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Kokouksen   

aika: tiistai 17.3.2020 klo 17.00 

  

paikka:  Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto  

Tuorlantie 1 21500 Piikkiö Päärakennus Tähkä/alakerran luokka Jyvänen 

 

asiat: esityslistan mukaiset asiat 

ASIALISTA  

§ Käsiteltävä asia 

23 KOKOUKSEN AVAAMINEN 

24 LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

25 KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA JA PÖYTÄKIRJANTAR

 KASTAJIEN VALINTA 

26 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 

27 OIKAISUVAATIMUS KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN PÄÄTÖKSEEN 

33/28.2.2020 KOSKIEN METSÄTIIMIN TIIMINVETÄJÄN IRTISANOUTUMI-

SEN HYVÄKSYMISTÄ  

28 TILINPÄÄTÖS 2019 

29  OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA 

30  AMMATILLISTEN AINEIDEN LEHTORIN VIRAN NRO 6 TÄYTTÄMINEN/ 

AALTO-SETÄLÄ MAIJA 

31 AMMATILLISTEN AINEIDEN LEHTORIN VIRAN NRO 9 TÄYTTÄMINEN/ 

EKLÖF LEENA 

32  AMMATILLISTEN AINEIDEN LEHTORIN VIRAN NRO 10 TÄYTTÄMINEN/ 

KONRADSDAL JENNY 

33  AMMATILLISTEN AINEIDEN LEHTORIN VIRAN NRO 11 TÄYTTÄMINEN/ 

AALTONEN MARIKA 

34 AMMATILLISTEN AINEIDEN LEHTORIN VIRAN NRO 14 TÄYTTÄMINEN/ 

VIRTANEN JUHA 

35 AMMATILLISTEN AINEIDEN LEHTORIN VIRAN NRO 19 TÄYTTÄMINEN/ 

ASIKAINEN SARI 

36 AMMATILLISTEN AINEIDEN LEHTORIN VIRAN NRO 24 TÄYTTÄMINEN/ 

EKMAN JENNA 

37 AMMATILLISTEN AINEIDEN LEHTORIN VIRAN NRO 25 TÄYTTÄMINEN/ 

LINDSTRÖM MATLEENA 

38 AMMATILLISTEN AINEIDEN LEHTORIN VIRAN NRO 27 TÄYTTÄMINEN/ 

HEINO PÄIVI 

39 AMMATILLISTEN AINEIDEN LEHTORIN VIRAN NRO 29 TÄYTTÄMINEN/ 

VIITANEN MARKKU 

40 AMMATILLISTEN AINEIDEN LEHTORIN VIRAN NRO 31 TÄYTTÄMINEN/ 

JAAKOLA-JOENTO JAANA 

41 AMMATILLISTEN AINEIDEN LEHTORIN VIRAN NRO 35 TÄYTTÄMINEN/ 

LAAKSONEN TOMI 

42 AMMATILLISTEN AINEIDEN LEHTORIN VIRAN NRO 36 TÄYTTÄMINEN/ 

RINNE TIINA 

43 YHTEISTEN AINEIDEN LEHTORIN VIRAN NRO 53 TÄYTTÄMINEN/ 

JÜNGER HEIKKI 
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44 AMMATILLISTEN AINEIDEN LEHTORIN VIRAN NRO 59 TÄYTTÄMINEN/ 

