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

AIKA Torstai 17.12.2020 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 
Kirsi-Marjo Halonen, koulutusjohtaja 
Maiju Salonen, vs. kehitysjohtaja 
 

ALLEKIRJOITUKSET 
 
 
 

Pöytäkirja allekirjoitetaan sähköisesti. 
 
 
Katri Kujanpää 
Puheenjohtaja  

 
 
 
Ari Lappi 
Pöytäkirjanpitäjä 

KÄSITELLYT ASIAT 65 - 72 § 

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Satu Törmä ja Kimmo Vepsä. 

 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 

 

 

Allekirjoitukset 

Pöytäkirja tarkastetaan 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 

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTITUTKINNON JÄRJESTÄMISLUVAN 
HAKEMINEN 
 
Yh 45 § 

Ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestäminen edellyttää opetus- ja kulttuuri-
ministeriön myöntämää tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupaa 
 
Lain ammatillisesta koulutuksesta (531/2017 § 28) mukaan järjestämislupa voidaan 
myöntää hakijalle, jolla on hakemansa tehtävän toteuttamiseksi tarvittava osaaminen 
ja riittävä yhteistyö työ- ja elinkeinoelämän kanssa sekä taloudelliset ja toiminnalliset 
edellytykset haetun tehtävän mukaisten tutkintojen ja koulutuksen asianmukaiseen 
järjestämiseen. Edellytysten arvioinnissa otetaan huomioon toiminnan laatu, 
vaikuttavuus ja tuloksellisuus. Opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämislupien 
myöntäminen perustuu siihen, että niillä muodostetaan kokonaisuus, jolla varmistetaan 
ammatillisen koulutuksen riittävä saatavuus.  
 
Valtioneuvosto asetuksen ammatillisesta koulutuksesta (673/2017 § 7) mukaan 
järjestämislupahakemuksessa on selvitettävä perusteluineen haettavat tutkinnot ja 
koulutukset sekä niiden suunniteltu aloittamisajankohta, opetus- ja tutkintokielet, 
toiminta-alue, toiminnan suunniteltu laajuus opiskelijavuosina sekä muut haettavat 
oikeudet ja tehtävät. Kun muutosta haetaan voimassa olevaan järjestämislupaan, 
hakemuksessa selvitetään asiat siltä osin, kun ne liittyvät haettaviin muutoksiin. 
Haettaessa järjestämislupaa tutkintoon tai koulutukseen, jonka järjestämiseen hakijalla 
ei ole voimassa olevaa järjestämislupaa, järjestämislupahakemukseen on liitettävä 
mainittuja haettavia tutkintoja ja koulutuksia koskeva tutkinto- tai koulutuskohtainen 
suunnitelma osaamisen arvioinnin toteuttamisesta. 

 
Mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden, -potilaiden ja kuntoutujien kanssa toimivat 
työnantajat suosittelevat Sataedulle mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinnon 
järjestämisluvan hakemista, koska mielenterveys- ja päihdeongelmaisia asiakkaita 
kohtaa miltei kaikissa kasvatus-, kuntoutus-, ohjaus-, sosiaali- ja terveysalan 
työpaikoissa sekä lisäksi nuorten työpajoilla, etsivässä nuorisotyössä, 
vammaispalveluissa ja lastensuojelun yksiköissä. Työpaikoilla koetaan myös usein, 
että mielenterveys- ja päihdeongelmaisen asiakkaan kohtaaminen ja hänen kanssa 
työskentely on vaativaa työtä ja siihen tarvittaisiin erityistä lisäkoulutusta.  

