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

KOKOUSAIKA Torstai 29.10.2020 klo 17.00 

KOKOUSPAIKKA Teams 

   

53 § Yhtymäkokouksen koolle kutsuminen 

54 § Vuoden 2021 talousarvion ja vuosien 2021–2023 
taloussuunnitelman hyväksyminen 

55 § Satakunnan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen muutos 

56 § Satakunnan koulutuskuntayhtymän hallintosääntö 

57 § Pedagoginen käsikirja 

58 § Varainhoitovuoden 2021 varsinaisella suoritepäätöksellä 
myönnettävän rahoituksen hakeminen 

59 § Kuntayhtymän vuoden 2019 arviointikertomus 

60 § Sähköenergian hankinta 1.1.2021–31.12.2023 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 

PUHEENJOHTAJA 
 
KUNTAYHTYMÄN 
JOHTAJA 

 
 
Katri Kujanpää 

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

AIKA Keskiviikko 23.9.2020 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 
 
 
 

 
 
 
 
Katri Kujanpää 
Puheenjohtaja  

 
 
 
 
Ari Lappi 
Pöytäkirjanpitäjä 

KÄSITELLYT ASIAT 53 - 60 § 

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Juhani Oksanen ja Hanna Ollila. 

 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 

 

 

 

 

Allekirjoitukset 

 
 
 
 
 
Juhani Oksanen 
pöytäkirjantarkastaja 

 
 
 
 
 
Hanna Ollila 
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 

YHTYMÄKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN 
Yh 53 § 
 

Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 1 §:n mukaan yhtymäkokouksen kutsuu koolle 
yhtymähallitus. 
 
Yhtymäkokouksen esityslistalle talousarvion 2021 ja taloussuunnitelman 2021–2023 
hyväksyminen, hallintosääntö, arviointikertomus 2019. 
 
Lisätietojen antaja, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio, p. 040 199 4101 
 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallitus päättää kutsua Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhtymäkokouksen 
koolle torstaina 26.11.2019 klo 14.00 sähköisesti Teams-kokouksena. 
 
Päätös: 
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

VUODEN 2021 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2021–2023 TALOUSSUUNNITELMAN 
HYVÄKSYMINEN 
Yh 54 § 
 

Kuntayhtymän vuoden 2021 talousarvio ja vuosien 2020–2022 taloussuunnitelma on 
valmisteltu yhtymähallituksen hyväksymän talousarvion kehyksen pohjalta. 

 
Kuntayhtymän perussopimuksen 18 §:n mukaan taloussuunnitelmaa valmisteltaessa 
jäsenkunnille on varattava tilaisuus esityksen tekemiseen kuntayhtymän toiminnan 
kehittämiseksi.  

 
Jäsenkunnilta on pyydetty esitykset talousarvioon kuntayhtymän toiminnan 
kehittämiseksi. Esityslistan liitteenä on yhteenveto saaduista kuntien lausunnoista. 
Talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnassa on otettu lausunnot huomioon. 
 
Esityslistan liitteenä on talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2021–2023. 

 
Lisätietojen antajat, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio p. 040 199 4101 ja vs. talous- 
ja hallintojohtaja Ari Lappi p. 040 199 4106 

 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous hyväksyy 
liitteenä olevan Satakunnan koulutuskuntayhtymän talousarvion 2021 ja 
taloussuunnitelman 2021–2023. 

 
Päätös: 

 
 
 
  

https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/EQ1QcXBiNDRHm_Hrc3meIbQBsz1wBb_IBrwFAEob_zxSdg
https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/EQ1QcXBiNDRHm_Hrc3meIbQBsz1wBb_IBrwFAEob_zxSdg
https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/ERkcrvsukOJCuaFYJvcD6NcBVmL_G5gMizAyrdbKldHuSg
https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/ERkcrvsukOJCuaFYJvcD6NcBVmL_G5gMizAyrdbKldHuSg


  KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9 
 
 

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu 
Yhtymähallitus    29.10.2020  5 
______________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTOS 
Yh 55 § 
 

Honkajoen kunta liittyy Kankaanpään kaupunkiin 1.1.2021. Honkajoki ja Kankaanpää 
ovat molemmat Satakunnan koulutuskuntayhtymän jäsenkuntia. Yhdistymisen vuoksi 
kuntayhtymän perussopimus pitää tarkistaa vastaamaan uutta jäsenkuntarakennetta. 
 
Perussopimuksessa jäsenkunnat on mainittu pykälissä 2 § ja 6 § sekä liitteessä 
Jäsenkuntien peruspääomat. Lisäksi muutoksella on vaikutus pykälässä 5 § mainittuun 
yhtymäkokouksen edustajien määrään. 
 
