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

AIKA Torstai 28.10.2021 klo 17.00 

PAIKKA Sataedu Huittinen, Teollisuustie 5–7, luokat 121–122 

PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: 

 Ari Prinkkala, puheenjohtaja  

 Pasi Koski, varapuheenjohtaja (Teams-
yhteys, läsnä 41 – 43 §) 

 

 Raimo Härmä  

 Hannu Juhola  

 Sari Kalliokorpi  

 Tuija Ketola (Teams-yhteys)  

 Mika Koivula  

 Aulikki Kuisma (läsnä 44 – 49 §)  

 Mia Nother  

 Hanna Ollila  

 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 41 - 49 § 

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Tuija Ketola ja Mika Koivula. 

 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 

 

 

Allekirjoitukset 

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti. 
 
 
Tuija Ketola 
pöytäkirjantarkastaja 

 
 
 
Mika Koivula 
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 VUODEN 2020 ARVIOINTIKERTOMUS 
 
Tarkastuslautakunta 101 § 

VUODEN 2020 ARVIOINTIKERTOMUKSEN VALMISTELU 
 

Kuntalain 121 § mukaan tarkastuslautakunnan tulee vuosittain arvioida, ovatko 
valtuuston asettamat vuositavoitteet toteutuneet ja onko kuntayhtymän toiminta 
järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunta 
käynnisti kokouksessaan 11.2.2021 arviointikertomuksen valmistelun. 

 
Puheenjohtajan ehdotus:  
Tarkastuslautakunta jatkaa vuoden 2020 arviointikertomuksen valmistelua ja 
hyväksyy sen esitettäväksi yhtymälle tässä kokouksessa. Tarkastuslautakunta esittää 
yhtymäkokouksen päätettäväksi, että yhtymähallitus ja muut tilivelvolliset ottavat 
huomioon arviointikertomuksessa esitetyt havainnot ja esittävä lokakuun 2021 
loppuun mennessä yhtymäkokoukselle, mihin toimin niiden johdosta on ryhdytty. 

 
Päätös:  
Hyväksytään arviointikertomus esitettäväksi yhtymälle. Päätettiin, että syyskauden 
2021 loppuun mennessä yhtymähallitus ja muut tilivelvolliset ottavat huomioon 
arviointikertomuksessa esitetyt havainnot ja esittävät yhtymäkokoukselle, mihin 
toimiin niiden johdosta on ryhdytty. 

 
Lisäksi päätettiin antaa tarkastuslautakunnan sihteerille Samuli Virtaselle oikeus 
tehdä teknisiä muutoksia arviointikertomukseen ennen lähettämistä 
yhtymävaltuustolle käsiteltäväksi. Tarkastuslautakunnan jäsenet hyväksyvät 
sähköpostitse arviointikertomuksen ennen lähettämistä. 

     
 
Yk 6 § 
 
 Esityslistan liitteenä on arviointikertomus 2020. 
 
 Päätösehdotus: 
 Yhtymäkokous  

1) merkitsee vuoden 2020 arviointikertomuksen käsitellyksi ja 
2) päättää, että yhtymähallitus ja muut tilivelvolliset ottavat huomioon 

arviointikertomuksessa esitetyt havainnot ja esittävät syyskauden 2021 loppuun 
mennessä yhtymäkokoukselle, mihin toimiin niiden johdosta on ryhdytty. 

 
Päätös: 
Päätösehdotus hyväksyttiin. 
    

 
  

https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/ESmYzzxCuwFKkrdjjriJl_IBqpUkiZTp8a7givblN4DZqg
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2020 ARVIOINTIKERTOMUS (jatkuu) 
 
Yh 41 § 

 
Esityslistan liitteenä on arviointikertomus 2020 ja selvitys arviointikertomuksessa 
esitettyjen havaintojen huomioinnista ja mihin toimiin niiden johdosta on ryhdytty. 
 
Lisätietojen antaja, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio p. 040 199 4101   
 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle liitteenä olevan selvityksen. 

 
Päätös: 
Päätösehdotus hyväksyttiin. 

 
 
 
 
 

https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/Ebgvr4jx1tNBi5y_WekzFg0BkwpFECQ4H1EgNHz8ZjRaog
https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/EUBENH6uVzBHrStHuGAzUR0BeguECflTfLObneMAyh5R5g
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

VARAINHOITOVUODEN 2022 VARSINAISELLA SUORITEPÄÄTÖKSELLÄ MYÖNNETTÄVÄN 
RAHOITUKSEN HAKEMINEN 
Yh 42 § 
 

Opetus- ja kulttuuriministeriön ammatillisen koulutuksen vuosikelloon on koottu kaikki 
keskeisimmät rahoitukseen liittyvät aikataulut. Vuosikello sisältää sekä 
valtionosuusrahoituksen, strategiarahoituksen että valtionavustusten hakemiseen ja 
jakamiseen liittyvät aikataulut. Vuosikelloa päivitetään säännöllisesti tarpeen mukaan. 

