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Osallistujilta edellytetään voimassaolevaa koronapassia. Ravintolan 
henkilökunta tarkistaa koronapassin klo 17.00 jälkeen. 

   

52 § Yhteistoimintaelimen nimeäminen 

53 § Tutkintotoimielimen nimeäminen 

54 § Rakennustekniset työt, puitesopimus vuosille 2022 - 2023 

55 § Sähkötyöt, puitesopimus vuosille 2022 - 2023 

56 § Putkityöt, puitesopimus vuosille 2022 - 2023 

57 § Yhtymähallituksen kokoukset keväällä 2022 

58 § Talousarvion toteutuminen 31.10.2021 

59 § Varainhoitovuoden 2021 toisella lisäsuoritepäätöksellä 
myönnettävien rahoitusten hakeminen 
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KUNTAYHTYMÄN 
JOHTAJA 

 
 
Ari Prinkkala 

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

AIKA Tiistai 14.12.2021 klo 17.00 

PAIKKA Porin Suomalainen Klubi, kokoustila Nordman, Eteläranta 10, Pori 

PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: 

 Ari Prinkkala, puheenjohtaja Katja Leino-Murtojärvi 

 Pasi Koski, varapuheenjohtaja   

 Raimo Härmä  

 Hannu Juhola  

 Sari Kalliokorpi  

 Tuija Ketola  

 Mika Koivula  

 Aulikki Kuisma  

 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 
Kirsi-Marjo Halonen, koulutusjohtaja 
Maiju Salonen, vs. kehitysjohtaja 
 
 

ALLEKIRJOITUKSET 
 
 
 

Pöytäkirja allekirjoitetaan sähköisesti. 
 
 
Pasi Koski 
Puheenjohtaja  

 
 
 
Ari Lappi 
Pöytäkirjanpitäjä 

KÄSITELLYT ASIAT 52 - 59 § 

LAILLISUUS JA 
PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Hanna Ollila ja Kimmo Vepsä. 

 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 

 

 

Allekirjoitukset 

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti. 
 
 
Hanna Ollila 
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 

YHTEISTOIMINTAELIMEN NIMEÄMINEN 
Yh 52 § 
 

Lain työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (449/2007) 14 §:n 
mukaan kuntayhtymässä on yhteistoimintaelin, joka koostuu työnantajan ja henkilöstön 
edustajista. Työnantaja ja henkilöstöä edustavat yhdistykset tai niiden rekisteröidyt 
paikalliset alayhdistykset nimeävät edustajansa yhteistoimintaelimeen, jonka 
toimikausi on neljä vuotta.  

 
Yhteistoimintaelin valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja 
sihteerin. 

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

 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallitus  
1) päättää, että Satakunnan koulutuskuntayhtymään nimetään 10-jäseninen 

yhteistyötoimikunta, jossa on neljä työnantajaa edustavaa ja kuusi henkilöstöä 
edustavaa jäsentä. 
 

2) päättää nimetä Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhteistyötoimikuntaan 
toimikaudelle 2022–2025 seuraavat jäsenet: 

 
Työnantajaa edustavat jäsenet: 
Tapio Hemiä, työsuojelupäällikkö  
Matti Isokallio, kuntayhtymän johtaja 
Anne Laine, rehtori 
Ari Lappi, vs. talous- ja hallintojohtaja 

 
Henkilöstöä edustavat jäsenet: 
Antti Antila, pääluottamusmies JYTY 
Mari Kuha, pääluottamusmies JHL  
Eero Matintalo, työsuojeluvaltuutettu 
Matti-Pekka Salo, pääluottamusmies JUKO 
Marja Sillanpää, työsuojeluvaltuutettu 
Anne Spets, varapääluottamies JUKO 
 
Päätös: 
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

TUTKINTOTOIMIELIMEN NIMEÄMINEN 
Yh 53 § 
 

Hallintosäännön mukaan kuntayhtymällä on tutkintotoimielin. Yhtymähallitus päättää 
toimielimen jäsenten määrästä ja valitsee jäsenet ja nimeää jäsenten joukosta 
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Toimikausi on kunnallisvaalikausi. 
(Hallintosääntö § 9) 

 
Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017 § 62 määrää, että koulutuksen järjestäjä 
päättää tutkintokoulutuksen sisällöstä ja toteuttamisesta lain 15 §:ssä tarkoitettujen 
tutkinnon perusteiden mukaisesti sekä ammatilliseen tutkintoon valmentavan 
koulutuksen ja työhön ja itsenäiseen elämään valmentavan koulutuksen sisällöstä ja 
järjestämisestä lain 16 §:ssä tarkoitettujen koulutuksen perusteiden mukaisesti. 
Satakunnan koulutuskuntayhtymässä asianomainen päättävä toimielin on 
tutkintotoimielin. (Hallintosääntö § 17) 

