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

 

AIKA Torstai 23.8.2018 klo 17.00 – 19.25 

PAIKKA Cimcorp Oy, Satakunnantie 5, Ulvila 

PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: 

 Katri Kujanpää, puheenjohtaja  

 Pasi Koski, varapuheenjohtaja  

 Raimo Härmä Heli Lukka 

 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 22 – 30 § 

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Kimmo Vepsä ja Pasi Koski. 

 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 

 

 

 

 

Allekirjoitukset 

Ulvilassa 23.8.2018 
 
 
 
 
Kimmo Vepsä 
pöytäkirjantarkastaja 

Ulvilassa 23.8.2018 
 
 
 
 
Pasi Koski 
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 

VÄLINEHUOLTOALAN PERUSTUTKINNON JÄRJESTÄMISLUVAN HAKEMINEN 
Yh 22 § 
 

Ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestäminen edellyttää opetus- ja 
kulttuuriministeriön myöntämää tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupaa.  
 
Lain ammatillisesta koulutuksesta (531/2017 § 28) mukaan järjestämislupa voidaan 
myöntää hakijalle, jolla on hakemansa tehtävän toteuttamiseksi tarvittava osaaminen 
ja riittävä yhteistyö työ- ja elinkeinoelämän kanssa sekä taloudelliset ja toiminnalliset 
edellytykset haetun tehtävän mukaisten tutkintojen ja koulutuksen asianmukaiseen 
järjestämiseen. Edellytysten arvioinnissa otetaan huomioon toiminnan laatu, 
vaikuttavuus ja tuloksellisuus. Opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämislupien 
myöntäminen perustuu siihen, että niillä muodostetaan kokonaisuus, jolla varmistetaan 
ammatillisen koulutuksen riittävä saatavuus.  
 
Valtioneuvosto asetuksen ammatillisesta koulutuksesta (673/2017 § 7) mukaan 
järjestämislupahakemuksessa on selvitettävä perusteluineen haettavat tutkinnot ja 
koulutukset sekä niiden suunniteltu aloittamisajankohta, opetus- ja tutkintokielet, 
toiminta-alue, toiminnan suunniteltu laajuus opiskelijavuosina sekä muut haettavat 
oikeudet ja tehtävät. Kun muutosta haetaan voimassa olevaan järjestämislupaan, 
hakemuksessa selvitetään asiat siltä osin, kun ne liittyvät haettaviin muutoksiin. 
Haettaessa järjestämislupaa tutkintoon tai koulutukseen, jonka järjestämiseen hakijalla 
ei ole voimassa olevaa järjestämislupaa, järjestämislupahakemukseen on liitettävä 
mainittuja haettavia tutkintoja ja koulutuksia koskeva tutkinto- tai koulutuskohtainen 
suunnitelma osaamisen arvioinnin toteuttamisesta. 
 
Satakunnan TE-toimiston antaman tiedon mukaan Satakunnassa ei ole yhtään 
työtöntä työnhakijaa, jolla olisi välinehuollon perustutkinto tai erikoisammattitutkinto. 
Välinehuoltajan ammattitutkinnon suorittaneita työttömiä työnhakijoita on neljä. 
 
Satakunnan sairaanhoitopiirin tarve välinehuollon ammattilaisista on suuri ja kasvava 
suuren eläköitymisasteen vuoksi sekä välinehuollon toimintojen kehittyessä ja 
keskittyessä sairaanhoitopiirin sisällä. Suun terveydenhuollon välineistön huolto on 
tavoitteena saada kokonaisuudessaan välinehuoltoalan ammattilaisille. Myös 
yksityiset terveydenhuollon toimijat lisäävät palvelujaan Satakunnan alueella ja 
kasvattavat osaltaan välinehuollon osaajien tarvetta alueella. Satakunnan koulutuksen 
järjestäjillä ei ole välinehuoltoalan tutkintojen järjestämisoikeutta.  
 
