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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 8.5.2019. 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.
Päätös
Hyväksyttiin päätösesityksen mukaan.

____________________________________________________________________________

RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
PÖYTÄKIRJA 1/2019
sivu 2 / 9
Yhtymävaltuusto
____________________________________________________________________________
4

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

Päätös

Yhtymävaltuusto valitsee keskuudestaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja määrää tarkastusajankohdaksi maanantain 27.5.2019 kello 11.00.
Yhtymävaltuusto valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Antti Airikin ja Juha Takasen
ja määräsi tarkastusajankohdaksi maanantain 27.5.2019 klo 11.00.
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ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Päätösehdotus

Päätös

Yhtymävaltuusto päättää mahdollisten kiireellisenä käsiteltävien asioiden ottamisesta tähän esityslistaan ja hyväksyy sen.
Hyväksyttiin päätösesityksen mukaan.
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KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018 (1/2)
Toimintakertomus on osa tilinpäätöstä ja muiden tietojen ohessa yhtymähallituksen on siinä
selvitettävä, miten yhtymävaltuuston määrittämät toiminnalliset tavoitteet on saavutettu.
Kuntalain 69 §:n mukaan: 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 17.1.2019 kokouksessaan käsitellyt vuoden 2018 tilinpäätöksen suuntaa
antavan tilanteen ja toteutumaennusteen.
Käsittely 17.1. yhtymähallitus
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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Käsittely 28.2.2019 yhtymähallitus
Vuosi 2018 on Raision seudun koulutuskuntayhtymässä ollut reformin ja ammatillisen koulutuksen uuden lainsäädännön toimeenpanon vuosi. Suuret muutokset on saatu vietyä läpi,
kun asioita on ennakoitu, ja rakenteita ja toimintaa uudistettu jo useamman vuoden ajan.
Raision seudun koulutuskuntayhtymä on saavuttanut kaikki vuodelle 2018 asetetut keskeiset tavoitteet. Henkilöstön panos uudistuksen läpiviemisessä on ollut merkittävä. Rasekossa
ammattilaiset ovat venyneet huippusuoritukseen. Vaikka uudistaminen ja toiminnan jatkuva
kehittäminen edelleen jatkuu, suuret rakenteelliset ja systeemiset muutokset ovat nyt takana. Myös talous on sopeutettu uuteen rahoituksen tasoon.
Koulutuksen järjestäjänä Raseko saavutti lain vaatimat asiat: opiskelijatiedot siirtyvät Koskeen ajallaan, henkilökohtaiset osaamisen kehittämissuunnitelmat laaditaan ajallaan Wilmaan, myös oppisopimukset, opiskelijavuodet ovat koossa ja tutkintoja tulee tavoitteen
mukaisesti, arviointisuunnitelmat on tehty kaikista tutkinnoista, joita toteutetaan ja AMISpalautteen kerääminen onnistuu ajallaan.
Jatkuva haku toimii Rasekossa. Joka päivä otetaan sisään opiskelijoita ja oppisopimusten
määriä on saatu lisättyä. Oppisopimuksia osataan tehdä koulutusaloilla opettajien toimesta.
Opetusta kehitetään yhä työelämälähtöisemmäksi kaikilla koulutusaloilla. Opettajia ja henkilöstöä on koulutettu ja otettu onnistuneesti käyttöön uudet suunnitellut järjestelmät. Vuoden 2019 alussa siirryttiin opettajien osalta vuosityöaikaan.
Raision seudun koulutuskuntayhtymä pitää edelleen kiinni opiskelijoiden oikeudesta opetukseen ja ohjaukseen. Strategisena tavoitteena tämä pidetään mielessä koko ajan.
Raision seudun koulutuskuntayhtymä on selvinnyt reformin ja ammatillisen koulutuksen rahoituksen rakennemuutoksesta tähän saakka hyvin.
Saatavissa olevan tiedon perusteella kuntayhtymän taloudellinen kantokyky on kunnossa.
Rahoitus on selkeästi pienentynyt, mutta kuntayhtymän talousarvio on saatu jälleen ylijäämäiseksi.
Kuntayhtymä on velaton eikä korjausvelkaa ole. Aikaisempien vuosien varaukset sekä
poisto-ohjelman tiukkuus huomioiden taloudellinen vakaus on tasapainossa. Raseko on
osoittanut ketteryytensä ja joustavuutensa sekä toimintakykynsä suurissakin muutoksissa.
Päätösehdotus
Yhtymähallitus hyväksyy toimintakertomuksen.
Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.

