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

AIKA Torstai 23.1.2020 klo 17.00-18.57 

PAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka 

PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: 

 Katri Kujanpää, puheenjohtaja  

 Pasi Koski, varapuheenjohtaja   

 Raimo Härmä Heli Lukka 

 Hannu Juhola  

 Sari Kalliokorpi  

 Juhani Oksanen  

 Hanna Ollila Heidi Muhonen 

 Ari Prinkkala  

 Kirsi Saarinen Ari Reunanen 

 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 1 - 5 § 

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sari Kalliokorpi ja Juhani Oksanen. 

 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 

 

 

 

 

Allekirjoitukset 

Kokemäellä 23.1.2020 
 
 
 
 
Sari Kalliokorpi 
pöytäkirjantarkastaja 

Kokemäellä 23.1.2020 
 
 
 
 
Juhani Oksanen 
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 

ELINTARVIKKEIDEN LISÄHANKINTA 1.2.2020–31.1.2024 

Yh 1 § 
 

Satakunnan koulutuskuntayhtymän ruokapalvelut teki puitesopimussitoumuksen 
19.6.2019 Hanselin (ent. Kuntahankinnat) kanssa elintarvikkeista ja Non-food 
tuotteiden hankkimisesta.   
 
Elintarvikkeet 2020–2024 -kilpailutuksen puitesopimus allekirjoitettiin 31.12.2019. 
Kesko Oyj kanssa. Asiakaskohtainen sopimus Kesko Oyj ja Satakunnan 
koulutuskuntayhtymän kanssa on kirjoitettu 13.1.2020. 
 
Satakunnan koulutuskuntayhtymän ruokapalvelut ja catering-alan koulutus julkaisivat 
5.12.2019 tarjouspyynnön Hilmassa elintarvikkeiden lisähankinnasta sopimuskaudelle 
1.2.2020–31.1.2024.    
 
Tarjousta pyydettiin merkittävistä volyymituotteista; tuore nestemäinen maito, kuorittu 
peruna ja leikatut kasvikset. Lisäksi pyydettiin tarjousta tuoreista ruokaleivistä sekä 
muista elintarvikkeista tuoteryhmäkohtaiset alennusprosentit. 
 
Tarjouspyyntöön ei saatu yhtään tarjousta määräaikaan 3.1.2020 mennessä. Suora 
tarjouspyyntö on lähetetty Palvelutukku Immonen Oy:lle. Palvelutukku Immonen Oy on 
toiminut edellisellä sopimuskaudella elintarvikkeiden lisätoimittajana. Palvelutukku 
Immonen toimii Satakunnan alueella ja pystyy toimittamaan lisäelintarvikkeita samassa 
kuljetuksessa kolme kertaa viikossa kaikkiin toimipaikkoihin. 
 
Palvelutukku Immonen Oy:ltä elintarvikehankinnat 12/2018/–11/2019 olivat 146 800 
euroa. Koko tulevan sopimuskauden elintarvikehankinnat tulevat olemaan n. 590 000 
euroa (alv 14%). 
 
Lisätietojen antaja, ruokapalveluvastaava Sisko Peltonen p. 040 199 4382 

 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:  
1) Ruokapalvelut ja catering-alan koulutus hankkivat elintarvikkeet ja Non-food 

tuotteet puitesopimuksen mukaisesti ensisijaisesti Kespro Oyj:ltä 1.2.2020–
31.1.2024. 

2) Yhtymähallitus valtuuttaa talous- ja hallintojohtajan tekemään hankintapäätöksen 
elintarvikkeiden lisähankinnasta 1.2.2020–31.1.2024. 
 

