


VL: Kuntalaisaloite

tulee pykäläksi

Lähettäjä: Jonna Haavisto [mailto:jonna.haavisto@live.fi]

Lähetetty: 4. marraskuutata 2019 1:30

Vastaanottaja: Tarja Hosiasluoma; Hanna Vainionpää; Reception Imperial hotel

Aihe: Kuntalaisaloite

Karvian kunnanvaltuustolle kuntalaisaloite

Koska naapurikunnissamme on nyt ollut pitkään keskusteluja kuntaliitos asioiden yhteydessä yhteistyön
lisäämisestä kuntien välillä Pohjois-Satakunnassa, esitän että Karvian kunnanvaltuusto lähtisi selvittämään
mahdollisuutta muiden Pohjois-Satakunnan kuntien kesken järjestää paikallisliikennettä.

Näin saisimme liikkuvuutta kuntalaisten kesken eri kuntien välillä myös loma-aikoina. Sen verran
koukkausta voitaisiin samassa yhteydessä tehdä ja käydä Parkanon juna-asemalla samalla kertaa.

Tällainen paikallisliikenne toisi mahdollisia kävijöitä enemmän alueellemme, koska Geopark statuksen
myötä toivottavasti turismi täällä lähtee kasvuun pitää alueella päästä liikkumaan egologisesti julkisella.

Jonna Haavisto

Hanna Vainionpää

to 7.11.2019 14:32

Vastaanottaja:Arja Tuuliniemi <Arja.Tuuliniemi@karvia.fi>;

VL: Kuntalaisaloite - Arja Tuuliniemi https://posti.seutupalvelukeskus.fi/owa/#viewmodel=ReadMessageIt...

1 / 1 8.11.2019 klo 8.29







Vieraasta voimavaraksi 

HANKKEEN JULKINEN KUVAUS / TIIVISTELMÄ 

Karviassa on paljon vierastyöläisiä Ukrainasta, Venäjältä, Moldovasta ja Virosta. He asettuvat Karviaan 

asumaan, mutta he eivät osaa suomea, eivätkä kaikki heistä osaa englantiakaan. Vierastyöläisten 

integroituminen kuntaan jää ohueksi ja heidän voimavaransa jää hyödyntämättä. He asuvat itsekseen ja 

ovat tekemisissä lähinnä oman kansallisuutensa tai työpaikkansa muiden ulkomaalaisten kanssa. Vapaa-

ajanviettomahdollisuudet ja kulttuuritarjonta jää heille vieraaksi, kun heillä ei ole niistä riittävää tietoa, 

eivätkä he osaa hakea tai kysyä niihin liittyviä asioita. Vierastyöläiset muodostavat jo oleellisen osan Karvian 

työvoimaa ja olisi tärkeää saada heidät kotiutumaan paikkakunnalle.  

Yrittäjille olisi taloudellisempaa saada vierastyöläisistä pidempiaikaista työvoimaa. Jatkuva työvoiman 

etsiminen, perehdyttäminen, opettaminen ja iso vaihtuvuus kuormittaa yrittäjiä. Kunnalle olisi eduksi saada 

vierastyöläisten osaaminen hyödynnettyä mahdollisimman hyvin ja sitouttaa heidät paikkakuntaan.  

Vierastyöläisillä saattaisi olla annettavaa paikkakunnan elinkeinoelämälle, matkailun kehittämiselle tai 

kulttuuritoiminnalle.  

 

HAKIJA 

Karvian kunta 

Kylä-Karviantie 17 

39930 Karvia 

Y tunnus 0133735-0 

www.Karvia.fi 

 

0. HANKKEEN TARVE JA TAUSTA 

Karviaan on työn perässä muuttanut moneen yritykseen vierastyövoimaa, joka on jäänyt paikkakunnalle 

asumaan. Vierastyövoima ei osaa suomen kieltä ja englantiakin osaavat vain harvat. Vierastyövoima on 

omissa oloissaan ja heidän päivänsä koostuu siitä, että he käyvät töissä. Töiden jälkeen he eivät ole mukana 

harrastustoiminnassa tai osallistu kunnan toimintaan. Pääsääntöisesti vierastyövoima on tekemisissä vain 

toistensa sekä samassa työpaikassa olevien kanssa. Kontaktit karvialaisiin jäävät vähäiseksi. Kielitaidon 

karttuminen ja tietoisuus paikkakunnasta auttaisi vierastyövoimaa sopeutumaan ja löytämään oman 

paikkansa Karviasta. Suuri osa vierastyövoimasta asettuu Karviaan asumaan pidempiaikaisesti.  

Hankkeella kartoitettaisiin paljonko vierastyövoimaa Karviassa asuu ja missä he työskentelevät. 

Kartoituksen jälkeen heidät kutsuttaisiin koolle ja heille kerrottaisiin erilaisista harrastusmahdollisuuksista 

sekä paikkakunnan palveluista. Hanketyöntekijä tekisi osaamiskartoituksen: mikä on vierastyövoiman 

kielitaito, ammattitausta ja mahdollinen erityisosaaminen. Selvityksen pohjalta heille tarjotaan apua 

kielenopiskelussa sekä tietoa harrastusmahdollisuuksista. Vierastyövoimalla saattaa olla taitoja, jotka 

olisivat hyödyksi yrittäjille tai kulttuuritoimelle.  

http://www.karvia.fi/


 

 

1. HANKKEEN TAVOITTEET 

Hankkeen tavoitteena on saada vierastyövoima sopeutumaan Karviaan ja jäämään kuntaan pysyvästi 

asumaan. Yritykset tarvitsevat heidän työpanostaan ja osaamistaan. Heidän kielitaidostaan voi olla apua 

myös yrityksille, joissa työskentelevät. He voisivat auttaa yrityksiä avaamaan vientimarkkinoita.  Heistä voisi 

yhteyksiensä johdosta olla apua myös matkailun kehittämiseen. Suomen kielen oppiminen auttaa 

työntekijää sekä yrittäjää. Mikäli työntekijä sopeutuu paremmin asumaan Karviaan, hän sitoutuu 

paikkakuntaan paremmin. Suuri vaihtuvuus on rasite työnantajallekin. Vierastyövoima voi olla iso 

voimavara koko kunnalle ja hankkeen tarkoituksena on selvittää tällä asuvien osaaminen ja erityistaidot.  

HANKKEEN TOIMENPITEET JA TOTETUTUSTAVAT SEKÄ RISKIT 

Hankkeella palkataan työntekijä neljäksi kuukaudeksi ja ostetaan tulkkauspalveluita. Työntekijä ottaa 

yhteyttä niihin työnantajiin, joiden palveluksessa on ulkomaalaisia. Työntekijä järjestää useita tapaamisia, 

joissa kartoitetaan Karviassa asuvien ulkomaalaisten kielitaitoa ja muita erityistaitoja. Tapaamisissa 

kerrotaan Karvian palveluista ja muun muassa kulttuuritapahtumista. Työntekijä selvittää myös  

mahdollisuuksia kielen opiskeluun ja kertoo niistä tapaamisissa. Tapaamisiin tarvitaan tulkkeja, koska 

Karviassa on vierastyövoimaa esimerkiksi Ukrainasta, Moldovasta, Virosta ja Venäjältä. Kaikki heistä eivät 

osaa englantia lainkaan ja suomea vielä vähemmän.  Kartoituksen ja informaation lisäksi tavoitteena on 

saada aikaan erilaisia keskustelukerhoja, joiden avulla yhteydenpito jäisi pysyväksi ja kielitaito karttuisi.  

Tavoitteena on kerätä tietopankki, josta uudet Karviaan muuttavat ulkomaalaiset löytäisivät yhdestä 

paikasta tietoa kunnan palveluista ja harrastusmahdollisuuksista ja tiedot miten voivat opiskella suomen 

kieltä sekä yhteyshenkilön, joka voi heitä auttaa heidän omalla kielellään. Tietopankin keräämiseen 

tarvitaan tulkkauspalveluita ja samoin nettisivuille laitettavan materiaalin työstämiseen.  

Hankkeen riskit ovat pienet. Työntekijävalinnassa täytyy onnistua, jotta löydetään henkilö, joka pystyy 

toteuttamaan hankkeelle asetetut tavoitteet.  

 

2. YHTEYS PAIKALLISEEN STRATEGIAAN JA AIEMPIIN TOIMIIN 

Kunnan strategiassa mainitaan, että kunnan tulee edistää yritysten toimintaedellytyksiä. Työvoiman saanti 

on ongelma monessa karvialaisessa yrityksessä ja vierastyövoima on tullut jäädäkseen. Mikäli työvoiman 

viihtyvyyttä ja pysyvyyttä edesautetaan, on se strategian mukaista toimintaa.  Tällä hankkeella luodaan 

toimintaa, joka ehkäisee omalta osaltaan väkiluvun laskua. Koulussa on nyt jo useita muualta Karviaan 

tulleita lapsia muun muassa Ukrainasta, Virosta ja Venäjältä. Lapset saavat valmistavaa opetusta, mutta 

vanhemmille ei opetusta ole järjestetty. Toiminta on uutta, mutta se on eräs tapa edistää yrittäjien 

toimintaa.  

 

 

 



3. TOIMINTA-ALUE, KOHDERYHMÄ, HYÖDYNSAAJAT JA AIKATAULU 

Toiminta-alueena on Karvia, mutta kehitetty toimintamalli voidaan monistaa minne tahansa, mikäli se 

osoittautuu hyväksi ja sillä saadaan hyviä tuloksia. Suomessa jokaisella paikkakunnalla on samantapaisia 

ongelmia ja muun muassa Pohjois-Satakunnassa vierastyövoimaa on muuallakin.  Kohderyhmänä ovat 

Karviassa asuva vierastyövoima ja he ovat myös hankkeen hyödynsaajia. Hankkeesta hyötyvät myös 

yritykset, joissa nämä henkilöt työskentelevät. Mikäli työntekijät viihtyvät ja jäävät tänne asumaan, poistuu 

jatkuva työvoiman vaihtuvuus. Yrittäjälle ei ole taloudellista opettaa asioita jatkuvasti vaihtuville 

työntekijöille.  

Hanke käynnistyisi marraskuun alussa ja hankeaika päättyy joulukuun 2021 loppuun.  

 

4. MITEN HANKKEEN TOTEUTUMISTA ARVIOIDAAN? MITEN HANKKEESSA SYNTYVÄÄ TOIMINTAA 

JATKETAAN HANKKEEN PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN? 

Tavoitteena on, että hankkeella kerätty tietopankki olisi jatkuvassa käytössä ja se löytyisi kunnan 

kotisivuilta. Vierastyövoiman määrää ja vaihtuvuutta voidaan seurata pitämällä yhteyttä yrityksiin, jossa 

heitä on työllistettynä.  

TIEDOTTAMINEN 

Hankkeesta tiedotetaan tiedotusvälineissä ja sosiaalisessa mediassa.  

 

5. HANKKEEN BUDJETTI JA RAHOITUSSUUNNITELMA 

ks. erillinen liite 

 

6. TULOSTEN JA TUOTTEIDEN OMISTUS HANKKEEN PÄÄTYTTYÄ 

Tämän hankkeen tulokset  jäävät kunnan käyttöön. Hanketta hallinnoi elinvoimapalvelut ja tulokset jäävät 

elinvoimapalveluiden käyttöön. Toimintamalli on vapaasti monistettavissa muuallekin, mikäli se osoittautuu 

toimivaksi.  

 

 



SUOSTUMUS 

Sopijapuolet: 

Vuokranantaja  Su-Pi Rakenne Oy, konkurssipesä (1707799-5) 

  C/o Kotka & co. Asianajotoimisto Oy 

 

Vuokralainen  Karvian Kunta (0133735-0) 

  Kylä-Karviantie 17, 39930 Karvia 

Taustaa 

Sopijapuolten välille on laadittu vuokrasopimus (liitteenä), jonka kohteena on ollut osoitteessa Tyyni 

Tuulionkatu 3, 39930 Karvia oleva rivitaloyhtiö (As Oy Karvian Tyynituulio 3). Vuokrauksen kohteena ovat 

olleet kaikki yhtiön asunnot. Vuokra-aika on alkanut 1.1.2013 ja se päättyy 31.12.2022. 

Vuokrasopimuksessa on maininta sopimuksen siirrosta ja muuttamisesta seuraavasti: ”Tätä sopimusta ei 

saa siirtää kolmannelle tai muuttaa ilman molempien osapuolien kirjallista suostumusta. Tätä sopimusta 

vastaava varsinainen sopimusta allekirjoitetaan kun rakennuskohde on valmis ja 

käyttöönottotarkastettu.” 

Karvian kunta on tietoinen, että sopimuksen kohteena oleva asunto-osakeyhtiö on ollut lokakuussa 2019 

myynnissä. Yhtiön uudeksi omistajaksi on ehdolla TL Vuokrakodit Oy (2855939-1). Kauppakirja on 

tarkoitus allekirjoittaa joulukuun 2019 aikana. 1.1.2020 Vuokranantajana toimisi siis em. yhtiö, joka on 

tutustunut voimassa olevaan vuokrasopimukseen ja sitoutuu noudattamaan siitä sovittuja ehtoja. 

Suostumus 

Karvian kunta ja Su-Pi Rakenne Oy konkurssipesä antavat suostumuksen vuokrasopimuksen 

siirtämisestä kolmannelle osapuolelle.  Karvian kunta sitoutuu jatkamaan vuokralaisena.  

Karvian kunnan ja TL Vuokrakodit Oy:n välille laaditaan uusi vuokrasopimus, joka on ehdoiltaan ja 

kestoltaan samansisältöinen kuin nykyinen vuokrasopimus.  

 

Porissa,       .11.2019   Karviassa,       .11.2019 

 

_______________________  _________________________ 

Su-Pi Rakenne Oy, konkurssipesä  Karvian kunta 

Asianajaja, pesänhoitaja Ville Kotka  kunnanjohtaja, Tarja Hosiasluoma  



B I U

Aihe: VS: Tyynituulio 3

Hei.

Pyydän kunnan suostumusta oheisen vuokrasopimuksen jatkamista siten, e�ä 1.1.2020 alkaen

vuokranantajana toimii TL Vuokrakodit Oy (2855939-1).

Sovin Kirkkoväär*n*e 4 B6 asuntoon käynnin tämän viikon lauantaiksi, klo 13.

Aikaa sopiessa o*n hieman huonos* huomioon tuon viikonpäivän mu�a toivo�avas* pääsisit paikalle.

Ystävällisin terveisin,

Juhani Tuori, LKV

044-553 0215

Vastaanottaja: Hanna Vainionpää

Kopio:

Calibri 12

LÄHETÄ HYLKÄÄ LISÄÄ SOVELLUKSET

VS: Tyynituulio 3 https://posti.seutupalvelukeskus.fi/owa/#viewmodel=ReadMessageIt...
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Karvian kunta  Puh. (02) 5727 90   karvia@karvia.fi 
Kylä-Karviantie 17  www.karvia.fi 
39930 Karvia   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kuntaliiton ansiomerkkien saajat  

Itsenäisyyspäivänä 2019 

 
 

Kuntaliitto on Karvian kunnan hakemuksesta myöntänyt ansiomerkit seuraaville 
Karvian kunnan palvelussuhteessa ja luottamustoimessa oleville: 
 
 
 
Luottamushenkilöt: 

 
Kultainen  30 v: 
 
Holkko Merja 
 

 
Viranhaltijat/Työntekijät: 
 
Vuonna 2019 ei ketään 



 

 1(1) 
 
 
31.10.2019 
 

 

Satavarmaa turvallisuutta – lähellä sinua 
 

Käyntiosoite Kehittämis- ja hallintoyksikkö, Satakunnankatu 3, PORI 
Postiosoite Satakunnankatu 3, 28100 PORI 
Sähköposti kari.nummi@satapelastus.fi 

 

GSM 044 701 1335 
Internet www.satapelastus.fi 

KN 12.9.2017 

 
 
Satakunnan kunnat 
Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta 
 
 
 
NEUVOTTELUTILAISUUS PELASTUSTOIMEN PALVELUTASOSTA 

 
 
Satakunnan pelastuslaitos pyysi kunnilta lausuntoa vuoden 2020 talousarvioesityk-
sestä sekä lisätalousarviosta vuodelle 2019. Lausunnoissa moni kunta pyysi kunta-
kohtaista yhteydenottoa tai neuvottelua. Lisäksi moni pyysi kaikkien kuntien ja pe-
lastuslaitoksen yhteistä neuvottelua. Näiden pyyntöjen johdosta pelastuslaitos jär-
jestää neuvottelutilaisuuden keskiviikkona 4.12.2019 kello 17.00 Keskuspaloase-
man luentosalissa, Satakunnankatu 3, PORI. 
 
Tilaisuudessa esitellään pelastuslaitoksen nykyistä palvelutasopäätöstä, talouden 
kehitystä ja käynnistynyttä Ulkoista selvitystä. Näistä aiheista käydään yhteinen 
keskustelu ja kunnat voivat tuoda esille omia näkemyksiään pelastustoimen palve-
lutasosta ja talouden kehityksestä. 
 
Kunta voi halutessaan lähettää useammankin osallistujan. Tilaisuuden kahvitarjoilu 
alkaa 16.30. Pysäköintipaikkoja löytyy asemaa vastapäätä olevasta Karhupuiston 
pysäköintipaikalta, osoite Karhunkatu.  
 
Tarjoilujen takia pyydämme ilmoittamaan osallistujien henkilömäärän 27.11.19 
mennessä sähköpostilla kirjaamo@satapelastus.fi. 
 
Tervetuloa 
 
 
 
Pekka Tähtinen 
pelastusjohtaja 
 

mailto:kirjaamo@satapelastus.fi
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SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ  
Laatimispäivämäärä Sivu 

Yhtymäkokous    1.11.2019  1 
 
 

KOKOUSAIKA Torstai 28.11.2019 klo 14.00  

KOKOUSPAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, Auditorio (1. krs) 

KÄSITELTÄVÄT 
ASIAT 

  

7 § Kokouksen avaus ja jäsenkuntien nimeämien edustajien sekä heidän 
äänimääränsä toteaminen 

8 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

9 § Yhtymäkokouksen puheenjohtajan vaali 

10 § Pöytäkirjantarkastajien valinta 

11 § Talousarvion 2019 muutos 

12 § Vuoden 2020 talousarvion ja vuosien 2021–2022 taloussuunnitelman 
hyväksyminen 

13 § Satakunnan koulutuskuntayhtymän hallintosääntö 

14 § Kuntayhtymän tilintarkastuspalveluiden hankinta 2019–2024 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUHEENJOHTAJA 
 
 
KUNTAYHTYMÄN 
JOHTAJA 

 
 
Katri Kujanpää 

 
 
Matti Isokallio 
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SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu 
Yhtymäkokous    28.11.2019  2 
_________________________________________________________________________________________ 
 

AIKA Torstai 28.11.2019 klo 14.00 -  

PAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, Auditorio, 1. krs 

PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: 

 , Eura  

 , Harjavalta  

 , Honkajoki  

 , Huittinen  

 , Jämijärvi  

 , Kankaanpää  

 , Karvia  

 Matti Sillanpää, Kihniö  

 , Kokemäki  

 Pasi Koski, Merikarvia  

 Jari Myllykoski, Nakkila  

 Jarkko Lehtolammi, Pomarkku  

 , Pori  

 , Siikainen   

 Maija Suni, Säkylä  

 Pekka Ojanen, Ulvila  

   

MUUT LÄSNÄOLIJAT Matti Isokallio, esittelijä/kuntayhtymän johtaja 
Anne Laine, rehtori/kuntayhtymän johtajan varahenkilö 
Nina Peltomäki, pöytäkirjanpitäjä/talous- ja hallintojohtaja 
 
Satakunnan koulutuskuntayhtymän yhtymähallitus: 
Katri Kujanpää, puheenjohtaja 
Pasi Koski, varapuheenjohtaja 
Raimo Härmä 
Hannu Juhola 
Sari Kalliokorpi 
Juhani Oksanen 
Hanna Ollila 
Ari Prinkkala 
Kirsi Saarinen 
Satu Törmä 
Kimmo Vepsä 
 

ALLEKIRJOITUKSET 
 
 
 

 
 
 
 
 
Puheenjohtaja 10–14 § 

 
 
 
 
Katri Kujanpää 
Puheenjohtaja 7–9 § 

 
 
 
 
Nina Peltomäki 
Pöytäkirjanpitäjä 

KÄSITELLYT ASIAT 7–14 § 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 

 

 

 

 

Allekirjoitukset 

Aika ja paikka 
Ulvila 28.11.2019 
 
 
 
 
Pöytäkirjantarkastaja 

Aika ja paikka 
Ulvila 28.11.2019 
 
 
 
 
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 

KOKOUKSEN AVAUS JA JÄSENKUNTIEN NIMEÄMIEN EDUSTAJIEN SEKÄ HEIDÄN 
ÄÄNIMÄÄRÄNSÄ TOTEAMINEN  
Yk 7 § 
 

Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 1 §:n mukaan yhtymäkokouksen kutsuu koolle 
yhtymähallitus, ja kokouksen avaa yhtymähallituksen puheenjohtaja, joka johtaa puhetta, 
kunnes yhtymäkokouksen puheenjohtaja on valittu. 

