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henkilöstöjohtaja Laura Valkeapää
Viranhaltijapäätös 73/2019. Päätöksellä otettu ammatillisen ohjaajan toistaiseksi voimassa olevaan
työsuhteeseen Ari Mikkola.
Viranhaltijapäätös 74/2019. Päätöksellä otettu ammatillisen ohjaajan toistaiseksi olevaan
työsuhteeseen Eija Nevalainen.
Viranhaltijapäätös 75/2019. Päätöksellä otettu toistaiseksi voimassa olevaan autoalan lehtorin
tehtävään Tommi Kettunen.
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Tavastian palvelulupaus

Tavastiassa tarjoamme
opiskelijalle yksilöllisen
opintopolun ja moniammatillisen tuen matkalla tulevaisuuden tekijäksi

Tavastiassa tarjoamme opiskelijalle hyvät valmiudet työelämään ja jatko-opintoihin
sekä eväitä elämään ja elinikäiseen oppimiseen

Opiskelijat

1.Wilman erilaisten mahdollisuuksien hyödyntäminen,
esim. yhteiskäyttö Moodlen
kanssa, ja päivittäiskäytön
varmistaminen LU, AOT

1.Ohjaus- ja tukipalvelujen
sekä uraohjauksen kehittäminen ja markkinointi AOT, LU

2.Opiskelijan osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen
mahdollisuuksien lisääminen
LU, AOT

Tehdyt toimenpiteet

1. Wilman käyttöä vahvistettu
tiedotuskanavana (AOT);
Uusintoihin ja preliminääreihin ilmoittautuminen siirrettiin Wilmaan (LU)
2. Osaamisen tunnistaminen ja
tunnustaminen täsmennetty
YTOjen osalta, Wilma-lomake suunniteltu osaamisen
tunnustamiseen
VOPin kurssien ja LU-koulutuksen osaamisen tunnustaminen tuotteistettu (LU)

2.Opiskelijoiden yrittäjyysosaamisen, kestävän kehityksen
toiminnan ja työelämäyhteistyön vahvistaminen

Tavastian koulutustarjonnassa ja koulutusten toteutuksessa hyödynnämme aktiivisesti kuntayhtymän monimuotoisuutta, verkostoja
ja kansainvälisyyttä
1.Joustavat opintomahdollisuudet koulutuskuntayhtymän oppilaitosten kesken
2.Opiskelun mahdollistaminen
ajasta, paikasta ja opiskelumenetelmästä riippumatta

Tavastiassa reagoimme asiakkaiden tarpeisiin ennakoiden, luovasti ja joustavasti
1.Opiskelijoiden osallistaminen toiminnassa
2.Opintojen modulointi ja
laaja-alainen hyödyntäminen
AOT

3.Kansainvälisyyden vahvistaminen, esim. KV-vaihtojen
huomioiminen opinnoissa
1. Ohjauspisteen käyttö laajennettu, asiakkuudet ja tunnettuus on lisääntynyt, yhteistyötä lisätty verkostojen, mm.
Ohjaamon kanssa asiakkaiden poluttamisessa, työelämälle-sivut laadittu verkkosivuille, minkä kautta rekrytoinnit lisääntyneet, uraohjauksessa tehty opiskelijoiden yksilöohjauksia ja työnhakuvalmennuksia (AOT)
2. Laadittu kestävän kehityksen
verkkomateriaali (pakolliset
osaamistavoitteet), opiskelijat
osallistuneet ympäristöryhmän toimintaan, yrittäjyysopintotarjotin laadittu luku-

1. Yhteistyömallista ja kustannuksista sovittu AOT:n, lukioiden ja VOPin kesken, toteutettu yhteinen tuntikiertokaavio AOT:n ja lukioiden kanssa
Opiskelijoille suunniteltu Vanaja Koulutuksen ja VOPin
kurssitarjonta (LU)
2. Verkko-opetusmateriaalia
työstetty yhteiseen Moodlepohjaan (AOT)
Etäopinnot otettu osaksi aikuisten taiteen perusopetusta
(VOP)
3. Kv-tiimin toimintaa vahvistettu
ja rakennettu uusi tutkinnon
osa
Vastattu Cimon kv-kyselyyn
(LU)

1. Määritelty opiskelijoiden näkemyksiä opiskelijalähtöisyydestä palvelumuotoilun
avulla (AOT)
Opiskelijakysely tehty vuosittain, rekrytointihaastatteluissa ollut opiskelijaedustus
(LU)
Taiteen perusopetuksen aikuiset opiskelijat otettu mukaan opintokokonaisuuden
suunnitteluun (Jope1hanke), maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden
opintoihin osallistumista parannettu (Minos-hanke)
(VOP)

Haasteita syksylle

•

•
•

Wilman käytön tehostaminen heti opintojen alusta alkaen opiskelijoille ja huoltajille, Moodlen ja Wilman yhteiskäytön selvittäminen
(AOT)
Osaamisen tunnustamisen
Wilma-lomakkeen käyttöönotto (AOT, LU)
Yhteisten lomakkeiden laatiminen Wilmaan (LU)

