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KOKOUKSEN AVAAMINEN
Puheenjohtaja Toni Forsblom avaa kokouksen.
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NIMENHUUDON TOIMITTAMINEN JA ÄÄNILUETTELON
VAHVISTAMINEN (3/1)
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 päätösehdotuksen 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 3.12.2019. 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 päätösehdotuksen mukaan.
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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

Päätös

Yhtymävaltuusto valitsee keskuudestaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja määrää tarkastusajankohdaksi 13.12.2019 kello 11.00.
Valtuusto päätti valita pöytäkirjan tarkastajiksi Tuulia Suomisen ja Antti Airikin
ja hyväksyi tarkastusajankohdaksi tiistain 17.12.2019 klo 11.00.
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ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Päätösehdotus

Päätös

Yhtymävaltuusto päättää mahdollisten kiireellisenä käsiteltävien asioiden ottamisesta tähän esityslistaan ja hyväksyy sen.
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.
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TALOUSARVIO VUODELLE 2020 JA TOIMINTA-JA
TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2020 – 2022 (3/2)
Yhtymähallitus käsitteli kokouksessaan 29.8.2019 talousarvion ja toimintasuunnitelman
2020 laadinnan suuntaviivoja.
Raision seudun koulutuskuntayhtymän vuoden 2020 talousarvion ja toimintasuunnitelman
valmistelu on aloitettu. Ammatillisen koulutuksen uudistuneen rahoitusjärjestelmän mukaan
vuoden 2020 rahoituksesta 70 % tulee perusrahoituksena, 20 % suoritusrahoituksena ja 10
% vaikuttavuusrahoituksena. Ammatillisen koulutuksen järjestäjien osuudet vuodelle 2020
varattavasta määrärahasta eivät ole vielä tiedossa.
Talousarvion laadinnassa lähdetään siitä, että vuodelle 2020 myönnettyjen tavoitteellisten
opiskelijavuosien määrä (1800) säilyy ennallaan tai nousee, kuntayhtymän valtionosuusrahoitus hieman nousee eli on kokonaisuudessaan noin 14,5 miljoonaa ja hankerahoitusta onnistutaan hankkimaan aikaisempaan tapaan.
Kustannusten osalta varaudutaan henkilöstömenoissa väliaikaisen lomarahojen leikkauksen
päättymiseen ja lisäksi on huomioitava opiskelijavolyymin kasvu ja mahdolliset palkankorotukset. Useamman vuoden säästöbudjettien jälkeen muitakin kuluja on kuntayhtymässä välttämätöntä kasvattaa, ettei korjausvelkaa pääse syntymään keskeisissä toiminnoissa.
Eeronkuja 4:n uudisrakennuksen rakentaminen käynnistyy toimintavuonna.
Toimintasuunnitelmassa painotetaan strategisesti tärkeiden toimintamallien omaksumista
opetuksessa ja ohjauksessa sekä asiakaslähtöiseen toimintatapaan sitoutumista kaikilla koulutusaloilla ja toiminnoissa. Rasekon saama strategiarahoitus tukee tavoitteiden saavuttamista.
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Talousarvio ja toimintasuunnitelma valmistuu yhtymähallituksen ensimmäiseen käsittelyyn
25.9.2019 kokoukseen, jonka jälkeen siitä pyydetään jäsenkuntien lausunnot. Yhtymähallituksen esitys valtuustolle käsitellään 24.10.2019 kokouksessa.
Päätösehdotus
Yhtymähallitus keskustelee tulevan vuoden valmistelusta ja evästää budjetointi- ja suunnittelutyötä.
Käsittely 29.8.2019
Johtava rehtori esitteli talousarvion ja toimintasuunnitelman laadinnan tilanteen.

Päätös

Keskusteltiin tiedossa olevasta alijäämän tarpeesta. Yhtymähallitus oli yksimielinen siitä, että opetuksesta ei karsita eikä korjausvelkaa päästetä syntymään
vaan mieluummin tehdään yksi selkeästi alijäämäinen talousarvio. Kuntayhtymän ylijäämäkertymä on yli 6,4 miljoonaa.
Hyväksyttiin päätösesityksen mukaan ja annettiin lupa valmistella talousarvio
alijäämäisenä.

