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

AIKA Tiistai 28.9.2021 klo 17.00 

PAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, auditorio 

PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: 

 Ari Prinkkala, puheenjohtaja  

 Pasi Koski, varapuheenjohtaja   

 Raimo Härmä  

 Hannu Juhola  

 Sari Kalliokorpi  

 Tuija Ketola  

 Mika Koivula  

 Aulikki Kuisma  

 Mia Nother  

 Hanna Ollila (Teams-yhteydellä)  

 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. 
 
 
Ari Prinkkala 
Puheenjohtaja  

 
 
 
Ari Lappi 
Pöytäkirjanpitäjä 

KÄSITELLYT ASIAT 30 - 40 § 

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Hannu Juhola ja Sari Kalliokorpi. 

 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 

 

 

Allekirjoitukset 

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti. 
 
 
Hannu Juhola 
pöytäkirjantarkastaja 

 
 
 
Sari Kalliokorpi 
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 

AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN YHTEISHAUN KOULUTUSTARJONTA 2022 
Yh 30 § 
 

Esityslistan liitteenä on esitys yhteishaussa olevasta koulutustarjonnasta vuonna 2022. 
 
Yhteishaun koulutustarjonta 2022 -ehdotuksessa aloituspaikkojen määrässä on 
huomioitu peruskoulun päättävien ikäluokkien koko. Lisäksi on huomioitu myös 
ylioppilaspohjaiset aloituspaikat.  
 
Valmistelussa on otettu huomioon työvoimatarpeen muutos Satakunnassa. 
Perustutkintokoulutuksessa ja osaamisaloissa on uusia koulutusavauksia.  
 
Työvuoden aikana arvioidaan kaikkien perustutkintojen jatkuvan haun aloituspaikkoja. 
Pääsääntöisesti jatkuvan haun kautta aloitus on seuraavissa, aikaisemmin 
yhteishaussa mukana olleissa tutkinnoissa:  tekstiili- ja muotialan perustutkinto 
(suutari), matkailualan perustutkinto (matkailupalvelujen osaamisala), talotekniikka 
(kylmäasennuksen osaamisala).  
 
Perustutkintoon tähtäävässä koulutuksessa yhteishaussa on 345 aloituspaikkaa ja 
TUVA eli tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa 48 aloituspaikkaa. 
TUVA-koulutus tuli VALMA eli tutkintoon valmentavan koulutuksen tilalle osana 
oppivelvollisuuden laajentumista. 
 
Ammatillisessa koulutuksessa (perustutkinto, ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto) 
mitoitusyksikkö on opiskelijavuosi. Sataedun aloille on jaettu opiskelijavuosikiintiöt. 
Yhteishaun aloituspaikkojen määrä on ohjeellinen, koska aloille otetaan opiskelijoita 
myös jatkuvan haun kautta, ja kunkin alan kokonaisopiskelijamäärään vaikuttaa lisäksi 
alalla jatkavien opiskelijoiden määrä. 
 
Työvoimakoulutusten aloitusajat ovat hankintasopimusten mukaisia. Ammatti- ja 
erikoisammattitutkintoihin on aina jatkuva haku. 
 
Lisätietojen antaja, rehtori Anne Laine p. 040 199 4151 
 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:  
Yhtymähallitus päättää  
1) ammatillisen peruskoulutuksen yhteishaun aloituspaikoista oheisen liitteen 

mukaisesti ja  
2) valtuuttaa kuntayhtymän johtajan yhdessä rehtorin kanssa tekemään tarvittaessa 

aloituspaikkojen määriin tarkistuksia.  
 

Päätös: 
Päätösehdotus hyväksyttiin. 

 
 
 
 
  

https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/ERgc0E55cDZNtO_mxfGBRFIBPap2LgZppenuE2tmVnN5Lw
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

TALOUSARVION KEHYS 2022 
Yh 31 § 
 

Satakunnan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen mukaan seuraava alustava 
taloussuunnitelma on toimitettava jäsenkunnille lokakuun loppuun mennessä ja 
hyväksytty taloussuunnitelma marraskuun loppuun mennessä. Taloussuunnitelmaa 
valmisteltaessa jäsenkunnille on varattava tilaisuus esityksen tekemiseen 
kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi.  
 
