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Satakunnan koulutuskuntayhtymä 
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KOKOUSAIKA Torstai 28.5.2020 klo 15.30 

KOKOUSPAIKKA Teams 

   

28 § Ammatillisen koulutuksen strategiarahoituksen hakeminen 

29 § Varainhoitovuoden 2020 lisäsuoritepäätöksellä opettajien ja 
ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin 
myönnettävän lisärahoituksen hakeminen 

30 § Kehitysjohtajan viransijaisuus 

31 § Henkilöstövalinnat 

32 § Satakunnan koulutuskuntayhtymän pankkitilien käyttöoikeudet 

33 § Talousarvion toteutuminen 31.3.2020 

34 § Talousarvion täytäntöönpano-ohje 

35 § Ulvilan sähköalan rakennuksen purkaminen 

36 § Salassa pidettävä 

37 § Ajoneuvon hankinta huoltoleasing-periaatteella kuljetusalalle 

38 § Yhtymähallituksen kokoukset syksyllä 2020 
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JOHTAJA 

 
 
Katri Kujanpää 

 
 
Matti Isokallio 

 
 
  



  KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5 
 
 

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu 
Yhtymähallitus    28.5.2020  2 
______________________________________________________________________________________ 
 

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

AIKA Torstai 28.5.2020 klo 15.30–16.20 

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 
 
 
 

Pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti. 
 
 
 
Katri Kujanpää 
Puheenjohtaja  

 
 
 
 
Nina Peltomäki 
Pöytäkirjanpitäjä 

KÄSITELLYT ASIAT 28 - 38 § 

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Hanna Ollila ja Ari Prinkkala. 

 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 

 

 

 

 

Allekirjoitukset 

Pöytäkirja on allekirjoitettu sähköisesti. 
 
 
 
 
Hanna Ollila 
pöytäkirjantarkastaja 

 
 
 
 
 
Ari Prinkkala 
pöytäkirjantarkastaja 

PÖYTÄKIRJA YLEISESTI 
NÄHTÄVÄNÄ  
 

Pöytäkirja pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kuntayhtymän 
verkkosivuilla osoitteessa sataedu.fi/paatoksenteko. 

 



  KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5 
 
 

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu 
Yhtymähallitus    28.4.2020 
Yhtymähallitus    28.5.2020  3 
______________________________________________________________________________________ 
 

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

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN STRATEGIARAHOITUKSEN HAKEMINEN (jatkuu) 
 
Yh 28 § 
 

Esityslistan liitteenä on strategiarahoitushakemus. 
 

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

 

https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/EREShibUGhhMq3flWTE04RwBzSrXD-U0CTZSaH9i8rhDVg
https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/EREShibUGhhMq3flWTE04RwBzSrXD-U0CTZSaH9i8rhDVg
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

VARAINHOITOVUODEN 2020 LISÄSUORITEPÄÄTÖKSELLÄ OPETTAJIEN JA OHJAAJIEN 
PALKKAAMISEEN SEKÄ OPETUKSEN JA OHJAUKSEN TUKITOIMIIN MYÖNNETTÄVÄN 
LISÄRAHOITUKSEN HAKEMINEN 
 
Yh 14 § 

Hallitusohjelman mukaan toisen asteen koulutuksessa havaittuihin laatuongelmiin 
tulee puuttua välittömästi. Ammatillisessa koulutuksessa tulee ottaa huomioon 
erityisesti opetus- ja ohjausresurssien riittävyys muuttuneisiin vaatimuksiin nähden. 
Tavoitteena on vahvistaa edellytyksiä kokonaisten opiskelupäivien ja -viikkojen 
toteutumiselle hyödyntäen myös työpaikalla järjestettävää koulutusta. 

 
Jotta ammatillisella koulutuksella voidaan turvata erityisesti perusopetuksen 
päättäneille sekä muille vailla tutkintoa tai riittävää perusosaamista ja -taitoja oleville 
hyvät valmiudet työllistymiselle ja jatko-opintoihin sijoittumiselle, on opettajien ja 
ohjaajien palkkaamista sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimia varten varattu vuoden 
2020 talousarviossa 80 miljoonan euron lisärahoitus.  

 
Lisärahoitus myönnettäisiin ensisijaisesti laskennallisin kriteerein, joiden avulla 
kuvataan edellä esitettyjä kohderyhmiä, joille opetuksen ja ohjauksen lisäresursseja 
olisi tarpeen erityisesti kohdentaa. Myöntökriteerit ovat seuraavat: 
- koulutuksen järjestäjän osuus kaikkien vailla perusasteen jälkeistä tutkintoa 

olevien alle 18-vuotiaiden uusien opiskelijoiden määrästä 
- koulutuksen järjestäjän osuus kaikkien vailla perusasteen jälkeistä tutkintoa 

olevien vähintään 18-vuotiaiden uusien opiskelijoiden määrästä ja 
- koulutuksen järjestäjän osuus kaikkien vieraskielisten uusien opiskelijoiden 

määrästä. 
 