Satakunnan sairaanhoitopiiri on useana vuotena paikannut jatkuvaa 
työvoimatarvettaan yhteishankintana toteutettavilla rekrykoulutuksilla. Kaksi 
viimeisintä koulutusta on toteuttanut Sataedu, ja jälkimmäinen näistä päättyy 
syyskuussa 2018. Koulutusyhteistyö on sujunut onnistuneesti Sataedun, Satakunnan 
sairaanhoitopiirin sekä Satakunnan ELY-keskuksen ja TE-toimiston kanssa. 
Koulutukset ovat olleet vaikuttavia, eli työnantaja on saanut tavoitteensa mukaisesti 
niiden kautta työntekijöitä. Opiskelija- sekä työnantajapalautteen mukaan ne ovat olleet 
erittäin laadukkaita myös sisällöllisesti ja toteutukseltaan.  
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

VÄLINEHUOLTOALAN PERUSTUTKINNON JÄRJESTÄMISLUVAN HAKEMINEN (…jatkuu) 
Yh 22 § 
 

Tutkintoon johtavia koulutuksia ei ole enää nykyisen ammatillisen koulutuksen 
lainsäädännön aikana mahdollisia toteuttaa yhteishankintana. Sataedu voi jatkossa 
vastata alueen työvoimatarpeeseen järjestämällä välinehuollon perustutkinto-
koulutusta valtionosuusrahoitteisesti. 
 
Sataedulla on hyvät valmiudet täydentää välinehuollon perustutkinnon järjestämiseen 
tarvittavaa osaamista joko määräaikaisilla tai toistaiseksi voimassa olevilla 
virkasuhteilla sekä tarvittaessa hankkia asiantuntijuutta esim. ostopalveluna 
sairaanhoitopiiriltä.  

 
Kokemusta uusien koulutusavausten tekemisestä ja opettajaosaamisen hankkimisesta 
on kertynyt useilta aloilta vuosien ajan, kun Sataedu on toteuttanut markkinaehtoisesti 
tutkintoon valmistavia koulutuksia aloilla, joiden järjestämislupia sillä ei ole ollut. Vahva 
ja kattava sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisten opettajaresurssi sekä hyvä 
yhteistyö ja verkosto alan työnantajien kanssa takaavat laadukkaan valmistautumisen 
uuden tutkinnon järjestämiseen liittyviin opettajarekrytointeihin. Myös tarvittavien tilojen 
ja laitteiden osalta yhteistyömuodot ovat hioutuneet toimiviksi kahden rekrykoulutuksen 
aikana  
 
Satakunnan sairaanhoitopiiri ja Satakunnan TE-toimisto suosittelevat Sataedulle 
välinehuoltoalan perustutkinnon järjestämisluvan hakemista alueen osaamistarpeen ja 
tarvittavan koulutustarjonnan perusteella. 

 
Esityslistan liitteenä on Satakunnan sairaanhoitopiirin suositus ja Satakunnan TE-
toimiston suositus.  
 
Lisätietojen antaja koulutuspäällikkö Heli Sulkava, p. 040 199 4203 
 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
1) Yhtymähallitus päättää, että Satakunnan koulutuskuntayhtymä hakee opetus- ja 

kulttuuriministeriöltä järjestämislupaa välinehuoltoalan perustutkinnon 
järjestämiseen  

2) Yhtymähallitus valtuuttaa rehtori Anne Laineen tekemään järjestämislupa-
hakemuksen. 

 
Päätös: 
Päätösehdotus hyväksyttiin. 

 
 
 
  

https://sataedu.sharepoint.com/:w:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/EaoTl9MSjxlIpszE3Zxg0K0B0iOKKYSHU3k0G7Oc2f4z5g
https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/EaQjRbAWyYxCtQK4joKOwyMBDvm72st844IRaLK0M_0snQ
https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/EaQjRbAWyYxCtQK4joKOwyMBDvm72st844IRaLK0M_0snQ
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

KASVATUS- JA OHJAUSALAN PERUSTUTKINNON JÄRJESTÄMISLUVAN HAKEMINEN 
Yh 23 § 
 

Ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestäminen edellyttää opetus- ja 
kulttuuriministeriön myöntämää tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupaa.  
 
Lain ammatillisesta koulutuksesta (531/2017 § 28) mukaan järjestämislupa voidaan 
myöntää hakijalle, jolla on hakemansa tehtävän toteuttamiseksi tarvittava osaaminen 
ja riittävä yhteistyö työ- ja elinkeinoelämän kanssa sekä taloudelliset ja toiminnalliset 
edellytykset haetun tehtävän mukaisten tutkintojen ja koulutuksen asianmukaiseen 
järjestämiseen. Edellytysten arvioinnissa otetaan huomioon toiminnan laatu, 
vaikuttavuus ja tuloksellisuus. Opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämislupien 
myöntäminen perustuu siihen, että niillä muodostetaan kokonaisuus, jolla varmistetaan 
ammatillisen koulutuksen riittävä saatavuus.  

