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Yhtymähallitus       4.3.2020 

 

 

YHTYMÄHALLITUKSEN PÖYTÄKIRJA  2/2021 
 
Aika Torstai 4.3.2020 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 Teams 

Varajäsen Hannele Vienonen    – 

2. varapuheenjohtaja Aappo Kontu   x Teams 

Varajäsen Petteri Huuskonen   – 

Jäsen Vesa Parantainen    x 

Varajäsen Hannele Alanen   – 

Jäsen Mari Rissanen    x Teams 

Varajäsen Jussi Tähti    - 

Jäsen Anu Taivalkoski    x Teams 

Varajäsen Sanna Pausio    - 

Jäsen Kiira Lasarov-Pernaja    x Teams 

Varajäsen Satu Hakanummi    – 

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    – 

Vs. Talouspäällikkö Tuula Nordqvist  x  

 
Allekirjoitukset 

 

_______________________  _______________________ 

Ari Leinonen, kokouksen pj  Maria Taipale, kokouksen sihteeri 

 

Pöytäkirjan tarkastus 

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Raisiossa 4.3.2021. 

 

_______________________  _______________________ 

Aappo Kontu   Vesa Parantainen 

pöytäkirjan tarkastaja  pöytäkirjan tarkastaja 
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12 LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 
Kokouskutsu on lähetetty 18.2.2021. 

Päätösehdotus 

 Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  

Päätös 

 Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

 

13 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 
Päätösehdotus 

Yhtymähallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Aappo Kontun ja Vesa 
Parantaisen. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen 4.3.2021. 

Päätös  

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

 

14 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
Päätösehdotus 

 Yhtymähallitus hyväksyy esityslistan mukaisen työjärjestyksen. 

Päätös 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

 

15 ILMOITUSASIAT  
1. Johtoryhmän päätöspöytäkirjat 

Johtava rehtori  10 - 13     

Hallintojohtaja  1 - 2   

Rehtori  15 – 25 

2. Oppisopimuksista maksettavien koulutuskorvausten tarkistaminen 

Työnantajalle mahdollisesti maksettavista koulutuskorvauksista sovitaan sopimuksessa 
oppisopimuskoulutuksen järjestämisestä (asetus ammatillisesta koulutuksesta 673/2017). 
Rasekossa oppisopimuksen koulutuskorvauksia on tarkistettu linjaan muiden alueen järjestäjien 
kanssa. 

3. Varainhoitovuoden 2021 lisäsuoritepäätöksellä opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä 
koronavirusepidemian johdosta tarvittaviin tukitoimiin myönnettävien lisärahoitusten 
hakeminen. 

Hakemukset tehdään sähköiseen järjestelmään 31.3.2021 mennessä. Ministeriön kriteerien 
mukainen ennakkolaskelma sopii Raision seudun koulutuskuntayhtymälle ja rahoitusta haetaan 
sen mukaisesti perusteluineen. 

4. 4.Joustavasti työhön 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Rasekolle jatkuvan oppimisen uudistusta tukevaan 
hankkeeseen Joustavasti työhön rahoitusta 200000 euroa.  
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Joustavasti työhön on Rasekon ja jäsenkuntien yhteinen hanke. Jatkuvan oppimisen avustusten 
tarkoitus on vastata työelämän murroksiin, helpottaa koronakriisistä toipumista ja tukea 
osaavan työvoiman saatavuutta alueilla.   

 

Päätösehdotus 

Yhtymähallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. 

Päätös 

 Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

 

16 KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS (2/1)    
Kuntalain 113§ ja 115§ mukaan yhtymähallituksen on laadittava toimintakertomus ja 
tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se 
tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava yhtymävaltuuston 
käsiteltäväksi. Valtuuston on käsiteltävä tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä. 
Yhtymähallituksen jäsenet ja johtava rehtori allekirjoittavat tilinpäätöksen ja vastaavat sen 
sisällöstä. 

Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitetiedot, talousarvion 
toteutumisvertailu ja toimintakertomus.  

Toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnan ja talouden 
tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista 
kuntayhtymän talouteen liittyvistä olennaisista asioista, jotka eivät käy ilmi kuntayhtymän 
taseesta, tuloslaskelmasta tai rahoituslaskelmasta. 

