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

 
YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOUS 
 
KOKOUSAIKA Torstai 23.3.2023 klo 17.00 
 
KOKOUSPAIKKA Sataedu Kankaanpää, Hovinarrin kabinetti, Valkoinen talo, 1. krs,  

Alpinkatu 12 
 
 
 
 
KÄSITELTÄVÄT ASIAT 
 
 

11 § Eron myöntäminen Johanna Norrkniivilälle yhtymähallituksen jäsenyydestä 

12 § Kuntayhtymän vuoden 2022 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden 
myöntäminen 

13 § Apulaisrehtori 

14 § Polttoaineiden hankinta 

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

YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOUS 
 
AIKA Torstai 23.3.2023 klo 17.00 
 
PAIKKA Sataedu Kankaanpää, Hovinarrin kabinetti 
 
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 11 - 15 § 
 
LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 
Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Pasi Koski ja Raimo Härmä. 
 
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 
Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti. 
 
ALLEKIRJOITUKSET 
Pöytäkirja allekirjoitetaan sähköisesti. 
 
Ari Prinkkala, puheenjohtaja  Nina Peltomäki, pöytäkirjan pitäjä 
 
Pasi Koski, pöytäkirjantarkastaja  Raimo Härmä, 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 

ERON MYÖNTÄMINEN JOHANNA NORRKNIIVILÄLLE YHTYMÄHALLITUKSEN 
JÄSENYYDESTÄ 
Yh 11 § 
 

Yhtymähallituksen jäsen Johanna Norrkniivilä on pyytänyt eroa Satakunnan 
koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen jäsenyydestä. 
 
Tasa-arvolainsäädännön perusteella uudeksi jäseneksi tulee valita nainen. 
 
Lisätietojen antaja kuntayhtymän johtaja Matti Isokallio, p. 040 199 4101 
 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallitus ehdottaa yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous päättää 
1) myöntää Johanna Norrkniivilälle eron yhtymähallituksen jäsenyydestä ja  
2) valita yhtymähallitukseen uuden varsinaisen jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi 

2021–2025.  
 
Päätös: 
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2022 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA 
VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN 
Yh 12 §  
 

Kuntalain 113 §:n mukaan yhtymähallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös 
tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se 
tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä saatettava se tilintarkastuksen jälkeen 
yhtymäkokouksen käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä.  
 
Tilinpäätökseen kuuluvat tase, tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja niiden liitteenä 
olevat tiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu ja toimintakertomus.  
 
Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kirjanpitovelvollisen tuloksesta, 
taloudellisesta asemasta, rahoituksesta sekä toiminnasta. Tätä varten tarpeelliset 
lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. 
 
Kuntayhtymän, jolla on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla määräämisvalta toisessa 
kirjanpitovelvollisessa, tulee laatia ja sisällyttää tilinpäätökseensä konsernitase 
liitetietoineen. Vuodelta 2022 koulutuskuntayhtymä jätti konserniyhdistelyn laatimatta 
(KPL 6:3.1 §).  
 
Esityslistan liitteenä on kuntayhtymän vuoden 2022 tilinpäätös ja vuoden 2022 
henkilöstöraportti. 
 
Tilikauden tulos on 43 976,90 euroa. Vuoden 2022 talousarviossa tilikauden tuloksen 
arvioitiin olevan -630 000 euroa. Tilikauden alijäämä on poistoeron ja varausten 
muutoksen jälkeen 92 466,14 euroa.  
 
Yhtymähallitus esittää tilikauden tuloksen 43 976,90 euroa käsittelystä seuraavaa: 
- vähennetään poistoeroja suunnitelman mukaan 48 489,24 euroa  
- tilikauden ylijäämä siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämään 
 
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 Satakunnan koulutuskuntayhtymän vuoden 2022 tilinpäätöksen,  
2) allekirjoittaa tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja  
3) saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen 

yhtymäkokouksen käsiteltäväksi.  
 
Päätös: 

 
 
 

https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/EfzEL3lKbhpKgNT_k1HtS6YB8U19y8xh9qWwTuaKKlkglw?e=i1pUd1
https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/EU6MmzkxbfBHvGfyqlwd-3QBv5Lk-FRDQm0scgjnKRootQ?e=tutgZc
https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/EU6MmzkxbfBHvGfyqlwd-3QBv5Lk-FRDQm0scgjnKRootQ?e=tutgZc
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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 viran 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: 
Päätösehdotus hyväksyttiin. 

