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

AIKA Tiistai 27.3.2018 klo 17.00-18.08 

PAIKKA Sataedu Harjavalta, Myllykatu 10, neuvotteluhuone, 2. krs 

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 
 
 

ALLEKIRJOITUKSET 
 
 
 

 
 
 
 
Katri Kujanpää 
Puheenjohtaja 

 
 
 
 
Nina Peltomäki 
Pöytäkirjanpitäjä 

KÄSITELLYT ASIAT 9 – 14 § 

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Hanna Ollila ja Ari Prinkkala. 

 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 

 

 

 

 

Allekirjoitukset 

Harjavallassa 27.3.2018 
 
 
 
 
Hanna Ollila 
pöytäkirjantarkastaja 

Harjavallassa 27.3.2018 
 
 
 
 
Ari Prinkkala 
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 

VUODEN 2017 TILINPÄÄTÖKSEN SITOVIEN ERIEN TOTEUMAN HYVÄKSYMINEN 
Yh 9 § 
 

Kuntaliiton yleisohjeessa kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toiminta-
kertomuksen laatimisesta todetaan kohdassa 4.3. Määrärahojen ja tuloarvioiden 
toteutuminen: ”Muutokset talousarvioon tulee tehdä talousarviovuoden aikana 
välittömästi, kun muutostarve on tiedossa. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion 
muutoksia voidaan hyväksyä vain poikkeustapauksissa. Tilinpäätöksessä 
talousarviomuutoksia ei tule enää tehdä, vaan valtuuston tulee ottaa poikkeamiin 
kantaa tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä.” 

 
Satakunnan koulutuskuntayhtymän vuoden 2017 talousarvion määrärahojen sitovat 
erät eivät kaikilta osin toteutuneet yhtymäkokouksen vahvistaman talousarvion 
mukaisesti. Syynä rahoitusosan toiminnan ja investointien rahavirran alitukseen on 
konsernin sisäinen kaluston hankinta, jossa Sataedu Oy:n kuljetuskalustoa siirrettiin 
yhtymähallituksen päätöksen (14.12.2017 61 §) mukaisesti takaisin kuntayhtymän 
omistukseen.  

 

Sitovat erät 2017 TA 2017 TP 2017 Poikkeama Toteuma %

Vuosikate 190 000 337 534 147 534 177,6

Investointien kokonaismenot 1 400 000 1 395 753 -4 247 99,7

Toiminnan ja investointien rahavirta -1 210 000 -1 495 801 -285 801  
 
 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallitus päättää  
1) hyväksyä Satakunnan koulutuskuntayhtymän vuoden 2017 tilinpäätöksen 

toiminnan ja investointien rahavirran alituksen ja 
2) saattaa tilinpäätöksen sitovien erien toteuman edelleen yhtymäkokouksen 

käsiteltäväksi. 
 
 Päätös: 

Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2017 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA 
VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN 
Yh 10 § 
 

Kuntalain 113 §:n mukaan yhtymähallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös 
tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se 
tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä saatettava se tilintarkastuksen jälkeen 
yhtymäkokouksen käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä. 

 
Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä 
olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus. 
 
Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kirjanpitovelvollisen tuloksesta, 
taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset 
lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa.  
 
Kuntayhtymän, jolla on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla määräämisvalta toisessa 
kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitase 
liitetietoineen. Konsernitaseen laadinnassa noudatetaan soveltuvin osin kirjanpitolakia. 
 
Esityslistan liitteenä on kuntayhtymän vuoden 2017 tilinpäätös, vuoden 2017 
henkilöstöraportti ja Sataedu Oy:n vuoden 2017 tilinpäätös. Kuntayhtymän 
tilinpäätöksen määrärahojen sitovien erien toteutuminen on esitetty 9 §:ssä.  

 
Tilikauden tulos on -1 092 187,91 euroa. Vuoden 2017 talousarviossa tilikauden 
tuloksen arvioitiin olevan -1 210 000 euroa. Tilikauden alijäämä on poistoeron 
muutoksen jälkeen -1 041 792,00 euroa. 

 
Yhtymähallitus esittää tilikauden tuloksen -1 092 187,91 euroa käsittelystä seuraavaa:  

- vähennetään poistoeroja suunnitelman mukaan 50 395,91 euroa   
 

Lisätietojen antajat, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio p. 040 199 4101 ja 
talousjohtaja Nina Peltomäki p. 040 199 4120 

 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallitus päättää  
1) hyväksyä Satakunnan koulutuskuntayhtymän vuoden 2017 tilinpäätöksen,  
2) allekirjoittaa tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja 
3) saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen 

yhtymäkokouksen käsiteltäväksi. 
 
 Päätös: 

Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  

https://sataedu.sharepoint.com/:w:/g/me/talous/tilinpaatos/Ee6cLQ6uuCBIrKeyG0Mwr3UBkrM2v_nmcInHBqY8YmNZgg
https://sataedu.sharepoint.com/:w:/g/me/talous/tilinpaatos/ETGhlQeZNuBLl8BQzWv18yMBSPQomNCU4tBy18kES0ljjA
https://sataedu.sharepoint.com/:w:/g/me/talous/tilinpaatos/ETGhlQeZNuBLl8BQzWv18yMBSPQomNCU4tBy18kES0ljjA
https://sataedu.sharepoint.com/:w:/g/me/talous/tilinpaatos/EadyGKJCVURLr6PZkC9lcJUB0OEHHYxoNu1nGjLHxEL2eg
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

YHTYMÄKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN 
Yh 11 § 
 

Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 1 §:n mukaan yhtymäkokouksen kutsuu koolle 
yhtymähallitus. 
 
