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

 
YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOUS 
 
KOKOUSAIKA Torstai 26.1.2023 klo 17.00 
 
KOKOUSPAIKKA Sataedu Ulvila, kokoushuone Trumetari, päärakennus, 2. krs, Yhdystie 
 
 
 
 
KÄSITELTÄVÄT ASIAT 
 
 

1 § Varainhoitovuoden 2023 varsinaisella suoritepäätöksellä myönnettävän 
rahoituksen hakeminen  

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

3 § Toiminnan ja talouden raportointi jäsenkunnille 

4 §  Apulaisrehtorin virka 

5 § Apulaisrehtorin viran haku 

6 § Rakennustoimikunnan perustaminen 

7 § Talousarvion täytäntöönpano-ohje 2023 

8 § Investointisuunnitelma 2023 
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Satakunnan koulutuskuntayhtymä 
PL 87 (Suoratie 1), 32801  Kokemäki puh. 040 199 4100 sataedu.fi 

YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOUS 
 
AIKA Torstai 26.1.2023 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 
Johanna Norrkniivilä 
Mia Nother  
Kimmo Vepsä 
 
MUUT LÄSNÄOLIJAT 
Matti Isokallio, esittelijä/kuntayhtymän johtaja 
Anne Laine, rehtori/kuntayhtymän johtajan varahenkilö 
Nina Peltomäki, pöytäkirjanpitäjä/talous- ja hallintojohtaja 
 
KÄSITELLYT ASIAT 1 - 8 § 
 
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Tuija Ketola ja Mika Koivula. 
 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 
Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti. 
 
ALLEKIRJOITUKSET 
Pöytäkirja allekirjoitetaan sähköisesti. 
 
Ari Prinkkala, puheenjohtaja  Nina Peltomäki, pöytäkirjan pitäjä 
 
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 

VARAINHOITOVUODEN 2023 VARSINAISELLA SUORITEPÄÄTÖKSELLÄ MYÖNNETTÄVÄN 
RAHOITUKSEN HAKEMINEN 
 
Yh 54 § 

Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää joulukuussa tehtävällä varsinaisella 
suoritepäätöksellä ammatillisen koulutuksen järjestäjien tavoitteellisten 
opiskelijavuosien määrät ja perusrahoituksen harkinnanvaraisen korotuksen 
euromäärät varainhoitovuodelle 2023. 

 
Opetus- ja kulttuuriministeriön hakukirje ja lisätietoja rahoituksen hakemisesta löytyy 
ministeriön sivuilta: https://okm.fi/suoritepaatosten-valmistelu. 
 
Hakemus vuoden 2023 suoritepäätöksellä myönnettävien rahoitusten saamiseksi 
sisältää ehdotuksen tavoitteellisten opiskelijavuosien määrästä, tarvittaessa 
hakemuksen perusrahoituksen harkinnanvaraisesta korotuksesta sekä arvio 
loppuvuoden 2022 opiskelijavuosien toteumasta. 
 
Hakemus tulee toimittaa opetus- ja kulttuuriministeriöön viimeistään 25.11.2022. 
Ministeriön tarkoituksena on tehdä varainhoitovuoden 2023 varsinainen suoritepäätös 
joulukuun puoleen väliin mennessä. 
 
Ehdotus vuodelle 2023 kohdennettavaksi tavoitteellisten opiskelijavuosien määräksi 
yhteensä: 2606 
- josta työvoimakoulutukseen kohdennettavat opiskelijavuodet 250 
- josta lähihoitajakoulutuksen lisäämiseen kohdennettavat opiskelijauvodet 100 
- josta työvoimakoulutuksena järjestettävän hoiva-avustajakoulutuksen lisäämiseen 

kohdennettavat opiskelijavuodet 10 
- josta Ukrainasta tulleille pakolaisille järjestettävään ammatilliseen koulutukseen 

kohdennettavat opiskelijavuodet 74 
- josta Ukrainasta tulleille pakolaisille järjestettävään tutkintokoulutukseen 

valmentavaan koulutukseen kohdennettavat opiskelijavuodet 30 
 

Ehdotukset vuodelle 2023 myönnettävän perusrahoituksen harkinnanvaraiseksi 
korotukseksi: 
- Työpaikkaohjaajien koulutuksen lisäämiseen ja kehittämiseen haettava 

harkinnanvarainen korotus: 50 000 € 
 

Esityslistan liitteenä on ehdotus hakemukseksi vuoden 2023 suoritepäätöksellä 
myönnettävien rahoitusten saamiseksi. 

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

 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:  
Yhtymähallitus päättää hakea varainhoitovuoden 2023 varsinaisella suoritepäätöksellä 
myönnettävää rahoitusta liitteenä olevan hakemuksen mukaisesti. 
 
Päätös: 
Päätösehdotus hyväksyttiin. 

