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YHTYMÄHALLITUKSEN PÖYTÄKIRJA  3/2021 
 

Aika Torstai 20.5.2021 klo 16.15 – 17.00  

Paikka Raision seudun koulutuskuntayhtymä 

Purokatu 1, 3. krs, 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    TEAMS 

Varajäsen Hannele Alanen    – 

Jäsen Mari Rissanen    x    TEAMS 

Varajäsen Jussi Tähti    - 

Jäsen Anu Taivalkoski    x    TEAMS 

Varajäsen Sanna Pausio    - 

Jäsen Kiira Lasarov-Pernaja     

Varajäsen Satu Hakanurmi    x    TEAMS  § 31-33 

Yhtymävaltuuston puheenjohtaja Toni Forsblom  x     TEAMS 

1. varapuheenj. Antti Airikki    x 

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 21.5.2021. 

 

_______________________  _______________________ 

Anu Taivalkoski   Mari Rissanen 

pöytäkirjan tarkastaja  pöytäkirjan tarkastaja 
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21 LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 
Kokouskutsu on lähetetty 12.5.2021. 

Päätösehdotus 

 Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  

Päätös 

 Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

 

22 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 
Päätösehdotus 

Yhtymähallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Mari Rissasen ja Anu 
Taivalkosken. Pöytäkirja tarkastetaan perjantaina 21.5.2021. 

Päätös 

 Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

 

23 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
Päätösehdotus 

 Yhtymähallitus hyväksyy esityslistan mukaisen työjärjestyksen. 

Päätös 

 Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan yhdellä lista-asialla täydennettynä. 

 

24 ILMOITUSASIAT 
 

1. Johtoryhmän päätöspöytäkirjat 

Johtava rehtori   14 - 79    

Hallintojohtaja    3 - 8    

Rehtori  16 - 48  

 

2. Ohjausryhmän nimeäminen Joustavasti työhön -hankkeelle 

Raseko on saanut OKM:n avustusrahoituksen 200.000€ Joustavasti työhön -
hankkeelle. Hankkeen toiminta käynnistyy 1.8.2021 ja kestää 30.6.2023 
saakka. Ohjausryhmä kokoontuu keväällä 2021 ensimmäisen kerran. 
Hankkeessa ovat mukana Rasekon jäsenkunnat: Raisio, Naantali, Rusko, 
Nousiainen, Mynämäki ja Masku. Hankkeessa luodaan alueelle uudenlainen 
yhteistyö- ja toimintamalli, jossa poikkihallinnollisilla ratkaisuilla haetaan 
yksilöllisten ratkaisujen ja polkujen avulla työpaikka/urapolku työttömille, 
yhteistyössä kuntien työllisyyspalvelujen, työpajojen, etsivän nuorisotyön, 
vapaan sivistystyön ja yritysten kanssa: kohderyhmänä kuntien vastuulle 
ohjattavat työttömät ja työnhakijat. Kohderyhmänä ovat erityisesti aliedustetut 
ryhmät, joiden osallistumista jatkuvaan oppimiseen tuetaan hankkeen 
toiminnalla ja koulutuksilla.  
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Johtava rehtori on 8.4.2021 nimennyt hankkeelle ohjausryhmän ajalle 
1.5.2021-30.6.2023. Ohjausryhmään kuuluvat elinvoimapäällikkö Lauri 
Hyttinen Masku, liikunta- ja nuorisopalveluvastaava, HYTE-koordinaattori 
Marja Kannisto Mynämäki, työllisyyspäällikkö Jani Välimäki Naantali, talous- ja 
hallintojohtaja Ismo Airinen Rusko, työllisyyspalveluiden johtaja Kimmo Rinne  

Raisio, vapaa-aikatoimen päällikkö Jouni Kangasniemi Nousiainen ja Janne 
Marjanen, sosiaaliohjaaja, työllisyyspalvelut Akseli sekä Rasekosta 
koulutuspalvelupäällikkö Taru Laaksonen, puheenjohtajana johtava rehtori 
Maria Taipale ja sihteerinä toimiva hankkeen projektipäällikkö. Ohjausryhmä 
kokoontuu 2-4 kertaa vuodessa. Ohjausryhmän tehtävänä on tukea 
hankkeessa tehtävää työtä ja koordinoida yhteisen toimintamallin 
edellyttämien uudistusten ja toimintamallien läpivientiä alueella. 

