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

KOKOUSAIKA Torstai 18.10.2018 klo 17.00 

KOKOUSPAIKKA Nordea, Yrjönkatu 15, Pori (2. krs)  

Käynti pankin tiloihin käytävän keskikohdalta samasta ovesta kuin Private 
Bankingiin, alapuolella Teljäntorin kahvila. 

   

36 § Talousarvion toteutuminen 31.8.2018 

37 § Vuoden 2019 talousarvion ja vuosien 2019–2021 
taloussuunnitelman hyväksyminen 

38 § Yhtymäkokouksen koolle kutsuminen 

39 § Työsopimussuhteisten opettajien siirtäminen lehtorin virkoihin 

40 § Virkaluettelon uudistaminen 
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JOHTAJA 
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Matti Isokallio 

 
 
  



  KOKOUSPÖYTÄKIRJA 8 
 
 

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu 
Yhtymähallitus    18.10.2018  1 
______________________________________________________________________________________ 
 

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

AIKA Torstai 18.10.2018 klo 17.00 –  

PAIKKA Nordea, Yrjönkatu 15, Pori 

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 36 – 40 § 

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Sari Kalliokorpi ja Hanna Ollila. 

 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 

 

 

 

 

Allekirjoitukset 

Porissa 18.10.2018 
 
 
 
 
Sari Kalliokorpi 
pöytäkirjantarkastaja 

Porissa 18.10.2018 
 
 
 
 
Hanna Ollila 
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 

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.8.2018 
Yh 36 § 
 

Vuoden 2018 talousarvion tuloslaskelman toteutumisvertailu 31.8.2018 on esityslistan 
liitteenä.  

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

 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallitus merkitsee talousarvion toteutumisvertailun tiedokseen.  

 
Päätös: 
 

 
 
 
 
 
 
  

https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/EWgEi53TKIpFraNKLAQfV-EB3B5Wzs71r52QJbsI29KIUA
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

VUODEN 2019 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2019–2021 TALOUSSUUNNITELMAN 
HYVÄKSYMINEN 
Yh 37 § 
 

Liitteenä oleva kuntayhtymän talousarvio ja taloussuunnitelmaesitys on valmisteltu 
yhtymähallituksen hyväksymän kehyksen pohjalta. 

 
Kuntayhtymän perussopimuksen 18 §:n mukaan taloussuunnitelmaa valmisteltaessa 
jäsenkunnille on varattava tilaisuus esityksen tekemiseen kuntayhtymän toiminnan 
kehittämiseksi.  

 
Jäsenkunnilta on pyydetty esitykset talousarvioon kuntayhtymän toiminnan 
kehittämiseksi. Yhteenveto saaduista kuntien lausunnoista on esityslistan liitteenä. 
Talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnassa on otettu lausunnot huomioon. 

 
Lisätietojen antaja, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio, p. 040 199 4101 ja talous- ja 
hallintojohtaja Nina Peltomäki, p. 040 199 4120 

 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous hyväksyy 
liitteenä olevan Satakunnan koulutuskuntayhtymän talousarvion 2019 ja 
taloussuunnitelman 2018–2021. 

 
Päätös: 

 
 
 
 
 
 
  

https://sataedu.sharepoint.com/:w:/g/me/talous/talousarvio/EQdVcgl7hwFEryKdlfzSNT0BsBRDe5wsd-ZD8lYKHBdHPg
https://sataedu.sharepoint.com/:w:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/EZ32A5aB5CdNhJXsOPYPzfIB6AKnThjmLq4BRtOEaH4iHw
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

YHTYMÄKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN 
Yh 38 § 
 

Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 1 §:n mukaan yhtymäkokouksen kutsuu koolle 
yhtymähallitus. 
 
Yhtymäkokouksen esityslistalle talousarvion 2019 ja taloussuunnitelman 2019–2021 
hyväksyminen. 
 
Lisätietojen antaja, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio, p. 040 199 4101 
 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallitus päättää kutsua Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhtymäkokouksen 
koolle keskiviikkona 28.11.2018 klo 14.00 Sataedun Ulvilan toimipaikkaan. 
 
Päätös: 
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

TYÖSOPIMUSSUHTEISTEN OPETTAJIEN SIIRTÄMINEN LEHTORIN VIRKOIHIN 
Yh 39 § 
 

Reformilain (531/2017) 139 §:ssä on koulutuksen järjestäjän henkilöstöä koskeva 
siirtymäsäännös, joka mahdollistaa yhden vuoden ajan poikkeamisen viranhaltijalain 
(304/2003) 4 §:n mukaisesta viran julkisesta hakumenettelystä.  
 
