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Raision seudun koulutuskuntayhtymä  

Yhtymävaltuusto      16.12.2021 

 

YHTYMÄVALTUUSTON PÖYTÄKIRJA  3/2021 
 

Aika 16.12.2021 klo 17.00 – 17.41 

Paikka Raision seudun koulutuskuntayhtymä, Eeronkuja 3. luokka 202, Raisio  
 

26 KOKOUKSEN AVAAMINEN 
Puheenjohtaja Toni Forsblom avaa kokouksen 

Päätös 

Puheenjohtaja avasi kokouksen. 

 

27 NIMENHUUDON TOIMITTAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN (3_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 päätösehdotuksen mukaan. 

 

28 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 2.12.2021.  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 päätösehdotuksen mukaan. 

 

29  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. 
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Päätösehdotus 

Yhtymävaltuusto valitsee keskuudestaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja määrää 
tarkastusajankohdaksi 20.12.2021 kello 14.00 – 16.00. 

Päätös 

  Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Erkki Ojanen ja Hannele Vienonen. 

Hyväksyttiin tarkastusajankohta päätösehdotuksen mukaan. 

 

30 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 
Päätösehdotus 

Yhtymävaltuusto päättää mahdollisten kiireellisenä käsiteltävien asioiden 
ottamisesta tähän esityslistaan ja hyväksyy sen. 

Yhtymävaltuusto ottaa §32 yhteydessä käsittelyyn talousarvioon 
sisältymättömien vuodelle 2022 mahdollisesti saatavien harkinnanvaraisten 
tuloksellisuus- ja muut anomuksesta myönnettyjen lisärahoitusten myöntämisen 
perusteissa mainittuihin tarkoituksiin. 

Päätös 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

 

32 PUOLIVUOSIKATSAUS 30.6.2021 JA OSAVUOSIKATSAUS 30.9.2021  
(LIITTEET 3_2, 3_3) 
Yhtymähallitus 23.9.2021 

Kuntayhtymätasolla toimintatuottojen toteutuma on 53,7 (2020 vuonna 52,3 %) ja 
toimintakulujen 50,1 (2020 vuonna 46 %). Laskennallinen toteutuma olisi 50 %. 

Liitteenä kuntayhtymän puolivuosikatsaus ja tilannekatsaus rahoitusomaisuuteen 30.6.2021. 

Päätösehdotus 

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

Päätös 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan ja todettiin, että tuleva yhtymähallitus 
käy läpi mahdollisen kassavarojen sijoittamisen. 

 

Valtuusto 16.12.2021 

Talouden toteutuma on puolivuotiskatsauksen jälkeen kehittynyt odotetusti. Vuoden 2021 
talousarvion kolmen neljänneksen toteutumavertailu osoittaa, että kuntayhtymäntasolla 
toimintatuottojen toteutuma on 78,7 % (vuonna 2020 vastaava 81,7 %) ja toimintakulujen 
79,4,0 % (vuonna 2020 72,0 %). Laskennallinen toteutuma olisi 75 %. 

Toteutumavertailu 31.10.2021 osoittaa, että toimintatuottojen toteutuma on 88,1% ja 
toimintakulujen 88,0%. Laskennallinen toteutuma olisi 83,3%.  

Tilikauden ylijäämäksi vuodelle 2021 on budjetoitu 2000 euroa, ja lokakuun lopussa tilanne on 
ylijäämäinen 46.986,50 euroa.  

Valtion kolmannen lisätalousarvion rahoitushaun päätös ei ole vielä saapunut. 
Hankejaksotukset lokakuulta puuttuvat, mikä lisää kuluja noin 20 000,00 euroa. Opiskelijoiden 
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tietokonehankinnat ajoittuivat marraskuun alkuun, ja liikunta- ja kulttuurisetelit 
kustannuspaikoille kirjautuvat samoin marraskuulle 21 000,00 euron kuluiksi.  

Päätösehdotus 

Yhtymävaltuusto merkitsee tilanteen tiedokseen ja toteaa, etteivät toteutumat ja 
puolivuosikatsaus anna aihetta toimenpiteille. 

Päätös 

  Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

 
33 TALOUSARVION JA TOIMINTASUUNNITELMAN ESITTELY (Liite 3_4) 

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. 

Valtuuston käsittely 16.12.2021 

Johtava rehtori esittelee valtuustolle talousarvioluonnoksen 2022 ja toiminta- ja 
taloussuunnitelman vuosille 2022-2024.  

Tarkastuslautakunta on käsitellyt talousarvioluonnoksen 2022 ja toiminta- ja 
taloussuunnitelman vuosille 2022-2024 kokouksessaan 29.11.2021. 
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Päätösehdotus 

Yhtymävaltuusto hyväksyy Raision seudun koulutuskuntayhtymän 
talousarvioluonnoksen 2022 ja toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2022-
2024.  

Yhtymävaltuusto valtuuttaa lisäksi yhtymähallituksen käyttämään talousarvioon 
sisältymättömät vuodelle 2022 mahdollisesti saatavat harkinnanvaraiset 
tuloksellisuus- ja muut anomuksesta myönnetyt lisärahoitukset myöntämisen 
perusteissa mainittuihin tarkoituksiin. 