 
Vuoden 2022 varsinaista suoritepäätöstä koskeva haku käynnistyy: 
- opiskelijavuodet, mukaan lukien lähihoitajakoulutuksen lisääminen 
- perusrahoituksen harkinnanvaraiset korotukset 

 
Ministeriö vastasi haun ajankohtaa koskevaan kysymykseen, että haku tulee auki 
viikolla 43 ja kestää 4 viikkoa. 

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

 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:  
Yhtymähallitus valtuuttaa kuntayhtymän johtajan hakemaan 2420 opiskelijavuotta 
vuodelle 2022. 
 
Päätös: 
Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

VUODEN 2022 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2022–2024 TALOUSSUUNNITELMAN 
HYVÄKSYMINEN 
Yh 43 § 

 
Kuntayhtymän vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2022–2024 taloussuunnitelma on 
valmisteltu yhtymähallituksen hyväksymän talousarvion kehyksen pohjalta. 
 
Kuntayhtymän perussopimuksen 18 §:n mukaan taloussuunnitelmaa valmisteltaessa 
jäsenkunnille on varattava tilaisuus esityksen tekemiseen kuntayhtymän toiminnan 
kehittämiseksi.  
 
Jäsenkunnilta on pyydetty esitykset talousarvioon kuntayhtymän toiminnan 
kehittämiseksi. Esityslistan liitteenä on yhteenveto saaduista kuntien lausunnoista. 
Talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnassa on otettu lausunnot huomioon. 

 
Esityslistan liitteenä on talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2022–2024. 
 
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 esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous hyväksyy 
liitteenä olevan Satakunnan koulutuskuntayhtymän talousarvion 2022 ja 
taloussuunnitelman 2022–2024. 
 
Päätös: 
Päätösehdotus hyväksyttiin. 

 
 
 
 
 

https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/EbksOQkhsihBhr3Io1YNWfUBuNpC7C01Sb8BX1f1aw60Dw
https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/EQYi09g388ZOlK0JY2Fa86ABpvInDX48euzupnrNB-X9GQ
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

YHTYMÄKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN 
Yh 44 § 
 

Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 1 §:n mukaan yhtymäkokouksen kutsuu koolle 
yhtymähallitus. 
 
Perussopimuksen 9 §:n mukaan yhtymäkokous päättää kuntayhtymän talousarviosta 
ja taloussuunnitelmasta sekä päättää toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan 
valmistelu, tilintarkastuskertomus ja siinä tehdyt muistutukset antavat aihetta. 

 
Lisätietojen antaja kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio, p. 040 199 4101 
 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallitus päättää kutsua Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhtymäkokouksen 
koolle tiistaina 23.11.2021 klo 14.00 Sataedu Ulvilaan. 
 
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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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

VARAINHOITOVUODEN 2021 TOISELLA LISÄSUORITEPÄÄTÖKSELLÄ MYÖNNETTÄVIEN 
RAHOITUSTEN HAKEMINEN (jatkuu) 

 
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. 
     
 
Yh 45 § 
 

Hakemus vuoden 2021 toisella lisäsuoritepäätöksellä myönnettävien lisärahoitusten 
saamiseksi on lähetetty opetus- ja kulttuuriministeriöön 1.10.2021. 

 
Esityslistan liitteenä on ministeriöön lähetetty hakemus. 
 
Lähetetyssä hakemuksessa arvioitiin, että ministeriön arvio tälle vuodelle kertyvästä 
opiskelijavuosimäärästä pitää paikkansa. Hakemuksen lähettämisen jälkeen siihen 
lähetettiin täydennys, että Sataedun arvio toteutuvasta opiskelijavuosimäärästä on 
2420–2460 opiskelijavuotta, ministeriön arvio oli 2581 opiskelijavuotta. 
 
Lisätietojen antaja, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio p. 040 199 4101   

 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:  

 Yhtymähallitus merkitsee hakemuksen tiedokseen. 
 
 Päätös: 
 Päätösehdotus hyväksyttiin. 
 