PUISTO MIRJA 

45 YHTEISTEN AINEIDEN LEHTORIN VIRAN NRO 60 TÄYTTÄMINEN/ 

SÖDERHOLM ANNELI 

46 YHTEISTEN AINEIDEN LEHTORIN VIRAN NRO 61 TÄYTTÄMINEN/ 

LINDROOS TIMO 

47 YHTEISTEN AINEIDEN LEHTORIN VIRAN NRO 66 TÄYTTÄMINEN/ 

VÄHÄTALO EVA 

48  AMMATILLISTEN AINEIDEN LEHTORIN VIRAN NRO 83 VIRAN NIMIK-

KEEN MUUTTAMINEN YHTEISTEN AINEIDEN LEHTORIN VIRAKSI JA VI-

RAN TÄYTTÄMINEN/KIPINOINEN KARI 

49  AMMATILLISTEN AINEIDEN LEHTORIN VIRAN NRO 86 TÄYTTÄMINEN/ 

KIVELÄ REIJA 

50 REHTORIN VIRAN NRO 39 NIMIKKEEN MUUTTAMINEN 

51 YRITYSTALOUDEN LEHTORIN VIRAN MUUTTAMINEN/BYSKATA THO-

MAS  

52 PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN VIRKOJEN PYSYVÄISLUON-

TEISTEN TOIMIPAIKKOJEN MÄÄRITTELEMINEN 

53 VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 

54 ILMOITUSASIAT 

55 MUUT MAHDOLLISET ASIAT 

 

   



PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ              Kokouspäivä  

17.3.2020 

4 

24 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

Yhtymähallitus 17.3.2020 

 

Päätösehdotus: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

Päätös: 

  

25 § KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA JA PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN 

VALINTA 

Yhtymähallitus 17.3.2020 

 

Pöytäkirjan tarkastusaika ja nähtävillä pito: 

Pöytäkirjan tulee olla tarkastettu 23.3.2020 ja se pidetään nähtävillä kuntayhtymän julkisella ilmoi-

tustaululla osoitteessa: Tuorlantie 1 21500 Piikkiö (koulurakennus) 24.3.2020 klo 12.00 alkaen sekä 

samasta ajankohdasta koulutuskuntayhtymän internet-sivulla. 

 

Tarkastusmenettely: 

Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa allekirjoituksellaan pöytäkirjanpitäjä. 

Tarkastettava pöytäkirja toimitetaan pöytäkirjantarkastajille sähköpostilla ja pöytäkirjantarkastajat 

tarkastettuaan pöytäkirjan hoitavat tarkastusmerkinnän seuraavaa menettelyä noudattaen: 

Viestin aiheeksi merkitään: ”Peimarin koulutuskuntayhtymän pöytäkirjan 17.3.2020 tarkastus ” 

 ja viestiksi:  ”Olen lukenut ja tarkastanut Peimarin koulutuskuntayhtymän 17.3.2020 pöytäkirjan 

sähköisessä muodossa ja hyväksyn sen kokouksen kulkua vastaavaksi”.  

Sähköpostin allekirjoitukseksi: Pöytäkirjantarkastajan nimi ja merkintä: ”pöytäkirjantarkastaja”. 

Sähköposti-ilmoitus lähetetään Peimarin koulutuskuntayhtymän yhtymähallituksen pöytäkirjanpitä-

jän sähköpostiosoitteeseen sekä koulutuskuntayhtymän viralliseen sähköpostiosoitteeseen 

(satu.villa@livia.fi sekä info@livia.fi). 

Pöytäkirjantarkastajan sähköposti-ilmoitus liitetään dokumenttina pöytäkirjaan ja sähköisestä etä-

hyväksymisestä tehdään merkintä pöytäkirjan kansilehdelle.  

 

Päätösehdotus: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 

Esitys:     

 

Päätös: 

 

26 § TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 

Yhtymähallitus 17.3.2020 

 

Päätösehdotus:  

 Esitetään noudatettavaksi työjärjestystä § 27-55. 

Päätös: 

mailto:satu.villa@livia.fi
mailto:info@livia.fi
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27 § OIKAISUVAATIMUS KUNTAYHTYMÄN JOHTAJAN PÄÄTÖKSEEN 33/28.2.2020 

KOSKIEN METSÄTIIMIN TIIMINVETÄJÄN IRTISANOUTUMISEN HYVÄKSYMISTÄ 

Yhtymähallitus 17.3.2020  

 

Metsätiimin tiiminvetäjä Matleena Lindström on jättänyt oikaisuvaatimuksen koskien 

kuntayhtymän johtajan päätöstä 33 (28.2.2020), jolla Matleena Lindströmin eroano-

mus tiiminvetäjän tehtävästä on hyväksytty. 