Koulutuksen järjestäjien tulee toimittaa opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä 
opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin myönnettävää perusrahoituksen harkinnanvaraista 
korotusta koskeva hakemuksensa opetus- ja kulttuuriministeriöön sähköisellä 
lomakkeella viimeistään 7.4.2020. 
 
Esityslistan liitteenä on ministeriön kirje.  
 
Lisätietojen antaja, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio p. 040 199 4101 

 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallitus päättää valtuuttaa kuntayhtymän johtaja Matti Isokallion 
valmistelemaan opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen 
tukitoimiin myönnettävää perusrahoituksen harkinnanvaraista korotusta koskevan 
hakemuksen. 

 
 Päätös: 

Päätösehdotus hyväksyttiin. 
     
 
  

https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/EQQCjgunkxZNnxzkkGKDF40BnAGR03c_2wrrKLgcJlZbew
https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/EQQCjgunkxZNnxzkkGKDF40BnAGR03c_2wrrKLgcJlZbew
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

VARAINHOITOVUODEN 2020 LISÄSUORITEPÄÄTÖKSELLÄ OPETTAJIEN JA OHJAAJIEN 
PALKKAAMISEEN SEKÄ OPETUKSEN JA OHJAUKSEN TUKITOIMIIN MYÖNNETTÄVÄN 
LISÄRAHOITUKSEN HAKEMINEN (jatkuu) 
 
Yh 29 § 
 

Esityslistan liitteenä on opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja 
ohjauksen tukitoimiin myönnettävää perusrahoituksen harkinnanvaraista korotusta 
koskeva hakemus. 

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

 
 
 
 
 
 
 

https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/EZ7798hCszJLi7vcGdez_t8BkcVLkJDN6_xB_5SGWY7Sng
https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/EZ7798hCszJLi7vcGdez_t8BkcVLkJDN6_xB_5SGWY7Sng
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

KEHITYSJOHTAJAN VIRANSIJAISUUS 
 
Yh § 11 

Hallintosäännön mukaan yhtymähallitus päättää kuntayhtymänjohtajan, talous- ja 
hallintojohtajan, rehtorin, kehitysjohtajan ja koulutusjohtajan ottamisesta virkaan. 
 
Kehitysjohtaja Tuomas Mäki-Ontto siirtyy Taitaja 2022 -kilpailuiden lajipäällikön 
tehtävään 1.8.2020–31.7.2022 väliseksi ajaksi. 
 
Kehitysjohtajan virkaan tulee valita viransijainen poissaolon ajaksi. 
 
Lisätietojen antaja, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio p. 040 199 4101 
 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallitus päättää 
1) täyttää kehitysjohtajan viransijaisuuden 1.8.2020–31.7.2022 väliseksi ajaksi 

julkisella haulla, 
2) nimetä valintaryhmään yhtymähallituksen puheenjohtajan, kuntayhtymän johtajan 

ja kehitysjohtajan, 
3) valtuuttaa valintaryhmän valitsemaan haastatteluun kutsuttavat hakijat ja pitämään 

haastattelut. 
 
Päätös: 
Päätösehdotus hyväksyttiin. 
    

 
Yh 30 §  
 

Hakuaika tehtävään oli 27.3.–13.4.2020. Määräaikaan mennessä tuli 42 hakemusta. 
Esityslistan liitteenä on hakijayhteenveto.  

 
Valintaryhmä kutsui haastatteluun seuraavat hakijat: Mika Hagelin, Sari Hatanpää, 
Maiju Salonen, Merja Suoperä, Sanna Valliaro. 

 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:  
Yhtymähallitus valitsee kehitysjohtajan viransijaiseksi Maiju Salosen ja hänen 
kieltäytymisensä varalle Merja Suoperän. 

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

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

HENKILÖSTÖVALINNAT 
Yh 31 § 
 

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

 
Kuntayhtymän johtaja on valinnut keväällä 2020 seuraavat henkilöt Satakunnan 
koulutuskuntayhtymässä avoinna olleisiin virkoihin/työsuhteisiin: 
 
- Lehtori (sähkö- ja automaatioala) Tuomas Hautamäki 
- Lehtori (sosiaali- ja terveysala) Jaana Heikkilä 
- Lehtori (sosiaali- ja terveysala) Suvi Hiitelä 
- Koulutusohjaaja (rakennus- ja kiinteistöpalveluala) Milena Kallio 
- Lehtori (sosiaali- ja terveysala) Raija Kivelä 
- Lehtori (suomi toisena kielenä) Arttu Lammi 
- Työelämäkoordinaattori Laura Leppämäki 
- Lehtori (valma-koulutus) Satu Mäki-Komsi 
- Koulutusohjaaja (opetusravintola) Anniina Pessinen 
- Lehtori (rakennusala) Jukka Salo 
- Lehtori (hius- ja kauneudenhoitoala) Tuija Sundell 
 
