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

AIKA Torstai 27.5.2021 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 
Kirsi-Marjo Halonen, koulutusjohtaja/rehtorin varahenkilö 
 
 

ALLEKIRJOITUKSET 
 
 
 

Pöytäkirja allekirjoitetaan sähköisesti. 
 
 
Katri Kujanpää 
Puheenjohtaja  

 
 
 
Ari Lappi 
Pöytäkirjanpitäjä 

KÄSITELLYT ASIAT 18 - 26 § 

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Satu Törmä ja Ari Prinkkala. 

 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 

 

 

Allekirjoitukset 

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti. 
 
 
Satu Törmä 
pöytäkirjantarkastaja 

 
 
 
Ari Prinkkala 
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 

KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN PALKAN TARKASTAMINEN 
Yh 18 § 
 

Kuntayhtymän johtajalla on johtajasopimus, minkä mukaan ”Johtaja on toistaiseksi 
voimassa olevassa KVTES:n mukaisessa virkasuhteessa työnantajaan. Johtajan 
palkkauksen tulee olla kilpailukykyinen suhteessa muihin julkishallinnon ja muiden 
sektoreiden johtajan viroissa työskentelevien palkkatasoon sekä oikeassa suhteessa 
johtajan alaisten palkkaukseen nähden.” 

 
Kuntayhtymän johtajan palka tarkastettiin edellisen kerran 10.1.2013. 

 
Kuntayhtymän johtajalla on sopimuspalkka. Kuukausipalkka on 7607,03 € ja lisäksi 
hänellä on puhelinetu 20 €/kk. Sopimuspalkka on kokonaispalkka, johon ei tule 
työkokemuslisää ja se korottuu vain KVTES:n yleiskorotuksilla, ei muilla korotuksilla. 
 
Lisätietojen antaja, yhtymähallituksen puheenjohtaja Katri Kujanpää, p. 044 710 5312 

 
Yhtymähallituksen puheenjohtajan päätösehdotus: 
Kuntayhtymän johtajan palkkaa korotetaan 900 € 1.6.2021 lukien. Uusi kuukausipalkka 
on korotuksen jälkeen 8507,03 €. 
 
Matti Isokallio poistui kokouksesta 18 §:n käsittelyn ajaksi. 

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

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

KUORMA-AUTON HANKINTA LOGISTIIKAN OPETUSKÄYTTÖÖN 
Yh 19 § 
 

Satakunnan koulutuskuntayhtymän logistiikka-alan koulutukseen on tarpeellista 
hankkia kuorma-auto, jotta kalusto on opetuksen kannalta riittävällä tasolla. Kuorma-
auton hankinta sisältyy kuntayhtymän vuoden 2021 investointisuunnitelmaan.  

  
Viranhaltijoiden hankintavaltuus on 60.000 euroon asti. 

 
Tarjoukset kuorma-autosta pyydettiin Hilman kautta. Ensimmäinen tarjouspyyntö 
lähetettiin 25.3.2021. Tarjouspyyntöön saatiin määräaikaan mennessä kolme 
tarjousta. Tarjousten arvioinnin jälkeen talous- ja hallintojohtaja keskeytti hankinnan. 
Uusi tarjouspyyntö julkaistiin 6.5.2021. Tarjouspyyntöön saatiin kaksi tarjousta. 
 
Esityslistan liitteenä on tarjouspyyntö 25.3.2021, päätös hankinnan keskyttämisestä ja 
tarjouspyyntö 6.5.2021. 

 
Hankinnan arvioitu kokonaiskustannus oli 150 000 € (alv 0%). Tarjousten mukaiset 
ajoneuvon hinnat ovat: 
- Volvo Finland Ab: 148 620,00 €  

- Scania Suomi Oy: 150 500,00 € 

 
Tarjouspyynnön mukaan hankintapäätös tehdään kokonaistaloudellisen arvioinnin 
mukaan (paras hinta/laatusuhde). Hankintahinnan lisäksi on arvioitu tarjottavan 
ajoneuvon tekniset ominaisuudet. Tehdyn arvioinnin perusteella 
kokonaistaloudellisesti parhaan tarjouksen on tehnyt Volvo Finland Ab. 

 
Esityslistan liitteenä on tarjousten avauspöytäkirja, Scania Suomi Oy:n tarjous, Volvo 
Finland Ab:n tarjous ja tarjousten vertailutaulukko. 