 

Matleena Lindströmin oikaisuvaatimus on liitteenä 7. 

 

Metsätiimissä on tullut syksyllä avoimeksi metsäopettajan virka, joka on julistettu ha-

ettavaksi kaksi kertaa. Ensimmäisellä hakukerralla virkaa ei täytetty, koska hakijat ei-

vät täyttäneet vaadittavia kelpoisuus- eikä työkokemusehtoja. Toisella kerralla virkaa 

haki kaksi henkilöä, jotka eivät täyttäneet kelpoisuusehtoja, mutta joista metsätiimin 

tiiminvetäjän puoliso katsottiin kuitenkin ansioituneemmaksi viran määräaikaiseksi 

hoitajaksi. 

 

Tilanne, jossa aviopari on esimies-alaissuhteessa ei tue esimiehen neutraalisuutta 

työnjohdollisissa tilanteissa eikä mahdollista esimiehen rooliin liittyvää etäisyyttä. 

Asetelma aiheuttaisi erittäin todennäköisesti jännitteitä tiimin toiminnassa.  

 

Lindström perustelee oikaisuvaatimustaan seuraavasti: 

 

1. Kuntayhtymän johtajan ottaessa 6.2.2020 puheeksi avioparin esimies-alaissuhteen 

ongelmallisuuden Lindströmin ei ymmärtänyt kyseessä olleen varsinainen irtisa-

noutuminen vaan asetelmaan liittyvä byrokraattinen prosessi, joka täytyy tällaises-

sa tilanteessa käydä tiimin kanssa läpi. Lindströmin mukaan kuntayhtymän johtaja 

ei tarpeeksi selkeästi tuonut esille, että kyseessä on oikeasti irtisanoutuminen tii-

minvetäjän tehtävästä (oikaisuvaatimuksen kohta 3). 

 

Kuntayhtymän johtaja: 

 

6.2.2020 tilaisuudessa kuntayhtymän johtaja toi esille, että tiiminvetäjän puolisoa 

ei voi palkata, jos Lindström jatkaa tiiminvetäjän tehtävässä. Missään vaiheessa 

keskustelussa ei tullut esille, että Lindström ei ymmärtänyt irtisanoutumisen ole-

van todellinen. 

 

2. Metsätiimi on asiaa käsitellyt Lindströmin johdolla 10.2.2020 ja todennut, että 

”asiassa ei ole ongelmaa” (oikaisuvaatimuksen kohta 4) 

 

Kuntayhtymän johtaja: 

 

Tiiminvetäjän nimittäminen on hallintosäännön § 34 mukaan rehtorin tehtävä, jos-

sa toimivaltaa ei ole tiimillä. 
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3. Ennen päätöstä palkata tiiminvetäjän puoliso ei tuotu asianomaisille tiedoksi, että 

pariskunta ei voi toimia esimies-alaissuhteessa: 

 

Kuntayhtymän johtaja: 

 

kuten Lindström oikaisuvaatimuksessaan toteaa, keskustelu irtisanoutumisesta 

tiiminvetäjän tehtävästä käytiin ennen hänen miehensä palkkauspäätöksen tekoa. 

 

 

Kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila myöntää, että jälkikäteen asiaa Lindströmin 

kanssa läpikäydessä on käynyt selväksi, että hänen olisi tullut selkeämmin varmis-

taa, että Lindström varmasti ymmärtää menettelyn perustelut ja toimenpiteiden 

merkityksen. Missään tapauksessa kyseessä ei ole ollut Lindströmin tarkoituksel-

linen painostaminen eroon tiiminvetäjän tehtävästä. 

 

Valmistelija: talousjohtaja Satu Villa 

 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää  

1) tutkia oikaisuvaatimuksen koskien kuntayhtymän johtajan päätöstä 33/2020 ja 

2) päättää hylätä Matleena Lindströmin oikaisuvaatimuksen koskien kuntayhty-

män johtajan päätöstä 33/2020. 

