ry omistaa yhtiöstä 78,6 % ja Ammatillisen aikuiskoulutuksen johtajat ry 21,4 %. AMKE ry:n hallituksen jäsenistä kaksi kuuluu vuorollaan osakeyhtiön
hallitukseen ja toinen heistä toimii puheenjohtajana. AMKE ry:n hallitus on valinnut edustajikseen Riikka-Maria Yli-Suomun Omniasta ja Maria Taipaleen Rasekosta. Taipale toimii puheenjohtajana. Tällä ilmoituksella hän myös täydentää sidonnaisuusilmoitustaan.
6. Jukon pääluottamusmies
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry ilmoittaa, että luottamusmiessopimuksen mukaiseksi JUKOn pääluottamusmieheksi on valittu Sami Nikkilä ja varapääluottamusmieheksi Mika Hakala, ajalle 1.8.2019-31.7.2022. JUKOn pääluottamusmies edustaa JUKOa,
JUKOn jäsenyhdistyksiä sekä niiden kaikkia henkilöjäseniä. Varsinaisten luottamusmiestehtäviensä lisäksi pääluottamusmies edustaa JUKOa ja JUKOn jäsenyhdistyksiä pääsopimuksen
8 §:n ja 14 §:n mukaisissa paikallisneuvotteluissa, ellei asianomainen jäsenyhdistys erikseen
muuta ilmoita.
7. Erasmus+ ammatillinen koulutus
Opetushallitus on tehnyt päätöksen ja myöntänyt Raision seudun koulutuskuntayhtymälle
Erasmus+ rahoitusta 99.613 € vuoden 2019 hakukierroksella.
Päätösluettelot ovat nähtävänä kokouksessa.
Päätösesitys
Yhtymähallitus merkitsee asiat tiedokseen.
Päätös
Hyväksyttiin päätösesityksen mukaan.
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TALOUDEN TOTEUMA 31.3.2019 (liite 4/1)
Kuntayhtymätasolla toimintatuottojen toteutuma on 26,8 % ja toimintakulujen 25,5 %. Laskennallinen toteutuma olisi 25 %.
Vuoden 2019 talousarvio on laadittu äärimmäisen tiukaksi.
Päätösehdotus
Yhtymähallitus merkitsee tilanteen tiedokseen ja toteaa, ettei toteuma anna
aihetta lisätoimenpiteille.
Päätös
Hyväksyttiin päätösesityksen mukaan.
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EERONKUJA 4:N HANKESUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN (liitteet 4/2 –
4/6)
Yhtymähallituksen kokouksessa 28.3.2019 hyväksyttiin alustava hankesuunnitelma ja valtuutettiin rakennustoimikunta viemään hanketta eteenpäin.
Yhtymähallitus 28.3.2019
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.
Käsittely 16.5.2019
Hanke on käynnistetty rakennustoimikunnan osalta helmikuussa 2019. Kevään aikana hankesuunnitelma on todettu toimivaksi. Lisäksi on laadittu viitteelliset kuvat rakennuksesta
sekä tilaohjelma. Näiden lähtötietojen avulla kilpailutetaan rakennuttajakonsultti ja suunnittelijat.
Hanke etenee aikataulussa. Suunnittelijoiden ja rakennuttajakonsultin valinnat tehdään toukokuussa 2019. Urakkakilpailutus toteutetaan syksyllä 2019. Lopulliset suunnitelmat valmistuvat vuoden 2019 loppuun mennessä. Rakentaminen alkaa keväällä 2020.
Hanke etenee aikataulussa. Hankkeesta ja sen etenemisestä on tiedotettu henkilöstöä kevään aikana infotilaisuuksissa sekä yhteistyötoimikunnassa.
Päätösehdotus
Yhtymähallitus hyväksyy hankesuunnitelman.
Liitteenä olevat suunnitelmat tulevat julkisiksi, kun tarjouspyyntö on julkaistu
ja kustannusarvio sen jälkeen, kun hankintapäätös on tehty ja se on lainvoimainen.
Päätös
Hyväksyttiin päätösesityksen mukaan.
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OSALLISTUMINEN NAANTALIN ASUNTOMESSUALUEEN TONTTIEN
HAKUPROSESSIIN
Naantalin asuntomessujen tontteja haetaan luonnosten perusteella. Johtava rehtori on antanut työmaapäällikön tehtäväksi valmistella asiaa ja he ovat yhdessä tutustuneet messujen
järjestelyihin.
