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KOKOUSAIKA Torstai 26.11.2020 klo 15.30 

KOKOUSPAIKKA Teams 

   

61 § Varainhoitovuoden 2021 varsinaisella suoritepäätöksellä 
myönnettävän rahoituksen hakeminen 

62 § Vuoden 2020 kolmannella lisäsuoritepäätöksellä myönnettävien 
lisärahoitusten hakeminen 

63 § Jatkuvassa haussa oleva ammatti- ja erikoisammattitutkintojen 
koulutustarjonta 

64 § Talousarvion toteutuminen 31.10.2020 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 

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 Torstai 26.11.2020 klo 15.30 -  

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 61 - 64 § 

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Ari Prinkkala ja Kirsi Saarinen. 

 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 

 

 

Allekirjoitukset 

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti. 
 
 
Ari Prinkkala 
pöytäkirjantarkastaja 

 
 
 
Kirsi Saarinen 
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 

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- ja 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: 
Päätösehdotus hyväksyttiin. 

     
 
Yh 61 § 
 

Esityslistan liitteenä on opetus- ja kulttuuriministeriöön lähetetty vuoden 2021 
suoritepäätöshakemus.  

 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallitus merkitsee hakemuksen tiedokseen. 
 
Päätös: 
 

 
 

https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/Eejigc-EiNZBvSfvtSHjanwBwHyxSavuy3nO4GZcdeHfkQ
https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/Eejigc-EiNZBvSfvtSHjanwBwHyxSavuy3nO4GZcdeHfkQ
https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/Ed9kLE0FJdNIjJfibd6oatUB56d4Rnz20o8ntjYWGY6zqw
https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/Ed9kLE0FJdNIjJfibd6oatUB56d4Rnz20o8ntjYWGY6zqw
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

VUODEN 2020 KOLMANNELLA LISÄSUORITEPÄÄTÖKSELLÄ MYÖNNETTÄVIEN 
LISÄRAHOITUSTEN HAKEMINEN 
Yh 62 § 
 

Vuoden 2020 neljännessä lisätalousarviossa ammatillisen koulutuksen määrärahaa 
lisättiin kuluvalle vuodelle yhteensä 46,5 miljoonalla eurolla. Lisämäärärahasta 16,5 
miljoonaa euroa kohdennettiin lähihoitajakoulutuksen lisäämiseen ja 30 miljoonaa 
euroa koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen. 
Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi 30.9.2020 tekemällään vuoden 2020 toisella 
lisäsuoritepäätöksellä ammatillisen koulutuksen järjestäjien hakemusten perusteella 
pääasiallisen osan lisätalousarvion mukaisesta rahoituksesta.  

 
Sataedu sai rahoitusta vuoden 2020 toisella lisäsuoritepäätöksellä yhteensä noin 1,16 
miljoonaa euroa, josta lähihoitajakoulutuksen lisäämiseen 318 109 euroa ja 
koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten tasoittamiseen 470 000 
euroa. 
 
Lähihoitajakoulutuksen lisäämiseen kohdennetusta lisämäärärahasta jäi kuitenkin 3 
160 464 euroa ja koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutusten 
tasoittamiseen kohdennetusta lisämäärärasta 1 145 782 euroa myönnettäväksi 
varainhoitovuoden kolmannella lisäsuoritepäätöksellä. Nämä jäljellä olevat 
lisärahoitukset on asetettu uudelleen haettaviksi. 
 
Hakemus tulee toimittaa opetus- ja kulttuuriministeriöön viimeistään 30.11.2020. 
Ministeriön tarkoituksena on tehdä vuoden 2020 kolmas lisäsuoritepäätös 15.12.2020 
mennessä. 
 
Esityslistan liitteenä on hakemus vuoden 2020 kolmannella lisäsuoritepäätöksellä 
myönnettävien rahoitusten saamiseksi. 

 
Lisätietojen antaja, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio p. 040 199 4101   
 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallitus päättää hakea vuoden 2020 kolmannella lisäsuoritepäätöksellä 
myönnettävää rahoitusta liitteenä olevan hakemuksen mukaisesti. 
 
Päätös: 

 
 
 
  

https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/EbAhaLTvz6RCoBHq98twaaIB6IPeuDtTKpsDxyfIcFAoDA
https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/EbAhaLTvz6RCoBHq98twaaIB6IPeuDtTKpsDxyfIcFAoDA
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

JATKUVASSA HAUSSA OLEVA AMMATTI- JA ERIKOISAMMATTITUTKINTOJEN 
KOULUTUSTARJONTA 
Yh 63 § 
 

Esityslistan liitteenä on jatkuvassa haussa oleva ammatti- ja erikoisammattitutkintojen 
koulutustarjonta. 

 
Lisätietojen antaja, rehtori Anne Laine p. 040 199 4151 

 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallitus merkitsee koulutustarjonnan tiedokseen. 
 
Päätös: 
 

 
 
 
  

https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/ESlu0mKuOtZGi3iBVZOFMo8ByEqzFQNz9E0G5j9IWyjlwg
https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/ESlu0mKuOtZGi3iBVZOFMo8ByEqzFQNz9E0G5j9IWyjlwg
https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/ESlu0mKuOtZGi3iBVZOFMo8ByEqzFQNz9E0G5j9IWyjlwg
https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/ESlu0mKuOtZGi3iBVZOFMo8ByEqzFQNz9E0G5j9IWyjlwg
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.10.2020 
Yh 64 § 
 

Vuoden 2020 talousarvion toteutumisvertailu 31.10.2020, rahoituslaskelman 
toteutuminen 31.10.2020 sekä investointien toteumavertailu 31.10.2020 ovat 
esityslistan liitteenä. 
 
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 merkitsee toteutumisvertailut tiedokseen.   

 
Päätös: 
 

 
 
 

https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/EaWthadGuUVLvZjWAcBjkfoBLSqwz6RQqqkB7nv1MbIuaw
https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/EaWthadGuUVLvZjWAcBjkfoBLSqwz6RQqqkB7nv1MbIuaw
https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/Eb2YtgsuKY5NrWsc-pzvGMoBN0c8Z3_pBSODBo-bUUHCfw
https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/Eb2YtgsuKY5NrWsc-pzvGMoBN0c8Z3_pBSODBo-bUUHCfw
https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/Eb2YtgsuKY5NrWsc-pzvGMoBN0c8Z3_pBSODBo-bUUHCfw
https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/Eb2YtgsuKY5NrWsc-pzvGMoBN0c8Z3_pBSODBo-bUUHCfw
https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/EZDjRsTQfM9NrD3sOGaZdGABD5S8-sfq5v5kNO-9KkJuww
https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/EZDjRsTQfM9NrD3sOGaZdGABD5S8-sfq5v5kNO-9KkJuww
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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: 
 
61 §, 63 §, 64 § 
 
 
 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, 
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät: 
 
62 § 
 
 
 

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: 
 
62 § 
 
 
 

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

