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

 
YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOUS 
 
KOKOUSAIKA Torstai 28.4.2022 klo 17.00 
 
KOKOUSPAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, auditorio, 1. krs 
 
 
KÄSITELTÄVÄT ASIAT 
 

14 § Ammatillisen koulutuksen strategiarahoituksen hakeminen vuonna 2022 

15 § Varainhoitovuoden 2022 ensimmäisellä lisäsuoritepäätöksellä opettajien ja 
ohjaajien palkkaamiseen sekä oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauksen 
uudistamisen kokeiluun myönnettävien lisärahoitusten hakeminen 

16 § Konserniohje 

17 § Yhtymäkokouksen koolle kutsuminen 

18 § Yhtymähallituksen kokoukset 

19 § Vierailu Taitaja2022-kilpailuihin  
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Satakunnan koulutuskuntayhtymä 
PL 87 (Suoratie 1), 32801  Kokemäki puh. 040 199 4100 sataedu.fi 

YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOUS 
 
AIKA Torstai 28.4.2022 klo 17.00 
 
PAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, auditorio 
 
PÄÄTÖKSEN TEKIJÄT 
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  
Kimmo Vepsä 
 
MUUT LÄSNÄOLIJAT 
Matti Isokallio, esittelijä/kuntayhtymän johtaja 
Anne Laine, rehtori/kuntayhtymän johtajan varahenkilö 
Ari Lappi, pöytäkirjanpitäjä/vs. talous- ja hallintojohtaja 
 
 
KÄSITELLYT ASIAT 14 - 19 § 
 
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Raimo Härmä ja Hannu Juhola. 
 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 
Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti. 
 
ALLEKIRJOITUKSET 
Pöytäkirja allekirjoitetaan sähköisesti. 
 
 
Ari Prinkkala, puheenjohtaja  Ari Lappi, pöytäkirjan pitäjä 
 
 
Raimo Härmä, pöytäkirjantarkastaja  Hannu Juhola, 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 KOULUTUKSEN STRATEGIARAHOITUKSEN HAKEMINEN VUONNA 2022 
Yh 14 § 
 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on verkkosivuillaan kertonut, että vuoden 2022 
strategiarahoituksena jaettavien avustusten haku käynnistyy huhtikuussa. 

 
Esityslistan lähtiessä yhtymähallitukselle ei ole vielä ohjeistusta hausta eikä 
hakuaikataulua. 

 
Lisätietojen antaja, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio p. 040 199 4101  
 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallitus valtuuttaa kuntayhtymän johtajan tekemään strategiarahoitus-
hakemuksen, sillä ehdolla, että hakuaika päättyy ennen seuraavaa sovittua 
yhtymähallituksen kokousta. 
 
Päätös: 
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

VARAINHOITOVUODEN 2022 ENSIMMÄISELLÄ LISÄSUORITEPÄÄTÖKSELLÄ OPETTAJIEN 
JA OHJAAJIEN PALKKAAMISEEN SEKÄ OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 
KOULUTUSKORVAUKSEN UUDISTAMISEN KOKEILUUN MYÖNNETTÄVIEN 
LISÄRAHOITUSTEN HAKEMINEN 
 
Yh 7 § 

Vuoden 2022 ensimmäisellä lisäsuoritepäätöksellä on haettavaan kaksi kokonaisuutta: 
 
Lisärahoitus opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen 
tukitoimiin 
Nyt haettavana on vuoden 2022 talousarviossa päätetty 70 miljoonaa euroa. 
Lisärahoitus on tarkoitettu käytettäväksi uusien opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen 
sekä tuntiopettajien opetustuntimäärän lisäämiseen. Lisäksi sitä voidaan käyttää 
opetuksen tukihenkilöstön palkkaamiseen, jolloin opettajien työpanosta on mahdollista 
kohdentaa enemmän opetukseen. Lisärahoituksella voidaan myös jatkaa aiemmin 
vastaavaan tarkoitukseen myönnetyllä lisärahoituksella lisätyn henkilöstön 
palkkaamista. 
 
Ministeriön tarkoituksena on myöntää lisärahoitus koulutuksen järjestäjille samojen 
laskennallisten kriteerien perusteella kuin vuosina 2020 ja 2021 tuoreinta 
tilastoaineistoa käyttäen. 

 
Mikäli koulutuksen järjestäjä pitää esitettyä lisärahoituksen laskennallista jakotapaa 
hyvänä, sen tulee ilmoittaa hakulomakkeella hakevansa ministeriön esittämillä 
kriteereillä ja painoarvoilla sille kohdentuvaa osuutta lisärahoituksesta turvatakseen 
lisärahoituksen kohderyhmiin kuuluville opiskelijoilleen heidän tarvitsemansa 
opetuksen ja ohjauksen. 
 
