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Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Lehkonen avasi kokouksen.

55 §

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Hallintosäännön mukaan kokouskutsu on postitettava vähintään 7 päivää ennen kokousta.
Kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla.

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

56 §

Pöytäkirjantarkastajien valinta
Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Tarkastusvuorossa ovat Pirjo Sandeliusja Las
se Särkimäki.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pirjo Sandeliusja Päivi Sieppi.

57 §

Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen

Päätös: Asioiden käsittelyjärjestys hyväksyttiin asialistan mukaisesti.

Pöytäkirjantarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa
Hämeenlinnassa____/

Virka-asema ja nimenselvennys

KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
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Yhtymähallitus

58 §

Esityslista/kokouspöytäkirja
KOKOUSPÄIVÄ
21.5.2019

Pääluottamusmiesten kuulumiset
Kuntayhtymän pääluottamusmiehet Kirsi Kurkela ja Piia VVallin tulevat kokouksen alkuun kerto
maan yhtymähallitukselle päättyvän lukuvuoden kuulumisia.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus
Yhtymähallitus merkitsee kuullun selvityksen tiedoksi.

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa
Hämeenlinnassa____/

Virka-asema ja nimenselvennys
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Ilmoitusasiat
1.

Viranhaltijapäätökset ovat liitteenä nro 1.

2.

Opetushallituksen valtionavustuspäätös 9/433/2019, jonka mukaisesti myönnetään
STEAMing experiences -hankkeelle 134.999 euroa innovatiivisten oppimisympäristöjen edis
tämiseen esi-ja perusopetuksessa sekä lukiokoulutuksessa. Päätökseen sisältyy oikaisuvaatimusosoitus.

3.

OKM:n päätös strategiarahan myöntämisestä vuonna 2019: myönnetty 190.000 euroa tilojen
ja laitteiden käytön uudistamiseen sekä 310.000 euroa ydinprosesseihin liittyvän osaamisen
varmistamiseen. Myönnetty strategiarahoitus on yhteensä 500.000 euroa. Päätökseen sisäl
tyy oikaisuvaatimusosoitus.

4.

OKM:n päätös käyttökustannuksiin myönnettävän valtionosuuden tarkistamisesta vuodelle
2019. Myönnetty lisärahoitus kuntayhtymälle on 499.512 euroa. Rahoituksen tarkistaminen
liittyy tehtyyn oikaisuvaatimukseen, joka koski rahoitukseen vaikuttavia aikuisten perusope
tuksen kurssien volyymimääriä ja perusopetuksen valmistavan koulutuksen toteutuneita läsnäolokuukausia ajalla 1.1. - 31.7.2017. Päätökseen sisältyy oikaisuvaatimusosoitus.

5.

Tarkastuslautakunnan pöytäkirjat 23.4.2019 ja 8.5.2019 ovat oheismateriaalina.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus
Merkitään ilmoitusasiat tietoon saatetuksi.
Yhtymähallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan viranhaltijapäätöksiin.
Yhtymähallitus päättää tyytyä Opetushallituksen ja opetus-ja kulttuuriministeriön päätöksiin (asia
kohdat 2-4).

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa
Hämeenlinnassa____/

Virka-asema ja nimenselvennys
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Yhtymähallitus
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Esityslista/kokouspöytäkirja
KOKOUSPÄIVÄ
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Tilintarkastuskertomus vuodelta 2018
Yhtymähallitus on kokouksessaan 26.3.2019 hyväksynyt ja allekirjoittanut vuoden 2018 tilinpää
töksen ja jättänyt sen tilintarkastajalle tarkastettavaksi sekä edelleen tarkastuslautakunnalle arvi
ointikertomusta varten.
Tilintarkastaja on suorittanut lopputarkastuksen toimintavuodelta 2018. Tilintarkastuskertomus ja
tilintarkastusmuistio on liitteenä nro 2.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus
Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2018. Tilinpäätöksen hyväk
syttävyyden ja vastuuvapauden osalta yhtymähallitus toteaa, että yhtymäkokous tekee päätöksen
tarkastuslautakunnan ehdotuksen pohjalta.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa
Hämeenlinnassa____/

Virka-asema ja nimenselvennys
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Esityslista/kokouspöytäkirja
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Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2018
Kuntayhtymän tarkastuslautakunta on jättänyt yhtymäkokoukselle arviointikertomuksen vuodelta
2018. Tarkastuslautakunnan arviointikertomus on liitteenä nro 3.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus
Yhtymähallitus päättää jättää tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2018 yhtymä
kokouksen käsittelyyn.