Työmaapäällikön johdolla Bellarc Oy / Niina Helin on laatinut alustavat luonnokset rakennettavasta omakotitalosta ja AP-Rakennuslaskenta Oy / Seppo Asplund on laatinut kohteesta rakennusosa-arvion. Rasekon kohde on tarkoitus toteuttaa yhdistettynä oppilas- ja
yritysyhteistyönä. Alustavia keskusteluja hankkeesta on käyty mahdollisten yhteistyökumppaneiden kanssa.
Raision seudun koulutuskuntayhtymä on aikaisemminkin toteuttanut kohteen asuntomessuilla silloin, kun messut on järjestetty jäsenkunnan alueella. Käytäntö on yleinen valtakunnallisestikin ja yleensä messuilta löytyy paikallisen ammattiopiston rakennuttama kohde.
Valtuuston puheenjohtaja Toni Forsblom jääväsi itsensä päätöksenteon ajaksi.
Päätösehdotus
Yhtymähallitus päättää, että
1) Raision seudun koulutuskuntayhtymä osallistuu Naantalin asuntomessujen
tonttien hakuprosessiin, ja mikäli tontti saadaan
2) Rasekon ammattiopiston rakennusosaston opettajista nimetään projektille
projektipäällikkö sekä varahenkilö. Yhtymähallitus valtuuttaa johtavan rehtorin nimeämään henkilöt.
Päätös
Hyväksyttiin päätösesityksen mukaan.
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MYYNTILUPA RASEKON AMMATTIOPISTON RAKENNUSOSASTON
VALMISTAMALLE OMAKOTITALOLLE OSOITTEESSA SIMAKEKUJA 5
Rasekon ammattiopiston rakennusosaston valmistama omakotitalo osoitteessa Simakekuja
5 valmistuu siten, että sen osalta voidaan käynnistää myyntiprosessi viimeistään elo-syyskuussa.
Päätösehdotus
Yhtymähallitus antaa myyntiluvan omakotitalolle osoitteessa Simakekuja 5.
Päätös
Hyväksyttiin päätösesityksen mukaan.
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RAKENTAMISEN ALOITUSLUPA OSOITTEISIIN RAIVAAJANKATU 1 JA
RAIVAAJANKATU 3
Rasekon ammattiosaston rakennusosaston ammattiaineiden opetus tapahtuu pääosin Eeronkujan F-rakennuksen työsalissa ja omakotitalotyömailla.
Raseko on varannut tontit uusien omakotitalojen rakentamista varten korttelista 937 eli
Raivaajankatu 1 ja 3, tontit 13 ja 14. Maanrakennustyöt molemmille tonteille aloitetaan samaan aikaan. Luonnoskuvat tonteille ovat valmiit ja rakennuslupaprosessi on käynnistetty.
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Päätösehdotus
Yhtymähallitus antaa luvan rakentamisen aloittamiselle tonteille osoitteessa
Raivaajankatu 1 ja Raivaajankatu 3.
Päätös
Hyväksyttiin päätösesityksen mukaan.
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SIVUTOIMILUVAT
Lainsäädäntö edellyttää, että viranhaltijat ja työntekijät tekevät työnantajalle sivutoimi-ilmoituksen tai anovat sivutoimilupaa laissa säädetyissä tilanteissa.
Sivutoimirekisterin päivittämiseksi Rasekossa pyydettiin henkilökuntaa tekemään lain mukaisesti sivutoimi-ilmoitukset/sivutoimilupa-anomukset. Määräajassa saapui 22 kpl sivutoimiilmoituksia.
Tämän lisäksi 12 henkilöllä on voimassa oleva sivutoimilupa yhtymähallituksen aiempien
päätösten perusteella.
Viranhaltijoiden sivutoimista ja kilpailevasta toiminnasta säädetään kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa (VHL 18 §). Sivutoimella tarkoitetaan virkasuhdetta, palkattua työtä ja
pysyväisluonteista tehtävää, josta viranhaltijalla on oikeus kieltäytyä, sekä ammatin, elinkeinon ja liikkeen harjoittamista. Sivutoimi voi olla myös luottamustoimi julkisessa tai yksityisessä yhteisössä tai osakkuus yhtiössä, jossa viranhaltijalla on yksin tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa määräävä asema. Pelkkää osakkeiden omistamista osakeyhtiössä sinänsä
ei katsota sivutoimeksi. Sen sijaan omistajan aktiivinen toiminta yrityksessä katsotaan sivutoimeksi. Sivutoimisen tehtävän ei välttämättä tarvitse olla palkallinen. Harkittaessa sivutoimen pitämisoikeutta on otettava huomioon, että viranhaltija ei saa sivutoimen vuoksi tulla
esteelliseksi. Jos sivutoimi kilpailevana toimintana ilmeisesti vahingoittaa työnantajaa, on sen
pitäminen VHL 18 §:n perusteella kokonaan kiellettyä. Viranhaltijoilla on velvollisuus joko
anoa sivutoimilupaa tai tehdä ilmoitus kaikista sivutoimistaan.