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

 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallitus päättää, että Satakunnan koulutuskuntayhtymä hankkii kuorma-auton 
opetuskäyttöön Volvo Finland Ab:ltä tarjouksen mukaisesti. 

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

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

SOPIMUS VIESTINTÄ- JA TIETOLIIKENNEPALVELUISTA 
Yh 20 § 
 

Satakunnan koulutuskuntayhtymän toimipaikkojen verkon tietoliikenneoperaattorina 
toimii DNA Oyj. Tuotemuutosten sekä Sataedun tarpeiden vuoksi on ajankohtaista 
päivittää sopimus vastaamaan nykytilanteen tarpeita. 

 
Esityslistan liitteenä on DNA Oyj:n tarjous sopimukseksi Satakunnan 
koulutuskuntayhtymän viestintä- ja tietoliikennepalveluista. 

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

 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

 Yhtymähallitus päättää 
1) hyväksyä liitteenä olevan DNA Oyj:n tarjouksen sopimukseksi viestintä- ja 

tietoliikennepalveluista ajalle 1.6.2021–31.5.2024 ja 
2) valtuuttaa kuntayhtymän johtajan tekemään tarvittavia pienimuotoisia muutoksia 

sopimukseen sopimuskauden aikana. 
 

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

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.3.2021 
Yh 21 § 
 

Vuoden 2021 talousarvion toteutumisvertailu 31.3.2021, investointiosan 
toteumavertailu 31.3.2021 sekä rahoituslaskelma 31.3.2021 ovat esityslistan liitteenä.  

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

 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:  
Yhtymähallitus merkitsee talousarvion toteutumisvertailut tiedokseen.  

 
Päätös: 

 Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
 
 

https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/ESfvZqBROhdLiXKPdyiFnIUBxHM90ZWYpEIENkJnFsLzMA
https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/EVwvoVN4kMpIs0UTHTRKp7sBrqSgv-ePk2wC5Dyd9cS_ug
https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/EVwvoVN4kMpIs0UTHTRKp7sBrqSgv-ePk2wC5Dyd9cS_ug
https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/EdO8UUA3fXlNn93-dlAA-5EBa0at8oJv0gZqprkdeJk2vg
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN STRATEGIARAHOITUKSEN HAKEMINEN VUONNA 2021 
 
Yh 14 § 

Strategiarahoitus täydentää harkinnanvaraisena korotuksena myönnettävää 
lisärahoitusta uusien opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä tuntiopettajien 
opetustuntimäärän lisäämiseen sekä opetuksen tukihenkilöstön palkkaamiseen. 
Lisärahoituksen rinnalla opetus- ja kulttuuriministeriö kohdentaa strategiarahoitusta 
sellaisiin ohjaus- ja tukipalvelujen sekä oppimisympäristöjen kehittämishankkeisiin, 
joilla voidaan varmistaa opiskelijoiden saamaa riittävää opetusta ja ohjausta samalla 
kehittäen toimintamalleja toimintaympäristön muutoksista pidemmällä aikajänteellä 
nouseviin tarpeisiin. 

 
Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti kesäkuussa 2020 ammatillisen koulutuksen 
laadun ja tasa-arvon kehittämisohjelman eli Oikeus osata -ohjelman. 
Kehittämisohjelman toteutusta resursoidaan ohjelmaan varattujen valtionavustuksien 
ohella strategiarahoituksella. Opetuksen ja ohjauksen laadun parantamisella ja 
kehittämisellä, oppimisympäristöjen kehittämisellä ja koulutuksen järjestäjien tieto-
osaamisen sekä palvelukyvyn parantamisella tuetaan hallituksen keskeisten 
tavoitteiden, kuten oppivelvollisuuden laajentamisen, jatkuvan oppimisen uudistuksen 
sekä kotouttamista tukevien kehittämistoimien valmistelua kokonaisvaltaisesti. 
Toimenpiteillä tuetaan myös osaltaan koulutuspoliittisen selonteon tavoitteiden 
toteuttamista. 

 
Vuosina 2020–2022 strategiarahoitusta myönnetään seuraaviin kehittämis-
kokonaisuuksiin: 
- Opetuksen ja ohjauksen laadun parantaminen 
- Oppimisympäristöjen kehittäminen 
- Koulutuksen järjestäjien tieto-osaamisen parantaminen 
- Koulutuksen järjestäjien yhdistymisten tukemiseen 
- Ammattitaitokilpailujen järjestämiseen 

 
Varainhoitovuoden 2021 talousarvion mukaisesti strategiarahoituksen osuus on 0,78 
prosenttia ammatillisen koulutuksen määrärahasta eli 15 miljoonaa euroa. 

