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

 
YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOUS 
 
KOKOUSAIKA Tiistai 21.6.2022 klo 17.00 
 
KOKOUSPAIKKA Boliden, Harjavalta 

 
Saapumisohjeet  Kokoontuminen klo 16.45 Suurteollisuuspuiston pääportilla osoitteessa 

Teollisuuskatu 1, Harjavalta. 
 
Portin vartijalle ilmoitetaan, että tulossa Reijo Salmisen ja Terhi Rajalan 
vieraiksi. Portilta opastetaan eteenpäin Bolidenin pääkonttorin 
vierasparkkipaikalle. Tehdasalueelle ei tarvitse mennä, pääkonttori on 
alueen ulkopuolella. 

 
 
KÄSITELTÄVÄT ASIAT 
 

25 § Kehitysjohtajan virka 

26 § Työterveyshuollon palveluiden hankinta 

27 § Kankaanpään toimipisteen rakennusalan kiinteistön laajennustyöt 

28 § Henkilöstövalinnat 

29 § Ammatillisen koulutuksen strategiarahoituksen hakeminen vuonna 2022 
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Satakunnan koulutuskuntayhtymä 
PL 87 (Suoratie 1), 32801  Kokemäki puh. 040 199 4100 sataedu.fi 

YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOUS 
 
AIKA Tiistai 21.6.2022 klo 17.00 
 
PAIKKA Boliden, Harjavalta 
 
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    Henry Flinkman 
Hanna Ollila  
Kimmo Vepsä  Andreas Holmi   
 
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, kehitysjohtaja 
 
KÄSITELLYT ASIAT 25 - 29 § 
 
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Aulikki Kuisma ja Hanna Ollila. 
 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 
Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti. 
 
ALLEKIRJOITUKSET 
Pöytäkirja allekirjoitetaan sähköisesti. 
 
 
Ari Prinkkala, puheenjohtaja  Ari Lappi, pöytäkirjan pitäjä 
 
 
Aulikki Kuisma, pöytäkirjantarkastaja  Hanna Ollila, 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 

KEHITYSJOHTAJAN VIRKA 
Yh 25 § 
 
 

Hallintosäännön mukaan yhtymähallitus päättää kuntayhtymänjohtajan, talous- ja 
hallintojohtajan, rehtorin, kehitysjohtajan ja koulutusjohtajan ottamisesta virkaan. 

 
Kehitysjohtaja Tuomas Mäki-Ontto on irtisanoutunut 31.7.2022. lukien. 

 
Kehitysjohtaja Tuomas Mäki-Ontto on toiminut Taitaja 2022 -kilpailuiden lajipäällikkönä 
1.8.2020–31.7.2022 välisen ajan. Yhtymähallitus valitsi kehitysjohtajan viransijaiseksi 
edellä mainituksi ajaksi Maiju Salosen kokouksessaan 28.5.2020.  

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

 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallitus 
1) päättää täyttää kehitysjohtajan viran julkisella haulla, 
2) nimeää valintaryhmään yhtymähallituksen puheenjohtajan, kuntayhtymän johtajan 

ja koulutusjohtajan, 
3) valtuuttaa valintaryhmän valitsemaan haastatteluun kutsuttavat hakijat ja pitämään 

haastattelut sekä 
4) päättää, että vs. kehitysjohtajana jatkaa Maiju Salonen, kunnes kehitysjohtajan 

virka on täytetty. 
 
Päätös: 
Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

TYÖTERVEYSHUOLLON PALVELUIDEN HANKINTA 
Yh 26 § 

 
Satakunnan koulutuskuntayhtymän työterveyspalveluiden kilpailutus  

 toteutettiin kevään ja kesän 2022 aikana. Kilpailutuksen sisältö valmisteltiin 
 alkuvuonna 2022, ja asiaa käsiteltiin yhteistyötoimikunnan kokouksessa  
 9.2.2022.  
 

Hankinnan kohteena ovat Sataedun ja Sataedu Oy:n työterveyshuollon palvelut ja 
hankintayksikkönä toimii Satakunnan koulutuskuntayhtymä. Hankinta käsittää 
lakisääteisen (Työterveyshuoltolaki 1383/2001,12 §) työterveyshuollon sekä 
yleislääkäritasoisen, työterveyspainotteisen sairaanhoidon tuottamisen Sataedun 
henkilökunnalle palveluntarjoajan tiloissa. 
 
Sopimuskausi on 1.1.2023 – 31.12.2025. Hankintaan sisältyy myös mahdolliset 
optiovuodet, 1+1 optioina ajalla 1.1.2026 – 31.12.2027. Optioiden käytöstä, palvelun 
laajuudesta ja mahdollisista hintojen tarkistuksista sovitaan erikseen viimeistään kolme 
kuukautta ennen edellisen sopimuskauden päättymistä. 
 