Kuntayhtymän talousarvion laadinta aloitetaan talousarviokehyksen valmistelulla. 
Yhtymähallituksen hyväksyttyä talousarviokehyksen se lähetetään kuntayhtymän 
jäsenkunnille tiedoksi ja samalla kunnille varataan tilaisuus esityksen tekemiseen 
kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi.  

 
Talousarviokehyksen perusteena ovat  
- kuntayhtymän strategia  
- kuluvan vuoden talousarvio  
- edellisen vuoden tilinpäätös  
- koulutustarjonta 2022 

 
Kehys muodostaa perustan talousarvion ja taloussuunnitelman 2022–2024 
varsinaiselle valmistelutyölle. 

 
Talousarvion kehys 2022 on esityslistan liitteenä.  
 
Talousarviokehys on alijäämäinen. Tärkeimmät syyt tähän ovat varovainen arvio 
tulojen kehityksestä sekä menopuolella korkea henkilöstömenojen taso, mikä tulee 
alenemaan vuonna 2022. Henkilöstömenoja on aiempina vuosina kasvatettu 
tarkoituksella hallitusohjelman mukaisesti opettajien ja ohjaajien rekrytoinneilla. 
 
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 
1) hyväksyä esityslistan liitteenä olevan talousarviokehyksen vuoden 2022 

talousarvion ja taloussuunnitelman 2022–2024 laatimista varten ja  
2) pyytää kuntayhtymän jäsenkunnilta esitykset talousarvioon ja -suunnitelmaan 

kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi.  
 

Päätös: 
 Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
 

https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/EY0QhKb3ceBBuupcq-rVpBQBwN0G-gYHWFyDoL2t96kM1w
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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: 
Päätösehdotus hyväksyttiin. 

     
 
Yh 32 § 
 

Pedagoginen käsikirja on muokkautuva, päivittyvä, täydennettävä ja 
muuttuva asiakirja. Pedagogista käsikirjaa on päivitetty. 
 
Päivitetyt asiat: 
- Tiimiorganisaatiosta saatava hyöty 
- Tiimien vastuut ja velvollisuudet yleisellä tasolla 
- E-oppiminen Sataedussa 
- AMIS-palaute 
- Työpaikalla järjestettävä koulutus 
- Työelämäpalaute + kysymykset 
- Vuosittaiset pedagogiset tavoitteet 2022 
 
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: 
Päätösehdotus hyväksyttiin. 

 
 
 
 

https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/Ec3xbNln2dVEiHOve5nrpBUBesT4ApoFMwS4muYicRXYPA
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Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUIDEN HANKINTA AJALLE 1.1.2017 - 31.12.2020 
 
Yh 48 § 

 
Satakunnan koulutuskuntayhtymän työterveyshuoltopalveluiden kilpailutus toteutettiin 
kesän 2016 aikana yhteistyössä Työterveyslaitoksen asiantuntijoiden kanssa. 
Kilpailutuksen sisällön valmistelu alkoi toukokuussa ja siihen liittyi 
yhteistyötoimikunnan käsittelyn lisäksi myös johdon, henkilöstön ja työterveyshuollon 
edustajien haastatteluja.  
 
Hankinta käsittää lakisääteisen (Työterveyshuoltolaki 1383/2001,12 §) 
työterveyshuollon sekä yleislääkäritasoisen, työterveyspainotteisen sairaanhoidon 
tuottamisen Satakunnan koulutuskuntayhtymän henkilöstölle palveluntarjoajan 
tiloissa. Kilpailutuksen tavoitteena oli, että Satakunnan koulutuskuntayhtymä valitsee 
yhden palveluntoimittajan, jonka kanssa tekee sopimuksen ja jonka vastuulla on 
koordinoida ja vastata myös mahdollisten alihankkijoidensa toiminnasta Sataedun 
sopimuksen, toimintasuunnitelman ja yhteistyössä sovittujen menettelyiden 
mukaisesti.  
 