 
Strategiarahoitushakemus on toimitettava opetus- ja kulttuuriministeriöön viimeistään 
17.5.2021.  

 
Opetus- ja kulttuuriministeriön kirje ja lisätietoja strategiarahoituksen hakemisesta 
löytyy ministeriön sivuilta https://minedu.fi/strategiarahoituksen-valmistelu. 

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

 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallitus päättää valtuuttaa kuntayhtymän johtaja Matti Isokallion 
valmistelemaan vuoden 2021 strategiarahoitushakemuksen. 
 
Päätös: 
Päätösehdotus hyväksyttiin. 

     

https://minedu.fi/strategiarahoituksen-valmistelu
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN STRATEGIARAHOITUKSEN HAKEMINEN VUONNA 2021 
(jatkuu) 
 
Yh 22 § 
 
 Esityslistan liitteenä on strategiarahoitushakemus. 
 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:  
Yhtymähallitus merkitsee hakemuksen tiedokseen.  

 
Päätös: 
Päätösehdotus hyväksyttiin. 

 
 
 
 
 
 
 

https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/EcS3DWXOM4lGg7B6XEZfU6MBMLgsck3atJo2opzNmiTCOA
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Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

VARAINHOITOVUODEN 2021 LISÄSUORITEPÄÄTÖKSELLÄ OPETTAJIEN JA OHJAAJIEN 
PALKKAAMISEEN SEKÄ KORONAVIRUSEPIDEMIAN JOHDOSTA TARVITTAVIIN 
TUKITOIMIIN MYÖNNETTÄVIEN LISÄRAHOITUSTEN HAKEMINEN 
 
Yh 11 § 

Vuoden 2021 ensimmäisellä lisäsuoritepäätöksellä on haettavana kaksi kokonaisuutta:  
 
Lisärahoitus opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen 
tukitoimiin: 
Nyt myönnettävänä on vuoden 2021 talousarviossa päätetty 80 miljoonan euron 

lisärahoitus. Ministeriön tarkoituksena on myöntää vuoden 2021 lisärahoitus pääosin 

samojen laskennallisten kriteerien perusteella kuin vuonna 2020 myönnetty 

lisärahoitus, mutta käyttäen tuoreempaa tilastoaineistoa. Mikäli koulutuksen järjestäjä 

pitää esitettyä lisärahoituksen laskennallista jakotapaa hyvänä, sen tulee ilmoittaa 

hakulomakkeella hakevansa ministeriön esittämillä kriteereillä ja painoarvoilla sille 

kohdentuvaa osuutta lisärahoituksesta eikä sen ei tarvitse erikseen perustella 

hakemusta. 

 
Mikäli koulutuksen järjestäjä hakee lisärahoitusta ministeriön jakoesityksestä 
poikkeavalla tavalla, lisärahoitusta haetaan tarkkana euromääränä. Perusteluissa 
esitetään, millä perusteilla sen hakema lisärahoitusosuus muodostuu ja miksi se 
poikkeaa ministeriön esittämän esimerkinomaisen laskelman mukaisesta 
euromäärästä. 

 
Sataedun osuus ministeriön laskentakriteerien perusteella on yhteensä noin 1,04 M€.  

 
Lisärahoitus koronavirusepidemian johdosta tarvittaviin tukitoimiin: 
Hallitus on antanut 25.2.2021 eduskunnalle vuoden 2021 ensimmäisen 

lisätalousarvioesityksen, jossa ammatilliseen koulutukseen ehdotetaan 17,5 miljoonan 

euron lisärahoitusta käytettäväksi koronavirusepidemian johdosta tarvittaviin 

tukitoimiin opintojen keskeyttämisen ehkäisemiseksi ja opiskelijoiden hyvinvoinnin 

lisäämiseksi sekä opiskelijoiden osaamiserojen tasoittamiseksi ja valmistuvien 

ammattiosaamisen varmistamiseksi. Lisärahoitus asetetaan hakuun hallituksen 

esityksen mukaisena. 

  

Lisärahoitusta koronavirusepidemian johdosta tarvittaviin tukitoimiin opintojen 
keskeyttämisen ehkäisemiseksi ja opiskelijoiden hyvinvoinnin lisäämiseksi sekä 
opiskelijoiden osaamiserojen tasoittamiseksi ja valmistuvien ammattiosaamisen 
varmistamiseksi haetaan perusrahoituksen harkinnanvaraisena korotuksena. 
 