Muutos koskee Honkajoen nimen poistamista sekä Kankaanpään perussopimuksen 
äänivallanperusteiden ja peruspääomaosuuden korottamista Honkajoen osuudella. 
 
Esityslistan liittenä on perussopimus, missä ehdotetut muutokset näkyvät sekä 
päivitetty perussopimus. 

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

 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallitus päättää lähettää liitteenä olevan Satakunnan koulutuskuntayhtymän 
perussopimuksen jäsenkuntiin päätettäväksi. 

 
Päätös: 

 
 
 

https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/EQG5vyJc4m9CkK4R0Jjfl0oBvn9-WqzIlnGjmFsSodEsoQ
https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/EQG5vyJc4m9CkK4R0Jjfl0oBvn9-WqzIlnGjmFsSodEsoQ
https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/EY8Nky775OFEuFeeA0CokasBqqJIE75cc7Mz6j5PLl7N4w
https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/EY8Nky775OFEuFeeA0CokasBqqJIE75cc7Mz6j5PLl7N4w


  KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9 
 
 

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu 
Yhtymähallitus   25.4.2017 
Yhtymähallitus    26.10.2017 
Yhtymähallitus    29.10.2019 
Yhtymäkokous    28.11.2019 
Yhtymähallitus    29.10.2020  6 
______________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ  
 
Yh 25 § 
 

Uuden kuntalain mukainen hallintosääntö pitää olla voimassa viimeistään 1.6.2017. 
 

Esityslistan liitteenä on esitys Satakunnan koulutuskuntayhtymän hallintosäännöksi.  
 

Ammatillisen koulutuksen lainsäädäntöuudistus toteutuu tällä tiedolla 1.1.2018. 
Liitteenä oleva esitys vastaa nykyistä lainsäädäntöä. Hallintosääntö pitää muuttaa 
vuoden 2017 lopulla yhtymäkokouksessa vastaamaan 1.1.2018 voimaan tulevaa 
lainsäädäntöä. 

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

 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi liitteenä olevan 
Satakunnan koulutuskuntayhtymän hallintosäännön. 

 
 Päätös: 

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi liitteenä olevan 
Satakunnan koulutuskuntayhtymän hallintosäännön stilisoituna. 

    
 
Yh 49 § 
 

Esityslistan liitteenä on esitys Satakunnan koulutuskuntayhtymän hallintosäännöksi. 
Hallintosääntö on muutettu vastaamaan 1.1.2018 voimaan tulevaa ammatillisen 
koulutuksen lainsäädäntöä. 
 
Seuraaviin pykäliin on tehty muutoksia: 9 §, 17 §, 18 §, 19 §, 21 §, 22 §, 135 §. 
 
Lisäksi hallintosääntöön on tehty teknisiä korjauksia, esim. valtuusto korvattu yhtymä-
kokouksella ja kunta korvattu kuntayhtymällä. 
 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi liitteenä olevan 
Satakunnan koulutuskuntayhtymän hallintosäännön 1.1.2018 lähtien. 

 
 Päätös: 

Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ (jatkuu) 
 
Yh 38 § 
 

Esityslistan liitteenä on esitys Satakunnan koulutuskuntayhtymän hallintosäännöksi.  
 
Hallintosääntö on muutettu vastaamaan 1.1.2020 voimaan tulevaa kuntayhtymän 
organisaatiota. Lisäksi hallintosääntöön on tehty joitakin toiminnan sujuvoittamiseen 
liittyviä korjauksia. 
 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi liitteenä olevan 
Satakunnan koulutuskuntayhtymän hallintosäännön 1.1.2020 lähtien. 

 
 Päätös: 

Päätösehdotus hyväksyttiin. 
   

 
Yk 13 § 
 
 Päätösehdotus: 

Yhtymäkokous hyväksyy liitteenä olevan Satakunnan koulutuskuntayhtymän 
hallintosäännön 1.1.2020 lähtien. 
 
Päätös: 
Päätösehdotus hyväksyttiin. 
    

 
Yh 56 § 
 

Esityslistan liitteenä on esitys Satakunnan koulutuskuntayhtymän hallintosäännöksi.  
 
Hallintosäännön 10 § Henkilöstöorganisaatio on muutettu vastaamaan kuntayhtymän 
nykyistä organisaatiota: TA2 tasolle lisätty kehittämispalvelut ja työelämä- ja 
opiskelijapalvelut. 

 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi liitteenä olevan 
Satakunnan koulutuskuntayhtymän hallintosäännön. 