 

Päätös:  

 

 

 

 

OTE Matleena Lindström 
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28 § TILINPÄÄTÖS 2019 

Yhtymähallitus 17.3.2020 

 

Kuntayhtymän tilikausi on kalenterivuosi. Tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka 

on saatettava yhtymävaltuuston käsiteltäväksi tilikautta seuraavan vuoden kesäkuun 

loppuun mennessä. 

  

 Tilinpäätös ja toimintakertomus varainhoitovuodelta on laadittava ja annettava tilin-

tarkastajille seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä.  

 

 Tilinpäätös on päivättävä sekä hallituksen jäsenten ja esittelijän allekirjoitettava. 

 

Kuntayhtymän alustava tilinpäätös vuodelta 2019 on esitelty kokouksessa 18.2.2020. 

 

Tilinpäätös vuodelta 2019 on viimeistelty ja se on tämän esityslistan liitteenä (liite n:o 

8) samoin kuin henkilöstökertomus (liite n:o 9). 

 

 Kuntayhtymän tilikauden ylijäämä on 115.101 euroa, suunnitelman mukaiset poistot 

701.331 euroa, vuosikate 816.432 euroa ja toimintakate 816.956 euroa.  

 

Opettajien siirtyminen vuosityöaikaan 1.1.2020 muutti lomapalkkavelan laskentape-

rusteita niin, että lomapalkkavelan kirjanpidollinen erä paransi tulosta 192.711,78 €. 

 

Investointiosaan hyväksytyt määrärahat olivat alkuperäisessä talousarviossa yhteensä 

409.688 €. Yhtymävaltuusto päätti 27.8.2019 osallistua metsätilan huutokauppaan, 

jonka voitimmekin 1310000 € kauppahinnalla. Muutetun talousarvion investointien 

määrärahat olivat siten 1 795 488 €ja toteutuneet investoinnit 1 599 457 €.  

 

Valmistelijat: kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila, rehtori Maria Luoma-aho, talous-

johtaja Satu Villa ja taloussuunnittelija Birgitta Åberg 

 

 

 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

  

Yhtymähallitus päättää  

 

1) allekirjoittaa vuoden 2019 tilinpäätöksen (liite n:o 8) yhdessä kuntayhtymän johta-

jan kanssa,  

2) saattaa tilinpäätöksen tilintarkastajan tarkastettavaksi sekä 

3) saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen yhtymä-

valtuuston käsiteltäväksi ja  

4) esittää yhtymävaltuustolle, että ylijäämä 115.100,90 euroa kirjataan ylijäämä-

tilille. 

5) merkitä henkilöstökertomus 2019 (liite nro 9) tiedokseen 

 

 

Päätös:  

 

OTE tilintarkastaja, JHT, HT Sinikka Niitynperä, BDO Audiator Oy 

 tarkastuslautakunta 
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29 § OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA 

Yhtymähallitus 17.3.2020 

 

 

Yhtymähallitus  

23.9.2014 

 

Uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaan koulutuksenjärjestäjällä tulee olla op-

pilaitoskohtainen opiskeluhuoltosuunnitelma. Ammattiopisto Livian opistoille on laa-

dittu yhteinen suunnitelma, johon on kirjattu opiskeluhuollon kokonaistarpeen arvi-

ointi, opiskeluhuollon palvelut, yhteistyötavat, opiskelijoiden suojelu väkivallalta, 

kiusaamiselta ja häirinnältä sekä selvitetty opiskeluhuoltosuunnitelman toteutuminen 

ja omavalvonta.  

 

Opiskeluhuoltosuunnitelman on laatinut kuraattori Janna Aksela. Rehtoriryhmä on kä-

sitellyt suunnitelmaa 6.8.2014. Opiskeluhuollon ohjausryhmä on käsitellyt ja hyväk-

synyt suunnitelman kokouksessaan 4.9.2014. Opiskeluhuoltosuunnitelma on laadittu 

yleisohjeeksi, jota ohjausryhmä päivittää kahden vuoden välein. Yksityiskohtaiset oh-

jeet ovat laatujärjestelmässä. 

 

 Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila 

 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteen mukaisen Peimarin koulutuskuntayhtymän 

opiskeluhuoltosuunnitelman. 