Siirtymäsäännöksen mukaan koulutuksen järjestäjänä toimiva kunta tai kuntayhtymä 
voi ottaa palveluksessaan 1.1.2018 olevan työsopimussuhteisen opettajan vastaavaan 
virkasuhteeseen ilman julkista hakumenettelyä, jos hän täyttää säädetyt 
kelpoisuusvaatimukset. Menettelyn edellytys on, että opettajan palvelussuhde on 
jatkunut keskeytyksettä reformilain voimaantulon jälkeen. Virkasuhteeseen ottaminen 
ilman julkista hakumenettelyä tulee tehdä 31.12.2018 mennessä.  
 
Kuntalain (410/2015) 87 §:n 2 momentin mukaan tehtävää, jossa käytetään julkista 
valtaa, hoidetaan virkasuhteessa. Julkista valtaa käytetään muun muassa tehtävissä, 
joissa tehtävän suorittaja voi lakiin perustuvan toimivaltansa perusteella yksipuolisesti 
päättää toisen edusta, oikeudesta tai velvollisuudesta. Vaikka henkilön tehtäviin 
sisältyisi julkisen vallan käyttöä vain vähäisessä määrin, henkilön tulee olla 
kuntayhtymään virkasuhteessa. 

 
Oppilaitoksessa julkista valtaa käytetään esimerkiksi oppilaaksi ottamisessa, 
kurinpidossa, oppilasarvostelussa ja tutkintojen hyväksymisessä. Reformilain 
voimaantulon jälkeen ammatillisten tutkinnon osien arviointi tehdään yhdessä 
työelämän edustajan kanssa kollektiivisesti. Arviointi on edelleen julkisen vallan 
käyttöä, mutta jos sitä ei suoriteta yksin, tämä ei ole peruste virkasuhteen käytölle.  

 
Opettajan julkisen vallan käyttö voi siten reformin jälkeen olla lähinnä kurinpitoon 
liittyvää, ellei kyse ole valmentavan koulutuksen tai yhteisten tutkinnon osien 
arvioinnista. Uudessa ammatillista koulutusta koskevassa laissa kurinpitoa koskevat 
määräykset ovat luvussa 9. Opettajalla on esimerkiksi tietyissä laissa määritellyissä 
tilanteissa oikeus työpäivän aikana ottaa haltuunsa opiskelijalta kielletty esine tai aine 
sekä poistaa opiskelija luokkahuoneesta. 
 
Lisätietojen antaja, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio p. 040 199 4101 
 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
1) Yhtymähallitus päättää käynnistää koulutuskuntayhtymässä prosessin, jonka 

myötä opettajat, joiden tehtäviin kuuluu julkisen vallan käyttöä, siirretään 
siirtymäsäännöksen mahdollistamalla tavalla virkasuhteeseen 31.12.2018 
mennessä. Asiasta käydään kuntien yhteistoimintalain (449/2007) 7 §:n mukaiset 
yhteistoimintaneuvottelut. 

2) Yhtymähallitus nimeää työnantajan neuvottelijoiksi kuntayhtymän johtaja Matti 
Isokallion (puheenjohtaja) ja talous- ja hallintojohtaja Nina Peltomäen. 

 
Päätös: 
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

VIRKALUETTELON UUDISTAMINEN 
Yh40 § 
 

Voimassaolevan hallintosäännön 6 luvun 29 §:n mukaan yhtymähallitus päättää 
virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkanimikkeen muuttamisesta niiden 
viranhaltijoiden osalta, jotka yhtymähallitus valitsee. Muiden viranhaltijoiden osalta 
virkanimikkeen muuttamisesta päättää kuntayhtymän johtaja. 
 
Kuntayhtymän virkaluettelo ei ole ollut ajan tasalla. Tällä hetkellä 
koulutuskuntayhtymässä on vakinaisesti täytettynä 96 lehtorin virkaa sekä 19 muuta 
virkaa. Lisäksi koulutuskuntayhtymässä on tarvittava määrä määräaikaisia 
virkasuhteisia tuntiopettajia sekä sivutoimisia tuntiopettajia. 

 
Lisätietojen antaja, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio p. 040 199 4101 
 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallitus päättää 
1) perustaa 40 uutta lehtorin virkaa. 
2) perustaa yhden uuden opinto-ohjaajan viran. 
3) vahvistaa liitteenä olevan virkaluettelon (156 virkaa), johon on tällä hetkellä 

merkitty yhteensä 115 viranhaltijaa.  
4) että kaikki virkaluettelossa mainitut virat ovat vakinaisia ja kokoaikaisia, 

mahdolliset aiemmat osa-aikaistamispäätökset kumotaan.  
5) että kuntayhtymässä ei ole virkaluettelon ulkopuolisia virkoja, virkaluettelossa 

mainitsematta jääneet vakinaiset virat lakkautetaan. 
6) että virantoimituspaikka ja yksilöity viran sisältö määrätään virkamääräyksessä. 

 
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: 
 
36 §, 37 §, 38 § 
 
 
 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, 
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät: 
 
39 §, 40 § 
 
 
 

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: 
 
39 §, 40 § 
 
 
 

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