Tarjouspyyntö julkaistiin julkisten hankintojen ilmoituskanavassa Hilmassa 15.5.2022, 
ja tarjouspyynnön ehdot täyttäviä tarjouksia määräaikaan 13.6.2022 mennessä saapui 
kaksi. Tarjouksen jättivät Mehiläinen Oy ja Suomen Terveystalo Oy. 
 
Tarjousten vertailuun otettiin mukaan tarjoukset, jotka täyttivät tarjoajalle ja palvelulle 
asetetut soveltuvuus- ja vähimmäisvaatimukset ja jotka ovat tarjouspyynnön mukaisia. 
Sekä Mehiläinen Oy:n että Suomen Terveystalo Oy:n tarjoukset täyttivät kyseiset 
vaatimukset ja ne otettiin mukaan vertailuun. 
 
Tarjousten vertailuperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus. 
Kokonaistaloudellisesti edullisin on tarjous, joka on vertailuhinnaltaan halvin. 
Vertailuhinnaltaan halvimman tarjouksen teki Suomen Terveystalo Oy, 
kokonaishintaan 73470,70 € (alv 0 %). 
 
Liitteinä ovat työterveyshuollon palvelujen hankintaa koskevat asiakirjat: tarjouspyyntö 
ja tarjousten avauspöytäkirja. Tarjousasiakirjat ovat kokonaisuudessaan nähtävillä 
yhtymähallituksen kokouksessa. 
 
Lisätietojen antaja: talous- ja hallintojohtaja Ari Lappi, puh. 040 199 4106. 
 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallitus päättää, että Satakunnan koulutuskuntayhtymä tekee sopimuksen 
työterveyshuollon palveluista ajalle 1.1.2023 – 31.12.2025 (optioina vuodet 2026 ja 
2027) Suomen Terveystalo Oy:n kanssa tarjouksen mukaisesti. 
 
Päätös: 
Päätösehdotus hyväksyttiin. 

 
 
  

https://sataedu.sharepoint.com/sites/tyotilat/Yhtymahallitus/Jaetut%20asiakirjat/Kokoukset%202022/Yh7%20Kokous%2021.6.2022/Tarjouspyyntö%20työterveyshuollon%20palvelut%202022.pdf
https://sataedu.sharepoint.com/sites/tyotilat/Yhtymahallitus/Jaetut%20asiakirjat/Kokoukset%202022/Yh7%20Kokous%2021.6.2022/Työterveyshuollon%20palvelut,%20tarjousten%20avauspöytäkirja.pdf
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

 
KANKAANPÄÄN TOIMIPISTEEN RAKENNUSALAN KIINTEISTÖN LAAJENNUSTYÖT 
Yh 27 § 
 
Vuoden 2022 yksityiskohtainen investointisuunnitelma vahvistettiin yhtymähallituksen kokouksessa 
2/2022 (Yh 6 §). Osana investointisuunnitelmaa vahvistettiin määräraha Kankaanpään toimipaikan 
rakennusalan kiinteistön laajentamiseksi, 310000 € (kustannuspaikka 900047). Tarjouspyyntö 
laajennustöistä julkaistiin julkisten hankintojen ilmoituskanavassa Hilmassa 6.5.2022. Määräaikaan 
31.5.2022 mennessä jätettiin neljä tarjousta (ilmoitetut hinnat alv 0 %): 

• Strommi Oy: 700000 € 

• LVI-Halli S. Peltomäki Oy: 640000 € 

• Rakennuspalvelu Peltomaa: 623570 € 

• Kuuskosket Oy: 613877,42 € 
 
Tarjousten vertailuperusteena oli halvin hinta. 
 
Liitteenä tarjouspyyntö sekä tarjousten avauspöytäkirja. 
 
Lisätietojen antaja: talous- ja hallintojohtaja Ari Lappi, puh. 040 199 4106. 
 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallitus päättää, että kuntayhtymä keskeyttää Kankaanpään toimipaikan rakennusalan 
laajennustöiden hankinnan. Saadut tarjoukset ylittävät investointikohteelle myönnetyn määrärahan 
yli kaksinkertaisesti. Hankintaprosessi käynnistetään uudelleen myöhemmin ilmoitettavana 
ajankohtana. 
 
Päätös: 
Päätösehdotus hyväksyttiin. 
  

https://sataedu.sharepoint.com/sites/tyotilat/Yhtymahallitus/Jaetut%20asiakirjat/Kokoukset%202022/Yh7%20Kokous%2021.6.2022/TARJOUSPYYNTÖ%20SATAEDUN%20KANKAANPÄÄN%20TOIMIPAIKAN.pdf
https://sataedu.sharepoint.com/sites/tyotilat/Yhtymahallitus/Jaetut%20asiakirjat/Kokoukset%202022/Yh7%20Kokous%2021.6.2022/Kankaanpään%20rakennusalan%20laajennus,%20tarjousten%20avauspöytäkirja.pdf
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

HENKILÖSTÖVALINNAT 
Yh 28 § 
 

Satakunnan koulutuskuntayhtymän hallintosäännön mukaan kuntayhtymän johtaja 
päättää toistaiseksi voimassa oleviin palvelussuhteisiin ottamisesta. 
 