Lisärahoitusta hakevien tulee esittää hakemuksessa suunnitelma siitä, miten 
lisärahoitus tultaisiin käyttämään. Nyt haettavana olevalla lisärahoituksella on 
mahdollista jatkaa vuonna 2020 myönnetyllä lisärahoituksella käynnistettyjä toimia tai 
aloittaa täysin uusia toimia. Rahoitusta tulee hakea vain sellaisiin toimiin, jotka 
pystytään toteuttamaan pääasiallisesti vuoden 2021 aikana. 
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Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

VARAINHOITOVUODEN 2021 LISÄSUORITEPÄÄTÖKSELLÄ OPETTAJIEN JA OHJAAJIEN 
PALKKAAMISEEN SEKÄ KORONAVIRUSEPIDEMIAN JOHDOSTA TARVITTAVIIN 
TUKITOIMIIN MYÖNNETTÄVIEN LISÄRAHOITUSTEN HAKEMINEN (jatkuu) 
 
Yh 11 § 

Hakemus tulee toimittaa ministeriöön 31.3.2021 mennessä. Ministeriön tarkoituksena 
on päättää lisärahoituksista 7.5.2021 mennessä. 

 
Opetus- ja kulttuuriministeriön kirje ja lisätietoja rahoitusten hakemisesta löytyy 
ministeriön sivuilta https://minedu.fi/lisasuoritepaatosten-valmistelu.  

 
Esityslistan liitteenä on ehdotus hakemukseksi vuoden 2021 ensimmäisellä 
lisäsuoritepäätöksellä myönnettävien rahoitusten saamiseksi. 

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

 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:  
Yhtymähallitus päättää  
1) hakea opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen lisärahoitusta opetus- ja 

kulttuuriministeriön ehdottamien kriteereiden mukaisesti ja 
2) hakea rahoitusta koronaepidemian johdosta tarvittaviin tukitoimiin 200 000 euroa. 

 
 Päätös: 
 Päätösehdotus hyväksyttiin 
     
 
Yh 15 § 

Yhtymähallituksen käsittelemässä ehdotuksessa hakemukseksi oli virheellinen tieto 
vuonna 2020 lomautettujen ohjaajien määrässä. Tiedot ja perustelut korjattiin 
hakemukseen ennen sen lähettämistä ministeriöön. 
 
Esityslistan liitteenä on korjattu ministeriöön lähtetty hakemus vuoden 2021 
ensimmäisellä lisäsuoritepäätöksellä myönnettävien rahoitusten saamiseksi. 

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

 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:  
Yhtymähallitus merkitsee hakemuksen tiedokseen. 
 
Päätös: 
Päätösehdotus hyväksyttiin. 
    

  

https://minedu.fi/lisasuoritepaatosten-valmistelu
https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/EY4AUH8rB01Iun1dLFe-52sB-p61YisFWeQIOnQmjmX1AA
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Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

VARAINHOITOVUODEN 2021 LISÄSUORITEPÄÄTÖKSELLÄ OPETTAJIEN JA OHJAAJIEN 
PALKKAAMISEEN SEKÄ KORONAVIRUSEPIDEMIAN JOHDOSTA TARVITTAVIIN 
TUKITOIMIIN MYÖNNETTÄVIEN LISÄRAHOITUSTEN HAKEMINEN (jatkuu) 
 
Yh 23 § 
 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on tehnyt vuoden 2021 ensimmäisen 
lisäsuoritepäätöksen.  
 
Satakunnan koulutuskuntayhtymälle myönnettiin rahoitusta seuraavasti: 
- Perusrahoituksen harkinnanvarainen korotus opettajien ja ohjaajien 

palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin 1 089 046 € 
- Perusrahoituksen harkinnanvarainen korotus koronavirusepidemian johdosta 

tarvittaviin tukitoimiin 139 000 € 
- Perusrahoituksen harkinnanvarainen korotus yhteensä 1 228 046 € 
 
Harkinnanvaraisten korotusten perustelut, opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen 
sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin myönnettävä lisärahoitus: 
”Satakunnan koulutuskuntayhtymä 
Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun 
lain 32 e §:n nojalla koulutuksen järjestäjälle vuodelle 2021 myönnettävää ammatillisen 
koulutuksen perusrahoitusta. Harkinnanvaraisen korotuksen määrä ilmenee 12.5.2021 
päivätyn vuoden 2021 ensimmäisen lisäsuoritepäätöksen liitteenä olevan raportin 
sarakkeesta 1 (liite 1). Harkinnanvarainen korotus myönnetään täysimääräisesti 
koulutuksen järjestäjän hakemuksen mukaisena.” 
 
