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KÄSITELTÄVÄT ASIAT 
 
 

40 § Kehityspalveluiden ajankohtaiskatsaus 

41 §  Ammatillisen peruskoulutuksen yhteishaun koulutustarjonta 2023 

42 § Talousarvion kehys 2023 

43 § Ostotarjous Kaharilan tontista 102-14-1401-12 

44 § Ammatillisen peruskoulutuksen ja aikuiskoulutuksen soveltumattomuuden 
ratkaisujen toimielimen (SORA) nimeäminen 

45 § Vuoden 2022 toisella lisäsuoritepäätöksellä myönnettävän rahoituksen 
hakeminen 

46 § Yhtymähallituksen kokoukset 

47 §  Vuoden 2022 investointisuunnitelman muutos 

48 §  Talousarvion toteutuminen 31.8.2022 

49 § Yhtymäkokouksen koolle kutsuminen 
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Satakunnan koulutuskuntayhtymä 
PL 87 (Suoratie 1), 32801  Kokemäki puh. 040 199 4100 sataedu.fi 

YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOUS 
 
AIKA Torstai 29.9.2022 klo 17.00 
 
PAIKKA Sataedu Ulvila, kokoushuone Trumetari 
 
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    Timo Kukkasmäki 
Kimmo Vepsä 
 
MUUT LÄSNÄOLIJAT 
Matti Isokallio, esittelijä/kuntayhtymän johtaja 
Anne Laine, rehtori/kuntayhtymän johtajan varahenkilö 
Nina Peltomäki, pöytäkirjanpitäjä/talous- ja hallintojohtaja 
 
KÄSITELLYT ASIAT 40 - 49 § 
 
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Sari Kalliokorpi ja Tuija Ketola. 
 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 
Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti. 
 
ALLEKIRJOITUKSET 
Pöytäkirja allekirjoitetaan sähköisesti. 
 
 
Ari Prinkkala, puheenjohtaja  Nina Peltomäki, pöytäkirjan pitäjä 
 
 
Sari Kalliokorpi, pöytäkirjantarkastaja  Tuija Ketola, 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 

KEHITYSPALVELUIDEN AJANKOHTAISKATSAUS 
Yh 40 § 
 

Kehitysjohtaja Maiju Salonen esittelee kehityspalveluiden toimintaa. 
 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallitus merkitsee esityksen tiedokseen  
 
Päätös: 
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN YHTEISHAUN KOULUTUSTARJONTA 2023 
Yh 41 § 
 

Esityslistan liitteenä on esitys yhteishaussa olevasta koulutustarjonnasta vuonna 2023. 
 
Yhteishaun koulutustarjonta 2023 -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.  
 
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: 
 
 
 
  

https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/EeZgoxqbBdRNuu2bT0mBlegBHWkMdCADZiDKNsmgWgngXw?e=dWfKho
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

TALOUSARVION KEHYS 2023 
Yh 42 § 
 

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 2023 

 
Kehys muodostaa perustan talousarvion ja taloussuunnitelman 2023–2025 
varsinaiselle valmistelutyölle. 
 
Talousarvion kehys 2023 on esityslistan liitteenä. 

 
Lisätietojen antajat, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio p. 040 199 4101 ja talous- ja 
hallintojohtaja Nina Peltomäki p. 040 199 4120 

 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:  
Yhtymähallitus päättää 
1) hyväksyä esityslistan liitteenä olevan talousarviokehyksen vuoden 2023 

talousarvion ja taloussuunnitelman 2023–2025 laatimista varten ja  
2) pyytää kuntayhtymän jäsenkunnilta esitykset talousarvioon ja -suunnitelmaan 

kuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi.  
 

Päätös: 
 
 
 
  

https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/EbQJ6bysKtxJh4KkylaA6AoBn3LIS8GpYDEEl1lzlIvIKQ?e=p1Idb2
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

OSTOTARJOUS KAHARILAN TONTISTA 102-14-1401-12 
Yh 43 § 
 

Sataedu on yhtymähallituksen päätöksen myötä keskittämässä logistiikan koulutusta 
Huittisissa yhteen toimipisteeseen. Koulutuksen toteuttamiseksi tarvitaan noin 40 000 
– 50 000 m2:n tontti, jossa on rakennusoikeutta 2 500–3 000 m2 ja laajennusvaraa 
500 m2 ja vapaata aidattua piha-aluetta n. 25 000 m2. Piha-alueella tulee olemaan 
raskaan kaluston ajoneuvoharjoittelun ja mahdollisen maanrakennuskoulutuksen 
vaatimaa toimintaa. Lisäksi tontin koon ja sijainnin tulee mahdollistaa myös samalle 
toimipaikalle mahdollista yritysyhteistyötä, esim. ajoneuvoihin ja kuljetukseen liittyvää 
yritystoimintaa.  
 