 

 

…………. 

Yhtymähallitus 

17.3.2020 § 28 

 

Ammatillisen koulutuksen lainsäädännön muutoksen myötä opiskeluhuollon termejä 

on päivitetty vuonna 2014 hyväksyttiin suunnitelmaan. Lisäksi toiminnot ja palvelut 

on päivitetty vastaamaan nykytilannetta. 

 

Suunnitelma on käsitelty rehtoriryhmässä 27.2.2020. 

 

Valmistelija: kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila 

 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteen (liite n:o 10) mukaisen Peimarin koulutus-

kuntayhtymän opiskeluhuoltosuunnitelman. 

 

Päätös: 
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30 § AMMATILLISTEN AINEIDEN LEHTORIN VIRAN NRO 6 TÄYTTÄMINEN/ 

AALTO-SETÄLÄ MAIJA 

Yhtymähallitus 17.3.2020 

 

 Kuntalain (410/2015) 87 §:ssä säädetään kunnan henkilöstöstä seuraavasti:  

 

Kunnan palveluksessa oleva henkilöstö on virkasuhteessa tai työsopimussuhteessa 

kuntaan. Virkasuhteesta ja työsopimussuhteesta säädetään erikseen. 

 

Tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa. Tällaista tehtävää 

varten perustetaan virka. Perustellusta syystä henkilö voidaan kuitenkin ottaa tällai-

seen tehtävään virkasuhteeseen myös ilman, että tehtävää varten on perustettu virkaa. 

 

Koulutuskuntayhtymässä on useita vakinaisia opettajia, jotka täyttävät vaaditut kel-

poisuusehdot ja jotka tällä hetkellä toimivat päätoimisen tuntiopettajan virkasuhteessa 

niin, että työtuntimäärät ovat vakiintuneet. Näiden opettajien siirtäminen avoinna ole-

viin lehtorin virkoihin on perusteltua. 

 

Päätoimisen tuntiopettajan voi siirtää toiseen virkasuhteeseen (lehtorin virkaan) viran-

haltijalain 24 §:n nojalla, kun pykälässä säädetyt edellytykset täyttyvät. Pykälän yksi-

tyiskohtaisissa perusteluissa HE 196/2002 on todettu muun ohella seuraavaa:  

 

24 §. Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen. Säännöksen 1 momentissa 

ehdotetaan säädettäväksi voimassaolevaa kuntalain 44 b §:n 1 momentin 1 kohtaa vas-

taavasti kunnan oikeudesta siirtää viranhaltija kunnan toiseen virkasuhteeseen. Ehdo-

tetun säännöksen mukaan viranhaltija voitaisiin siirtää toiseen virkasuhteeseen, jonka 

kelpoisuusvaatimukset hän täyttää ja jota voidaan pitää hänelle sopivana, jos hänen 

asemansa toistaiseksi otettuna tai määräaikaisena viranhaltijana ei muutu ja perusteena 

on toiminnan tai tehtävien uudelleenjärjestelyyn liittyvä perusteltu syy ja hänen varsi-

nainen palkkansa ei alene tai hän on antanut siirtoon suostumuksensa. 

 

Virkojen täytöstä on neuvoteltu Juko ry:n luottamusmiesten kanssa 30.1.2020 ja asia 

on käsitelty yt-elimessä 6.2.2020. Lehtorin virkaan siirrettävälle henkilölle on varattu 

tilaisuus tulla asiasta kuulluksi. 

 

Valmistelija: talousjohtaja Satu Villa 

 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää siirtää lehtorin viran kelpoisuusehdot täyttävän, vakinaisessa 

virassa toimivan päätoimisen tuntiopettajan Maija Aalto-Setälän virkaan nro 6, lehto-

ri, ammatilliset aineet 1.5.2020 alkaen. Maija Aalto-Setälän ensisijainen toimipaikka 

on Tuorla. 