 
Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkintoa tarvitaan täydentämään Sataedun 
olemassa olevaa tutkintorakennetta. Sataedu järjestää jo nyt mielenterveys- ja 
päihdetyön osaamisalaa sekä mielenterveys- ja päihdetyön erikoisammattitutkintoa. 
Erikoisammattitutkinnossa on tällä hetkellä 65 opiskelijaa, joista suurin osa on 
oppisopimusopiskelijoita. Erikoisammattitutkinto on suunnattu erityistä osaamista 
vaativaan asiantuntijatyöhön ja sisällöltään hyvin hoidollinen. Mielenterveys- ja 
päihdetyön osaamisala perustutkinnon osaamisalana taas ei ole riittävä kaikkiin 
tarpeisiin. Tähän väliin tarvitaan ammattitutkinto, jonka pakollisilla tutkinnon osilla on 
iso merkitys nykyisten kasvatus-, kuntoutus-, ohjaus-, sosiaali- ja terveysalan 
työntekijöiden osaamisen lisäämisessä. Huomioon ottaen alueelliset osaamistarpeet 
sekä tutkintojen ja koulutuksen laadukas ja monipuolisempi maakunnallinen tarjonta 
Satakunnan koulutuskuntayhtymä laajana maakunnallisena ja valtakunnallisenakin 
koulutuksen järjestäjänä pystyisi lisäämään tätä tarvittavaa osaamista.   
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTITUTKINNON JÄRJESTÄMISLUVAN 
HAKEMINEN (jatkuu) 

 
Mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkinnon pakolliset tutkinnon osat antavat 
valmiudet ammatilliseen työskentelyyn mielenterveys- ja päihdetyössä asiakkaiden 
sekä heidän lähi- ja läheisverkostojensa kanssa laajasti erilaisissa sosiaali-, terveys-, 
kasvatus- ja ohjausalan työtehtävissä. Valinnaisia tutkinnon osia on kolme, ja näistä 
“Digitaalisessa vuorovaikutuksessa toimiminen, 25 osp” vastaa lähivuosina nopeasti 
kasvavaan tarpeeseen digitaalisten työvälineiden hyödyntämisestä mielenterveys- ja 
päihdetyössä. Mielenterveys- ja päihdetyön koulutuksissa on ollut pitkään käytössä 
erilaisia digitaalisia menetelmiä ja oppimisympäristöjä, jotka vahvistavat alan opettajien 
osaamista ja mahdollistavat tarkoituksenmukaisten digitaalisten työvälineiden käytön 
myös työelämässä. 

 
Sataedussa on ollut jo vuodesta 2004 Psykiatrisen hoidon erikoisammattitukinnon 
järjestämissopimus. Lisäksi Sataedu toimi pilottina mielenterveys kuntoutujien (MIKU) 
ja vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus, Valkku -koulutuksissa 
vuodesta 2006, jotka edelsivät Työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaa TELMA -
koulutusta sekä osaltaan ammatilliseen koulutukseen valmentavaa VALMA-
koulutusta, jonka järjestämislupa Sataedussa on. 

 
Sataedulla on hyvät valmiudet haettavan tutkinnon järjestämiseen tarvittavasta 
osaamisesta, ja tarvittaessa lisää osaamista on mahdollista hankkia, joko 
määräaikaisilla tai toistaiseksi voimassa olevilla virkasuhteilla. Kokemusta työelämän 
kanssa tehtävistä uusista koulutusavauksista ja niiden hoitamisesta 
opettajaosaamisen hankkimisen osalta on kertynyt useilta aloilta vuosien ajan. 
Olemassa oleva vahva ja kattava mielenterveys- ja päihdetyön kasvatus-, kuntoutus-, 
sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisten opettajaresurssi sekä hyvä 
yhteistyöverkosto maakunnan mielenterveys- ja päihdetyön sekä kasvatus-, 
kuntoutus-, sosiaali- ja terveydenhuoltoalan työnantajien kanssa takaavat laadukkaan 
valmistautumisen uuden tutkinnon järjestämiseen liittyvien mahdollisten lisä 
opettajarekrytointien osalta. 
 
Esityslistan liittenä on luettelo järjestämislupahakemusta suositelleista työpaikoista. 

