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1

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 3.6.2020. 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.
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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 maanantain 22.6.2020 kello 11.00.
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan ja pöytäkirjantarkastajiksi yhtymävaltuusto valitsi Kimmo Nurmen ja Anu Tuomisen.
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ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Päätösehdotus

Päätös

Yhtymävaltuusto päättää mahdollisten kiireellisenä käsiteltävien asioiden ottamisesta tähän esityslistaan ja hyväksyy sen.
Hyväksyttiin korjausten jälkeen päätösesityksen mukaan.
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KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019 (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 6.2.2020 kokouksessaan käsitellyt vuoden 2019 tilinpäätöksen suuntaa
antavan tilanteen ja toteutumaennusteen.
Kuntalain 68 § 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.
Päättyneen tilivuoden tapahtumat saadaan kokoukseen mennessä suuntaa-antavasti kirjattua. Toteumaennuste jaetaan ja esitellään kokouksessa.
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Käsittely 6.2.2020
Johtava rehtori esitteli asian seuraavasti:
Raision seudun koulutuskuntayhtymän tilikauden 2019 tulos on saatu kirjattua. Talousarviossa tilikauden ylijäämä oli 14 000,00 euroa. Tulokseen vaikutti positiivisesti marraskuussa
päätetty ja joulukuussa saatu OKM:n jakama lisäsuoritepäätös yhteensä 771 406,00 euroa,
jonka vuoksi toteutumavertailu näyttää 700 085,47 euroa ylijäämää.
Tuloksesta tehdään 684 700 euron lisäys EK 4 uudisrakentamis- ja saneerausvaraukseen,
jolloin ylijäämäksi jää 15 385,47 euroa. Lisäksi puretaan Rasekon kehittämisvaraus 5 888,79,
joka myös lisätään E4:n varaukseen. Lisäysten jälkeen Eeronkuja 4:n uudisrakentamisvaraus
on 2 521 126,09 euroa.
Päätösehdotus

Päätös

Yhtymähallitus merkitsee tiedokseen vuoden 2019 tilinpäätöksen tämänhetkisen tilanteen ja antaa luvan valmistella tilinpäätös kokouksessa esitellyn mukaisesti.
Hyväksyttiin päätösesityksen mukaan.

