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YHTYMÄHALLITUKSEN PÖYTÄKIRJA 1/2021
Aika

Torstai 4.2.2021 klo 16.15 – 16.54

Paikka

Raision seudun koulutuskuntayhtymä, Purokatu 1, 1krs. luokka 148, Raisio / Teams

Kutsutut:
Puheenjohtaja Ari Leinonen

x

Varajäsen Jukka Rantala

–

1. varapuheenjohtaja Johanna Laamanen

x

Varajäsen Hannele Vienonen

–

2. varapuheenjohtaja Aappo Kontu

x

Varajäsen Petteri Huuskonen

–

Jäsen Vesa Parantainen

x

Varajäsen Hannele Alanen

–

Jäsen Mari Rissanen

x

Varajäsen Jussi Tähti

-

Jäsen Anu Taivalkoski

x

Varajäsen Sanna Pausio

-

Jäsen Kiira Lasarov-Pernaja

x

Varajäsen Satu Hakanummi

–

(Teams)
(Teams)

(Teams)
(Teams)

Yhtymävaltuuston puheenjohtaja Toni Forsblom

x (Teams)

1. varapuheenj. Antti Airikki

x (Teams)

2. varapuheenj. Karoliina Paju

x (Teams)

Johtava rehtori, yh:n siht. Maria Taipale

x

Hallintojohtaja Pauliina Sarilo

x (Teams)

Allekirjoitukset
_______________________

_______________________

Ari Leinonen, kokouksen pj

Maria Taipale, kokouksen sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus
Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Raisiossa 5.2.2021.

_______________________

_______________________

Johanna Laamanen

Kiira Lasarov-Pernaja

pöytäkirjan tarkastaja

pöytäkirjan tarkastaja
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LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN
Kokouskutsu on lähetetty 28.1.2021.
Päätösehdotus
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.
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PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN
Päätösehdotus
Yhtymähallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Kiira Lasarov-Pernajan ja
Johanna Laamasen. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen 4.2.2021.
Päätös
Puheenjohtajan kokouksessa tekemän päätösehdotuksen mukaan valittiin
pöytäkirjantarkastajiksi Kiira Lasarov-Pernaja ja Johanna Laamanen ja päätettiin,
että pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen 4.2.2021 ja 5.2.2021.
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TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
Päätösehdotus
Yhtymähallitus hyväksyy esityslistan mukaisen työjärjestyksen.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.
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ILMOITUSASIAT
1. Johtoryhmän päätöspöytäkirjat
2020