 

3. Ammatillisen koulutuksen järjestäjien itsearvioinnit 

KARVI on teettänyt kevään 2021 aikana ammatillisen koulutuksen järjestäjille 
kaksi itsearviointia: laadunhallintajärjestelmien itsearvioinnin ja arvioinnin 
koulutusjärjestelmän kyvystä vastata jatkuvan oppimisen haasteisiin äkillisissä 
rakennemuutostilanteissa. Raision seudun koulutuskuntayhtymä on 
toteuttanut itsearvioinnit, joihin henkilöstön lisäksi on osallistunut myös 
opiskelijoiden, työelämän ja sidosryhmien edustajia. 

 

4. Rahoituspäätöksen korjaaminen vuodelle 2021 

Opetus- ja kulttuuriministeriö korjaa 16.12.2019 annettua ammatillisen 
koulutuksen rahoituksen varainhoitovuoden 2021 varsinaista suoritepäätöstä. 
Osalla koulutuksen järjestäjistä rahoitus oli jäänyt liian pieneksi virheellisen 
profiilikertoimen vuoksi. Raseko saa lisärahoitusta 9622 €.  

 

5. Strategiarahoituksen haku 

Raision seudun koulutuskuntayhtymä on hakenut 17.5.2021 mennessä 
haussa ollutta strategiarahoitusta yhteensä 360.000 € opetuksen ja ohjauksen 
laadun parantamiseen, oppimisympäristöjen kehittämiseen ja koulutuksen 
järjestäjien tieto-osaamisen parantamiseen.  

 

6. Lisärahoitus 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt ensimmäisen lisätalousarvion perusteella 
jaettavasta rahoituksesta ammatillisen koulutuksen järjestäjille. Raseko saa 1 098 632 € 
lisärahoitusta, josta 146 000 € koronasta aiheutuviin tukitoimiin. Lisärahoitusta käytetään 
uusien opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä tuntiopettajien opetustuntimäärän 
lisäämiseen. Rasekossa olemme jo toteuttaneet opetuksen ja ohjauksen lisäystä kevään ajan ja 
suunnitelleet opetus- ja ohjausmäärien lisäämistä syksyllä 2021. Lisärahoitus 
koronavirusepidemian johdosta tarvittaviin tukitoimiin on tarkoitettu käytettäväksi opintojen 
keskeyttämisen ehkäisemiseen ja opiskelijoiden hyvinvoinnin lisäämiseen sekä opiskelijoiden 
osaamiserojen tasoittamiseen ja valmistuvien ammattiosaamisen varmistamiseen. Tukitoimia 
on tarkoitus kohdentaa erityisesti pitkien etäopetusjaksojen aiheuttamien ongelmien 
lieventämiseen sekä erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden keskeyttämisen ehkäisyyn.  
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Rasekon saama rahoitus perustuu tukea tarvitsevien opiskelijoiden määrään ja suunnittelutyö 
syksyn osalta on käynnissä. 

7. Vuokrasopimuksen muutos 

Naantalin kaupunki on esittänyt Raision seudun koulutuskuntayhtymälle vuokrasopimuksen 
muutosta. Naantalin tiloja koskeva vuokrasopimus päättyy irtisanomisen takia 1.8.2021. 
Rasekon ja Tilalaitoksen välisissä keskusteluissa on tullut esiin vaihtoehto, että vuokrasopimus 
päätettäisiin jo 1.6.2021. Ajankohta on edullisempi sekä vuokranantajalle että vuokralaiselle. 
Tilalaitokselle varhaisempi ajankohta mahdollistaa tilojen peruskorjaamisen aloittamisen 
koulujen kesälomakauden aikana, jolloin siitä aiheutuu vähemmän haittaa muille rakennuksen 
käyttäjille. Naantalin kaupunginhallitus on hyväksynyt muutoksen.  

 

Päätösehdotus 

Yhtymähallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. 

Päätös 

 Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

 

25 NELJÄNNESVUOSIKATSAUS JA TALOUDEN TOTEUTUMA 31.3.2021 (LIITE 3/1) 
Kuntayhtymätasolla toimintatuottojen toteutuma on 28,2 (2020 vuonna 27,4 %) ja 
toimintakulujen 24,4 (2020 vuonna 24,2 %). Laskennallinen toteutuma olisi 25 %. 

Liitteenä kuntayhtymän neljännesvuosikatsaus. 

