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JOHTAJA 

 
 
Katri Kujanpää 

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

AIKA Tiistai 28.4.2020 klo 17.00  

PAIKKA Teams 

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 18 - 27 § 

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Sari Kalliokorpi ja Juhani Oksanen. 

 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 

 

 

 

 

Allekirjoitukset 

 
 
 
 
 
Sari Kalliokorpi 
pöytäkirjantarkastaja 

 
 
 
 
 
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 

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN STRATEGIARAHOITUKSEN HAKEMINEN 
Yh 18 § 
 

Opetus- ja kulttuuriministeriö kohdentaa vuoden 2020 strategiarahoitusta erityisesti 
ohjaus- ja tukipalvelujen sekä oppimisympäristöjen kehittämistoimiin, joilla voidaan 
varmistaa opiskelijoiden saamaa riittävää opetusta ja ohjausta samalla kehittäen 
toimintamalleja toimintaympäristön muutoksista pidemmällä aikajänteellä nouseviin 
tarpeisiin. 

 
Strategiarahoitus täydentää harkinnanvaraisena korotuksena myönnettävää 
lisärahoitusta opettajien ja ohjaajien palkkaamiseksi. 

 
Opetuksen ja ohjauksen laadun parantaminen ja ohjauksen kehittäminen, 
oppimisympäristöjen kehittäminen ja koulutuksen järjestäjien tieto-osaamisen sekä 
palvelukyvyn parantaminen ovat osa loppukeväästä 2020 käynnistettävää 
ammatillisen koulutuksen laadun ja tasa-arvon kehittämisohjelmaa. Niillä tuetaan 
hallituksen keskeisten tavoitteiden, kuten oppivelvollisuuden laajentamisen, jatkuvan 
oppimisen uudistuksen sekä kotouttamista tukevien kehittämistoimien valmistelua 
kokonaisvaltaisesti. Strategiarahoituksella toteutetaan osaltaan ammatillisen 
koulutuksen laadun ja tasa-arvon kehittämisohjelmaa. 

 
Vuonna 2020 strategiarahoitusta tullaan myöntämään seuraaviin kehittämis-
kokonaisuuksiin: 
- Opetuksen ja ohjauksen laadun parantaminen 
- Oppimisympäristöjen kehittäminen 
- Koulutuksen järjestäjien tieto-osaamisen parantaminen 
- Koulutuksen järjestäjien yhdistymisten tukeminen 
- Ammattitaitokilpailujen järjestäminen 

 
Varainhoitovuoden 2020 talousarvion mukaisesti strategiarahoituksen osuus on 0,8 
prosenttia ammatillisen koulutuksen määrärahasta eli 15 miljoonaa euroa. 
 
Strategiarahoitusta on haettava viimeistään 19.5.2020.  

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

 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:  
Yhtymähallitus päättää valtuuttaa kuntayhtymän johtaja Matti Isokallion 
valmistelemaan vuoden 2020 strategiarahoitushakemuksen. 
 
Päätös: 
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JA AIKUISKOULUTUKSEN 
SOVELTUMATTOMUUDEN RATKAISUJEN TOIMIELIMEN (SORA) NIMEÄMINEN 
 
Yh 3 § 

Satakunnan koulutuskuntayhtymän hallintosäännön mukaan kuntayhtymällä on 
ammatillisen peruskoulutuksen ja aikuiskoulutuksen soveltumattomuuden ratkaisujen 
toimielin. Yhtymähallitus päättää toimielimen jäsenten määrästä ja valitsee jäsenet ja 
nimeää jäsenten joukosta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. (Hallintosääntö § 9) 

 
Ammatillisen peruskoulutuksen ja aikuiskoulutuksen soveltumattomuuden ratkaisujen 
toimielin (SORA) vastaa kokoonpanoltaan ja tehtäviltään lain 531/2017 § 93 
määräyksiä.  

 
Toimielimen tehtävänä on päättää opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja 
palauttamisesta, määräaikaisesta erottamisesta, asuntolasta erottamisesta sekä 
opiskelusta pidättämisestä. 

 
Toimielimessä tulee olla ainakin koulutuksen järjestäjän, opiskelijahuollon, opettajien, 
työelämän ja opiskelijoiden edustus. Koulutuksen järjestäjä nimeää toimielimen 
puheenjohtajan ja muut jäsenet enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. 