 
Lisätietojen antaja koulutuspäällikkö Heli Sulkava, p. 040 199 4203 
 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
1) Yhtymähallitus päättää, että Satakunnan koulutuskuntayhtymä hakee opetus- ja 

kulttuuriministeriöltä järjestämislupaa mielenterveys- ja päihdetyön ammatti-
tutkinnon järjestämiseen  

2) Yhtymähallitus valtuuttaa rehtori Anne Laineen tekemään järjestämislupa-
hakemuksen. 

 
Päätös: 
Päätösehdotus hyväksyttiin. 

     
 
  

https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/EQBHJxgPIOBCi3L785atMogBQ0RNgnrLS0h3o18wZSZRVQ
https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/EQBHJxgPIOBCi3L785atMogBQ0RNgnrLS0h3o18wZSZRVQ
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTITUTKINNON JÄRJESTÄMISLUVAN 
HAKEMINEN (jatkuu) 
 
Yh 65 § 
 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Satakunnan koulutuskuntayhtymälle 
oikeuden järjestää mielenterveys- ja päihdetyön ammattitutkintoa.  

 
Liitteenä opetus- ja kulttuuriministeriön päätös Satakunnan koulutuskuntayhtymän 
ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämisluvan muutoksesta.  
 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallitus merkitsee järjestämisluvan muutoksen tiedokseen. 
 
Päätös: 

 
 
 
 

https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/EcdmdcJoXKFIhZ-DIZxFShUB2bAca-vHvO6KVeXJEuwovw
https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/EcdmdcJoXKFIhZ-DIZxFShUB2bAca-vHvO6KVeXJEuwovw
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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 66 § 

Opetus- ja kulttuuriministeriön on ilmoittanut, että sen on tarkoituksena tehdä 
varainhoitovuoden 2021 varsinainen suoritepäätös joulukuun puoleen väliin 
mennessä. Suoritepäätös esitellään kokouksessa, mikäli se saadaan ministeriöltä 
ennen kokousta. 
 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallitus merkitsee suoritepäätöksen tiedokseen. 
 
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 

SATAEDUN JA MEHILÄISEN KOULUTUSYHTEISTYÖ 
Yh 67 § 
 

Mehiläisen omistama Healthcare Staffing Solutions (HSS) ja Sataedu aloittavat 
koulutusyhteistyön tavoitteenaan ratkaista kasvavaa hoivakotien henkilöstötarvetta. 
Koulutusmalli mahdollistaa osaltaan sote-ammattilaisten rekrytoinnin ja kouluttamisen 
Suomeen mistä tahansa maailmasta vastuullisella ja kestävällä tavalla. Malliin ei kuulu 
välikäsiä ja koulutus on maksuton. 

 
HSS:n ja Sataedun koulutusmallissa opiskelijat opiskelevat lähtömaassaan suomen 
kieltä ja lähihoitajatutkinnossa tarvittavaa osaamista uudenlaisella HSS:n kehittämällä 
digitaalisella oppimisalustalla. Koulutusmalli on jo käynnistynyt kielikoulutusosuuden 
osalta. Suurin osa kielikoulutuksen aloittaneista henkilöistä on taustaltaan 
filippiiniläisiä. 

 
Suomeen tultuaan koulutukseen osallistuneet suorittavat hoiva-avustajakoulutuksen ja 
voivat työskennellä hoiva-avustajana. Heille mahdollistetaan jatko-opiskelu 
lähihoitajatutkintoon esimerkiksi Sataedussa. Valmistuttuaan he työskentelevät 
Suomessa sote-ammattihenkilöinä. Työntekijät kuuluvat työssään normaalisti 
suomalaisen työehtosopimuksen piiriin. 

 
Lisätietojen antaja, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio p. 040 199 4101   
 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

 Yhtymähallitus merkitsee yhteistyön tiedokseen. 
 
