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

 

AIKA Torstai 19.9.2019 klo 17.00-17.34 

PAIKKA Sataedu Kankaanpää, Hovinarrin kabinetti 

PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: 

 Katri Kujanpää, puheenjohtaja Jarmo Lehtilä 

 Pasi Koski, varapuheenjohtaja  

 Raimo Härmä Heli Lukka 

 Hannu Juhola  

 Sari Kalliokorpi  

 Juhani Oksanen  

 Hanna Ollila  

 Ari Prinkkala  

 Kirsi Saarinen  

 Satu Törmä Kaija Kangas 

 Kimmo Vepsä  

   

   

   

   

MUUT LÄSNÄOLIJAT Matti Isokallio, esittelijä/kuntayhtymän johtaja 
Anne Laine, rehtori/kuntayhtymän johtajan varahenkilö 
Nina Peltomäki, pöytäkirjanpitäjä/talous- ja hallintojohtaja 
 
 

ALLEKIRJOITUKSET 
 
 
 

 
 
 
 
Kimmo Vepsä 
Puheenjohtaja (hallintosääntö 119 §, 
tilapäinen puheenjohtaja) 

 
 
 
 
Nina Peltomäki 
Pöytäkirjanpitäjä 

KÄSITELLYT ASIAT 30 - 33 § 

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Päätettiin ottaa pykälä 33 § esityslistalle. 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sari Kalliokorpi ja Hannu Juhola. 

 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 

 

 

 

 

Allekirjoitukset 

Kankaanpäässä 19.9.2019 
 
 
 
 
Sari Kalliokorpi 
pöytäkirjantarkastaja 

Kankaanpäässä 19.9.2019 
 
 
 
 
Hannu Juhola 
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 31.8.2019 
Yh 30 § 
 

Vuoden 2019 talousarvion talousarvion toteutumisvertailu 31.8.2019 sekä investointien 
toteumavertailu 31.8.2019 ovat 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 toteutumisvertailut tiedokseen.  

 
Päätös: 

 Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
 
 
  

https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/ET0zYXLrpjBDiiVFHQri_icBx4-l3BldKB1qXaOnx1yWHw
https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/EcW0FuWXeRdKsPdQt1zBb74B_eT-QBYNN4MHKCrBaKR-YQ
https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/EcW0FuWXeRdKsPdQt1zBb74B_eT-QBYNN4MHKCrBaKR-YQ
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN YHTEISHAUN KOULUTUSTARJONTA 2020 
Yh 31 § 
 

Liitteenä on esitys yhteishaussa olevasta koulutustarjonnasta vuonna 2020. 
Valmistelussa on otettu huomioon työvoimatarpeen muutos Satakunnassa. 
Maakunnallista ennakointitietoa on käytetty valmistelun tukena.  
 
Yhteishaun koulutustarjonta 2020 -ehdotuksessa aloituspaikkojen määrässä on 
huomioitu peruskoulun päättävien ikäluokkien koko, mutta myös ylioppilaspohjaisia 
aloituspaikkoja on varattu. 
 
Perustutkintoon tähtäävässä koulutuksessa yhteishaussa on 439 aloituspaikkaa ja 
valmentavassa koulutuksessa 50 aloituspaikkaa.  
 
Ammatillisessa koulutuksessa (perustutkinto, ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto) 
mitoitusyksikkö on opiskelijavuosi. Sataedun aloille on jaettu opiskelijavuosikiintiöt. 
Yhteishaun aloituspaikkojen määrä on ohjeellinen, koska aloille otetaan opiskelijoita 
myös jatkuvan haun kautta ja kunkin alan kokonaisopiskelijamäärään vaikuttaa lisäksi 
alalla jatkavien opiskelijoiden määrä. 
 
Lisätietojen antaja, rehtori Anne Laine p. 040 199 4151 

 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:  
Yhtymähallitus päättää  
1) ammatillisen peruskoulutuksen yhteishaun aloituspaikoista oheisen liitteen 

mukaisesti ja  
2) valtuuttaa kuntayhtymän johtajan yhdessä rehtorin kanssa tekemään tarvittaessa 

aloituspaikkojen määriin tarkistuksia.  
 

Päätös: 
 Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
 
 
  

https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/ETlIhqR0QAtKs0DK3XJBVTEBwKpv-mY3VIIwndmwoMr9ng
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

TALOUSARVION KEHYS 2020 
Yh 32 § 
 

Satakunnan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen mukaan seuraava alustava 
taloussuunnitelma on toimitettava jäsenkunnille lokakuun loppuun mennessä ja 
hyväksytty taloussuunnitelma marraskuun loppuun mennessä. Taloussuunnitelmaa 
valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava tilaisuus esityksen tekemiseen 
kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi.  
 
Kuntayhtymän talousarvion laadinta aloitetaan talousarviokehyksen valmistelulla. 
Yhtymähallituksen hyväksyttyä talousarviokehyksen se lähetetään kuntayhtymän 
jäsenkunnille tiedoksi ja samalla kunnille varataan tilaisuus esityksen tekemiseen 
kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi.  

 
Talousarviokehyksen perusteena ovat  
- kuntayhtymän strategia  
- kuluvan vuoden talousarvio  
- edellisen vuoden tilinpäätös  
- koulutustarjonta 2020 

 
Kehys muodostaa perustan talousarvion ja taloussuunnitelman 2020–2022 
varsinaiselle valmistelutyölle. 

 
Vuoden 2020 talousarvion kehys 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 päättää 
1) hyväksyä esityslistan liitteenä olevan talousarviokehyksen vuoden 2020 

talousarvion ja taloussuunnitelman 2020–2022 laatimista varten ja  
2) pyytää kuntayhtymän jäsenkunnilta esitykset talousarvioon ja -suunnitelmaan 

kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi.  
 