 
Valtioneuvosto asetuksen ammatillisesta koulutuksesta (673/2017 § 7) mukaan 
järjestämislupahakemuksessa on selvitettävä perusteluineen haettavat tutkinnot ja 
koulutukset sekä niiden suunniteltu aloittamisajankohta, opetus- ja tutkintokielet, 
toiminta-alue, toiminnan suunniteltu laajuus opiskelijavuosina sekä muut haettavat 
oikeudet ja tehtävät. Kun muutosta haetaan voimassa olevaan järjestämislupaan, 
hakemuksessa selvitetään asiat siltä osin, kun ne liittyvät haettaviin muutoksiin. 
Haettaessa järjestämislupaa tutkintoon tai koulutukseen, jonka järjestämiseen hakijalla 
ei ole voimassa olevaa järjestämislupaa, järjestämislupahakemukseen on liitettävä 
mainittuja haettavia tutkintoja ja koulutuksia koskeva tutkinto- tai koulutuskohtainen 
suunnitelma osaamisen arvioinnin toteuttamisesta. 

 
Satakunnan TE-toimiston 20.6.2018 päivätyn lausunnon mukaan Satakunnan alueella 
on runsaat 2700 työnhakijaa, jotka hakevat mm. lastenhoitotyötä. Kyseisessä 
työnhakijaryhmässä on työnhakijoita, joilta puuttuu ammatillinen koulutus, koulutus on 
eri alalle tai se on vanhentunut. Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto mm. osana VOS-
työvoimakoulutustarjontaa mahdollistaisi TE-toimistolle yhden työvoimakoulutus-
vaihtoehdon lisää, kun suunnitellaan uusia työvoimakoulutuksia Satakunnan alueelle 
ja etsitään TE-toimiston asiakkaille sopivaa työvoimakoulutusvaihtoehtoa asiakkaan 
työllistymiseksi.  

 
Sataedulla on jo nyt hyvät valmiudet haettavan tutkinnon järjestämiseen tarvittavasta 
osaamisesta ja tarvittaessa lisää osaamista on mahdollista hankkia, joko 
määräaikaisilla tai toistaiseksi voimassa olevilla virkasuhteilla. Lisäksi mm. maakunnan 
seurakunnista on luvattu tehdä yhteistyötä mm. tutkinnossa vaadittavan seurakunta-
alan asiantuntemuksen lisäämiseksi.  

 
Kokemusta tämänkaltaisista työelämän kanssa tehtävistä uusista koulutusavauksista 
ja opettajaosaamisen hankkimisesta on kertynyt useilta aloilta vuosien ajan, kun 
Sataedu on toteuttanut markkinaehtoisesti tutkintoon valmistavia koulutuksia aloilla, 
joiden järjestämislupia sillä ei ole ollut. Olemassa oleva vahva ja kattava kasvatus-, 
kuntoutus-, sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisten opettajaresurssi sekä hyvä 
yhteistyöverkosto  maakunnan kasvatus-, kuntoutus-, sosiaali- ja terveydenhuoltoalan 
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

KASVATUS- JA OHJAUSALAN PERUSTUTKINNON JÄRJESTÄMISLUVAN HAKEMINEN 
(…jatkuu) 
Yh 23 § 
 

työnantajien kanssa takaavat laadukkaan valmistautumisen uuden tutkinnon 
järjestämiseen liittyviin opettajarekrytointeihin.  

 
Satakunnan kunnat ja Satakunnan TE-toimisto suosittelevat Sataedulle tutkinnon 
järjestämisluvan hakemista, koska kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto on 
heinäkuussa hyväksytyn varhaiskasvatuslain mukaan mainittu vahvistamaan 
varhaiskasvatuksen asemaa osana koulutuspolkua. Tutkimustietoa varhaisten vuosien 
merkityksestä tulee jatkuvasti lisää ja siksi varhaiskasvatuksen laatua onkin 
mahdollista nostaa juuri koulutetun ja osaavan henkilöstön avulla.  
 