 

 

 

Päätös: 

 

OTE Aalto-Setälä Maija 

 Palkanlaskenta 

 Juko ry pääluottamusmies  
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31 § AMMATILLISTEN AINEIDEN LEHTORIN VIRAN NRO 9 TÄYTTÄMINEN/ 

EKLÖF LEENA 

Yhtymähallitus 17.3.2020 

 

  

Kuntalain (410/2015) 87 §:ssä säädetään kunnan henkilöstöstä seuraavasti:  

 

Kunnan palveluksessa oleva henkilöstö on virkasuhteessa tai työsopimussuhteessa 

kuntaan. Virkasuhteesta ja työsopimussuhteesta säädetään erikseen. 

 

Tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa. Tällaista tehtävää 

varten perustetaan virka. Perustellusta syystä henkilö voidaan kuitenkin ottaa tällai-

seen tehtävään virkasuhteeseen myös ilman, että tehtävää varten on perustettu virkaa. 

 

Koulutuskuntayhtymässä on useita vakinaisia opettajia, jotka täyttävät vaaditut kel-

poisuusehdot ja jotka tällä hetkellä toimivat päätoimisen tuntiopettajan virkasuhteessa 

niin, että työtuntimäärät ovat vakiintuneet. Näiden opettajien siirtäminen avoinna ole-

viin lehtorin virkoihin on perusteltua. 

 

Päätoimisen tuntiopettajan voi siirtää toiseen virkasuhteeseen (lehtorin virkaan) viran-

haltijalain 24 §:n nojalla, kun pykälässä säädetyt edellytykset täyttyvät. Pykälän yksi-

tyiskohtaisissa perusteluissa HE 196/2002 on todettu muun ohella seuraavaa:  

 

24 §. Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen. Säännöksen 1 momentissa 

ehdotetaan säädettäväksi voimassaolevaa kuntalain 44 b §:n 1 momentin 1 kohtaa vas-

taavasti kunnan oikeudesta siirtää viranhaltija kunnan toiseen virkasuhteeseen. Ehdo-

tetun säännöksen mukaan viranhaltija voitaisiin siirtää toiseen virkasuhteeseen, jonka 

kelpoisuusvaatimukset hän täyttää ja jota voidaan pitää hänelle sopivana, jos hänen 

asemansa toistaiseksi otettuna tai määräaikaisena viranhaltijana ei muutu ja perusteena 

on toiminnan tai tehtävien uudelleenjärjestelyyn liittyvä perusteltu syy ja hänen varsi-

nainen palkkansa ei alene tai hän on antanut siirtoon suostumuksensa. 

 

Virkojen täytöstä on neuvoteltu Juko ry:n luottamusmiesten kanssa 30.1.2020 ja asia 

on käsitelty yt-elimessä 6.2.2020. Lehtorin virkaan siirrettävälle henkilölle on varattu 

tilaisuus tulla asiasta kuulluksi. 

 

Valmistelija: talousjohtaja Satu Villa 

 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää siirtää lehtorin viran kelpoisuusehdot täyttävän, vakinaisessa 

virassa toimivan päätoimisen tuntiopettajan Leena Eklöfin virkaan nro 9, lehtori, am-

matilliset aineet 1.5.2020 alkaen. Leena Eklöfin ensisijainen toimipaikka on Paimio. 

 

 

 

Päätös: 

 

OTE Eklöf Leena 

 Palkanlaskenta 

 Juko ry pääluottamusmies  
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32 § AMMATILLISTEN AINEIDEN LEHTORIN VIRAN NRO 10 TÄYTTÄMINEN/ 

JENNY KONRADSDAL 

Yhtymähallitus 17.3.2020 

 

  

Kuntalain (410/2015) 87 §:ssä säädetään kunnan henkilöstöstä seuraavasti:  

 

Kunnan palveluksessa oleva henkilöstö on virkasuhteessa tai työsopimussuhteessa 

kuntaan. Virkasuhteesta ja työsopimussuhteesta säädetään erikseen. 

 

Tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa. Tällaista tehtävää 

varten perustetaan virka. Perustellusta syystä henkilö voidaan kuitenkin ottaa tällai-

seen tehtävään virkasuhteeseen myös ilman, että tehtävää varten on perustettu virkaa. 