•
•
•
•

•

Aluevaikuttavuus ja
kumppanuus

1.Yhteistyön tiivistäminen
huoltajien kanssa AOT, LU

vuodeksi 2019-20, mainosvideo tehty yrittäjyysopinnoista,
Tavastiarekry-tapahtuma toteutettu yhdessä työelämän
kanssa (AOT)
3T-hanketta kokeiltu (LU)
Tehty toimenpiteitä kopioinnin
vähentämiseksi opetuksessa;
seurantaa tehostettiin ja digitaalisen opetusmateriaalin
valmistamiseen keskittyvä
hanke käynnistetty (ESROsaan!) (VOP)
Kestävän kehityksen valinnaisten osaamistavoitteiden
verkkomateriaalin laatiminen
Yhteisten arjen käytänteiden
luominen 3T-hankkeen malleista (LU)
Kestävän kehityksen ottaminen lukioiden vuoden tavoitteeksi LU
Työelämä- ja yrittäjyysosaamisen huomioiminen uuden
LOPS2021 suunnittelussa
(LU)
Opiskelijoiden osallistaminen
kestävän kehityksen toimenpiteiden suunnitteluun (VOP)

1.Alueellinen yhteistyö uraohjauksessa ja yrittäjyyskoulutuksessa
2.Opiskelijoiden työelämävalmiuksien vahvistaminen AOT,
LU

2.

•
•

At- ja eat-opintojen yhteiset
sisällöt moduloitu ja toteutettu yli osastorajojen (AOT)

Vanaja Koulutuksen ja VOPin
kurssitarjonnan tiedottaminen
opiskelijoille (LU)
Kansainvälisyyden vahvistaminen osana LOPS2021 työtä
(LU)

1.Yhteistyö kaupungin ja maakunnan toimijoiden kanssa
alueen elinvoiman vahvistamiseksi

1.Täydennyskoulutuksien räätälöiminen ja tuotteistaminen,
markkinointi ja myynti OY,
VOP, AOT

2.Ennakointitoiminnan vahvistaminen AOT, OY

2.Tavastian koulutusten imagon vahvistaminen

3.HAMK-yhteistyö jatko-opintopolun vahvistamiseksi AOT,
LU

3.Alueen uusien yritysten
huomioiminen

Tehdyt toimenpiteet

1. Huoltajakysely toteutettu ja
sen perusteella tehty toimenpidesuunnitelma, haasteena on erityisesti tiedottaminen (AOT, LU)

1. Työuralle-hankkeen toimijat
tehneet yhteistyötä, strategiarahoitusta haettu Välkky-yrittäjyysopistoon (kielteinen
päätös), NY-yritykset (merkonomiopiskelijat) osallistuneet
HAMKin Tekijä 2019 -tapahtumaan (AOT)
2. Työelämässä toimiminen -osa-alue toteutettu osittain työelämässä (AOT)
3T-hanke (Taitavasti tulevaisuuden työelämään) käynnistetty (LU)

Haasteita syksylle

•

Organisaation
toiminta

1.Tavastian Primuksien pääkäyttäjyyden yhdistäminen ja
mittaritiedon hyödyntäminen

Toimenpiteiden laatiminen
huoltajakyselyn pohjalta
(LU)

2.Opetuksen integroinnin kehittäminen, yto ja ammatilliset
AOT
3.Kriisiviestinnän kehittäminen ja ohjeiden täsmentäminen

•

Koulutuksen järjestäminen
opettajille työelämävalmiuksista syyskuussa (LU)

1.Perusopetuksen roolin selventäminen osana ammattiopistoa AOT

1. Osallistuttu kaupungin
ekosysteemityöhön ohjausryhmään ja eri ekosysteemien
työryhmiin. Ollaan asiantuntijajäsenenä maakunnan yhteistyöryhmässä, tehty yhteistyösopimukset Hämeenlinnan
seudun kuntien ja Panssariprikaatin kanssa
2. Pidetty yhteistapaamisia työvoimahallinnon kanssa, laadittu yhteistyötoimijat-rekisteri,
järjestetty työelämäyhteistyökumppaneille aamukahvitilaisuuksia
3. Otettu ammattikorkeakouluopintojen suorittaminen
osaksi perustutkintoa (AOT,
LU)
KesäHAMK-kurssi järjestetty
kesäkuussa (LU)
• Yhteistyötilaisuuksien koordinointi kalentereihin elinkeinotoimen kanssa
• Ennakoinnin toimintatapojen
sopiminen (AOT)
• HAMKin väyläopinnoista tiedottaminen (LU)