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa
Hämeenlinnassa____/

Virka-asema ja nimenselvennys

I
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62 §

Esityslista/kokouspöytäkirja
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Talousarvion toteutuminen 30.4.2019
Yhtymähallitukselle jaetaan kokouksessa talouden toteuma 30.4.2019 tilanteessa. Toteuma
sisältää kuntayhtymätasoisen ja Vanaja Koulutus Oy:n tuloslaskelmaa koskevan kokonaisuu
den.
Talouden toteuma on liitteenä nro 4.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus
Yhtymähallitus päättää merkitä talouden toteuman 30.4.2019 tilanteessa tiedoksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Lasse Särkimäki poistui tämän §:n käsittelyn aikana klo 16.32.

Pöytäkirjantarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa
Hämeenlinnassa____/

Virka-asema ja nimenselvennys
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Oikaisuvaatimus valintapäätöksestä, sähkö-ja automaatiotekniikan lehtori
Koulutuskuntayhtymä Tavastia haki julkisella haulla sähkö-ja automaatiotekniikan (sähkö-ja au
tomaatiotekniikka, sähköasentaja) lehtoria toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen
1.8.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan. Hakuaika alkoi 11.2.2019 ja päättyi 11.3.2019. Haku
ajan kuluessa tuli kaksi hakemusta.
Henkilöstöjohtajan viranhaltijapäätöksellä 30 / 2019 (liite 5) tehtävään valittiin insinööri (AMK) Ant
ti Virta ja hänen kieltäytymisensä varalle insinööri (AMK) Björn Achren. Valinta perustui hakemus
asiakirjoihin ja haastatteluun sekä hakijoiden ansioiden vertailuun. Valintapäätöksessä edellyte
tään, että Antti Virran tulee kolmen vuoden kuluessa palvelussuhteen alkamisesta suorittaa opet
tajan pedagogiset opinnot.
Viranhaltijan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen yhtymähallitukselle.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuu
teen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Oikaisuvaatimuksen voi tehdä sekä
tarkoituksenmukaisuus- että laillisuusperusteella. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa
päätöksen tiedoksisaannista.
21.4.2019 päivätyllä kirjeellä insinööri (AMK) Björn Achren vaatii yhtymähallitukselta oikaisua valintapäätökseen (liite 6). Oikaisuvaatimus on toimitettu oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oi
kaisuvaatimusajan päättymistä.
Ensisijaisena vaatimuksenaan Achren vaatii, että lehtorin virkaan valitaan Björn Achren ja Antti
Virta varasijalle.
Toissijaisena vaatimuksenaan Achren vaatii päätökseen lisämääritteinä, että
1. Antti Virta toimittaa työterveyshuollon lausunnon terveydentilasta ja rikostaustaotteen
30.6.2019 mennessä. Mikäli ei toimita valitaan virkaan Björn Achren.
2. Mikäli Antti Virta ei suorita opettajan pedagogisia tai siirtyy muihin tehtäviin 3 vuoden ehdollisel
la ajalla virkaan valitaan Björn Achren.
3. Björn Achren on 3v ajan ensisijainen valinta jokaiseen Tavastian Sähköjä Automaatioalan va
pautuvaan työtehtävään.
Viimesijaisena vaatimuksenaan Achren vaatii kuuden kuukauden lehtorin viran palkkaa korvauk
sena.
Perusteena oikaisuvaatimukselleen Achren esittää, että valintapäätöksellä virkaan on valittu epä
pätevä henkilö, vaikka toinen hakija oli pätevä virkaan.
Asiassa on kyse siitä, ovatko molemmat hakijat täyttäneet viran erityiset kelpoisuusvaatimukset
(pätevyys) ja onko Koulutuskuntayhtymä Tavastia voinut valita virkaan henkilön, jolla ei ole valin
tahetkellä ollut opettajan pedagogista pätevyyttä, kun tehtävää on hakenut myös henkilö, jolla pe
dagoginen pätevyys on olemassa.
Asiassa sovelletaan perustuslakia (731/1999) 125 § ja lakia kunnallisesta viranhaltijasta
(304/2003) 3 § ja 5-10 §. Viran erityiset kelpoisuusvaatimukset on säädetty asetuksella opetus
toimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998) 13 §, 13 d §.

Pöytäkirjantarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa
Hämeenlinnassa____/