Käsittely 27.2.2020
Raision seudun koulutuskuntayhtymä on saavuttanut kaikki vuodelle 2019 asetetut keskeiset
tavoitteet. Rasekon taloudellinen tilanne on hyvä ja olemme pysyneet talousarviovuoden budjetissa. Ammatillisen koulutuksen järjestäjien tuottojen ennakoimattomuudesta huolimatta
toimintaa on pystytty kehittämään. Opiskelijatietojen oikeellisuus opiskelijahallintojärjestelmässä on ollut iso haaste kaikille, mutta siitäkin on selvitty tunnollisella työllä.
Opiskelijavirtaaman hallinta on tätä päivää jatkuvan haun myötä. Myös oppisopimuksia solmitaan yhä enemmän ja eripituisiksi jaksoiksi kaikilla koulutusaloilla. Henkilöstön vaihtuvuus on
normaalilla tasolla ja olemme onnistuneet hyvin rekrytoinneissa. Uudelle vuosikymmenelle
siirryttäessä panostamme Rasekossa edelleen työelämälähtöisen toiminnan kehittämiseen:
haluamme siirtyä uudelle vielä aikaisempaakin paremmalle tasolle toiminnassamme.
Raision seudun koulutuskuntayhtymän järjestämisluvan mukainen opiskelijavuosimäärä on
1 630. Vuodelle 2019 vahvistettu tavoitteellinen opiskelijavuosimäärä oli 1 800, johon saatiin
70 opiskelijavuoden lisärahoitus. Opiskelijavuosia saatiin kokoon lähes sama määrä.
Syksyn yhteishaun kautta Rasekon ammattiopistossa aloitti 317 uutta opiskelijaa. Vuoden aikana kaikkiaan 929 opiskelijaa valmistui Rasekosta. Näistä 653 oli ammatillisia perustutkintoja,
194 ammattitutkintoja ja 82 erikoisammattitutkintoja.
Kaikkiaan opiskelijavirtaama oli 3 588. Osaamispisteitä kertyi 127 934 (vuonna 2018 yhteensä
91 654) ja arvosanojen lukumäärä tutkinnon osissa oli 7 238 (7 206).
Päätösehdotus
Yhtymähallitus hyväksyy toimintakertomuksen.
Päätös
Hyväksyttiin päätösesityksen mukaan.
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Valtuusto 17.6.2020
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 27.2.2020
Kuntayhtymän tilinpäätösvuoden toimintakulut olivat 15 275 831,31€ (kasvua 2% edellisvuoteen verrattuna) ja vastaavasti toimintatuotot 16 492 949,97€ (nousua edellisvuoteen
verrattuna 3,9%). Henkilöstökulut kasvoivat, palvelujen ostot ja aineet, tarvikkeet ja tavarat
pienenivät edelliseen tilikauteen verrattuna. Talousarvion toteutuma toimintakulujen (käyttömenojen) osalta oli 105,6 %. Tulopuolella toteutuma oli 110,4 %.
Vuonna 2019 valtion Raision seudun koulutuskuntayhtymälle maksettu lopullinen ammatillisen peruskoulutuksen valtionrahoitus nousi 6,6 % edellisvuodesta. Koko Raision seudun koulutuskuntayhtymän ja Rasekon ammattiopiston toiminta on pystytty rahoittamaan ilman jäsenkunnilta perittäviä maksuosuuksia.
Taloussuunnitelmassa hyväksytty taloudellinen tavoite oli selvitä kuntayhtymän toimintamenoista ja poistoista valtionosuusrahoituksella, hankerahoituksella ja opiskelijatöiden myyntituloilla. Tavoitteet saavutettiin ja myös investoinnit on voitu tehdä ilman jäsenkuntien apua.
Investoinnit olivat vuonna 2019 yhteensä 499 077,25 euroa. Uusinvestointeihin lukeutuvia
irtaimistohankintoja tehtiin 62 315,00 eurolla.
Kuntayhtymän tilikauden tulos ennen tilinpäätöseriä on tappiollinen 0,290 milj. euroa. Tilikauden tuloksen jälkeen kirjattavien poistoero- ja tuloksenkäsittelyerien jälkeen tilikauden