1. Suunniteltu myyntiprosessi
ja aloitettu myyntitiimin toiminta
2. Viestintää vahvistettu viestintäkoordinaattorilla

1.Kansainvälisyystoiminnan
yhteistyön hyödyntäminen

1.Työelämäverkostojen hyödyntäminen opetuksessa

2.Koulutuskuntayhtymän oppilaitosten yhteistyön laajentaminen

2.Markkinoinnin tehostaminen
eri kanavissa

•

Alueen uusien yritysten huomioiminen

3.Kesäajan opintojen mahdollistaminen, esim. abikurssit,
oppisopimus

Tehdyt toimenpiteet

Haasteita syksylle

1. Mittaritietoja lisätty IMSiin,
School Day-ohjelmisto hankittu (AOT)
2. Suunnittelu YTO-pajamalli
(AOT)

1. Työryhmässä määritelty uusia
toimintatapoja (AOT)

•

•

•
•

Talous ja puitteet

School Day-ohjelmiston
käyttöönotto
YTO-pajamallin käyttöönotto
Lukiokoulutuksen liittäminen
Tavastian Primukseen (LU)

1.Kiinteistöjen turvallisuuteen
ja toimivuuteen panostaminen, esim. rakennuskohtaiset
turvallisuusvastuut

1. KV-tiimin toimintaa ja yhteistyötä Välkky-verkostossa lisätty
2. Tehty EDINN-hankkeen koulutustoteutus kaikkien kuntayhtymän oppilaitosten yhteistyönä

Sovittujen toimintatapojen
käyttöönotto perusopetuksessa

1.Kestävän kehityksen kriteerien painottaminen hankinnoissa

1.Tilojen käytön tehostaminen
ja tilojen ulkopuolisen vuokrauksen lisääminen

1. Kiinteistöjen peruskorjaushankkeiden mukaisia toimenpiteitä tehty, mm. H8
kameravalvonnan uusiminen, sisäilmatutkimuksia, Arakennuksen viemärien korjausta ja IV-kanavien nuohousta.
Vakuutusyhtiö tehnyt sähkökeskusten lämpökuvauksia
Pesu- ja pukuhuonetilat rakennettu J-rakennukseen
Keväällä oli koekäytössä
Secapp-kriisiviestintäsovellus

1. Kestävän kehityksen huomioiva hankintakoulutus järjestetty esimiehille
Tietokonehankinnoissa huomioitu tuotteiden elinkaari
Siivouksessa kemikaaleja vähennetty, siirrytty osittain siivoamaan pelkällä vedellä ja
mikrokuituliinalla
Opiskelijaravintolassa otettu
käyttöön jokaviikkoinen kasvisruokapäivä
2. Edistytty huonekalujen kierrätyksessä, esim. kaikkia huonekaluja ei aina vaihdeta uusiin.

2. Some-kanavat otettu aktiiviseen käyttöön koulutusmarkkinoinnissa (AOT)
Tapahtumajuttuja lisätty www-sivuille päivittäin (AOT, LU, VOP),
kuvattu YouTube -videoita koulutuksista (AOT)
3. Kesäoppisopimuksia markkinoitu ja toteutettu AOT
• Oppisopimusopiskelijoiden
mahdollisuuksien selvittäminen mm. Valma-opiskelijoiden työelämään tutustujina
toimimiseen

1.Yrityskoulutusten lisääminen
2.Palveluverkkopäätöksen
huomioiminen talouden suunnittelussa

2.Kierrätyksen monipuolistaminen

Tehdyt toimenpiteet

1. Oppisopimusten joustavia toteutuksia lisätty, projektioppimista työelämän kanssa lisätty

1. E-rakennus remontoitu, tehty
mm. tilat suutarikoulutukselle,
joka siirtyy vuokratiloista
omiin tiloihin

1. Uusia tuotteita lisätty koulutustarjontaan
Myyntitoimintaan panostettu
2. Lyseon lukio on evakossa
Hattelmalantiellä lukuvuoteen 2022 saakka

Haasteita syksylle

•
•

Henkilöstö

Kaikissa kiinteistöissä tehty
kartoitus tarvittavista ensiapukaapeista ja tarvikkeista, ensiapukaappien täydennykset vastuutettu siivoojille
Kriisiviestinnän kehittäminen
ja turvallisuuskoulutusten
järjestäminen
Pelastussuunnitelmien päivittäminen Tavastian verkon
aloitussivulle (LU)

Omistuksessa olevien tietokoneita poistettu Luotsin elektroniikkakierrätyksen kautta

•

Yrityskoulutusten lisääminen

1.Henkilöstön osaamisen tunnistaminen, osaamistarpeiden ennakointi ja tiimin osaamisen suunnitelmallinen vahvistaminen
osana kehityskeskustelua
2.Markkinointi- ja myyntiosaamisen kehittäminen
3.Wilman ja Moodlen käytön osaamisen lisääminen (AOT)
4.Sijaisuuksien määrittely avaintehtävien osalta
5.Tiimi- ja yhteisopettajuuden lisääminen LU, AOT
6.Henkilöstön vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen
7.Työhyvinvointikortin käyttöön ottaminen
8.Sähköisen perehdyttämisen mallin kehittäminen