     
 
Yh 13 § 
 

Hakuaika apulaisrehtorin virkaan oli 9.–26.2.2023. Määräaikaan mennessä tuli 17 
hakemusta. Esityslistan liitteenä on hakijayhteenveto. 
 
Valintaryhmä kutsui haastatteluun seuraavat hakijat: Kari Kuurila, Mikko Laitinen, 
Annemari Suonsivu ja Heli Sulkava. Haastattelut pidettiin 9.3. ja 10.3.2023. 
 
Valintaryhmä esittää, että apulaisrehtorin virkaan valintaan TtM Heli Sulkava. 
Haastatelluista Sulkavalla on pisin esihenkilökokemus sekä paras kokemus 
toimintajärjestelmästä ja työelämäyhteistyöstä. Valintaryhmä on yksimielinen 
esityksestään. 
 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:  
Yhtymähallitus valitsee apulaisrehtorin virkaan Heli Sulkavan. 
 
Päätös: 
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

POLTTOAINEIDEN HANKINTA 
Yh 14 § 
 

Satakunnan koulutuskuntayhtymän Huittisten toimipaikan polttoainekilpailutus 
vuodelle 2023 toteutettiin tammi-helmikuussa. Hankinnan kohteena ovat logistiikka-
alan huoltamotankkaukset. Hankinta käsittää dieselin, polttoöljyn, bensiinin sekä 
AdBluen tankkauksen yrityskortilla. 
   
Tarjouspyyntö julkaistiin julkisten hankintojen ilmoituskanavassa Hilmassa 24.1.2023, 
ja tarjouspyynnön ehdot täyttäviä tarjouksia määräaikaan 10.2.2023 mennessä saapui 
yksi. Tarjouksen jätti Neste Markkinointi Oy.  
  
Polttoaineiden hankinnan vertailuperusteena käytettiin mittarihinnasta annettavaa 
alennusta. Neste Markkinointi Oy:n tarjous, jossa tarjottiin kaikkia pyydettyjä 
polttoainelaatuja ja tankkauspaikat soveltuvat raskaalle liikenteelle, täytti 
tarjouspyynnön kriteerit. 
  
Liitteinä ovat polttoaineiden hankintaa koskevat asiakirjat: tarjouspyyntö, tarjousten 
avauspöytäkirja sekä Neste Markkinointi Oy:n tarjous. 
  
Lisätietojen antaja: talous- ja hallintojohtaja Nina Peltomäki, puh. 040 199 4120.  
 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:  
Yhtymähallitus päättää, että Satakunnan koulutuskuntayhtymä hankkii Huittisten 
toimipaikan polttoaineet vuonna 2023 tarjouksen mukaisesti Neste Markkinointi Oy:ltä 
 
Päätös: 

 
  

https://sataedu.sharepoint.com/:b:/r/sites/tyotilat/Yhtymahallitus/Jaetut%20asiakirjat/Kokoukset%202023/Yh3%20Kokous%2023.3.2023/Tarjouspyynt%C3%B6_huoltamotankkaukset%2024.1.2023.pdf?csf=1&web=1
https://sataedu.sharepoint.com/sites/tyotilat/Yhtymahallitus/Jaetut%20asiakirjat/Kokoukset%202023/Yh3%20Kokous%2023.3.2023/Tarjousten%20avauspöytäkirja_polttoaineet.pdf
https://sataedu.sharepoint.com/sites/tyotilat/Yhtymahallitus/Jaetut%20asiakirjat/Kokoukset%202023/Yh3%20Kokous%2023.3.2023/Tarjousten%20avauspöytäkirja_polttoaineet.pdf
https://sataedu.sharepoint.com/:b:/r/sites/tyotilat/Yhtymahallitus/Jaetut%20asiakirjat/Kokoukset%202023/Yh3%20Kokous%2023.3.2023/09022023-Huoltamotankkaukset-Huittinen-Tarjous-Neste-Markkinointi-Oy.pdf?csf=1&web=1
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________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

TIEDOKSIANTOASIAT 
Yh 15 § 
 

Satakunnan koulutuskuntayhtymän rakennustoimikunnan kokousten pöytäkirjat 
20.2.2023 ja 13.3.2023. 

 
Kevään 2023 perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaun hakuaika päättyy 
21.3.2023. Rehtori esittelee yhteishaun tulostietoja (hakukohteet/hakijamäärät). 

 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus:  
Yhtymähallitus merkitsee asiat tiedokseen. 
 
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: 
 
11 §, 12 §, 15 § 
 
 

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, 
seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 
Pykälät: 
 
13 § 
 
 

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: 
 
13 § 
 
 
 

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: 
14 § 
 

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

