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vt. henkilöstöjohtaja Jouni Haajanen
Viranhaltijapäätös 38/2019. Päätöksellä otettu toistaiseksi voimassa olevaan äidinkielen ja
kirjallisuuden lehtorin virkasuhteeseen 1.8.2019 alkaen FM Johannes Kellomäki.
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Yhtymähallitus 21.5.2019/LIITE 5
VIRANHALTIJAPÄÄTÖS

30 / 2019

Asia

Päätös toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen valinnasta, Sähkö- ja automaatiotekniikan
(sähkö- ja automaatiotekniikka, sähköasentaja) lehtori.

Taustatiedot

Koulutuskuntayhtymä Tavastia haki julkisella haulla sähkö- ja automaatiotekniikan (sähkö- ja
automaatiotekniikka, sähköasentaja) lehtoria toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen
1.8.2019 alkaen tai sopimuksen mukaan. Hakuaika alkoi 11.2.2019 ja päättyi 11.3.2019. Hakuajan
kuluessa tuli 2 hakemusta. Hakuilmoituksessa arvostettiin kokemusta alan opetustehtävistä, sähköja elektroniikkasuunnitteluohjelmistojen osaamista sekä erilaisten logiikkaohjelmointikielten
tuntemusta. Ilmoituksessa edellytettiin vankkaa kappaletavara- ja koneautomaation käytännön
osaamista ja vähintään viiden vuoden työkokemusta sähkö- ja automaatioalalta. Kerrottiin, että
hakijan tulee hallita hyvin Moodle oppimisympäristön eri toiminallisuudet. Hyvät vuorovaikutus- ja
tiimityötaidot sekä kyky työskennellä erilaisten opiskelijoiden kanssa kerrottiin katsottavan eduksi.
Ilmoituksessa kerrottiin, että tehtäviin kuuluu ammatillisten tutkinnon osien opetuksen lisäksi myös
oppimisympäristöjemme kehittäminen. Kerrottiin, että haemme henkilöä, jolla on halu aktiiviseen
pedagogiseen uudistamiseen, erityisesti tiimityön ja digitaalisen osaamisen osalta. Haastatteluun
kutsuttiin molemmat hakijat. Haastattelijoina toimivat koulutuspäällikkö Rauno Argillander,
henkilöstön kehittäjä Saija Hieta, sähköalan lehtori Veli Pelli, kiinteistöpalvelujen lehtori Jukka
Kääriäinen.

Esitys

Haastatteluryhmä esittää, että toistaiseksi voimassa olevaan sähkö- ja automaatiotekniikan lehtorin
tehtävään valitaan insinööri (AMK, sähkö- ja automaatiotekniikka) Antti Virta ja hänen
kieltäytymisensä varalle insinööri (AMK, automaatiotekniikka) Björn Achren.

Päätös

Päätän ottaa toistaiseksi voimassa olevaan sähkö- ja automaatiotekniikan lehtorin tehtävään Antti
Virran ja hänen kieltäytymisensä varalle Björn Achrenin.
Valintapäätös on ehdollinen. Antti Virran tulee kolmen vuoden kuluessa palvelussuhteen
alkamisesta suorittaa opettajan pedagogiset opinnot.
Virkasuhteen palkkaus ja muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät OVTES:n mukaan. Tehtävässä
sovelletaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Perustelut

Valinta perustuu hakemusasiakirjoihin ja haastatteluun sekä hakijoiden ansioiden vertailuun.
Antti Virta on suorittanut sähköalan ammattikorkeakoulututkinnon: insinööri, sähkö- ja
automaatiotekniikka. Antti Virta täyttää opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun
asetuksen (986/1998) 13 §:n mukaiset ammatillisten opintojen opettajan kelpoisuusvaatimukset
lukuun ottamatta pedagogista pätevyyttä. Antti Virta suorittaa parhaillaan ammatillisen opettajan
pedagogisia opintoja. Antti Virralla on kokonaisuutena arvioiden parhaat edellytykset tehtävän
hoitamiseen ottaen huomioon koulutus, työkokemus, tehtävän hoitamisen kannalta merkitykselliset
henkilökohtaiset ominaisuudet sekä haastattelussa saatu vaikutelma.
Björn Achren on suorittanut insinööri (AMK) tutkinnon (automaatiotekniikka) sekä opettajan
pedagogiset opinnot. Björn Achren täyttää opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista
annetun asetuksen (986/1998) 13 §:n mukaiset ammatillisten opintojen opettajan
kelpoisuusvaatimukset. Björn Achrenilla on kokonaisuutena arvioiden toiseksi parhaat edellytykset
tehtävän hoitamiseen ottaen huomioon koulutus, työkokemus, tehtävän hoitamisen kannalta
merkitykselliset henkilökohtaiset ominaisuudet sekä haastattelussa saatu vaikutelma.

Sovelletut säädökset

Laki kunnallisesta viranhaltijasta (304/2003) 3 §, 6-10 § Asetus opetustoimen henkilöstön
kelpoisuusvaatimuksista (986/1998) 14 §

Toimivalta

Koulutuskuntayhtymä Tavastian hallintosääntö, kohta 6.3.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakuohjeet

Muut merkinnät

Hyväksytty työterveyshuollon lausunto terveydentilasta on toimitettava ja rikostaustaote on
esitettävä 30.6.2019 mennessä.

