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Satakunnan koulutuskuntayhtymä 
PL 87 (Suoratie 1), 32801  Kokemäki puh. 040 199 4100 sataedu.fi 

AIKA Torstai 13.12.2018 klo 17.00  

PAIKKA Noormarkun Klubi, Laviantie 14, Noormarkku 

PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: 

 Katri Kujanpää, puheenjohtaja  
 Pasi Koski, varapuheenjohtaja  
 Raimo Härmä  
 Hannu Juhola  
 Sari Kalliokorpi  
 Juhani Oksanen  
 Hanna Ollila  
 Ari Prinkkala  
 Kirsi Saarinen  
 Satu Törmä  
 Kimmo Vepsä  
   
   
   
   

MUUT LÄSNÄOLIJAT Matti Isokallio, esittelijä/kuntayhtymän johtaja 
Anne Laine, rehtori/kuntayhtymän johtajan varahenkilö 
Nina Peltomäki, pöytäkirjanpitäjä/talous- ja hallintojohtaja 
Kirsi-Marjo Halonen, koulutusjohtaja 
Tuomas Mäki-Ontto, koulutusjohtaja 
Veli-Matti Vuori, kehitysjohtaja 
 

ALLEKIRJOITUKSET 
 
 
 

 
 
 
 
Katri Kujanpää 
Puheenjohtaja 

 
 
 
 
Nina Peltomäki 
Pöytäkirjanpitäjä 

KÄSITELLYT ASIAT 46 – 50 § 

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  
 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Satu Törmä ja Kimmo Vepsä. 

 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 
 
 
 
 
Allekirjoitukset 

Noormarkussa 13.12.2018 
 
 
 
 
Satu Törmä 
pöytäkirjantarkastaja 

Noormarkussa 13.12.2018 
 
 
 
 
Kimmo Vepsä 
pöytäkirjantarkastaja 

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI 
NÄHTÄVÄNÄ  
 

Pöytäkirja pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kuntayhtymän 
verkkosivuilla osoitteessa sataedu.fi/paatoksenteko. 
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

KOULUTUSJOHTAJAN PALKAN TARKASTAMINEN 
Yh 46 § 
 

Koulutusjohtaja Kirsi-Marjo Halosen tehtäväkohtainen palkka on 4633,93 €.  
 

Koulutusjohtajille on tehty tehtävien vaativuuden arviointi. 
 

Lisätietojen antaja, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio p. 040 199 4101  
 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallitus päättää koulutusjohtaja Kirsi-Marjo Halosen tehtäväkohtaiseksi 
palkaksi 1.1.2019 alkaen 4900 €. 

 
Päätös: 
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

KOULUTUSJOHTAJAN PALKAN TARKASTAMINEN 
Yh 47 § 
 

Koulutusjohtaja Tuomas Mäki-Onton tehtäväkohtainen palkka on 4680,18 €.  
 

Koulutusjohtajille on tehty tehtävien vaativuuden arviointi. 
 

Lisätietojen antaja, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio p. 040 199 4101  
 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallitus päättää koulutusjohtaja Tuomas Mäki-Onton tehtäväkohtaiseksi 
palkaksi 1.1.2019 alkaen 4900 €. 

 
Päätös: 
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

HAKEMUS JÄRJESTÄMISLUVAN MUUTTAMISESTA KOULUTUSVIENNIN TAKIA 
Yh 48 § 
 

Satakunnan koulutuskuntayhtymä on laajentanut kansainvälistä toimintaansa EU:n 
ulkopuolelle vuodesta 2016. Satakunnan ammattikorkeakoulun ja muiden 
ammatillisten koulutuksen järjestäjien kanssa on suuntauduttu Kiinaan tavoitteena 
koulutusvienti. Sataedusta on valmistelu koulutusvientiä Kiinaan yksin tai yhdessä 
muiden toimijoiden kanssa, Sataedussa on vieraillut useampi kiinalaisryhmä eri 
ammatillisista oppilaitoksista. Ensimmäiset markkinaehtoiset koulutusvientikoulutukset 
ovat toteutuneet vuoden 2018 aikana.  

 
Alla ote ammatillisen koulutuksen lainsäädännöstä, josta käy ilmi, että koulutuksen 
järjestäjä voi kouluttaa järjestämislupansa mukaisesti. Ensimmäiset toteutuneet 
koulutukset ovat olleet räätälöityjä koulutuksia kiinalaisille ammatillisille oppilaitoksille. 

 
Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017 § 33 mukaan ”koulutuksen järjestäjä 
voi järjestää opiskelijaryhmälle järjestämisluvassa määrättyjä tutkintoja ja 
tutkinnon osia sekä niihin valmistavaa tutkintokoulutusta niin, että koulutuksen tilaa 
ja rahoittaa Suomen valtio, toinen valtio, kansainvälinen järjestö taikka 
suomalainen tai ulkomainen julkisyhteisö, säätiö tai yksityinen yhteisö 
(tilauskoulutus). 
 
Tilauskoulutusta ei voida järjestää Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden 
kansalaisille eikä niille, jotka Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden muun 
sopimuspuolen kanssa tekemän sopimuksen mukaan rinnastetaan Euroopan 
unionin kansalaisiin, eikä edellä mainittujen perheenjäsenille. Tilauskoulutusta ei 
myöskään voida järjestää niille, joilla on ulkomaalaislaissa (301/2004) tarkoitettu 
Euroopan unionin sininen kortti, jatkuva tai pysyvä oleskelulupa tai pitkään 
oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EU-oleskelulupa, eikä edellä mainittujen 
perheenjäsenille. Perheenjäsenen määrittelyyn sovelletaan ulkomaalaislakia. 
 