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

 
 Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
 Yhtymähallitus päättää  

1) nimetä Satakunnan koulutuskuntayhtymän tutkintotoimielimeen toimikaudelle 
2022–2025 seuraavat jäsenet:  
 
Varsinainen jäsen Varajäsen 
Anne Laine Kirsi-Marjo Halonen 
Samuli Holopainen Harri Koivisto 
Ville Huhtala Olli-Pekka Ojalainen 
Tuija Juhela Heidi Kiuru 
Johanna Rantalainen Suvi Hyyrykoski 
 

2) nimetä toimielimen puheenjohtajaksi Anne Laineen, varapuheenjohtajaksi Ville 
Huhtalan ja sihteeriksi Tuija Juhelan. 

 
 Päätös: 
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

RAKENNUSTEKNISET TYÖT, PUITESOPIMUS VUOSILLE 2022–2023 
Yh 54 § 
 

Sataedu hallinnoi ja ylläpitää noin 54 000 m2 suuruista kiinteistökantaa ja vastaa 
kiinteistöjen hoito-, kunnossapito- sekä rakennuttamistehtävistä. Suuremmat 
korjaushankkeet Sataedu teettää erillisten kohdekohtaisten urakkatarjouskilpailujen 
perusteella. Rakennusteknisiä töitä koskevien puitesopimusten perusteella valituilla 
urakoitsijoilla teetetään kiireelliset ja muut puitesopimusten perusteella toteutettavaksi 
soveltuvat työt. Työmäärä voi vaihdella vuosittain riippuen korjaustarpeesta, 
rahoituksesta ja rahoituksen kohdentamisesta. 

 
Tarjoukset korjaus- ja kunnossapitohankkeiden rakennusteknisistä töistä on pyydetty 
Hilman kautta. Puitejärjestely koskee vuosia 2022–2023 ja optio vuodelle 2024. 
Sataedu valitsee puitejärjestelyyn vähintään kaksi edullisimman tarjouksen tehnyttä 
urakoitsijaa, mikäli saatujen tarjousten määrän perusteella se on mahdollista. 

 
Tarjouspyynnön kohteina olivat Sataedun kolme toimipaikkaa, Kankaanpää, Kokemäki 
ja Ulvila. Tarjouksen sai jättää yhdestä, kahdesta tai kaikista kolmesta toimipaikasta. 
Tarjouksia saatiin määräaikaan 19.11.2021 klo 14.00 mennessä 5 kappaletta. Yhdellä 
tarjoajista on maksujärjestely ulosottoviranomaisen kanssa. Hankintayksikkö on 
saanut tarjoajalta luotettavan selvityksen ulosottoon johtavasta syystä ja todennut, että 
ulosotossa oleva määrä on vähäinen. Hankintalain 81 § mukaan, hankintayksikön olisi 
suljettava tarjouskilpailusta tarjoaja, joka on lainvoimaisella päätöksellä tai tuomiolla 
todettu laiminlyöneen velvollisuutensa maksaa veroja tai sosiaaliturvamaksuja. Edellä 
säädettyä ei kuitenkaan sovelleta, jos ehdokas tai tarjoaja on sopinut sitovasta 
järjestelystä niiden maksamista varten, joten tarjoajan tarjousesitys hyväksyttiin. 

 
Valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus, jossa hinnan lisäksi painoa 
laitettiin referensseille, osaamiselle ja pätevyyksille palvelukokonaisuuden laajuudelle 
seuraavasti. Tarjoushinta (painoarvo 80 %) laskettiin vertailuhintana, jossa huomiotiin 
tarjouslomakkeessa olevat veloitushinnat: max 80 pistettä. Laatua (painoarvo 20 %) 
arvioitiin seuraavasti: 
1. Yrityksen referenssit tarjouspyyntöä vastaavista töistä: max 10 pistettä. 
2. Yrityksen erityisosaaminen (sisävalmistusvaiheen työt, pölytön saneeraus, 

toimitilamuutokset, korjausrakentaminen, kosteusvauriokorjaukset, 
kalusteasennukset): max 10 pistettä 

 
Esityslistan liitteenä on tarjousvertailu. Valittujen toimittajien kanssa tehdään kirjalliset 
hankintasopimukset. 