 
Yhtymäkokouksen pöytäkirjanpitäjänä toimii ja sen muistakin sihteerintehtävistä huolehtii 
kuntayhtymän talous- ja hallintojohtaja (työjärjestys 1 §). 
 
Yhtymäkokouksessa on 16 edustajaa, yksi kustakin jäsenkunnasta. Jäsenkunnat 
valitsevat kuhunkin yhtymäkokoukseen erikseen yhtymäkokousedustajan. (perusspimus 
5 §) 
 
Yhtymäkokouksessa kunnilla on ääniä seuraavasti: Eura 10, Harjavalta 13, Honkajoki 2, 
Huittinen 8, Jämijärvi 2, Kankaanpää 12, Karvia 3, Kihniö 2, Kokemäki 7, Merikarvia 4, 
Nakkila 12, Pomarkku 3, Pori 2, Siikainen 2, Säkylä 7 ja Ulvila 11 (perussopimus 6 §). 
Yhteensä 100 ääntä. 
 
Jäsenkunnat ovat nimenneet seuraavat yhtymäkokousedustajat: 
 
Kunta  Kokousedustaja Varaedustaja 
 
Eura      10 ääntä 
 
 
Harjavalta      13 ääntä 
 
 
Honkajoki      2 ääntä 
 
 
Huittinen      8 ääntä 
 
 
Jämijärvi       2 ääntä 
 
 
Kankaanpää      12 ääntä 
 
 
Karvia       3 ääntä 
 
 
Kihniö   Matti Sillanpää Mika Korkiakoski 2 ääntä 
Kunnanhallitus 23.10.2019 kokousedustajat valittu 28.11.2019 kokoukseen 
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_________________________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

KOKOUKSEN AVAUS JA JÄSENKUNTIEN NIMEÄMIEN EDUSTAJIEN SEKÄ HEIDÄN 
ÄÄNIMÄÄRÄNSÄ TOTEAMINEN (… JATKUU)   
Yk 7 § 
 

Kokemäki       7 ääntä 
 
 
Merikarvia   Pasi Koski  Sari Norrgård 4 ääntä 
Kunnanvaltuusto 21.8.2017 § 65 kokousedustajat valittu valtuuston toimikaudeksi 
 
Nakkila   Jari Myllykoski Keijo Mäkilä  12 ääntä 
Kunnanvaltuusto 12.6.2017 § 39 kokousedustajat valittu toimikaudeksi 2017 - 2021  
 
Pomarkku   Jarkko Lehtolammi  Anna-Kristiina Rosendahl  3 ääntä 
Valtuusto 19.6.2017 § 38 kokousedustajat valittu valtuuston toimikauden ajaksi 
 
Pori       2 ääntä 
 
 
Siikainen       2 ääntä 
 
 
Säkylä   Maija Suni  Sari Huhtinen 7 ääntä 
Kunnanhallitus 14.5.2018 § 90 kokousedustajat valittu vuosiksi 2018 - 2021 
 
Ulvila   Pekka Ojanen  Harri Saarenmaa 11 ääntä 
Kaupunginvaltuusto 19.6.2017 § 64 kokousedustajat valittu toimikaudeksi 2017 - 2021 
 
Yhtymähallituksen päätösehdotus: 
Yhtymäkokous toteaa läsnä olevat yhtymäkokousedustajat, heidän valtuutuksensa ja 
äänimäärät. Todetaan lisäksi paikalla olevat yhtymähallituksen jäsenet (työjärjestys 6 §). 

 
Päätös: 
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___________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 
Yk 8 § 
 

Yhtymäkokouksen kokouskutsu on lähetettävä vähintään kaksikymmentäyksi päivää 
ennen kokousta jäsenkuntien kunnallishallituksille (perussopimus 7 §). Kokouskutsu 
toimitetaan myös yhtymähallituksen jäsenille (työjärjestys 2 §). 

 
Kokouskutsu on lähetetty 1.11.2018 jäsenkuntien kunnallishallituksille. Lisäksi kokous-
kutsu on toimitettu yhtymähallituksen jäsenille, ja on nähtävänä kuntayhtymän 
verkkosivuilla osoitteessa sataedu.fi/paatoksenteko 

 
Yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet sen jäsenkunnista ja niiden 
äänivallasta on edustettuna (perussopimus 8 §). 

 
Yhtymähallituksen päätösehdotus: 
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

 
Päätös: 
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___________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN VAALI 
Yk 9 § 
 

Yhtymäkokouksen työjärjestyksen 6 §:n mukaan jokaista yhtymäkokousta varten valitaan 
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. 

 
Yhtymähallituksen päätösehdotus: 

 Yhtymäkokous valitsee kokoukselle puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. 
 

Päätös: 
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___________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 
Yk 10 § 
 

Yhtymäkokouksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua 
yhtymäkokousedustajaa, jollei yhtymäkokous jonkin asian kohdalla toisin päätä 
(työjärjestys 28 §).  

 
Yhtymäkokouksen pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään 
tarkastamisen jälkeen nähtävänä kuntayhtymän verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 
§:ssä säädetään (hallintosääntö § 95). 

 
Yhtymähallituksen päätösehdotus: 
Yhtymäkokous valitsee kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 

 
Päätös: 
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___________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

TALOUSARVION 2019 MUUTOS 
Yh 36 § 
 

Yhtymäkokous on vahvistanut kuntayhtymän vuoden 2019 talousarvion investointiosan 
investointimenot sekä rahoituslaskelman toiminnan ja investointien rahavirran sitoviksi 
tasoiksi. 
 
Vuoden 2019 talousarviossa investointien kokonaismääräksi arvioitiin 1,4 miljoonaa 
euroa. Kuntayhtymän investointimenojen kohdentumista tarkennettiin kevään 2019 
aikana erillisellä investointisuunnitelmalla, jonka kokonaissumma on 1,6 miljoonaa euroa. 
Keväällä laaditun investointisuunnitelman sisältöä on vielä tarkennettu syksyn 2019 
aikana. Muutettu investointisuunnitelma on esityslistan liitteenä. 
 
Investointisuunnitelman muutos vaikuttaa myös rahoituslaskelman sitovaan erään. 
Kuntayhtymän vuoden 2019 talousarvion investointiosan ja rahoitusosan 
muutosehdotukset ovat esityslistan liitteenä. 

 
Lisätietojen antaja; kuntayhtymän johtaja Matti Isokallo puh. 040 199 4101 ja talousjohtaja 
Nina Peltomäki puh. 040 199 4120 
 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallitus päättää  
1) hyväksyä vuoden 2019 investointisuunnitelman liitteen mukaisesti. 
2) esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous hyväksyy vuoden 2019 talousarvion 

investointiosan ja rahoitusosan muutokset liitteenä olevien esitysten mukaisesti. 
 
Päätös: 
Päätösehdotus hyväksyttiin. 

    
 
Yk 11 § 
 
 Päätösehdotus: 

Yhtymäkokous hyväksyy vuoden 2019 talousarvion investointiosan ja rahoitusosan 
muutokset liitteenä olevien esitysten mukaisesti. 
 
Päätös: 
 

 
 
  

https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/EeJlNSkNgBdOmlHT-wRfyIsBa9H8iT2Ay4_gRunFwzElTw
https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/EeJlNSkNgBdOmlHT-wRfyIsBa9H8iT2Ay4_gRunFwzElTw
https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/EaKwhiMBhINIgsTlPEDyNqUBmfKq2hIZ1vjYnU50ol5h1Q
https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/EaKwhiMBhINIgsTlPEDyNqUBmfKq2hIZ1vjYnU50ol5h1Q
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___________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

VUODEN 2020 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2020–2022 TALOUSSUUNNITELMAN 
HYVÄKSYMINEN 
 
Yh 37 § 
 

Liitteenä oleva kuntayhtymän talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman 2020–2022 on 
valmisteltu yhtymähallituksen hyväksymän kehyksen pohjalta. 

 
Kuntayhtymän perussopimuksen 18 §:n mukaan taloussuunnitelmaa valmisteltaessa 
jäsenkunnille on varattava tilaisuus esityksen tekemiseen kuntayhtymän toiminnan 
kehittämiseksi.  

 
Jäsenkunnilta on pyydetty esitykset talousarvioon kuntayhtymän toiminnan 
kehittämiseksi. Yhteenveto saaduista kuntien lausunnoista on esityslistan liitteenä. 
Talousarvion ja taloussuunnitelman laadinnassa on otettu lausunnot huomioon. 

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

 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous hyväksyy liitteenä 
olevan Satakunnan koulutuskuntayhtymän talousarvion 2020 ja taloussuunnitelman 
2020–2022. 

 
Päätös: 
Päätösehdotus hyväksyttiin. 

    
 
Yk 12 § 
 
 Päätösehdotus: 

Yhtymäkokous hyväksyy liitteenä olevan Satakunnan koulutuskuntayhtymän talousarvion 
2020 ja taloussuunnitelman 2020–2022. 
 
Päätös: 
 

 
 
 
 

https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/Ea737PDJGQVBquw7zLuT5EEB8d2RW3QCWskQfYgXOFOSqw
https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/Ea737PDJGQVBquw7zLuT5EEB8d2RW3QCWskQfYgXOFOSqw
https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/Ea737PDJGQVBquw7zLuT5EEB8d2RW3QCWskQfYgXOFOSqw
https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/Ea737PDJGQVBquw7zLuT5EEB8d2RW3QCWskQfYgXOFOSqw
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___________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ  
 
Yh 25 § 
 

Uuden kuntalain mukainen hallintosääntö pitää olla voimassa viimeistään 1.6.2017. 
 

Esityslistan liitteenä on esitys Satakunnan koulutuskuntayhtymän hallintosäännöksi.  
 

Ammatillisen koulutuksen lainsäädäntöuudistus toteutuu tällä tiedolla 1.1.2018. Liitteenä 
oleva esitys vastaa nykyistä lainsäädäntöä. Hallintosääntö pitää muuttaa vuoden 2017 
lopulla yhtymäkokouksessa vastaamaan 1.1.2018 voimaan tulevaa lainsäädäntöä. 

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

 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi liitteenä olevan 
Satakunnan koulutuskuntayhtymän hallintosäännön. 

 
 Päätös: 

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi liitteenä olevan 
Satakunnan koulutuskuntayhtymän hallintosäännön stilisoituna. 

    
 
Yh 49 § 
 

Esityslistan liitteenä on esitys Satakunnan koulutuskuntayhtymän hallintosäännöksi. 
Hallintosääntö on muutettu vastaamaan 1.1.2018 voimaan tulevaa ammatillisen 
koulutuksen lainsäädäntöä. 
 
Seuraaviin pykäliin on tehty muutoksia: 9 §, 17 §, 18 §, 19 §, 21 §, 22 §, 135 §. 
 
Lisäksi hallintosääntöön on tehty teknisiä korjauksia, esim. valtuusto korvattu yhtymä-
kokouksella ja kunta korvattu kuntayhtymällä. 
 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi liitteenä olevan 
Satakunnan koulutuskuntayhtymän hallintosäännön 1.1.2018 lähtien. 

 
 Päätös: 

Päätösehdotus hyväksyttiin. 
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Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ (jatkuu) 
 
Yh 38 § 
 

Esityslistan liitteenä on esitys Satakunnan koulutuskuntayhtymän hallintosäännöksi.  
 
Hallintosääntö on muutettu vastaamaan 1.1.2020 voimaan tulevaa kuntayhtymän 
organisaatiota. Lisäksi hallintosääntöön on tehty joitakin toiminnan sujuvoittamiseen 
liittyviä korjauksia. 
 
Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 
Yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi liitteenä olevan 
Satakunnan koulutuskuntayhtymän hallintosäännön 1.1.2020 lähtien. 

 
 Päätös: 

Päätösehdotus hyväksyttiin. 
   

 
Yk 13 § 
 
 Päätösehdotus: 

Yhtymäkokous hyväksyy liitteenä olevan Satakunnan koulutuskuntayhtymän 
hallintosäännön 1.1.2020 lähtien. 
 
Päätös: 
 

 
  
 

https://sataedu.sharepoint.com/:b:/r/sites/tyotilat/Yhtymahallitus/Yhtymkokous/Kokoukset%202019/Hallintos%C3%A4%C3%A4nt%C3%B6%201.1.2020.pdf?csf=1
https://sataedu.sharepoint.com/:b:/r/sites/tyotilat/Yhtymahallitus/Yhtymkokous/Kokoukset%202019/Hallintos%C3%A4%C3%A4nt%C3%B6%201.1.2020.pdf?csf=1
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___________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

KUNTAYHTYMÄN TILINTARKASTUSPALVELUIDEN HANKINTA 2019–2024  
 
Tarkastusltk. § 4  
 

Nykyisen tilintarkastusyhteisön KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy:n (1.1.2019 alkaen 
KPMG Oy Ab) kanssa solmittu sopimus tilintarkastuspalveluista päättyy tilikauden 2018 
tarkastukseen. Kuntalain 121 §:n mukaisesti tarkastuslautakunnan tehtävänä on 
valmistella hallinnon valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat 
asiat sekä huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta.  
  
Tarkastuslautakunnan sihteeri ei osallistu pykälän käsittelyn aikana kokoukseen.  
 
Pj. Ehdotus:  
Tarkastuslautakunta päättää käynnistää tilintarkastuspalveluiden kilpailutusprosessin 
lähettämällä tarjouspyynnön vuosien 2019– 2024 tilintarkastuksesta valituille tahoille. 
Tarjouspyyntöluonnos on esityslistan liitteenä.  
 
Päätos:  
Kuntayhtymän johtaja ja talous- ja hallintojohtaja esittelivät tarjouspyynnön. 
Tarkastuslautakunta päätti käynnistää tilintarkastuskilpailutuksen ehdotuksen mukaan ja 
lähettää tarjouspyynnön KPMG Oy AB:lle seka BDO Oy:lle.  
   

 
Tarkastusltk. § 10  
 

Kuntayhtymän johtaja ja talous- ja hallintojohtaja eivät poistuneet 12.2.2019 kokouksessa 
pykälän päätöksenteon ajaksi.  

 
Pj. Ehdotus:  
Tarkastuslautakunta päättää käynnistää tilintarkastuskilpailutuksen 12.2.2019 
kokouksessa esitellyn tarjouspyynnön mukaisesti ja lähettää tarjouspyynnön KPMG Oy 
Ab:lle sekä BDO Oy:lle.  

 
Päätos:  
Päätösehdotus hyväksyttiin. Pöytäkirjan liitteenä 1 on koonti tarkastuslautakunnan 
jäsenten osallistumisesta sähköiseen päätöksentekomenettelyyn 
   
 

Tarkastusltk. § 14  
 

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja esittelee asian kokouksessa.  
 
Tarkastuslautakunnan sihteeri ei osallistu esteellisenä asian käsittelyyn. Pykälän esittelyn 
ajaksi kokoukseen osallistuu asiantuntijana talous- ja hallintojohtaja Nina Peltomäki.  
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___________________________________________________________________________________________________ 
Pöytäkirjantarkastajat:  Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa: 
    

Kokemäellä ___ / ___ 20___    
     pöytäkirjanpitäjä 

KUNTAYHTYMÄN TILINTARKASTUSPALVELUIDEN HANKINTA 2019–2024 (jatkuu) 
 

Pj. Ehdotus:  
Käsitellään saapuneet tarjoukset, tarjousten avauspöytäkirja sekä tarjousvertailu ja 
päätetään vuosien 2019–2024 tilintarkastuspalvelujen hankinnasta.  

 
Päätos:  
Kirsi Pelvola ilmoitti esteellisyydestään ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn 
ajaksi. Nina Peltomäki osallistui asian esittelyyn ja poistui kokouksesta päätöksenteon 
ajaksi.  

 
Päätettiin saapuneiden tarjousten perusteella valita vuosien 2019–2024 
tilintarkastuspalvelujen tuottajaksi KPMG Oy Ab. Tarjousvertailu on pöytäkirjan liitteenä.  

 
Päätettiin, että tämän pykälän varmentavat kaikki läsnä olleet jäsenet ja varajäsenet 
allekirjoittamalla ja varmentamalla tämän pöytäkirjan.  

    
 
Tarkastusltk. § 31  
 

Tarkastuslautakunta on käsitellyt tilintarkastuspalvelujen hankintaa kokouksessa 
9.4.2019, 14 § virheellisesti. 

 
Kuntalain 60 §:n 3 mom. mukaan yhtymäkokouksen tehtävänä on valita tilintarkastajat. 
Yhtymäkokous tekee päätöksen tilintarkastuspalvelujen hankinnasta.  

 
Pj. Ehdotus:  
Viedään tilintarkastajan valinta yhtymäkokouksen päätettäväksi. Esitetään 
yhtymäkokoukselle, että valitaan kuntayhtymän tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab vuosiksi 
2019–2024. 
 
Päätös: 
Tarkastuslautakunta teki päätöksen puheenjohtajan ehdotuksen mukaan. 

    
 
Yk 14 § 
 Esityslistan liitteenä on tilintarkastuspalvelutarjousten tarjousvertailu. 
 
 Päätösehdotus: 

Yhtymäkokous päättää valita Satakunnan koulutuskuntayhtymän tilintarkastajaksi KPMG 
Oy Ab:n vuosiksi 2019–2024. 

 
 Päätös: 
  
 

https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/Ea9plEyKB_5DjgLHYiP7CMUBz8nEo3UNjc-TUl6uPMprfQ
https://sataedu.sharepoint.com/:b:/s/tyotilat/Yhtymahallitus/Ea9plEyKB_5DjgLHYiP7CMUBz8nEo3UNjc-TUl6uPMprfQ
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YHTYMÄKOKOUKSEN VALITUSOSOITUS 
 
Yhtymäkokous 28.11.2019 § 7 – 14 
 

Valitusviranomainen 
ja valitusaika 

Seuraaviin pykäliin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella 
 
Turun hallinto-oikeus 
PL 32, 20101 Turku 
puh. 029 56 42410, turku.hao(at)oikeus.fi 
Sähköinen asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 
 
Kunnallisvalitus, pykälät 11 §, 12 §, 13 § 
 
Valitusaika 30 päivää.  
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu 
yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei 
muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen 
osoittamana aikana tai erillisen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. 

Hallintovalitus, pykälät 
 

Muu valitusviranomainen  
 
Markkinaoikeus 
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki 
puh. 029 56 43300, markkinaoikeus@oikeus.fi 
Sähköinen asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet  
 
pykälä 14 § 
 
Valitusaika 14 päivää 
 

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. 

Valituskirjat Valituskirjassa on ilmoitettava 
- valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite 
- päätös, johon haetaan muutosta 
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi 
- muutosvaatimuksen perusteet 
 
Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. 
Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, on siinä mainittava myös 
laatijan ammatti, asuinkunta ja postiosoite. 
 
Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta 
oikeaksi todistettuna jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on 
luettava. 

Valitusasiakirjojen 
toimittaminen 

Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. 
Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin 
valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä 
päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. 

Oikeudenkäyntimaksu Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä 
maksuista annetun lain (26.7.1993/701) nojalla muutoksenhakijalta peritään hallinto-
oikeudessa kulloinkin voimassa oleva oikeudenkäyntimaksu (vuonna 2018: 250 
euroa). 