Tehdyt toimenpiteet

1. Osaston/ryhmän osaamiskartta laadittu (AOT),
Osallistuttu hankkeeseen, jossa keskiössä opettajan osaaminen ja valmentava ote työssä (Valmentava johtajuus
hanke)
Suunniteltu malli tiimien kehittämiskeskusteluille käyttöönotto syksyllä (AOT)
2. Myyntitiimin toiminta käynnistetty
3. Wilma-mentoritoiminta käynnistetty,
Järjestetty Wilma-koulutuksia ja työpajoja
Opastettu Moodlen käyttöön,
Yhteinen Tavastia -viikolla pidetty päivittäin it-tukipaja
4. Sijaisuuksia määritelty tukipalvelutiimissä ja osittain myös päätoimisten opettajien osalta (VOP)
5. YTO-pajaopetus aloitettu, laadittu Moodle-kursseja
OpePro-koulutukset järjestetty Telog-osastolla (AOT),

opettajasta ohjaajaksi

Haasteita syksylle

Kannustettu opettajia opettamaan eri oppilaitoksissa (AOT/LU/VOP)
6. Torstain keskustelutunnit pidetty kevään ajan (lopetetaan osallistujamäärän vähyyden vuoksi),
Pedamessut toteutettiin helmikuussa (AOT),
Järjestettiin Vaikuttamispäivä 24.5.2019 osana Valmentava johtajuus opettajasta ohjaajaksi hankkeen toimintaa (AOT)
Yhteinen Tavastia -teemaviikolla kannustettu henkilöstöä antamaan palautetta ja kehitysehdotuksia
7. Työhyvinvointikorttikoulutuksia järjestetty henkilöstölle
8. Ohjeistusta ja lomakkeita tarkennettu IMS:iin
• Osaston/ryhmän osaamiskartan käyttöönotto tiimin/osaston kehittämiskeskusteluissa
• Myyntitiimin myyntisosaamisen kehittäminen

Koulutuskuntayhtymä Tavastian toiminnan vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta mitataan alla esitetyillä
mittareilla. Mittareiden tavoiteluvut ja -tasot vuodelle 2018 on esitetty taulukossa.
OPISKELIJAT
Koulutuksen vetovoimaisuus
Ammattiopisto

Ensisijaiset hakijat
• Yhteishaku
Hakijat
• Valma, hakijat / aloituspaikka
• Jatkuva haku, perustutkinnot
• Jatkuva haku, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot
• Perusopetus

Tavoite
31.12.2019

30.6.2019

30.6.2018

1,1

1,1

1,1

1,1
700

1,9
1,9
vuosittain vuosittain

300
60

vuosittain vuosittain
84

Lukiot

Lukiokoulutuksessa ensisijaisten hakijoiden
määrä 0,9 hakijaa/aloituspaikka

0,9

1,04

0,83

Vanajaveden
Opisto

Ka-ryhmäkoko 14

14

14,3

13,1

Aloittavat opiskelijat
Valtionosuus yhteensä
* josta, perustutkinnot
* josta Valma
* josta ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

1325
1030
45
250

vuosittain
vuosittain
vuosittain
vuosittain

Opiskelijavuodet, painottamaton
Valtionosuus yhteensä
* perustutkinnot ja Valma
* ammatti- ja erikoisammattitutkinnot
* henkilöstökoulutus

2313
2040
272
1

1061
949
112
0

1076
65

2474

1175

139
25

1145
977
87
0
69
13

9
17

7,6
10,6

31
6

2800

vuosittain

Opiskelijamäärä
Ammattiopisto

Opiskelijavuodet, painotettu
Valtionosuus yhteensä
* perustutkinnot ja Valma
* ammatti- ja erikoisammattitutkinnot
* henkilöstökoulutus
* erityisen tuen korotus
* majoitus
Vanaja Koulutus Oy, opiskelijavuodet
• työvoimakoulutus
• täydennyskoulutus
Perusopetus, kurssia

Lukiot

Lukiokoulutuksen aloituspaikat
Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä, päivälukio
Lukiokoulutuksen opiskelijamäärä, aikuislinja

Vanajaveden
Opisto

Opiskelijamäärä (hlö kerran laskettuna)
Kurssilaisten määrä (Vaos)
Opiskelijoiden osuus väestöstä

464
1 241
60

480
1228
55

500
1241
77

10 500
22 000
11,2 %

8 088
12 124
vuosittain

7 955
12 304

82,0 %
3,8/5

58,4 %
4,16

80 %
3,9/5

63,8 %
3,8

3,90

4,0

4,3

4,30

595
3,9/5

112
4,4

55
4,3/5

Opiskelijapalautteet
Ammattiopisto

Lukiot

ARVO
• vastausprosentti
• keskiarvo
OPAL
• vastausprosentti
• keskiarvo
Täydennyskoulutus
• keskiarvo
Työelämäpalaute
• kappaletta
• keskiarvo
•