tulos muodostuu ylijäämäiseksi. Varausten ja poistoerojen muutokset on kirjattu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohjeiden mukaisesti.
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Päätösehdotus
Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle tilikauden tuloksen, joka oli 290 336,81 euroa alijäämäinen, käsittelystä seuraavaa:
1. Poistoero
Poistoeroa lisätään (-) 38 111,21 euroa investointihankkeille kohdennettujen investointivarausten verran ja poistoeroja tuloutetaan suunnitelman mukaisesti (+) 990 422,28 euroa.
2. Varaukset
Puretaan ja tuloutetaan Rasekon kehittämisvarausta 38 111,21 euroa laite- ja kalustohankintoihin. Lisäksi siirretään Rasekon kehittämisvarausta 5 888,79 euroa Eeronkuja 4:n uudisrakentamis- ja saneerausvaraukseen. Lisäksi lisätään kuluvan vuoden tuloksesta Eeronkuja 4:n uudisrakentamis- ja saneerausvaraukseen 684 700,00 euroa. Eeronkuja 4:n uudisrakentamis- ja saneerausvaraus on varausten siirron/ lisäyksen jälkeen 2 521 126,09 euroa.
3. Esitetään, että maksetaan jäsenkunnille 2 %:n peruspääoman korkoa vuoden 2020 tuloksesta.
4. Tilikauden ylijäämä
Tilikaudelta ylijäämää 15.385,47 euroa siirretään edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä –
tilille.
Päätös
Hyväksyttiin päätösesityksen mukaan.
Tarkastuslautakunta 13.3.2020
Tarkastuslautakunta toteaa arviointikertomuksessaan yhtymävaltuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetuiksi. Se myös yhtyy tilintarkastajan näkemykseen
ja esittää yhtymävaltuustolle vuoden 2019 tilinpäätöksen hyväksymistä sekä vastuuvapauden
myöntämistä tilivelvollisille.
Valtuusto 17.6.2020
Yhtymähallituksen hyväksymä päätösehdotus
Yhtymävaltuusto päättää
1) hyväksyä tilinpäätöksen,
2) todeta yhtymävaltuuston vuodelle 2019 asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetuiksi,
3) vuoden 2019 alijäämäisen tuloksen 290 336,81 käsittelystä seuraavaa:
1. Poistoero
Poistoeroa lisätään (-) 38 111,21 euroa investointihankkeille kohdennettujen investointivarausten verran ja poistoeroja tuloutetaan suunnitelman mukaisesti (+) 990 422,28 euroa.
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2. Varaukset
Puretaan ja tuloutetaan Rasekon kehittämisvarausta 38 111,21 euroa laite- ja kalustohankintoihin. Lisäksi siirretään Rasekon kehittämisvarausta 5 888,79 euroa Eeronkuja 4:n uudisrakentamis- ja saneerausvaraukseen. Lisäksi lisätään kuluvan vuoden tuloksesta Eeronkuja 4:n uudisrakentamis- ja saneerausvaraukseen 684 700,00 euroa. Eeronkuja 4:n uudisrakentamis- ja saneerausvaraus on varausten siirron/ lisäyksen jälkeen 2 521 126,09 euroa.
3. Esitetään, että maksetaan jäsenkunnille 2 %:n peruspääoman korkoa vuoden 2020 tuloksesta.
4. Tilikauden ylijäämä
Tilikaudelta ylijäämää 15.385,47 euroa siirretään edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä
-tilille.
4) myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille.
Päätös
Hyväksyttiin päätösesityksen mukaan.
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VUODEN 2019 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 2019.
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 - 31.12.2019.
Päätösehdotus