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

 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallitus päättää valita puitesopimuksen toimittajiksi toimipaikoittain seuraavat: 
- Kankaanpää: Rakennusliike Ville Jalaja, Strommi Oy, Kuuskosket Oy, 

Rakennuspalvelu Peltomaa  
- Kokemäki: Hensto Oy, Rakennusliike Ville Jalaja, Strommi Oy 
- Ulvila: Hensto Oy, Rakennusliike Ville Jalaja, Strommi Oy 

 
Päätös:  

https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/ERcn6o8G9BhOsDaXrr47FVEBfuPf8QJiz_dvrfSUfYJNTQ
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

SÄHKÖTYÖT, PUITESOPIMUS VUOSILLE 2022–2023 
Yh 55 § 
 

Sataedu hallinnoi ja ylläpitää noin 54 000 m2 suuruista kiinteistökantaa ja vastaa 
kiinteistöjen hoito-, kunnossapito- ja rakennuttamistehtävistä. Suuremmat 
korjaushankkeet Sataedu teettää erillisten kohdekohtaisten urakkatarjouskilpailujen 
perusteella. Sähkötöitä koskevien puitesopimusten perusteella valituilla urakoitsijoilla 
teetetään kiireelliset ja muut puitesopimusten perusteella toteutettavaksi soveltuvat 
työt. Työmäärä voi vaihdella vuosittain riippuen korjaustarpeesta, rahoituksesta ja 
rahoituksen kohdentamisesta 

 
Tarjoukset korjaus- ja kunnossapitohankkeiden sähkötöistä on pyydetty Hilman kautta. 
Puitejärjestely koskee vuosia 2022-2023 ja optio vuodelle 2024. Sataedu valitsee 
puitejärjestelyyn vähintään kaksi edullisimman tarjouksen tehnyttä urakoitsijaa, mikäli 
saatujen tarjousten määrän perusteella se on mahdollista. 

 
Tarjouspyynnön kohteina olivat Sataedun kolme toimipaikkaa, Kankaanpää, Kokemäki 
ja Ulvila. Tarjouksen sai jättää yhdestä, kahdesta tai kaikista kolmesta toimipaikasta. 
Tarjouksia saatiin määräaikaan 19.11.2021 klo 14.00 mennessä 3 kappaletta. 

 
Valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus, jossa hinnan lisäksi painoa 
laitettiin referensseille palvelukokonaisuuden laajuudelle seuraavasti: Tarjoushinta 
(painoarvo 90 %) laskettiin vertailuhintana, jossa huomiotiin tarjouslomakkeessa olevat 
veloitushinnat: max 90 pistettä. Laatua (painoarvo 10 %) arvioitiin seuraavasti: max 10 
pistettä. 
1. Yrityksen referenssit tarjouspyyntöä vastaavista töistä: max 10 pistettä. 

 
Esityslistan liitteenä on tarjousvertailu. Valittujen toimittajien kanssa tehdään kirjalliset 
hankintasopimukset. 

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

 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallitus päättää valita puitesopimuksen toimittajiksi toimipaikoittain seuraavat: 
- Kankaanpää: Länsi-Suomen Jiipee Sähkö, LT-Sähkö Oy ja Kankaanpään 

Sähköpalvelu 
- Kokemäki: LT-Sähkö Oy (ainoa tarjouksen jättänyt) 
- Ulvila: LT-Sähkö Oy (ainoa tarjouksen jättänyt) 

 
Päätös: 

 
 
  

https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/EXCTXuN-n1ZMkc6wlVq3KXEBxkElTvHCb8041hkKj-XqsQ
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

PUTKITYÖT, PUITESOPIMUS VUOSILLE 2022–2023 
Yh 56 § 
 

Sataedu hallinnoi ja ylläpitää noin 54 000 m2 suuruista kiinteistökantaa ja vastaa 
kiinteistöjen hoito-, kunnossapito- ja rakennuttamistehtävistä. Suuremmat 
korjaushankkeet Sataedu teettää erillisten kohdekohtaisten urakkatarjouskilpailujen 
perusteella. Putkitöitä koskevien puitesopimusten perusteella valituilla urakoitsijoilla 
teetetään kiireelliset ja muut puitesopimusten perusteella toteutettavaksi soveltuvat 
työt. Työmäärä voi vaihdella vuosittain riippuen korjaustarpeesta, rahoituksesta ja 
rahoituksen kohdentamisesta 

 
Tarjoukset korjaus- ja kunnossapitohankkeiden putkitöistä on pyydetty Hilman kautta. 
Puitejärjestely koskee vuosia 2022-2023 ja optio vuodelle 2024. Sataedu valitsee 
puitejärjestelyyn vähintään kaksi edullisimman tarjouksen tehnyttä urakoitsijaa, mikäli 
saatujen tarjousten määrän perusteella se on mahdollista. 

