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KOKOUSPAIKKA Teams 

   

1 § Taitaja2022-kilpailujen tilannekatsaus 

2 § Talouden ja toiminnan raportointi jäsenkunnille 

3 § Satakunnan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen muutos 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 

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 Tiistai 26.1.2021 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 
Tuomas Mäki-Ontto, kehitysjohtaja/Taitaja 2022 kilpailupäällikkö 
 
 

ALLEKIRJOITUKSET 
 
 
 

Pöytäkirja allekirjoitetaan sähköisesti. 
 
 
Katri Kujanpää 
Puheenjohtaja  

 
 
 
Ari Lappi 
Pöytäkirjanpitäjä 

KÄSITELLYT ASIAT 1 - 3 § 

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Pasi Koski ja Raimo Härmä. 

 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 

 

 

Allekirjoitukset 

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti. 
 
 
Pasi Koski 
pöytäkirjantarkastaja 

 
 
 
Raimo Härmä 
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 

TAITAJA2022-KILPAILUJEN TILANNEKATSAUS 
Yh 1 § 
 

Ammatillisen koulutuksen suurtapahtuma Taitaja järjestetään 16.–19.5.2022 Porissa. 
Taitaja-kilpailussa ammattiin opiskelevat nuoret kilpailevat SM-mitaleista ammatillisiin 
perustutkintoihin perustuvissa lajeissa. Tapahtuma koostuu Taitaja-, TaitajaPLUS- ja 
Taitaja9-kilpailuista sekä oheisohjelmasta. Sataedu järjestää tapahtuman 
yhteistyössä Winnovan kanssa. 

 
Taitaja2022-kilpailujen kilpailupäällikkö Tuomas Mäki-Ontto esittelee kokouksessa 
tapahtuman järjestelyjen tilannetta. 

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

 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallitus merkitsee tilannekatsauksen tiedokseen. 

 
Päätös: 

 
 
 



  KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 
 
 

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu 
Yhtymähallitus    26.1.2021  4 
______________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

TALOUDEN JA TOIMINNAN RAPORTOINTI JÄSENKUNNILLE 
Yh 2 § 
 

Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan yhtymähallitus raportoi vähintään 2 kertaa 
vuodessa toiminnan ja talouden toteutumisesta jäsenkunnille. 

 
Liitteenä kunnille toimitettava raportti 31.12.2020. 

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

 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallitus päättää raportoida jäsenkunnille talouden ja toiminnan toteutumisesta 
31.12.2020 liitteen mukaisesti. 

 
Päätös: 

 
 
 
 

https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/ES1yTmuUP0dPon-v-mxw3mwB5NU631W71K8IHHB9NNMpuw
https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/ES1yTmuUP0dPon-v-mxw3mwB5NU631W71K8IHHB9NNMpuw
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________________________________________________________________________________________________ 
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: 
Päätösehdotus hyväksyttiin. 

     
 
Yh 3 § 
 

Satakunnan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen 30 § mukaan perussopimusta 
voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi kolmannesta jäsenkunnista sitä kannattaa ja 
niiden peruspääomaosuus on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien yhteenlasketusta 
peruspääomasta. 

 
Perussopimuksen muutoksen ovat hyväksyneet seuraavien jäsenkuntien valtuustot: 
Eura, Harjavalta, Honkajoki, Huittinen, Kankaanpää, Karvia, Kihniö, Kokemäki, 
Merikarvia, Pori, Säkylä, Ulvila.  
 
Perussopimuksen on hyväksynyt 12 jäsenkuntaa (75 %). Näiden kuntien 
yhteenlaskettu osuus peruspääomasta on 9 275 959,00 (84,9 %).  

 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

 Yhtymähallitus merkitsee tiedokseen, että perussopimuksen muutos on hyväksytty. 
 
 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: 
 
1 §, 2 §, 3 § 
 
 
 

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