Sataedun osuus ministeriön laskennallisten kriteerien perusteella on yhteensä noin 
1,056 M€. 
 
Lisärahoitus oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauksen uudistamisen 
kokeiluun 
Lisärahoitus oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauksen uudistamisen kokeiluun on 
tarkoitettu käytettäväksi alle 20-vuotiaasta vailla toisen asteen tutkintoa olevasta 
ammatillista perustutkintoa suorittavasta oppisopimusopiskelijasta työnantajalle 
maksettavan suuremman koulutuskorvauksen aiheuttamiin lisäkustannuksiin. 
 
Ministeriön tarkoituksena on myöntää lisärahoitus oppisopimuskoulutuksen 
koulutuskorvauksen uudistamisen kokeiluun koulutuksen järjestäjille tilastoaineistoon 
perustuvan laskennallisen myöntökriteerin perusteella. 

 
Mikäli koulutuksen järjestäjä pitää esitettyä lisärahoituksen laskennallista jakotapaa 
hyvänä, sen tulee ilmoittaa hakulomakkeella hakevansa ministeriön esittämällä 
kriteerillä sille kohdentuvaa osuutta lisärahoituksesta oppisopimuskoulutuksen 
koulutuskorvauksen uudistamisen kokeiluun. 

 
 Sataedun osuus ministeriön laskennallisten kriteerien perusteella on 90 830 €. 
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

VARAINHOITOVUODEN 2022 ENSIMMÄISELLÄ LISÄSUORITEPÄÄTÖKSELLÄ OPETTAJIEN 
JA OHJAAJIEN PALKKAAMISEEN SEKÄ OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN 
KOULUTUSKORVAUKSEN UUDISTAMISEN KOKEILUUN MYÖNNETTÄVIEN 
LISÄRAHOITUSTEN HAKEMINEN (jatkuu) 
Yh 7 § 
 

Hakemus tulee toimittaa ministeriöön 18.3.2022 mennessä. Ministeriön tarkoituksena 
on päättää lisärahoituksista huhtikuun loppuun mennessä.  
 
Opetus- ja kulttuuriministeriön kirje ja lisätietoja rahoitusten hakemisesta löytyy 
ministeriön sivuilta https://okm.fi/lisasuoritepaatosten-valmistelu.  
 
Esityslistan liitteenä on ehdotus hakemukseksi vuoden 2022 ensimmäisellä 
lisäsuoritepäätöksellä myönnettävien rahoitusten saamiseksi.  
 
Lisätietojen antaja, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio p. 040 199 4101  
 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallitus päättää hakea lisärahoitusta opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen 
sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin sekä lisärahoitusta oppisopimuskoulutuksen 
koulutuskorvauksen uudistamisen kokeiluun opetus- ja kulttuuriministeriön 
ehdottamien kriteereiden mukaisesti.  
 
Päätös: 
Päätösehdotus hyväksyttiin. 
    

 
Yh 15 § 
 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on verkkosivuillaan kertonut, että vuoden 2022 
ensimmäinen lisäsuoritepäätös tehdään huhtikuussa (tavoite vk 15 mennessä). 

 
Esityslistan lähtiessä yhtymähallitukselle lisäsuoritepäätöstä ei ole vielä tullut. 
Kuntayhtymän johtaja esittelee päätöksen kokouksessa, mikäli se tulee siihen 
mennessä. 

 
Lisäsuoritepäätös ja liitteet julkaistaan: https://okm.fi/lisasuoritepaatokset  

 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallituksen merkitsee lisäsuoritepäätöksen tiedokseen, mikäli päätös on tullut 
kokoukseen mennessä. 

 
 Päätös: 
 
 
 

https://okm.fi/lisasuoritepaatosten-valmistelu
https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/ETwutY9tyKdOkH85Z3Sm3scBwuZAhAFsZePmtvwFHmPRng
https://okm.fi/lisasuoritepaatokset
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

KONSERNIOHJE 
 
Yh 10 § 

Perussopimuksen mukaan kuntayhtymässä on konserniohje, jonka yhtymäkokous 
hyväksyy. Kuntayhtymän on pyydettävä jäsenkunnilta lausunnot konserniohjeesta ja 
konserniohjeen muutoksista ennen sen hyväksymistä. 
 

 Esityslistan liitteenä on konserniohje. 
 

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

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallitus päättää pyytää jäsenkunnilta lausunnot konserniohjeesta. 

 
 Päätös: 
 Päätösehdotus hyväksyttiin. 
     
 
Yh 16 § 
 

Jäsenkunnilta on pyydetty lausunnot konserniohjeesta. Esityslistan liitteenä on 
yhteenveto jäsenkuntien lausunnoista. 
 
Lausunnoissa ei ilmennyt huomautettavaa konserniohjeeseen. 
 