Harkinnanvaraisten korotusten perustelut, koronavirusepidemian johdosta 
tarvittaviin tukitoimiin myönnettävä lisärahoitus: 
”Satakunnan koulutuskuntayhtymä 
Opetus- ja kulttuuriministeriö korottaa opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun 
lain (1705/2009) 32 e §:n nojalla hakemuksenne perusteella koulutuksen järjestäjälle 
vuodelle 2021 myönnettävää ammatillisen koulutuksen perusrahoitusta 
koronavirusepidemian johdosta tarvittavia tukitoimia varten. Harkinnanvaraisen 
korotuksen määrä ilmenee 12.5.2021 päivätyn vuoden 2021 ensimmäisen 
lisäsuoritepäätöksen liitteenä olevan raportin sarakkeesta 2 (liite 1). Harkinnanvaraisen 
korotuksen määrä perustuu tukea tarvitsevien opiskelijoiden määrään edellä kuvatun 
mukaisesti.” 
 
Lisäsuoritepäätös ja liitteet löytyvät: https://minedu.fi/lisasuoritepaatokset  

 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:  
Yhtymähallitus merkitsee lisäsuoritepäätöksen tiedokseen. 
 
Päätös: 
Päätösehdotus hyväksyttiin. 

 
 
 

https://minedu.fi/lisasuoritepaatokset
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Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

HENKILÖSTÖVALINNAT 
Yh 24 § 
 

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

 
Kuntayhtymän johtaja on valinnut keväällä 2021 seuraavat henkilöt Satakunnan 
koulutuskuntayhtymässä avoinna olleisiin virkoihin/työsuhteisiin:  

 
- Lehtori (hoitotyö) Kirsi Jaakkola 
- Lehtori (hoitotyö) Sini-Charlotta Kamberg 
- Lehtori (välinehuolto) Heidi Kiuru 
- Opinto-ohjaaja Heini Leván 
- Opintosihteeri Tanja Tuominen 
- Lehtori (valma-koulutus) Kaisu Viertonen 

 
Kuntayhtymän johtaja esittelee henkilövalinnat yhtymähallitukselle.  

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

 
Kuntayhtymän johtajan päätösesitys:  
Yhtymähallitus merkitsee henkilöstövalinnat tiedokseen.  

 
Päätös: 

 Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

YHTYMÄKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN 
Yh 25 § 
 

Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 1 §:n mukaan yhtymäkokouksen kutsuu koolle 
yhtymähallitus. 
 
Perussopimuksen 9 §:n mukaan yhtymäkokous valitsee yhtymähallituksen, 
tarkastuslautakunnan jäsenet sekä näille henkilökohtaiset varajäsenet ja nimeää 
yhtymähallituksen ja tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 
Yhtymäkokous voi valita tarvittaessa kuntayhtymään muitakin toimielimiä. 
 
Lisätietojen antaja kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio, p. 040 199 4101 
 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallitus päättää kutsua Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhtymäkokouksen 
koolle tiistaina 31.8.2021 klo 14.00 Sataedu Ulvilassa tai sähköisesti Teamsillä 
tilanteesta riippuen. 
 
Päätös: 
Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOUKSET 
Yh 26 § 
 

Nykyisen yhtymähallituksen vuoden 2021 loput kokoukset esitetään pidettäväksi 
seuraavasti: 

 
tiistai 15.6.2021 klo 17.00, Teams 
torstai 17.8.2021 klo 17.00, Merikarvia 

 
 Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 Yhtymähallituksen kokoukset pidetään yllä olevan aikataulun mukaan. 
 
 Päätös: 
 Päätettiin pitää yhtymähallituksen kokoukset seuraavasti: 
 tiistai 15.6.2021 klo 15.30, Teams 
 tiistai 17.8.2021 klo 15.00, Merikarvia 
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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: 
 
22 §, 23 §, 24 §, 25 §, 26 § 
 
 
 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, 
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät: 
 
18 §, 20 § 
 
 
 

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: 
 
18 §, 20 § 
 
 
 

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 
Sähköinen asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/ 
 

Kunnallisvalitus, pykälät: 
19 § 
 

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