Käsittely 25.9.2019
Raision seudun koulutuskuntayhtymän luonnokset talousarvioksi vuodelle
2020 ja talous- ja toimintasuunnitelmaksi vuosille 2020-2022 ovat valmistuneet.
Raision seudun koulutuskuntayhtymän vuoden 2020 toimintasuunnitelman keskeisiä sisältöjä ovat
1) laadukkaasta toiminnasta kertovan ja taloudellisesti palkitsevan opiskelijapalautteen ja
työelämäpalautteen varmistaminen,
2) jatkuvan haun opiskelijaläpivirtaaman hallinta ja tavoitteellisen opiskelijavuosikertymän
varmistaminen,
3) vetovoimaisuuden ja opiskelijoiden tyytyväisyyden ja pysyvyyden varmistaminen,
4) asiakaslähtöisen, yhtenäisen toimintatavan vakiinnuttaminen ja henkilöstön osaamisen
parantaminen sekä digitalisaation edistäminen Rasekossa.
Strategisilla kehittämisohjelmilla Raseko pyrkii varmistamaan henkilöstön osaamisen kehittämisen sekä laadukkaan toiminnan edellytykset. Useiden vuosien säästöohjelmien jälkeen
varmistetaan, että toiminnan kannalta haittaavaa korjausvelkaa ei pääse syntymään.
Opetusministeriön vahvistamassa Raision seudun koulutuskuntayhtymän koulutustehtäväpäätöksessä on ammatillisen peruskoulutuksen vähimmäisopiskelijavuosimääräksi vahvistettu 1630 ja tavoitteelliseksi opiskelijavuosimääräksi 1800 vuodelle 2019. Vuonna 2019
Rasekon tavoitteena on vähintään 1900 opiskelijavuotta. Tutkintotavoitteet vuonna 2020
ovat seuraavat: perustutkintoja 600, ammattitutkintoja 220 ja erikoisammattitutkintoja 80.
Talousarviovuonna 2020 Raseko saa rahoitusta vähintään vähimmäisopiskelijavuosimäärän ja
oletettavasti valtionosuutta vähintään 15 000 000 €. Lopulliset rahoituspäätökset saadaan
marras-joulukuun vaihteessa 2019.
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Eeronkuja 4:n uudisrakennukseen varataan 1.900.000 euroa vuonna 2020 ja 1.200.000 euroa vuonna 2021. Eeronkuja 3:n A-rakennuksen ikkunasaneeraus jatkuu vuonna 2021 ja siihen varataan 50.000 euroa. Juhaninkuja 1:n ikkuna- ja ulko-ovisaneeraukseen varataan vuodelle 2021 130.000 euroa. Eeronkuja 4:n rakentamiseen käytetään Eeronkuja 4:n uudisrakentamisvaraus.
Irtaimistohankintojen tavoitteena on pitää kuntayhtymän laitteet ja opetuskalusto ajanmukaisina ja opetus kilpailukykyisenä. Osa investoinneista on uusinvestointeja ja osa vanhojen
laitteiden korvausinvestointeja. Aktivointirajan, 10.000 €, ylittävät keskeisimmät kone-ja kalustohankinnat ovat yhteensä 344.000 euroa talousarviovuonna 2020. Korvausinvestoinneista 173.000 euroa on tietotekniikkainvestointeja.
Talousarviovuoden vuosikate on 5.000 €, joka ei riitä suunnitelmapoistojen kattamiseen.
Talousarviovuoden taloudellinen lopputulos on 668.500 € alijäämäinen.
Päätösehdotus
Yhtymähallitus päättää
1. merkitä tiedokseen edellä esitetyt toiminta- ja taloussuunnitelman 2020 –
2022 ja talousarvion 2020 luonnokset sekä varausmuutokset ja antaa luvan
viimeistellä ne seuraavaan kokoukseen sekä

Päätös

2. pyytää jäsenkuntia lausumaan taloussuunnitelmasta 16.10.2019 mennessä,
mikäli kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi halutaan tehdä esityksiä.
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.