Sopimuskausi on 1.1.2017 - 31.12.2020. Hankintaan sisältyy myös mahdolliset 
optiovuodet, 1+1 optioina ajalle 1.1.2021 - 31.12.2022. Optioiden käytöstä, palvelun 
laajuudesta ja mahdollisista hintojen tarkistuksista sovitaan erikseen viimeistään kolme 
kuukautta ennen edellisen sopimuskauden päättymistä. 
 
Tarjouspyyntö julkaistiin julkisten hankintojen sähköisessä ilmoituskanavassa 
Hilmassa 15.6.2016, ja tarjouspyynnön ehdot täyttäviä tarjouksia määräaikaan 
5.8.2016 mennessä saapui kolme. Tarjouksen jättivät Mehiläinen Oy, Porin Lääkäritalo 
Oy ja Suomen Terveystalo Oy. Tarjousten vertailuperusteena oli halvin hinta, mutta 
tarjouspyynnössä oli myös useita laadullisia vähimmäisvaatimuksia. Halvimman 
tarjouksen teki Suomen Terveystalo Oy, kokonaishintaan 93.524,30 euroa (alv 0 %). 
 
Liitteenä ovat työterveyshuollon hankintaa koskevat asiakirjat: tarjouspyyntö, 
tarjousten avauspöytäkirja sekä tarjousvertailu. Tarjousasiakirjat ovat 
kokonaisuudessaan nähtävillä kokouksessa. 

 
Yhteistyötoimikunta käsitteli työterveyshuollon kilpailutusta kokouksessaan 12.9.2016. 
Uuden työterveyshuollon toimintasuunnitelman valmistelu ajoittuu syksyyn 2016.  

 
Lisätietojen antaja, talousjohtaja Nina Peltomäki puh. 040 199 4120 
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Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUIDEN HANKINTA AJALLE 1.1.2017 - 31.12.2020 (jatkuu) 
 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
1) Yhtymähallitus päättää, että Satakunnan koulutuskuntayhtymä hankkii 

työterveyshuollon palvelut ajalla 1.1.2017 - 31.12.2020 (optiona vuodet 2021 ja 
2022) Suomen Terveystalo Oy:ltä tarjouksen mukaisesti.  

2) Yhtymähallitus päättää irtisanoa nykyiset työterveyshuollon palvelusopimukset 
Huittisten kaupungin työterveyshuollon, Keski-Satakunnan terveydenhuollon 
kuntayhtymän, Mehiläinen Oy:n, Satakunnan Työterveyspalveluiden ja 
Suomen Terveystalo Oy:n (Rauman nykyinen sopimus) kanssa päättymään 
31.12.2016. 

 
 Päätös: 

Päätösehdotus hyväksyttiin. 
     
 
Yh 52 § 
 

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, että Satakunnan koulutuskuntayhtymä jatkaa sopimusta 
Suomen Terveystalo Oy:n kanssa 31.12.2021 saakka käyttäen yhden optiovuoden. 
 
Päätös: 
Päätösehdotus hyväksyttiin. 

     
 
Yh 33 § 
 

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, että Satakunnan koulutuskuntayhtymä jatkaa sopimusta 
Suomen Terveystalo Oy:n kanssa 31.12.2022 saakka käyttäen viimeisen optiovuoden. 
 