     

https://okm.fi/suoritepaatosten-valmistelu
https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/EbM1Cvc9HdRLksiLuZITnwgB5R5uMeJ6KBwmp509RYqrTw?e=x7ub3K


  KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 
 
 

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu 
Yhtymähallitus   24.11.2022 
Yhtymähallitus    26.1.2023  4 
______________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

VARAINHOITOVUODEN 2023 VARSINAISELLA SUORITEPÄÄTÖKSELLÄ MYÖNNETTÄVÄN 
RAHOITUKSEN HAKEMINEN (jatkuu) 
 
Yh 1 § 
 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on tehnyt päätöksen vuoden 2023 varsinaisella 
suoritepäätöksellä myönnettävästä rahoituksesta. 

 
Satakunnan koulutuskuntayhtymälle myönnettiin rahoitusta seuraavasti: 
 
Tavoitteellinen opiskelijavuosimäärä 2 493 
- josta työvoimakoulutus 240 
 
Opiskelijavuosien lisäkohdennukset: 
- Lähihoitajakoulutuksen lisäämiseen kohdennettavat opiskelijavuodet 50 
- Työvoimakoulutuksena järjestettävän hoiva-avustajakoulutuksen lisäämiseen 

kohdennettavat opiskelijavuodet 10 
- Ukrainasta tulleille pakolaisille järjestettävään ammatilliseen koulutukseen ja 

tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutukseen kohdennettavat opiskelijavuodet 
40 

- Kohdentamaton 1 
 
Laskennallinen rahoitus 26 239 670 € 
- Perusrahoitus 16 879 478 € 
- Suoritusrahoitus 6 287 703 € 
- Vaikuttavuusrahoitus 3 072 489 € 
 
Työpaikkaohjaajien koulutuksen lisääminen ja kehittäminen 50 000 € 
 
 
Suoritepäätös ja liitteet löytyvät: https://okm.fi/suoritepaatokset  
 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallitus merkitsee suoritepäätöksen tiedokseen. 
 
Päätös: 

 
 
 
 

https://okm.fi/suoritepaatokset
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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: 
Aulikki Kuisma poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. 
Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

OSTOTARJOUS KAHARILAN TONTISTA 102-14-1401-12 (jatkuu) 
 
Yh 57 § 

Huittisten kaupunginvaltuusto on päättänyt tontin 102-14-1401-12 myynnistä 
Satakunnan koulutuskuntayhtymälle. Esityslistan liitteenä pöytäkirjan ote, Kvalt 
14.11.2022 § 60. 

 
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 päätöksen tiedokseen. 
 
Päätös: 
Päätösehdotus hyväksyttiin. 
    

 
Yh 2 § 
 

Kauppakirjat Kaharilan tontista allekirjoitettiin Huittisissa 11.1.2023. 
 

Esityslistan liitteenä on kauppakirja. 
 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:  
Yhtymähallitus merkitsee asian tiedokseen. 
 
Päätös: 

 
 
 

https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/ESe4of86NSNBjxyqhLg9m-4B7jZxRB4ZkFYSeycaw98YOQ?e=pb7c9a
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTOINTI JÄSENKUNNILLE 
Yh 3 § 
 

Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan yhtymähallitus raportoi vähintään 2 kertaa 
vuodessa toiminnan ja talouden toteutumisesta jäsenkunnille. 

 
Liitteenä kunnille toimitettava raportti 31.12.2022. 

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

 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallitus päättää raportoida jäsenkunnille toiminnan ja talouden toteutumisesta 
31.12.2022 liitteen mukaisesti. 
 
Päätös: 
 
 
 

 
 
 
  

https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/EfT8ru-fAh5IsZyHlLVZz2ABQT1unxm0XkGmBiS-IuaCCw?e=n4PiYw
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

APULAISREHTORIN VIRKA 
Yh 4 § 
 

Satakunnan koulutuskuntayhtymässä on viisi virkaa, jotka yhtymähallitus on täyttänyt: 
kuntayhtymän johtaja, kehitysjohtaja, koulutusjohtaja, rehtori ja talous- ja 
hallintojohtaja. Apulaisrehtori olisi kuudes virka, jonka täyttää yhtymähallitus. 

 
Aiempien vuosien henkilöstöpäätösten johdosta johdon lukumäärä on vähentynyt. 
Toisen rehtorin eläköityessä tehtävää ei täytetty, samoin toinen koulutusjohtajan virka 
on jäänyt täyttämättä. Johdon ja keskijohdon työkuorma on kasvanut viime vuosina.  

 
Apulaisrehtorin viran keskeiset tehtävät tulevat olemaan:  
- vastuu toimintajärjestelmästä koulutuspalveluiden osalta  
- johtaa koulutuspalveluita yhdessä rehtorin kanssa sovitulla työnjaolla 

 
Apulaisrehtorin viran keskeiset tehtävät tulemaan olemaan hallintotehtäviä, mm. 
tutkintotoimielimen puheenjohtajuus siirtyy apulaisrehtorille.  

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

 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:  
Yhtymähallitus päättää muuttaa koulutusjohtajan virka apulaisrehtorin viraksi. 
 