Paikka ja päiväys

Hämeenlinna 5.4.2019

Allekirjoitus

Jouni Haajanen
Henkilöstöjohtaja
Tämä päätös on allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä.

Liitteet

Annettu tiedoksi

Argillander Rauno

Hieta Saija
Mikkonen Mirkka
Lisätietoja asiasta

Jouni Haajanen, puhelin 040 0505388
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Oikaisuvaatimusohje

Liitetään viranhaltijan päätökseen

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa (asianosainen). Oikaisuvaatimuksen voi tehdä sekä tarkoituksenmukaisuus- että
laillisuusperusteella.
Oikaisuvaatimusviranomainen
Koulutuskuntayhtymä Tavastia
Yhtymähallitus
PL 30 (Hattelmalantie 8)
13101 Hämeenlinna
Sähköposti info@kktavastia.fi
Oikaisuvaatimusaika ja sen alkaminen
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Asianosaisen katsotaan saaneen
päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianomaiselle tai hänen lailliselle edustajalle.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä
kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen
osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana.
Oikaisuvaatimuksen sisältö ja 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 tehtäväksi
- oikaisuvaatimuksen perusteet
Oikaisuvaatimus on oikaisun vaatijan tai muun oikaisuvaatimuksen laatijan omakätisesti allekirjoi¬tettava. Jos
ainoastaan laatija on allekirjoittanut oikaisuvaatimuksen, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, asuinkunta sekä
osoite- ja yhteystiedot. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusvi¬ranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan
päättymistä.
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OIKAISUVAATIMUS
Viranhaltija päätökseen 30/2019
Björn Achren
21.04.2019
Björn Achren
Insinööri/opettaja
Erkyläntie 112a 11130 Riihimäki
+358509102875
1gachren@gmail.com

Koulutuskuntayhtymä Tavastia
Yhtymähallitus
PL 30 (Hattelmalantie 8)
13101 Hämeenlinna
Info@kktavastia.fi

Haen oikaisua tai lisämääritteitä tai rahallista korvausta päätökseen 30/2019. Siinä valittiin
epäpätevä henkilö lehtorin virkaan vaikka toinen hakija oli pätevä virkaan. Alalle olevien
määräysten mukaan lehtorin virkaan valittavalla tulee pätevyysehdot täyttyä. Alle vuodeksi voi
tuntiopettajaksi ottaa myös epäpäteviä.
Oikaisu : Valitaan Björn Achren lehtorin virkaan ja Antti Virta varasijalle.
Lisämääritteet :
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 ehdollisella
ajalla virkaan valitaan Björn Achren
3. Björn Achren on 3v ajan ensisijainen valinta jokaiseen Tavastian Sähkö ja Automaatioalan
vapautuvaan työtehtävään
Rahallinen korvaus: Mikäli oikaisu tai kaikki lisämääritteet eivät onnistu niin 6kk lehtorin viran palkka
korvauksena.
Riihimäki 21.04.2019 Björn Achren
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Pöytäkirja
Asia

Paikallisneuvottelu

Aika

21.5.2019 klo 15.00

Paikka

Hattelmalantie 8 A-rakennus, pyöreä kabinetti

Läsnä
Työnantajan edustajat
Helena Lehkonen
Pirjo Sandelius
Jouni Haajanen
Laura Valkeapää
Henkilöstön edustajat
JUKO:
Kirsi Kurkela
pääluottamusmies
Jukka Kemppi
luottamusmies
Asia
1. OVTES:n piirissä olevien JUKO:n luottamusmiesten lukumäärästä, ajankäytöstä,
tehtäväjaosta, sijoittelusta eri liitteisiin/sopimusaloihin ja toimitiloista sopiminen
Keskusteltiin luottamusmiesten ajankäytöstä. Jukolaisten piirissä on käyty luottamusmiesvaalit
ja samassa yhteydessä on tarkistettu luottamusmiesten sijoittelua eri liitteisiin ja osastoihin
sekä tarkistettu sen mukaisesti luottamusmiesten resursseja. Työantaja esittää lisäksi, että
paikalliseen sopimukseen lisätään maininta luottamusmieskoulutuksista ja niiden
hyväksymismenettelystä.
Päätettiin hyväksyä liitteenä oleva paikallinen sopimus koskien OVTES:n piirissä olevien
JUKO:n luottamusmiesten lukumäärää, ajankäyttöä, tehtäväjakoa, sijoittelua eri liitteisiin /
sopimusaloihin ja toimitiloja
Hämeenlinnassa, 21 päivänä toukokuuta 2019
Kirsi Kurkela
pääluottamusmies, JUKO