Konserniohjeen Soveltamisala-kohdan loppuun lisätään yksikäsitteisyyden 
varmistamiseksi lause ”Satakunnan koulutuskuntayhtymän tytäryhteisö on Sataedu 
Oy”. 
 
Esityslistan liitteenä on päivitetty konserniohje. 
 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous hyväksyy 
liitteenä olevan Satakunnan koulutuskuntayhtymän konserniohjeen. 
 
Päätös: 

 
 
 

https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/EQApUd6uuDRHioTcwjcZGowByr30OaK2rVR7wS6UFEHIBg
https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/EZBAQRUCB2pCoeA3mXNlxDkBanp_liq4MIROHmAyZpM_0A
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

YHTYMÄKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN 
Yh 17 § 
 

Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 1 §:n mukaan yhtymäkokouksen kutsuu koolle 
yhtymähallitus. 
 
Yhtymäkokouksen esityslistalle tilinpäätös 2021 ja konserniohje. 
 
Lisätietojen antaja kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio, p. 040 199 4101 
 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallitus päättää kutsua Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhtymäkokouksen 
koolle keskiviikkona 25.5.2022 klo 14.00 Sataedu Ulvilaan. 
 
Päätös: 
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOUKSET  
Yh 18 § 
 

Yhtymähallituksen vuoden 2022 loput kokoukset esitetään pidettäväksi seuraavasti:  
 
tiistai 21.6.2022 klo 17.00 
torstai 18.8.2022 klo 17.00 
torstai 29.9.2022 klo 17.00 
torstai 27.10.2022 klo 17.00  
torstai 24.11.2022 klo 15.30 samana päivänä yhtymäkokous 
torstai 15.12.2022 klo 17.00 

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

 
Päätös: 

 
 
 
  



  KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5 
 
 

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu 
Yhtymähallitus    28.4.2022  9 
______________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

VIERAILU TAITAJA2022-KILPAILUIHIN 
Yh 19 § 
 

Ammatillisen koulutuksen suurtapahtuma Taitaja järjestetään 16.–19.5.2022 Porissa 
Porin urheilukeskuksessa, Isomäessä ja Länsi-Suomen Pelastusharjoitusalueella. 

 
Tapahtumaan voi osallistua omaehtoisesti tai yhtymähallitukselle voidaan järjestää 
kierros kilpailuihin keskiviikkona 18.5.2022. 

 
Lisätietojen antaja kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio, p. 040 199 4101 
 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallitus päättää osallistumisestaan Taitajakisoihin. 
 
Päätös: 
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS 
 
 
MUUTOKSENHAKUKIELLOT 

Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain mukaista oikaisuvaatimusta eikä 
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. 
 
Pykälät: 
 
14 §, 15 §, 16 §, 17 §, 18 §, 19 § 
 
 
 

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

Laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 808/2019 6 §:n / muun lainsäädännön 
mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät ja valituskieltojen perusteet: 
 
 
 
 
 

 
 
OIKAISUVAATIMUSOHJEET 

Oikaisuvaatimus-
viranomainen ja -
aika 

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. 
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite 
 
Satakunnan koulutuskuntayhtymä 
Yhtymähallitus 
PL 87, Suoratie 1 
32801 Kokemäki 
 
 

Pykälät: 
 
 
 
 
 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
 

Oikaisuvaatimuksen 
sisältö 

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän 
allekirjoitettava. 
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VALITUSOSOITUS  
Valitusviranomainen 
ja valitusaika 

Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisu-
vaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin 
vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös oikaisuvaatimuksen 
johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös 
asianosainen sekä kunnan jäsen. 

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: 
 
 
 
 
 

Kunnallisvalitus, pykälät: 
 
 

Valitusaika: 
14 päivää 

Hallintovalitus, pykälät: 
 
 

Valitusaika: 
 
 

Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: 
 
 

Valituskirjelmä Valituskirjelmässä on ilmoitettava 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- valittajan nimi ja kotikunta 
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle 

voidaan toimittaa 
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan 

tehtäväksi 
- muutosvaatimuksen perusteet 
 
Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos 
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös 
tämän nimi ja kotikunta.  
 
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. 
 
Valituskirjelmään on liitettävä:  
- päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä  
- tiedoksisaantitodistus tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta 
- asiamiehen valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 §:ssä säädetään 
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo 

aikaisemmin toimitettu viranomaiselle 
 

Valitusasiakirjojen 
toimittaminen 

Valituskirjelmä on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan 
viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.  
 
Valituksen voi toimittaa henkilökohtaisesti, postitse maksettuna postilähetyksenä, 
sähköisellä tiedonsiirtomenetelmällä taikka asiamiestä tai lähettiä käyttäen. 
Valituksen voi tehdä hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet. 
 
Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla 
vastuulla. Valituksen on saavuttava viranomaiselle virka-aikana ennen 30 päivän 
valitusajan päättymistä. 
 

 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