Käsittely 24.10.2019
Johtava rehtori esittelee saapuneet kuntien lausunnot.
Kuntien lausunnot ovat saapuneet. Mynämäen, Nousiaisten ja Maskun sekä Ruskon kunnat
toteavat, ettei niillä ole huomautettavaa Raision seudun koulutuskuntayhtymän toiminta- ja
taloussuunnitelmasta vuosille 2020–2022 ja talousarvioesityksestä vuodelle 2020.
Raision kaupunki toteaa lausunnossaan, että Raision kaupungilla ei ole huomautettavaa Raision seudun koulutuskuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2020 - 2022 ja
talousarvion vuodelle 2020 johdosta, mutta toteaa, että investointien ja täydentävien kalustohankintojen käsittelyn ja esittämisen osalta on hyvä huomioida Kirjanpitolautakunnan
kuntajaoston yleisohjeessa täsmennetty ensikertaisuuden periaate.
Naantalin kaupunki toteaa, että kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi Raision seudun koulutuskuntayhtymän vuoden 2020 talousarvion. Kuntayhtymä on pitkään pystynyt järjestämään
toimintansa ilman kunnilta perittäviä maksuosuuksia. Tämä toimintatapa tulee pitää tavoitteena myös tulevaisuudessa. Myös investoinnit tulee rahoittaa omarahoituksella. Kaupunginhallitus toteaa lausuntonaan, ettei kaupungilla ole huomautettavaa Raision seudun koulutuskuntayhtymän talousarvioluonnoksesta vuodelle 2020.
Toimintasuunnitelmassa esitetään sivulla 10 opiskelijavuositavoitteet, joita on syytä täsmentää täsmentyneiden toteutumien ja ministeriön avaamien rahoitushakujen jälkeen.
Opiskelijavuositavoite nostetaan 1950 ja lisäykset tulevat humanistisille ja taidealoille (AT ja
EAT) 20 opiskelijavuotta, terveys- ja hyvinvointialoille (AT ja EAT) 15, liiketoimintaan (AT
ja EAT) 10 eli yhteensä 45 opiskelijavuotta lisää. Sama kokonaissumma 1950 korjataan
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myös sivulle 18.
Päätösehdotus
Yhtymähallitus päättää
1) hyväksyä liitteen mukaisen toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksen tehdyillä täsmennyksillä vuosille 2020 - 2022 ja siihen sisältyvän vuoden 2020 talousarvioehdotuksen,
2) esittää valtuustolle liitteen mukaisen toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille 2020 - 2022 ja siihen sisältyvän vuoden 2020 talousarvio-ehdotuksen hyväksymistä,
3) valtuuttaa yhtymähallituksen käyttämään talousarvioon sisältymättömät vuodelle
2020 mahdollisesti saatavat harkinnanvaraiset tuloksellisuus- ja muut anomuksesta
myönnetyt lisärahoitukset myöntämisen perusteissa mainittuihin tarkoituksiin.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.
Tarkastuslautakunta 29.11.2019
Tarkastuslautakunta on käsitellyt toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotusta vuosille 20202022 sekä siihen sisältyvää vuoden 2020 talousarvioehdotusta kokouksessaan 29.11.2019.
Tarkastuslautakunnalla ei ole huomautettavaa.
Valtuusto 12.12.2019
Ruskon edustaja Heikki Ruuskanen saapui kokoukseen klo 16.10 ja puheenjohtaja pyysi sihteeriä lisäämään hänet ääniluetteloon.
Päätösehdotus
Raision seudun koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus esittää valtuustolle, että valtuusto
1) hyväksyy liitteen mukaisen toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksen vuosille
2020 - 2022 ja siihen sisältyvän vuoden 2020 talousarvioehdotuksen ja
2) valtuuttaa yhtymähallituksen käyttämään talousarvioon sisältymättömät vuodelle
2020 mahdollisesti saatavat harkinnanvaraiset tuloksellisuus- ja muut anomuksesta
myönnetyt lisärahoitukset myöntämisen perusteissa mainittuihin tarkoituksiin.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.
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VIRKA NRO 42 LAKKAUTTAMINEN
Käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen henkilökunta siirtyi Mynämäen kunnasta 1.1.2010 alkaen Rasekoon niissä viroissa, jotka Mynämäen kunta oli perustanut. Opettaja, joka on ollut
käsi- ja taideteollisuuden kuvallisen ilmaisun osa-aikaisessa virassa, on jäänyt eläkkeelle. Virkaa ei ole tarvetta täyttää, ja siksi virka on perusteltua lakkauttaa.
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Hallintosäännön 28 §:n mukaan yhtymävaltuusto päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta.
Päätösehdotus:
Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että valtuusto päättää lakkauttaa
Rasekon viran nro 42.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.
Valtuusto 12.12.2019
Päätösehdotus