Helena Lehkonen
yhtymähallituksen
edustaja

Pirjo Sandelius
yhtymähallituksen
edustaja

Jukka Kemppi
pääluottamusmies, JUKO

Jouni Haajanen
kuntayhtymän johtaja

puh. 03 658 11

Riikka Kolkkala
henkilöstöjohtaja

info@kktavastia.fi
etunimi.sukunimi@kktavastia.fi
www.kktavastia.fi

Hattelmalantie 8, PL 30
13101 Hämeenlinna
Y-tunnus: 0205303-4
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Liite

Paikallinen virkaehtosopimus
Sopimuksen tarkoitus
Tällä sopimuksella sovitaan Koulutuskuntayhtymä Tavastian toimivien JUKO:n luottamusmiesten
 pääluottamusmiesten ja luottamusmiesten lukumäärästä
 sijoittelusta eri liitteisiin /sopimusaloihin
 tehtäväjaosta
 ajankäytöstä
 toimitiloista
Luottamusmiesten lukumäärä
Pääluottamusmiehiä on 1.
Luottamusmiehiä on 5.
Luottamusmiehillä on kullakin henkilökohtainen varaluottamusmies.
Luottamusmiesten sijoittelu eri liitteisiin / sopimusaloihin
C1 -liitteessä on neljä luottamusmiestä ja pääluottamusmies. Osio B:ssä on yksi luottamusmies.
Pääluottamusmies edustaa osion F opettajia
Luottamusmiehet ja luottamusmiesresurssi 1.8.2019  31.7.2022
Pääluottamusmies

Kirsi Kurkela

Luottamusmies

Varaluottamusmies

OVTES:n osio ja liite

Vesa
Karjalainen
Mika Tamminen

Tuomas
Nieminen
Mika Nummela

Kirsi Kurkela

Vesa
Karjalainen

Osio B,
liitteet 2 ja 3, lukiot
Osio C1,
Telog ja Elvira
Osio C1,
YtoPk, RaCE ja kaikki
muut
VOP

Seija Kajaala

Tiia Löfqvist

Osio C1,
Kruuppi, sis Kätevän
SKO:laiset ja Kruupin
AKOL:ilaiset
Jukka Kemppi
Tiina Luukas
Osio C1, Sote 1 ja 2,
(sosiaali- ja
hyvinvointiala)
Ammattiopiston osalta luottamusmiesresurssi on sääntelemätöntä työaikaa

Resurssi
C1-liitteessä
sääntelemätöntä
2 vvh
114 tuntia
354 tuntia ammattiopisto
38 tuntia lukiot
56 tuntia
kansalaisopisto
Yhteensä 448 tuntia
102 tuntia

114 tuntia

Tehtävänjako
Pääluottamusmies vastaa pääluottamusmiestehtävien lisäksi siitä liitteestä, jota
pääluottamusmieheen itseensä sovelletaan.

puh. 03 658 11

info@kktavastia.fi
etunimi.sukunimi@kktavastia.fi
www.kktavastia.fi

Hattelmalantie 8, PL 30
13101 Hämeenlinna
Y-tunnus: 0205303-4
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Varapääluottamusmies valitaan ensimmäisessä kokouksessa varsinaisten luottamusmiesten
ryhmästä kauden alkaessa.
Luottamusmiesten tehtävistä on säädetty Kunnallisen yleisen työ- ja virkaehtosopimuksen
luottamusmiesluvun (KVTES), luku VII, 5 §:ssä.
Koulutus
Koulutuskuntayhtymä Tavastia näkee tärkeäksi, että luottamusmiehet hankkivat ja päivittävät
osaamistaan luottamusmiestoimintaan. Luottamusmieskoulutuksista laaditaan lukuvuoden alussa
koulutuskalenteri, missä katsotaan mihin koulutuksiin osallistutaan ja ketkä osallistuvat.
Koulutuskalenterin hyväksyy henkilöstöjohtaja. Henkilöstöjohtaja informoi esimiehiä tulevista
koulutuksista työn suunnittelua ja resurssointia varten.
Pääluottamusmiehellä on oikeus osallistua OAJ:n valtuuston kokouksiin työajalla.
Toimitilat
Luottamusmiesten oikeus toimitiloihin ym. määräytyy KVTES:n VII luvun 12 §:n mukaisesti.
Voimassaolo
Tämä paikallinen virkaehtosopimus tulee voimaan 1.8.2019 ja on voimassa 31.7.2022
Sopimuksen irtisanominen
Tämä paikallinen virkaehtosopimus voidaan milloin tahansa irtisanoa päättymään kolmen kuukauden
kuluttua irtisanomisen tiedoksiantamisesta, minkä jälkeen noudatetaan asianomaisen
valtakunnallisen virka- ja työehtosopimuksen määräyksiä.
Hämeenlinnassa, 21 päivänä toukokuuta 2019

Kirsi Kurkela
pääluottamusmies, JUKO

Jukka Kemppi
luottamusmies, JUKO

Helena Lehkonen

Jouni Haajanen

Pirjo Sandelius

puh. 03 658 11

Laura Valkeapää

info@kktavastia.fi
etunimi.sukunimi@kktavastia.fi
www.kktavastia.fi

Hattelmalantie 8, PL 30
13101 Hämeenlinna
Y-tunnus: 0205303-4