Lisätietoja  

 

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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TALOUSARVIO 2019 - INVESTOINTIOSAN MUUTOS

Talousarvio Talousarvion Muutettu
2019 muutos 2019  talousarvio 2019
€ € €

2020 2021

Investointimenot *) 1 400 000 200 000 1 600 000 1 100 000 1 100 000

*) sitova taso

Suunnitelma



        Yhtymähallitus 29.10.2019

TALOUSARVIO 2019 - RAHOITUSOSAN MUUTOS

Talousarvio Talousarvion 

muutos

Muutettu 

talousarvio
2019 2019 2019

 € € €
Toiminnan rahavirta

Vuosikate 1 370 000 1 370 000

 Satunnaiset erät

 Tulorahoituksen korjauserät

 Toiminnan rahavirta 1 370 000 1 370 000

Investointien rahavirta   

Investointimenot -1 400 000 -200 000 -1 600 000

Pysyvien vastaavien hyöd. luovutustulot

Investointien rahavirta -1 400 000 -200 000 -1 600 000

Toiminnan ja investointien rahavirta *) -30 000 -200 000 -230 000

Rahoituksen rahavirta

 Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -55 000 -55 000

Lyhytaikaisten lainojen vähennys

Oman pääoman muutokset

Muut maksuvalmiuden muutokset

Toimeksiantojen varojen muutos

 Vaihto-omaisuuden muutos

Saamisten muutos

Korottomien velkojen muutos

Rahoituksen rahavirta -55 000 -55 000

 Rahavarojen muutos -85 000 -200 000 -285 000

 Rahavarat 31.12 6 252 320 6 052 320

Rahavarat 1.1 6 337 320 6 337 320

Rahavarojen muutos -85 000 -285 000

 

*) sitova taso

Taloudelliset tavoitteet 2019 muutos 2019

Kassan riittävyys, pv 98 -4 94

=365*kassavarat/kassastamaksut tilikaudella
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1. YLEISPERUSTELUT 

1.1. Talousarvio ja -suunnitelmarakenne ja tehtävät 
 
Yhtymäkokous hyväksyy Satakunnan koulutuskuntayhtymän talousarvion sekä kolmea tai 
useampaa vuotta koskevan taloussuunnitelman. Talousarviovuosi on taloussuunnitelman 
ensimmäinen vuosi. Kuntayhtymän talousarviovuosi on kalenterivuosi. 
 
Talousarviolla on kuntayhtymässä kolme päätehtävää. 

 siinä asetetaan toimintaa ja investointihankkeita koskevat tavoitteet. 

 talousarviossa budjetoidaan kuntayhtymän kokonaismenot ja -tulot. 

 talousarviossa osoitetaan, miten varsinainen toiminta ja investoinnit rahoitetaan. 

1.2. Kuntayhtymän johtajan katsaus 
 
Keväällä 2019 olleiden eduskuntavaalien jälkeen Antti Rinteen hallitus aloitti toimintansa. Vuoden 
2019 lisäbudjetissa myönnettiin 20 M€ ammatilliselle koulutukselle opettajien palkkaukseen ja 
opetuksen tukitoimiin.  
  
Rinteen hallituksen hallitusohjelmassa on lukuisia kohtia, jotka koskevat ammatillista koulutusta. 
Nuorisotakuuta vahvistetaan, työperäistä maahanmuuttoa lisätään ja kotouttamispalveluita 
vahvistetaan. Lyhytkestoista koulutusta lisätään, aikuisten puuttuvien perustaitojen vahvistamiseksi 
ja työelämän rekrytointivaikeuksien poistamiseksi ja jatkuvan oppimisen edistämiseksi. Lisäksi 
tavoitteena on nostaa nuorten aikuisten korkeakoulutukseen osallistuminen 50 prosenttiin. Jokaisen 
perusopetuksen päättävän osalta pyritään toisen asteen opintojen suorittamiseen, korotetaan 
oppivelvollisuus 18 vuoteen ja taataan maksuton perusopetus. Hallitus laatii kansainvälisyyteen ja 
globaaliin vaikuttavuuteen toimenpidekokonaisuus. Hoitajamitoituksen korottaminen 0,5 -> 0,7 tulee 
vaikuttamaan sosiaali- ja terveysalan opiskelijamääriin vuonna 2020.   
  
Keskeiset suorat maininnat ammatillisesta koulutuksesta ovat mm. oppisopimuskoulutus 
ensimmäisen työpaikan saannissa, oppisopimuskoulutuksen hallinnon keventäminen, työpaikalla 
tapahtuvan koulutuksen vahvistaminen, erilaiset tukimuodot vahvistamaan oppivelvollisuuden 
suorittamista, kokonaiset opiskelupäivät ja -viikot ammatillisessa koulutuksessa, opettajien määrän 
lisääminen, koulutuksen laatu, rahoituksen kasvattaminen sekä vahvistetaan ammatillisen tutkinnon 
suorittaneiden tosiasiallista mahdollisuutta suorittaa korkea-asteen tutkinto.   
  
Näistä ehdottomasta merkittävin on oppivelvollisuuden laajentaminen ja siihen sisältyvä maksuton 
oppimateriaali. Tämänhetkisen tiedon mukaan oppivelvollisuuden laajennus tulee voimaan 2021. 
Vuonna 2020 tullee olemaan valmistautumista oppivelvollisuuden laajentamiseen. 
Hoitajamitoituksen korotus tulee ottaa huomioon jatkossa opiskelupaikkoja kohdennettaessa, tietysti 
pitää ottaa huomioon maakunnan työelämän tarve ja vähenevä työikäinen väestö, joka tarvitsee 
lisäosaamista. Hallitusohjelman suoraan ammatillista koulutusta koskevat tavoitteet ovat hyvin sen 
suuntaisia mihin Sataedu on jo valmistautunut ja toteuttanut.   
  
Maakunnan taloudessa huippu näyttää saavutetun, työllisyys on parantunut ja työvoimasta on useilla 
aloilla pulaa. Tulevalle vuodelle kasvu on ennustettu olevan hyvin maltillista tai jopa hiipuvaa. 
Maakunnan tietyille avainaloille on ollut erittäin vaikea saada opiskelijoita hyvässä talouden 
nousussa.   
  
Satakunnan maakunnan väestökehitys ja ikärakenne ovat erittäin suuri haaste kuntayhtymälle ja sen 
jäsenkunnille. Ennusteiden mukaan vuoteen 2040 väestö vähenee n. 14 % ja 15-19 vuotiaiden 
määrä n. 30 %. Haaste tulee olemaan saavutettavan oppilaitosverkon ylläpitämisessä. Yhteistyön 
merkitys jäsenkuntien kanssa korostuu.    



 4 

  
Sataedun strategiaa tuleville vuosille valmistellaan ja se on tarkoitus hyväksyä kevään 2020 
yhtymäkokouksessa. Sataedun keskeisenä tehtävänä on palvella työelämää ja opiskelijoita.   
 
Sataedussa aloitettiin kiinteistöstrategian valmistelu vuoden 2019 aikana ja strategia valmistuu 
vuoden 2020 alkupuolella. Selvitysvaiheen raportin mukaan korjaus- ja perusparannusvelkaa on 
useita kymmeniä miljoonia euroja. Nykyisellään Sataedussa on selvästi enemmän neliöitä per 
opiskelija kuin vastaavissa ammatillisen koulutuksen oppilaitoksissa. Paine vähentää 
kiinteistömassaa on merkittävä.   
  
Sataedussa otettiin 2018 käyttöön OVTES:n mukainen vuosityöaika. Ensimmäisen kauden, 2018-
2019, kokemukset ovat rohkaisevia ja työvuoden 2019-2020 aikana tehdään tarvittavia 
täsmennyksiä ja korjauksia käytäntöihin.    
  
Uusi ammatillisen koulutuksen rahoitusmalli otetaan käyttöön vaiheittain vuoteen 2022 mennessä. 
Alustava arvio vuoden 2020 rahoituksesta on, että se on vuoden 2019 tasoa, mitään merkittävää 
muutosta ei näytä olevan tulossa. Ministeriön päätös rahoituksesta vuodelle 2020 julkaistaan aivan 
vuoden 2019 lopulla.   
  
Opettajien osaamiskartoitusten perusteella Sataedussa on osaavat opettajat, tiettyjä tunnistettuja 
osaamiskapeikkoja on, joita opettajien täydennyskoulutuksella puretaan. 
 

1.3. Yleinen taloudellinen kehitys 
 
Viimeisimmässä noususuhdanteessa Suomen talous lähti kasvuun monia muita Euroopan maita 
myöhemmin, mutta kasvuvauhti on viime vuosina ollut voimakasta. Mutta kuten muualla 
euroalueella, myös Suomessa talouskasvu on hidastumassa. Vuonna 2018 BKT kasvoi reilut kaksi 
prosenttia, ja vuonna 2019 sen ennustetaan kasvavan noin puolitoista prosenttia. Vuosina 2020–
2021 kasvuksi ennustetaan reilua yhtä prosenttia. Vaikka merkittävimmät talouskehitystä 
mahdollisesti heikentävät riskit kumpuavat kansainvälisen talouden epävarmuudesta, myös 
kotimaiset riskit ovat vahvistuneet. 
 
Talouskasvu on seuraavina vuosina entistä enemmän kotimaisen kysynnän varassa. Huolimatta 
kotitalouksien kulutusta tukevista työllisyys- ja palkkakehityksestä ja matalista koroista, kotitaloudet 
ovat tulleet varovaisemmiksi, niiden luottamus talouteen on heikentynyt ja säästäminen kasvanut. 
Yksityisen kulutuksen kasvun ennustetaan kuitenkin pysyvän vakaana, puolentoista prosentin 
tuntumassa seuraavat vuodet. Yksityisten investointien kasvun puolestaan ennakoidaan hiipuvan 
asuntoinvestointien ja rakentamisen vähetessä. Sen sijaan kotitalouksien velkaantuminen on 
kasvanut voimakkaasti ja sen odotetaan jatkavan kasvuaan. Velkataakka voi hidastaa yksityisen 
kulutuksen kasvua ennustettua nopeammin tilanteessa, jossa taloussuhdanne tai asuntomarkkinat 
vaimenisivat merkittävästi.   
 
Kuten kuluttajien odotukset niin myös yritystenkin odotukset tulevasta ovat heikentyneet. Pula 
osaavasta työvoimasta on rajoittanut yhä useampien yritysten kasvua, ja tuotantokapasiteetin 
käyttöaste on noussut. Talouskasvun hidastuminen seuraavina vuosina tosin tuo näihin ongelmiin 
jonkin verran helpotusta. Tuotannollisten investointien näkymät ovat toisaalta hyvät, kun monia 
suuria miljardihankkeita on valmisteilla ja yritysten rahoitusolot ovat matalan korkotason vuoksi 
keveät. Toisaalta näiden ajoittumiseen liittyy epävarmuutta, minkä vuoksi investointien kasvu 
seuraavina vuosina voi jäädä vaatimattomaksi.   
 
Työllisyyden vahva kasvu ja työttömyyden lasku ovat hidastumassa. Vuonna 2018 työllisten määrä 
kasvoi 2,6 prosenttia, mutta vuonna 2019 kasvu hidastuu prosentin tuntumaan, ja edelleen puolen 
prosentin tuntumaan vuosina 2020–2021. Työmarkkinoilla viime vuosina esiintyneet 



 5 

yhteensopivuusongelmat jatkuvat, työmarkkinat kiristyvät, ja työikäisen väestön määrän lasku 
asettaa rajoitteita työllisyyden kasvulle. Uuden hallituksen 75 prosentin työllisyysastetavoitteen 
saavuttaminen edellyttää merkittäviä lisäpanostuksia muun muassa työvoimakapeikkojen 
purkamiseksi. Myös muun muassa talouden palveluvaltaistumisen vuoksi heikentyneen työn 
tuottavuuden tulisi parantua selvästi.  
 
Osaltaan työllisyyden kasvua hidastaa nimellispalkkojen nousu. Nimellisten ansioiden kasvu kiihtyy 
2,5 prosentin tuntumaan vuonna 2019, ja edelleen kolmen prosentin tuntumaan vuonna 2020. 
Vuoden 2019 kasvuun vaikuttavat sopimuskorotusten nousu sekä palkkaliukumien kasvu, ja vuonna 
2020 ansioita kasvattavat julkisen sektorin lomarahaleikkausten poistuminen, joskin tilapäisesti. 
Vuonna 2021 nimellisten ansioiden kasvun ennustetaan hiipuvan hieman.  
 
Myös väestön ikääntyminen muodostaa oman rajoitteensa työllisyyden kasvulle. Ikääntyminen 
näkyy toisaalta eläkemenojen kasvupaineena. Eläketurvakeskus ennustaakin työeläkemenojen 
kasvavan lyhyellä aikavälillä. Pitemmän aikavälin kehitykseen vaikuttaa vuonna 2017 voimaan 
astunut työeläkeuudistus, joka muun muassa nostaa eläkeikää asteittain. Tämän seurauksena jo 
vuonna 2018 vanhuuseläkkeelle siirtyi aiempaa vähemmän henkilöitä. Eläkkeelle siirtymisen 
arvioidaan myöhentyvän jatkossakin, ja pitkällä aikavälillä uudistusten odotetaan pidentävän työuria, 
parantavan työllisyyttä ja hillitsevän eläkeläisten lukumäärän kasvua 
 
Lähteet: Suomen Pankki; Valtiovarainministeriö; Eläketurvakeskus  
 

1.4. Kuntayhtymän strategia 

1.4.1 Kuntayhtymässä tapahtuvat merkittävät muutokset  

 
Vuosityöaikaan siirtyminen 
Sataedun opetushenkilöstö siirtyi vuosityöaikaan 1.8.2018. Uusi työaikajärjestelmä otettiin käyttöön 
ensimmäisten oppilaitosten joukossa, koska Sataedun valmiudet muutokseen olivat hyvät. 
Virkaehtosopimuksen lähtökohdista riippuen osalle opettajista muutos tarkoitti henkilökohtaista 
vuosityöaikaa 1500 - 1717 tunnin väliltä ja osa siirtyi normaaliin 1500 tunnin vuosityöaikaan. 
Ensimmäisen vuoden aikana havaittiin, että yli 1600 tunnin vuosityöaika saattoi tapauskohtaisesti 
käydä liian raskaaksi ja muutoksia yksittäisten opettajien työaikaan tehtiin yhteisymmärryksessä.  
 

 
Sitomattoman työajan prosentit muodostuivat erilaisiksi aiemmasta virkaehtosopimuksesta riippuen. 
Sitomattoman työajan määrä voi vähimmäismäärän ylitettyään kuitenkin perustua yksittäisen 
opettajan todelliseen arvioituun tarpeeseen. Suurena muutoksena opetusvelvollisuustyöaikaan oli 
myös vuosityöajan kokonaisvaltaisuus: työtehtävät ovat keskenään samanarvoisia eikä käytössä ole 
kertoimia. Yksi tunti työtä vuosityöaikasuunnitelmassa ja työajanseurannassa on yhtä kuin 60 
minuuttia.  
 
Esimiesten työnsuunnittelussa ja opettajien työajan kirjaamisessa otettiin heti syksyllä 2018 käyttöön 
Sataedun itse kehittämä Pulkka-järjestelmä. Järjestelmän helppokäyttöisyys on saanut hyvää 
palautetta ja kehittämistyö jatkuu edelleen.  

Opettajalla on työviikkoja vuodessa noin 40 vko 

Opettajan työaika viikossa on noin 1500 h / 40 vko = 37,5 h 

Opettajan työaika päivässä on noin 7,5 h 

Sitomattoman työn osuus 17–37 %  
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Sataedun soveltamisohjeen mukaan opettajan työsuunnitelma vahvistettiin ennen työvuoden alkua 
riittävällä tarkkuudella tutkinnon osittain tai tutkinnon osan osiin.  Työsuunnitelmia muutettiin ja 
päivitettiin vuoden aikana moneen otteeseen yhteistyössä opettajan ja koulutuspäällikön kanssa.  
 
Pedagogisessa johtoryhmässä on käyty syksyn 2019 aikana palautekeskusteluita, joilla suunnataan 
tulevaa suunnittelua. Esimiehet ovat myös keskenään keskustelleet ja pohtineet yhteisiä periaatteita. 
Tavoitteena on suunnitella opettajien työaikaa mahdollisimman samanlaisilla pelisäännöillä 
opintoalasta riippumatta. Myös muutoksiin reagointi ja seuranta ovat avainasemassa 
työnsuunnittelun onnistumisessa.  
 
Ensimmäisen vuoden vuosityöajan toteuma käytiin opettajatasolla esimiesten toimesta läpi elokuun 
2019 alussa. Vuosityöajan ylityksiä maksettiin tunti-ilmoitusten mukaisesti elokuun 2019 lopussa 
yhteensä 76 opettajalle. Toisaalta kaikkien opettajien vuosityöaika ei tullut täyteen. Tasapainon 
löytäminen on tärkeää. Ensimmäisen vuoden kokemukset ovat kuitenkin positiivisia ja muutoksia 
pystytään toteuttamaan tuleville vuosille. 
 
Uusi organisaatio 1.1.2020 
Uusi rahoitusmalli ohjaa ammatillisen koulutuksen järjestäjiä tuloksellisuuteen eli tavoitteiden 
saavuttamiseen. Tuloksellisuuden kannalta on keskeistä, että Sataedun opiskelijat valmistuvat 
nopeammin, Sataedu tuottaa tutkintoja ja tutkintojen osia tehokkaasti ja pystyy jatkuvan haun kautta 
saavuttamaan koulutuksen järjestämisluvan mukaisen opiskelijamäärän. 
 
Sataedu 2020 on matriisiorganisaatio ja organisaatiouudistuksella suoraviivaistetaan Sataedun 
johtamista. Opintoalojen näkökulmasta johtamisen suoraviivaisuus korostuu, kun muut kuin suoraan 
opetukseen liittyvät tehtävät ovat matriisin kolmessa eri osiossa. 
 

 
 
 

Sataedu 

2020 
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Tavoitteena on, että Sataedu tulee olemaan useimmilla tunnusluvuilla arvioituna selvästi kansallisten 
tunnuslukujen yläpuolella. Ammatillisen koulutuksen reformi ja opettajien vuosityöaika ovat 
merkittäviä muutoksia, joiden sisäänajo vie aikaa.  
 

1.4.2 Kuntayhtymän strategia ja arvot 

 
Satakunnan koulutuskuntayhtymän toiminta pohjautuu strategiaan. Kuntayhtymän visio, toiminta-
ajatus ja arvot on laadittu vuosille 2017–2020 ja yhtymähallitus hyväksyi ne kokouksessaan 
20.12.2016. Uusi strategia on parhaillaan valmistelussa ja hyväksytään keväällä 2020. 
 
Sataedun visio 
Parempaa osaamista ja hyvinvointia! 
 
Sataedun toiminta-ajatus 
Tuotamme työelämän tarvitsemaa ammatillista osaamista ja kannustamme elinikäiseen oppimiseen. 
Käytämme monipuolisia pedagogisia ratkaisuja. Toimimme paikallisesti, kansallisesti ja 
kansainvälisesti. Kasvatamme hyvinvointia kestävän kehityksen periaatteita noudattaen. 
 
Sataedun arvot 

 Yksilöllisyys 

o Koulutuspalvelumme ovat yksilöllisiä ja joustavia. 

  Innostuneisuus  

o Toimintamme on yhteisöllistä ja innostavaa.  

 Turvallisuus 

o Vastuu opiskelijoiden ja henkilöstön hyvinvoinnista ja turvallisuudesta on meillä 

kaikilla. 

Sataedun strategian kärjet: 
 
Vaikuttavuutta aluekehitykseen 
Sataedu tuottaa tämän hetken ja tulevaisuuden työelämän osaamistarpeisiin vastaavaa koulutusta. 
Koulutustarjonta perustuu ennakointitietoon elinkeinoelämän tarpeista ja Satakunnan 
väestökehityksestä. Koulutusta toteutetaan kiinteässä yhteistyössä työelämän kanssa. 
Koulutuksessa korostuu yrittävyys ja yrittäjyys sekä valmiudet kansainvälistyä. 
 
Opiskelija keskiöön 
Opiskelija saa tarvitsemaansa opetusta sekä henkilökohtaista ja muuta tarpeellista ohjausta, minkä 
perusteella hän voi saavuttaa tutkinnon tai koulutuksen perusteissa määritellyn osaamisen.  
Opiskelijalla on oikeus tehdä opinnoissaan yksilöllisiä valintoja ja rakentaa tutkintorakenteen 
mahdollistamia uudenlaisia osaamiskombinaatioita. Monipuoliset opetusjärjestelyt mahdollistavat, 
että opiskelija voi edetä yksilöllisesti sen mukaan, miten hänen osaamisensa karttuu. Näin 
mahdollistetaan nopea työhön siirtyminen.  
 
Erilaisten oppimisympäristöjen, pedagogisten ratkaisujen ja opetusteknologian käyttöä kehitetään. 
Koulutuksen toteutuksessa korostuvat työelämälähtöiset toteuttamistavat. Opiskelijoiden 
työllistymistä ja hakeutumista jatkokoulutukseen tuetaan. 
Sataedu on hyvinvoiva oppimisympäristö. Koulutuksen järjestämistä koskevia päätöksiä tehtäessä 
tarkastellaan aina myös niiden vaikutuksia oppilaitoshyvinvointiin. Hyvinvointi edistää toiminnan 
tuloksellisuutta. 
 