 
 
 
 

https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/EZpNtVZGGpNCnvslnlghTfUBfvO4VoXLjAleUsEBNT9SJA
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.9.2021 
Yh 46 § 
 

Vuoden 2021 talousarvion toteutumisvertailu 30.9.2021, investointiosan 
toteumavertailu 30.9.2021 sekä rahoituslaskelma 30.9.2021 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/ETs5ViTXPEdLpZ1FKYhjy3MBht8iigaOOq7dAesn1gXx2w
https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/EQdKnQ6Dz2hLrGy5EQtaK6oBO57E6tnrE8KH4znTWVAE4g
https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/EQdKnQ6Dz2hLrGy5EQtaK6oBO57E6tnrE8KH4znTWVAE4g
https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/EXjLrMbOH9dFgORg_4wlgiQBe-dZaGi4kLxiZC2wsoW3IQ
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

INVESTOINTISUUNNITELMA 2021 
 
Yh 4 §  

Vuoden 2021 talousarviossa investointien kokonaismäärä on 2,5 miljoonaa euroa. 
Yhtymäkokous hyväksyi investointien kokonaismäärän yhdeksi talousarvion sitovista 
eristä marraskuussa 2020. Kuntayhtymän investointikohteet tarkennetaan vuosittain 
erillisellä investointisuunnitelmalla.  

 
Esityslistan liitteenä on investointisuunnitelma.  

 
Nyt esitettävän investointisuunnitelman kokonaiskustannus on 1 452 000 €. Vuoden 
2021 talousarvion tavallista korkeampi investointien määrä sisältää oletuksen, että 
kuluvana vuonna toteutetaan mahdollisesti kiinteistöstrategiaan liittyviä investointeja. 
Nämä eivät sisälly tähän esitykseen. Mahdolliset uudet investointiesitykset, jotka 
liittyvät joko kiinteistöstrategian toteutukseen tai muihin hankkeisiin, tuodaan 
myöhemmin erikseen päätettäväksi. 

 
Lisätietojen antaja, vs. talous- ja hallintojohtaja Ari Lappi p. 040 199 4106 

 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:  
Yhtymähallitus päättää hyväksyä vuoden 2021 investointisuunnitelman.   

 
Päätös: 
Päätösehdotus hyväksyttiin. 

     
 
Yh 13 § 
 

Helmikuussa hyväksyttyä investointisuunnitelmaa on kevään aikana tarkennettu ja 
investointikohteisiin on tehty joitakin muutoksia ja lisäyksiä. Investointien päivitetty 
kokonaissumma on 1,528 miljoonaa euroa. Muutokset: 
- Investointien kustannuspaikkanumerointia on päivitetty vastaamaan aiemmin 

käytössä ollutta käytäntöä ja numerointilogiikkaa. 
- Muutokset investointikohteisiin: 

o Rakentaminen ja logistiikka, kustannuspaikka 900752: lisätty sähkötrukki, 
kustannusarvio 20000 € 

o Teknologia, kustannuspaikka 900219: lisätty Virtual Reality (VR) -lasien 
hankinta, kustannusarvio 20000 € 

o Hyvinvointi, kustannuspaikka 900215: lisätty potilasnukkejen uusiminen, 
kustannusarvio 30000 €. Simulaatio-oppimisympäristön kustannusarviota 
on päivitetty, uusi kustannusarvio on 16000 € (entinen kustannusarvio oli 
10000 €). 

 
Esityslistan liitteenä on päivitetty investointisuunnitelma.  
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INVESTOINTISUUNNITELMA 2021 (jatkuu) 
 

Talousarviossa vahvistettu investointien kokonaismäärä on 2 500 000 €. Investointien 
kokonaismäärässä on otettu huomioon kiinteistöstrategian toimeenpanon aiheuttamat 
mahdolliset investoinnit. Näistä ja mahdollisista muista investointikohteista tullaan 
tekemään erilliset esitykset myöhemmin kuluvan vuoden aikana riippuen 
kiinteistöstrategian toteutuksen etenemisestä. 
 
Lisätietojen antaja, vs. talous- ja hallintojohtaja Ari Lappi p. 040 199 4106 
 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:  
Yhtymähallitus päättää hyväksyä vuoden 2021 investointisuunnitelman.   

 
Päätös: 

 Päätösehdotus hyväksyttiin. 
     
 
Yh 47 §  
 

Investointisuunnitelma on hyväksytty yhtymähallituksessa helmikuussa 2021. 
Yhtymähallitus hyväksyi investointisuunnitelman muutokset kokouksessa 4/2021. 
Talousarviossa investointien 2021 kokonaissummaksi on vahvistettu 2 500 000 euroa.  
 
Kuntayhtymän johto hakee seuraavia muutoksia investointikohteisiin: 
- Kiinteistöt, kustannuspaikka 900054, Ulvilan päärakennuksen tilamuutokset: lisätty 

kuntosalilaitteet, kustannusarvio 28000 € 
- Opetusteknologia, kustannuspaikka 900104: lisätty palvelinjärjestelmän 

uusiminen, kustannusarvio 150000 € 
- Rakentaminen ja logistiikka, kustannuspaikka 900752: lisätty hajalaite ja tarvittavat 

muutokset pyöräkuormaajaan (11000 €), Dollyn peruskunnostus (11000 €), 
vaihtolavat (11000 €). 