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

 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:  
Yhtymähallitus päättää  
1) nimetä Satakunnan koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen ja 

aikuiskoulutuksen soveltumattomuuden ratkaisujen toimielimeen toimikaudelle 
2018 - 2020 seuraavat jäsenet:  

 
Koulutuksen järjestäjän edustaja kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio 
Opiskelijahuollon edustaja opiskelijapalvelupäällikkö Kristiina Salmi 
Opettajien edustaja  lehtori Matti Kaljunen 
Työelämän edustaja  koulutusjohtaja Eija Mattila 
Työelämän edustaja  vanhuspalvelujohtaja Anne Vanhatalo 
Opiskelijoiden edustaja lähihoitajaopiskelija Noora Nurminen 

 
2) nimetä toimielimen puheenjohtajaksi kuntayhtymän johtaja Matti Isokallion ja 

varapuheenjohtajaksi Kristiina Salmi 
 

3) nimetä toimielimen sihteeriksi ja esittelijäksi opinto-ohjaaja Minna Takkusen.  
 

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

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JA AIKUISKOULUTUKSEN 
SOVELTUMATTOMUUDEN RATKAISUJEN TOIMIELIMEN (SORA) NIMEÄMINEN (jatkuu) 
 
Yh 31 § 
 

Opiskelijoiden edustaja Noora Nurminen on valmistunut. 
 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:  
Yhtymähallitus päättää nimetä Satakunnan koulutuskuntayhtymän ammatillisen 
peruskoulutuksen ja aikuiskoulutuksen soveltumattomuuden ratkaisujen toimielimeen 
toimikaudelle 2018 - 2020 opiskelijoiden edustajaksi Noora Nurmisen tilalle lähihoitaja-
opiskelija Marko Pajusen. 
 
Päätös: 
Päätösehdotus hyväksyttiin. 
   
 

Yh 6 § 
 
 Opiskelijoiden edustaja Marko Pajunen valmistuu keväällä 2019. 
 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:  
Yhtymähallitus päättää nimetä Satakunnan koulutuskuntayhtymän ammatillisen 
peruskoulutuksen ja aikuiskoulutuksen soveltumattomuuden ratkaisujen toimielimeen 
toimikaudelle 2018 - 2020 opiskelijoiden edustajaksi Marko Pajusen tilalle lähihoitaja-
opiskelija Jyri Kososen 1.8.2019 alkaen. 
 
Päätös: 
Päätösehdotus hyväksyttiin. 

    
 
Yh 19 § 
 
 Opiskelijoiden edustaja Jyri Kosonen on valmistunut. 
 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:  
Yhtymähallitus päättää nimetä Satakunnan koulutuskuntayhtymän ammatillisen 
peruskoulutuksen ja aikuiskoulutuksen soveltumattomuuden ratkaisujen toimielimeen 
toimikaudelle 2018 - 2020 opiskelijoiden edustajaksi Jyri Kososen tilalle lähihoitaja-
opiskelija Minna Haraholman. 
 
Päätös: 
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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. 

    
 
Yh 20 § 
 

Tammikuussa hyväksyttyä investointisuunnitelmaa on kevään aikana tarkennettu ja 
investointikohteisiin on tehty joitakin muutoksia. Investointien kokonaissumma on 
edelleen 1,6 miljoonaa euroa. 

 
 Esityslistan liitteenä on päivitetty investointisuunnitelma. Kiinteistöstrategian 
toimeenpano alkaa varsinaisesti vasta vuonna 2021 eli talousarvion yhteydessä 
vahvistettua investointien kokonaismäärää ei tarvinne muuttaa vuoden 2020 osalta. 
 
Lisätietojen antaja, talous- ja hallintojohtaja Nina Peltomäki p. 040 199 4120 
 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallitus päättää hyväksyä vuoden 2020 investointisuunnitelman. 
 
Päätös: 

 
 

https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/Ec0hh7HynqVAhehNKnYbbEoBpg9Aq5oGxLXN4BrSMlCbrQ
https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/Ec0hh7HynqVAhehNKnYbbEoBpg9Aq5oGxLXN4BrSMlCbrQ
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

SATAEDU OY:N OSAKEPÄÄOMAN ALENTAMINEN 
Yh 21 § 
 

Satakunnan koulutuskuntayhtymän tytäryhtiö Sataedu Oy:n nykyinen osakepääoma 
on 840.000 euroa.  
 
Osakeyhtiön hallitus on käsitellyt osakepääoman alentamisasiaa kokouksessaan 
31.3.2020 ja päättänyt esittää, että Sataedu Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 
päätetään yhtiön osakepääoman alentamisesta 2.500 euroon ja osakepääoman 
alentamismäärän 837.500 euron siirtämisestä yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman 
rahastoon. Osakepääoman alennus alentaa yhtiön sidottua omaa pääomaa 
837.500,00 euroa.  
 
Osakepääoman alentamiseksi Sataedu Oy:n tulee hakea patentti- ja 
rekisterihallitukselta kuulutus velkojille. Niillä velkojilla, joiden saatava on syntynyt 
ennen kuulutuksen antamista, on oikeus vastustaa osakepääoman alentamista. 

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

 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallitus merkitsee asian tiedokseen. 