 

Koulutuskuntayhtymässä on useita vakinaisia opettajia, jotka täyttävät vaaditut kel-

poisuusehdot ja jotka tällä hetkellä toimivat päätoimisen tuntiopettajan virkasuhteessa 

niin, että työtuntimäärät ovat vakiintuneet. Näiden opettajien siirtäminen avoinna ole-

viin lehtorin virkoihin on perusteltua. 

 

Päätoimisen tuntiopettajan voi siirtää toiseen virkasuhteeseen (lehtorin virkaan) viran-

haltijalain 24 §:n nojalla, kun pykälässä säädetyt edellytykset täyttyvät. Pykälän yksi-

tyiskohtaisissa perusteluissa HE 196/2002 on todettu muun ohella seuraavaa:  

 

24 §. Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen. Säännöksen 1 momentissa 

ehdotetaan säädettäväksi voimassaolevaa kuntalain 44 b §:n 1 momentin 1 kohtaa vas-

taavasti kunnan oikeudesta siirtää viranhaltija kunnan toiseen virkasuhteeseen. Ehdo-

tetun säännöksen mukaan viranhaltija voitaisiin siirtää toiseen virkasuhteeseen, jonka 

kelpoisuusvaatimukset hän täyttää ja jota voidaan pitää hänelle sopivana, jos hänen 

asemansa toistaiseksi otettuna tai määräaikaisena viranhaltijana ei muutu ja perusteena 

on toiminnan tai tehtävien uudelleenjärjestelyyn liittyvä perusteltu syy ja hänen varsi-

nainen palkkansa ei alene tai hän on antanut siirtoon suostumuksensa. 

 

Virkojen täytöstä on neuvoteltu Juko ry:n luottamusmiesten kanssa 30.1.2020 ja asia 

on käsitelty yt-elimessä 6.2.2020. Lehtorin virkaan siirrettävälle henkilölle on varattu 

tilaisuus tulla asiasta kuulluksi. 

 

Valmistelija: talousjohtaja Satu Villa 

 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää siirtää lehtorin viran kelpoisuusehdot täyttävän, vakinaisessa 

virassa toimivan päätoimisen tuntiopettajan Jenny Konradsdalin virkaan nro 10, lehto-

ri, ammatilliset aineet 1.5.2020 alkaen. Jenny Konradsdalin ensisijainen toimipaikka 

on Paimio. 

 

 

Päätös: 

 

OTE Jenny Konradsdal 

 Palkanlaskenta 

 Juko ry pääluottamusmies  
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33 § AMMATILLISTEN AINEIDEN LEHTORIN VIRAN NRO 11 TÄYTTÄMINEN/ 

AALTONEN MARIKA 

Yhtymähallitus 17.3.2020 

 

  

Kuntalain (410/2015) 87 §:ssä säädetään kunnan henkilöstöstä seuraavasti:  

 

Kunnan palveluksessa oleva henkilöstö on virkasuhteessa tai työsopimussuhteessa 

kuntaan. Virkasuhteesta ja työsopimussuhteesta säädetään erikseen. 

 

Tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa. Tällaista tehtävää 

varten perustetaan virka. Perustellusta syystä henkilö voidaan kuitenkin ottaa tällai-

seen tehtävään virkasuhteeseen myös ilman, että tehtävää varten on perustettu virkaa. 

 

Koulutuskuntayhtymässä on useita vakinaisia opettajia, jotka täyttävät vaaditut kel-

poisuusehdot ja jotka tällä hetkellä toimivat päätoimisen tuntiopettajan virkasuhteessa 

niin, että työtuntimäärät ovat vakiintuneet. Näiden opettajien siirtäminen avoinna ole-

viin lehtorin virkoihin on perusteltua. 