Päätös: 
Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JA AIKUISKOULUTUKSEN 
SOVELTUMATTOMUUDEN RATKAISUJEN TOIMIELIMEN (SORA) NIMEÄMINEN 
Yh 34 § 
 

Satakunnan koulutuskuntayhtymän hallintosäännön mukaan kuntayhtymällä on 
ammatillisen peruskoulutuksen ja aikuiskoulutuksen soveltumattomuuden ratkaisujen 
toimielin. Yhtymähallitus päättää toimielimen jäsenten määrästä ja valitsee jäsenet ja 
nimeää jäsenten joukosta puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. (Hallintosääntö § 9) 

 
Ammatillisen peruskoulutuksen ja aikuiskoulutuksen soveltumattomuuden ratkaisujen 
toimielin (SORA) vastaa kokoonpanoltaan ja tehtäviltään lain 531/2017 § 93 
määräyksiä. (Hallintosääntö § 17) 

 
Toimielimen tehtävänä on päättää opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja 
palauttamisesta, määräaikaisesta erottamisesta, asuntolasta erottamisesta sekä 
opiskelusta pidättämisestä. 

 
Toimielimessä tulee olla ainakin koulutuksen järjestäjän, opiskelijahuollon, opettajien, 
työelämän ja opiskelijoiden edustus. Koulutuksen järjestäjä nimeää toimielimen 
puheenjohtajan ja muut jäsenet enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. 

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

 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:  
Yhtymähallitus päättää  
1) nimetä Satakunnan koulutuskuntayhtymän ammatillisen peruskoulutuksen ja 

aikuiskoulutuksen soveltumattomuuden ratkaisujen toimielimeen 31.8.2024 asti 
seuraavat jäsenet:  

 
Koulutuksen järjestäjän edustaja kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio 
Opiskelijahuollon edustaja opiskelijapalvelupäällikkö Kristiina Salmi 
Opettajien edustaja, kuljetusala lehtori Arto Pynnö 
Työelämän edustaja  sivistysjohtaja Eija Mattila 
Työelämän edustaja  vanhuspalvelujohtaja Anne Vanhatalo 
Opiskelijoiden edustaja, sosiaali- ja terveysala opiskelija Jari Niemi 

 
2) nimetä toimielimen puheenjohtajaksi kuntayhtymän johtaja Matti Isokallion ja 

varapuheenjohtajaksi Kristiina Salmi 
 

3) nimetä toimielimen sihteeriksi ja esittelijäksi opinto-ohjaaja Minna Takkusen.  
 

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

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

OMAKOTITALON MYYNTI  
Yh 35 § 
 

Sataedun rakennusala rakentaa opiskelijatyönä rivi- ja omakotitaloja. Tällä hetkellä 
rakennustyöt ovat käynnissä Harjavallassa kahdessa omakotitalossa, Kankaanpäässä 
omakotitalossa sekä Ulvilassa rivitalossa ja omakotitalossa. 

 
Satakunnan koulutuskuntayhtymän rakennusalan rakentama omakotitalo 
Kankaanpäässä on ollut myynnissä vuodesta 2017 alkaen. Talossa oli vesivahinko 
kevättalvella 2021. 

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

 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:  
Yhtymähallitus päättää  
1) myydä Välikatu 14, 38700 Kankaanpää, kiinteistötunnus 214-2-158-3 hintaan 180 

000 euroa Ari ja Jenni Lehtimäelle ja  
2) valtuuttaa kuntayhtymän johtajan allekirjoittamaan kauppakirjan. 

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

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

VARAINHOITOVUODEN 2021 TOISELLA LISÄSUORITEPÄÄTÖKSELLÄ MYÖNNETTÄVIEN 
RAHOITUSTEN HAKEMINEN 
Yh 36 § 
 

Vuoden 2021 toisella lisäsuoritepäätöksellä on haettavana kaksi kokonaisuutta: 
 
Vuoden 2021 talousarvion määrärahasta varainhoitovuoden aikana jaettavaksi 
jätetty perusrahoitus: Toisella lisäsuoritepäätöksellä perusrahoitusta on jaettavana 
noin 12 011 000 euroa ja tavoitteellisia opiskelijavuosia voidaan jakaa enintään 2 243. 
Opiskelijavuosia on tarkoitus kohdentaa vain sellaisille koulutuksen järjestäjille, joiden 
kuluvan vuoden opiskelijavuositoteuman ministeriö arvioi ylittävän järjestäjälle 
varsinaisella suoritepäätöksellä myönnettyjen tavoitteellisten opiskelijavuosien 
määrän. 
 
