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YHTYMÄHALLITUKSEN PÖYTÄKIRJA  8/2021 
 
Aika Torstai 25.11.2021 klo 16.15 – 16.58 

Paikka Raision seudun koulutuskuntayhtymä 

Purokatu 1, 3. krs, Raisio    

 

Kutsutut: 

Puheenjohtaja Ari Leinonen   x 

Varajäsen Mika Mattila   - 

1. varapuheenjohtaja Aarne Lehtonen  - 

Varajäsen Petteri Huuskonen   x 

2. varapuheenjohtaja Päivi Moisio  x 

Varajäsen Susanna Lehtojärvi   - 

Jäsen Kimmo Aho   - 

Varajäsen Sirpa Hagsberg   x 

Jäsen Elina Salokangas   x 

Varajäsen Hanna Gustafsson   -  

Jäsen Vesa Parantainen   x 

Varajäsen Hannele Alanen   - 

Jäsen Satu Råberg   - 

Varajäsen Mikko Monnonen   x 

 

Yhtymävaltuuston puheenjohtaja Toni Forsblom  x 

1. varapuheenjohtaja Antti Airikki  x 

2. varapuheenjohtaja Turo Vuorenhela  x 

Johtava rehtori, esittelijä Maria Taipale   x 

Hallintojohtaja, sihteeri Pauliina Sarilo   x     

 
Allekirjoitukset 

 

_______________________  _______________________ 
Ari Leinonen, kokouksen puheenjohtaja Maria Taipale, kokouksen sihteeri 
 

Pöytäkirjan tarkastus 

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Raisiossa 25.11.2021. 

_______________________  _______________________ 

Sirpa Hagsberg   Vesa Parantainen 
pöytäkirjan tarkastaja  pöytäkirjan tarkastaja 
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71 LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

Kokouskutsu on lähetetty 18.11.2021. 

Päätösehdotus 

 Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.  

Päätös 

 Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

   

72 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 
Päätösehdotus 

Yhtymähallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan 
kokouksen jälkeen. 

Päätös 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sirpa Hagsbergin ja Vesa Parantaisen. Pöytäkirja 
päätettiin tarkastaa heti kokouksen jälkeen. 

 

73 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 
Päätösehdotus 

 Yhtymähallitus hyväksyy esityslistan mukaisen työjärjestyksen. 

25.11.2021 käsittely 

Johtava rehtori esitti pykälän 80 otsikon muuttamista muotoon 
YHTYMÄVALTUUSTON SYKSYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN 
TOIMEENPANOKELPOISUUS.  

Päätös 

Päätettiin muuttaa pykälän 80 otsikko esitettyyn muotoon ja hyväksyttiin 
työjärjestys. 

 

74 ILMOITUSASIAT (Liite 8_1) 
1. Johtoryhmän jäsenten päätöspöytäkirjat 

Johtava rehtori   147- 155    

Hallintojohtaja    19 - 26      

Rehtori  139 - 148 

2. Lisäselvityspyyntö 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on pyytänyt useilta ammatillisen koulutuksen järjestäjiltä 
lisäselvitystä vuoden 2019 strategiarahoituksen raporttiin. Tiedot eivät ole tallentuneet oikein 
eHOKS-järjestelmään. Johtava rehtori on antanut Raision seudun koulutuskuntayhtymän osalta 
liitteenä olevan selvityksen.  

3. Varainhoitovuoden 2022 varsinaisella suoritepäätöksellä myönnettävän rahoituksen 
hakeminen 

Koulutuksen järjestäjän opiskelijavuosia koskeva ehdotus, harkinnanvaraisen korotuksen 
hakemus ja muut pyydetyt tiedot vuoden 2022 varsinaisen suoritepäätöksen valmistelua 
varten on jätetty ministeriölle suunnitelman mukaisesti. 
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Päätösehdotus 

Yhtymähallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen. 