Sataedussa edistetään opiskelijoiden osallisuutta ja huolehditaan siitä, että kaikilla opiskelijoilla on 
mahdollisuus osallistua oppilaitoksen toimintaan ja kehittämiseen sekä ilmaista mielipiteensä 
opiskelijoiden asemaan liittyvistä asioista. 
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Sataedu toimii 
Johtaminen on Sataedussa avointa, tehtävät ja vastuut on selkeästi asemoitu. Toimintajärjestelmä 
tukee tavoitteiden ja päätösten toimeenpanoa ja toiminnan kehittämistä. Henkilöstön hyvinvointia ja 
osallisuutta vahvistetaan hyvällä henkilöstöjohtamisella. Kaikki sataedulaiset osallistuvat omalla 
toiminnallaan koulutusuudistusten onnistuneeseen toimeenpanoon. 
 
Sataedun taloudelliset toimintaedellytykset säilyvät rahoitusjärjestelmän muuttuessa. Henkilöstön 
osaamista kehitetään vastaamaan muuttuvia ammatillisen koulutuksen tarpeita. Nämä vahvistavat 
Sataedun muutosvalmiutta ja joustavuutta nopeasti muuttuvissa toimintaympäristöissä.   
 
Toiminnan strategiset toimenpiteet vuodelle 2020 on esitetty kohdassa 3.  

1.4.3. Kuntayhtymäkonserni  

  
Kunnan tai kuntayhtymän, jolla on kirjanpitolaissa tarkoitetulla tavalla määräämisvalta toisessa 
kirjanpitovelvollisessa tai siihen verrattavassa ulkomaisessa yhteisössä, tulee laatia ja sisällyttää 
tilinpäätökseensä konsernitase liitteineen. Konsernitilinpäätöksen tavoite on selvittää ne varat, velat 
ja vastuut, joihin kuntayhtymällä on omistajuuteen perustuvaa määräämisvaltaa, velvoitteita ja 
vastuuta sekä antaa oikeat ja riittävät tiedot kuntakonsernin taloudellisesta asemasta.  
  
Satakunnan koulutuskuntayhtymä perusti keväällä 2014 kuntalain muutoksen (23.8.2013/626) 
myötä voimaan tulleen yhtiöittämisvelvoitteen vuoksi osakeyhtiön, jonka tehtävänä on toteuttaa 
markkinoilla kilpailtu koulutus. Osakeyhtiön toiminta käynnistyi 1.1.2015.   
  
Sataedu Oy:n toiminta on liikevaihdollisesti olennaisesti supistunut vuodesta 2016 lähtien. Sataedu 
Oy hävisi Puolustusvoimien kuljettajakoulutuksen kilpailutuksen vuonna 2016 ja tästä johtuen 
Puolustusvoimien kuljettajakoulutus päättyi kokonaan alkuvuoden 2017 jälkeen. Sataedu Oy 
toteuttaa nykyisellään 

 aikuisten maahanmuuttajien kotouttamiskoulutuksia 

 työpaikkasuomi, ks. alla 

 kielikoulutuksia 

 kuljetusalan ammattipätevyyden jatkokoulutuksia 

 yhteishankintakoulutuksia yritysten ja muiden työnantajien tarpeisiin 

 muita markkinaehtoisia koulutuksia 

 ja ylläpitää Traficomin hyväksymää ajoharjoittelurataa Huittisissa 

Sataedu Oy:n toimitusjohtajana toimii koulutusjohtaja Kirsi-Marjo Halonen. Sataedu Oy:n 
yhtiökokouksessa omistajaa edustaa Satakunnan koulutuskuntayhtymän hallitus, 100 % osakkeiden 
tuottamasta äänimäärästä. Yhtiön hallituksen kokouksiin on osallistumisoikeus kuntayhtymän 
yhtymähallituksen puheenjohtajalla sekä kuntayhtymän johtajalla. Hallituksen jäsenten toimikausi on 
yksi vuosi. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia toiseksi seuraavan varsinaisen 
yhtiökokouksen päättyessä.   
  
Konserniohjausta harjoittaa yhtymähallitus. Konsernijohdolla tarkoitetaan yhtymähallitusta ja 
kuntayhtymän johtajaa. Kuntalain perusteella yhtymähallitus antaa tarvittaessa ohjeita 
kuntayhtymää tytäryhteisön hallintoelimissä edustaville henkilöille kuntayhtymän kannan 
ottamisesta käsiteltäviin asioihin.   
 
Sataedu Oyn tavoitteena vuodelle 2020 on voiton tuottaminen. 
 
 



 9 

2. TALOUSARVION JA TALOUSSUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT 
 

2.1 Kuntalaki ja kuntayhtymän hallintosääntö talousarvion laadinnan 
pohjana  
 
Kuntalain mukaan talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntayhtymän 
strategiaa ja edellytykset kuntayhtymän tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -
suunnitelmassa hyväksytään kuntayhtymän toiminnan ja talouden tavoitteet.   
 
Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä 
siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai 
nettomääräisenä. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä 
investointi- ja rahoitusosa. Yhtymäkokous hyväksyy kuntayhtymän talousarvion ja -suunnitelman 
kutakin alkavaa suunnitelmakautta ja kalenterivuotta varten vuosittain marraskuun loppuun 
mennessä.  Kuntayhtymän toiminnassa ja taloudenhoidossa on kuntalain mukaan noudatettava 
talousarviota. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää yhtymäkokous.  
 
Yhtymävaltuusto hyväksyy talousarviossa Sataedu-tasoiset toimintatavoitteet ja nettomäärärahat. 
Yhtymähallitus hyväksyy tulosalueiden tarkemman vastuualuejaon ja käyttötaloussuunnitelman.    
 
Kuntayhtymän hallintosääntö on päivitetty vastaamaan uutta organisaatiota ja toimintaa. 
Hallintosäännössä on määritelty johtajien tehtävät ja toimivalta tarkemmin.    
 

2.2 Kuntayhtymän tulosalueet  
 
Koko kuntayhtymän toimintaa johtaa yhtymäkokouksen ja yhtymähallituksen alaisena kuntayhtymän 
johtaja.  
 
Kuntayhtymän tulosalueet ja tulosalueiden johtajat ovat: 

 
Tulosaluejohtajat vastaavat talousarvion toteutumisesta ja raportoivat yhtymähallitukselle ja 
tarkastuslautakunnalle. Kuntayhtymässä toimii eri tulosalueiden valmistelua yhteen sovittavana 
elimenä johtoryhmä. Johtoryhmän tehtävänä on koordinoida kuntayhtymätasoista asioiden 



 10 

valmistelua ja vastata kuntayhtymän toiminnan kokonaisohjauksesta siten, että kuntayhtymälle 
asetetut tavoitteet saavutetaan yhteisiä toimintaperiaatteita ja strategioita noudattaen.  
  
Lisäksi kuntayhtymässä on pedagoginen johtoryhmä, jonka tehtävä on koordinoida koulutuspalvelut-
tulosalueen asioiden valmistelua ja vastata oppimispalveluiden kokonaisohjauksesta siten, että 
koulutuspalvelut-tulosalueelle asetetut tavoitteet saavutetaan yhteisiä toimintaperiaatteita ja 
strategioita noudattaen. 
 

2.3. Henkilöstö 
 
Henkilöstön määrä vuoden 2019 lopussa on arviolta 266 henkilöä. Henkilöstömenojen 
säästötavoitteen saavuttamiseksi, henkilöstön määrä on vähentynyt vuodesta 2013 lähtien. 
Sataedun henkilöstömäärä on suunnitelmakauden lopussa 260-270 henkilöä. Tässä arviossa ei ole 
otettu huomioon Rinteen hallituksen hallitusohjelman mukaisia määräaikaisia lisäyksiä 
opetushenkilöstöön. 
 
 

Vuosi

Henkilöstömäärä 

1.1

Henkilöstömäärä 

31.12 muutos ed. vuoteen

suunnitelma 2022

suunnitelma 2021 270 270 0,0 %

arvio 2020 266 270 1,5 %

arvio 2019 266 266 0,0 %

TP 2018 274 266 -2,9 %

TP 2017**) 288 274 -4,9 %

TP 2016 314 295 -6,1 %

TP 2015*) 357 314 -12,0 %

TP 2014 413 384 -7,0 %

TP 2013 425 413 -2,8 %

*) Sataedu Oy:n henkilöstön siirtyminen yhtiön palvelukseen

**) Sataedu Oy:stä takaisin kuntayhtymään siirtyminen

 
 

2.4. Kiinteistöt 
 
Sataedun kiinteistöjen taloudellisen ylläpidon ja kehittämisen lähtökohtana on opiskeluympäristön 
kehittymisessä mukana pysyminen ja ajantasaiset koulutusta tukevat tilat. Vuonna 2018 toteutettiin 
Huittisten kiinteistön myynti. Sataedu jäi Huittisissa vuokralle osaan rakennuksesta ja uusien tilojen 
kartoitus on käynnistymässä. Kankaanpään Valkoisen talon myyntiprosessi ei ole tuottanut tulosta, 
mutta rakennuksen jatkokäyttöä kartoitetaan parhaillaan. Kiinteistöstrategian valmistelu on 
käynnissä ja strategiassa huomioidaan opetustapojen muutos ja muuttuva työelämän tarve erilaisille 
koulutusmuodoille. Sataedun käytössä olevien tilojen määrä on vähentynyt vuodesta 2016 vuoteen 
2019 n. 7.700 m2. 
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Sataedun omistamien kiinteistöjen neliömäärä 1.10.2019 yhteensä 53.914 m2  
 
 

 
 
 
Sataedun vuokraamien tilojen neliömäärä 1.10.2019 yhteensä 9.477,9 m2  
 

2.5. Tavoitteiden asettaminen 
 
Kuntalaki edellyttää kuntayhtymän toiminnalta tavoitteellisuutta ja suunnitelmallisuutta. Tavoitteet 
asetetaan siten, että ne kattavat tehtäväalueen perustehtävät ja ovat toteutettavissa niihin 
osoitetuilla voimavaroilla. 
 
Toiminnalliset tavoitteet ja päätöksenteon tasot on luokiteltu talousarviossa alla olevassa kuviossa 
esitetyn mukaisesti. Yhtymäkokous päättää talousarviossa Sataedun strategian painopisteiden 
mukaisista tavoitteista. Taloudelliset tavoitteet ja mittarit on esitetty tuloslaskelma-, investointi ja 
rahoitusosassa. 
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3. TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2020 

 

*) = yli kansallisen keskiarvon 
**) Tilastointiperuste muuttunut. Vuodesta 2020 lähtien tiedon lähteenä OKM:n suoritepäätösten valmistelumateriaali. 

 

Toimenpiteet, joilla tavoitteisiin päästään esim. 

 Jatkuvaa hakua tehostetaan: opinto- ja uraohjausta lisätään ja joustava aloittaminen 

mahdollistetaan. 

 Varmistetaan sujuva polku valmentavista koulutuksista tutkintokoulutukseen. 

 Tunnistetaan koulutuksen markkinoinnin haasteet, ja varmistetaan nettisivujen 

käytettävyys.  

 

 Valmistuvien opiskelijoiden työllistymistä tuetaan systemaattisesti opetus- ja 

ohjaushenkilöstön yhteistyönä. 

 Työpaikalla tapahtuvien näyttöjen osuutta kasvatetaan 

 Työpaikalla järjestettävän koulutuksen osuutta tutkinnon suorittamisen ajasta lisätään 

 Laaditaan ja otetaan käyttöön työelämäyhteistyön ohje. 

 Vahvistetaan verkostoitumista alueen työnantajien kanssa.  

 Resursoidaan opettajien työsuunnitelmiin kohta opettajien kehittyminen työelämässä  

 

 Vahvistetaan opiskelijoiden jatko-opintovalmiuksia omalla opintotarjonnalla ja 

lukioyhteistyöllä. 

 Luodaan sujuva jatko-opinto polku Satakunnan ammattikorkeakouluun. 

 
 

Strategian painopiste 
 2016 2017 2018 2019 TA 2020 TA 

Vaikuttavuutta aluekehitykseen      

 Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijamäärä 1650 1637    

 Toteutunut opiskelijavuosimäärä    1961 2100 2050 

 Jatkuvan haun osuus %     60 % 

 Yhteishaun kautta tulevat opiskelijat      439 

 Opiskelijoiden työllistyminen  59,20 % 62,60 % 57,50 % *) 70 % ** 

 Opiskelijoiden jatko-opinnot 8,00 % 8,70 % 7,50 % *) 5 % ** 

Strategian painopiste 
 2016 2017 2018 2019 TA 2020 TA 

Sataedu toimii      

 Tutkintojen läpäisyaste kolmessa vuodessa  60,90 % 69,00 % 69,40 % *) 70 % 

 Suoritettujen tutkinnon osien osaamispisteet  122 145 103 571 98 973 *) 100 000 

 Suoritettujen tutkintojen lukumäärä 954 922 1058 1000 1000 

 TVK VOS kiintiön täyttyminen     100 % 

 Opiskelijoiden eroamisaste 12 9,5 9,6 **) 7,5 

 Uusien oppisopimusten määrä     kasvaa 

 Kesäajan oppisopimusten määrä     180 

 Opettajien muodollinen kelpoisuus  85,80 % 88,40 % 90,40 % 90,00 % 90 % 



 13 

 
*) = yli kansallisen keskiarvon 
**) = alle kansallisen keskiarvon 
 

Toimenpiteet, joilla tavoitteisiin päästään esim. 

 Varmistetaan laadukkaat, yksilölliset ja ajantasaiset HOKSit kaikille opiskelijoille opettajien 

osaamista vahvistamalla. 

 Puututaan jämäkästi yksilöllisiin haasteisiin opintojen etenemisessä.  

 

 Järjestetään ja suunnataan sisäistä- ja ulkoista koulutusta vuoden 2018 opettajien 

osaamisen osaamisarvioinnissa tunnistettujen osaamiskapeikkojen mukaisesti. 

 Toistetaan opettajien yleisen osaamisen osaamisarviointi vuonna 2020. 

 Rekrytoivien työvoimakoulutusten osuutta kasvatetaan. 

 

 Laaditaan malli henkilöstön palkitsemiseen. 

 Laaditaan malli työhyvinvoinnin hallintaan. 

 

 Kiinteistöstrategian jalkauttaminen aloitetaan. 

 Pilotoidaan yhtenäisen tilavarausjärjestelmän toimivuus yhdellä toimipaikalla. 

 
 

*) = yli kansallisen keskiarvon 
**) Mittaustapa muuttunut 

 

Toimenpiteet, joilla tavoitteisiin päästään 

 Varmistetaan opiskelijapalautteen läpinäkyvä ja yhdenmukainen käsittely.  

 Varmistetaan hyvinvointityön systemaattinen suunnittelu ja arviointi hyvinvointitietoa ja 

hyvinvoinnin vuosikelloa hyödyntäen. 

 Osallistetaan opiskelijoiden oppilaitoksen hyvinvointityöhön. 

 

 Tuetaan ja kannustetaan työelämää vastaamaan valtakunnalliseen työelämäpalautteeseen. 

 

 Luodaan selkeä toimintamalli opiskelijaliikkuvuuteen. 

 

 

 

Henkilöstön kehittämisen osuus 
henkilöstömenoista  3,20 % 3,40 % 2,80 % 3,50 % 3,5 % 

 Henkilöstöhyvinvointi  3,6 3,5 3,6 3,8 3,8 

 Kiinteistöjen neliömäärä      vähenee 

Strategian painopiste 2016 2017 2018 2019 TA 2020 TA 

Opiskelija keskiöön      

 Opiskelijapalaute  3,9 4 4 4** 4** 

 AMIS-palaute    *) 4,3 

 Aloittavien opiskelijapalautteen antaminen     100 % 

 Työelämäpalaute   4,2 4,3 *) 4** 

 Opiskelijaliikkuvuus Sataedusta Eurooppaan  73 80 74 80 80 

 Opiskelijaliikkuvuus Euroopasta Sataeduun  66 49 42 50 40 
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4. TALOUDELLISET TAVOITTEET VUODELLE 2020 

 
Satakunnan koulutuskuntayhtymän perussopimuksen 21 §:ssä on määrätty kuntayhtymän 
toiminnan rahoitusperiaatteet. Sen mukaan kuntayhtymän on sopeutettava käyttötalous- ja 
tuloslaskelmaosan menot valtionrahoituksen ja kuntayhtymän omien tulojen tasolle. Tilikauden tulos 
siirretään kuntayhtymän omaan vapaaseen pääomaan. Talouden seuranta toteutuu ajantasaisesti 
Accuna -raportointijärjestelmän avulla.  
 

4.1 Talousarvion tuloslaskelmaosa 

4.1.1 Ammatillisen koulutuksen rahoitusmalli 

 
Ammatillisen koulutuksen järjestäjälle myönnetään laskennallisesti perusrahoitusta, 
suoritusrahoitusta ja vaikuttavuusrahoitusta kunkin rahoitusosuuden euromäärästä se osuus, joka 
vastaa koulutuksen järjestäjän suoritteiden suhteellista osuutta kyseisen rahoitusosuuden kaikkien 
koulutuksen järjestäjien suoritteista. Rahoitusmalli otetaan käyttöön vaiheittain vuosina 2018–2022. 
 
Koulutuksen järjestäjän osuus perusrahoituksessa perustuu ministeriön koulutuksen järjestäjälle 
asettamiin tavoitteellisiin opiskelijavuosiin, suoritusrahoituksessa suoritettuihin tutkintoihin ja 
tutkinnon osien osaamispisteisiin sekä vaikuttavuusrahoituksessa opiskelijoiden työllistymiseen ja 
jatko-opintoihin siirtymiseen sekä opiskelija- ja työelämäpalautteeseen. Laskennallisen rahoituksen 
lisäksi koulutuksen järjestäjät voivat hakemuksesta saada strategiarahoitusta, jota ministeriö 
myöntää harkintaan perustuen. 
 
Lisäksi rahoitusjärjestelmässä otetaan huomioon ammatillisen koulutuksen tavoitteet. Suoritus- ja 
vaikuttavuusrahoituksella sekä niiden laskennassa käytetyillä kertoimilla pyritään ohjaamaan ja 
kannustamaan koulutuksen järjestäjiä suuntaamaan toimintaa osaamistarpeita vastaavaksi sekä 
tehostamaan opintoprosesseja. Suoritus- ja vaikuttavuusrahoituksessa käytetyillä kertoimilla 
painotetaan esimerkiksi vailla perusasteen jälkeistä tutkintoa olevien opiskelijoiden tutkintoja tai 
aikaisemmin työttömänä olleiden työllistymistä.  
 

 

2018 2019 2020 2021 2022

Vaikuttavuusrahoitus 0% 0% 10% 10% 15%

Suoritusrahoitus 5% 5% 20% 30% 35%

Perusrahoitus 95% 95% 70% 60% 50%
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4.1.2 Talousarvioesitys vuodelle 2020 

 
Vuoden 2020 talousarvioesitys lupaa 11 prosentin kasvua ammatillisen koulutuksen 
valtionosuuteen. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle esitetään 6,8 miljardia euroa vuodelle 
2020. Talousarvioehdotuksen toimilla on tarkoitus nostaa suomalaisten osaamista, parantaa 
koulutuksen laatua sekä tasa-arvoa ja lasten sekä nuorten hyvinvointia. Ammatilliseen koulutukseen 
ehdotetaan 938 milj. euroa, joka on n. 100 milj. euroa enemmän kuin vuoden 2019 varsinaisessa 
talousarviossa. Ammatillisen koulutuksen uudistuksen toimeenpanoa jatketaan.  
 
Kertaluonteisena lisäpanostuksena ehdotetaan 80 milj. euroa ammatillisen koulutuksen opettajien 
ja ohjaajien palkkaamiseen sekä opetuksen ja ohjauksen tukitoimiin. Valtaosa rahoituksen 
lisäyksestä, 80 miljoonaa euroa, sisältyy siis määräaikaisiin tulevaisuusinvestointeihin, joita voi 
käyttää 1) opettajien, ohjaajien tukihenkilöstön palkkaamiseen, 2) nykyisiin tuntiopettajiin, 3) 
oppimisympäristöjen ja pedagogisten toimintamallien kehittämiseen.  
 
Myös indeksipalautus ja Kiky-sopimuksen päättyminen kasvattavat rahoitusta. Ammatillisen 
koulutuksen järjestäjien määrän arvioidaan laskevan 152:een. Opiskelijavuosien määrä pysyy 
vuonna 2020 lähes nykytasolla, mikä tarkoittaa, että opiskelijakohtainen rahoitus kasvaa hieman. 
Strategiarahoituksen osuus tippuu alle puoleen vuodesta 2019 1,96 => 0,8.  