 Päätös: 
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

KORONAVIRUKSEEN VARAUTUMINEN SATAEDUSSA 
Yh 68 § 
 

Koronatilanteeseen liittyvät Sataedun käytännöt: 
 https://sataedu.fi/turvallista-opiskelua-koronapandemian-aikana-nain-toimimme/  
 

Tarkempi työskentelyohje henkilökunnalle löytyy Intrasta. Opiskelijoille ja heidän 
huoltajilleen tiedotetaan opiskeluun liittyvistä asioista opintoaloilla sekä 
opiskelijahallintojärjestelmän kautta. 

 
Kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio ja rehtori Anne Laine esittelevät kokouksessa 
koronatilanteeseen liittyvät käytännöt ja vaikutukset Sataedussa. 

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

 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:  
Yhtymähallitus merkitsee asian tiedokseen.  

 
Päätös: 

 
 
 
  

https://sataedu.fi/turvallista-opiskelua-koronapandemian-aikana-nain-toimimme/
https://sataedu.fi/turvallista-opiskelua-koronapandemian-aikana-nain-toimimme/
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

HENKILÖSTÖVALINNAT 
Yh 69 § 
 

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

 
Kuntayhtymän johtaja on valinnut syksyllä 2020 seuraavat henkilöt Satakunnan 
koulutuskuntayhtymässä avoinna olleisiin virkoihin/työsuhteisiin: 
 
- Lehtori (tieto- ja viestintätekniikka) Joonas Lähteenmäki 
- Koulutusohjaaja (ravintola- ja cateringala) Niina Maalari 
 
Kuntayhtymän johtaja esittelee henkilövalinnat yhtymähallitukselle. 

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

 
Kuntayhtymän johtajan päätösesitys: 

 Yhtymähallitus merkitsee henkilöstövalinnat tiedokseen. 
 

Päätös: 
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOUKSET KEVÄÄLLÄ 2021 
Yh 70 § 
 

Yhtymähallituksen kokoukset keväällä 2021 esitetään pidettäväksi seuraavasti: 
 
tiistai 26.1.2021 klo 17.00   
torstai 18.2.2021 klo 17.00   
tiistai 23.3.2021 klo 17.00   
tiistai 27.4.2021 klo 17.00   
torstai 27.5.2021 klo 15.30, samana päivänä yhtymäkokous  

 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallituksen kokoukset pidetään keväällä 2021 yllä olevan aikataulun mukaan. 

 
Päätös: 
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Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

KASVATUS- JA OHJAUSALAN PERUSTUTKINNON JÄRJESTÄMISLUVAN HAKEMINEN 
 
Yh 15 § 

Ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestäminen edellyttää opetus- ja 
kulttuuriministeriön myöntämää tutkintojen ja koulutuksen järjestämislupaa.  

 
Lain ammatillisesta koulutuksesta (531/2017 § 28) mukaan järjestämislupa voidaan 
myöntää hakijalle, jolla on hakemansa tehtävän toteuttamiseksi tarvittava osaaminen 
ja riittävä yhteistyö työ- ja elinkeinoelämän kanssa sekä taloudelliset ja toiminnalliset 
edellytykset haetun tehtävän mukaisten tutkintojen ja koulutuksen asianmukaiseen 
järjestämiseen. Edellytysten arvioinnissa otetaan huomioon toiminnan laatu, 
vaikuttavuus ja tuloksellisuus. Opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämislupien 
myöntäminen perustuu siihen, että niillä muodostetaan kokonaisuus, jolla varmistetaan 
ammatillisen koulutuksen riittävä saatavuus.  