Päätös 

 Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

 

  75 TALOUSARVION JA TOIMINTASUUNNITELMAN ESITTELY (Liite 8_2) 
Yhtymähallitus 23.9.2021  

Raision seudun koulutuskuntayhtymän luonnos talousarvioksi ja toimintasuunnitelmaksi 
vuodelle 2022 sekä taloussuunnitelmaluonnos vuosille 2022-2024 on valmistunut. Johtava 
rehtori esittelee luonnoksen. Kuntayhtymän jäsenkunnille varataan mahdollisuus lausua asiasta 
lokakuun aikana.  

Yhtymähallitus käsittelee esityksensä valtuustolle marraskuun kokouksessa. 

Päätösehdotus  

Yhtymähallitus päättää pyytää jäsenkunnilta lausunnon kuntayhtymän 
talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta vuodelle 2022 ja taloussuunnitelmasta 
vuosille 2022-2024 lokakuun 30. päivään mennessä. 

Päätös 

 Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

 

Käsittely 25.11.2021 

Naantalin ja Raision kaupungit sekä Maskun, Mynämäen, Nousiaisten ja Ruskon kunnat ovat 
antaneet lausuntonsa ja todenneet, ettei niillä ole huomautettavaa Raision seudun 
koulutuskuntayhtymän vuoden 2022 talousarvioluonnoksesta ja toiminta- ja 
taloussuunnitelmasta vuosille 2022-2024. Raision kaupunki toteaa, että suunnitelmassa voisi 
taustoittaa vuosien 2021-2022 henkilöstömäärän ja –kulujen kehitystä. Myös Ruskon kunta 
korostaa osana lausuntoaan henkilöstömenojen kehityksen maltillisuuden tarvetta. 

Yhteistyötoimikunta on käsitellyt ilman huomautuksia talousarvioluonnosta 2022 ja toiminta- ja 
taloussuunnitelmaa vuosille 2022-2024 kokouksessaan 12.11.2021. 

Päätösehdotus 

Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle talousarvioluonnoksen 2022 ja 
toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2022-2024 hyväksymistä. 

 

25.11.2021 käsittely 

 Johtava rehtori kävi läpi henkilöstömenojen kehityksen taustalla olevat asiat. 

Päätös 

 Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

 

76 HENKILÖSTÖ JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2022 (Liite 8_3) 
Työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta annetun lain mukaan kuntien ja 
kuntayhtymien tulee laatia vuosittain henkilöstö- ja koulutussuunnitelma. Henkilöstö- ja 
koulutussuunnitelma 2022 on liitteenä.  

Yhteistyötoimikunta hyväksyi omalta osaltaan henkilöstö- ja koulutussuunnitelman vuodelle 
2022 kokouksessaan 12.11.2021. 
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Päätösehdotus 

Yhtymähallitus hyväksyy henkilöstö ja koulutussuunnitelman vuodelle 2022. 

Päätös 

 Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

 
77 KAUPAN ALAN NEUVOTTELUKUNNAN NIMEN VAIHTAMINEN JA 

RAKENNUSALAN NEUVOTTELUKUNNAN KOKOONPANON TÄYDENTÄMINEN 
Yhtymähallitus hyväksyi 28.10.2021 kokouksessaan Rasekon ammattiopiston koulutusalojen 
neuvottelukunnat. Kaupan alan neuvottelukunnan nimi halutaan vaihtaa Liiketoiminnan 
neuvottelukunnaksi, mikä kuvaa paremmin neuvottelukunnan kokoonpanoa. 
Rakennusalan neuvottelukunnan kokoonpanosta oli esityksessä jäänyt puuttumaan Tommi 
Vilkasen nimi. 
Päätösehdotus 

Yhtymähallitus päättää, että 

1) kaupan alan neuvottelukunnan nimi muutetaan Liiketoiminnan 
neuvottelukunnaksi ja 

2) Tommi Vilkanen Rakennustoimisto Lainio-Laivoranta Oy:stä nimetään 
rakennusalan neuvottelukuntaan. 