4.1.3 Valtionosuudet 

 
Sataedun vuoden 2019 valtionosuusrahoituksen arvioidaan ennakkolaskelmien perusteella säilyvän 
vuoden 2018 tasolla. 
 

 
 
Opiskelijavuosi on yhteismitallinen suorite kaikissa ammatillisen koulutuksen muodoissa. Sataedulle 
myönnetään perusrahoitusta tavoitteellisten opiskelijavuosien mukaisesti. Varainhoitovuoden 
rahoitusta ei tarkisteta jälkikäteen, vaikka kyseisen varainhoitovuoden toteutunut opiskelijavuosien 
määrä ei vastaisikaan tavoitteellisten opiskelijavuosien määrää. Tavoitteellisen 
opiskelijavuosimäärän merkittävät alitukset otetaan kuitenkin huomioon seuraavien 
varainhoitovuosien tavoitteellisista opiskelijavuosista päätettäessä. 
 

19 579 093

17 251 431

18 757 790

19 110 251 19 100 000

2016 2017 2018 2019 2020 (arvio)

Sataedun VOS-rahoitus 2016-2020 
pl. NAO-, ENO-, ja  strategiarahoitus
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Koulutuksen järjestäjän tavoitteellinen opiskelijavuosimäärä on vähintään järjestämisluvassa 
ilmoitettu. Sataedun järjestämisluvassa (päätös 14.12.2018, OKM/39/531/2018) opiskelijavuosien 
vähimmäismäärä on 1814.  
 

Sataedun vuoden 2020 suoritusrahoituksena tuleva rahoitus perustuu kustannusryhmän, 
tutkintotyypin ja pohjakoulutuksen kertoimilla painotettujen tutkintojen ja tutkinnon osien osuuteen 
kaikkien järjestäjien vastaavista. 
 
Vuosi 2020 on ensimmäinen vuosi, jolloin vaikuttavuusrahoitus tulee mukaan 10 %:n osuudella. 
Työllistymisen ja jatko-opintojen (osuus 7,5 %) osalta tarkastellaan vuonna 2016 tutkintonsa 
suorittaneiden tilannetta 2017 vuoden lopussa. Opiskelijapalautteen osuus on 2,5 %.  
 
Laskennallisen rahoituksen lisäksi koulutuksen järjestäjät voivat hakemuksesta saada 
strategiarahoitusta, jota ministeriö myöntää harkintaan perustuen. Strategiarahoitusta anotaan 
erikseen ja myönnetään laskennallisesta rahoituksesta erillisillä päätöksillä varainhoitovuoden 
kuluessa. Vuonna 2018 Sataedulle myönnettiin strategiarahoitusta reformin toimeenpanon tukeen 
250.000 euroa. Myönnetty rahoitus on käytettävä vuoden 2020 loppuun mennessä. Vuonna 2019 
Sataedun strategiarahoituksen määrä on 278.000 euroa. OKM ohjeistaa vuoden 2020 
strategiarahoituksen hakemisesta myöhemmin erikseen ja strategiarahoitusta ei ole tässä kohtaa 
huomioitu talousarviolaskelmissa. 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää loppuvuodesta tehtävällä suoritepäätöksellä ammatillisen 
koulutuksen järjestäjien tavoitteellisten opiskelijavuosien määrät ja perusrahoituksen 
harkinnanvaraisen korotuksen euromäärät vuodelle 2020. Osa tavoitteellisista opiskelijavuosista ja 
perusrahoituksesta jätetään jaettavaksi varainhoitovuoden aikana tehtävillä lisäsuorite- ja 
oikaisupäätöksillä. Varsinaisessa suoritepäätöksessä vahvistetaan myös vuoden 2020 suoritus- ja 
vaikuttavuusrahoituksen laskennassa käytettävät suoritteet ja perusrahoituksen tavoitteellisten 
opiskelijavuosien painotus. 
 
Suoritepäätöksen valmistelu perustuu hallituksen 7.10.2019 eduskunnalle antaman vuoden 2020 
talousarvioesityksen mukaiseen määrärahatasoon ja tavoitteellisten opiskelijavuosien määrään. 
Opetus- ja kulttuuriministeriön tarkoituksena on tehdä suoritepäätös joulukuussa eduskuntaehdolla. 
Koulutuksen järjestäjän tulevan varainhoitovuoden rahoitus perustuu suoritepäätökseen ja se 
myönnetään rahoituspäätöksellä, mikä tehdään vuoden lopussa sen jälkeen, kun eduskunta on 
hyväksynyt talousarvioesityksen.  
 
Talousarviossa vuodelle 2020 Sataedun valtionosuuden kokonaismääräksi on arvioitu 19,1 
miljoonaa euroa eli valtionosuuden odotetaan säilyvän vuoden 2019 tasolla. Muutokset tulo- ja 
menoarvioissa tehdään talousarviomuutoksella vuoden 2020 aikana. 
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Tuloslaskelma 

Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio 

2018 2019 2020 2021 2022

€ € € € €

Toimintatuotot 23 128 387 23 250 000 23 200 000 23 200 000 23 000 000

Toimintakulut -21 433 659 -21 855 000 -21 705 000 -21 805 000 -21 605 000

Toimintakate 1 694 728 1 395 000 1 495 000 1 395 000 1 395 000

Rahoitustuotot ja -kulut -59 755 -25 000 -25 000 -25 000 -25 000

Vuosikate *) 1 634 973 1 370 000 1 470 000 1 370 000 1 370 000

Poistot ja arvonalentumiset -1 457 146 -1 400 000 -1 500 000 -1 400 000 -1 400 000

Tilikauden tulos 177 827 -30 000 -30 000 -30 000 -30 000

Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 50 569 30 000 30 000 30 000 30 000

Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) -203 285 0 0 0 0

 

Tilikauden ylijäämä 25 111 0 0 0 0

*) sitova taso

Taloudelliset tavoitteet TOT 2018 2019 2020 2021 2022

Toimintatuotot / toimintakulut % 107,9 % 106,4 % 106,9 % 106,4 % 106,5 %

Vuosikate / poistot % 112,2 % 97,9 % 98,0 % 97,9 % 97,9 %

Suunnitelma
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4.2 Talousarvion investointiosa 
 
Investointimenona budjetoidaan pysyviin vastaaviin aktivoitavien aineellisten ja aineettomien 
hyödykkeiden hankintamenot. Investointina käsiteltävän hankinnan raja on Satakunnan 
koulutuskuntayhtymässä 10 000 €. Sitä pienemmät hankkeet ovat käyttömenoja.  
 
Investointiosassa on varattu määrärahat rakentamista, kiinteitä rakenteita, laitteita, koneita ja 
kalustoja varten. Ilman velkaantumista investointeihin voidaan käyttää vuosittain vuosikatteen 
suuruinen rahamäärä.  
 
Vuoden 2020 aikana tullaan mahdollisesti toteuttamaan rakenteellisia uudistuksia, mm. 
kiinteistöstrategian toimeenpanon aloittaminen. Muutokset investointien kokonaismäärässä tehdään 
talousarviomuutoksella vuoden 2020 aikana. 
 
Investointikohteita ei esitetä tarkemmin yhtymäkokouksen nimettäväksi.  
 
 
Alla olevassa taulukossa on esitetty kuntayhtymän investointimenot vuosina 2014–2022. 
 

Investoinnit 1000 € TOT TOT TOT TOT TOT TA TA TS TS

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

1365 1332 1133 1396 1186 1400 1600 1100 1100
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Investoinnit 1000 €

 
 
Investoinnit 

Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio

2018 2019 2020 2021 2022

Investointimenot *) 1 186 435 1 400 000 1 600 000 1 100 000 1 100 000

Suunnitelma

 

  
*) sitova taso  
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4.3. Talousarvion rahoitusosa 

 
Talousarvion rahoitusosassa esitetään toiminnan, investointien ja rahoituksen rahavirrat. 
Rahoitusosa esitetään vähennyslaskukaavan muodossa. Välisummana esitetään Toiminnan ja 
investointien rahavirta. Ylijäämäinen välisumma osoittaa, että investoinnit on kokonaisuudessaan 
rahoitettu tulorahoituksella, investointien rahoitusosuuksilla ja omaisuuden myynnillä. Negatiivinen 
välisumma osoittaa määrän, joka on rahoitettava pääomarahoituksella. Mainitun välisumman ja 
rahoituksen rahavirran yhteenlaskettu määrä osoittaa budjetoitujen rahavirtojen 
kokonaisvaikutuksen kuntayhtymän maksuvalmiuteen. Rahoitusosan yhteydessä esitetään lisäksi 
toiminnan rahoitusta koskevat tavoitteet ja niiden toteutumista mittaavien tunnuslukujen tavoitearvot. 
 
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä ei saisi muodostua pysyvästi negatiiviseksi. Jos 
taseessa on kertyneitä ylijäämiä ja niitä vastaava toimintapääoma, voi toiminnan ja investointien 
rahavirran kertymä suunnittelukaudella olla negatiivinen, joka on rahoitettavissa mainitulla 
toimintapääomalla. 
 
Maksuvalmiustavoite asetetaan Kassan riittävyys -tunnusluvun tavoitearvon perusteella. 
Tunnusluku ilmaisee monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa rahavaroilla. Riittävänä 
tavoitearvona voidaan pitää 14 – 30 päivän kassan riittävyyttä. 
 
Kassan riittävyys pv 
= 365 pv x rahavarat varainhoitovuoden lopussa / kassasta maksut varainhoitovuonna 
 
Rahoitustarpeen kattamisen varmentamiseksi rahoitusosassa esitetään arvio rahavarojen määrästä 
talousarviovuoden lopussa ja talousarviovuoden alussa. Maksuvalmiustavoitteeseen liittyy 
suunnitelmakauden aikana kuitenkin vielä merkittävä epävarmuus uuden rahoituslain sekä 
kiinteistöstrategian osoittaman investointitarpeen vuoksi. 
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Rahoituslaskelma 

  Tilinpäätös Talousarvio  Talousarvio  Suunnitelma  

  2018 2019 2020 2021 2022 

  € € € € € 

Toiminnan rahavirta      

 Vuosikate 1 634 973 1 370 000 1 470 000 1 370 000 1 370 000 

 Satunnaiset erät      

 Tulorahoituksen 
korjauserät 

207 343     

Toiminnan rahavirta 1 842 316 1 370 000 1 470 000 1 370 000 1 370 000 

       

Investointien rahavirta          

 Investointimenot -1 186 436 -1 400 000 -1 600 000 -1 600 000 -1 600 000 

 Pysyvien vastaavien 
hyöd. luovutustulot 

344 195     

Investointien rahavirta -842 240 -1 400 000 -1 600 000 -1 600 000 -1 600 000 

       

Toiminnan ja investointien rahavirta *) 1 000 075 -30 000 -130 000 -230 000 -230 000 

       

Rahoituksen rahavirta      

Lainakannan muutokset      

 Pitkäaikaisten lainojen 
vähennys 

-55 000 -55 000 -55 000 -55 000 -55 000 

 Lyhytaikaisten lainojen 
vähennys 

     

       
Muut maksuvalmiuden muutokset      

 Toimeksiantojen varojen 
muutos 

4 428     

 Vaihto-omaisuuden 
muutos 

-134 839     

 Saamisten muutos 174 272     

 Korottomien velkojen 
muutos 

-29 970     

  13 891     

       

Rahoituksen rahavirta -41 109 -55 000 -55 000 -55 000 -55 000 

       

Rahavarojen muutos 958 966 -85 000 -185 000 -285 000 -285 000 

       

Rahavarat 31.12  7 686 286 6 642 320 6 457 320 6 172 320 5 887 320 

Rahavarat 1.1  6 727 320 6 727 320 6 642 320 6 457 320 6 172 320 

Rahavarojen muutos 958 966 -85 000 -185 000 -285 000 -285 000 

           

       

*) sitova taso       

       

Taloudelliset tavoitteet  TOT 2018 2019 2020 2021 2022 

Kassan riittävyys, pv 123 104 101 96 92 

=365*kassavarat/kassastamaksut 
tilikaudella 
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5. TALOUSARVION SITOVUUSTASOT 
 
Kuntayhtymän hallintosäännön mukaan yhtymäkokous hyväksyy talousarviossa toimintatavoitteet, 
määrärahat ja tuloarviot. 

 
Yhtymäkokoukselle esitetään, että talousarvion sitovuustasot vahvistetaan seuraavasti: 
 
Sitovat tasot 

- tuloslaskelmaosan vuosikate  
- investointiosan kokonaismenot  
- rahoitusosan toiminnan ja investointien rahavirta 
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LIITE 1 Peruspääomaosuuksille maksettava korko 

JÄSENKUNTIEN PERUSPÄÄOMAOSUUKSILLE MAKSETTAVA KORKO

Jäsenkuntien peruspääomaosuuksille maksetaan vuonna 2020 korkoa 0,5 %.

Peruspääoma 10 925 495,60

Peruspääomaosuuksille maksettava korko

Kunta Perus- Perus- Peruspääomalle

pääoma- pääoma- maksettava 

osuudet osuudet korko

% €

Eura 13,19 1 440 656,98 7 203,28

Harjavalta 10,17 1 111 502,94 5 557,51

Honkajoki 1,53 166 826,30 834,13

Huittinen 10,54 1 152 039,15 5 760,20

Jämijärvi 1,31 143 191,37 715,96

Kankaanpää 6,92 756 484,42 3 782,42

Karvia 2,06 224 849,39 1 124,25

Kihniö 0,75 81 562,37 407,81

Kokemäki 11,30 1 234 733,03 6 173,67

Pori 1,72 188 022,38 940,11

Merikarvia 2,24 244 702,78 1 223,51

Nakkila 10,01 1 093 731,07 5 468,66

Pomarkku 2,25 246 309,79 1 231,55

Siikainen 1,52 166 304,37 831,52

Säkylä 9,8 1 070 155,97 5 350,78

Ulvila 14,69 1 604 423,29 8 022,12

Yhteensä 100 10 925 495,60 54 627,48
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LIITE 2 Lainaluettelo 
 

Lainat 1.1.2020 Lyhennys 2020 Lainat 31.12.2020

Nordea 112 500 25 000 87 500

OKO 140 000 20 000 120 000

OKO 70 000 10 000 60 000

Yhteensä 322 500 55 000 267 500  
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I OSA 
HALLINNON JA TOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN 

 
 

1  LUKU 
KUNNAN JOHTAMINEN  

 
1 § Hallintosäännön soveltaminen 

Satakunnan koulutuskuntayhtymän hallinnon ja toiminnan järjestämisessä sekä päätöksenteko- ja 
kokousmenettelyssä noudatetaan tämän hallintosäännön määräyksiä, ellei laissa ole toisin säädetty. 
 

2 § Kuntayhtymän johtamisjärjestelmä 

Kuntayhtymän johtaminen perustuu taloussuunnitelmaan, talousarvioon sekä muihin yhtymäkokouksen 
päätöksiin. 
 
Yhtymäkokous vastaa kuntayhtymän toiminnasta ja taloudesta, käyttää kuntayhtymän päätösvaltaa ja 
siirtää toimivaltaansa hallintosäännön määräyksillä. 
 
Yhtymähallitus vastaa yhtymäkokouksen päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden 
valvonnasta. 
 
Yhtymähallitus johtaa kuntayhtymän toimintaa, hallintoa ja taloutta. Yhtymähallitus vastaa 
kuntayhtymän toiminnan yhteensovittamisesta ja omistajaohjauksesta sekä kuntayhtymän 
henkilöstöpolitiikasta ja huolehtii kuntayhtymän sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan 
järjestämisestä. 
 
Kuntayhtymänjohtaja johtaa yhtymähallituksen alaisena kuntayhtymän hallintoa, taloudenhoitoa ja 
muuta toimintaa. Kuntayhtymänjohtaja vastaa asioiden valmistelusta yhtymähallituksen käsiteltäväksi. 
 

3 § Esittely yhtymähallituksessa 

Yhtymähallituksen esittelijänä toimii kuntayhtymänjohtaja. Kuntayhtymänjohtajan ollessa poissa tai 
esteellinen esittelijänä toimii hänen sijaisekseen määrätty. 
 

4 § Yhtymähallituksen puheenjohtajan tehtävät 

Johtaa yhtymähallituksen tehtävien toteuttamisen edellyttämää poliittista yhteistyötä käymällä asioiden 
käsittelyn edellyttämiä keskusteluja poliittisten ryhmien kanssa sekä pitämällä sopivin tavoin yhteyttä 
sidosryhmiin. 
 
Vastaa kuntayhtymänjohtajan johtajasopimuksen valmistelusta ja huolehtii yhtymähallituksen 
kytkemisestä valmisteluprosessiin tarkoituksenmukaisella tavalla. 
 

Vastaa siitä, että kuntayhtymänjohtajan kanssa käydään vuosittain tavoite- ja arviointikeskustelut. 
 
Päättää kuntayhtymän johtajan enintään kahden kuukauden pituisesta harkinnanvaraisesta  
virkavapaasta, sairauslomista ja vuosilomista sekä hyväksyy kuntayhtymän johtajan koulutukset, 
virka- ja virantoimitusmatkat. 
 
Hyväksyy kuntayhtymän johtajaa koskevat laskut. 
 

5 § Kuntayhtymän viestintä 

Yhtymähallitus johtaa kuntayhtymän viestintää ja tiedottamista kuntayhtymän toiminnasta. 
 
Yhtymähallitus hyväksyy yleiset ohjeet viestinnän ja tiedottamisen periaatteista sekä nimeää 
viestinnästä vastaavat viranhaltijat. 
 
Toimielimet luovat omalla toimialallaan edellytyksiä läpinäkyvälle toiminnalle asioiden valmistelussa ja 
päätöksenteossa. 
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Yhtymähallitus, toimielimet, kuntayhtymänjohtaja sekä johtavat viranhaltijat huolehtivat, että kuntien 
asukkaat ja palvelujen käyttäjät saavat riittävästi tietoja valmisteltavina olevista yleisesti merkittävistä 
asioista ja voivat osallistua ja vaikuttaa näiden asioiden valmisteluun. Viestinnässä käytetään selkeää 
ja ymmärrettävää kieltä ja otetaan huomioon kuntien eri asukasryhmien tarpeet. 
 

2  LUKU 
TOIMIELINORGANISAATIO 

 
6 § Yhtymäkokous 

Yhtymäkokouksen tehtävät ja yhtymäkokousedustajien määrä ja äänivalta on määrätty 
perussopimuksessa. 
 

7 § Yhtymähallitus 

Yhtymähallituksessa on 11 jäsentä, joista yhtymäkokous valitsee yhtymähallituksen puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 
 

8 § Tarkastuslautakunta  

Lautakunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä 2 muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on 
henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla kuntayhtymän 
jäsenkuntien valtuutettuja.  
 

9 § Toimielimet 

Kuntayhtymässä on seuraavat kaksi toimielintä tutkintotoimielin ja ammatillisen peruskoulutuksen ja 
aikuiskoulutuksen soveltumattomuuden ratkaisujen toimielin. Yhtymähallitus päättää toimielimien 
jäsenten määrästä ja valitsee niiden jäsenet ja nimeää jäsenten joukosta puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan. Toimikausi toimikunnilla on kunnallisvaalikausi. 
 
Yhtymähallitus voi nimetä myös muita toimielimiä. 
 

3  LUKU 
HENKILÖSTÖORGANISAATIO 

 
10 § Henkilöstöorganisaatio 

Kuntayhtymä jakaantuu kahteen eri tulosaluetasoon, yhtymäpalvelut tasolla TA1, seuraavalla tasolla 
TA2 ovat koulutuspalvelut sekä talous- ja hallintopalvelut. 
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11 § Kuntayhtymänjohtaja 

Kuntayhtymänjohtaja vastaa kuntayhtymän toiminnasta sekä johtaa ja kehittää toimintaa 
yhtymähallituksen alaisuudessa. Kuntayhtymänjohtajan sijaisena kuntayhtymänjohtajan ollessa poissa 
tai esteellinen toimii yhtymähallituksen nimeämä varahenkilö. 
 

12 § Tulosaluejohtajat 

Tulosalueen TA1 johtajana toimii kuntayhtymänjohtaja. Tulosalueen T2 toimintoja johtaa organisaation 
mukaisesti rehtori, kehitysjohtaja, talous- ja hallintojohtaja ja koulutusjohtaja.  
 

4  LUKU 
KONSERNIOHJAUS JA SOPIMUSTEN HALLINTA 

 
13 § Konsernijohto 

Kuntayhtymän konsernijohtoon kuuluvat yhtymähallitus sekä kuntayhtymän johtaja ja talous- ja 
hallintojohtaja. 
 