Virka-asema ja nimenselvennys

KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ
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KOKOUSPÄIVÄ
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Ammatillisten tutkinnon osien opetusta on kelpoinen antamaan henkilö, joka on 1) suorittanut ope
tustehtävän kannalta soveltuvan korkeakoulututkinnon, 2) suorittanut vähintään 60 opintopisteen
tai 35 opintoviikon laajuiset opettajan pedagogiset opinnot, ja jolla 3) on vähintään kolmen vuoden
pituinen käytännön työkokemus opetustehtävän sisältöä lähinnä vastaavissa tehtävissä. Ammatil
listen tutkinnon osien opetusta on oikeutettu antamaan myös henkilö, joka on otettu opettajaksi
ehdolla, että hän kolmen vuoden kuluessa palvelussuhteen alkamisesta suorittaa opettajan peda
gogiset opinnot.
Asiassa on kiistatonta, että Björn Achrenilla on ollut valintahetkellä opettajan pedagoginen päte
vyys ja Antti Virran pedagogiset opinnot ovat olleet valintahetkellä kesken. Muilta osin molemmat
hakijat täyttävät viran erityiset kelpoisuusehdot. Asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoi
suusvaatimuksista (13 d §) säädetään, että ammatillisten tutkinnon osien opetusta on oikeutettu
antamaan myös henkilö, joka on otettu opettajaksi ehdolla, että hän kolmen vuoden kuluessa pal
velussuhteen alkamisesta suorittaa opettajan pedagogiset opinnot. Valintapäätöksessä edellyte
tään, että Antti Virran tulee kolmen vuoden kuluessa palvelussuhteen alkamisesta suorittaa opet
tajan pedagogiset opinnot. Näin ollen myös Antti Virta täyttää viran erityiset kelpoisuusehdot.
Achren perustaa oikaisuvaatimuksensa siihen, että virkaan on valittu epäpätevä henkilö. Asiassa
on tullut selvitetyksi, että molemmat hakijat ovat täyttäneet viran erityiset kelpoisuusvaatimukset,
kun pedagogisten opintojen suorittamista on vaadittu kolmen vuoden kuluessa palvelussuhteen
alkamisesta. Antti Virta on suorittanut ammatillisen opettajan pedagogiset opinnot 30.4.2019.
Oikaisuvaatimus on hylättävä perusteettomana. Perusteen puuttuessa myös toissijaiset ja viimesi
jainen vaatimus on hylättävä lakiin perustumattomina.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus
Yhtymähallitus päättää hylätä Björn Achrenin oikaisuvaatimuksen perusteettomana.
Achren perustaa oikaisuvaatimuksen siihen, että virkaan on valittu epäpätevä henkilö. Antti Virral
ta on valintapäätöksessä edellytetty opettajan pedagogisten opintojen suorittamista kolmen vuo
den kuluessa palvelussuhteen alkamisesta, joten hän on asetuksen opetustoimen henkilöstön
kelpoisuusvaatimuksista 13 d §:n tarkoittamalla tavalla kelpoinen lehtorin virkaan. Oikaisuvaati
mus voidaan hylätä, jos päätöksessä ei todeta laillisuusvirheitä.

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa
Hämeenlinnassa____/

Virka-asema ja nimenselvennys
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Yhtymähallituksen jäsenen ero ja uuden jäsenen valinta
Yhtymähallituksen jäsen Mirka Soinikoski on toimittanut kuntayhtymään seuraavansisältöisen
viestin:
Anon eroa koulutuskuntayhtymä Tavastian yhtymähallituksesta kansanedustajan tehtävien takia.
Hämeen Vihreät piirihallitus nimesi uuden jäsenen tilalleni, liitteenä 11.5.2019 pöytäkirjanote. Va
rajäsenenä jatkaa Päivi Sieppi.
Helsingissä 16.5.2019
Mirka Soinikoski
Kansanedustaja
Kuntalain 70 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Eron myöntämisestä
päättää luottamushenkilön valinnut toimielin.
Vaalikelpoisuudesta kuntayhtymän hallitukseen säädetään Kuntalain 73 §:ssä ja kuntayhtymän
toimielimistä yleensä §:ssä 71. Kunnallisissa toimielimissä (valtuustoja lukuunottamatta) tulee olla
sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu (TasaAI 4 §
3 mom).

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus
Yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi, että se
1.
2.

myöntää eron Mirka Soinikoskelle kuntayhtymän yhtymähallituksen jäsenyydestä ja
valitsee uuden jäsenen yhtymähallituksen jäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi

Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa
Hämeenlinnassa____/

Virka-asema ja nimenselvennys
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Yhtymähallitus
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Paikallisneuvottelu/ OVTES:n piirissä olevien JUKO:n luottamusmiesten lu
kumäärästä, ajankäytöstä, tehtäväjaosta, sijoittelusta eri liittesiin/sopimusaloihin ja toimitiloista sopiminen
Yhtymähallituksen kokoukseen mennessä käydään paikallisneuvottelu, joka koskee luottamus
miesten ajankäyttöä. Jukolaisten piirissä on käyty luottamusmiesvaalit ja samassa yhteydessä on
tarkistettu luottamusmiesten sijoittelua eri liitteisiin ja osastoihin sekä tarkistettu sen mukaisesti
luottamusmiesten resursseja. Lisäksi työnantaja esittää, että paikalliseen sopimukseen lisätään
maininta luottamusmieskoulutuksista ja niiden hyväksymismenettelystä.
Ehdotus asiaa koskevaksi paikallisneuvottelun sopimukseksi on liitteenä nro 7