Sataedu on hakenut kaavamuutosta Kaharilassa sijaitsevalle alueelle ja Huittisten 
kaupunki on saanut kaavamuutosprosessin päätökseen 2022 syksyllä. Alueelle on 
17.8.2022 muodostettu oma tontti kiinteistötunnuksella 102-14-1401-12 ja sen koko on 
51 980 m2.  
 
Luonnoksien suunnittelu pääpiirustustasolle jatkuu tänä syksynä, jonka jälkeen 
Sataedu käynnistää rakentamiseen liittyvän markkinavuoropuhelun. Tarkoituksena on, 
että Sataedu myy tontin edelleen valitsemalleen urakoitsijalle, niin että myyntiprosessin 
käynnistettäessä kuullaan Huittisten kaupunkia. 

 
Tontista on tehty 17.8.2022 arviolausunto Harjavallan kaupungingeodeetti Jari Prihtin 
toimesta. Lausunto on laadittu käytettäväksi kiinteistökaupan valmistelussa ja sen 
tarkoituksena on määritellä arvioitavan kohteen markkina-arvo, joka on 6,50 €/m2. 
Koko tontin arvo on noin 337 870 euroa ja tehdyn arvion tarkkuus on noin +/-20 %. 
 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:  
Yhtymähallitus päättää 
1) tehdä ostotarjouksen Huittisten kaupungille kiinteistötunnuksella 102-14-1401-12 

olevan tontin ostamiseksi tulevaa oppilaitosrakentamista varten tehdyn 
arviolausunnon hinnan perusteella.  

2) valtuuttaa kuntayhtymän johtajan yhdessä talous- ja hallintojohtajan kanssa 
tekemään kaupan hinta-arvion asettamissa rajoissa. 

 
Päätös: 
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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. 
    

 
  



  KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10 
 
 

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu 
Yhtymähallitus   28.9.2021 
Yhtymähallitus    29.9.2022  8 
______________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN JA AIKUISKOULUTUKSEN 
SOVELTUMATTOMUUDEN RATKAISUJEN TOIMIELIMEN (SORA) NIMEÄMINEN (jatkuu) 
 
Yh 44 § 

Opiskelijoiden edustaja Jari Niemi valmistuu joulukuussa 2022. 
 

Opinto-ohjaaja Minna Takkunen on opintovapaalla 1.11.2023–31.5.2023. 
 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:  
Yhtymähallitus päättää  
1) nimetä ammatillisen peruskoulutuksen ja aikuiskoulutuksen soveltumattomuuden 

ratkaisujen toimielimeen Jari Niemen valimistumisen jälkeen hänen tilalleen 
sosiaali- ja terveysalan opiskelija Jukka Jämiän sekä  

2) nimetä toimielimen sihteeriksi ja esittelijäksi Minna Takkusen opintovapaan ajaksi 
opinto-ohjaaja Minna Rannan. 

 
Päätös: 
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

VUODEN 2022 TOISELLA LISÄSUORITEPÄÄTÖKSELLÄ MYÖNNETTÄVÄN RAHOITUKSEN 
HAKEMINEN 
Yh 45 § 
 
 Vuoden 2022 toisella lisäsuoritepäätöksellä on haettavana neljä kokonaisuutta: 
 

Vuoden 2022 talousarvion määrärahasta varainhoitovuoden aikana jaettavaksi 
jätetty perusrahoitus: Toisella lisäsuoritepäätöksellä perusrahoitusta on jaettavana 
25 344 185 euroa ja tavoitteellisia opiskelijavuosia enintään 4 319, joista noin 1 200 
tulee kohdentaa lähihoitajakoulutuksen lisäämiseen.  

 
Ministeriö kohdentaa toisella lisäsuoritepäätöksellä opiskelijavuosilisäyksiä niille 
koulutuksen järjestäjille, jotka hakemustensa perusteella pystyvät tehokkaimmin 
lisäämään työvoiman saatavuutta ja kohtaantoa parantavia koulutuksia ensisijaisilla 
toiminta-alueillaan. Koulutuksen järjestäjille kohdennetaan myös loput kuluvan vuoden 
talousarviossa päätetyistä opiskelijavuosilisäyksistä lähihoitajakoulutuksen 
lisäämiseen. Lisäksi opiskelijavuosilisäyksiä voidaan kohdentaa järjestäjille, joilla 
oppivelvollisten määrä on muodostunut ennakoitua suuremmaksi esimerkiksi 
asuinkuntien osoittamien oppivelvollisten johdosta. 