Kuntayhtymän johtaja on valinnut keväällä 2022 seuraavat henkilöt Satakunnan 
koulutuskuntayhtymässä avoinna olleisiin virkoihin/työsuhteisiin: 
 
- Laitoshuoltaja Ratree Alenius 
- Laitoshuoltaja Napaporn Aonkrathok 
- Yhdistelmätyöntekijä Satu Dahl 
- Lehtori (sähkö- ja automaatioala) Paula Haanpää 
- Lehtori (ravintola- ja catering-ala) Soili Harsia 
- Lehtori (yhteiskuntatieteelliset aineet) Satu Isomäki 
- Lehtori (autoala) Juha Kastari 
- Lehtori (tuva-koulutus) Paula Lepistö 
- Koulutussuunnittelija Tanja Lepistö 
- Lehtori (valokuvaus) Tatjaana Morton 
- Ravitsemistyöntekijä Eija Pohjus 
- Lehtori (jalkineala) Pia Rautio 
- Lehtori (kasvatustieteelliset aineet) Mari Savia 
- Lehtori (vanhustyö) Anu Tuominen 
- Lehtori (kasvatustieteelliset aineet) Anna-Maija Tuomisaari 
- Laitoshuoltaja Elina Vallin 
 
Kuntayhtymän johtaja esittelee henkilövalinnat yhtymähallitukselle. 
 
Lisätietojen antaja kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio, p. 040 199 4101 
 
Kuntayhtymän johtajan päätösesitys: 
Yhtymähallitus merkitsee henkilöstövalinnat tiedokseen. 
 
Päätös: 
Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

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: 
Päätösehdotus hyväksyttiin. 

     
 
Yh 20 § 

Vuonna 2022 strategiarahoitusta myönnetään seuraaviin kehittämiskokonaisuuksiin: 
- Digitalisaation johtaminen ja osaamisen kehittäminen 
- Tietojohtamisen kehittäminen 
- Opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen kehittäminen 
- Koulutuksen järjestäjien yhdistymisten tukeminen 
- Ammattitaitokilpailujen järjestäminen 

 
Viisi hakuilmoitusta on julkaistu opetus- ja kulttuuriministeriön sivuilla: 
https://okm.fi/avustukset  

 
Vuoden 2022 strategiarahoituksen hakuaika alkoi 13.5.2022 ja päättyy 17.6.2022. 

 
Kolmeen ensimmäiseen hakukohteeseen myönnetään strategiarahoitusta 
lähtökohtaisesti hakukohteittain yhdelle koulutuksen järjestäjälle, joka suunnittelee ja 
toteuttaa kehittämiskokonaisuuden laajana verkostohankkeena. 

 
Kuntayhtymän johtaja esittelee haun valmistelua kokouksessa. 
 
Lisätietojen antaja, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio p. 040 199 4101  
 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallitus merkitsee haun valmistelun tiedokseen. 
 
Päätös: 

 Päätösehdotus hyväksyttiin. 
     
 

https://okm.fi/avustukset
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN STRATEGIARAHOITUKSEN HAKEMINEN VUONNA 2022 
(jatkuu) 
 
29 § 
 

Sataedu on mukana hakemassa seuraavia kehittämiskokonaisuuksia: 
- Digitalisaation johtaminen ja osaamisen kehittäminen 
- Tietojohtamisen kehittäminen 
- Opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen kehittäminen 

 
Digitalisaation johtaminen ja osaamisen kehittäminen hakukokonaisuuden 
koordinaattorina on Työtehoseura. Hakemuksessa Sataedun anoma summa on 
50 000 euroa. 
 
Tietojohtamisen kehittäminen hakukokonaisuuden koordinaattorina on Omnia. 
Hakemuksessa Sataedun anoma summa on 50 000 euroa. 
 
Opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen kehittäminen hakukokonaisuuden 
koordinaattorina on Turun ammatti-instituutti. Hakemuksessa Sataedun anoma 
summa on 27 000 euroa. 

 
 

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

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallitus merkitsee haun 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: 
 
28 §, 29 § 
 
 
 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, 
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät: 
 
25 § 
 
 

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: 
 
25 § 
 
 
 

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 
 

Oikaisuvaatimuksen 
sisältö 

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

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

Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite: 
Markkinaoikeus 
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki 
Puh. 029 56 43300, markkinaoikeus@oikeus.fi 
Sähköinen asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/ 
 

Kunnallisvalitus, pykälät: 
26 §, 27 § 
 

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. 
 

 

mailto:markkinaoikeus@oikeus.fi
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