•
•
Vanajaveden
Opisto

opiskelijakysely toteutettu
01/2019
73,6 %
3,88

Vuonna 2019 laaditaan lukioille uusi opiskelijakysely, koska ammattiopisto siirtyy
käyttämään valtakunnallista opetushallituksen laatimaa kyselyä.
vastausprosentti
keskiarvo

Kurssipalautteiden keskiarvo 4,45

4,4

4,4

4,4

6,3 %

7,6 %
72 %
5,0 %
100 %
1,5 %
0,6 %

8.0 %

Opintojen keskeyttäminen ja opinnoista eroaminen
Ammattiopisto

Eronneet, perustutkinnot
• joista negatiivisia
Eronneet, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot
• joista negatiivia
Keskeyttäneet, perustutkinnot
Keskeyttäneet, ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

Lukiot

6,5 %

5,8 %

3,8 %

2,44 %

1,67%

72,6 %

67 %

58,4 %
(apk)

Läpäisy, tuloksellisuus
Ammattiopisto

Läpäisy
• Vuonna 2016 perustutkinnon aloittaneista
tutkintonsa vuoden loppuun mennessä läpäisseiden määrä

Tuloksellisuus, opiskelijavuodet / tutkinto
• perustutkinnot 2,9
• ammatti- ja erikoisammattitutkinnot 1,9

2,9
1,9

vuosittain
vuosittain

Perustutkinnot
Ammattitutkinnot
Erikoisammattitutkinnot
Todistus tutkinnon osista
Ylioppilastutkinnot
Perusopetuksen päättötodistus

676
99
44
146
20
57

523
74
47
147
19
51

602
85
53
50
23
22

435
165
162
18
36
54

344
134
110
9
34
57

396
173
134
11
30
48

82 %

80 %

74,0

Lähtevät opiskelijat

86

32

18

Lähtevät opiskelijat

150

71

73

33 500

18 450

17 598

10
1,2

8
2,23

3
1,17

Tutkinnot
Ammattiopisto

Ylioppilastutkinnot
Lukiot

Yhteensä
Kauriala
Lyseo
Aikuislinja
Lammi
Parola

Näytöt työelämässä
Ammattiopisto

Näytöistä suoritettu työelämässä

ALUEVAIKUTTAMINEN JA KUMPPANUUS
Kansainvälisyys
Ammattiopisto
Lukiot
Opetustoiminnan laajuus
Vanajaveden
Opisto

Valtionosuustuntien määrä 34 000

ORGANISAATION TOIMINTA
Hankkeet
Uusien hankkeiden
• määrä 10 kpl
• liikevaihto 1,2 M
HENKILÖSTÖ
Henkilöstön tyytyväisyys

Ammattiopisto
Kuntayhtymäpalvelut ja muut palvelut
Lukiot
Vanajaveden Opisto

3,8
3,8
3,8
3,75

3,8
3,9
3,8
3,9

TALOUS JA PUITTEET
Budjetin toteutuminen
Vuosikate M
Vanajaveden Opiston vuosikate

1,89
0

1,86
84 600

1,06
-2 500

kWh, säästö 2 % ed. vuodesta suhteutettuna
käytössä oleviin tiloihin

-2 %

Lämmitys
+9
Sähkö
+ 11,9

Lämmitys
+1,3
Sähkö
-5,4

m3, säästö 2 % ed. vuodesta suhteutettuna
käytössä oleviin tiloihin

-2 %

+9,5

-21,6

Energian kulutus

Veden kulutus

Vanaja Koulutus Oy:n liikevaihto
1,07 M

0,3 M

0,5 M

Yhtymähallitus 20.8.2019/LIITE 3
Lähettäjä:
Vastaanottaja:
Aihe:
Päivämäärä:
Liitteet:

yleinen postiosoite
Laura Valkeapää; Saija Hieta; Untamo Ansaharju; Riikka Ollinkangas
VL: Oikaisuvaatimus
tiistai 18. kesäkuuta 2019 16.09.33
Valintapäätös Ripatti Ma-Lu YTO määräaikainen lv19-20.pdf

Lähettäjä: Kari Romanowski <karitaalla@gmail.com>
Lähetetty: maanantai 17. kesäkuuta 2019 17.08
Vastaanottaja: yleinen postiosoite <info@kktavastia.fi>
Aihe: Oikaisuvaatimus
Vaadin oikaisua koulutusyhtymä Tavastian nimitystä matemaattisten aineiden opettajaksi
epäpätevä henkilö( matematiikan opintojen suhteen). Lisäksi nimitys on selvästi
yhdenvertaisuuslain vastainen ja työlainsäädännössä ikäsyrjinnän tunnusmerkit
täyttävä.Liitteessä on asiaan liittyvä päätös
Kari Romanowski
Tupavuori 3 e 67
00570 Helsinki
0400594635