 
Valtioneuvosto asetuksen ammatillisesta koulutuksesta (673/2017 § 7) mukaan 
järjestämislupahakemuksessa on selvitettävä perusteluineen haettavat tutkinnot ja 
koulutukset sekä niiden suunniteltu aloittamisajankohta, opetus- ja tutkintokielet, 
toiminta-alue, toiminnan suunniteltu laajuus opiskelijavuosina sekä muut haettavat 
oikeudet ja tehtävät. Kun muutosta haetaan voimassa olevaan järjestämislupaan, 
hakemuksessa selvitetään asiat siltä osin, kun ne liittyvät haettaviin muutoksiin. 
Haettaessa järjestämislupaa tutkintoon tai koulutukseen, jonka järjestämiseen hakijalla 
ei ole voimassa olevaa järjestämislupaa, järjestämislupahakemukseen on liitettävä 
mainittuja haettavia tutkintoja ja koulutuksia koskeva tutkinto- tai koulutuskohtainen 
suunnitelma osaamisen arvioinnin toteuttamisesta. 

 
Sataedu on hakenut koulutuksen järjestämislupaa kasvatus- ja ohjausalan 
perustutkinnolle 23.8.2018.  

 
Satakunnan alueella on runsaasti työnhakijoita, jotka hakevat mm. lastenhoitotyötä. 
Kyseisessä työnhakijaryhmässä on työnhakijoita, joilta puuttuu ammatillinen koulutus, 
koulutus on eri alalle tai se on vanhentunut. 

 
Sataedun järjestämisluvassa oleva kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto mm. osana 
VOS-työvoimakoulutustarjontaa mahdollistaisi TE-toimistolle yhden työvoima-
koulutusvaihtoehdon lisää, kun suunnitellaan uusia työvoimakoulutuksia Satakunnan 
alueelle ja etsitään TE-toimiston asiakkaille sopivaa työvoimakoulutusvaihtoehtoa 
asiakkaan työllistymiseksi.  

 
Sataedulla on jo nyt hyvät valmiudet haettavan tutkinnon järjestämiseen tarvittavasta 
osaamisesta, ja tarvittaessa lisää osaamista on mahdollista hankkia, joko 
määräaikaisilla tai toistaiseksi voimassa olevilla virkasuhteilla. Sataedussa on tällä 
hetkellä vakituisesti palkattuna useita opettajia, joilla on tässä haettavassa tutkinnossa 
vaadittavaa varhaiskasvatuksen ja perhetyön tai nuoristotyön osaamista. 

 
Lisäksi mm. maakunnan seurakunnista ja DIAK ammattikorkeakoulusta on luvattu 
tehdä yhteistyötä tutkinnossa vaadittavan seurakunta-alan asiantuntemuksen 
lisäämiseksi.  
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Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

KASVATUS- JA OHJAUSALAN PERUSTUTKINNON JÄRJESTÄMISLUVAN HAKEMINEN 
(jatkuu) 
 

Olemassa oleva vahva ja kattava kasvatus-, kuntoutus-, sosiaali- ja 
terveydenhuoltoalan ammattilaisten opettajaresurssi sekä hyvä yhteistyöverkosto 
maakunnan kasvatus-, kuntoutus-, sosiaali- ja terveydenhuoltoalan työnantajien 
kanssa takaavat laadukkaan valmistautumisen uuden tutkinnon järjestämiseen liittyviin 
opettajarekrytointeihin sekä vahvaan sidosryhmäyhteistyöhön.  

 
Satakunnan kunnat ja osa maakunnan ulkopuolella olevista kunnista sekä osa alueen 
kolmannen sektorin toimijoista suosittelevat Sataedulle tutkinnon järjestämisluvan 
hakemista. Tutkimustietoa varhaisten vuosien merkityksestä tulee jatkuvasti lisää ja 
siksi varhaiskasvatuksen laatua onkin mahdollista nostaa juuri koulutetun ja osaavan 
henkilöstön avulla.  

 
Satakunnan alueella toimii Kankaanpään opisto, joka oman ilmoituksensa mukaan 
toteuttaa ao. tutkintoa vain Tampereella tai verkon välityksellä.  

 
Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto täydentää Sataedun tutkintojen antovalikoimaa 
mahdollistaen alan opiskelijoille mahdollisimman yksilöllisten ja työelämää palvelevien 
opintopolkujen rakentamisen Satakunnassa ja lähiopetuksena.  