 
Investointien 2021 päivitetty kokonaissumma on 1 739 000 €. Kaikkia hyväksyttyjä 
investointeja ei tulla toteuttamaan kuluvan tilikauden aikana. Lisäksi jo tehtyjä 
hankintoja on pystytty tekemään osittain myönnettyjä määrärahoja halvemmilla 
hinnoilla, jolloin on syntynyt kustannussäästöjä. 

 
Esityslistan liitteenä on päivitetty investointisuunnitelma. 

 
Lisätietojen antaja, vs. talous- ja hallintojohtaja Ari Lappi p. 040-1994106 

 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallitus päättää hyväksyä vuoden 2021 investointisuunnitelman ja sen 
muutokset. 

 
Päätös: 
Päätösehdotus hyväksyttiin.

https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/EbOYIJwv5RdNhMebfI55zrwB7QhnmZ8rBhF40k_OjNYj1Q
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SIJOITUSKATSAUS 30.9.2021 
Yh 48 § 
 

Satakunnan koulutuskuntayhtymän sijoitustoiminnan tarkoituksena on sijoittaa 
kuntayhtymän varat tuottavasti ja turvaavasti pitkällä aikavälillä. Pitkäaikaisen 
sijoitustoiminnan osalta asetetaan useita rajoituksia, joiden tavoitteena on, että 
sijoitustoiminnan tavoitteet saavutetaan mahdollisimman hyvin sijoitustoimintaan 
liittyvät riskit huomioiden. 

 
Satakunnan koulutuskuntayhtymän sijoitustoiminnan suuntaviivat määritellään 
yhtymähallituksen vahvistamassa sijoitussuunnitelmassa. Hallintosäännön 20 §:n 
mukaan kassavarojen sijoittamisesta päättää yhtymähallituksen päättämien 
periaatteiden mukaisesti kuntayhtymän talous- ja hallintojohtaja. 

 
Sijoitussuunnitelman periaatteet on viimeksi tarkistettu yhtymähallituksessa 
28.11.2018. 

 
Covid19 -pandemian negatiiviset vaikutukset talouteen on pystytty pääosin 
eliminoimaan keskuspankkien massiivisilla elvytystoimilla, ja markkinat ovat 
kehittyneet pääosin suotuisasti. Sittemmin keskuspankit ovat ainakin ilmoittaneet 
aikeistaan kiristää rahapolitiikkaa, joka kiinteistöyhtiö Evergranden kriisin ohella on 
saanut aikaan jonkin verran levottomuutta sijoittajien keskuudessa. 

 
Satakunnan koulutuskuntayhtymän sijoitusten markkina-arvo oli tilinpäätöksessä 
31.12.2020 noin 5,823 miljoonaa euroa (tasearvo n. 5,009 miljoonaa euroa). Syyskuun 
2021 lopussa sijoitusten markkina-arvo oli noin 6,2 miljoonaa euroa. 

 
Salkunhoitajan kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen sijoitussalkun rakennetta 
muutettiin keväällä 2021. Salkunhoitajan suosituksen mukaisesti osakkeiden osuutta 
sijoituksista vähennettiin (34,9 % > 25 %), vastaavasti joukkolainojen ja 
rahamarkkinainstrumenttien osuutta kasvatettiin. Lisäksi sovittiin, että erityisesti 
vastuullisuuteen liittyviä näkökulmia otetaan huomioon sijoitussalkun rakentamisessa, 
kun se on mahdollista. 

 
Markkinoiden ja sijoitusten arvon kehitystä seurataan tarkasti yhteistyössä 
salkunhoitajan kanssa, ja tarvittaessa asiasta raportoidaan yhtymähallitukselle. 

 
Lisätietojen antaja, vs. talous- ja hallintojohtaja Ari Lappi puh. 040 199 4106 

 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallitus merkitse sijoituskatsauksen tiedokseen. 

 
Päätös: 
Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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HENKILÖSTÖVALINNAT 
Yh 49 § 
 

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

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

 
- Laitoshuoltaja Päivi Kärkäs 
- Laitoshuoltaja Somchit Puriso 

 
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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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
 
 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain mukaista oikaisuvaatimusta eikä 
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 
 
41 §, 43 §, 44 §, 45 §, 46 §, 48 §, 49 § 
 
 
 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, 
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät: 
 
42 §, 47 § 
 
 
 

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: 
 
42 §, 47 § 
 
 
 

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