 
Päätös: 
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

TALOUS- JA HALLINTOJOHTAJAN VIRANSIJAISUUS 
 
Yh § 12 

Hallintosäännön mukaan yhtymähallitus päättää kuntayhtymänjohtajan, talous- ja 
hallintojohtajan, rehtorin, kehitysjohtajan ja koulutusjohtajan ottamisesta virkaan. 
 
Talous- ja hallintojohtaja Nina Peltomäki jää vanhempainvapaalle kesällä 2020. 
 
Talous- ja hallintojohtajan virkaan tulee valita viransijainen poissaolon ajaksi. 
 
Lisätietojen antaja, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio p. 040 199 4101 
 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallitus päättää 
1) täyttää talous- ja hallintojohtajan viransijaisuuden julkisella haulla 1.6.2020 lukien, 

sijaisuus kestää poissaolon ajan, arvioitu kesto 31.12.2021 saakka, 
2) nimetä valintaryhmään yhtymähallituksen puheenjohtajan, kuntayhtymän johtajan 

ja talous- ja hallintojohtajan, 
3) valtuuttaa valintaryhmän valitsemaan haastatteluun kutsuttavat hakijat ja pitämään 

haastattelut. 
 
Päätös: 
Päätösehdotus hyväksyttiin. 
    

 
Yh 22 § 
 

Hakuaika tehtävään oli 27.3.–13.4.2020. Määräaikaan mennessä tuli 13 hakemusta, 
yksi hakija perui hakemuksensa. Esityslistan liitteenä on hakijayhteenveto.  

 
Valintaryhmä kutsui haastatteluun seuraavat hakijat: Katja Aalto, Marja Elo, Ari Lappi,  
Rauno Maaninka ja Harri Peltola. 

 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallitus valitsee talous- ja hallintojohtajan viransijaiseksi Ari Lapin ja hänen 
kieltäytymisen varalle Katja Aallon. 
 
Päätös: 
 
 

 



  KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4 
 
 

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu 
Yhtymähallitus   27.2.2020 
Yhtymähallitus    28.4.2020  9 
______________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

YHTYMÄHALLITUKSEN MATKA EUROSKILLS-KILPAILUIHIN ITÄVALTAAN 
 
Yh 10 § 

EuroSkills on joka toinen vuosi järjestettävä ammattitaidon euroopanmestaruuskilpailu. 
Kilpailussa ammattiin opiskelevat ja jo valmistuneet 18–25 -vuotiaat nuoret mittelevät 
oman alansa paremmuudesta noin 50 lajissa. Kilpailussa korostuvat tiimilajit ja uudet 
ammatit.  

 
EuroSkills Graz 2020 -kilpailu järjestetään Itävallassa 16.–20.9.2020. 

 
Yhtymähallitus on aiemmin tehnyt tutustumismatkan EuroSkills-kilpailuihin Göteborgiin 
vuonna 2016 ja WorldSkills-kilpailuihin Lontooseen vuonna 2011. 

 
Matkan arvioitu ajankohta on todennäköisesti joko 15.–18.9.2020 tai 16.–19.9.2020. 
Tarkka ajankohta varmistetaan myöhemmin. 

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

 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:  
Yhtymähallitus päättää matkalle lähtijät. 

 
Päätös: 
Yhtymähallituksesta osallistuvat Katri Kujanpää (pj), Hannu Juhola, Pasi Koski, Ari 
Prinkkala ja Kirsi Saarinen. Kokouksesta poisssaolleiden osallistuminen tarkistetaan 
vielä erikseen. 

    
 
Yh 23 § 
 
 EuroSkills-kilpailut on siirretty pidettäväksi 6.–10.1.2021. 
 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:  
 Yhtymähallitus merkitsee asian tiedokseen. 
 
 Päätös: 
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

TALOUSARVION 2020 MUUTOS 
Yh 24 § 
 

Yhtymäkokous on vahvistanut kuntayhtymän vuoden 2020 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. 
 
Vuoden 2020 talousarvion tuloslaskelmaosan ja rahoitusosan muutos esitellään 
kokouksessa. 
 
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 2020 talousarvion tuloslaskelmaosan ja rahoitusosan muutokset 
esityksen mukaisesti. 
 
Päätös: 
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

YHTYMÄKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN 
 
Yh 49 § 

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 torstaina 28.5.2020 klo 14.00 Sataedun Ulvilan toimipaikkaan. 
 
Päätös: 
Päätösehdotus hyväksyttiin. 

    
 
Yh 25 § 
 

Koronaviruksen aiheuttamien poikkeusjärjestelyjen vuoksi yhtymäkokouksen kokous 
tulee järjestää turvallisuussyistä sähköisesti.  