Päätös

9

Yhtymävaltuusto päättää merkitä tiedokseen vuoden 2019 tilintarkastuskertomuksen.
Hyväksyttiin päätösesityksen mukaan.

JÄSENKUNTIEN VUODEN 2020 MAKSUOSUUKSIEN VAHVISTAMINEN
Yhtymähallitus on 26.3.2020 kokouksessaan käsitellyt jäsenkuntien vuoden 2020 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 2020.
Päätös

Hyväksyttiin päätösesityksen mukaan.

Valtuusto 17.6.2020
Päätösehdotus
Valtuusto päättää, ettei jäsenkunnilta peritä maksuosuuksia vuodelta 2020.
Päätös
Hyväksyttiin päätösesityksen mukaan.
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TILAPÄISLAINAVALTUUDET
Yhtymähallitus on käsitellyt 26.3.2020 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 2020 tarvittaessa tilapäislainaa enintään viisisataatuhatta (500.000) euroa.
Päätös
Hyväksyttiin päätösesityksen mukaan.
Valtuusto 17.6.2020
Päätösehdotus
Yhtymävaltuusto myöntää yhtymähallitukselle oikeuden ottaa vuonna 2020
tarvittaessa tilapäislainaa enintään viisisataatuhatta (500.000) euroa.
Päätös
Hyväksyttiin päätösesityksen mukaan.
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RASEKON ARVOT (LIITE 1/5)
Yhtymähallitus 14.5.2020
Raision seudun koulutuskuntayhtymän arvoja on ollut kuusi. Arvot on hyväksytty yli kymmenen vuotta sitten. Johtava rehtori on syksyn 2019 ja kevään 2020 aikana käynyt henkilös-
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tön kanssa arvokeskustelut, joiden tuloksena yhtymähallitukselle esitetään arvojen päivitystä. Uusiksi arvoiksi esitetään seuraavia: osaaminen, vastuullisuus, elämänläheisyys ja yrittäjähenkisyys.
Päätösehdotus
Yhtymähallitus päättää
1) hyväksyä henkilöstön esityksen uusiksi arvoiksi ja
2) esittää edelleen yhtymävaltuustolle uusien arvojen hyväksymistä.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.
Valtuusto 17.6.2020
Johtava rehtori esitteli arvojen työstämisprosessin ja yhtymähallituksen esityksen uusiksi arvoiksi.
Päätösehdotus
Yhtymävaltuusto hyväksyy ja vahvistaa Rasekon uudet arvot liitteen mukaisesti.
Päätös
Hyväksyttiin päätösesityksen mukaan.
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VALTUUSTON JÄSENEN VAIHTUMINEN
Valtuuston 2. varapuheenjohtaja Tuulia Suominen on ilmoittanut eroavansa Raision seudun
koulutuskuntayhtymän valtuustosta Maskusta muuton vuoksi 1.6.2020 alkaen.
Maskun kunta valitsee Raision seudun koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston hänen tilalleen uuden valtuutetun. Eroilmoitus on tehty myös Maskuun. Tämän vuoksi yhtymävaltuuston tulee valita uusi valtuuston 2. varapuheenjohtaja kesäkuun kokouksessaan.
Päätösehdotus
Yhtymähallitus päättää esittää yhtymävaltuustolle, että se valitsee uuden valtuuston 2. varapuheenjohtajan Raision seudun koulutuskuntayhtymän valtuustoon.
Käsittely 17.6.2020
Puheenjohtaja totesi, että Maskun kunta on 11.6.2020 päivätyllä kirjeellä ilmoittanut, että
Maskun kunnanvaltuusto on kokouksessaan 8.6.2020 päättänyt valita Tuulia Suomisen tilalle
Raision seudun koulutuskuntayhtymän valtuuston jäseneksi Karoliina Pajun.
Yhtymävaltuuston jäsen Kimmo Nurmi esitti, että Karoliina Paju valitaan Raision seudun
koulutuskuntayhtymän valtuuston 2. varapuheenjohtajaksi ja Antti Airikki kannatti esitystä.
Puheenjohtaja teki kokouksessa päätösehdotuksen:
Yhtymävaltuusto päättää
1) hyväksyä Tuulia Suomisen eroilmoituksen ja
2) valita yksimielisesti Karoliina Pajun Raision seudun koulutuskuntayhtymän valtuuston
2. varapuheenjohtajaksi.
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Päätös
Hyväksyttiin kokouksessa laaditun päätösesityksen mukaan.
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ILMOITUSASIAT
1. Lisärahoitus ammatillisen koulutuksen kehittämisohjelmasta
Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt ammatillisen koulutuksen järjestäjille 80 miljoonaa euroa opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin.
Raseko on saanut lisäsuoritepäätöksellä 985 057 €.
2. Rasekon uuden logon ja ilmeen esittely
Raision seudun koulutuskuntayhtymän brändi on uusittu. Johtava rehtori esitteli uuden logon ja ilmeen, jotka tulevat voimaan 1.8.2020.
Päätösehdotus
Päätös

Yhtymävaltuusto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.
Hyväksyttiin päätösesityksen mukaan.
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KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄT ASIAT
Päätösehdotus
Yhtymävaltuusto päättää mahdollisten kiireellisten asioiden käsittelystä.
Päätös
Hyväksyttiin päätösesityksen mukaan.
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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 22.6.2020
_______________________
Kimmo Nurmi
Pöytäkirjantarkastaja

_________________________
Anu Tuominen
Pöytäkirjantarkastaja