Päätös

Raision seudun koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus esittää valtuustolle, että
valtuusto päättää lakkauttaa Rasekon viran nro 42.
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.
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HALLINTOSÄÄNNÖN PÄIVITYS (3/3)
Raision seudun koulutuskuntayhtymän hallintosääntöä on tarpeen päivittää vastuualueiden
muutosten vuoksi. Myös tietohallintolaki edellyttää muutoksia.
Liitteenä olevan luonnoksen muutokset on huomioitu vuosien 2020-2022 talousarvio- ja
toimintasuunnitelmaluonnoksissa.
Yhteistyötoimikunta käsittelee hallintosääntöluonnosta marraskuun kokouksessa.
Päätösehdotus
Yhtymähallitus päättää pyytää jäsenkunnilta lausuntoa hallintosäännöstä
19.11.2019 mennessä.
Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.

Esityslista 28.11.2019
Yhteistyötoimikunta on käsitellyt hallintosääntöä 20.11.2019 kokouksessaan.
Kuntien lausunnot ovat saapuneet. Naantali, Nousiainen, Masku, Raisio ja Rusko sekä ovat
todenneet kokouksissaan, ettei niillä ole huomautettavaa hallintosääntöluonnoksesta. Mynämäen lausuntoa ei ole vielä saatu.
Käsittely 28.11.2019
Mynämäen lausunto saatiin 28.11.2019 kokoukseen. Mynämäen kunnalla ei ole huomautettavaa hallintosäännön esitetyistä muutoksista.
Lausunnossa todetaan, että harkinnanvaraisten pitkien palkattomien virkavapaiden myöntämisen perusteista tulee olla selkeät ohjeet esimiehille, koska hallintosääntö (39§) mah-dollistaa myös yli vuoden pituisten virkavapaiden myöntämisen esimiehen päätöksellä.
Raision seudun koulutuskuntayhtymällä on laadittuna selkeät ohjeistus, joka on nimeltään
Poissaolojen ilmoituskäytäntö ja virkavapaiden myöntämisessä noudatettavat periaatteet.
Päätösehdotus
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Yhtymähallitus päättää
1) hyväksyä liitteenä (8/3) olevan hallintosääntöluonnoksen ja
2) esittää valtuustolle liitteen mukaisen hallintosääntöluonnoksen hyväksymistä.
Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. Lisäksi yhtymähallitus päättää, että
kuntayhtymän tilinpäätöksen yhteydessä esitetään lukumääräinen yhteenveto
yli puoli vuotta kestäneistä virkavapaista.

Valtuusto 12.12.2019
Päätösehdotus
Raision seudun koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus esittää valtuustolle, että
valtuusto hyväksyy liitteen mukaisen hallintosääntöluonnoksen.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.
31

ILMOITUSASIAT
Päätösehdotus
Päätös

Yhtymävaltuusto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.
Hyväksyttiin päätösehdotuksen 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 päätösehdotuksen mukaan.
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Pöytäkirjan vakuudeksi
___________________________
Toni Forsblom
Yhtymävaltuuston puheenjohtaja

__________________________
Maria Taipale
Yhtymävaltuuston sihteeri

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Raisiossa 17.12.2019
___________________________
Tuulia Suominen

_________________________
Antti Airikki

Pöytäkirjantarkastaja

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: 23-27, 31-33
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: 28-30
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 17.12.2019 - 20.1.2020.