14 § § Konsernijohdon tehtävät ja toimivallan jako 

Yhtymähallitus 
Vastaa omistajapolitiikan, omistajaohjauksen periaatteiden ja konserniohjeen kehittämisestä ja 
valmistelusta yhtymäkokoukselle. Vastaa omistajaohjauksen toteuttamisesta ja organisoi 
konsernijohtamisen ja konsernivalvonnan. Määrää konsernijohtoon kuuluvien viranhaltijoiden 
tytäryhtiötyönjaon. Antaa yhtymäkokoukselle vuosittain raportin yhtiöiden tavoitteiden toteutumisesta ja 
taloudellisen aseman kehittymisestä sekä arvion tulevasta kehityksestä ja riskeistä. Arvioi vuosittain 
omistajaohjauksen tuloksellisuutta konsernin kokonaisedun toteutumisen, riskienhallinnan ja 
menettelytapojen kannalta.  
 
Seuraa ja arvioi yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä. Vastaa 
tytäryhtiöiden hallitusten jäsenten nimitysprosessista. Nimeää kuntayhtymän ehdokkaat tytäryhtiöiden 
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hallituksiin ja antaa heille omistajaohjauksen edellyttämät toimintaohjeet. Yhtymähallitus toimii 
kokonaisuudessaan yhtiökokousedustajina, ellei se toisin päätä. 
 
Kuntayhtymänjohtajan tehtävänä on toimia konsernin johtajana ja aktiivisella omistajaohjauksella 
myötävaikuttaa ohjattavakseen määrättyjen yhtiöiden hallintoon ja toimintaan. 
 

15 § Sopimusten hallinta 

 
Yhtymähallitus vastaa sopimusten hallinnan ja sopimusvalvonnan järjestämisestä, antaa tarkemmat 
ohjeet sopimushallinnasta sekä määrää sopimusten vastuuhenkilöt kuntayhtymässä. 
 

5  LUKU 
TOIMIELINTEN TEHTÄVÄT JA TOIMIVALLAN JAKO 

 
16 § Yhtymähallituksen tehtävät ja toimivalta 

Yhtymäkokouksen tehtävät on kerrottu perussopimuksessa, muista tehtävistä päättää yhtymähallitus, 
ellei tässä hallintosäännössä toisin määrätä. 
 

17 § Toimielinten tehtävät ja toimivalta 

Tutkintotoimielin 
Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017 § 62 määrää, että koulutuksen järjestäjä päättää 
tutkintokoulutuksen sisällöstä ja toteuttamisesta lain 15 §:ssä tarkoitettujen tutkinnon perusteiden 
mukaisesti sekä ammatilliseen tutkintoon valmentavan koulutuksen ja työhön ja itsenäiseen elämään 
valmentavan koulutuksen sisällöstä ja järjestämisestä lain 16 §:ssä tarkoitettujen koulutuksen 
perusteiden mukaisesti. Satakunnan koulutuskuntayhtymässä asianomainen päättävä toimielin on 
tutkintotoimielin. 
 
Ammatillisen peruskoulutuksen ja aikuiskoulutuksen soveltumattomuuden ratkaisujen toimielin  
Ammatillisen peruskoulutuksen ja aikuiskoulutuksen soveltumattomuuden ratkaisujen toimielin (SORA) 
vastaa kokoonpanoltaan ja tehtäviltään lain 630/1998 §:n 35 a määräyksiä. 
 

18 § Kuntayhtymän johtajan toimivalta 

- vastaa kuntayhtymän strategisesta johtamisesta ja kokonaisuuden kehittämisestä sekä 
tulostavoitteiden toteutumisesta.  

- vastaa kuntayhtymältä pyydettävien lausuntojen ja selvitysten laatimisesta. 
- vastaa yhtymähallituksen päätösten toimeenpanosta. 
- tiedottaa yhtymähallitukselle toiminnan kannalta merkittävistä toimenpiteistä ja tapahtumista. 
- vastaa aluekehittämisestä ja sidosryhmäyhteistyöstä. 
- päättää toimintajärjestelmästä. 
- hyväksyy vastuualueensa laskut 
- päättää virka- ja työehtosopimuksen tulkinnasta ja soveltamisesta niiltä osin kuin se ei kuulu 

yhtymähallitukselle 
- päättää hankkeiden asettamisesta 
- hyväksyy muiden koulutuksen järjestäjien, yrittäjäjärjestöjen (kansalliset, maakunnalliset) kanssa 

tehtävät yhteistyösopimukset   
- toimii vastuualueensa esimiehenä 
- toimii rehtorin, talous- ja hallintojohtajan, kehitysjohtajan ja koulutusjohtajan esimiehenä 
- päättää koulutuskuntayhtymä tasoisten työryhmien perustamisesta 
- päättää koko henkilöstön ulkomaan virka- ja työmatkoista 

 
19 § Rehtorin toimivalta 

- hyväksyy opiskelijaksi ottamisen 
- hyväksyy opiskelijan eroamisen  
- päättää koulutuksen aloittamisesta  
- päättää opiskelijavuoden työpäivistä ja loma-ajoista siltä osin kuin siitä ei ole päätetty koulutusta 

koskevassa sopimuksessa 
- hyväksyy koulutuspalveluita koskevat yhteistyösopimukset 
- toimii vastuualueensa esimiehenä 
- hyväksyy vastuualueensa laskut  
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20 § Talous- ja hallintojohtajan toimivalta 

- päättää kuntayhtymän kassavarojen sijoittamisesta yhtymähallituksen päättämien periaatteiden 
mukaisesti 

- ottaa lyhytaikaista lainaa kuntayhtymän maksuvalmiuden turvaamiseksi 
- huolehtii kuntayhtymän riskienhallinnasta ja vakuutusten ottamisesta 
- päättää kuntayhtymän pankkitileistä, kassoista, alitilittäjistä ja rahastusoikeuksista ja määrää 

kuntayhtymän kassojen ja alitilittäjien rahavarojen enimmäismäärät  
- päättää kuntayhtymän saatavien poistamisesta 
- päättää irtaimen omaisuuden myynnistä 
- hyväksyy vastuualuettaan koskevat yhteistyösopimukset  
- toimii vastuualueensa esimiehenä 
- hyväksyy vastuualueensa laskut 

 
21 § Koulutusjohtajan toimivalta 

- hyväksyy vastuualuettaan koskevat yhteistyösopimukset 
- valmistelee työvoimakoulutuksen volyymin ja tarjonnan 
- toimii vastuualueensa esimiehenä 
- hyväksyy vastuualueensa laskut 
 

22 § Kehitysjohtajan tehtävät ja toimivalta 

- päättää kuntayhtymän hankkeiden koordinoinnista  
- hyväksyy vastuualueensa laskut 
- hyväksyy vastuualueensa yhteistyösopimukset 
- hyväksyy hankkeiden maksatusanomukset ja raportoinnin rahoittajalle 
- toimii vastuualueensa esimiehenä 

 
23 § Muiden viranhaltijan tehtävät ja toimivalta 

Muiden viranhaltijoiden tehtävistä ja toimivallasta päättää kuntayhtymän johtaja sen lisäksi mitä laissa 
on määrätty. 
 

24 § Toimivallan edelleen siirtäminen 

Toimielin tai tässä hallintosäännössä mainittu viranhaltija voi siirtää sille määrättyä toimivaltaa edelleen 
alaiselleen viranomaiselle. Se, jolle toimivaltaa on edelleen siirretty, ei voi enää siirtää toimivaltaa 
edelleen. 
 

25 § Toimivalta päättää asiakirjan antamisesta 

Yhtymäkokouksen asiakirjoja koskevat tietopyynnöt ratkaisee talous- ja hallintojohtaja. 
 
Yhtymähallitus ja muut toimielimet voivat päättämässään laajuudessa siirtää asiakirjan antamista 
koskevaa viranomaisen ratkaisuvaltaansa alaiselleen viranhaltijalle. 
 

26 § Asian ottaminen kunnanhallituksen käsiteltäväksi 

Asian ottamisesta yhtymähallituksen käsiteltäväksi voi päättää yhtymähallitus, yhtymähallituksen 
puheenjohtajan ja kuntayhtymän johtaja. 
 

27 § Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen 

 
Yhtymähallituksella ei ole otto-oikeutta kuntayhtymän toimielinten tekemiin päätöksiin. 
 

6  LUKU 
TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA  

 
28 § Yhtymähallituksen yleistoimivalta henkilöstöasioissa 

Mikäli toimivallasta henkilöstöasioissa ei ole säädetty laissa eikä määrätty hallintosäännössä, toimivalta 
on yhtymähallituksella. 
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29 § Viran perustaminen ja lakkauttaminen sekä virkanimikkeen muuttaminen  

Yhtymähallitus päättää virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkanimikkeen muuttamisesta 
niiden viranhaltijoiden osalta, jotka yhtymähallitus valitsee. Muiden viranhaltijoiden osalta 
virkanimikkeen muuttamisesta päättää kuntayhtymän johtaja. 
 

30 § Virkasuhteen muuttaminen työsuhteeksi 

Virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi päättää se viranomainen, joka päättää virkaan ottamisesta. 
 

31 § Kelpoisuusvaatimukset 

Kuntayhtymän johtajan viran kelpoisuusvaatimuksista päättää yhtymähallitus. 
 
Virkasuhteeseen ottava viranomainen päättää viran kelpoisuusvaatimuksista, jos niistä ei ole päätetty 
virkaa perustettaessa. 
 
Jos henkilö otetaan virkasuhteeseen ilman, että tehtävää varten on perustettu virkaa, 
kelpoisuusvaatimuksista päättää virkasuhteeseen ottava viranomainen. 
 

32 § Haettavaksi julistaminen 

Viran tai virkasuhteen julistaa haettavaksi virkasuhteeseen ottamisesta päättävä 
viranomainen. 
 

33 § Palvelussuhteeseen ottaminen 

Yhtymähallitus päättää kuntayhtymänjohtajan, talous ja hallintojohtajan, rehtorin, kehitysjohtajan ja 
koulutusjohtajan ottamisesta virkaan. 
 
Kuntayhtymän johtaja päättää virkaan ja työsuhteeseen ottamisesta toistaiseksi voimassa oleviin työ- 
ja virkasuhteisiin. 
 
Määräaikaisen alaisensa henkilöstön työsuhteeseen ottamisesta vastaa enintään vuoden määräajan 
osalta kuntayhtymän johtaja, talous- ja hallintojohtaja, kehitysjohtaja, koulutusjohtaja tai rehtori. Yli 
vuoden määräaikaisen henkilöstön valinnasta vastaa kuntayhtymän johtaja. 
 
Palkasta päättää palvelussuhteeseen ottamisesta päättävä viranomainen, sama viranomainen sopii 
koeajan pituudesta. 
 

34 § Ehdollisen valintapäätöksen vahvistaminen 

Ehdollisen valintapäätöksen vahvistaa palvelussuhteeseen ottamisesta päättänyt viranomainen. 
 
Ehdollisen valintapäätöksen raukeamisen toteaa päätöksellään palvelussuhteeseen ottamisesta 
päättänyt viranomainen. 
 

35 § Virkaan ottaminen virkaan valitun irtisanouduttua ennen virantoimituksen alkamista 

Jos haettavana olleeseen virkaan tai virkasuhteeseen valittu irtisanoutuu ennen virantoimituksen 
alkamista, eikä varalle ole valittu ketään, voidaan viranhaltija valita niiden virkaa tai virkasuhdetta 
hakeneiden joukosta, jotka ilmoittavat hakemuksensa olevan edelleen voimassa. 
 

36 § Harkinnanvaraiset virka- ja työvapaat 

Harkinnanvaraisen virka- ja työvapaan myöntämisestä päättää kuntayhtymän johtaja.  
 

37 § Muut kuin harkinnanvaraiset virkavapaat 

Muiden kuin harkinnanvaraisen virkavapaan myöntämisestä päättää kuntayhtymän johtaja. 
 

38 § Virka- ja työehtosopimuksen harkinnanvaraisten määräysten soveltaminen 

Virka- ja työehtosopimuksen harkinnanvaraisten määräysten soveltamisesta päättää kuntayhtymän 
johtaja ja talous- ja hallintojohtaja. 
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39 § Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen 

Viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkasuhteeseen kunnallisen viranhaltijalain 24 §:n nojalla päättää 
viranomainen, jolla on toimivalta molempiin virkasuhteisiin ottamisessa. Jos toimivalta on eri 
viranomaisilla, siirtämisestä päättää yhtymähallitus. 
 

40 § Sivutoimet 

Sivutoimiluvan myöntämisestä, sivutoimi-ilmoituksen käsittelystä sekä sivutoimen vastaanottamisen ja 
pitämisen kieltämisestä päättää kuntayhtymän johtaja. Kuntayhtymän johtajan osalta päätöksen tekee 
yhtymähallitus. 
 

41 § Viranhaltijan työ- ja toimintakyvyn selvittäminen  

Yhtymähallituksen puheenjohtaja päättää kunnallisen viranhaltijalain 19 §:n nojalla terveydentilaa 
koskevien tietojen pyytämisestä kuntayhtymänjohtajalta sekä kuntayhtymänjohtajan määräämisestä 
terveydentilaa koskeviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin. 
 
Kuntayhtymänjohtaja päättää kunnallisen viranhaltijalain 19 §:n nojalla terveydentilaa koskevien tietojen 
pyytämisestä muilta viranhaltijoilta sekä viranhaltijan määräämisestä terveydentilaa koskeviin 
tarkastuksiin ja tutkimuksiin. 
 

42 § Virantoimituksesta pidättäminen 

Yhtymähallitus päättää virantoimituksesta pidättämisestä. Yhtymähallituksen puheenjohtaja voi ennen 
yhtymähallituksen kokousta päättää kuntayhtymänjohtajan väliaikaisesta virantoimituksesta 
pidättämisestä. Kuntayhtymän johtaja voi ennen yhtymähallituksen kokousta päättää viranhaltijan 
väliaikaisesta virantoimituksesta pidättämisestä. 
 

43 § Virkasuhteen ja työsuhteen muuttaminen osa-aikaiseksi 

Virkasuhteen ja työsuhteen muuttamisesta osa-aikaiseksi päättää palvelussuhteeseen ottava 
viranomainen. 
 

44 § Lomauttaminen 

Viranhaltijan ja työntekijän lomauttamisesta toistaiseksi tai määräajaksi päättää kuntayhtymän johtaja. 
 

45 § Palvelussuhteen päättyminen 

Palvelussuhteen purkamisesta koeajalla, irtisanomisesta, purkamisesta ja purkautuneena pitämisestä 
päättää palvelussuhteeseen ottava viranomainen. 
 
Viranhaltijan ilmoitus virkasuhteen irtisanomisesta ja työntekijän ilmoitus työsuhteen irtisanomisesta 
saatetaan palvelussuhteeseen ottamisesta päättäneen viranomaisen tietoon. 
 

46 § Menetettyjen ansioiden korvaaminen 

Viranhaltijalle kunnallisen viranhaltijalain 45 §:n nojalla maksettavasta korvauksesta päättää talous- ja 
hallintojohtaja. 
 

47 § Palkan takaisinperiminen 

Aiheettomasti maksetun palkan tai muun virkasuhteesta johtuvan taloudellisen etuuden 
takaisinperinnästä päättää talous- ja hallintojohtaja. 
 

7  LUKU 
ASIAKIRJAHALLINNON JÄRJESTÄMINEN  

 
48 § § Kunnanhallituksen asiakirjahallinnon tehtävät  

Yhtymähallitus vastaa siitä, että asiakirjahallinnon ohjeistus, käytännöt, vastuut ja valvonta on määritelty 
kuntayhtymän eri tehtävissä sekä 
1. vastaa hyvän tiedonhallintatavan ja hyvän henkilötietojen käsittelyn toteuttamisesta, 
2. määrää kuntayhtymän asiakirjahallintoa johtavan viranhaltijan, 
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3. antaa tarkemmat määräykset asiakirjahallinnon hoitamisesta ja asiakirjahallinnon johtavan 
viranhaltijan, tulosalueiden asiakirjahallinnosta vastaavien henkilöiden tehtävistä, 

4. päättää tiedonohjaussuunnitelman (TOS, eAMS, AMS) yleisistä periaatteista (sisältö, laadinnan 
vastuut, vahvistaminen käyttöön, valvonta ja seuranta) sekä 

5. nimeää kunnan arkistonmuodostajat ja rekisterinpitäjät, mikäli hallintosäännössä ei ole määrätty 
rekisterinpitäjää. 

 
49 § Asiakirjahallintoa johtavan viranhaltijan tehtävät 

Asiakirjahallintoa johtava viranhaltija johtaa yhtymähallituksen alaisena asiakirjahallintoa ja vastaa 
kuntayhtymän pysyvästi säilytettävistä asiakirjatiedoista sekä 
1. vastaa yhtymähallituksen asiakirjahallinnon viranomaistehtävien valmistelusta ja 

täytäntöönpanosta, 
2. ohjaa ja kehittää asiakirjahallintoa osana kuntayhtymän tiedonhallintaa, 
3. hyväksyy kuntayhtymän tiedonohjaussuunnitelman, 
4. vastaa keskusarkistosta ja pysyvästi säilytettävistä asiakirjatiedoista, 
5. laatii kuntayhtymän asiakirjahallinnon ohjeen ja valvoo, että tehtävät hoidetaan annettujen 

ohjeiden mukaisesti sekä 
6. huolehtii asiakirjahallintoon liittyvästä koulutuksesta ja neuvonnasta. 
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II OSA 
TALOUS JA VALVONTA  

 
 

8  LUKU 
TALOUDENHOITO 

 
50 § Talousarvio ja taloussuunnitelma 

Yhtymäkokous hyväksyy talousarvion sekä kolmea tai useampaa vuotta koskevan taloussuunnitelman. 
Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Kuntayhtymän talousarviovuosi on 
kalenterivuosi. 
 
 
 
Talousarviolla on kuntayhtymässä kolme päätehtävää.  
- siinä asetetaan toimintaa ja investointihankkeita koskevat tavoitteet.  
- talousarviossa budjetoidaan kuntayhtymän kokonaismenot ja -tulot. 
- talousarviossa osoitetaan, miten varsinainen toiminta ja investoinnit rahoitetaan. 
 

51 § Talousarvion täytäntöönpano 

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.  
 

52 § Toiminnan ja talouden seuranta  

Tulosalueiden ja vastuualueiden toiminnan ja talouden seuranta toteutuu ajantasaisesti 
raportointijärjestelmän avulla talousarvion täytäntöönpano-ohjeessa määritellyllä tavalla. 
 

53 § Talousarvion sitovuus 

Yhtymäkokous vahvistaa talousarvion sitovuuden. 
 

54 § Talousarvion muutokset 

Yhtymäkokous vahvistaa talousarvion muutokset. 
 

55 § Omaisuuden luovuttaminen ja vuokraaminen 

Yhtymähallitus päättää käyttöomaisuuden myynnistä.  
 

56 § Poistosuunnitelman hyväksyminen 

Suunnitelmapoistojen perusteet hyväksyy yhtymähallitus. Käyttöomaisuuden perusparannusmeno 
lisätään poistamattomaan hankintamenoon, jollei erilliseen poistosuunnitelmaan ole erityistä syytä. 
 
Yhtymähallitus vahvistaa poistolaskennan pohjaksi pienhankintarajan. 
 

57 § Rahatoimen hoitaminen 

Rahoitukseen liittyvistä asioista, lainan antamisesta ja ottamisesta sekä sijoitustoimintaa koskevista 
periaatteista päättää yhtymähallitus. 
 

58 § Maksuista päättäminen 

Yhtymähallitus päättää maksuista. Yhtymähallitus voi siirtää toimivaltaansa edelleen muille toimielimille 
ja viranhaltijoille. 
 

59 § Asiakirjojen antamisesta perittävät maksut 

Yhtymähallitus päättää maksuista. Yhtymähallitus voi siirtää toimivaltaansa edelleen muille toimielimille 
ja viranhaltijoille. 
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9  LUKU 
ULKOINEN VALVONTA  

 
60 § Ulkoinen ja sisäinen valvonta 

Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään siten, että ulkoinen ja sisäinen valvonta 
yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. 
 
Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat 
tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja. 
 
Sisäinen valvonta on osa johtamista. Yhtymähallitus vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä.  
 

61 § Tarkastuslautakunnan kokoukset 

Tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus lautakunnan kokouksissa. Tilintarkastajalla ja lautakunnan 
määräämillä luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on läsnäolovelvollisuus lautakunnan kokouksessa 
lautakunnan niin päättäessä. 
 

Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa tarkastuslautakunnan kokouksiin. 
 

62 § Tarkastuslautakunnan tehtävät ja raportointi 

Sen lisäksi mitä kuntalain 121 §:ssä säädetään, tarkastuslautakunnan on 
1. seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muutoinkin seurattava 

tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen 
kehittämiseksi, 

2. huolehdittava, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat 
tilintarkastuksen suorittamisen julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa 
sekä 

3. tehtävä aloitteita ja esityksiä tarkastuslautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen tarkastuksen 
tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. 

 
Arvioinnin tulokset raportoidaan vuosittain yhtymäkokoukselle annettavassa arviointikertomuksessa. 
 
Ennen arviointikertomuksen valmistumista tarkastuslautakunta voi antaa yhtymäkokoukselle 
tarpeelliseksi katsomiaan selvityksiä. Tarkastuslautakunta voi raportoida tilikauden aikana 
yhtymäkokoukselle myös muista merkittävistä havainnoista. 
 

63 § Sidonnaisuusilmoituksiin liittyvät tehtävät  

Tarkastuslautakunta valvoo kuntalain 84 §:ssä tarkoitetun sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden 
noudattamista ja huolehtii sidonnaisuusrekisterin julkisten tietojen julkaisemisesta kuntayhtymän 
verkkosivuilla. 
 
Tarkastuslautakunta on sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjä. 
 
Tarkastuslautakunnan on saatettava sidonnaisuusilmoitukset yhtymäkokoukselle tiedoksi kerran 
vuodessa. 
 

64 § Tilintarkastusyhteisön valinta 

Tilintarkastusyhteisö valitaan enintään kuuden tilikauden hallinnon ja talouden tarkastamista varten. 
 

65 § Tilintarkastajan tehtävät  

Tilintarkastajan tehtävistä säädetään kuntalain 123 §:ssä. 
 

66 § Tarkastuslautakunnan antamat tehtävät 

Tilintarkastaja voi ottaa tarkastuslautakunnalta toimeksiantoja lautakunnan käsiteltävien asioiden 
valmisteluun ja täytäntöönpanoon liittyvien tehtävien suorittamisesta, mikäli ne eivät ole ristiriidassa 
julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan kanssa. 
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67 § Tilintarkastuskertomus ja muu raportointi 

Tilintarkastuskertomuksesta säädetään kuntalain 125 §:ssä. 
 
Tilintarkastaja ilmoittaa havaitsemistaan olennaisista epäkohdista viipymättä yhtymähallitukselle 
annettavassa tilintarkastuspöytäkirjassa. Tilintarkastuspöytäkirja annetaan tiedoksi 
tarkastuslautakunnalle. Tilintarkastaja raportoi tarkastussuunnitelman toteutumisesta ja 
tarkastushavainnoistaan tarkastuslautakunnan määräämällä tavalla. 
 

10  LUKU 
SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA 

 
68 § Yhtymähallituksen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät 

Yhtymähallitus vastaa kokonaisvaltaisen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan 
järjestämisestä, sekä 
1. hyväksyy sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat ohjeet ja menettelytavat, 
2. valvoo, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta toimeenpannaan ohjeistuksen mukaisesti ja 

tuloksellisesti sekä 
3. antaa toimintakertomuksessa tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja 

keskeisistä johtopäätöksistä sekä selvityksen konsernivalvonnasta ja merkittävimmistä riskeistä ja 
epävarmuustekijöistä. 

 
69 § Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät  

- Sisäisestä tarkastuksesta vastaava viranhaltija vastaa sisäisen valvonnan järjestämisestä ja yhteen 
sovittamisesta siten että kuntayhtymän toiminnan laillisuus ja tuloksellisuus varmistetaan. 

- Kuntayhtymän johtaja hyväksyy sisäisen tarkastuksen suunnitelman, johon perustuen arvioidaan 
riskienhallinta-, valvonta-, johtamis- ja hallintoprosessien tuloksellisuutta. 

- Sisäisestä tarkastuksesta vastaava viranhaltija vastaa riskienhallinnan järjestämisestä siten, että 
kuntayhtymän toiminnan olennaiset riskit tunnistetaan ja kuvataan, riskin toteutumisen vaikutukset, 
toteutumisen todennäköisyys ja mahdollisuudet hallita riskiä arvioidaan. 

- Sisäisestä tarkastuksesta vastaava viranhaltija valmistelee yhtymähallitukselle sisäistä valvontaa ja 
riskienhallinta koskevan toimintakertomukseen otettavan osion. 

 
70 § Viranhaltijoiden ja esimiesten sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät  

Kuntayhtymän johtaja sekä tulosalueiden johtavat viranhaltijat vastaavat sisäisen valvonnan ja 
riskienhallinnan toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta tulosalueellaan, ohjeistavat alaisiaan 
toimintayksiköitä sekä raportoivat yhtymähallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. 
 
Esimiehet vastaavat oman toimintayksikön riskien tunnistamisesta, arvioinnista, riskienhallinnan 
toimenpiteiden toteutuksesta ja toimivuudesta sekä raportoivat yhtymähallituksen antamien ohjeiden 
mukaisesti. 
 
Konsernijohto vastaa konserniyhteisöjen ohjauksesta sekä yhteisöjen sisäisen valvonnan ja 
riskienhallinnan järjestämisen ja tuloksellisuuden valvonnasta. 
 

71 § Sisäisen tarkastuksen tehtävät 

Sisäinen tarkastus arvioi objektiivisesti ja riippumattomasti sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja 
konsernivalvonnan järjestämistä ja tuloksellisuutta, raportoi arvioinnin tuloksista sekä esittää 
toimenpide-ehdotuksia järjestelmän kehittämiseksi. 
 
Sisäinen tarkastus raportoi yhtymähallitukselle ja kuntayhtymänjohtajalle. Sisäisen tarkastuksen 
toiminnon tarkoitus, tehtävät ja vastuut määritellään yhtymähallituksen hyväksymässä sisäisen 
tarkastuksen toimintaohjeessa. 
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III OSA 
YHTYMÄKOKOUS 

 
 

11  LUKU 
YHTYMÄKOKOUKSEN TOIMINTA  

 
72 § Yhtymäkokouksen toiminnan järjestelyt 

Yhtymäkokouksen kokouksen kutsuu koolle yhtymähallitus, ja kokouksen avaa yhtymähallituksen 
puheenjohtaja, joka johtaa puhetta, kunnes yhtymäkokouksen puheenjohtaja on valittu. 
 
Yhtymäkokouksen toiminnan sisäistä järjestelyä koskevien asioiden valmistelua johtaa 
yhtymäkokouksen nimeämä työryhmä, jollei yhtymäkokous toisin päätä. 
 
Yhtymäkokouksen pöytäkirjanpitäjänä toimii ja sen muistakin sihteeritehtävistä huolehtii kuntayhtymän 
talous- ja hallintojohtaja. 
 

12  LUKU 
YHTYMÄKOKOUKSET 

 
73 § Yhtymäkokouksen varsinainen kokous  

Yhtymäkokous voi käsitellä asian varsinaisessa kokouksessaan, jossa kokouksen osallistujat ovat läsnä 
kokouspaikalla. Varsinaisessa kokouksessa voidaan käyttää sähköistä asiahallinta- tai 
äänestysjärjestelmää. 
 

74 § Kokouskutsu 

Kutsu yhtymäkokouksen kokoukseen on vähintään 21 päivää ennen kokousta lähetettävä jäsenkuntien 
hallituksille sekä tiedoksi yhtymähallituksen jäsenille. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika 
ja paikka sekä käsiteltävät asiat. 
 

75 § Esityslista 

Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset yhtymäkokouksen päätöksiksi, 
on lähetettävä kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. 
 
Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään 
merkintä salassapidosta. 
 

76 § Sähköinen kokouskutsu 

Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti. Tällöin yhtymähallitus 
tai sen nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että tähän tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja 
tietoliikenneyhteydet ovat käytettävissä. 
 

77 § Esityslistan ja liitteiden julkaiseminen kuntayhtymän verkkosivuilla 

Esityslista julkaistaan kunnan verkkosivuilla. Ennen julkaisemista esityslistalta poistetaan salassa 
pidettävät tiedot sekä henkilötiedot, joihin ei liity tiedottamisintressiä. 
 
Erityisestä syystä verkossa julkaistavalta esityslistalta voidaan poistaa yksittäinen kokousasia. 
 
Esityslistan liitteitä julkaistaan kuntayhtymän verkkosivuilla harkinnan mukaan ottaen huomioon kuntien 
asukkaiden tiedonsaanti-intressit. 
 

78 § Jatkokokous 

Jos kokousasioita ei ole saatu siinä kokouksessa käsitellyiksi, asiat voidaan siirtää jatkokokoukseen, 
johon ei tarvitse antaa eri kutsua. Kokouksesta poissa olleille on pyrittävä antamaan tieto 
jatkokokouksesta. 
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79 § Varaedustajan kutsuminen 

Yhtymäkokousedustajan, joka on estynyt hoitamasta yhtymäkokousedustajan tointaan tai joka on 
esteellinen käsittelemään jotakin asiaa, on viipymättä ilmoitettava asiasta kuntansa hallitukselle ja 
henkilökohtaiselle varaedustajalle. 
 
Puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava edustajan ja muun läsnäoloon oikeutetun henkilön 
esteellisyys yhtymäkokouksen ratkaistavaksi. 
 

80 § Läsnäolo kokouksessa 

Yhtymähallituksen puheenjohtajan ja kuntayhtymän johtajan on oltava läsnä yhtymäkokouksen 
kokouksessa. Heidän poissaolonsa ei estä asioiden käsittelyä. 
 
Yhtymähallituksen jäsenillä on läsnäolo-oikeus. 
 
Edellä mainitulla henkilöllä on oikeus ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen, jollei 
hän ole samalla yhtymäkokousedustaja. 
 

81 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Läsnä olevat kuntien edustajat ja/tai varaedustajat todetaan nimenhuudolla, joka toimitetaan 
jäsenkunnittain aakkosjärjestyksessä. 
 
Nimenhuudon jälkeen puheenjohtaja toteaa kuntien ilmoittamat edustajat tai varaedustajat sekä onko 
yhtymäkokous laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen. 
 
Yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun yli puolet jäsenkunnista ja niiden äänivallasta on edustettuina. 
 

82 § Kokouksen johtaminen 

Jokaista yhtymäkokousta varten valitaan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.  
 
Puheenjohtajan tehtävänä on johtaa asioiden käsittelyä sekä pitää huolta järjestyksestä 
yhtymäkokouksessa. Puheenjohtaja saa varoituksen annettuaan määrätä poistettavaksi henkilön, joka 
käyttäytyy sopimattomasti. Jos syntyy epäjärjestys, puheenjohtajan on keskeytettävä tai lopetettava 
kokous. 
 

83 § Puheenjohdon luovuttaminen varapuheenjohtajalle 

Puheenjohtaja voi tarvittaessa yhtymäkokouksen suostumuksella luovuttaa puheenjohdon kokouksessa 
varapuheenjohtajalle ja osallistua sinä aikana kokoukseen jäsenenä. 
 

84 § Tilapäinen puheenjohtaja 

Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtajat ovat esteellisiä jossakin asiassa, valitaan kokoukselle 
tilapäinen puheenjohtaja. 
 

85 § Esteellisyys 

Ennen asian käsittelyn aloittamista esteellisen henkilön on ilmoitettava esteellisyydestään ja 
esteellisyyden aiheuttamasta perusteesta sekä vetäydyttävä asian käsittelystä ja poistuttava paikaltaan. 
Jos asia käsitellään suljetussa kokouksessa, esteellisen henkilön on poistuttava kokouksesta. 
 
Asianomaisen henkilön tulee tarvittaessa antaa selvitystä seikoista, joilla voi olla merkitystä hänen 
esteellisyytensä arvioinnissa. Annettuaan pyydetyn selvityksen asianomaisen henkilön on poistuttava 
paikaltaan. 
 
Esteellisyyttä koskeva ratkaisu on perusteltava pöytäkirjaan. 
 

86 § Asioiden käsittelyjärjestys 

Asiat esitellään yhtymäkokoukselle esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei yhtymäkokous toisin 
päätä. 
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Käsittelyn pohjana (pohjaehdotuksena) on yhtymähallituksen ehdotus taikka, milloin 
tarkastuslautakunta tai tilapäinen valiokunta on valmistellut asian, niiden ehdotus. 
 
Jos yhtymähallitus, tarkastuslautakunta tai tilapäinen valiokunta on muuttanut esityslistalla olevaa 
ehdotustaan ennen kuin yhtymäkokous on tehnyt päätöksen asiasta, pohjaehdotus on muutettu 
ehdotus. Jos ehdotus on peruutettu, asia on poistettava esityslistalta. 
 

87 § Puheenvuorot 

Kun asia on esitelty, siitä on varattava tilaisuus keskustella. 
 
Puheenvuoro on pyydettävä selvästi havaittavalla tavalla tai toimittamalla puheenjohtajalle kirjallinen 
puheenvuoropyyntö.  
 
Puheenvuorot annetaan pyydetyssä järjestyksessä. Tästä järjestyksestä poiketen puheenjohtaja voi 
antaa: 
1. puheenvuoron yhtymähallituksen puheenjohtajalle, kuntayhtymän johtajalle sekä 

tarkastuslautakunnan ja tilapäisen valiokunnan puheenjohtajalle, jos käsitellään asianomaisten 
toimielinten valmistelemia asioita; sekä 

2. repliikki- ja kannatuspuheenvuoron. 
 
Asian käsittelyjärjestystä koskeva työjärjestyspuheenvuoro on annettava ennen muita. 
 

88 § Pöydällepano ja asian palauttaminen valmisteltavaksi 

Jos keskustelun kuluessa tehdään kannatettu ehdotus asian pöydällepanosta tai jokin muu ehdotus, 
jonka hyväksyminen keskeyttäisi asian asiallisen käsittelyn, seuraavien puhujien on puheenjohtajan 
kehotuksesta rajoitettava puheenvuoronsa koskemaan vain tätä ehdotusta ja siitä on tehtävä päätös 
ennen kuin keskustelua itse asiasta jatketaan. Jos ehdotus hyväksytään, puheenjohtaja keskeyttää 
asian käsittelyn; jos se hylätään, jatkuu käsittely. 
 
Asia, joka esitetään ensimmäisen kerran yhtymäkokoukselle eikä esityslistaa ole toimitettu 
kokouskutsun yhteydessä, pannaan pöydälle seuraavaan kokoukseen, jos vähintään kaksi läsnä 
olevista edustajista sitä pyytää. Muussa tapauksessa asian pöydällepanosta päätetään äänten 
enemmistöllä 
 

89 § Ehdotukset ja keskustelun päättäminen 

Keskustelun kuluessa tehty ehdotus on annettava kirjallisena, jos puheenjohtaja niin vaatii. Kun kaikki 
puheenvuorot on käytetty, puheenjohtaja julistaa keskustelun päättyneeksi. Tämän jälkeen hänen on 
esitettävä yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi selostus keskustelun kuluessa tehdyistä ehdotuksista. 
 
Ehdotusta, jota ei ole kannatettu tai joka on tehty vaihtoehtoisena taikka ehdotusta, joka menee 
käsiteltävän asian ulkopuolelle, ei oteta äänestettäväksi. Pohjaehdotus otetaan kuitenkin 
äänestettäväksi, vaikka sitä ei olisi kannatettu. 
 
Jollei ole muita äänestykseen otettavia ehdotuksia kuin pohjaehdotus, puheenjohtajan on julistettava se 
yhtymäkokouksen päätökseksi. 
 

90 § Ilman äänestystä syntyvän päätöksen toteaminen 

Jos keskustelun aikana ei ole tehty kannatettuja ehdotuksia, puheenjohtaja toteaa pohjaehdotuksen 
yhtymäkokouksen päätökseksi. 
 

91 § Äänestykseen otettavat ehdotukset 

Äänestykseen otetaan pohjaehdotus ja kannatetut ehdotukset. Ehdotusta, joka on tehty vaihtoehtoisena 
tai menee käsiteltävän asian ulkopuolelle, ei kuitenkaan oteta äänestykseen. 
 

92 § Äänestystapa ja äänestysjärjestys 

Äänestys on toimitettava avoimesti. Jos äänestys on toimitettu muulla tavalla kuin nimenhuudolla, 
äänestys on vaadittaessa tai puheenjohtajan katsoessa sen selvyyden vuoksi tarpeelliseksi toimitettava 
uudelleen nimenhuudolla. 
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Jos ehdotuksista on äänestettävä, puheenjohtaja esittää yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi 
äänestysjärjestyksen, jota laadittaessa on otettava huomioon, että: 
- ensiksi asetetaan äänestettäväksi pohjaehdotuksesta kaksi eniten poikkeavaa ehdotusta. Niistä 

voittanut asetetaan jäljellä olevista ehdotuksista eniten pohjaehdotuksesta poikkeavaa ehdotusta 
vastaan, ja näin jatketaan, kunnes saadaan lopullinen vastaehdotus pohjaehdotukselle. Kuitenkin 
jos äänestykseen on otettava pohjaehdotuksen kokonaan hylkäämistä tarkoittava ehdotus, se on 
asetettava viimeisenä äänestettäväksi muista ehdotuksista voittanutta vastaan; 

- jos asia koskee määrärahan myöntämistä, asetetaan ensin äänestettäväksi määrältään suurimman 
ehdotuksen hyväksyminen tai hylkääminen ja näin jatketaan ehdotusten suuruuden mukaisessa 
järjestyksessä, kunnes jokin ehdotus hyväksytään, minkä jälkeen pienemmistä ehdotuksista ei enää 
äänestetä; sekä 

- jos ehdotus on sellainen, että sen hyväksyminen tai hylkääminen on riippumaton muista 
ehdotuksista, on sen hyväksymisestä tai hylkäämisestä äänestettävä erikseen. 

 
Jos päätöksen tekemiseen vaaditaan lain mukaan määräenemmistön kannatus, puheenjohtajan on 
ilmoitettava siitä ennen äänestyksen toimittamista ja otettava se huomioon äänestyksen tuloksen 
todetessaan. 
 

93 § Äänestyksen tuloksen toteaminen 

Puheenjohtaja toteaa äänestyksen tuloksena syntyvän päätöksen. 
 
Jos päätöksen tekemiseen vaaditaan lain mukaan määräenemmistön kannatus tai yksimielisyys, 
puheenjohtajan on ilmoitettava siitä ennen äänestyksen toimittamista ja otettava se huomioon 
äänestyksen tuloksen todetessaan. 
 

94 § Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen 

Yhtymäkokouksen pöytäkirjasta noudatetaan soveltuvin osin, mitä pöytäkirjasta hallintosäännössä 
määrätään. 
 
Yhtymäkokouksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua 
yhtymäkokousedustajaa, jollei yhtymäkokous jonkin asian kohdalla toisin päätä.  
 

95 § Päätösten tiedoksianto kunnan jäsenille 

Yhtymäkokouksen pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen 
nähtävänä kuntayhtymän verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä säädetään. 
 

13  LUKU 
ENEMMISTÖVAALI JA SUHTEELLINEN VAALI 

 
96 § Vaaleja koskevat yleiset määräykset 

Varajäsenet valitaan samassa vaalissa kuin varsinaiset jäsenet. Jos varajäsenet ovat henkilökohtaisia, 
varsinaisen ja henkilökohtaisen varajäsenen muodostamat ehdokasparit on hyväksyttävä ennen vaalia. 
 
Enemmistövaali toimitetaan suljetuin lipuin, jos yksikin sitä vaatii. Suhteellinen vaali toimitetaan aina 
suljetuin lipuin. Suljetussa lippuäänestyksessä äänestäjän on taitettava äänestyslippu siten, ettei sen 
sisältö ole näkyvissä. 
 
Äänestyslipussa ei saa olla asiattomia merkintöjä. Äänestysliput annetaan yhtymäkokouksen 
puheenjohtajalle puheenjohtajan määräämässä järjestyksessä. 
 
Ääniä voidaan antaa jokaiselle vaalissa kysymykseen tulevalle ehdokkaalle, vaikkei häntä olisi 
keskustelussa ehdotettu tai kannatettu. 
 
Äänestysliput sekä arvonnassa käytetyt liput on säilytettävä vaalipäätöksen lainvoimaisuuteen saakka. 
Jos vaali on toimitettu suljetuin lipuin, liput on säilytettävä suljetussa kuoressa. 
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97 § Enemmistövaali 

Enemmistövaalissa äänen voi antaa kenelle tahansa vaalikelpoiselle ehdokkaalle tai ehdokasparille. 
Jos valittavia on enemmän kuin yksi, toimielimen jäsenellä on käytettävissään yhtä monta ääntä kuin 
on valittavia henkilöitä tai ehdokaspareja. 
 