2021

Johtava rehtori

152 - 175

1-9

Hallintojohtaja

20 - 23

1

Rehtori

127 - 167

1 – 14

2. Tavoitteellisten opiskelijavuosien määrä 2021
Opetus- ja kulttuuriministeriö on vahvistanut tänään tavoitteellisten opiskelijavuosien määrän
vuodelle 2021. Rasekon tavoitteellisten opiskelijavuosien määrä on 1865 ja vos-rahoitusta
saadaan yhteensä 16.453.082 €. Rahoituksesta kohdennetaan lähihoitajakoulutukseen 35
opiskelijavuotta ja maahanmuuttajien koulutukseen 10 opiskelijavuotta. Perusrahoituksen
osuus on 10.618.440 €, suoritusrahoitusta saamme 3.776.266 € ja vaikuttavuusrahoitusta
2.058.376 €.
3. Työelämätoimikunnan jäsenyydet (Liite 1/1)
Rasekosta on saatu edustaja kolmeen työelämätoimikuntaan
Liiketoiminnan työelämätoimikunta Opetusalan edustaja Maria Taipale
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Taideteollisuuden työelämätoimikunta Työntekijöiden edustaja Teo Mero
Sosiaali- ja terveysalan pt:n työelämätoimikunta Opetusalan edustaja Juha Mäkitalo
4. Koulutuspoliittinen selonteko (Liite 1/2)
Raision seudun koulutuskuntayhtymä on antanut lausunnon koulutuspoliittisen selonteon
luonnoksesta. Lausunto on liitteen mukaisesti kirjattu lausuntopalveluun.
Päätösehdotus
Yhtymähallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.
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VUODEN 2020 TALOUSARVION TOTEUTUMA
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.
Päätösehdotus
Yhtymähallitus merkitsee tiedokseen vuoden 2020 tilinpäätöksen
tämänhetkisen tilanteen.
Käsittely 4.2.2021
Johtava rehtori esitteli tilikauden tuloksen valmistelua seuraavasti:
Raision seudun koulutuskuntayhtymän tilikauden 2020 tulos on saatu kirjattua. Talousarviossa
tilikaudelta oletettiin tulevan alijäämää 668 500,00 euroa.
Tulokseen vaikutti positiivisesti varsinaisessa suoritepäätöksessä saatu ennakoitua suurempi
valtionosuus 15 966 688,00 sekä lisäsuoritepäätökset yhteensä 1 852 543,00, jonka vuoksi
toteutumavertailu näyttää 1 737 774,13 ylijäämää.
Ministeriö katsoi lisäsuoritepäätöksessään, että lisäresursseja on tarpeen kohdentaa erityisesti
perusopetuksen päättäneiden nuorten, maahanmuuttajien ja heikkojen perustaitojen varassa
olevien aikuisten koulutuksen järjestämiseen. Toisessa lisäsuoritepäätöksessä saimme
harkinnanvaraista tukea lähihoitajakoulutukseen sekä koronan aiheuttamien poikkeusolojen
vaikutusten tasoittamiseen ja lisäksi saimme lisää tavoitteellisia opiskelijavuosia. Päätökset
tulivat loppuvuonna, mutta rahoitusta on kuitenkin onnistuttu kohdentamaan myönnetyllä
tavalla.
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Lisäsuoritepäätöksellä saatua rahoitusta jäi kuitenkin vielä käyttämättä ja kokonaistilannetta
seurataan seuraavina vuosina. Kumulatiivinen laskenta – edellisen vuoden ylijäämä kompensoi mahdollista tulevaa alijäämää.
Tuloksesta tehdään 1 400 000,00 euron varaus Eeronkuja 4:n toiselle uudisrakennukselle.
Koska ammatillisen koulutuksen lainsäädäntö meni läpi ja oppivelvollisuuslaki sekä tutkintoon
valmentavan koulutuksen organisointi todennäköisesti tuovat Rasekolle lisää opiskelijoita,
Eeronkuja 4:n lisärakentaminen aikaistunee opiskelijamäärän kasvaessa ja toiminnan
laajentuessa.
Ylijäämäksi jää 337 774,13 euroa.
Päätösehdotus
Yhtymähallitus merkitsee tiedokseen vuoden 2020 tilinpäätöksen
tämänhetkisen tilanteen ja antaa luvan valmistella tilinpäätös kokouksessa
esitellyn mukaisesti.
Päätös
Hyväksyttiin kokouksessa täydennetyn päätösehdotuksen mukaisesti.
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TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMIEN HYVÄKSYMINEN (1/3)
Käsitellään valtuustossa hyväksytyn vuoden 2021 talousarvion pohjalta laaditut Rasekon
ammattiopiston ja yhteisten palvelujen käyttösuunnitelmat.
Päätösehdotus
Yhtymähallitus hyväksyy liitteiden mukaiset vuoden 2021 talousarvion