Päätös: 
 Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
 
 
 
  

https://sataedu.sharepoint.com/sites/tyotilat/Yhtymahallitus/Jaetut%20asiakirjat/Kokoukset%202020/Yh1%20Kokous%2023.1.2020/puitesopimus_elintarvikkeiden%20hankinta%201.2.20-31.1.24%20.pdf
https://sataedu.sharepoint.com/sites/tyotilat/Yhtymahallitus/Jaetut%20asiakirjat/Kokoukset%202020/Yh1%20Kokous%2023.1.2020/puitesopimus_elintarvikkeiden%20hankinta%201.2.20-31.1.24%20.pdf
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

INVESTOINTISUUNNITELMA 2020 
Yh 2 § 
 

Vuoden 2020 talousarviossa investointien kokonaismäärä on 1,6 miljoonaa euroa. 
Yhtymäkokous hyväksyi investointien kokonaismäärän yhdeksi talousarvion sitovista 
eristä marraskuussa 2019. Kuntayhtymän investointikohteet tarkennetaan vuosittain 
erillisellä investointisuunnitelmalla. 

  
Esityslistan liitteenä on investointisuunnitelma. Investointisuunnitelman sisältöä 
arvioidaan vielä uudelleen kiinteistöstrategian hyväksymisen jälkeen ja mahdolliset 
investointiosan muutokset tuodaan kevään yhtymäkokoukseen päätettäväksi. 

  
Lisätietojen antaja, talous- ja hallintojohtaja Nina Peltomäki p. 040 199 4120  

  
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:  
Yhtymähallitus päättää hyväksyä vuoden 2020 investointisuunnitelman.  
  
Päätös:  
Päätösehdotus hyväksyttiin. 

 
  

https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/Ea_K9AmGBMxNpY7gTMvIX3MBtKUrXEjlqPpXmohZLUfbvg
https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/Ea_K9AmGBMxNpY7gTMvIX3MBtKUrXEjlqPpXmohZLUfbvg
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

KIINTEISTÖSTRATEGIA 2020–2030 
Yh 3 § 
 

Sataedu jatkaa systemaattisesti käytössä olevien tilojen optimointia ja monimuotoisten 
oppimisympäristöjen kehittämistyötä osana oppimisympäristöjen kokonaisvaltaista 
kehittämistä. Kiinteistöjen määrää vähennetään huomattavasti ja monimuotoiset 
oppimisympäristöt nostetaan keskiöön.  Tavoitteiden saavuttamiseksi laaditaan 
kiinteistöstrategia 2020–2030.   

  
Kiinteistöstrategian tausta-aineistona on mm. Trellum Oy:n tekemä Rakennusten 
kuntoluokitus ja arvonmäärittely. Arvonmääritys tehtiin helmi–maaliskuussa 2019. 
Raportissa esitellään määriteltyjen arvojen pohjalta omaisuuden tunnusluvut 
korjausvelasta ja karkeista investointitarpeista sekä arvioidaan rakennusten 
nykykunnon pohjalta koko omaisuuden ja yksittäisten rakennusten pitkän aikavälin 
investointitarve. 

 
Esityslistan liitteenä on kiinteistöstrategian ensimmäinen versio. Kiinteistöstrategia on 
keskeneräinen, mutta se kuvaa keskeisiltä osin Kankaanpään, Kokemäen ja Ulvilan 
osalta tulevat muutostarpeet ja antaa karkean arvion kuluista. 

 
Yhtymähallitukselle järjestetään kiinteistökierrokset 22.1.2020 Kankaanpäässä ja 
23.1.2020 ennen yhtymähallituksen kokousta Kokemäellä ja Ulvilassa. Kuntayhtymän 
johtaja tapaa Kankaanpään, Kokemäen ja Ulvilan kaupunginjohtajat ja esittelee 
kiinteistöstrategian ensimmäisen version ennen yhtymähallituksen kokousta. 

 
Kiinteistöstrategian hyväksymisen jälkeen sitä lähdetään toteuttamaan. Vuosittaiset 
tarkemmat investointikohteet ja käyttösuunnitelman määrärahat hyväksytään 
talousarvion yhteydessä. 
 
Lisätietojen antaja, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio, p. 040 199 4101 

 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
1) Yhtymähallitus ohjeistaa kuntayhtymän johtajaa kiinteistöstrategian 

jatkovalmistelusta. 
2) Kuntayhtymän johtaja tuo kiinteistöstrategian päätettäväksi yhtymähallituksen 

helmikuun kokoukseen. 
 