Ei viruksia. www.avast.com
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Oikaisuvaatimus valintapäätöksestä, matemaattis-luonnontieteellisten aineiden päätoimisen
tuntiopettajan määräaikainen virka
Koulutuskuntayhtymä Tavastia haki julkisella haulla matemaattis-luonnontieteellisten aineiden päätoimista
tuntiopettajaa määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 1.8.2019-31.7.2020. Hakuaika alkoi 28.5.2019 ja
päättyi 11.6.2019. Hakuajan kuluessa tuli 14 hakemusta. Henkilöstöjohtajan viranhaltijapäätöksellä 30 /
2019 (liite 3) tehtävään valittiin KM Edvard Ripatti. Valinta perustui hakemusasiakirjoihin ja haastatteluun
sekä hakijoiden ansioiden vertailuun.
Tehtävää hakenut Kari Romanowski vaatii yhtymähallitukselta oikaisua valintapäätökseen 18.6.2019
päivätyllä sähköpostilla. Oikaisuvaatimus (liite 2) on toimitettu oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksessaan hän kirjoittaa: Vaadin oikaisua koulutusyhtymä
Tavastian nimitystä matemaattisten aineiden opettajaksi epäpätevä henkilö (matematiikan opintojen
suhteen). Lisäksi nimitys on selvästi yhdenvertaisuuslain vastainen ja työlainsäädännössä ikäsyrjinnän
tunnusmerkit täyttävä. Liitteessä on asiaan liittyvä päätös. .
Romanowski ei oikaisuvaatimuskirjelmässä ilmoita millaista oikaisua vaatii ja millä perusteilla. Romanowski
ei esitä perusteluja tai tosiasiallisia syitä sille, miksi nimitys on yhdenvertaisuuslain vastainen ja ikäsyrjinnän
tunnusmerkit täyttävä ja siltä osin oikaisuvaatimus tulee jättää huomiotta.
Romanowski vaatii oikaisua valintapäätökseen, koska määräaikaiseen virkaan on nimitetty epäpätevä
henkilö. Kelpoisuusasetuksessa on säädetty opetustoimen henkilöstön kelpoisuuksista ja siitä, milloin ja
miten henkilö voidaan ottaa antamaan opetusta, vaikkei hän täytä kaikkia kelpoisuusvaatimuksia.
Kelpoisuusasetuksen 23 §:n mukaan epäpätevä opettaja otetaan aina määräajaksi. Epäpätevä henkilö
voidaan ottaa opettajaksi enintään vuodeksi kerrallaan. Lisäedellytyksenä kuitenkin on, että yli kuuden
kuukauden ajaksi epäpätevän palkkaaminen on mahdollista vain, jos tehtävän edellyttämät
kelpoisuusvaatimukset täyttäviä henkilöitä ei ole määräystä annettaessa saatavilla tai jos siihen on muu
erityinen syy. Seuraava korkeimman hallinto-oikeuden päätös koskee tällaisen muun erityisen syyn
olemassaoloa.
KHO 4.4.2007/927
Oppilaitoksella oli opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 23 §:n 1
momentin mukainen erityinen syy valita epäpätevä A matematiikan opettajan määräaikaiseen
virkasuhteeseen yli kuuden kuukauden ajaksi (4.1. 31.7.2005). Virkaa haki vain yksi pätevä henkilö B.
Arviointiin vaikutti muun muassa se, että B:n opetuskokemus oli erittäin vähäinen ja kokemuksesta oli
kulunut pitkä aika, sekä se, että B ei haastattelun yhteydessä vastannut esitettyihin kysymyksiin.
Matemaattis-luonnontieteellisten aineiden päätoimisen tuntiopettajan määräaikaisen viran
hakuilmoituksessa kerrottiin, että tehtävä sisältää matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opetusta
ensisijaisesti aikuisten perusopetuksessa, jossa opiskelee aikuisia maahanmuuttajia perusopetuksen
oppimäärää. Perusopetuksessa järjestetään lukutaito-, alku- ja päättövaiheen opetusta, joka vastaa
suomalaista perusopetusta vuosiluokilla 1 - 9. Hakuilmoituksessa kerrottiin arvostettavan kokemusta
matematiikan, fysiikan ja kemian opetuksessa. Lisäksi tärkeänä pidettiin sitä, että valittava opettaja
ymmärtää aikuisten perusopetuksen luonteen ja opiskelijoiden hyvin erilaiset tarpeet. Lisäksi
hakuilmoituksessa kerrottiin arvostettavan taitoja eriyttää opetusta joustavasti huomioiden opiskelijoiden
erilaiset tarpeet, taidot ja oppimistyylit. Hakuilmoituksessa kerrottiin opetushenkilöstön kelpoisuuksien
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määräytyvän asetuksen 986/1998 mukaan. Kelpoisuutta opetettavissa aineissa; matematiikka, kemia ja
fysiikka ei edellytetty.
Tämän viran täytössä muuna erityisenä syynä valita ei kaikkia aineenopettajan kelpoisuusvaatimuksia (14§)
täyttävä henkilö vuoden kestoiseen määräaikaiseen virkasuhteeseen siitä huolimatta, että tehtävän
edellyttämät kelpoisuusvaatimukset täyttäviä henkilöitä määräystä annettaessa oli saatavilla, voidaan pitää
tehtävän erityisluonnetta. Tehtävä sijoittuu aikuisten maahanmuuttajien perusopetukseen, joka vaatii
hyvin erilaista osaamista kuin matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opettaminen ammatillisen
koulutuksen yhteisissä tutkinnon osissa tyypillisesti. Tehtävänkuvasta johtuen valintapäätöksessä katsottiin