 

Päätösehdotus 

Yhtymähallitus merkitsee tilanteen tiedokseen ja toteaa, etteivät toteuma ja 
osavuosikatsaus anna aihetta lisätoimenpiteille.  

Päätös 

 Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

 

26 EERONKUJA 4 VALMISTUMINEN 
Raision seudun koulutuskuntayhtymä on rakennuttanut Eeronkuja 4:ään uudisrakennuksen, 
joka on valmistunut ja vastaanotettu aikataulussa. Hankkeen kokonaisbudjetti oli 3 350 000 € 
ja se alitettiin noin 200 000 eurolla. 

 

Päätösehdotus 

Yhtymähallitus merkitsee onnistuneen projektin tiedokseen ja kiittää 
rakennustoimikuntaa sekä erityisesti puheenjohtaja Markku Tähtistä ja valvoja 
Erkki Ojasta hankkeeseen Rasekon hyväksi annetusta panoksesta.  

Päätös 

 Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 
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27 HALLINTOSÄÄNNÖN LISÄYKSET   
Oppivelvollisuuslaki (1214/2020) tulee voimaan 1.8.2021.   

Oppivelvollisuuslaissa (24 §) säädetään muutoksenhausta. Oppivelvollisuuslaissa (24.1 §) 
säädetään tilanteista, joissa perusopetuksen järjestäjän, kunnan tai koulutuksen järjestäjän 
päätökseen voidaan ensiasteessa vaatia oikaisua aluehallintovirastolta. Oikaisua voidaan hakea 
aluehallintovirastolta päätökseen, joka koskee pidennettyä oppivelvollisuutta (2.3 §), 
oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämistä (7 §) tai opiskelupaikan osoittamista (15 §). 

Näistä oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämistä ja opiskelupaikan osoittamista 
koskevat päätökset ovat uusia, eikä vastaavia säännöksiä sisälly aiempaan lainsäädäntöön. 
Koska oppivelvollisuuslaissa ei säädetä toimivaltaisesta päätöksentekijästä, on kunnan, 
opetuksen ja koulutuksen järjestäjien määrättävä toimivaltaisesta päätöksentekijästä 
hallintosäännöllä. 

Esimerkiksi opiskelijan matka- ja majoituskorvauksia (19 § - 21 §) sekä maksuttomuuden 
pidentämistä (17 §) koskevat hakemukset ovat sellaisia tilanteita, joihin koulutuksen järjestäjän 
tulee antaa muutoksenhakukelpoinen hallintopäätös ja joissa päätöksiin haetaan ensiasteessa 
muutosta oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain mukaisesti hallinto-oikeudelta.   

Oppivelvollisuuslain 24.3 §:ssä ei erikseen säädetä (luetella), mistä oppivelvollisuuslaissa 
tarkoitetuista päätöksistä voi valittaa ensiasteessa hallinto-oikeuteen vaan tältä osin 
noudatetaan oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain säännöksiä. Valittamalla saa 
hakea muutosta päätökseen, jolla viranomainen on ratkaissut hallintoasian tai jättänyt sen 
tutkimatta. Valittamalla ei saa hakea muutosta päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua 
tai täytäntöönpanoa. 

Lain mukaan (17 §) oppivelvollisilla on oikeus saada opetuksen edellyttämät oppimateriaalit 
sekä työvälineet, -asut ja –aineet maksuttomasti. Koulutuksen järjestäjän tulee antaa opiskelijan 
pyynnöstä (suullisesti tai kirjallisesti) hallintolain mukainen hallintolain 7 luvun mukainen 
hallintopäätös oppimateriaalien sekä työvälineiden, -asujen ja –aineiden maksuttomuudesta ja 
opintoja täydentävistä toiminnoista perittävistä maksuista. Päätökseen on 
muutoksenhakuoikeus hallinto-oikeuteen – laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019). 