Päätös: 
 Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
 
 
 
  

https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/EdQwdWNdXWdIrOMi0Y7c1vkBwJ_3kDtv7juM41FmpYrwAQ
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

VARAINHOITOVUODEN 2019 AIKANA JAETTAVAKSI JÄTETYN PERUSRAHOITUKSEN 
HAKEMINEN 
Yh 33 § 
 

Valtion vuoden 2019 varsinaisen talousarvion mukainen ammatillisen koulutuksen 
määräraha on 1 732 761 000 euroa, josta perusrahoituksen osuus on 1 613 933 000 
euroa. Talousarviossa ammatillisen koulutuksen tavoitteellisten opiskelijavuosien 
määrä on enintään 180 000 opiskelijavuotta, mistä työvoimakoulutuksena 
järjestettävään koulutukseen kohdennettava määrä on vähintään 8 600 
opiskelijavuotta. 

 
Perusrahoitusta jätettiin varainhoitovuoden aikana jaettavaksi noin 12 miljoonaa euroa 
ja tavoitteellisia opiskelijavuosia 1530 talousarvion enimmäismäärästä. 
Työvoimakoulutukseen kohdennettavat opiskelijavuodet jaettiin kokonaisuudessaan jo 
varsinaisessa suoritepäätöksessä. 

 
Koulutuksen järjestäjän tulee perustella opiskelijavuosien lisäystarvetta erityisesti 
ensisijaisen toiminta-alueensa tarpeen näkökulmasta. Lisäksi koulutuksen järjestäjän 
tulee pystyä osoittamaan, että sen varainhoitovuoden opiskelijavuositoteuma tulee 
olemaan vähintään 14.12.2018 tehdyssä suoritepäätöksessä määritellyllä tasolla ja 
että lisäkohdennus on näin ollen välttämätön osaavan työvoiman saatavuuden 
turvaamiseksi. Mikäli koulutuksen järjestäjälle myönnettiin vuoden 2018 
lisätalousarvioiden perusteella lisää opiskelijavuosia, eikä näitä ehditty käyttää vielä 
vuoden 2018 aikana, myös näiden lisäpäätösten tavoitteelliset opiskelijavuodet 
otetaan huomioon vuoden 2019 lisätarvetta arvioitaessa. 

 
Ministeriö kohdentaa varainhoitovuodelle jaettavaksi jätetystä rahoituksesta 500 
opiskelijavuotta lähihoitajakoulutuksen lisäämiseen, erityispainotuksena ikääntyvien 
hoito ja kuntoutuminen. Koulutettujen lähihoitajien kokonaisvarantoa lisäävien 
pidempikestoisten koulutusten ohella lähihoitajakoulutukseen kohdennettavia 
opiskelijavuosia voidaan käyttää myös sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon jo 
suorittaneiden osaamisen täydentämiseen ikääntyvien hoitoon ja kuntoutumiseen. 
Nopeavaikutteisilla toimilla pyritään vastaamaan vanhustenhuollon akuuttiin 
hoitajapulaan ja tukea sosiaali- ja terveysalan tehtävistä muihin tehtäviin tai 
työmarkkinoiden ulkopuolelle siirtyneiden palaamista lähihoitajan työhön 
vanhustenhuollon tehtäviin. 

 
Koulutuksen järjestäjiä pyydetään toimittamaan lisäsuoritepäätöksellä vuodelle 2019 
jaettavia tavoitteellisia opiskelijavuosia ja/tai perusrahoituksen harkinnanvaraista 
korotusta koskevat hakemuksensa opetus- ja kulttuuriministeriöön viimeistään 
9.10.2019. 

 
Satakunnan koulutuskuntayhtymän opiskelijavuositoteuma vuonna 2018 oli 1961 ja 
tavoitteellisten opiskelijavuosien määrä 1998. Satakunnan koulutuskuntayhtymä sai 
vuonna 2018 lisävuosia 20. 

 
Vuoden 2019 osalta opiskelijavuositoteuma on 1421 (tilanne 2.9.2019) ja arvio koko 
vuoden osalta 2240 opiskelijavuotta. Tavoitteellisten opiskelijavuosien määrä vuonna 
2019 on 2071 opiskelijavuotta. 
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

VARAINHOITOVUODEN 2019 AIKANA JAETTAVAKSI JÄTETYN PERUSRAHOITUKSEN 
HAKEMINEN (jatkuu) 
Yh 33 § 
 

Satakunnan koulutuskuntayhtymässä vuoden 2019 opiskelijavuosista noin 30 % on 
kohdennettu sosiaali- ja terveysalalle.  
 
Esityslistan liitteenä ministeriön kirje. 

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

 
Kuntayhtymän johtaja päätösehdotus: 
Yhtymähallitus päättää 
1) hakea 50 opiskelijavuoden lisäystä vuodelle 2019 ja 
2) valtuuttaa kuntayhtymän johtaja Matti Isokallion valmistelemaan lisäsuorite-

päätöksellä vuodelle 2019 jaettavia tavoitteellisia opiskelijavuosia koskevan 
hakemuksen. 

 
Päätös: 
Päätösehdotus hyväksyttiin. 

 
 
 

https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/ETtMNRpWXT5GtYIk3CwpJZ8BafM0SNxBMmqgepwedlykxQ
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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: 
 
30 §, 32 § 
 
 
 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, 
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät: 
 
31 §, 33 § 
 
 
 

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: 
 
31 §, 33 § 
 
 
 

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. 
 

 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