Päätös 

 Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

 
78 KULTTUURI- JA LIIKUNTASETELIT  

Yhteistyötoimikunta 12.11.2021 
Raseko on useana vuonna myöntänyt henkilöstölle kulttuuri- ja liikuntaseteleitä osana työkyvyn 
ylläpitämistä. Päätoimiselle työntekijälle seteleitä on annettu vuodessa 200 euron arvosta. 
Valtionosuusleikkauksista ja muista valtion toimenpiteistä johtuvasta taloudellisen tilanteen 
tiukkenemisesta huolimatta Rasekossa halutaan edelleen satsata henkilöstön hyvinvointiin. 
Monet koulutuksen järjestäjät ovat leikanneet henkilöstöetuja, mm. liikuntasetelien määrää. 
Toistuvuudestaan huolimatta kyseessä ei ole ns. saavutettu etu, vaan tuloksellisuuteen kytketty 
kannustin. Verovapaan määrän henkilökohtainen yläraja on edelleen 400 euroa/vuosi.  
 
Johtavan rehtorin esitys yhtymähallitukselle on, että yhtymähallitus päättäisi antaa työkyvyn 
tehostamiseksi ja ylläpitämiseksi päätoimiselle henkilöstölle vuoden 2022 aikana yhteensä 
kahdensadan (200) euron arvosta Smartumin liikunta- ja kulttuurietuja, jotka jaetaan kahdessa 
erässä. Johtava rehtori täsmentää tarvittaessa myöntämiskriteereitä. Yhtymähallituksen 
pöytäkunnan jäsenille annettaisiin 50 euron etuus. 
 
Henkilökunnalta on tullut useita esityksiä siitä, että Rasekossa siirryttäisiin paperisista kulttuuri- 
ja liikuntaseteleistä sähköiseen saldoon. Tämä edellyttää, että työntekijät ja yhtymähallituksen 
jäsenet ilmoittautuvat itse tilaukseen ilmoittautumislinkin kautta. Käyttäjän pitää luoda itselleen 
Smartum-tunnukset ja etuuden käyttämistä varten ladataan maksuton SmartumPay-sovellus. 
 
Hallintojohtaja on täsmentänyt esitystä siten, että lisätilauksia ei tulla tekemään työmäärän ja 
laskutuslisän vuoksi. Kaikkien halukkaiden tulee siis ilmoittautua annetussa määräajassa. 
Myöhässä tulleita ilmoituksia ei huomioida ja ko. tapauksissa etuus jää saamatta. Määräajasta 
ilmoitetaan sähköpostilla 2 viikkoa aikaisemmin. 
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Henkilökunnalta on tullut myös ehdotus siitä, että kulttuuri- ja liikuntaedun tilalle voisi valita 
hierontaedun. Työmäärän vuoksi ei ole mahdollista pitää kahta valinnasta etuutta, joten esitys 
on, että pysytään edelleen kulttuuri- ja liikuntaedussa. 
 
Ehdotus: 
 
Yhteistyötoimikunta keskustelee siitä, onko henkilökunta halukas siirtymään sähköiseen 
etuuteen. Johtava rehtori tekee keskustelun pohjalta esityksen yhtymähallitukselle. 
Päätös: 

Yhteistyötoimikunta puoltaa siirtymistä sähköiseen etuteen. 

Päätösehdotus 

 Yhtymähallitus päättää: 

1) Työkyvyn tehostamiseksi ja ylläpitämiseksi antaa päätoimiselle henkilöstölle 
henkilökohtaisia yhdistettyjä liikunta- ja kulttuuriseteleitä sähköisenä etuna 
vuoden 2022 aikana yhteensä kahdensadan euron (200 €) arvosta.  

2) Yhtymähallituksen kokouskokoonpanon jäsenille annetaan sähköisenä etuna 
yksi 10 setelin vihko yhdistettyjä liikunta- ja kulttuuriseteleitä. 

Setelit jaetaan ladattavaksi sähköisenä etuna yhteistyötoimikunnassa käsitellyn 
toteutustavan mukaisesti kahdessa erässä. 

Päätös 

 Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

 

79 JOHTORYHMÄN KOKOONPANO 1.1.2022 ALKAEN  
Hallintosäännön 2 §:n mukaan Johtava rehtori kokoaa johtoryhmän, jonka tehtävänä on auttaa 
kuntayhtymän toimintojen yhteensovittamisessa ja kehittämisessä. Yhtymähallitus vahvistaa 
johtoryhmän kokoonpanon.  