Päätös: 
Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 

 

https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/EZnn9PchYq9LkzWnX1qCcrUB7LnMIvXf65MVDGEhYTV1Sw
https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/EZnn9PchYq9LkzWnX1qCcrUB7LnMIvXf65MVDGEhYTV1Sw
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

OPETUSTILAT HUITTISISSA 
 
Yh 46 § 

Satakunnan koulutuskuntayhtymä perussopimuksen mukaan koulutustoimintaa on 
Harjavallassa, Huittisissa, Kankaanpäässä, Kokemäellä, Nakkilassa ja Ulvilassa. 

 
Satakunnan koulutuskuntayhtymän järjestämisluvan mukaan: Koulutuksen järjestäjän 
tehtävä on SASKY koulutuskuntayhtymän kanssa sopimallaan tavalla huolehtia tämän 
toiminta-alueen logistiikka-alueen koulutustarpeesta. Satakunnan 
koulutuskuntayhtymä toimii koulutuksen järjestäjänä ja opiskelijat ovat Satakunnan 
koulutuskuntayhtymän opiskelijoita. 

 
Satakunnan koulutuskuntayhtymällä on merkittävästi enemmän tilaa per opiskelija, 
kuin verrokki koulutuksen järjestäjillä. 
 

Koulutusala  
m² / opiskelija 

Sataedu Sasky Winnova Sedu LouSu Salo 

Kulttuuri 23 30 12 50 22 39 

Liiketalous 22 12 17 13 12 9 

Tekniikka ja liikenne 59 35 28 31 28 25 

Sote 12 13 9 21 16 10 

Marata 44 5 19 20 44 13 

Valma 28 29 10 21  29 

Keskiarvo 38 24 21 25 23 19 

 
Satakunnan koulutuskuntayhtymän tilojen määrä per opiskelija on suurin tekniikan ja 
liikenteen alalla sekä matkailu, ravitsemis- ja talousalalla.  

 
Tavoitteena on vähentää tilojen määrä vähintään puoleen nykyisestä 2020 luvulla. 
Yhtenä merkittävimpänä perusteena on Satakunnan väestömuutos: 
kokonaisväkimäärä vähenee n. 15 % vuoteen 2040 mennessä ja samalla ajanjaksolla 
15–19 -vuotiaiden määrä vähenee n. 30%. 

 
Perinteinen ryhmämuotoinen luokkaopetus on vähenemässä. Opiskelijat opiskelevat 
oman HOKS-ohjelman mukaisesti yksilöllisesti. Opetustilojen tulee olla muunneltavia 
ja monikäyttöisiä eri tutkintojen tarpeisiin vastaavia. 

 
Kiinteistöstrategia tulee ohjaamaan Sataedun toimitilojen määrää 2020-luvulla.  

 

Arvio toimipaikkojen kiinteistömuutoksien kustannuksista 2020–2030: 
 

Kankaanpää 
- Vähennettäviin tiloihin kohdistuva investointitarve: Teknologia-alan 

perusparannustarve yht: 3 600 000 € 
- Uudisrakentaminen tarve: 300 000 € 
- Tilamuutokset: 1 400 000 € 
Arvio toimipaikan kiinteistömuutoksien kustannuksista yhteensä 5 300 000 €  



  KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 
 
 

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu 
Yhtymähallitus    17.12.2019 
Yhtymähallitus    23.1.2020  6 
______________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

OPETUSTILAT HUITTISISSA (jatkuu) 
 

Kokemäki 
- Uudisrakentaminen tarve vähennettävien tilojen tilalle: 5 000 000 €  
- Tilamuutokset: 2 000 000 € 
Arvio toimipaikan kiinteistömuutoksien kustannuksista yhteensä 7 000 000 € 

 
Ulvila 
- Uudisrakentaminen tarve vähennettävien tilojen tilalle: 3 000 000 €  
- Tilamuutokset: 2 000 000 € 
Arvio toimipaikan kiinteistömuutoksien kustannuksista yhteensä 5 000 000 € 

 
Kiinteistöstrategian ensimmäinen luonnos esitellään yhtymähallitukselle tammikuussa 
2020. 