Valtuusto 22.5.2019
Johtava rehtori esittelee liitteenä olevan toimintakertomuksen valtuustolle.
Päätösehdotus
Yhtymävaltuusto hyväksyy toimintakertomuksen
Päätös
Hyväksyttiin päätösesityksen mukaan.
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KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖS (1/2; 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.
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.
Käsittely 28.2.2019 yhtymähallitus
Kuntayhtymän tilinpäätösvuoden toimintakulut olivat 14 863 050,39€ ja vastaavasti toimintatuotot 15 878 395,52 €. Talousarvion toteutuma toimintakulujen (käyttömenojen) osalta
oli 103,6 %. Tulopuolella toteutuma oli 106,90 %.
Vuonna 2018 valtion ylläpitäjälle eli Raision seudun koulutuskuntayhtymälle maksama lopullinen ammatillisen peruskoulutuksen rahoitus laski noin 2,4 % edellisvuodesta. Koko opistojen toiminta on kuitenkin edelleen pystytty rahoittamaan ilman jäsenkunnilta perittäviä maksuosuuksia.
Yhtymävaltuuston taloussuunnitelmassa hyväksymän toiminnan taloudellisena tavoitteena oli
selvitä kuntayhtymän toimintamenoista ja poistoista valtionosuusrahoituksella ja opiskelijatöiden myyntituloilla. Tavoitteet on näiltäkin osin saavutettu ja myös investoinnit on voitu
tehdä ilman jäsenkuntien apua.
Investoinnit olivat vuonna 2018 yhteensä 523 078,53 euroa. Uusinvestointeihin lukeutuvia
irtaimistohankintoja tehtiin 76 243,00 eurolla.
Rasekossa siirryttiin 1.1.2019 vuosityöaikajärjestelmään, joka sisältää vapaajaksot ja jossa ei
kerry erillisiä lomapäiviä. Sopimuksen mukaan opettajille, päätoimisille tuntiopettajille ja
opinto-ohjaajille maksetaan OVTES:n mukainen lomaraha. Lomapäivien kuittaantumisesta
johtuen lomapalkkavelan määrä pienenee 415 384,40 euroa ja parantaa kertaluonteisesti tulostamme. Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston lausunnon 119 mukaan lomapalkkavelan pieneneminen kirjataan tulosvaikutteisesti palkkakulujen vähennykseksi sinä ajankohtana, jolloin
siirrytään vuosityöaikajärjestelmään.
Päätösehdotus
Yhtymähallitus päättää
1) hyväksyä tilinpäätöksen,
2) todeta omalta osaltaan yhtymävaltuuston vuodelle 2018 asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetuiksi ja esittää liitteen mukaisen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen 2018 yhtymävaltuustolle
3) esittää yhtymävaltuustolle vuoden 2018 alijäämäisen tuloksen 521.411,76 euroa käsittelystä seuraavaa:
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1. Poistoero
Poistoeroa lisätään (-) 55.155,90 euroa investointihankkeille kohdennettujen investointivarausten verran ja poistoeroja tuloutetaan suunnitelman mukaisesti (+) 993.738,15 euroa.
2. Varaukset
Puretaan ja tuloutetaan Rasekon kehittämisvarausta 55.155,90 euroa laite- ja kalustohankintoihin. Lisäksi siirretään Rasekon kehittämisvarausta 75.489,10 euroa, Rasekon ammattiopiston kehittämis- ja investointivaraus 11.088,46 eu-roa, Oppisopimuksen riskivaraus
250.000,00, Työtoiminnan riskivaraus 200.000,00 euroa ja Kestävän kehityksen järj. varaus
142.959,74 euroa Eeron-kuja 4:n uudisrakentamis- ja saneerausvaraukseen. Lisäksi lisätään
kuluvan vuo-den tuloksesta Eeronkuja 4:n uudisrakentamis- ja saneerausvaraukseen
451.000,00 euroa. Eeronkuja 4:n uudisrakentamis- ja saneerausvaraus on varausten siirtojen/ lisäyksen jälkeen 1.830.537,30 euroa.
3. Esitetään, että maksetaan jäsenkunnille 2 %:n peruspääoman korkoa vuoden 2019 tuloksesta.
4. Tilikauden ylijäämä
Tilikaudelta ylijäämää 21.326,39 euroa siirretään edellisten tilikausien yli-jäämä/alijäämä –
tilille.
Lisäksi yhtymähallitus päättää allekirjoittaa vuoden 2018 tilinpäätöksen ja jättää tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi sekä saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen yhtymävaltuuston käsiteltäväksi.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.
Tarkastuslautakunta 10.4.2019
Tarkastuslautakunta toteaa arviointikertomuksessaan yhtymävaltuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetuiksi. Se myös yhtyy tilintarkastajan näkemykseen
ja esittää yhtymävaltuustolle vuoden 2018 tilinpäätöksen hyväksymistä sekä vastuuvapauden
myöntämistä tilivelvollisille.
Valtuusto 22.5.2019
Päätösehdotus
Yhtymävaltuusto päättää
1) hyväksyä tilinpäätöksen,
2) todeta yhtymävaltuuston vuodelle 2018 asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetuiksi
3) vuoden 2018 alijäämäisen tuloksen 521.411,76 euroa käsittelystä seuraavaa:
1. Poistoero
Poistoeroa lisätään (-) 55.155,90 euroa investointihankkeille kohdennettujen investointivarausten verran ja poistoeroja tuloutetaan suunnitelman mukaisesti (+) 993.738,15
euroa.
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2. Varaukset
Puretaan ja tuloutetaan Rasekon kehittämisvarausta 55.155,90 euroa laite- ja kalustohankintoihin. Lisäksi siirretään Rasekon kehittämisvarausta 75.489,10 euroa, Rasekon
ammattiopiston kehittämis- ja investointivaraus 11.088,46 eu-roa, Oppisopimuksen riskivaraus 250.000,00, Työtoiminnan riskivaraus 200.000,00 euroa ja Kestävän kehityksen
järj. varaus 142.959,74 euroa Eeron-kuja 4:n uudisrakentamis- ja saneerausvaraukseen.
Lisäksi lisätään kuluvan vuo-den tuloksesta Eeronkuja 4:n uudisrakentamis- ja saneerausvaraukseen 451.000,00 euroa. Eeronkuja 4:n uudisrakentamis- ja saneerausvaraus
on varausten siirtojen/ lisäyksen jälkeen 1.830.537,30 euroa.
3. että maksetaan jäsenkunnille 2 %:n peruspääoman korkoa vuoden 2019 tuloksesta.
4. Tilikauden ylijäämä
Tilikaudelta ylijäämää 21.326,39 euroa siirretään edellisten tilikausien yli-jäämä/alijäämä
–tilille.
4) myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille
Päätös
Hyväksyttiin päätösesityksen mukaan.
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VUODEN 2018 TILINTARKASTUSKERTOMUS (1/4)
Yhtymähallitus on jättänyt valmistelemansa ja allekirjoittamansa kuntayhtymän tilinpäätöksen yhtymävaltuuston valitseman JHTT-yhteisön tilintarkastaja Sinikka Niitynperän tarkastettavaksi. Hän on tarkastanut kuntayhtymän hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen vuodelta 2018.
Tilintarkastaja on luovuttanut tarkastuslautakunnalle yhtymävaltuustolle osoitetun tilintarkastuskertomuksen.
Siihen sisältyvässä lausunnossaan hän esittää vastuuvapauden myöntämistä kuntayhtymän
hallintoa ja taloutta hoitaneille yhtymähallituksen jäsenille ja johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1 - 31.12.2018.
Päätösehdotus