 
Satakunnan koulutuskuntayhtymä laajana maakunnallisena koulutuksen järjestäjänä 
pystyy lisäämään tämän osa-alueen tarvittavaa osaamista. Kasvatus- ja ohjausalan 
ammattitukinnon järjestämislupa Satakunnan koulutuskuntayhtymässä jo on.  

 
Edellä olevaan viitaten: Sataedulla on haettavaan tutkintoon riittävä osaaminen ja 
alueen työ- ja elinkeinoelämän esittämä tarve ja taloudelliset sekä toiminnalliset 
edellytykset. Lisäksi ottaen huomioon Satakunnasta puuttuva alan koulutuksen 
tarjonta ja jotta varmistetaan alan tutkintojen laadukas ja monipuolisempi 
maakunnallinen tarjonta, Satakunnan koulutuskuntayhtymä hakee kasvatus- ja 
ohjausalan perustutkinnon järjestämislupaa.  

 
Esityslistan liitteenä on luettelo järjestämislupahakemusta tukevista kuntien 
sivistystoimista ja muista asiaa puoltavista tahoista. 

 
Lisätietojen antaja, koulutuspäällikkö Heli Sulkava, p. 040 199 4203 

 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
1) Yhtymähallitus päättää, että Satakunnan koulutuskuntayhtymä hakee opetus- ja 

kulttuuriminiteriöltä järjestämislupaa kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon 
järjestämiseen. 

2) Yhtymähallitus valtuuttaa rehtori Anne Laineen tekemään järjestämislupa-
hakemuksen. 

 
Päätös: 
Päätösehdotus hyväksyttiin. 

     
 

https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/EbEUodQ30gdAmFCQBXrQ2ooBwsywoaNMzlhKfbkKOkSirw
https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/EbEUodQ30gdAmFCQBXrQ2ooBwsywoaNMzlhKfbkKOkSirw
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Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

KASVATUS- JA OHJAUSALAN PERUSTUTKINNON JÄRJESTÄMISLUVAN HAKEMINEN 
(jatkuu) 
 
Yh 71 § 
 

Opetus- ja kulttuuriministeriö ei myöntänyt Satakunnan koulutuskuntayhtymälle 
oikeutta järjestää kasvatus- ja ohjausalan perustutkintoa.  

 
Liitteenä opetus- ja kulttuuriministeriön päätös Satakunnan koulutuskuntayhtymän 
ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämisluvan muutoksesta.  
 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallitus merkitsee päätöksen tiedokseen. 
 
Päätös: 

 
 
 
 
 

https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/Ee4Ctn9YnvtJhZxwQSJ0wyYBnazYaUIQOuDs4MumEtsCYA
https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/Ee4Ctn9YnvtJhZxwQSJ0wyYBnazYaUIQOuDs4MumEtsCYA
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Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

HAKEMUS JÄRJESTÄMISLUVAN MUUTTAMISESTA KOULUTUSVIENNIN TAKIA 
 
Yh 48 § 

Satakunnan koulutuskuntayhtymä on laajentanut kansainvälistä toimintaansa EU:n 
ulkopuolelle vuodesta 2016. Satakunnan ammattikorkeakoulun ja muiden 
ammatillisten koulutuksen järjestäjien kanssa on suuntauduttu Kiinaan tavoitteena 
koulutusvienti. Sataedusta on valmistelu koulutusvientiä Kiinaan yksin tai yhdessä 
muiden toimijoiden kanssa, Sataedussa on vieraillut useampi kiinalaisryhmä eri 
ammatillisista oppilaitoksista. Ensimmäiset markkinaehtoiset koulutusvientikoulutukset 
ovat toteutuneet vuoden 2018 aikana.  