Koulutuksen järjestäjä voi itse päättää toimivallan määräämisestä ja Raision seudun 
koulutuskuntayhtymässä asiat on järkevää määrätä rehtorin päätettäväksi. Hallintosääntöön on 
tarpeen lisätä hallintosääntöön määräys toimivaltaisesta päätöksentekijästä seuraavista 
päätöksentekotilanteista liittyen oppivelvollisuuslain (OVL) pykäliin:  

Rehtori §21 

- päättää oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämisestä (OVL 7 §) 

- päättää matka- ja majoituskorvauksesta oppivelvolliselle (OVL 19-21 §) 

- päättää koulutuksen maksuttomuuden pidentämisestä (17 §)  

- päättää opiskelijan oikeudesta maksuttomaan koulutukseen (OVL 16.1 §) 

- päättää oppimateriaalien sekä työvälineiden, asujen ja -aineiden maksuttomuudesta 
(OVL 17.1 §) 

- päättää opintoja täydentävistä opintoretkistä, vierailuista, tapahtumista ja muista 
vastaavista toiminnoista perittävistä maksuista (OVL 17.2 §) 

Hallintosäännön 4 luvussa on määrätty henkilöstöasioita koskeva toimivalta. Hallintosäännön 
28 §:n mukaan: ”Mikäli toimivallasta henkilöstöasioissa ei ole säädetty laissa eikä määrätty 
hallintosäännössä, toimivalta on johtavalla rehtorilla”. Käytännön työn helpottamiseksi esim. 
merkkipäiviin liittyvät merkkipäiväohjeen mukaisesti tehtävät päätökset tulisi voida delegoida.   
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Päätösehdotus 

              Yhtymähallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy yhtymävaltuuston 12.12.2019     

              vahvistamaan hallintosääntöön seuraavat rehtorin toimivaltaan tehtävät lisäykset: 

              Rehtori §21  

- päättää oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämisestä (OVL 7 §) 

- päättää matka- ja majoituskorvauksesta oppivelvolliselle (OVL 19-21 §) 

- päättää koulutuksen maksuttomuuden pidentämisestä (17 §)  

- päättää opiskelijan oikeudesta maksuttomaan koulutukseen (OVL 16.1 §) 

- päättää oppimateriaalien sekä työvälineiden, asujen ja -aineiden 
maksuttomuudesta (OVL 17.1 §) 

- päättää opintoja täydentävistä opintoretkistä, vierailuista, tapahtumista ja 
muista vastaavista toiminnoista perittävistä maksuista (OVL 17.2 §) 

ja lisäksi Johtavan rehtorin yleistoimivaltaan § 28 seuraavan lisäyksen: 

Johtava rehtori voi siirtää sille hallintosäännön tässä luvussa määrättyä 
toimivaltaa edelleen viranhaltijalle. Se, jolle toimivaltaa on siirretty, ei voi enää 
siirtää toimivaltaa edelleen. 

Päätös 

               Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

   

28 TUVA-KOULUTUKSEEN VALMISTAUTUMINEN  
Yhtymähallituksen käsittely 4.3.2021 

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.   
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. 
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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. 

Käsittely 20.5.2021 

Jäsenkuntien sivistysjohtajien kanssa käydyn alustavan keskustelun perusteella kunnat 
haluavat, että Raseko järjestää alueella TUVA-koulutuksen kokonaisuudessaan. Raision 
kaupungin perusopetus ja Raisio lukio ovat luonteva yhteistyökumppani ja kaupunki on valmis 
neuvottelemaan yhteistyöstä. 

Saapuneet lausunnot esitellään kokouksessa. 

 

Päätösehdotus 

Yhtymähallitus päättää valtuuttaa johtavan rehtorin ja rehtorin käymään 
neuvottelut Raision sivistystoimen edustajien kanssa yhteistyöstä TUVA-
koulutuksen järjestämisessä niiltä osin, kun kuntayhtymä tarvitsee 
järjestämiseen kumppania. 

Päätös 

 Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

 
29 TYÖTYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 

Raision seudun koulutuskuntayhtymässä on tehty vuosittain henkilöstön henkilöstökysely. 
Kyselyyn vastasi nyt 58,1 % (2020 vuonna 57,1 % ja 2019 vuonna 62 %). Vastausprosentti oli 
lähes sama kuin edellisvuonna.  

Kyselyn tulokset ovat kokonaisuudessaan kulunut poikkeuksellinen koronavuosi huomioiden 
erittäin hyvät ja keskiarvot ovat joko entisellä tasolla tai hieman parantuneet. 

Aineisto esitetään kokouksessa.  

Päätösehdotus 

 Yhtymähallitus merkitsee työtyytyväisyyskyselyn tulokset tiedoksi. 