Edellä olevaan viitaten ja huomioon ottaen alueelliset osaamistarpeet sekä tutkintojen 
ja koulutuksen laadukas sekä monipuolisempi maakunnallinen tarjonta Satakunnan 
koulutuskuntayhtymä laajana maakunnallisena koulutuksen järjestäjänä pystyisi 
lisäämään tätä tarvittavaa osaamista.  

 
Esityslistan liitteenä on luettelo järjestämislupahakemusta tukevista kuntien 
sivistystoimista ja Satakunnan TE-toimiston lausunto.  

 
Lisätietojen antaja koulutuspäällikkö Heli Sulkava, p. 040 199 4203 

 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
1) Yhtymähallitus päättää, että Satakunnan koulutuskuntayhtymä hakee opetus- ja 

kulttuuriminiteriöltä järjestämislupaa kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon 
järjestämiseen. 

2) Yhtymähallitus valtuuttaa rehtori Anne Laineen tekemään järjestämislupa-
hakemuksen. 

 
Päätös: 
Päätösehdotus hyväksyttiin. 

 
 
 
 

https://sataedu.sharepoint.com/sites/tyotilat/Yhtymahallitus/Jaetut%20asiakirjat/Kokoukset%202018/Yh06%20Kokous%2023.8.2018/Kasvatus-%20ja%20ohjausalan%20pt_Hakemusta%20tukeneet.docx
https://sataedu.sharepoint.com/sites/tyotilat/Yhtymahallitus/Jaetut%20asiakirjat/Kokoukset%202018/Yh06%20Kokous%2023.8.2018/Kasvatus-%20ja%20ohjausalan%20pt_TE-palveluiden%20lausunto.pdf
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OMISTAMAN KANKAANPÄÄN VALKOISEN 
TALON MYYNTI 
Yh § 24 
 

Satakunnan koulutuskuntayhtymän Sataedun kiinteistösuunnitelman mukaisesti 
kuntayhtymän omistamien kiinteistöjen sekä vuokrakiinteistöjen määrää tullaan 
vähentämään. Rakennusten tilankäyttö pyritään optimoimaan, ja tarpeen mukaan 
toimintoja siirretään tai sijoitetaan uusiin tiloihin. 

 
Sataedun omistaa usean rakennuksen käsittävän kiinteistön Kankaanpään 
Kuninkaanlähteenkadulla. Kuntayhtymän koulutuskäyttöön tarvitsemien tilojen määrä 
Kankaanpäässä tulee lähivuosina vähenemään ja siksi Kankaanpäässä on tarve 
vähentää omistettujen neliöiden määrää. Sataedun tavoitteena on optimoida omassa 
käytössä olevat tilat Kankaanpäässä todellisen tarpeen mukaan. Toimintoja tullaan 
uudelleen järjestelemään eri rakennuksiin, jolloin valkoisen talon rakennuksesta suuri 
osa tyhjenee. Sataedu jäisi tämän hetkisen suunnitelman mukaisesti kuitenkin 
vuokralle osaan rakennuksesta ja rakennus myydään määräalana. 

 
Kiinteistöstä on tehty kaksi erillistä hinta-arvioita.  

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

 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallitus päättää 
1) valtuuttaa talous- ja hallintojohtaja Nina Peltomäen valmistelemaan kiinteistön 

myynnin ja siihen liittyvät käytännön järjestelyt ja 
2) jättää itselleen mahdollisuuden hylätä tai hyväksyä ostotarjous. 

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

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

HENKILÖSTÖASIA 
Yh 25 § 

 
 
 
 



  KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6 
 
 

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu 
Yhtymähallitus   24.1.2017 
Yhtymähallitus   25.4.2017 
Yhtymähallitus    23.8.2018  8 
______________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

HENKILÖSTÖASIA 
Yh 26 § 
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Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

HENKILÖSTÖASIA 
Yh 27 § 
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

VARAINHOITOVUODEN AIKANA JAETTAVAKSI JÄTETYN PERUSRAHOITUKSEN SEKÄ 
LISÄTALOUSARVION PERUSTEELLA JAETTAVAN RAHOITUKSEN HAKEMINEN 
 
Yh 21 § 

Opetus- ja kulttuuriministeriö päätti 12.12.2017 ammatillisen koulutuksen järjestäjien 
tavoitteellisista opiskelijavuosimääristä ja perusrahoituksen harkinnanvaraisesta 
korotuksesta vuodelle 2018 (suoritepäätös). Varainhoitovuoden aikana jaettavaksi 
jätettiin talousarvion määrärahasta vajaat 15 miljoonaa euroa ja tavoitteellisten 
opiskelijavuosien enimmäismäärästä noin 1 800. Ministeriön tarkoituksena on jakaa 
koulutuksen järjestäjille jäljellä oleva rahoitus kokonaisuudessaan elokuun lopulla 
tehtävällä päätöksellä (lisäsuoritepäätös). 
 