 
Alla ote ammatillisen koulutuksen lainsäädännöstä, josta käy ilmi, että koulutuksen 
järjestäjä voi kouluttaa järjestämislupansa mukaisesti. Ensimmäiset toteutuneet 
koulutukset ovat olleet räätälöityjä koulutuksia kiinalaisille ammatillisille oppilaitoksille. 

 
Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017 § 33 mukaan ”koulutuksen järjestäjä 
voi järjestää opiskelijaryhmälle järjestämisluvassa määrättyjä tutkintoja ja 
tutkinnon osia sekä niihin valmistavaa tutkintokoulutusta niin, että koulutuksen tilaa 
ja rahoittaa Suomen valtio, toinen valtio, kansainvälinen järjestö taikka 
suomalainen tai ulkomainen julkisyhteisö, säätiö tai yksityinen yhteisö 
(tilauskoulutus). 
 
Tilauskoulutusta ei voida järjestää Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden 
kansalaisille eikä niille, jotka Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden muun 
sopimuspuolen kanssa tekemän sopimuksen mukaan rinnastetaan Euroopan 
unionin kansalaisiin, eikä edellä mainittujen perheenjäsenille. Tilauskoulutusta ei 
myöskään voida järjestää niille, joilla on ulkomaalaislaissa (301/2004) tarkoitettu 
Euroopan unionin sininen kortti, jatkuva tai pysyvä oleskelulupa tai pitkään 
oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EU-oleskelulupa, eikä edellä mainittujen 
perheenjäsenille. Perheenjäsenen määrittelyyn sovelletaan ulkomaalaislakia. 
 
Tilauskoulutukseen ei sovelleta, mitä 70–79 ja 95 §:ssä säädetään, jos 
tilauskoulutus järjestetään muualla kuin Suomessa. Tilauskoulutukseen ei muutoin 
sovelleta, mitä 10 luvussa säädetään. ” 

 
Koulutusviennin volyymin kasvaessa koko tutkinnon myöntäminen englanninkielelle on 
välttämätön edellytys taloudellisesti kannattavalla koulutusviennille. Sataedun 
järjestämislupa rajaa tutkinnon myöntämisen vain suomenkieleen. Sataedu voi 
järjestää kuitenkin koulutusta englanninkielellä. 

 
Lisätietojen antaja, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio p. 040 199 4101 
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Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

HAKEMUS JÄRJESTÄMISLUVAN MUUTTAMISESTA KOULUTUSVIENNIN TAKIA (jatkuu) 
 

Yhtymähallituksen puheenjohtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallitus valtuuttaa kuntayhtymän johtajan hakemaan Satakunnan 
koulutuskuntayhtymän järjestämislupaan lisäystä, että opetus- ja tutkintokieleksi tulee 
myös englanninkieli tieto- ja tietoliikennetekniikan-, sähkö- ja automaatioalan-, sekä 
sosiaali- ja terveysalan perustutkinnoissa. 
 
Päätös: 

 Päätösehdotus hyväksyttiin. 
     
 
Yh 72 § 
 

Opetus- ja kulttuuriministeriö ei myöntänyt Satakunnan koulutuskuntayhtymälle 
tutkintokieleksi myös englantia sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon, tieto- ja 
viestintätekniikan perustutkintoon eikä sähkö- ja automaatioalan perustutkintoon.  

 
Liitteenä opetus- ja kulttuuriministeriön päätös Satakunnan koulutuskuntayhtymän 
ammatillisten tutkintojen ja koulutuksen järjestämisluvan muutoksesta.  
 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallitus merkitsee päätöksen tiedokseen. 
 
Päätös: 

 
 
 
 

https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/EcenGM-mj7xDrqnt7671KacBHEi--fffb2yZZBRTUC2XvQ
https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/EcenGM-mj7xDrqnt7671KacBHEi--fffb2yZZBRTUC2XvQ
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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: 
 
65 §, 66 §, 67 §, 68 §, 69 §, 70 §, 71 §, 72 § 
 
 
 

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

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: 
 
 
 
 
 

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