Päätös 

 Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 
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30 PAIKALLISNEUVOTTELUT JA JOHTAVAN REHTORIN ESITYS KERTAERÄN 
MAKSAMISESTA HENKILÖSTÖLLE   
OAJ:n Raision seudun koulutuskuntayhtymän opettajien paikallisyhdistys ry on 24.3.2021 
esittänyt työnantajalle pyynnön paikallisneuvottelusta. Perusteeksi opettajien paikallisyhdistys 
näkee sen, että "kunnallinen pääsopimus mahdollistaa paikallisen työ- ja virkaehtosopimuksen 
tekemisen, mikäli siihen on paikallisesta erityisolosuhteista aiheutuva perusteltu syy ja että 
pandemiasta aiheutunut tehtävien vaativuuden kasvaminen sekä lisätyöt ja -vastuut olisivat 
tällainen syy. " Paikallisneuvotteluja esitetään aloitettavaksi lisätöiden ja -vastuiden 
korvaamisesta.  

Paikallisella virka- ja työehtosopimuksella voidaan poiketa valtakunnallisen virka- ja 
työehtosopimuksen määräyksistä (ks. pääsopimus 13 §). Paikallisten virka-ja 
työehtosopimuksen osapuolina ovat paikallinen työnantaja sekä pääsopijajärjestöt tai niiden 
rekisteröidyt alayhdistykset.  

OAJ;n Raision Seudun Koulutuskuntayhtymän paikallisyhdistys on esittänyt paikallisten 
neuvottelujen aloittamista ja ilmoittanut, että neuvottelijana toimii JUKOn RASEKO:n 
pääluottamusmies Sami Nikkilä. 

Johtava rehtori on yhtymähallituksen puheenjohtajan kanssa keskusteltuaan vastannut, että 
työnantaja voi huomioida henkilöstön tuloksen ja toiminnan laadun perusteella ilman paikallista 
sopimista. Covidl9-pandemia on vaatinut venymistä kaikilta henkilöstöryhmiltä, ei vain 
opettajilta tai JUKO ry:n jäsenistöltä. Rasekossa on jo lisäksi huomioitu opettajien työmäärä ja 
kohdennettu lisäresursseja opetukseen ja ohjaukseen sekä palkattu lisää henkilöstöä.  

Työnantaja on kiittänyt kutsusta ja ilmoittanut haluavansa käydä neuvottelun, vaikka se ei 
välttämättä huomioimisen osalta olisikaan tarpeellista. Paikallisneuvottelu on pidetty ke 21. 4. 
2021. Työnantajan edustajana oli johtava rehtori ja muistion piti hallintojohtaja. 

Pääluottamusmies on toimittanut paikallisyhdistyksen esityksen työnantajalle 21.4.2021 
sähköpostilla. Esityksenä oli yhden viikon palkka koko henkilökunnalle. 

Johtava rehtori on käynyt pääluottamusmiehen kanssa paikallisneuvottelun. Työnantajan 
näkökulmasta paikallisyhdistyksen esitys ei ollut sellaisenaan hyväksyttävissä. Johtava rehtori 
esitteli oman tulevan yhtymähallituksen päätettäväksi tehtävän esityksensä periaatteet.  

Pääluottamusmies totesi, että työnantajan esittämät periaatteet kuulostavat hyvältä ja hän 
hyväksyy esityksen. 

Työnantaja toteaa, että muutoksia on jatkuvasti eikä pandemia tai muu muutos ole itsessään 
peruste ylimääräiseen korvaukseen, koska toimintaympäristössä muutoksia on jatkuvasti.  

Mahdollinen tulospalkkio koskee koko henkilöstöä.  Esitys mukailee linjaa, joka oli 2018–2019 
kunta-alan työ- ja virkaehtosopimuksessa sovitussa 2019 vuonna maksetussa kertaerässä. 

Päätösehdotus 

Yhtymähallitus päättää, että Raision seudun koulutuskuntayhtymän henkilöstölle 
maksetaan kesäkuun 2021 normaalin palkanmaksun yhteydessä kiitoksena hyvin 
tehdystä työstä ja poikkeuksellisen vuoden onnistumisesta läpiviemisestä kertapalkkio 
seuraavasti: 

- työntekijän/viranhaltijan palvelussuhteen tulee olla voimassa 30.6.2021 ja kertaerä on  

- 8 % kesäkuun varsinaisesta palkasta niille, joiden työ-/virkasuhde on alkanut 
viimeistään 1.3.2020 ja jatkuu yhdenjaksoisesti  

- 4 % kesäkuun varsinaisesta palkasta niille, joiden työ-/viranhaltijasuhde on alkanut 
viimeistään 1.11.2020 ja jatkuu yhdenjaksoisesti.  
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- Molemmissa tapauksissa sivutoimisen maksuperusteena on huhtikuun 2021 
palkanmaksussa maksettu varsinainen palkka. 