Hallitus on 31.5.2018 antanut eduskunnalle lisätalousarvioesityksen, jolla ammatillisen 
koulutuksen vuoden 2018 määrärahaa lisättäisiin kertaluonteisesti 16 miljoonalla 
eurolla. Edellyttäen, että eduskunta hyväksyy esityksen, ministeriön tarkoituksena on 
jakaa lisärahoitus koulutuksen järjestäjille samassa yhteydessä, kun se päättää 
varsinaisen talousarvion perusteella jaettavasta rahoituksesta. Koulutuksen 
järjestäjien tulee hakea lisätalousarvion perusteella myönnettäviä opiskelijavuosia ja 
mahdollista muuta rahoitusta samassa aikataulussa ja samalla hakulomakkeella kuin 
haetaan vuoden 2018 talousarvion määrärahasta varainhoitovuoden aikana 
jaettavavaksi jätettyä rahoitusta. 
 
Sähköinen hakulomake tarkempine ohjeineen on julkaistu ministeriön nettisivuilla 
osoitteessa http://minedu.fi/lisasuoritepaatosten-valmistelu. 
 
Hakemukset tulee toimittaa opetus- ja kulttuuriministeriöön viimeistään maanantaina 
6.8.2018 sähköisellä lomakkeella. 
 
Lisätietojen antajat kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio p. 040 199 4101, talous- ja 
hallintojohtaja Nina Peltomäki p. 040 199 4120. 
 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallitus valtuuttaa kuntayhtymän johtajan hakemaan rahoitusta. 
 
Päätös: 
Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
Pöytäkirjan liitteenä on koonti yhtymähallituksen jäsenten osallistumisesta sähköiseen 
päätöksentekomenettelyyn. 
   

 
Yh 28 § 
 Esityslistan liitteenä on opetus- ja kulttuuriministeriöön lähetetty hakemus. 
 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallitus merkitsee hakemuksen tiedokseen. 
 
Päätös: 
Päätösehdotus hyväksyttiin. 

http://minedu.fi/lisasuoritepaatosten-valmistelu
https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/Ee40-UbFQd1HqoYo2fJu6AwBmTYor0EKevYEqpPVh9SLPw


  KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6 
 
 

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu 
Yhtymähallitus    23.8.2018  11 
______________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

OSALLISTUMINEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN SEMINAARIIN 
Yh 29 § 
 

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää yhteistyössä Saimaan ammattiopiston kanssa 
ammatillisen koulutuksen johdon ajankohtaisseminaarin Lappeenrannassa 13.–
14.11.2018. 

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

  
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallitus päättää osallistumisestaan Ammatillisen koulutuksen seminaariin. 
 
Päätös: 
Osallistumisesta päätetään myöhemmin tilaisuuden ohjelman valmistuttua. 
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOUKSET SYKSYLLE 2018 
Yh 30 § 
 
 Yhtymähallituksen kokoukset syksyllä 2018 esitetään pidettäväksi seuraavasti: 
 

torstai 27.9.2018 klo 17.00 
torstai 18.10.2018 klo 17.00 
keskiviikko 28.11.2018 klo 15.30 (samana päivänä yhtymäkokous) 
torstai 13.12.2018 klo 17.00 

 
Kuntayhtymän johtaja päätösehdotus: 
Yhtymähallituksen kokoukset pidetään keväällä 2018 yllä olevan aikataulun 
mukaisesti. 

 
Päätös: 
Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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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: 
 
25 §, 26 §, 27 §, 28 §, 29 §, 30 § 
 
 
 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, 
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät: 
 
22 §, 23 §, 24 § 
 
 
 

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: 
 
22 §, 23 §, 24 § 
 
 
 

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 
Sähköinen asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  
 

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. 
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. 
 

 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