Yhdelle ehdokkaalle tai ehdokasparille voi antaa vain yhden äänen ja kaikkia ääniä ei ole pakko käyttää. 
 
Kun enemmistövaali toimitetaan suljetuin lipuin, kokouksen pöytäkirjantarkastajat toimivat samalla 
ääntenlaskijoina ja avustavat muutenkin vaalitoimituksessa, jollei yhtymäkokous toisin päätä. 
 

98 § Yhtymäkokouksen vaalilautakunta 

Yhtymäkokous valitsee tarvittaessa kokouksessaan suhteellisten vaalien toimittamista varten 
vaalilautakunnan. Lautakunnassa on kolme jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen. 
 
Yhtymäkokous valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja yhden varapuheenjohtajan. 
 
Lautakunnan sihteerinä toimii yhtymäkokouksen pöytäkirjanpitäjä, jollei yhtymäkokous toisin päätä. 
 

99 § Ehdokaslistojen laatiminen 

Ehdokaslistassa saa olla enintään niin monen ehdokkaan nimi kuin vaalissa on valittavia jäseniä ja 
varajäseniä. 
 
Ehdokaslistan otsikossa on mainittava, missä vaalissa sitä käytetään. Yhtymäkokousedustajan on 
allekirjoitettava ehdokaslista. Allekirjoittaja toimii listan asiamiehenä, antaa sen yhtymäkokouksen 
puheenjohtajalle ja on oikeutettu tekemään siihen 101 §:ssä tarkoitetut oikaisut. 
 

100 § Ehdokaslistojen jättäminen ja vaalitoimituksen nimenhuuto 

Yhtymäkokous määrää ajankohdan, milloin ehdokaslistat on viimeistään annettava yhtymäkokouksen 
puheenjohtajalle sekä milloin vaalitoimituksen nimenhuuto aloitetaan 
 

101 § Ehdokaslistojen tarkastus ja oikaiseminen 

Kun ehdokaslistojen antamisen määräaika on päättynyt, yhtymäkokouksen puheenjohtaja antaa 
ehdokaslistat vaalilautakunnalle, joka tarkastaa, ovatko ne asianmukaisesti laaditut. Jos listassa on 
virheellisyys, annetaan asiamiehelle tilaisuus sen korjaamiseen vaalilautakunnan asettamassa 
määräajassa. 
 
Jos sama henkilö on asiamiehen toimittaman ehdokaslistan korjaamisen jälkeenkin ehdokkaana 
useammalla listalla, vaalilautakunnan on, mikäli mahdollista, tiedusteltava ehdokkaalta, mille listalle 
hänen nimensä jätetään. 
 

102 § Ehdokaslistojen yhdistelmä 

Sitten kun edellä 101 §:ssä mainittuja oikaisuja varten varattu määräaika on päättynyt, vaalilautakunta 
laatii hyväksytyistä ehdokaslistoista yhdistelmän, johon jokaiselle ehdokaslistalle merkitään 
järjestysnumero. 
 
Ennen vaalitoimituksen nimenhuudon alkamista ehdokaslistojen yhdistelmä laitetaan yhtymäkokouksen 
istuntohuoneeseen nähtäväksi ja luetaan ääneen yhtymäkokoukselle. 
 

103 § Suhteellisen vaalin toimittaminen 

Äänestyslippuun merkitään sen ehdokaslistan numero, jolle ääni annetaan. Yhtymäkokousedustajat 
antavat nimenhuudon määräämässä järjestyksessä yhtymäkokouksen puheenjohtajalle 
äänestyslippunsa. 
 

104 § Suhteellisen vaalin tuloksen toteaminen 

Yhtymäkokouksen puheenjohtaja antaa äänestysliput vaalilautakunnalle, joka tutkii niiden pätevyyden 
sekä laskee ja toteaa vaalin tuloksen noudattaen soveltuvin osin, mitä kuntavaaleista säädetään. 
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Vaalilautakunta antaa vaalin tuloksesta kirjallisen ilmoituksen yhtymäkokouksen puheenjohtajalle, joka 
ilmoittaa vaalin tuloksen yhtymäkokoukselle. 
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IV OSA 
PÄÄTÖKSENTEKO- JA HALLINTOMENETTELY 

 
 

14  LUKU 
KOKOUSMENETTELY 

 
105 § Määräysten soveltaminen 

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan yhtymäkokousta lukuun ottamatta kuntayhtymän toimielimissä 
sekä soveltuvin osin toimitus- ja katselmusmiesten kokouksissa. Luvun määräyksiä noudatetaan 
toissijaisina hallintosäännön muihin lukuihin nähden, jollei erikseen ole toisin määrätty. 
 

106 § Toimielimen päätöksentekotavat 

Toimielin voi käsitellä asian varsinaisessa kokouksessaan, jossa kokouksen osallistujat ovat läsnä 
kokouspaikalla. Varsinaisessa kokouksessa voidaan käyttää sähköistä asiahallinta- tai 
äänestysjärjestelmää. 
 
Vaihtoehtoisesti kokous voidaan pitää sähköisessä toimintaympäristössä, johon osallistutaan sähköisen 
yhteyden avulla (sähköinen kokous).  
 
Toimielin voi myös tehdä päätöksiä suljetussa sähköisessä päätöksentekomenettelyssä ennen 
kokousta (sähköinen päätöksentekomenettely). 
 
Yhtymähallitus tai sen nimeämä viranhaltija vastaa, että sähköisiin kokouksiin ja sähköiseen 
päätöksentekomenettelyyn tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja tietoliikenneyhteydet ovat 
ajantasaisia ja tietoturvallisia lakien edellyttämällä tavalla. 
 

107 § Sähköinen kokous 

Toimielin voi pitää kokouksen sähköisesti. 
 
Suljettuun sähköiseen kokoukseen voi osallistua vain sellaisesta paikasta, jossa salassa pidettävät 
tiedot ja kokouksessa käydyt keskustelut eivät ole ulkopuolisen kuultavissa tai nähtävissä. 
 

108 § Sähköinen päätöksentekomenettely 

Toimielin voi päättää asioita sähköisessä päätöksentekomenettelyssä kuntalain 100 §:n mukaisesti. 
Päätöksentekomenettelyä voidaan käyttää kaikkiin toimielimen päätösvaltaan kuuluviin asioihin. 
 

109 § Kokousaika ja -paikka 

Toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. 
 
Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö 
toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä. 
 
Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen. 
 

110 § Kokouskutsu 

Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. 
 
Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on 
mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla. Jos asia 
käsitellään sähköisessä päätöksentekomenettelyssä, tulee kutsussa ilmaista, mihin mennessä asia on 
käsiteltävä sähköisesti. 
 
Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. 
 
Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen 
päättämällä tavalla vähintään viisi päivää ennen kokousta. 
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111 § Sähköinen kokouskutsu 

Kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali voidaan lähettää sähköisesti. Tällöin yhtymähallitus 
tai sen nimeämä viranhaltija vastaa siitä, että tähän tarvittavat tekniset laitteet, järjestelmät ja 
tietoliikenneyhteydet ovat käytettävissä. 
 

112 § Esityslistan ja liitteiden julkaiseminen kuntayhtymän verkkosivuilla 

Esityslista julkaistaan kuntayhtymän verkkosivuilla. Ennen julkaisemista esityslistalta poistetaan salassa 
pidettävät tiedot sekä henkilötiedot, joihin ei liity tiedottamisintressiä. Verkossa julkaistavalta 
esityslistalta voidaan poistaa yksittäisiä kokousasioita, joihin ei liity erityistä tiedottamisintressiä tai mikäli 
erityisestä syystä asian valmistelua ei julkisteta ennen päätöksentekoa. Esityslistan liitteitä julkaistaan 
verkossa harkinnan mukaan ottaen huomioon tiedonsaanti-intressit. 
 

113 § Jatkokokous 

Jos kaikkia kokouskutsussa mainittuja asioita ei saada kokouksessa käsiteltyä, käsittelemättä jääneet 
asiat voidaan siirtää jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa eri kutsua. Kokouksesta poissa olleille 
lähetetään sähköinen viesti jatkokokouksen ajasta ja paikasta sekä jatkokokouksen 
päätöksentekotavasta. 
 

114 § Varajäsenen kutsuminen 

Toimielimen jäsenen on kutsuttava varajäsen sijaansa, mikäli hän ei pääse kokoukseen. Kun jäsen on 
esteellinen jossakin kokousasiassa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi 
kutsua varajäsenen yksittäisen asian käsittelyyn. 
 
Myös puheenjohtaja, esittelijä tai toimielimen sihteeri voivat toimittaa kutsun varajäsenelle. 
 

115 § Läsnäolo kokouksessa 

Toimielinten kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus yhtymähallituksen 
puheenjohtajalla sekä kuntayhtymän johtajalla ja hänen varahenkilöllään. 
 
Toimielin päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta. 
 

116 § Kunnanhallituksen edustaja muissa toimielimissä 

Yhtymähallitus voi määrätä muihin toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen 
kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä myös yhtymähallituksen varajäsen tai kuntayhtymän 
johtaja. 
 

117 § Kokouksen julkisuus 

Kokouksen julkisuudesta säädetään kuntalain 101 §:ssä. 
 
Jos toimielin päättää pitää julkisen sähköisen kokouksen, yleisölle on järjestettävä mahdollisuus seurata 
kokousta internetin kautta sekä kokouskutsussa mainitussa tilassa. 
 

118 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja 
päätösvaltaisuuden. 
 

119 § Tilapäinen puheenjohtaja 

Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat poissa tai esteellisiä jossakin asiassa, valitaan 
kokousta tai asian käsittelyä varten tilapäinen puheenjohtaja. 
 

120 § Kokouksen johtaminen ja puheenvuorot 

Puheenjohtajan tehtävistä kokouksen johtamisessa ja toimielimen jäsenen puheenvuoroista säädetään 
kuntalain 102 §:ssä. 
 
Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. 
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121 § Kokouskutsussa mainitsemattoman asian käsittely 

Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. 
 

122 § Esittelijät 

Yhtymähallituksen esittelijästä määrätään 3 §:ssä. Muiden toimielimien esittelijästä päätetään 
toimielimen erillisellä päätöksellä. 
 
Esittelijän ollessa poissa tai esteellinen esittelijänä toimii hänen sijaisekseen määrätty. 
 

123 § Esittely 

Asiat päätetään toimielimen kokouksessa viranhaltijan esittelystä. 
 
Esittelijän ehdotus on käsittelyn pohjana (pohjaehdotus). Jos esittelijä on muuttanut esityslistalla olevaa 
ehdotustaan ennen kuin toimielin on tehnyt päätöksen asiasta, muutettu ehdotus on pohjaehdotus. Jos 
ehdotus on peruutettu, asia on poistettava esityslistalta, jollei toimielin toisin päätä. 
 
Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman 
viranhaltijan esittelyä. 
 

124 § Esteellisyys 

Ennen asian käsittelyn aloittamista esteellisen henkilön on ilmoitettava esteellisyydestään ja 
esteellisyyden aiheuttamasta perusteesta sekä vetäydyttävä asian käsittelystä ja poistuttava 
kokouksesta.  
 
Puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava kokoukseen osallistuvan esteellisyys toimielimen 
ratkaistavaksi. Asianomaisen henkilön tulee tarvittaessa antaa selvitystä seikoista, joilla voi olla 
merkitystä hänen esteellisyytensä arvioinnissa. Annettuaan pyydetyn selvityksen asianomaisen 
henkilön on poistuttava kokouksesta. 
 
Esteellisyyttä koskeva ratkaisu on perusteltava pöytäkirjaan. 
 

125 § Pöydällepano ja asian palauttaminen valmisteltavaksi 

Jos keskustelun kuluessa tehdään kannatettu ehdotus asian pöydällepanosta, palauttamisesta 
valmisteltavaksi tai jokin muu ehdotus, jonka hyväksyminen keskeyttäisi asian käsittelyn, seuraavien 
puhujien on puheenjohtajan kehotuksesta rajoitettava puheenvuoronsa koskemaan vain tätä ehdotusta. 
Jos ehdotus hyväksytään yksimielisesti tai äänestämällä, puheenjohtaja keskeyttää asian käsittelyn. 
Jos ehdotus hylätään, asian käsittely jatkuu. 
 

126 § Ehdotukset ja keskustelun päättäminen 

Ehdotus on annettava kirjallisena, jos puheenjohtaja niin vaatii. 
 
Kun kaikki puheenvuorot on käytetty, puheenjohtaja päättää keskustelun. Puheenjohtaja selostaa 
keskustelun kuluessa tehdyt ehdotukset ja onko ehdotusta kannatettu. 
 

127 § Ilman äänestystä syntyvän päätöksen toteaminen 

Jos keskustelun aikana ei ole tehty kannatettuja ehdotuksia, puheenjohtaja toteaa pohjaehdotuksen 
toimielimen päätökseksi. 
 
Jos puheenjohtaja toteaa toimielimen yksimielisesti kannattavan kokouksessa tehtyä ehdotusta, 
puheenjohtaja toteaa ehdotuksen toimielimen päätökseksi. 
 

128 § Äänestykseen otettavat ehdotukset 

Äänestykseen otetaan pohjaehdotus ja kannatetut ehdotukset. Ehdotusta, joka on tehty vaihtoehtoisena 
tai menee käsiteltävän asian ulkopuolelle, ei kuitenkaan oteta äänestykseen. 
 
Jos ehdotuksen tekijä ei ole paikalla äänestyksen alkaessa, hänen tekemänsä ehdotus katsotaan 
rauenneeksi eikä sitä oteta äänestykseen. 
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129 § Äänestys ja vaali 

Äänestykseen sovelletaan muilta osin, mitä 12 luvussa määrätään äänestysmenettelystä 
yhtymäkokouksessa. Vaalin toimittamista koskevat määräykset ovat 13 luvussa. 
 

130 § Pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen 

Pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Jos puheenjohtaja ja 
pöytäkirjanpitäjä ovat eri mieltä kokouksen kulusta, pöytäkirja laaditaan puheenjohtajan näkemyksen 
mukaan. 
 
Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan 
toimielimen päättämällä tavalla. 
 
Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Sähköisessä päätöksentekomenettelyssä 
tehtyjä päätöksiä koskeva pöytäkirja tai sen osa voidaan tarkastaa erikseen ennen kokousta. 
 
Toimielimen pöytäkirjaan merkitään: 
 
Järjestäytymistietoina: 
- toimielimen nimi 
- merkintä käytetyistä päätöksentekotavoista (varsinainen kokous, sähköinen kokous, yksilöidään 

päätökset, jotka on tehty sähköisessä päätöksentekomenettelyssä) 
- kokouksen alkamis- ja päättymisaika sekä kokouksen keskeytykset 
- kokouspaikka 
- läsnä ja poissa olleet ja missä ominaisuudessa kukin on ollut läsnä 
- kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 

 
Asian käsittelytietoina: 
- asiaotsikko 
- selostus asiasta 
- päätösehdotus 
- esteellisyys 
- tehdyt ehdotukset ja onko niitä kannatettu 
- äänestykset: äänestystapa, äänestysjärjestys, äänestysesitys sekä äänestyksen tulos 
- vaalit: vaalitapa ja vaalin tulos 
- asiasta tehty päätös 
- eriävä mielipide 

 
Laillisuustietoina: 
- oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus; 
- puheenjohtajan allekirjoitus; 
- pöytäkirjanpitäjän varmennus; 
- merkintä pöytäkirjan tarkastuksesta  
- merkintä nähtävänä pitämisestä, mikäli pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä. 
 
Pöytäkirjaan liitetään päätöksiä koskevat oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitukset sekä 
muutoksenhakukiellot. 
 
Toimielimen pöytäkirjan sisältöä koskevia määräyksiä noudatetaan soveltuvin osin viranhaltijan ja 
luottamushenkilön tekemissä päätöksissä. 
 

131 § Päätösten tiedoksianto kuntien jäsenelle 

Yhtymähallituksen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen 
pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä kuntayhtymän verkkosivuilla siten kuin kuntalain 140 §:ssä 
tarkemmin säädetään.  
 
Muun viranomaisen pöytäkirja annetaan vastaavalla tavalla tiedoksi kuntien jäsenille, jos asianomainen 
viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi. 
 

Yhtymähallitus antaa ohjeet salassapito- ja tietosuojavelvoitteiden huomioon ottamisesta annettaessa 
päätöksiä tiedoksi yleisessä tietoverkossa. Toimielin voi antaa tarkentavaa ohjeistusta omalla 
toimialallaan. 
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15  LUKU 
MUUT MÄÄRÄYKSET 

 
132 § Aloiteoikeus  

Kuntayhtymän alueen asukkaalla sekä alueella toimivalla yhteisöllä ja säätiöllä on oikeus tehdä aloitteita 
kuntayhtymän toimintaa koskevissa asioissa. Palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita palveluaan 
koskevassa asiassa. 
 
Aloite tulee tehdä kirjallisesti tai sähköisellä asiakirjalla. Aloitteesta tulee käydä ilmi, mitä asia koskee 
sekä aloitteen tekijän nimi, kotikunta ja yhteystiedot. 
 

133 § Aloitteen käsittely 

Aloitteen käsittelee se kuntayhtymän viranomainen, jolla on toimivalta tehdä päätöksiä aloitteen 
tarkoittamassa asiassa. Jos toimivaltainen viranomainen on toimielin, aloitteista ja aloitteiden 
perusteella suoritetuista toimenpiteistä on annettava toimielimelle tieto jäljempänä määrätyllä tavalla. 
 
Yhtymähallituksen on vuosittain lokakuun loppuun mennessä esitettävä yhtymäkokoukselle luettelo sen 
toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyistä kuntayhtymän toimintaa koskevista aloitteista ja niiden 
johdosta suoritetuista toimenpiteistä. Yhtymäkokous voi samalla todeta, mitkä aloitteista on käsitelty 
loppuun. 
 
Yhtymähallituksen tehtäväalueella tehdyistä aloitteista on vastaavasti esitettävä tiedot 
yhtymähallitukselle sen päättämällä tavalla. Yhtymähallitus voi samalla päättää, mitkä aloitteista on 
käsitelty loppuun. 

 
134 § Aloitteen tekijälle annettavat tiedot 

Aloitteen tekijälle on ilmoitettava kuukauden kuluessa aloitteen saapumisesta, missä viranomaisessa 
aloite käsitellään, arvioitu käsittelyaika sekä keneltä saa lisätietoja aloitteen käsittelystä. 
 
Sen jälkeen kun aloite on käsitelty loppuun, aloitteen tekijälle on ilmoitettava, onko aloite johtanut 
toimenpiteisiin. 
 

135 § Asiakirjojen allekirjoittaminen 

Kuntayhtymän puolesta tehtävät sopimukset ja annettavat sitoumukset allekirjoittaa yhtymähallituksen 
puheenjohtaja tai kuntayhtymän johtaja ja varmentaa kuntayhtymän johtaja tai talous- ja hallintojohtaja, 
jollei yhtymähallitus ole valtuuttanut toisia henkilöitä tai jäljempänä muuta määrätä. 
 
Yhtymähallituksen toimituskirjat ja kirjelmät allekirjoittaa kuntayhtymän johtaja ja talous- ja 
hallintojohtaja yhdessä tai jommankumman estyneenä ollessa kuntayhtymän johtaja tai talous- ja 
hallintojohtaja yksin. 
 
Muista nimenkirjoittajista päättää yhtymähallitus. 
 
Toimielimen päätökseen perustuvan asiakirjan allekirjoittaa toimielimen puheenjohtaja tai 
pöytäkirjanpitäjä toimielimen määräämissä rajoissa. Toimielimen hallinnassa olevista asiakirjoista 
annettavat otteet ja jäljennökset todistaa oikeaksi toimielimen pöytäkirjanpitäjä. 
 
Viranhaltija allekirjoittaa päätökset, sopimukset, sitoumukset ja muut asiakirjat toimivallassaan olevissa 
asioissa. 
 
Valmistelua koskevat asiakirjat allekirjoittaa asian valmistelija. 
 
Tutkintotodistuksen allekirjoittaa rehtori ja rehtorin määräämä henkilö.  
 

136 § Todisteellisen tiedoksiannon vastaanottaminen 

Todisteellisen tiedoksiannon voi kuntayhtymän puolesta vastaanottaa yhtymähallituksen puheenjohtaja, 
kuntayhtymän johtaja sekä kuntayhtymän johtajan valtuuttama viranhaltija. 
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