- Myöhemmin aloittaneille kertaerää ei makseta.  

- Varsinainen palkka määritellään seuraavissa kohdissa:  

- KVTES II luvun 5 § 

- OVTES osio A 21 § 

- TS II luvun 18 §  

riippuen siitä, minkä sopimusalan piirissä työntekijä/viranhaltija on 1.6.2021. 

- Mikäli henkilö on 30.6.2021 palkattomalla virkavapaalla, joka on kestänyt siihen 
mennessä vähintään kuukauden, kertaerää ei makseta, ellei kyseessä ole perhevapaa. 

Jos kesäkuun aikana on palkaton virantoimituksen/työssäolon keskeytys, joka on 
enintään 2 viikkoa, kertapalkkio lasketaan sen varsinaisen kuukausipalkan mukaan, 
jonka viranhaltija/työntekijä olisi koko kesäkuun virantoimituksessa/työssä ollessaan 
ansainnut. 

Käsittely 20.5.2021 

Keskusteltiin asiasta ja johtava rehtori kertoi kertaerän kustannusvaikutukseksi hieman vajaa 
70.000 €. 

 

Päätös 

 Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

 
31 LUPA TONTTIEN VARAUKSEEN JA SUUNNITELMIEN TEETTÄMISEEN TONTEILLE 

Raision seudun koulutuskuntayhtymän työmaapäällikkö pyytää lupaa Rasekon ammattiopiston 
rakennusosastolle tonttien varaamiseen ja suunnitelmien teettämiseen Kuuanlaaksosta 
varattaville kahdelle tontille sekä optiona kahdelle myöhemmin varattavalle tontille. 

Rakennusosaston ammattiaineiden opetus tapahtuu pääosin Eeronkujan F-rakennuksen 
työsalissa ja kuntayhtymän rakennuttamilla omakotitalotyömailla. Työmailla on asianmukaiset 
työmaarakennukset, sosiaalitilat ja varastot.   

Simakekuja 1 on parhaillaan myynnissä ja Raivaajankadulla on kaksi kohdetta, joiden 
perustustyöt on tehty ja autokatosten rungot on tehty. Uusia tontteja tarvitaan kuitenkin jo 
seuraavan lukuvuoden aikana. 

Raision kaupungin teknisen viraston kanssa on aloitettu neuvottelu 2-4 tonteista 
Kuuanlaaksoon. 

 

Päätösehdotus 

Yhtymähallitus antaa luvan kahden tontin varaamiseen ja suunnittelun 
käynnistämiseen sekä vuokraamiseen sekä optiosta sopimiseen kahden 
myöhemmin varattavan tontin osalta. 

Päätös 

 Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 
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32 TEKNINEN KORJAUS VALTUUSTOLLE TEHTÄVÄÄN ESITYKSEEN 
 

Korjataan tekninen virhe yhtymähallituksen 4.3.2021 §16 yhtymävaltuustolle tekemään 
päätösehdotukseen: 

Kuntayhtymän toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen päätösehdotuksessa on tarpeen korjata 
lause ”Lisätään kuluvan vuoden tuloksesta Eeronkuja 4:n uudisrakentamis- ja 
saneerausvaraukseen 1 400 000,00 euroa”, jonka kuuluisi olla seuraava: 

Kuluvan vuoden tuloksesta tehdään 1 400 000,00 euron varaus Eeronkuja 4 toiselle 
lisärakennukselle.   

Korjattu 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 

Kuluvan vuoden tuloksesta tehdään 1 400 000,00 euron varaus Eeronkuja 4 
toiselle lisärakennukselle.   

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. 

Päätösehdotus 

 Yhtymähallitus päättää korjata valtuustolle tehtävää esitystä ehdotetulla tavalla.  

Päätös 

 Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

 

33  MUUT ASIAT 
Uuden valtuuston valitseman yhtymähallituksen seuraava kokous pidetään 23.9.2021 klo 
16.15 Purokatu 1, neuvotteluhuone 3.krs. 

Päätösehdotus 

Yhtymähallituksen seuraava kokous pidetään 23.9.2021 klo 16.15 Purokatu 1, 
neuvotteluhuone 3.krs. 

Päätös 

 Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 
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