Mikäli sivutoimen hoitaminen edellyttää työajan käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien hoitamiseen, on sivutoimeen aina haettava sivutoimilupa. Oikeuskäytännön mukaan
työnantaja voi edellyttää sivutoimiluvan hakemista myös aina silloin, kun rajanveto viranhaltijan säännöllisen työajan ja ulkopuolisen työajan suhteen on työn luonteen vuoksi vaikeaa
eikä työnantaja voi käytännössä valvoa työajan käyttöä.
Päätösehdotus
Yhtymähallitus hyväksyy yhteenvetoon kootut sivutoimi-ilmoitukset. Sivutoimen hoitamiseen ei saa käyttää työaikaa, eikä se saa häiritä opetustyötä. Yhtymähallituksen päätös on voimassa kolme vuotta 1.6.2022 asti. Mikäli sivutoimen hoitaminen olennaisesti muuttuu ennen voimassaolon päättymistä, tulee
sivutoimea harjoittavan ilmoittaa muutoksista välittömästi.
Päätös
Käsittely 16.5.2019
Opettajilta on saapunut määräajassa 22 sivutoimilupa-hakemusta. Tämän jälkeen ilmoituksia
saapui vielä kolme, eli yhteensä 25, joista esitetään hyväksyttäväksi 24. Yksi hakemus on lisäselvityksessä.
Hakemukset esiteltiin kokouksessa.
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Päätösehdotus
Yhtymähallitus hyväksyy yhteenvetoon kootut sivutoimi-ilmoitukset, 24 kpl.
Sivutoimen hoitamiseen ei saa käyttää työaikaa, eikä se saa häiritä opetustyötä. Yhtymähallituksen päätös on voimassa kolme vuotta 1.6.2022 asti. Mikäli sivutoimen hoitaminen olennaisesti muuttuu ennen voimassaolon päättymistä, tulee sivutoimea harjoittavan ilmoittaa muutoksista välittömästi.
Päätös
Hyväksyttiin päätösesityksen mukaan.
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TYÖTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET
Raision seudun koulutuskuntayhtymässä on tehty vuosittain henkilöstön työtyytyväisyyskysely. Kyselyyn vastasi nyt 62 %, kun viime vuonna vastaajia oli 53 %. Vastausprosentti nousi
hieman edellisvuodesta, mutta on silti alhaisempi kuin aiempina vuosina, koska kysely suoritettiin tänäkin vuonna avoimen linkin kautta.
Koko kuntayhtymässä työtyytyväisyys on kyselyn perusteella kauttaaltaan hieman parantunut. Ammatilliseen koulutukseen kohdistuneet suuret muutokset ja epävarmuus huomioiden tulokseen voi olla tyytyväinen. Raseko on selvinnyt muutoksesta hyvin.
Koulutusalojen välillä ei ole suuria eroja. Sanallisissa yksittäisissä palautteissa annetaan hyvin
palautetta. Kaikki palaute huomioidaan ja käsitellään asianosaisten kesken. Tulokset puretaan kuntayhtymän osalta koko henkilöstön kanssa ja työtä jatketaan erikseen pienemmissä
ryhmissä. Aineisto esitetään kokouksessa.
Päätösehdotus
Yhtymähallitus merkitsee työtyytyväisyyskyselyn tulokset tiedoksi.
Päätös
Hyväksyttiin päätösesityksen mukaan.
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MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Yhtymähallituksen seuraava kokous pidetään 29.8.2019 klo 16.15 Purokatu 1, hallinnon
neuvotteluhuoneessa (3 krs.)
Aappo Kontu esitti, että elokuun kokouksessa esiteltäisiin toimintasuunnitelman puolen
vuoden toteutuma.
Lisäksi toivottiin talouden toteutumaraportteihin vertailua edellisvuosien toteutumatasoihin
ks. hetkellä.
Päätösehdotus
Yhtymähallitus päättää, että
1) seuraava kokous pidetään 29.8.2019 klo 16.15 Purokatu 1, hallinnon neuvotteluhuoneessa (3 krs.)
2) elokuun kokoukseen laaditaan toimintasuunnitelman toteutumayhteenveto ja talouden toteutumaraportteihin otetaan mukaan edellisvuosien toteutumavertailuprosentit.
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: 24-32, 34 ja 35
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: 33
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 21.5.2019
klo 9-15.