Sataedun varsinaisen suoritepäätöksen mukainen tavoitteellisten opiskelijavuosien 
määrä on 2335, OKM:n arvio opiskelijavuositoteumaksi vuodelle 2021 on 2581 eli 
arvioitu ylitys on 246 opiskelijavuotta.  
 
On perusteltua hakea opiskelijavuosilisäystä suuren ylityksen vuoksi. 
 
Vuoden 2021 kolmannen lisätalousarvion rahoitus koronavirustilanteen 
johdosta tarvittaviin tukitoimiin osaamisvajeiden paikkaamiseksi: 
Lisätalousarviossa ammatilliseen koulutukseen lisättiin edelleen 5 miljoonaa euroa 
koronavirustilanteen johdosta tarvittaviin tukitoimiin osaamisvajeiden paikkaamiseksi. 
Lisämäärärahan pienuuden vuoksi ministeriö priorisoi lisärahoituksen jaossa niitä 
järjestäjiä, jotka ovat aiemmissa koronavirustilanteen johdosta myönnetyissä 
lisämäärärahan jaoissa saaneet joko opiskelijavuosivolyymiinsa tai aiemmissa 
hakemuksissa ilmoitettujen lisätukea tarvitsevien opiskelijoiden lukumäärään 
suhteutettuna muita järjestäjiä vähemmän lisärahoitusta.  
 
Sataedulle on myönnetty rahoitusta koronavirustilanteen johdosta tarvittaviin 
tukitoimiin vuoden 2020 toisella lisäsuoritepäätöksellä 470 000 euroa ja vuoden 2021 
ensimmäisellä lisäsuoritepäätöksellä 139 000 euroa.  
 
Koronavirustilanteen johdosta tarvittaviin tukitoimiin ei ole tarkoitus hakea rahoitusta. 
Hakukirjeessä kerrottujen rahoituksen jakoperusteiden mukaan Sataedu ei välttämättä 
ole korkealla priorisoinnissa. 
 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriön hakukirje, liitteet ja lisätietoja rahoituksen hakemisesta 
löytyy miniteriön sivuilta: https://minedu.fi/lisasuoritepaatosten-valmistelu.  
 
Molempia rahoituksia haetaan yhdellä sähköisellä lomakkeella. Hakemus tulee 
toimittaa ministeriöön 15.10.2021 mennessä. Ministeriön tarkoituksena on päättää 
rahoituksesta 5.11.2021 mennessä. 
 

  

https://minedu.fi/lisasuoritepaatosten-valmistelu
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Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

VARAINHOITOVUODEN 2021 TOISELLA LISÄSUORITEPÄÄTÖKSELLÄ MYÖNNETTÄVIEN 
RAHOITUSTEN HAKEMINEN (jatkuu) 
Yh 36 § 

 
Opetus- ja kulttuuriministeriön hakukirje saapui 21.9.2021, sähköinen hakulomake ei 
ole näkyvillä 23.9.2012 ministeriön verkkosivuilla. 
 
Lisätietojen antaja, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio p. 040 199 4101.  
 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:  
Yhtymähallitus päättää valtuuttaa kuntayhtymän johtajan hakemaan 55 opiskelija-
vuotta ja valmistelemaan hakemuksen. 
 
Päätös: 

 Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

EDUSTAJAN NIMEÄMINEN VILLILÄ STUDIOT YHTIÖKOKOUKSEEN 
Yh 37 § 
 

Hallintosäännön mukaan yhtymähallitus seuraa ja arvioi yhtiöiden tavoitteiden 
toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä. Vastaa tytäryhtiöiden hallitusten 
jäsenten nimitysprosessista. Nimeää kuntayhtymän ehdokkaat tytäryhtiöiden 
hallituksiin ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet. 
Yhtymähallitus toimii kokonaisuudessaan yhtiökokousedustajina, ellei se toisin päätä. 