 
Vuoden 2022 toisen lisätalousarvion rahoitus koronavirusepidemian johdosta 
tarvittaviin tukitoimiin osaamisvajeiden paikkaamiseksi ja opiskelijoiden 
hyvinvoinnin vahvistamiseksi: Lisätalousarviossa ammatilliseen koulutukseen 
osoitettiin 26 miljoonan euron lisärahoitus koronavirusepidemian johdosta tarvittaviin 
tukitoimiin osaamisvajeiden paikkaamiseksi ja opiskelijoiden hyvinvoinnin 
vahvistamiseksi.  

 
Ammatillisessa koulutuksessa on toteutettu laajasti erilaisia tukitoimia aiempien 
vuosien lisärahoituksilla. Nyt haettavana olevalla lisämäärärahalla on tarkoitus turvata 
tukitoimien riittävyys ja jatkuminen tarvittavaksi ajaksi. Koulutuksen järjestäjän tarvetta 
lisärahoitukseen arvioidaan ensisijaisesti hakemuksessa esitettyjen tarpeiden ja 
aiempien lisärahoitusten käytön perusteella. 

 
Työvoimakoulutuksena järjestettävän hoiva-avustajakoulutuksen lisääminen: 
Hallitus päätti budjettiriihessä useista uusista toimista sosiaali- ja terveydenhuollon 
henkilöstön riittävyyden ja saatavuuden varmistamiseksi. Budjettiriihen linjausten 
vuoksi opetus- ja kulttuuriministeriö varautuu mahdollisuuteen, että syksyn 
lisätalousarvioesitykseen voi sisältyä lisämäärärahaa ammatillisen koulutuksen 
momentilta rahoitettavan työvoimakoulutuksena järjestettävän hoiva-
avustajakoulutuksen lisäämiseen. 

 
Hallituksen on tarkoitus päättää kuluvan vuoden neljännestä lisätalousarvioesityksestä 
27.10.2022. Mikäli tähän esitykseen sisältyisi lisämäärärahaa hoiva-
avustajakoulutuksen lisäämiseen, ministeriö voisi sisällyttää lisämäärärahan 
marraskuun alussa tekemäänsä toiseen lisäsuoritepäätökseen ehdolla, että eduskunta 
päättää lisätalousarviosta hallituksen esityksen mukaisena. 
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

VUODEN 2022 TOISELLA LISÄSUORITEPÄÄTÖKSELLÄ MYÖNNETTÄVÄN RAHOITUKSEN 
HAKEMINEN (jatkuu) 
Yh 45 § 
 

Koulutuksen järjestäjiltä pyydetään esityksiä määrärahatarpeista, joilla voitaisiin 
käynnistää työvoimakoulutuksena uusia hoiva-avustajakoulutuksia vielä kuluvan 
vuoden aikana tai viimeistään vuoden 2023 alkupuolella. Esitysten tulee olla 
toteutettavissa opiskelijarekrytoinnin ja henkilöstön saatavuuden osalta. 

 
Ukrainasta tulleille pakolaisille järjestettävä ammatillinen koulutus ja 
tutkintokoulutukseen valmentava koulutus: Opetus- ja kulttuuriministeriössä on 
arvioitu elokuun tietojen perusteella, että ammatillisessa koulutuksessa ukrainalaisten 
opiskelijoiden määrä tulee olemaan loppuvuoden aikana niin merkittävä, että 
koulutuksen järjestäjät tarvitsisivat koulutuksen järjestämiseen lisäresursseja. Tämän 
vuoksi ministeriön arvion mukaan on tarpeen varautua siihen, että hallitus voi 
sisällyttää syksyn lisätalousarvioesitykseensä lisämäärärahaa ammatillisen 
koulutuksen momentilta rahoitettavaan Ukrainasta tulleille pakolaisille järjestettävään 
ammatilliseen koulutukseen ja tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen.  

 
Hallituksen on tarkoitus päättää kuluvan vuoden neljännestä lisätalousarvioesityksestä 
27.10.2022. Mikäli tähän esitykseen tulisi sisältymään lisämäärärahaa tarkoitukseen, 
ministeriön olisi mahdollista päättää lisämäärärahan järjestäjäkohtaisesta 
kohdentamisesta marraskuun alussa tekemässään toisessa lisäsuoritepäätöksessä 
ehdolla, että eduskunta päättää lisätalousarviosta päätökseen vaikuttavin osin 
hallituksen esityksen mukaisena. 

 
Koulutuksen järjestäjiltä pyydetään esityksiä määrärahatarpeista Ukrainasta tulleille 
pakolaisille tarvittavan koulutuksen järjestämiseksi kuluvan ja ensi vuoden aikana. 

