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AIKA Tiistai 16.6.2020 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 
Ari Lappi, pöytäkirjanpitäjä/vs. talous- ja hallintojohtaja 
 
 

ALLEKIRJOITUKSET 
 
 
 

Pöytäkirja allekirjoitetaan sähköisesti. 
 
 
 
Katri Kujanpää 
Puheenjohtaja  

 
 
 
 
Ari Lappi 
Pöytäkirjanpitäjä 

KÄSITELLYT ASIAT 39 - 41 § 

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Satu Törmä ja Kimmo Vepsä. 

 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 

 

 

 

Allekirjoitukset 

Pöytäkirja allekirjoitetaan sähköisesti. 

 
 
 
Satu Törmä 
pöytäkirjantarkastaja 

 
 
 
Kimmo Vepsä 
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 

HENKILÖSTÖASIA 
Yh 39 § 
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

LISÄTALOUSARVIO IV RAHOITUSHAKEMUS 
Yh 40 § 
 

Hallituksen neljännellä lisätalousarviolla tasoitetaan koronaviruksen aiheuttamien 
poikkeusolojen vaikutuksia lapsiin ja nuoriin sekä tuetaan talouskasvun edellytyksiä 
panostamalla osaamiseen, tutkimukseen ja kulttuuriin. Opetus- ja kulttuuriministeriön 
hallinnonalalle ehdotetaan 429 miljoonan euron määrärahaa. 

 
Ammatilliseen koulutukseen ehdotetaan 30 miljoonaa euroa koronakevään 
aiheuttamien oppimisvajeiden paikkaamiseen. Poikkeusjärjestelyt ovat lisänneet 
opiskelijoiden lisätuen tarvetta. Kaikilla ammatillisen koulutuksen opiskelijoilla ei ole 
riittäviä valmiuksia etäopiskeluun. Osalla opiskelijoista opiskelu koulutus- tai 
oppisopimuksella on keskeytynyt kokonaan. Rästiin jääneiden osaamisen näyttöjen 
mahdollistaminen joko työpaikoilla tai tarvittaessa oppilaitoksen oppimisympäristöissä 
edellyttää erityisjärjestelyjä. Lisärahoitus myönnetään ammatillisen koulutuksen 
järjestäjille lisäsuoritepäätöksellä perusrahoituksen harkinnanvaraisena korotuksena. 
Se kohdennetaan lisätukea tarvitsevien opiskelijoiden määrän ja tuen tarpeen 
laajuuden perusteella. 

 
Koronavirusepidemiasta johtuvien oppimista tukevien määrärahojen lisäksi 
ammatilliseen koulutukseen ehdotetaan 16,5 miljoonaa euroa lähihoitajien koulutuksen 
lisäämiseksi. Ehdotus liittyy helmikuussa eduskunnalle annettuun esitykseen laiksi 
ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja 
terveyspalveluista annetun lain muuttamisesta. Tavoitteena on 5 000 uuden 
lähihoitajan kouluttaminen viiden vuoden aikana. Kuluvalle vuodelle lisättävät 
opiskelijavuodet kohdennetaan koulutuksen järjestäjille lisäsuoritepäätöksellä 
syyskauden alussa siten, että koulutukset saadaan käynnistymään mahdollisimman 
nopeasti. 

 
Työikäisten osaamisen kehittämiseen esitetään 20 miljoonaa euroa. Rahoitusta 
kohdennettaisiin lyhytkestoisiin koulutuksiin ja tukitoimiin, joilla vahvistetaan työllisyyttä 
ja työllistymisen edellytyksiä koronakriisin nopeuttamassa rakennemuutoksessa. 

 
Hakujen aikatauluja ei ole julkaistu 11.6.2020 mennessä. 
 
Lisätietojen antaja, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio p. 040 199 4101  

 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:  
Yhtymähallitus päättää valtuuttaa kuntayhtymän johtaja Matti Isokallion hakemaan 
lisätalousarvion perusteella myönnettävää rahoitusta. 

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

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

SIJOITUSKATSAUS  
Yh 41 § 
 

Satakunnan koulutuskuntayhtymän sijoitustoiminnan tarkoituksena on sijoittaa 
kuntayhtymän varat tuottavasti ja turvaavasti pitkällä aikavälillä. Pitkäaikaisen 
sijoitustoiminnan osalta asetetaan useita rajoituksia, joiden tavoitteena on, että 
sijoitustoiminnan tavoitteet saavutetaan mahdollisimman hyvin sijoitustoimintaan 
liittyvät riskit huomioiden. 

 
Satakunnan koulutuskuntayhtymän sijoitustoiminnan suuntaviivat määritellään 
yhtymähallituksen vahvistamassa sijoitussuunnitelmassa. Hallintosäännön 20 §:n 
mukaan kassavarojen sijoittamisesta päättää yhtymähallituksen päättämien 
periaatteiden mukaisesti kuntayhtymän talous- ja hallintojohtaja.  

 
Sijoitussuunnitelman periaatteet on viimeksi tarkistettu yhtymähallituksessa 
28.11.2018. 

 
Kevään 2020 Covid19 -pandemia vaikutti maailmantalouteen niin merkittävästi, että 
pörssikurssit romahtivat lyhyessä ajassa ennennäkemättömällä tavalla. Kurssit ovat 
sittemmin lähteneet varovaiseen nousuun, mutta kehityksen ennustaminen lyhyelläkin 
aikavälillä on vaikeaa. Keskuspankit ovat kuitenkin käynnistäneet massiiviset 
elvytystoimet, joiden odotetaan rajoittavan kurssien heiluntaa, ja niillä pyritään myös 
ylläpitämään sijoittajien luottamusta markkinoihin. 

 
Satakunnan koulutuskuntayhtymän sijoitusten markkina-arvo oli tilinpäätöksessä 
31.12.2019 noin 5,668 miljoonaa euroa (tasearvo n. 5,009 miljoonaa euroa). Kevään 
tapahtumista johtuneen maailmantalouden heikkenemisen jälkeen sijoitusten 
markkina-arvo oli kuluvan vuoden toukokuun loppuun mennessä laskenut 5,5 
prosenttia vuoden alusta. Tällä hetkellä pahin epävarmuus on markkinoilla laantunut, 
ja kurssikehitys on ollut pääasiassa positiivinen. Epävarmuustekijöitä on kuitenkin 
runsaasti (mm. öljyn hinnan romahdus, ennusteet maailmantalouden supistumisesta 
ja työttömyyden kasvu). 

 
Salkunhoitajalta saatujen raporttien ja heidän kanssaan käytyjen keskustelujen 
pohjalta katsotaan, että tällä hetkellä ei ole syytä ryhtyä sijoituksia koskeviin 
toimenpiteisiin. Markkinoiden ja sijoitusten arvon kehitystä seurataan tarkasti 
yhteistyössä salkuhoitajan kanssa, ja tarvittaessa asiasta raportoidaan 
yhtymähallitukselle jo tilikauden aikana. 

 
Lisätietojen antaja, vs. talous- ja hallintojohtaja Ari Lappi puh. 040 199 4106 

 
Kuntayhtymän johtajan päätösesitys:  
Yhtymähallitus merkitse sijoituskatsauksen 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: 
 
41 § 
 
 
 

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

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: 
 
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 23, 20101 Turku 
puh. 029 56 42410, faksi 029 56 42414, turku.hao@oikeus.fi  
Sähköinen asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 

Kunnallisvalitus, pykälät: 
39 § 
 

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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