 
Sataedu on Villilä Studiot Oy:n osakas. 

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

 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:  
Yhtymähallitus päättää nimetä Satakunnan koulutuskuntayhtymän edustajaksi Villilä 
Studiot Oy:n yhtiökokouksiin täksi kunnallisvaalikaudeksi kuntayhtymänjohtaja Matti 
Isokallion. 

 
 Päätös: 
 Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

EDUSTAJIEN NIMEÄMINEN AMKE RY:N YHDISTYSKOKOUKSIIN 
Yh 38 § 
 

Satakunnan koulutuskuntayhtymä on Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE 
ry:n jäsen. Yhdistyksen sääntöjen mukaan kullakin jäsenyhteisöllä on oikeus valita 
yhdistyskokoukseen 1 (yksi) valtuutettu edustaja. 

 
Lisätietojen antaja, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio, p. 040 199 4101 
 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallitus päättää, että Satakunnan koulutuskuntayhtymän edustajana 
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n yhdistyskokouksissa tällä 
kunnallisvaalikaudella toimii yhtymähallituksen puheenjohtaja Ari Prinkkala tai 
kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio. Kokousedustajat sopivat keskenään edustuksen 
kokouskohtaisesti. 

 
 Päätös: 
 Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOUKSET SYKSYLLÄ 2021 
Yh 39 § 
 
 Yhtymähallituksen kokoukset syksyllä 2021 esitetään pidettäväksi seuraavasti: 
 
 torstai 28.10.2021 klo 17.00 
 tiistai 23.11.2021 klo 15.30 (samana päivänä yhtymäkokous klo 14.00) 
 tiistai 14.12.2021 klo 17.00 
 
 Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 Yhtymähallituksen kokoukset pidetään syksyllä 2021 yllä olevan aikataulun mukaan. 
 
 Päätös: 
 Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

TIEDOKSIANTOASIAT 
Yh 40 § 
 

Huittisten kaupunginhallituksen päätös 6.9.2021 § 157 Kaharilan asemakaavasta 
Sataedun koulutusten tarpeisiin.  
Pöytäkirja:http://212.146.61.96/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil.htm?+elin=KH&pv
m=6%2e9%2e2021%2017%3a00 
 
Suomen Kuntaliitto ja FCG Finnish Consulting Group järjestävät yhteistyössä 
kolmiosaisen koulutuskokonaisuuden ammatillisen koulutuksen järjestäjien 
luottamushenkilöiden ja hallitusten jäsenten työn tueksi marraskuun 2021 ja 
tammikuun 2022 välisenä aikana. 
https://koulutus.fcg.fi/Koulutuskalenteri/Koulutustuote/id/12286  

 
Opetus- ja kulttuuriministeriö, Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE sekä 
Koulutuskuntayhtymä Tavastia järjestävät yhteistyössä Ammatillisen koulutuksen 
seminaariin 16.–17.11.2021 Hämeenlinnassa. Seminaari on tarkoitettu ammatillisen 
koulutuksen johdolle, esimiehille ja asiantuntijoille.  
https://www.kktavastia.fi/ajankohtaista/ammatillisen-koulutuksen-seminaari-2021/  

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

http://212.146.61.96/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil.htm?+elin=KH&pvm=6%2e9%2e2021%2017%3a00
http://212.146.61.96/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_asil.htm?+elin=KH&pvm=6%2e9%2e2021%2017%3a00
https://koulutus.fcg.fi/Koulutuskalenteri/Koulutustuote/id/12286
https://www.kktavastia.fi/ajankohtaista/ammatillisen-koulutuksen-seminaari-2021/
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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: 
 
31 §, 39 §, 40 § 
 
 
 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, 
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät: 
 
30 §, 32 §, 33 §, 34 §, 35 §, 36 §, 37 §, 38 § 
 
 
 

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: 
 
30 §, 32 §, 33 §, 34 §, 35 §, 36 §, 37 §, 38 § 
 
 
 

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