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus
Yhtymähallitus päättää hyväksyä käydyn paikallisneuvottelun tuloksen liitteen nro 7 mukaisena.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa
Hämeenlinnassa____/

Virka-asema ja nimenselvennys
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Lukioiden sisäänottomäärien muutos
Yhtymähallitus hyväksyi 20.11.2018 pitämässään kokouksessa sopimuksen, jonka koskee lukioopetuksen, vapaan sivistystyön ja opiskelijahuoltopalveluiden järjestämisestä Hämeenlinnan kau
pungin alueella. Vastaavasti yhtymähallitus hyväksyi 26.3.2019 sopimuksen, joka koski lukioopetuksen järjestämistä Hattulan kunnan alueella.
Em. sopimuksissa mainittiin koulutuksen määrällisistä tavoitteista siten, että Kaurialan lukiossa on
yhteensä tarjolla 144 paikkaa ja Parolan lukiossa yhteensä 90 aloituspaikkaa. Sittemmin on il
mennyt tarve muuttaa sisäänottomääriä siten, että Kaurialan lukion paikkamäärä olisi 180 ja Paro
lan lukion 70. Muutostarve johtuu kevään 2019 yhteishaussa Kaurialan lukion suuresta hakija
määrästä (233 ensisijaista hakijaa) ja Parolan lukion osalta sisäänottomäärän vähentämisellä
varmistetaan, että enimmillään alkavia ryhmiä on kaksi.

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus
Yhtymähallitus päättää esittää Hämeenlinnan kaupungille ja Hattulan kunnalle edellä esitettyjä si
säänottomäärien muutoksia Kaurialan ja Parolan lukioihin. Muilta osin sopimusten sisältö säilyy
ennallaan.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjantarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa
Hämeenlinnassa____/

Virka-asema ja nimenselvennys
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Muut asiat

Parolan yläkoulussa on sisäilmaongelmia ja yläkoulun on ajateltu siirtyvän Parolan lukion tiloihin.
Yhtenä vaihtoehtona on Parolan lukion siirtyminen väistöön Hattelmalantielle K-rakennukseen.
Asian selvittelyjä ratkaisuvaihtoehtojen etsintä on Hattulassa vielä kesken.
Kaupungin elinvoimaisuushanke Business Lab -hanke on pyytänyt Tavastiaa osallistumaan hank
keeseen, jossa on mm. mahdollisuus vuokrata tiloja yrittäjille. Tavastian osuus olisi tehdä yritysyh
teistyötä, täydennyskoulutusta, uuden luomista yms. Hankkeessa nuorilla on mahdollisuus ver
kostoitua, kehittää omaa osaamistaan ja yritystoimintaansa. Tavastian osuus hankekustannuksista olisi 30.000 euroa vuodessa.
Yhtymähallitus merkitsi kuullut asiat tiedoksi.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.53.

Pöytäkirjantarkastajat

Otteen oikeaksi todistaa
Hämeenlinnassa____/

Virka-asema ja nimenselvennys

Yhtymähallituksen kokous 21.5.2019
Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, vel
vollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Oikaisuvaatimuksen
voi tehdä sekä tarkoituksenmukaisuus- että laillisuusperusteella.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Koulutuskuntayhtymä Tavastia
Yhtymähallitus
PL 30 (Hattelmalantie 8)
13101 Hämeenlinna
Faksi
Sähköposti

(03)658 1220
info@kktavastia.fi

Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jä
senen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtä
väksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, sähköis
tä tiedoksiantoa käytettäessä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, seitsemän päi
vän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana.
Päätös virkasuhteeseen valinnasta annetaan sähköisenä tiedoksiantona hakijan sähköpostiosoit
teeseen. (Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 13/2003, §:t 18 ja 19). Niille hakijoil
le, joilla ei ole ollut sähköpostiosoitetta, valintapäätös annetaan tiedoksi tavallisena kirjeenä kunta
lain mukaisesti. (Kuntalaki 410/2015, § 139).

Oikaisuvaatimuksen sisältöjä toimittaminen
Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi:
oikaisun vaatijan nimi, ammatti, asuinkunta sekä osoite-ja yhteystiedot
päätös, johon haetaan oikaisua
miltä osin päätökseen vaaditaan oikaisua ja oikaisu, joka siihen vaaditaan teh
täväksi
oikaisuvaatimuksen perusteet
Oikaisuvaatimus on oikaisun vaatijan tai muun oikaisuvaatimuksen laatijan omakätisesti
allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut oikaisuvaatimuksen, siinä on
mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta sekä osoite-ja yhteystiedot. Oikaisuvaati
mus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päätty
mistä.
Pöytäkirjan nähtävänä olo
Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä kuntayhtymän verkkosivuilla pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen.