Johtava rehtori esittää, että johtoryhmään kuuluvat 1.1.2022 alkaen hallintojohtaja Pauliina 
Sarilo, rehtori Reijo Rantanen, kehitysjohtaja Olli Vuorinen ja koulutusjohtajat Sari Buss ja vt. 
koulutusjohtaja Terhi Alatalo. Puheenjohtajana toimii johtava rehtori Maria Taipale ja sihteerinä 
johdon sihteeri.  

Päätösehdotus  

Yhtymähallitus päättää vahvistaa johtoryhmän kokoonpanon. 

Päätös 

 Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

 
80 YHTYMÄVALTUUSTON SYKSYN KOKOUKSEN PÄÄTÖSTEN 

TOIMEENPANOKELPOISUUS (Liitteet 8_4 ja 8_5) 
Asia esitellään kokouksessa. 

Päätösehdotus  

Päätösehdotus muotoillaan kokouksessa. 

25.11.2021 

Pykälän otsikko muutetaan §73 kohdassa hyväksyttyyn muotoon. 
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Yhtymävaltuuston syyskokouksen 20.10.2021 pöytäkirja on allekirjoitettuna ja tarkastettuna 
ollut nähtävillä 25.10.-25.11.2021.   

Kuntalain 96 §:ssä säädetään valtuuston päätösten laillisuuden valvonnasta. Pykälän mukaan 
”jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä 
taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, 
kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava 
valtuuston uudelleen käsiteltäväksi”. Kuntalain 64 §:n mukaan säännöstä sovelletaan myös 
kuntayhtymään.  

Yhtymävaltuuston 20.10.2021 päätös yhtymähallituksen jäsenten valinnasta §21 on 
lainvastainen (kuntalain 58.3 §:ssä edellytetty poliittisen suhteellisuuden vaatimus 
yhtymähallituksen kokoonpanossa, jota nykyinen valittu kokoonpano ei täytä, liitteenä laskelma 
kuntavaalien tuloksen perusteella tehtävästä paikkajaosta). 

Maskun vihreiden kunnallisjärjestö on 10.11.2021 päivätyssä ilmoituksessaan (liitteenä) 
esittänyt oikaisua Raision seudun koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston 20.10.2021 
tekemään yhtymähallituksen valintaa koskevaan päätökseen pykälässä § 21.  

Päätösehdotus: 

Yhtymähallitus päättää  

1) saattaa valtuuston 20.10.2021 kokouksen § 21 asian yhtymävaltuustoon 
uudelleen käsittelyyn ja  

2) todeta valtuuston 20.10.2021 kokouksen päätökset muilta osin laillisiksi ja 
päätösvaltaisiksi 

3) että Maskun vihreiden oikaisupyyntöön liittyen hallintolain 8 §:n mukaiseen 
itseoikaisuun ei ole tarvetta, koska yhtymähallitus kuntalain 96 §:n mukaisesti 
saattaa asian uudelleen yhtymävaltuuston käsiteltäväksi. 

Päätös 

 Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

 

81 MUUT ASIAT 
Yhtymähallituksen seuraava kokous pidetään 3.2.2022 klo 16.15 Purokatu 1, neuvotteluhuone 
3.krs. 

Vuoden 2022 kokousaikataulu on seuraava: to 3.2.2022, to 3.3.2022, to 5.5.2022, to 
18.8.2022, to 29.9.2022, to 27.10.2022, to 24.11.2022. Kokouspaikka vaihtelee kampuksella 
ja ilmoitetaan kutsussa. Kokous alkaa klo 16.15 ja sitä edeltää kahvitarjoilu. 

 

Päätösehdotus 

Yhtymähallituksen seuraava kokous pidetään 3.2.2021 klo 16.15 Purokatu 1, 
neuvotteluhuone 3.krs. 

Yhtymähallitus hyväksyy ehdotetun kokousaikataulun. 

Päätös 

 Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 
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