Tilauskoulutukseen ei sovelleta, mitä 70–79 ja 95 §:ssä säädetään, jos 
tilauskoulutus järjestetään muualla kuin Suomessa. Tilauskoulutukseen ei muutoin 
sovelleta, mitä 10 luvussa säädetään. ” 

 
Koulutusviennin volyymin kasvaessa koko tutkinnon myöntäminen englanninkielelle on 
välttämätön edellytys taloudellisesti kannattavalla koulutusviennille. Sataedun 
järjestämislupa rajaa tutkinnon myöntämisen vain suomenkieleen. Sataedu voi 
järjestää kuitenkin koulutusta englanninkielellä. 

 
Lisätietojen antaja, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio p. 040 199 4101 

 
Yhtymähallituksen puheenjohtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallitus valtuuttaa kuntayhtymän johtajan hakemaan Satakunnan 
koulutuskuntayhtymän järjestämislupaan lisäystä, että opetus- ja tutkintokieleksi tulee 
myös englanninkieli tieto- ja tietoliikennetekniikan-, sähkö- ja automaatioalan-, sekä 
sosiaali- ja terveysalan perustutkinnoissa. 
 
Päätös: 
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

HANKINTAOHJEEN PÄIVITYS 
Yh 49 § 
 

Satakunnan koulutuskuntayhtymän hankintatoimen toimintaohjeet määritellään talous- 
ja hallintojohtajan ylläpitämässä hankintaohjeessa.  

  
Päivitetty hankintaohje on esityslistan liitteenä. 

  
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:  
Yhtymähallitus merkitsee Satakunnan koulutuskuntayhtymän päivitetyn hankinta-
ohjeen tiedokseen.  

  
Päätös: 
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

HENKILÖSTÖVALINNAT 
Yh 50 § 
 

Satakunnan koulutuskuntayhtymän hallintosäännön mukaan kuntayhtymän johtaja 
päättää toistaiseksi voimassa oleviin palvelussuhteisiin ottamisesta. 

 
Kuntayhtymän johtaja on valinnut vuonna 2018 henkilöt seuraaviin Satakunnan 
koulutuskuntayhtymässä avoinna olleisiin virkoihin/työsuhteisiin: 
 
- Lehtori (ensiapu), Outi Klemetti-Talvitie 
- Lehtori (mielenterveys- ja päihdetyö), Taina Malmivuori 
- Koulunkäynniohjaaja, Erno Järvistö 
- Lehtori (valma-koulutus), Suvi Hyyrykoski 
- Lehtori (rakennusala), Jori Toivola 
- Lehtori (rakennusala), Terry Sipponen 
- Laitoshuoltaja, Georgeta Mionea 
- Lehtori (englanti), Anna-Stiina Akkanen 
- Opinto-ohjaaja, Suvi Hyyrykoski 
- Lehtori (valma-koulutus), Iina Lähteenmäki 

 
Kuntayhtymän johtaja esittelee henkilövalinnat yhtymähallitukselle. 

 
Lisätietojen antaja kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio, p. 040 199 4101 

 
Kuntayhtymän johtajan päätösesitys: 

 Yhtymähallitus merkitsee henkilöstövalinnat tiedokseen. 
 

Päätös: 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
 
 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain mukaista oikaisuvaatimusta eikä 
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 
 
49 §, 50 § 
 
 
 
Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, 
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät: 
 
46 §, 47 §, 48 § 
 
 
 
HallintolainkäyttöL 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa 
hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 
 
 
 
 
 

 
 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

Oikaisuvaatimus-
viranomainen ja -
aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite 
 
Satakunnan koulutuskuntayhtymä 
Yhtymähallitus 
PL 87, Suoratie 1 
32801 Kokemäki 
 
 
Pykälät: 
 
46 §, 47 §, 48 § 
 
 
 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
 

Oikaisuvaatimuksen 
sisältö 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän 
allekirjoitettava. 
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VALITUSOSOITUS  
Valitusviranomainen 
ja valitusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisu-
vaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin 
vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös oikaisuvaatimuksen 
johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös 
asianosainen sekä kunnan jäsen. 
Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: 
 
 
 
 
Kunnallisvalitus, pykälät: 
 
 

Valitusaika: 
 

Hallintovalitus, pykälät: 
 
 

Valitusaika: 
 
 

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: 
 
 

Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- valittajan nimi ja kotikunta 
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle 

voidaan toimittaa 
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan 

tehtäväksi 
- muutosvaatimuksen perusteet 
 
Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös 
tämän nimi ja kotikunta.  
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 
 
Valituskirjelmään on liitettävä:  
- päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä  
- tiedoksisaantitodistus tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta 
- asiamiehen valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 §:ssä säädetään 
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo 

aikaisemmin toimitettu viranomaiselle 
 

Valitusasiakirjojen 
toimittaminen 

Valituskirjelmä on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan 
viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.  
 
Valituksen voi toimittaa henkilökohtaisesti, postitse maksettuna postilähetyksenä, 
sähköisellä tiedonsiirtomenetelmällä taikka asiamiestä tai lähettiä käyttäen. 
Valituksen voi tehdä hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 
 
Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla 
vastuulla. Valituksen on saavuttava viranomaiselle virka-aikana ennen 30 päivän 
valitusajan päättymistä. 
 

 