Päättyneen tilivuoden tapahtumat esiteltiin suuntaa antavasti yhtymähallitukselle 4.2.2021. 
Toteumaennuste esiteltiin kokouksessa ja yhtymähallitus merkitsi tiedokseen vuoden 2020 
tilinpäätöksen 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. 

Lisäsuoritepäätöksellä saatua rahoitusta jäi kuitenkin vielä käyttämättä ja kokonaistilannetta 
seurataan seuraavina vuosina. Kumulatiivinen laskenta – edellisen vuoden ylijäämä - 
kompensoi mahdollista tulevaa alijäämää. 
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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.  

 

Käsittely 4.3.2021 

Vuosi 2020 oli historiallinen Covid19 -pandemian vuoksi. Maailmanlaajuisesti iskenyt 
pandemia muutti hetkessä arkea ja toimintatapoja kaikilla aloilla. Ammatillisessa koulutuksessa 
jouduttiin hetkellisesti siirtymään etäopetukseen kokonaan keväällä 2020 ja koko vuoden ajan 
elettiin eritasoista lähi- ja etätyöskentelyn aikaa. Digitaalisten alustojen ja välineiden käyttö 
lisääntyi merkittävästi ja digiloikasta tuli totta: digiosaamisesta tuli jokaisen ammattilaisen 
vaatimus jollain tasolla. Tällä oli vaikutuksensa myös opetuksen toteutuksiin. 

Vuonna 2020 Raision seudun koulutuskuntayhtymässä ei onneksi ollut edessä suuria 
muutoksia omien suunnitelmien pohjalta, mikä osaltaan helpotti raskaan poikkeusvuoden 
läpiviemistä. Ammattitaitoisena ja sitoutuneena henkilöstö selvitti haasteen kiitettävästi. 

Raision seudun koulutuskuntayhtymä on saavuttanut kaikki vuodelle 2020 asetetut keskeiset 
rahoitukseen vaikuttavat tavoitteet.  Opiskelijavuosia on kertynyt tavoitteiden mukaisesti ja 
opiskelijapalaute on pysynyt hyvänä. Tutkintoja suoritettiin lähes aikaisempaan tapaan, vaikka 
kaikilla aloilla ei ollut suunnitelmien mukaisesti mahdollista toteuttaa koulutus- ja 
oppisopimusjaksoja. Jatko-opintoihin hakeutuvat pystyttiin ohjaamaan valmiiksi ajallaan kevään 
etäsulusta huolimatta. Jatkuvan haun kautta on edelleen pystytty koko ajan ottamaan sisään 
uusia opiskelijoita. Eniten koronan vaikutus näkyy opintojen läpäisyssä, joka on hieman laskenut 
ja osalla opiskelijoista opinnot ovat venyneet. 

Raision seudun koulutuskuntayhtymän järjestämisluvan mukainen opiskelijavuosimäärä on 1 
630. Vuodelle 2020 vahvistettu tavoitteellinen opiskelijavuosimäärä oli 1 815, johon saatiin 28 
ja 29 opiskelijavuoden lisärahoitus eli opiskelijavuosia saatiin vuodelle 2020 kaikkiaan 1872. 
Opiskelijavuosia saatiin kokoon lähes sama määrä. 

Kevään yhteishaun kautta Rasekon ammattiopistossa aloitti 321 uutta opiskelijaa, joista 21 
Valma-opiskelijoita. Vuoden aikana kaikkiaan 956 opiskeluoikeutta päättyi valmistumiseen 
Rasekosta, joista koko tutkinnon suorituksia 784 ja tutkinnon osan tai osien suorituksia 172. 
Koko tutkinnon suorituksista 515 oli ammatillisia perustutkintoja, 184 ammattitutkintoja ja 85 
erikoisammattitutkintoja.  

Opiskelijoista 1 742 eli 47 % tuli kuntayhtymän omistajakunnista. Turkulaisia oli kolmannes 
kaikista opiskelijoista. Vuoden 2020 erityisen tuen määrä opiskeluoikeuksista oli Rasekossa  
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299 eli 8 % kaikista opiskeluoikeuksista.  Opiskelijoiden äidinkieliä oli suomen ja ruotsin lisäksi 
yhteensä 44 eri kieltä, ja vieraskielisten opiskelijoiden määrä oli 15,5 % opiskelijoista. 