 
 Päätös: 
 
 
 

https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/ETArfHa0UutLuyvh8WwHiZQBfEZZ2YqmWTgxlvX_Yzg1zw
https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/ETArfHa0UutLuyvh8WwHiZQBfEZZ2YqmWTgxlvX_Yzg1zw
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

PEDAGOGINEN KÄSIKIRJA 
Yh 57 § 
 

Yhtymäkokous hyväksyi kokouksessaan 28.5.2020 Satakunnan koulutuskunta-
yhtymän strategian vuosille 2020–2024. Strategian mukaan Sataedulla on 
pedagoginen käsikirja, jossa kuvataan tarkemmin strategian tavoitteiden mukaiset 
toimenpiteet ja periaatteet. 

 
 Esityslistan liitteenä on esitys Sataedun pedagogiseksi käsikirjaksi. 
 

Lisätietojen antaja, rehtori Anne Laine p. 040 199 4151  
 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan pedagogisen käsikirjan. 
 
Päätös: 

 
 
 
  

https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/EUBiNuASV_5Orzej9iW1u_ABq7qm2lwIcGYrLHd-FkQqkQ
https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/EUBiNuASV_5Orzej9iW1u_ABq7qm2lwIcGYrLHd-FkQqkQ
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

VARAINHOITOVUODEN 2021 VARSINAISELLA SUORITEPÄÄTÖKSELLÄ MYÖNNETTÄVÄN 
RAHOITUKSEN HAKEMINEN 
Yh 58 § 
 

Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää joulukuussa tehtävällä varsinaisella 
suoritepäätöksellä ammatillisen koulutuksen järjestäjien tavoitteellisten 
opiskelijavuosien määrät ja perusrahoituksen harkinnanvaraisen korotuksen 
euromäärät varainhoitovuodelle 2021. Osa tavoitteellisista opiskelijavuosista ja 
perusrahoituksesta jätetään jaettavaksi varainhoitovuoden aikana tehtävillä 
lisäsuorite- ja oikaisupäätöksillä. Varsinaisessa suoritepäätöksessä vahvistetaan myös 
vuoden 2021 suoritus- ja vaikuttavuusrahoituksen laskennassa käytettävät suoritteet 
ja perusrahoituksen tavoitteellisten opiskelijavuosien painotus. 
 
Hallituksen vuoden 2021 talousarvioesityksen mukainen ammatillisen koulutuksen 
määräraha on 1 849 614 000 euroa, josta laskennallisen rahoituksen osuus on 1 834 
614 000 euroa ja strategiarahoituksen osuus 15 000 000 euroa. Laskennallisesta 
rahoituksesta perusrahoituksen osuus on 1 284 230 000 euroa, suoritusrahoituksen 
osuus 366 923 000 euroa ja vaikuttavuusrahoituksen osuus 183 461 000 euroa. 
 
Koulutuksen järjestäjien tulee toimittaa opiskelijavuosiehdotuksensa, 
perusrahoituksen harkinnanvaraista korotusta koskeva hakemuksensa sekä muut 
pyydetyt tiedot opetus- ja kulttuuriministeriöön viimeistään 13.11.2020. 
 
Esityslistan liitteenä on opetus- kulttuuriministeriön kirje varainhoitovuoden 2021 
varsinaisella suoritepäätöksellä myönnettävän rahoituksen hakemisesta. 
 
Lisätietojen antaja, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio p. 040 199 4101   
 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallitus päättää valtuuttaa kuntayhtymän johtaja Matti Isokallion hakemaan 
varainhoitovuoden 2021 varsinaisella suoritepäätöksellä myönnettävää rahoitusta.  
 
Päätös: 

 
 
 
 
 
 

https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/Eejigc-EiNZBvSfvtSHjanwBwHyxSavuy3nO4GZcdeHfkQ
https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/Eejigc-EiNZBvSfvtSHjanwBwHyxSavuy3nO4GZcdeHfkQ
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2019 ARVIOINTIKERTOMUS 
 
Tarkastusltk. 67 § 
 

67 § VUODEN 2019 ARVIOINTIKERTOMUKSEN VALMISTELU 
 

Kuntalain 121 § mukaan tarkastuslautakunnan tulee vuosittain arvioida, ovatko 
valtuuston asettamat vuositavoitteet toteutuneet ja onko kuntayhtymän toiminta 
järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunta 
käynnisti kokouksessaan 12.2.2020 arviointikertomuksen valmistelun.  

 
Ehdotus: Tarkastuslautakunta jatkaa vuoden 2019 arviointikertomuksen valmistelua 
ja hyväksyy sen esitettäväksi yhtymälle tässä kokouksessa.  
 