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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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PANKKITILIEN KÄYTTÖVALTUUDET 
Yh 32 § 
 

Yhtymähallitus on päättänyt 27.2.2020 kuntayhtymän pankkitilien käyttöoikeuksista. 
Satakunnan koulutuskuntayhtymässä pankkitilien käyttöoikeudet ovat olleet talous- ja 
hallintojohtaja Nina Peltomäellä ja hänen estyneenä ollessaan laskentasihteeri Satu 
Mettäsellä ja laskentasuunnittelija Terhi Karoliina Heikolalla. 
 
Talous- ja hallintojohtaja Nina Peltomäki sekä laskentasuunnittelija Terhi Karoliina 
Heikola jäävät perhevapaalle kesällä 2020. Vs. talous- ja hallintojohtajana aloittaa Ari 
Lappi 1.6.2020. Laskentasuunnittelijan sijaisena aloittaa Minna Multanen 1.8.2020. 
 
Lisätietojen antaja, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio p. 040 199 4101 
 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallitus päättää, että Satakunnan koulutuskuntayhtymän pankkitilien 
käyttöoikeudet myönnetään voimassa olevien valtuuksien lisäksi määräaikaisesti Ari 
Lapille 1.6.2020–31.12.2021 sekä Minna Multaselle 1.8.2020–31.10.2021. 
 
Päätös: 
Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.3.2020 
Yh 33 § 
 

Vuoden 2020 talousarvion tuloslaskelman toteutumisvertailu 31.3.2020, 
investointiosan toteumavertailu 31.3.2020 sekä rahoituslaskelma 31.3.2020 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 talousarvion toteutumisvertailut tiedokseen. 
 
Päätös: 
Päätösehdotus hyväksyttiin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://sataedu.sharepoint.com/:b:/r/sites/tyotilat/Yhtymahallitus/Jaetut%20asiakirjat/Kokoukset%202020/Yh5%20Kokous%2028.5.2020/Talousarvion%20toteutuminen%203_2020.pdf?csf=1&web=1
https://sataedu.sharepoint.com/:b:/r/sites/tyotilat/Yhtymahallitus/Jaetut%20asiakirjat/Kokoukset%202020/Yh5%20Kokous%2028.5.2020/Talousarvion%20toteutuminen%203_2020.pdf?csf=1&web=1
https://sataedu.sharepoint.com/:b:/r/sites/tyotilat/Yhtymahallitus/Jaetut%20asiakirjat/Kokoukset%202020/Yh5%20Kokous%2028.5.2020/Investointien%20toteumavertailu%203_2020.pdf?csf=1&web=1
https://sataedu.sharepoint.com/:b:/r/sites/tyotilat/Yhtymahallitus/Jaetut%20asiakirjat/Kokoukset%202020/Yh5%20Kokous%2028.5.2020/Investointien%20toteumavertailu%203_2020.pdf?csf=1&web=1
https://sataedu.sharepoint.com/:b:/r/sites/tyotilat/Yhtymahallitus/Jaetut%20asiakirjat/Kokoukset%202020/Yh5%20Kokous%2028.5.2020/Rahoituslaskelman%20toteutuminen%203_2020.pdf?csf=1&web=1
https://sataedu.sharepoint.com/:b:/r/sites/tyotilat/Yhtymahallitus/Jaetut%20asiakirjat/Kokoukset%202020/Yh5%20Kokous%2028.5.2020/Rahoituslaskelman%20toteutuminen%203_2020.pdf?csf=1&web=1
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 
Yh 34 § 
 

Hallintosäännön mukaan yhtymähallitus vahvistaa vuosittain tammikuussa 
talousarvion täytäntöönpano-ohjeen. Tulosalueilla ei ole oikeutta ylittää tulosalueelle 
vahvistettua menomäärärahaa. Tulosalueen johtajan päätöksellä tulosalueen sisällä 
olevaa määrärahaa voidaan siirtää eri kustannuspaikkojen välillä.  
 
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen tarkoituksena on antaa konkreettisia ohjeita 
talousarvion täytäntöönpanossa ja seurannassa.  
  
Talousarvion päivitetty täytäntöönpano-ohje 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 hyväksyä päivitetyn talousarvion täytäntöönpano-ohjeen. 
 