Päätös: 
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

APULAISREHTORIN VIRAN HAKU 
Yh 5 § 
 

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

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:  
Yhtymähallitus:  
1) julistaa apulaisrehtorin virka haettavaksi,  
2) päättää tehtäväkohteiseksi palkaksi 5 135,12 euroa  
3) päättää tehtävän kelpoisuudeksi asetuksen opetustoimen henkilöstön 

kelpoisuudesta mukaisen rehtorin kelpoisuuden sekä  
4) päättää nimetä valintaryhmään yhtymähallituksen puheenjohtajan, kuntayhtymän 

johtajan ja rehtorin. 
 

Päätös: 
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

RAKENNUSTOIMIKUNNAN PERUSTAMINEN  
Yh 6 § 
 

Satakunnan koulutuskuntayhtymässä on alkamassa kiinteistöstrategian 
täytäntöönpano. Kiinteistöihin kohdistuu merkittävä investointi tällä vuosikymmenellä, 
kokonaissumma tulee ylittämään 20 miljoonaan euroa.  

 
Sujuvan päätöksenteon ja tiedonkulun varmistamiseksi on tarpeen perustaa 
rakennustoimikunta.  

 
Rakennustoimikunta:  
1. tekee esityksen yhtymähallitukselle hankkeiden lopullisten luonnossuunnitelmien, 

lopullisen kustannusarvion ja toteuttamistavan hyväksymisestä  
2. päättää suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden valinnasta   
3. valmistelee ja tekee tarvittaessa esitykset lisämäärärahasta  
4. informoi yhtymähallitusta hankkeen etenemisestä  

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

 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:  
Yhtymähallitus  
1) päättää perustaa alaisuuteensa rakennustoimikunnan,  
2) nimeää rakennustoimintaan viranhaltijoista kuntayhtymän johtaja Matti Isokallion, 

talous- ja hallintojohtaja Nina Peltomäen ja kiinteistöpäällikkö Tommi Mäntysen 
sekä 

3) valitsee keskuudestaan 2–4 jäsentä rakennustoimikuntaan. 
 

Päätös: 
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 2023 
Yh 7 § 

 
Yhtymäkokous hyväksyi talousarvion tuloslaskelmaosan vuosikatteen yhdeksi 
talousarvion sitovista eristä marraskuussa 2022. Kuntayhtymän hallintosäännön 
mukaan yhtymähallitus vahvistaa vuosittain tammikuussa talousarvion 
täytäntöönpano-ohjeen. Tulosalueilla ei ole oikeutta ylittää tulosalueelle vahvistettua 
menomäärärahaa. Tulosalueen johtajan päätöksellä tulosalueen sisällä olevaa 
määrärahaa voidaan siirtää eri kustannuspaikkojen välillä. Täytäntöönpano-ohjeen 
pohjana ovat talousarviossa esitetyt taloudelliset tavoitteet. 
 
Esityslistan liitteenä on vuoden 2023 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 
tulosalueittain: Yhtymäpalvelut, Talous- ja hallintopalvelut, Kehittämispalvelut, 
Työelämä- ja opiskelijapalvelut ja Koulutuspalvelut. 
 
Lisätietojen antaja, talous- ja hallintojohtaja Nina Peltomäki p. 040 199 4120 
 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallitus päättää hyväksyä vuoden 2023 talousarvion täytäntöönpano-ohjeen 
tulosalueittain. 
 
Päätös: 
 
 
 

  

https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/EUdEhP1LRZZHv7TR4PvrEPoB9zHqUm1TcHxzjRXHP2qsbg?e=MbotbT
https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/EfBQ-avQEnJMuluKm2npv70BSb6fb7w-sl5Q6WSTe7eONA?e=3TDduT
https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/EVgZq4JLuo1Hg0Wgrbo8fXcBdefOyAiGwNgAxAgnZ2iihg?e=5KPnQ3
https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/EcTkOUHfmxNIubWysjhZQfwBlOgyeCIXf5L2c5O4oZs1BA?e=mAc6DV
https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/EYh_bfahtalPnMur6JopIfwBinF5LBLmHOT8OcsbZ8OAMw?e=wft7Er
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Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

INVESTOINTISUUNNITELMA 2023 
Yh 8 § 
 

Vuoden 2023 talousarviossa investointien kokonaismäärä on 3,0 miljoonaa euroa. 
Yhtymäkokous hyväksyi investointien kokonaismäärän yhdeksi talousarvion sitovista 
eristä marraskuussa 2022. Kuntayhtymän investointikohteet tarkennetaan vuosittain 
erillisellä investointisuunnitelmalla. 

 
Esityslistan liitteenä on vuoden 2023 investointisuunnitelma. 
 
Lisätietojen antaja, talous- ja hallintojohtaja Nina Peltomäki p. 040 199 4120 

 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallitus päättää hyväksyä vuoden 2023 investointisuunnitelman. 

 
Päätös: 
 
 
 
 

 

https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/Ed_QCCW0rClKtp03F4k76hkBImQQjPrfj7mSERWmCrIKjA?e=k4Asdi
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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: 
 
1 §, 2 §, 3 § 
 
 
 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, 
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät: 
 
4 §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 § 
 
 

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: 
 
4 §, 5 §, 6 §, 7 §, 8 § 
 
 
 

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