Tarkastuslautakunta esittää yhtymäkokouksen päätettäväksi, että yhtymähallitus ja 
muut tilivelvolliset ottavat huomioon arviointikertomuksessa esitetyt havainnot ja 
esittävä lokakuun 2020 loppuun mennessä yhtymäkokoukselle, mihin toimin niiden 
johdosta on ryhdytty.  

 
Päätös: Päätettiin esityksen mukaan. 
    

 
Yk 6 § 

Esityslistan liitteenä on arviointikertomus 2019. 
 
 Päätösehdotus: 
 Yhtymäkokous  

1) merkitsee vuoden 2019 arviointikertomuksen käsitellyksi. 
2) päättää, että yhtymähallitus ja muut tilivelvolliset ottavat huomioon 

arviointikertomuksessa esitetyt havainnot ja esittävät lokakuun 2020 loppuun 
mennessä yhtymäkokoukselle, mihin toimiin niiden johdosta on ryhdytty. 

 
Päätös: 
Päätösehdotus hyväksyttiin. 
     

 
Yh 59 § 

Esityslistan liitteenä on arviointikertomus 2019 ja selvitys arviointikertomuksessa 
esitettyjen havaintojen huomioinnista ja mihin toimiin niiden johdosta on ryhdytty. 
 
Lisätietojen antaja, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio p. 040 199 4101   
 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle liitteenä olevan selvityksen. 

 
Päätös: 

 
 

https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/EfQVxu9BUlZDmiABrIW7p8kBZPVr76edPUrgXPfSZINQbQ
https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/EfQVxu9BUlZDmiABrIW7p8kBZPVr76edPUrgXPfSZINQbQ
https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/EUBceXAxNddAt14ZTqwxT6IBATMoyaLQHPt7h83zWAp7uA
https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/EUBceXAxNddAt14ZTqwxT6IBATMoyaLQHPt7h83zWAp7uA
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

SÄHKÖENERGIAN HANKINTA 1.1.2021–31.12.2023 
Yh 60 § 
 

Veni Energia Oy kilpailutti Satakunnan koulutuskuntayhtymän valtuuttamana 
sähkönhankinnan sopimuksen, jonka tuloksena sovitaan sähkönmyyjän 
marginaaleista ja sopimusehdoista. Lopullinen sähköenergian laskutushinta 
määräytyy sopimusjaksolle tehtävien hinnankiinnitysten perusteella. Sopimuksen 
kesto on 1.1.2021–31.12.2023. Tarjoukseen/sopimukseen tulee sisältyä optiot vuosille 
2024 ja 2025 samoilla hinnoilla ja ehdoilla kuin varsinainen sopimuskausi. Option 
käytöstä päättää hankintayksikkö, ja päätös voidaan tehdä vuosi kerrallaan tai koko 
optioajasta. 

 
Tarjouspyyntö julkaistiin 22.4.2020. Määräaikaan 29.5.2020 mennessä saatiin 
tarjoukset seuraavilta tarjoajilta: 
- KSS Energia Oy 
- Imatran Seudun Sähkö Oy 
- Kymenlaakson Sähkö Oy 
- Helen Oy 
- Vaasan Sähkö Oy 
- Turku Energia Sähkönmyynti 
- Kokkolan Energia 
- Porvoon Energia Oy 
- Keravan Energia Oy 
- Kokemäen Sähkö Oy 
- Energia Myynti Suomi Oy 
- Koillis-Satakunnan Sähkö Oy 

 
Esityslistan liitteenä on tarjousten vertailutaulukko.  

 
Hankintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus. Vertailun mukaan 
kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen on antanut Kokemäen Sähkö Oy. 

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

 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallitus päättää, että Satakunnan koulutuskuntayhtymä tekee sähköenergian 
hankintasopimuksen ajalle 1.1.2021 – 31.12.2023 Kokemäen Sähkö Oy:n kanssa. 
Sopimukseen tulee sisältyä optiot vuosille 2024 ja 2025 samoilla hinnoilla ja ehdoilla 
kuin varsinainen sopimuskausi. Option käytöstä päättää hankintayksikkö, ja päätös 
voidaan tehdä vuosi kerrallaan tai koko optioajasta. 
 
Päätös: 
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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: 
 
53 §, 54 §, 55 §, 56 §, 59 § 
 
 
 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, 
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät: 
 
57 §, 58 § 
 
 
 

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: 
 
57 §, 58 § 
 
 
 

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: 
Markkinaoikeus 
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki 
Puh. 029 56 43300, markkinaoikeus@oikeus.fi 
  

Kunnallisvalitus, pykälät: 
60 § 
 

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