 
 

Opetus- ja kulttuuriministeriön hakukirje, liitteet ja lisätietoja rahoituksen hakemisesta 
löytyy ministeriön sivuilta: https://okm.fi/lisasuoritepaatosten-valmistelu  

 
Kaikkia rahoituksia haetaan yhdellä sähköisellä lomakkeella. Hakemus tulee toimittaa 
ministeriöön viimeistään 17.10.2022. Ministeriön tarkoituksena on päättää tarvittaessa 
eduskuntaehdolla toisesta lisäsuoritepäätöksestä 7.11.2022 mennessä. 

 
Opetus- ja kulttuuriministeriön hakukirje saapui 20.9.2022. Sähköinen hakulomake ei 
ole näkyvillä 23.9.2022 ministeriön sivuilla. 

 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallitus päättää valtuuttaa kuntayhtymän johtajan valmistelemaan 
hakemuksen. 

 
Päätös: 

 
 
 

https://okm.fi/lisasuoritepaatosten-valmistelu
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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: 
Päätösehdotus hyväksyttiin. 
    

 
Yh 46 § 
 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:  
Yhtymähallituksen kokous 27.10. siirretään pidettäväksi tiistaina 1.11.2022 klo 17.00. 

 
Päätös: 

 
 
 
 
 



  KOKOUSPÖYTÄKIRJA 10 
 
 

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu 
Yhtymähallitus    29.9.2022  12 
______________________________________________________________________________________ 
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Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

VUODEN 2022 INVESTOINTISUUNNITELMAN MUUTOS 
Yh 47 § 
 

Yhtymäkokous on vahvistanut kuntayhtymän vuoden 2022 talousarvion investointiosan 
investointimenot sekä rahoituslaskelman toiminnan ja investointien rahavirran sitoviksi 
tasoiksi. 
 
Vuoden 2022 talousarviossa investointien kokonaismääräksi arvioitiin 1,6 miljoonaa 
euroa. Kuntayhtymän investointimenojen kohdentumista tarkennettiin kevään 2022 
aikana erillisellä investointisuunnitelmalla, jonka kokonaissumma on 1,6 miljoonaa 

euroa. Keväällä laaditun investointisuunnitelman sisältöä on vielä tarkennettu syksyn 

2022 aikana. Muutettu investointisuunnitelma on esityslistan liitteenä. 
 
Lisätietojen antaja; kuntayhtymän johtaja Matti Isokallo puh. 040 199 4101 ja talous- ja 
hallintojohtaja Nina Peltomäki puh. 040 199 4120 
 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallitus päättää hyväksyä vuoden 2022 investointisuunnitelman muutokset 
liitteen mukaisesti. 
 
Päätös: 
 

 
 
 
 
  

https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/EexQxYiNy1hBoOR3tGJkfFMBvw8uls2La0SuTmbfI_x_cw?e=o6xuud
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Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

TALOUSARVION TOTEUMINEN 31.8.2022 
Yh 48 § 
 

Vuoden 2022 talousarvion tuloslaskelmaosan, investointiosan ja rahoitusosan 
toteutumisvertailu 31.8.2022 on esityslistan liitteenä.  

 
Lisätietojen antajat, kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio p. 040 199 4101 ja talous- ja 
hallintojohtaja Nina Peltomäki p. 040 199 4120  

 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:  
Yhtymähallitus merkitsee talousarvion toteutumisvertailun tiedokseen.  

 
Päätös: 

 
 
 
 
 
 
  

https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/Edd8TohnA3ZBgbTaRSoOA_MBQtUNd9WnGLB1jmUCVRaP4A?e=aBGctp
https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/EQhUyomM0ltCpfNBYCeAz-ABz7vZeEIFrks4oK5R8vfUag?e=aY1eFc
https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/EYdpZFbm3JlKi5Pv8yCqyR0B2boqjqVhjZ3PyW-9cMkthQ?e=uIXheF
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Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

YHTYMÄKOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN 
Yh 49 § 
 

Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 1 §:n mukaan yhtymäkokouksen kutsuu koolle 
yhtymähallitus. 
 
Lisätietojen antaja kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio, p. 040 199 4101 
 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallitus päättää kutsua Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhtymäkokouksen 
koolle torstaina 24.11.2022 klo 14.00 Sataedu Ulvilaan. 
 
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: 
 
40 §, 42 §, 46 §, 48 §, 49 § 
 
 
 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, 
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät: 
 
41 §, 43 §, 44 §, 45 §, 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: 
 
41 §, 43 §, 44 §, 45 §, 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