 
Satakunnan koulutuskuntayhtymä järjestää Huittisissa kielikoulutusta, valmentavaa 
koulutusta, kuljetusalan koulutusta sekä sosiaali- ja terveysalankoulutusta. 

 
Satakunnan koulutuskuntayhtymän tavoitteena on toimia jatkossakin vuokratiloissa 
Huittisissa. Toimivia vuokratiloja ei ole Huittisista löytynyt. Seuraava mahdollisuus on 
etsiä sopiva tontti ja rakennuttaja, joka rakentaisi tilat koulutuskäyttöön ja Satakunnan 
koulutuskuntayhtymä olisi tiloissa vuokralla. Mahdollinen rakennuttamispäätös tulee 
päätettäväksi selvityksen perusteella. 

 
Lisätietojen antaja kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio, p. 040 199 4101 
 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallitus päättää: 
1) valtuuttaa kuntayhtymän johtajan julkaisemaan HILMA:ssa ja EUVL:ssä 

ennakkoilmoituksen Sataedun Huittisten toimipaikan toimitilojen suunnittelusta ja 
rakennuttamisesta. Ennakkoilmoitus ei velvoita Sataedua toteuttamaan varsinaista 
hankintaa. 

2) valtuuttaa kuntayhtymän johtajan käynnistämään markkinavuoropuhelun Huittisten 
toimipaikan toimitilojen suunnittelusta ja rakentamisesta. Sataedu järjestää 
hankkeen mahdollisille osapuolille infotilaisuuden. 

 
Päätös: 
 Keskustelun jälkeen kuntayhtymän johtaja muutti päätösehdotustaan ja esitti, että 
asian käsittelyä jatketaan myöhemmin. Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

OPETUSTILAT HUITTISISSA (jatkuu) 
 
Yh 4 §  
 

Yhtymähallitus  on käsitellyt kiinteistöstrategian ensimmäisen version kokouksessaan 
23.1.2020. 

 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallitus päättää: 
1) valtuuttaa kuntayhtymän johtajan julkaisemaan HILMA:ssa ja EUVL:ssä 

ennakkoilmoituksen Sataedun Huittisten toimipaikan toimitilojen suunnittelusta ja 
rakennuttamisesta. Ennakkoilmoitus ei velvoita Sataedua toteuttamaan varsinaista 
hankintaa. 

2) valtuuttaa kuntayhtymän johtajan käynnistämään markkinavuoropuhelun Huittisten 
toimipaikan toimitilojen suunnittelusta ja rakentamisesta. Sataedu järjestää 
hankkeen mahdollisille osapuolille infotilaisuuden. 

 
Päätös: 
Juhani Oksanen esitti, että asian valmistelu keskeytetään. Esitys ei saanut kannatusta, 
joten se raukesi. Päätösehdotus hyväksyttiin. Juhani Oksanen jätti kirjallisesti eriävän 
mielipiteen. 
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

HENKILÖSTÖVALINNAT 
Yh 5 § 
 

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

 
Kuntayhtymän johtaja on valinnut syksyllä 2019 seuraavat henkilöt Satakunnan 
koulutuskuntayhtymässä avoinna olleisiin virkoihin/työsuhteisiin: 
 
- Koulutusohjaaja Tiina Aaltonen 
- Laskentasuunnittelija Karoliina Heikola 
- Lehtori (liiketalous) Tiina Huhtala 
- Laitoshuoltaja Anniina Jakonen 
- Kansainvälisyyskoordinaattori Ida-Maria Mäkiranta 
- Lehtori (sähkö- ja automaatioala) Harri Mäkitalo 
- Laitoshuoltaja Susanna Naski 
- Opinto-ohjaaja Jukka Vierimaa 

 
Kuntayhtymän johtaja esittelee henkilövalinnat yhtymähallitukselle. 

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

 
Kuntayhtymän johtajan päätösesitys: 

 Yhtymähallitus merkitsee henkilöstövalinnat tiedokseen. 
 

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: 
 
3 §, 5 § 
 
 
 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, 
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät: 
 
1 §, 2 §, 4 § 
 
 
 

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: 
 
1 §, 2 §, 4 § 
 
 
 

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: 
14 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. 
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