 
Satakunnan koulutuskuntayhtymän hallintosääntö 14 luku 105 § Tämän luvun 
määräyksiä noudatetaan yhtymäkokousta lukuun ottamatta kuntayhtymän 
toimielimissä sekä soveltuvin osin toimitus- ja katselmusmiesten kokouksissa. Luvun 
määräyksiä noudatetaan toissijaisina hallintosäännön muihin lukuihin nähden, jollei 
erikseen ole toisin määrätty. Sähköinen kokous on 14 luvun 107 §. Hallintosäännön 
mukaan muiden toimielimien kokoukset lukuunottamatta yhtymäkokouksta voidaan 
järjestää sähköisesti.  

 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuntalain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 
47/2020) pääasiallinen sisältö on: Esityksessä ehdotetaan kuntalain väliaikaista 
muuttamista. Kunnanhallitus voisi väliaikaisesti päättää eräiden kunnan 
hallintosäännön määräysten soveltamisesta, jotka koskevat sähköisen kokouksen 
pitämistä, sähköistä päätöksentekomenettelyä sekä toimielimen julkisen kokouksen 
yleisöjulkisuutta. Lisäksi lakiin lisättäisiin säännökset videoneuvotteluyhteydellä tai 
vastaavalla yhteydellä pidettävästä sähköisestä kokouksesta. Ehdotettavia 
säännöksiä sovellettaisiin sekä kunnissa että kuntayhtymissä.  

 
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. 

 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallitus päättää kutsua Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhtymäkokouksen 
koolle torstaina 28.5.2020 klo 14.00 sähköisesti Teams-kokouksena, sillä 
edellytyksellä, että HE 47/2020 vahvistetaan eduskunnassa. 
 
Päätös: 
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Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

HALLINTOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN 
Yh 26 § 
 

Satakunnan koulutuskuntayhtymän hallintosäännön 14 luku 105 § Määräysten 
soveltaminen: Tämän luvun määräyksiä noudatetaan yhtymäkokousta lukuun 
ottamatta kuntayhtymän toimielimissä sekä soveltuvin osin toimitus- ja 
katselmusmiesten kokouksissa. Luvun määräyksiä noudatetaan toissijaisina 
hallintosäännön muihin lukuihin nähden, jollei erikseen ole toisin määrätty.  

 
Nykyisen sanamuodon mukaan yhtymäkokousta ei voida järjestää sähköisesti. 
Kuntayhtymän toimintakyvyn varmistamiseksi myös poikkeusoloissa on 
tarkoituksenmukaista muuttaa hallintosääntöä.  
 
Kohdan 105 § Määräysten soveltamisessa on tarpeen ottaa pois sanat 
yhtymäkokousta lukuun ottamatta. 
 
Esityslistan liitteenä on muutettu hallintosääntö. 
 
Lisätietojen antaja kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio, p. 040 199 4101 

 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous päättää 
muuttaa Satakunnan koulutuskuntayhtymän hallintosääntöä seuraavasti: 
Hallintosäännön kohta 105 § Määräysten soveltaminen aiempi teksti korvataan 
tekstillä: Tämän luvun määräyksiä noudatetaan kuntayhtymän toimielimissä sekä 
soveltuvin osin toimitus- ja katselmusmiesten kokouksissa. Luvun määräyksiä 
noudatetaan toissijaisina hallintosäännön muihin lukuihin nähden, jollei erikseen ole 
toisin määrätty. 

 
 Päätös: 
 
 
 
 
  

https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/EQEffnq0nKFHgG6OKieqO2kBotUNdjHtMSS9DVhWeUrRvA
https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/EQEffnq0nKFHgG6OKieqO2kBotUNdjHtMSS9DVhWeUrRvA
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA 
Yh 27 § 
 

Satakunnan koulutuskuntayhtymän strategian voimassa olo päättyy tämän vuoden 
lopussa. Uuden strategian valmistelu käynnistyi vuonna 2019, ja siitä päättää 
yhtymäkokous. Strategian valmisteluun on osallistunut henkilöstö ja opiskelijat. 

 
Esityslistan liitteenä on ehdotus Satakunnan koulutuskuntayhtymän strategiaksi. 

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

 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous hyväksyy 
liitteenä olevan ehdotuksen Satakunnan koulutuskuntayhtymän strategiaksi vuosille 
2020 -2024. 
 
Päätös: 

 
 
 
 

https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/Edo-mjuQk2tNsJu9k1Zrj-YBModTUZ2uOzfnSZH_TRctGg
https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/Edo-mjuQk2tNsJu9k1Zrj-YBModTUZ2uOzfnSZH_TRctGg
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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: 
 
21 §, 23 §, 24 §, 25 §, 26 §, 27 § 
 
 
 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, 
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät: 
 
18 §, 19 §, 20 §, 22 § 
 
 
 

Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 808/2019 6 § :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: 
 
18 §, 19 §, 20 §, 22 § 
 
 
 

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. 
 

 

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