 
Tarjouspyynnön kohteina olivat Sataedun kolme toimipaikkaa, Kankaanpää, Kokemäki  
ja Ulvila. Tarjouksen sai jättää yhdestä, kahdesta tai kaikista kolmesta toimipaikasta. 
Tarjouksia saatiin määräaikaan 19.11.2021 klo 14.00 mennessä 3 kappaletta. Yhdellä 
tarjoajista on maksujärjestely verottajan kanssa. Hankintalain 81 § mukaan, sen 1 
momentin 4 kohdassa säädettyä tarjoajan poissulkemisperustetta ei sovelleta, jos 
ehdokas tai tarjoaja on sopinut sitovasta järjestelystä niiden maksamista varten, joten 
tarjoajan tarjousesitys hyväksyttiin.  

 
Valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus, jossa hinnan lisäksi painoa 
laitettiin referensseille palvelukokonaisuuden laajuudelle seuraavasti: Tarjoushinta 
(painoarvo 90 %) laskettiin vertailuhintana, jossa huomiotiin tarjouslomakkeessa olevat 
veloitushinnat: max 90 pistettä. Laatua (painoarvo 10 %) arvioitiin seuraavasti: max 10 
pistettä. 
1. Yrityksen referenssit tarjouspyyntöä vastaavista töistä: max 10 pistettä. 

 
Esityslistan liitteenä on tarjousvertailu. Valittujen toimittajien kanssa tehdään kirjalliset 
hankintasopimukset. 

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

 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallitus päättää valita puitesopimuksen toimittajiksi toimipaikoittain seuraavat: 
- Kankaanpää: LVI-Halli S. Peltomäki Oy ja Tammi-Putki Oy 
- Kokemäki: JS LVI-Urakointi Oy ja Tammi-Putki Oy 
- Ulvila: LVI-Halli S. Peltomäki Oy ja Tammi-Putki Oy 

 
Päätös: 
 
 

 
  

https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/EQL8BK94jBxLmsCGehUPrFcBHArRBowWLP8_HLNl3jYvrA
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOUKSET KEVÄÄLLÄ 2022  
Yh 57 §  
 

Yhtymähallituksen kokoukset keväällä 2022 esitetään pidettäväksi seuraavasti:  
 
 torstai 27.1.2022 klo 17.00 

torstai 17.2.2022 klo 17.00 
torstai 24.3.2022 klo 17.00 
torstai 28.4.2022 klo 17.00 
keskiviikko 25.5.2022 klo 15.30, samana päivänä yhtymäkokous 

 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:  
Yhtymähallituksen kokoukset pidetään keväällä 2022 yllä olevan aikataulun mukaan.  

 
Päätös: 
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.10.2021 
Yh 58 § 
 

Vuoden 2021 talousarvion toteutumisvertailu 31.10.2021, investointiosan 
toteumavertailu 31.10.2021 sekä rahoituslaskelma 31.10.2021 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: 

 
 
 
 

https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/EWG-gaZEMURKoTQ1L1nvBhUBR8kUr687vDe1ZF5UXFReRg
https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/EYbP7Ez0QB9HigI8OzG7IF0BA6nvF4KLVRHsayY83e-YoQ
https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/EYbP7Ez0QB9HigI8OzG7IF0BA6nvF4KLVRHsayY83e-YoQ
https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/ESPP0juer11IgYaz_O0kXDgB_KbKk-uuFq5BKOMdwZ763A
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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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VARAINHOITOVUODEN 2021 TOISELLA LISÄSUORITEPÄÄTÖKSELLÄ MYÖNNETTÄVIEN 
RAHOITUSTEN HAKEMINEN (jatkuu) 
 
Yh 59 § 
 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on tehnyt vuoden 2021 toisen lisäsuoritepäätöksen. 
 

Satakunnan koulutuskuntayhtymälle myönnettiin rahoitusta seuraavasti: 
Tavoitteellinen opiskelijavuosimäärä TA-lisäpäätös 28, perusrahoituksen lisäys 
177 901 € 
 
Lisäsuoritepäätös ja liitteet löytyvät: https://okm.fi/lisasuoritepaatokset  
 
Lisätietojen antaja, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio p. 040 199 4101   

 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:  

 Yhtymähallitus merkitsee päätöksen tiedokseen. 
 
 Päätös: 
  
 
 
 
 

https://okm.fi/lisasuoritepaatokset
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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: 
 
57 §, 58 §, 59 § 
 
 
 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, 
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät: 
 
52 §, 53 § 
 
 

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: 
 
52 §, 53 § 
 
 
 

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, fax 029 56 43314, markkinaoikeus(at)oikeus.fi 
Sähköinen asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 

Kunnallisvalitus, pykälät: 
54 §, 55 §, 56 § 
 

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