käyttösuunnitelmat.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.
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OPISKELUHUOLTORYHMÄN JA HYVINVOINTIRYHMÄN YHDISTÄMINEN
Yhtymähallitus on 30.8.2018 (§54) hyväksynyt Rasekon ammattiopiston opiskeluhuoltoryhmän
toiminnan toimintaperiaatteet. Lisäksi Rasekossa on toiminut hyvinvointiryhmä, joka on
suunnitellut opiskelijoiden hyvinvointia lisääviä tapahtumia ja tempauksia.
Hallintosäännön 12 §:n mukaan yhtymähallitus päättää tarkemmin opiskeluhuoltoryhmän
toiminnasta.
Päätösehdotus
Yhtymähallitus päättää, että opiskeluhuoltoryhmä toimii jatkossa myös
hyvinvointiryhmänä.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.
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MONIJÄSENISEN TOIMIELIMEN KOKOONPANO 1.1.2021 ALKAEN
Laki ammatillisesta koulutuksesta edellyttää koulutuksen järjestäjältä (93§) monijäsenisen
toimielimen perustamista. Raision seudun koulutuskuntayhtymän monijäsenisen toimielimen
toimikausi on päättynyt 31.12.2020.
Monijäsenisen toimielimen nykyisen kokoonpanon halukkuus jatkaa on varmistettu. Koulutuksen järjestäjän edustajana ja toimielimen puheenjohtajana on toiminut johtava rehtori.
Opiskelijahuollon edustajana kuraattori Leila Korte-Myllymäki (varajäsen kuraattori Ulla
Nylund), työelämän edustajana Mervi Nyman (varajäsenenä Jussi Moilanen), opettajien
edustajana Sami Tähti (varajäsenenä Leena-Kaisa Laaksonen), opiskelijajäsenenä Jose Mathlin
(RAK19B). Opiskelijajäsenet valitaan uudelleen entisten valmistuttua.
Päätösehdotus
Yhtymähallitus päättää vahvistaa seuraavan monijäsenisen toimielimen
kokoonpanon 1.1.2021 - 31.12.2022: koulutuksen järjestäjän edustaja johtava
rehtori Maria Taipale (varajäsen Pauliina Sarilo), työelämän edustaja Mervi
Heinonen (varajäsen Jussi Moilanen), opiskelijahuolto Leila Korte-Myllymäki
(varajäsen Ulla Nylund), opettajaedustaja Sami Tähti (varajäsen Leena-Kaisa
Laaksonen) ja opiskelijajäsen Jose Mathlin.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.
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LEHTORIN VIRAN MUUTTAMINEN OPINTO-OHJAAJAN VIRAKSI
Rasekon ammattiopistossa on tarvetta määräaikaiselle opinto-ohjaajalle, koska opintoohjauksen hanketyön vuoksi vakituisille hanketyötä tekeville opinto-ohjaajille tarvitaan sijainen.
Hanketyöllä pystytään kehittämään opinto-ohjausta.
Hallintosäännön 29§ mukaan yhtymähallitus voi päättää virkanimikkeen muuttamisesta.
Päätösehdotus
Yhtymähallitus päättää, että lehtorin virka nro 27 muutetaan opinto-ohjaajan
viraksi määräaikaisesti 1.2.2021-7.7.2021.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.
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YHTYMÄVALTUUSTON SYYSKOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN
TOIMEENPANOKELPOISUUS
Yhtymävaltuuston syyskokouksen 17.12.2020 pöytäkirja on allekirjoitettuna ja tarkastettuna
ollut nähtävänä 18.12.2020 -17.1.2021.
Päätösehdotus
Yhtymähallitus toteaa yhtymävaltuuston syyskokouksen 17.12.2020 päätökset
laillisiksi ja toimeenpanokelpoisiksi.
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Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.
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MUUT ASIAT
Yhtymähallituksen seuraava kokous pidetään 4.3.2021 klo 16.15 Purokatu 1, neuvotteluhuone
3.krs.
Päätösehdotus
Yhtymähallituksen seuraava kokous pidetään 4.3.2021 klo 16.15 Purokatu 1,
neuvotteluhuone 3.krs.
Käsittely 4.2.2021
Keskusteltiin kuluvan vuoden aikana eteen tulevista asioista (tutkintoon valmentavan (TUVA)
koulutuksen toteutuksista ja valmistelusta jäsenkuntien alueella, Joustavasti työhön hankkeesta
ja oppivelvollisuuslain voimaantulosta). Yhtymähallitus evästi johtavaa rehtoria asioissa
etenemisessä.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan.