Kaikkiaan opiskeluoikeuksien määrä vuoden 2020 aikana oli 3743 (mukana Valman 110 
opiskeluoikeutta), ilman Rasenaareja ja lyhytkoulutuksia. Osaamispisteitä tutkintosuorituksista 
kertyi 136792 (vuonna 2019 yhteensä 127934) ja hyväksyttyjen arvosanojen lukumäärä 
tutkinnon osissa oli 6058 (7238). 

Henkilöstön vaihtuvuus on ollut normaalilla tasolla, ja uuttakin henkilöstöä on rekrytoitu läpi 
vuoden poikkeusoloista huolimatta. Sairauspoissaolot ovat laskeneet koronasta huolimatta.  

Lomautuksiin ei ole kuntayhtymässä lähdetty, vaan koko henkilöstö on pidetty töissä läpi 
vuoden lomajärjestelyin sekä tukitoimintojen työjärjestelyin.  

Vuosi 2020 oli Rasekolle juhlavuosi, jolloin tuli kuluneeksi 60 vuotta siitä, kun ensimmäiset 
opiskelijat aloittivat Raisiossa. Vuosi oli siis historiallinen monin tavoin. Juhlavuotta juhlittiin 
elokuussa korona-aika huomioiden kolmeen osoitteeseen kampuksella jakautuen. Juhlavuonna 
uusittiin myös Rasekon logo ja brändi sai ajanmukaisen ja modernin ilmeen. Onnistunut 
muotoilu tuotti runsaasti positiivista palautetta. 

Raision seudun koulutuskuntayhtymä on kyennyt selviytymään poikkeuksellisesta vuodesta 
kiitettävästi. Raseko on osoittanut muutos- ja reagointikykynsä sekä joustavuutensa ja 
oppimiskykynsä kriisitilanteessa.  

Rasekon taloudellinen tilanne on hyvä ja ammatilliseen koulutukseen suunnattujen ja 
loppuvuodesta 2020 kohdennettujen määrärahojen vuoksi ylijäämä on oletettua suurempi.   

Kuntayhtymän tilinpäätösvuoden toimintakulut olivat 16 851 273,27 € ja vastaavasti 
toimintatuotot 18 850 248,18 €. Talousarvion toteutuma toimintakulujen (käyttömenojen) 
osalta oli 103,3 %. Tulopuolella toteutuma oli 115,6 %.  

Tilikauden tuloksen jälkeen kirjattavien poistoero- ja tuloksenkäsittelyerien jälkeen tilikauden 
tulos muodostuu ylijäämäiseksi. Varausten ja poistoerojen muutokset on kirjattu 
kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohjeiden mukaisesti. 

 

Päätösehdotus 

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle tilikauden tuloksen, joka oli 
805 313,60 euroa ylijäämäinen, käsittelystä seuraavaa: 

1. Poistoero 

Poistoeroa lisätään (+) 932 460,53 euroa investointihankkeelle kohdennettujen 
investointivarausten verran  

2. Varaukset 

Lisätään kuluvan vuoden tuloksesta Eeronkuja 4:n uudisrakentamis- ja 
saneerausvaraukseen 1 400 000,00 euroa.   

3. Esitetään, että maksetaan jäsenkunnille 2 %:n peruspääoman korkoa 
vuoden 2021 tuloksesta. 

4. Tilikauden ylijäämä 

Tilikaudelta ylijäämää 337 774,13 euroa siirretään edellisten tilikausien 
ylijäämä/alijäämä -tilille. 

Raision seudun koulutuskuntayhtymän 2020 tilinpäätös allekirjoitetaan ja 
jätetään tilintarkastajan tarkastettavaksi. Tilinpäätös saatetaan 
tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi. 
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Päätös 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

  

17 JÄSENKUNTIEN MAKSUOSUUKSIEN PERIMINEN V. 2020 
Raision seudun koulutuskuntayhtymän ammatillisen koulutuksen rahoitus perustuu valtion 
ylläpitäjälle maksamaan valtionosuusrahoitukseen sekä hanketoimintaan.  

Tilinpäätösvuonna kuntayhtymä on pystynyt kattamaan sekä käyttö- että investointimenonsa 
tällä rahoituksella. Jäsenkunnilta ei näin ollen tarvitse periä maksuosuuksia. 

