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14

KOKOUKSEN AVAAMINEN
Puheenjohtaja Toni Forsblom avaa kokouksen.

15

NIMENHUUDON TOIMITTAMINEN JA ÄÄNILUETTELON
VAHVISTAMINEN (2/1)
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

Päätös

Läsnä olevien toteamiseksi toimitetaan nimenhuuto ja sen perusteella hyväksytään kokousta varten ääniluettelo.
Todettiin läsnäolijat ja hyväksyttiin ääniluettelo.

16

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 5.9.2019. Kokouskutsuun on liitetty
tämä esityslista.
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
Päätös

Yhtymävaltuusto toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Yhtymävaltuusto totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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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
Yhtymävaltuusto valitsee keskuudestaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja määrää tarkastusajankohdaksi maanantain 23.9.2019 kello 11.00.
Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Karri Lehtonen ja Juha Takanen. Yhtymävaltuusto päätti, että pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen 19.9.2019.

18

ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Päätösehdotus

Päätös

Yhtymävaltuusto päättää mahdollisten kiireellisenä käsiteltävien asioiden ottamisesta tähän esityslistaan ja hyväksyy sen.
Hyväksyttiin esityslista ja todettiin, ettei kiireellisenä käsiteltäviä asioita ole.

19

HALLINTOSÄÄNNÖN PÄIVITTÄMINEN (2/2)
Kuntaliitto on antanut ammatillisen koulutuksen järjestäjille ohjeistusta hallintosäännön päivittämiseen uuden ammatillisen koulutuksen lainsäädännön tultua voimaan. Raision seudun
koulutuskuntayhtymän hallintosääntö on pääsääntöisesti ajan tasalla. Muutamia täsmennyksiä on kuitenkin järkevää tehdä liitteenä olevan luonnoksen mukaisesti.
Päätösehdotus
Yhtymähallitus
1) varaa kunnille mahdollisuuden lausua hallintosäännöstä 13.9.2019 mennessä ja
2) esittää valtuustolle, että hallintosääntö päivitetään valmistellun ehdotuksen
mukaiseksi.
Käsittely 29.8.2019

Päätös

Johtava rehtori ja hallintojohtaja esittelivät hallintosääntöön tehdyt muutokset.
Hyväksyttiin päätösesityksen mukaan.

Valtuusto 19.9.2019
Jäsenkunnilla ei ole huomautettavaa hallintosäännöstä.
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Päätösehdotus

Päätös

20

Yhtymävaltuusto hyväksyy yhtymähallituksen esityksestä päivitetyn hallintosäännön.
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.

ILMOITUSASIAT
Päätösehdotus
Päätös

Yhtymävaltuusto merkitsee mahdolliset ilmoitusasiat tiedokseen.
Todettiin, että ilmoitusasioita ei ole.

21

KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄT ASIAT
Päätösehdotus
Yhtymävaltuusto päättää mahdollisten kiireellisten asioiden käsittelystä.
Päätös
Todettiin, että kiireellisenä käsiteltäviä asioita ei ole.

22

SELVITYKSENANTAJIEN VALITSEMINEN
Päätösehdotus
Yhtymävaltuusto valitsee selvityksenantajiksi tämän kokouksen päätöksistä
mahdollisesti tehtäviin valituksiin yhtymävaltuuston puheenjohtajan ja sihteerin.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.

Pöytäkirjan vakuudeksi

___________________________
Toni Forsblom
Yhtymävaltuuston puheenjohtaja

__________________________
Maria Taipale
Yhtymävaltuuston sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Raisiossa 19.9.2019
___________________________
Karri Lehtonen
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: 14-18, 20,21,22
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: 19
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 20.9.2019 - 19.10.2019.