Päätös: 
Päätösehdotus hyväksyttiin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://sataedu.sharepoint.com/me/talous/talousarvio/Sivut/Talousarvion-täytäntöönpano-ohje.aspx
https://sataedu.sharepoint.com/me/talous/talousarvio/Sivut/Talousarvion-täytäntöönpano-ohje.aspx
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

ULVILAN SÄHKÖALAN RAKENNUKSEN PURKAMINEN 
Yh 35 § 
 

Satakunnan koulutuskuntayhtymän kiinteistöstrategian mukaisesti kuntayhtymän 
omistamien kiinteistöjen sekä vuokrakiinteistöjen määrää tullaan vähentämään. 
Rakennusten tilankäyttö pyritään optimoimaan ja tarpeen mukaan toimintoja siirretään 
tai sijoitetaan uusiin tiloihin. Mikäli rakennukselle ei löydy käyttötarkoitusta, se voidaan 
myös purkaa. 
 
Ulvilan toimipaikan sähköalan rakennus asetettiin käyttökieltoon kesäkuussa 2019 
yhteistyössä Sataedun ja Porin kaupungin ympäristö- ja terveysvalvontayksikön 
terveysinsinöörin kanssa. Rakennukseen tehdyssä kuntotutkimuksessa todettiin, että 
ulkoseinien mikrobivauriot ovat laaja-alaisia ja rakennuksessa työskentely saattaa 
aiheuttaa terveysriskin. Kosteusvaurioituneiden rakenteiden ja siitä aiheutuneiden 
mikrobivaurioiden korjauskustannukset nousisivat niin korkeiksi, että rakennusta ei ole 
kokonaistaloudellisesti järkevää korjata. Rakennus on ollut tyhjillään kesästä 2019 
lähtien. Rakennuksen kerrosala on 1407 m2.  
 
Purkamisesta aiheutuvat kustannukset ovat arviolta 150.000 euroa. 
 
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) purkaa Ulvilan sähköalan rakennuksen vuosien 2020–2021 aikana, 
2) valtuuttaa kiinteistöpäällikkö Tommi Mäntysen hakemaan purkulupaa Ulvilan 

kaupungin rakennusvalvonnasta. 
 

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

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

SALASSA PIDETTÄVÄ 
Yh 36 § 
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

AJONEUVON HANKINTA HUOLTOLEASING-PERIAATTEELLA KULJETUSALALLE 
Yh 37 § 
 

Sataedun logistiikka-alan kuljetuskalustoa on viime vuosina suunnitelmallisesti 
uudistettu ja samalla sitä on myös vähennetty. Koulutuspäällikkö ja alan opettajat ovat 
arvioineet, että investoitavien ajoneuvojen järkevä hankintaikä on nykyisin noin viisi 
vuotta.  
 
Tavoitteena opintoalalla on, että Sataedun omistuksessa olevien ajoneuvojen ikä olisi 
5–15 vuotta. Tämän ikähaarukan kalustolla Sataedu pystyy antamaan valtaosan 
kuljetusalan opetuksesta. Uuden alalle tulevan tekniikan opiskelu jää kuitenkin osittain 
puutteelliseksi.  

 
Tarpeen paikkaamiseksi Sataeduun hankitaan huoltoleasingilla uusi ajoneuvo, 
sopimuksen kesto olisi viisi vuotta. Sopimuksen loputtua kyseisen ajoneuvon voisi 
lunastaa Sataedulle jäännösarvolla tai vaihtoehtoisesti tilalle tulisi uusi ajoneuvo.  

 
Uuden tekniikan haltuunottoa varten ehdotetaan hankittavaksi ns. rekkaveturi. Arvio 
ajoneuvon kuukausivuokraksi on noin 2000 €/kuukausi. Viiden vuoden ajanjaksolla 
kokonaiskustannus olisi 120 000€.  

 
Lisätietojen antaja, rehtori Anne Laine p. 040 199 4151 
 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallitus valtuuttaa rehtorin kilpailuttamaan ja hankkimaan ao. ajoneuvon 
huoltoleasingillä viiden vuoden sopimuksella. 
 
Päätös: 
Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOUKSET SYKSYLLÄ 2020 
Yh 38 § 
 

Yhtymähallituksen kokoukset syksyllä 2020 esitetään pidettäväksi seuraavasti: 
 

torstai 20.8.2020 klo 17.00 
keskiviikko 23.9.2020 klo 17.00 
torstai 29.10.2020 klo 17.00 
torstai 26.11.2020 klo 15.30 (samana päivänä yhtymäkokous) 
torstai 17.12.2020 klo 17.00 

 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallituksen kokoukset pidetään syksyllä 2020 yllä olevan aikataulun mukaan. 

 
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: 
 
28 §, 29 §, 31 §, 33 §, 36 §, 38 § 
 
 
 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, 
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät: 
 
30 §, 32 §, 34 §, 35 §, 37 § 
 
 
 

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: 
 
30 §, 32 §. 34 §, 35 §, 37 § 
 
 
 

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