Päätösehdotus  

Yhtymähallitus päättää esittää valtuustolle, että jäsenkunnilta ei peritä 
maksuosuuksia vuodelta 2020. 

Päätös 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

 

18 TILAPÄISLAINAVALTUUDET 
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 2021 tarvittaessa tilapäislainaa enintään 
viisisataatuhatta (500.000) euroa. 

Päätös 

 Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

 
19 TUVA-KOULUTUKSEEN VALMISTAUTUMINEN 

Osana oppivelvollisuuden laajentamista uudistetaan nivelvaiheen koulutuksia, eli erilaisia toisen 
asteen koulutukseen valmentavia koulutuksia. Uuden tutkintokoulutukseen 
valmentavan koulutuksen (TUVA) on tarkoitus yhdistää aiemmat nivelvaiheen koulutukset eli 
perusopetuksen lisäopetuksen (kymppiluokka), lukioon valmentavan koulutuksen (LUVA) ja 
ammatilliseen koulutuksen valmentavan koulutuksen (VALMA). Perusteet tulevat voimaan 
1.8.2022. Lausunnolla olevat perusteet on ilmoitettu julkaistavan huhtikuussa 2021. 
Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus eli TUVA-koulutus on suunnattu sekä 
oppivelvollisille, että muille valmentavaa koulutusta tarvitseville. Koulutuksen kesto on enintään 
vuosi, mutta opiskelija voi siirtyä jo aiemmin opiskelemaan lukio- tai ammatilliseen 
koulutukseen. Opiskelija voi siirtyä lukioon tai ammatillisiin opintoihin, kun hän on saavuttanut 
tarvittavat valmiudet ja tietää, mitä haluaa opiskella.   
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Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen eli TUVA-koulutuksen aikana opiskelija voi 
tarkentaa suunnitelmiaan jatko-opinnoista, korottaa perusopetuksen arvosanoja ja opiskella 
osia lukio- ja ammatillisesta koulutuksesta. Jokaiselle opiskelijalla laaditaan henkilökohtainen 
opiskelusuunnitelma opiskelijan valmiuksien ja tavoitteiden perusteella. 

Ministeriö on ilmoittanut, että ne koulutuksen järjestäjät, joilla on tällä hetkellä voimassa jokin 
nivelvaiheen koulutusten luvista, saa TUVA-koulutuksen järjestämisluvan automaattisesti. 
Rasekolla on ammatilliseen koulutukseen valmentavan VALMAn järjestämislupa.  

Koulutusten toteuttamissuunnitelmien laatiminen on paikallisesti edessä 2021-2022 aikana. 

Rasekon oman toiminnan suunnittelun kannalta kuntayhtymä tarvitsee seuraavat tiedot: 

1) Miten jäsenkunnat aikovat järjestää tutkintoon valmentavaa koulutusta? 

2) Järjestääkö joku neljästä alueen lukiosta TUVA-koulutusta lukioon valmentavan osalta? 

3) Järjestävätkö kunnat perusopetuksessa lisäopetusta perusopetuksen päättäville?  

4) Onko jäsenkunnilla toiveita Rasekon suuntaan? 

 

Päätösehdotus 

Yhtymähallitus pyytää jäsenkunnilta lausunnon tutkintokoulutukseen 
valmentavan koulutuksen (TUVA) toteutusten osalta Raision seudun 
koulutuskuntayhtymän alueella 12.5.2021 mennessä. 

Päätös 

 Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

 

20 MUUT ASIAT 
Yhtymähallituksen seuraava kokous pidetään 25.3.2021 klo 16.15 Purokatu 1, 
neuvotteluhuone 3.krs. 

Päätösehdotus 

Yhtymähallituksen seuraava kokous pidetään 25.3.2021 klo 16.15 Purokatu 1, 
neuvotteluhuone 3.krs.  

Käsittely 4.3.2021 

Tällä hetkellä seuraavaan kokoukseen ei ole tiedossa asioita, mutta pidetään 
kokousvaraus voimassa. Mikäli kokousta ei tarvita, siitä tiedotetaan vielä 
erikseen. 

Seuraava kokous pidetään 20.5.2021 klo 16.15 Purokatu 1, neuvotteluhuone 3. 
krs. 

Päätös 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 