Päätös

Yhtymävaltuusto päättää merkitä tiedokseen vuoden 2018 tilintarkastuskertomuksen.
Hyväksyttiin päätösesityksen mukaan.
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JÄSENKUNTIEN VUODEN 2019 MAKSUOSUUKSIEN VAHVISTAMINEN
Yhtymähallitus on 28.3.2019 kokouksessaan käsitellyt jäsenkuntien vuoden 2019 maksuosuuksia.
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.
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Päätösehdotus
Yhtymähallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto päättää, ettei jäsenkunnilta peritä maksuosuuksia vuodelta 2018.
Päätös

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaan.

Valtuusto 22.5.2019
Päätösehdotus
Valtuusto päättää, ettei jäsenkunnilta peritä maksuosuuksia vuodelta 2018.
Päätös
Hyväksyttiin päätösesityksen mukaan.
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TILAPÄISLAINAVALTUUDET
Yhtymähallitus on käsitellyt 28.3.2019 kokouksessaan tilapäislainavaltuuksien tarvetta.
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.
Valtuusto 22.5.2019
Päätösehdotus
Yhtymävaltuusto myöntää yhtymähallitukselle oikeuden ottaa vuonna 2019
tarvittaessa tilapäislainaa enintään viisisataatuhatta (500.000) euroa.
Päätös
Hyväksyttiin päätösesityksen mukaan.
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ILMOITUSASIAT
1. 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.
Päätösehdotus
Päätös

Yhtymävaltuusto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.
Hyväksyttiin päätösesityksen mukaan.
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KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄT ASIAT
Päätösehdotus
Yhtymävaltuusto päättää mahdollisten kiireellisten asioiden käsittelystä.
Päätös
Todettiin, että kiireellisenä käsiteltäviä asioita ei ole.
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SELVITYKSENANTAJIEN VALITSEMINEN
Päätösehdotus
Yhtymävaltuusto valitsee selvityksenantajiksi tämän kokouksen päätöksistä
mahdollisesti tehtäviin valituksiin yhtymävaltuuston puheenjohtajan ja sihteerin.
Päätös
Hyväksyttiin päätösesityksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi

___________________________
Toni Forsblom
Yhtymävaltuuston puheenjohtaja

__________________________
Maria Taipale
Yhtymävaltuuston sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Raisiossa 27.5.2019
___________________________
Antti Airikki
Pöytäkirjantarkastaja

_________________________
Juha Takanen
Pöytäkirjantarkastaja
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MUUTOKSENHAKU
1. MUUTOKSENHAKUKIELLOT
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain
valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät: 1-6, 8, 11-13
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: 7,9,10
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.
4. NÄHTÄVILLÄOLO
Tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä Raision seudun koulutuskuntayhtymän kotisivuilla osoitteessa
www.raseko.fi 28.5.2019 - 28.6.2019.