aineenhallintaa enemmän voitavan painottaa valitun henkilön pedagogista osaamista, kykyä hahmottaa
perusopetuksen erityispiirteitä ja vahvaa kokemusta matemaattis-luonnontieteellisten aineiden
opettamisessa nimenomaan perusopetuksen vuosiluokille 1-9 sekä erityisen tuen tarpeiden tunnistamista,
erityisopetuksen osaamista ja taitoa eriyttää opetettavien aineiden opetusta.
Siitä huolimatta, että hakijoissa oli kelpoisuusasetuksen 14 §:n yhteisten opintojen opettajan
kelpoisuusvaatimukset täyttäviä hakijoita, voitiin erityisestä syystä tehtävään valita henkilö, joka oli
soveltuvampi haettavaan tehtävään kokemuksensa ja erityisosaamisensa perusteella. Tehtävän
menestyksellisessä hoitamisessa painottuvat erityisesti kyky antaa erityistä tukea opetuksen yhteydessä ja
perusopetuksen tuntemus.
Näin ollen, vaikka valintapäätöksessä todetaan, että valittava henkilö ei kaikilta osin täytä opetustoimen
henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) 14 §:n mukaisen yhteisten opintojen
opettajan kelpoisuusvaatimuksia opetettavien aineiden opintomäärien osalta, voidaan valinnassa soveltaa
kelpoisuusasetuksen pykäliä 23§ Väliaikaisesti opetusta antavan henkilön kelpoisuus sekä lisäksi 16§
Erityistä tukea ja vaativaa erityistä tukea antavan kelpoisuus ja 4§ Luokanopettajan kelpoisuus.
Edvard Ripatti on suorittanut Kasvatustieteen maisterin tutkinnon pääaineenaan erityispedagogiikka.
Muodollinen pätevyys pedagogisten opintojen osalta sekä erityisopettajan opinnot sisältyvät tutkintoon.
Edvard Ripatilla on erittäin vahva kokemus kaikkien opetettavien aineiden (matematiikka, kemia ja fysiikka)
opetuksesta erityisopetuksessa kaikilta perusopetuksen vuosiluokilta, mikä vastaa haettavan tehtävän
sisältöjä. Ripatilla on erinomaiset pedagogiset taidot ja aineenhallinta on tehtävään soveltuva. Ripatilla on
erinomaiset valmiudet erityisesti matematiikan eritasoiseen opetukseen sekä oppimisessa tukemiseen ja
vankka kokemus matematiikan opettamisesta lukukäsitteiden hahmottamisesta aina lukion lyhyen
matematiikan kursseihin. Ripatti ymmärtää hyvin aikuisten maahanmuuttajien perusopetuksen luonteen ja
opiskelijoiden erilaiset tarpeet. Hänellä on paljon hyviä ajatuksia eriyttämisestä ja opiskelijoiden tarpeiden
huomioimisesta. Ripatti on erittäin kehittämismyönteinen ja hänellä on erinomaiset vuorovaikutus- ja
tiimityötaidot. Edvard Ripatilla on kokonaisuutena arvioiden parhaat edellytykset tehtävän hoitamiseen
ottaen huomioon koulutus, työkokemus, tehtävän hoitamisen kannalta merkitykselliset henkilökohtaiset
ominaisuudet sekä haastattelussa saatu vaikutelma.
Kelpoisuusasetuksen 16§ mukaan Sen estämättä, mitä 14 §:n 1 momentissa säädetään, yhteisten tutkinnon
osien opetuksen yhteydessä annettavaa erityistä tukea on kelpoinen antamaan myös henkilö, joka on
suorittanut soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon ja jolla on 1 momentissa säädetyt erityisopettajan
opinnot. 16§ mukaan Edvard Ripatti on kelpoinen antamaan erityistä tukea yhteisten tutkinnon osien
opetuksen yhteydessä.
Tehtävään valittu opettaja on valittu ensisijaisesti aikuisten perusopetukseen eli opettaja on otettu
antamaan perusopetusta. Tehtävä on monilta osin luokkamuotoisena toteutettua perusopetusta ja näin
ollen kelpoisuus antaa opetusta tässä tehtävässä määräytyy kelpoisuusasetuksen perusopetusta koskevien
määräysten mukaan. Tehtävään valittu Edvard Ripatti täyttää asetuksen 4 §:n mukaisen luokanopettajan
kelpoisuuden.
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Hakijoiden ansioiden vertailussa Romanowskilla opetuskokemus on hakemusasiakirjojen perusteella
vähäistä eikä hänen taustansa sovellu perusopetukseen. Romanowskin hakemus (liite 4) oli erittäin suppea
eikä hän hakemuksessa vastannut avoimiin kysymyksiin siten, että työnantaja olisi saanut käsityksen siitä,
mitä osaamista ja vahvuuksia hakijalla on haettavaan tehtävään tai miksi hän on kiinnostunut haettavasta
tehtävästä. Romanowskin hakemuksesta ei ilmennyt sellaista osaamista ja ominaisuuksia, joita
hakuilmoituksessa tehtävään valittavalta edellytettiin ja arvostettiin. Romanowskilla ei ole kokemusta
aikuisten maahanmuuttajien perusopetuksesta. Hakemuksen puutteellisuus ei antanut aihetta kutsua
hakijaa haastatteluun. Sen lisäksi, että Romanowski ei hakemuksessaan osannut esittää
ansioituneisuuttaan tehtävään, hän ei myöskään oikaisuvaatimuksessa tuo esille sitä, miksi hän olisi valittua
henkilöä ansioituneempi haettuun tehtävään.