Päätös 

  Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

 

34 DIGIOPETUSSTRATEGIA (3_5) 
Yhtymähallitus 28.10.2021 

Rasekossa on tarpeen määritellä Rasekon ammattiopiston digiopetusstrategia, jota 
valmistelemaan johtava rehtori nimitti työryhmän 4.2.2021 (päätös § 10). 
Työryhmän tehtävä on ollut kuulla kaikkien koulutusalojen opettajien näkemykset 
digiopetuksen järjestämisen tarpeesta ja mahdollisuuksista omalla koulutusalalla ja valmistella 
linjaukset digiopetuksen järjestämiseen Rasekossa sekä laatia luonnos digiopetusstrategiaksi ja 
käsitemäärittelyksi digiopetukseen liittyen.   
Työryhmän puheenjohtaja on toiminut opetusteknologiapäällikkö Terhi Alatalo. Lisäksi 
työryhmään kuuluivat kehitysjohtaja Olli Vuorinen, kehittämispäällikkö Mikko Karilainen ja 
opettajat Jesse Jämsén ja Maija-Liisa Laukkanen. 

Digiopetusstrategialuonnos on käsitelty johtoryhmässä 20.9.2021 ja johtava rehtori esittää sen 
hyväksymistä. 

Päätösehdotus 

Yhtymähallitus esittää valtuustolle liitteenä olevan digiopetusstrategian 
hyväksymistä. 

Päätös 

 Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

 

Valtuuston käsittely 16.12.2021 

Päätösehdotus 

 Yhtymävaltuusto hyväksyy liitteenä olevan digiopetusstrategian. 

Päätös 

  Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

 

35 SIDONNAISUUDET 
Tarkastuslautakunta on vastaanottanut ja käynyt läpi kokoukseen saapuneet 
sidonnaisuusilmoitukset 29.11.2021.  

Päätösehdotus  

 Yhtymävaltuusto merkitsee tiedoksi vastaanotetut sidonnaisuusilmoitukset. 

Päätös   

  Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 
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36 YHTYMÄVALTUUSTON SYKSYN KOKOUKSEN PÄÄTÖKSEN § 21 ASIAN 
UUDELLEEN KÄSITTELY  
Yhtymähallitus 25.11.2021 

Päätösehdotus  

Päätösehdotus muotoillaan kokouksessa. 

Pykälän otsikko muutetaan §73 kohdassa hyväksyttyyn muotoon. 

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. 

 

Yhtymävaltuusto 16.12.2021 

Päätösehdotus 

Yhtymävaltuusto päättää  

1) valita yhtymähallitukseen Maskun edustajaksi kuntavaalien tuloksen 
mukaisesti Anu Taivalkosken ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen 
Raili Selinheimon,  

2) päättää kumota Päivi Moision ja Susanna Lehtojärven valinnat ja  

3) vahvistaa uudelleenvalinnan jälkeen yhtymähallituksen kokoonpanoksi 
seuraavan:  
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Yhtymähallituksen jäsenet ja heidän henkilökohtaiset varajäsenet 

 Varsinainen jäsen  Henkilökohtainen varajäsen 

 Ari Leinonen, puheenjohtaja  Mika Mattila 

 Vesa Parantainen  Hannele Alanen 

 Satu Råberg   Mikko Monnonen 

 Kimmo Aho   Sirpa Hagsberg 

 Elina Salokangas  Hanna Gustafsson 

 Aarne Lehtonen, 1. varapj  Petteri Huuskonen 

 Anu Taivalkoski, 2. varapj  Raili Selinheimo 

  

Käsittely 16.12.2021 

Puheenjohtaja antoi puheenvuoron kokousta seuranneelle Päivi Moisiolle, joka 
totesi yhtymähallituksen esityksen yhtymävaltuustolle oikeudenmukaiseksi ja 
yhtymähallituksen jäsenen ja varajäsenen uudelleenvalinnan Maskun osalta 
vaalituloksen mukaiseksi. Moisio kiitti mahdollisuudesta olla mukana kahdessa 
kokouksessa ja toivotti Raision seudun koulutuskuntayhtymän päättäjille 
menestystä. 

Päätös 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

 

37 ILMOITUSASIAT 
Päätösehdotus  

Yhtymävaltuusto merkitsee ilmoitusasiat tiedokseen.  

Valtuusto 16.12.2021 

Raision seudun koulutuskuntayhtymä sai lisärahoitusta OKM:n 2.12.2021 
tekemällä päätöksellä yhteensä 285.270 € vuodelle 2021. Koulutuksen 
järjestäjän tavoitteellisten opiskelijavuosien määrää korotettiin 15 
opiskelijavuodella, jonka osuus rahoituksesta on 85.270 € ja lisäksi myönnettiin 
200.000 € harkinnanvaraista rahoitusta.  

Varainhoitovuoden 2021 aikana jaettavaksi jätetystä perusrahoituksesta ja 
vuoden 2021 kolmannen lisätalousarvion määrärahasta koronavirustilanteen 
johdosta tarvittaviin tukitoimiin tehty päätös (vuoden 2021 toinen 
lisäsuoritepäätös) on julkaistu ministeriön nettisivuilla osoitteessa 
https://minedu.fi/lisasuoritepaatokset. 

Päätös 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

 

38 KIIREELLISENÄ KÄSITELTÄVÄT ASIAT 
Päätösehdotus  

Yhtymävaltuusto päättää mahdollisten kiireellisten asioiden käsittelystä.  

Päätös 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

https://minedu.fi/lisasuoritepaatokset
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39 SELVITYKSENANTAJIEN VALITSEMINEN 

Päätösehdotus 

Yhtymävaltuusto valitsee selvityksenantajiksi tämän kokouksen päätöksistä 
mahdollisesti tehtäviin valituksiin yhtymävaltuuston puheenjohtajan ja sihteerin. 

Päätös 

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaan. 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi  

 

_______________________   ________________________  

Toni Forsblom   Maria Taipale  

Yhtymävaltuuston puheenjohtaja  Yhtymävaltuuston sihteeri  

 

 

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty Raisiossa 20.12.2021 

 

_______________________   _________________________  

Erkki Ojanen   Hannele Vienonen 

Pöytäkirjantarkastaja   Pöytäkirjantarkastaja 
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