Lisätietojen antaja kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio, p. 040 199 4101 
 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallitus päättää kutsua Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhtymäkokouksen 
koolle tiistaina 29.5.2018 klo 14.00 Sataedun Ulvilan toimipaikkaan. 
 
Päätös: 
Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

VUOSITYÖAIKAAN SIIRTYMINEN 
Yh 12 § 
 

Sataedussa järjestettiin 15.3.2018 paikallisneuvottelu osion C liitteen 1 mukaisen 
opettajien vuosityöaikajärjestelmän käyttöönotosta. Vuosityöaika tulee ottaa käyttöön 
1.8.2018, 1.1.2019, 1.8.2019 tai 1.1.2020, mutta kuitenkin viimeistään 1.8.2020. 

 
Neuvottelussa ei löydetty yksimielisyyttä siirtymisen aikataulusta. Työnantajan 
näkemys siirtymisen aikataulusta on 1.8.2018 alkaen ja henkilöstöjärjestö ehdotti 
siirtymistä 1.1.2019.  

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

 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallitus päättää: 
1) Satakunnan koulutuskuntayhtymä siirtyy osion C liitteen 1 mukaiseen 

vuosityöaikaan 1.8.2018. 
2) Yhtymähallitus valtuuttaa kuntayhtymän johtaja Matti Isokallion siirtämään 

siirtymisajankohtaa 1.1.2019 saakka, jos siirtymisvalmistautumisessa tapahtuu 
merkittäviä ongelmia. 

3) Opinto-ohjaajat siirtyvät 1.8.2020. 
 

Päätös: 
Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN STRATEGIARAHOITUKSEN HAKEMINEN 
Yh 13 § 
 

Strategiarahoituksen tarkoituksena on tukea ja ohjata ammatillisen koulutuksen 
järjestäjiä toimintansa kehittämisessä ja uudistamisessa koulutuspoliittisten 
tavoitteiden mukaisesti. Strategiarahoituksen myöntäminen perustuu opetus- ja 
kulttuuriministeriön harkintaan 

 
Vuonna 2018 strategiarahoituksella on tarkoitus tukea erityisesti: 

- ammatillisen koulutuksen reformin toimeenpanoa 
- koulutuksen järjestäjärakenteen uudistamiseen liittyviä fuusioita 
- ammatillisen huippuosaamisen kehittämistä tukevien sekä ammatillisen 

koulutuksen vetovoimaa ja arvostusta vahvistavien ammattitaitokilpailujen ja 
muiden kilpailujen järjestämistä. 

 
Hakemukset liitteineen tulee toimittaa opetus- ja kulttuuriministeriöön 16.4.2018 
mennessä. 

 
http://minedu.fi/strategiarahoitus  

 
Yhtymähallituksen seuraava kokous on 18.4.2018. 

 
Lisätietojen antaja kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio, p. 040 199 4101 
 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallitus valtuuttaa kuntayhtymän johtaja Matti Isokallion hakemaan 
strategiarahoitusta. 
 
Päätös: 
Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
 
 

 
 
  

http://minedu.fi/strategiarahoitus
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

TALOUSARVION 2018 MUUTOS 
Yh 14 § 
 

Yhtymäkokous on vahvistanut kuntayhtymän vuoden 2018 talousarvion 
tuloslaskelmaosan vuosikatteen ja rahoitusosan toiminnan ja investointien rahavirran 
sitoviksi tasoiksi. 
 
Talousarvion laatimisen jälkeen tulleiden OKM:n päätösten sekä muiden 
käyttösuunnitelmien laadinnan yhteydessä tarkentuneiden tulo- ja menoarvioiden 
johdosta tuloslaskelmaosaan ja rahoitusosaan on tehty muutoksia. 
 
Esityslistan liitteenä on vuoden 2018 talousarvion tuloslaskelmaosan ja rahoitusosan 
muutos. 
 
Lisätietojen antaja; kuntayhtymän johtaja Matti Isokallo puh. 040 199 4101 ja talous- ja 
hallintojohtaja Nina Peltomäki puh. 040 199 4120 
 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous hyväksyy 
kuntayhtymän vuoden 2018 talousarvion tuloslaskelmaosan ja rahoitusosan 
muutokset liitteenä olevan esityksen mukaisesti. 
 
Päätös: 
Päätösehdotus hyväksyttiin. 

 
 
 
 
 

https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/EaPKqsGILB1MtyIWKK-2PlkBXr0d1uQqUjpMc3J7Jjp9SQ
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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: 
 
9 §, 10 §, 11 §, 14 § 
 
 
 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, 
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät: 
 
12 §, 13 § 
 
 
 

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: 
 
 
 
 
 

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: 
 
Turun hallinto-oikeus 
PL 32, 20101 Turku 
puh. 029 56 42410, turku.hao(at)oikeus.fi 
 

Kunnallisvalitus, pykälät: 
 
 
 

Valitusaika: 
 
30 päivää 

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. 
Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla 
vastuulla. Valituksen on saavuttava viranomaiselle virka-aikana ennen 30 päivän 
valitusajan päättymistä. 
 

 