Yhtymähallitus 20.8.2019/LIITE 7

Yhtymähallitus 20.8.2019/LIITE 7

YHTYMÄHALLITUS 20.8.2019/LIITE 8

ISKU INTERIOR OY:N OIKAISUVAATIMUS TAVASTIA E- RAKENNUS
IRTOKALUSTEIDEN HANKINTAPÄÄTÖKSEEN
Isku Interior Oy pyytää hankintaoikaisua talousjohtajan hankintapäätökseen 13/2019 E-rakennuksen
irtokalusteiden hankinta. Oikaisuvaatimuksen perusteluna on se, että Isku Interior Oy:n tarjous olisi
kokonaissummaltaan halvempi, kuin kilpailutuksen voittanut Häme 10 Oy (Martela).
Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta, johon ei sovelleta lakia julkisista hankinnoista.
Myös pienhankinnoissa tarjoajia on kohdeltava tasapuolisesti ja syrjimättä, avoimuus, suhteellisuus ja
hyvän hallinnon periaatteet huomioiden.
Kalustehankinnoissa käytetään puitejärjestelyä, jossa KuntaPro Oy (nyk. Sarastia Oy) on kilpailuttanut
aiemmin kalustetoimittajat ja tarjous voidaan pyytää puitejärjestelyn piirissä olevilta toimittajilta ja
hankinta kilpailutetaan ns. minikilpailutuksena. Kilpailutusprosessissa asiantuntijana toimi sisustusarkkitehti
Katja Katajaniemi.
Määräaikaan mennessä E-rakennuksen irtokalusteiden tarjouspyyntöön saatiin kaksi tarjousta, Häme 10
Oy:ltä (Martela) ja Isku Interior Oy:ltä. Saadut tarjoukset olivat muutoin vertailukelpoiset, mutta Isku
Interior Oy:n tarjouksen positio 17 vaihtoehto 1 ei ollut tarjouspyynnön mukainen.
Tarjouspyynnössä oli pyydetty positio 17 oppilastuoli seuraavin vaatimuksin:
17.

OPPILASTUOLI
- yhtenäinen istuinkuppi, ympäriverhoiltu
- nelipiste jalusta rullilla, maalattu metalli valkoinen
- korkeussäätö n.40-52 cm
- käsonojaton
- esim. Martela SOLA

20

Tarjouspyynnössä oli mainittu esimerkkinä Martelan SOLA, kun hankintayksikön toiveena oli saada
hankittua vähemmän toimistotuolin näköinen sekä käytöltään ja ulkonäöltään kevyt tuoli. Isku
Interior Oy tarjosi SOLA:a vastaavan tuolin (Tiny T) toisena vaihtoehtona, joka tuoli otettiin
tarjousvertailussa huomioon.
Mikäli Isku Interior Oy:n ensimmäinen oppilastuolivaihtoehto olisi hyväksytty (Rudolf tuoli), olisi
Martelalta pitänyt pyytää uusintatarjous vastavasta tuolista tarjousten vertailukelpoisuuden
varmistamiseksi.

Isku Tiny T tuoli (VE 2). Vastaa ulkoasultaan SOLA tuolia
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Martela SOLA

Tämän mukaan tarjotun Rudolf- tuolin summa vähennetään Tiny T:n summasta , jäljelle jää 4400 e joka
lisätään Isku Interior Oy tarjouksen loppusummaan 29.795 euroa eli tarjouksen lopullinen summa on
34.195 euroa. Häme 10 Oy (Martela) tarjouksen loppusumma on 33.096,50 euroa.
Näin ollen Häme 10 Oy:n (Martela) tarjous oli kokonaistaloudellisesti edullisin, joka tarjous tuli
hankintapäätökseksi.