 

Päätoimisen tuntiopettajan voi siirtää toiseen virkasuhteeseen (lehtorin virkaan) viran-

haltijalain 24 §:n nojalla, kun pykälässä säädetyt edellytykset täyttyvät. Pykälän yksi-

tyiskohtaisissa perusteluissa HE 196/2002 on todettu muun ohella seuraavaa:  

 

24 §. Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen. Säännöksen 1 momentissa 

ehdotetaan säädettäväksi voimassaolevaa kuntalain 44 b §:n 1 momentin 1 kohtaa vas-

taavasti kunnan oikeudesta siirtää viranhaltija kunnan toiseen virkasuhteeseen. Ehdo-

tetun säännöksen mukaan viranhaltija voitaisiin siirtää toiseen virkasuhteeseen, jonka 

kelpoisuusvaatimukset hän täyttää ja jota voidaan pitää hänelle sopivana, jos hänen 

asemansa toistaiseksi otettuna tai määräaikaisena viranhaltijana ei muutu ja perusteena 

on toiminnan tai tehtävien uudelleenjärjestelyyn liittyvä perusteltu syy ja hänen varsi-

nainen palkkansa ei alene tai hän on antanut siirtoon suostumuksensa. 

 

Virkojen täytöstä on neuvoteltu Juko ry:n luottamusmiesten kanssa 30.1.2020 ja asia 

on käsitelty yt-elimessä 6.2.2020. Lehtorin virkaan siirrettävälle henkilölle on varattu 

tilaisuus tulla asiasta kuulluksi. 

 

Valmistelija: talousjohtaja Satu Villa 

 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää siirtää lehtorin viran kelpoisuusehdot täyttävän, vakinaisessa 

virassa toimivan päätoimisen tuntiopettajan Marika Aaltosen virkaan nro 11, lehtori, 

ammatilliset aineet 1.5.2020 alkaen. Marika Aaltosen ensisijainen toimipaikka on 

Tuorla. 

 

 

Päätös: 

 

OTE Aaltonen Marika 

 Palkanlaskenta 

 Juko ry pääluottamusmies  
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34 § AMMATILLISTEN AINEIDEN LEHTORIN VIRAN NRO 14 TÄYTTÄMINEN/ 

VIRTANEN JUHA 

Yhtymähallitus 17.3.2020 

 

  

Kuntalain (410/2015) 87 §:ssä säädetään kunnan henkilöstöstä seuraavasti:  

 

Kunnan palveluksessa oleva henkilöstö on virkasuhteessa tai työsopimussuhteessa 

kuntaan. Virkasuhteesta ja työsopimussuhteesta säädetään erikseen. 

 

Tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa. Tällaista tehtävää 

varten perustetaan virka. Perustellusta syystä henkilö voidaan kuitenkin ottaa tällai-

seen tehtävään virkasuhteeseen myös ilman, että tehtävää varten on perustettu virkaa. 

 

Koulutuskuntayhtymässä on useita vakinaisia opettajia, jotka täyttävät vaaditut kel-

poisuusehdot ja jotka tällä hetkellä toimivat päätoimisen tuntiopettajan virkasuhteessa 

niin, että työtuntimäärät ovat vakiintuneet. Näiden opettajien siirtäminen avoinna ole-

viin lehtorin virkoihin on perusteltua. 

 

Päätoimisen tuntiopettajan voi siirtää toiseen virkasuhteeseen (lehtorin virkaan) viran-

haltijalain 24 §:n nojalla, kun pykälässä säädetyt edellytykset täyttyvät. Pykälän yksi-

tyiskohtaisissa perusteluissa HE 196/2002 on todettu muun ohella seuraavaa:  

 

24 §. Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen. Säännöksen 1 momentissa 

ehdotetaan säädettäväksi voimassaolevaa kuntalain 44 b §:n 1 momentin 1 kohtaa vas-

taavasti kunnan oikeudesta siirtää viranhaltija kunnan toiseen virkasuhteeseen. Ehdo-

tetun säännöksen mukaan viranhaltija voitaisiin siirtää toiseen virkasuhteeseen, jonka 

kelpoisuusvaatimukset hän täyttää ja jota voidaan pitää hänelle sopivana, jos hänen 

asemansa toistaiseksi otettuna tai määräaikaisena viranhaltijana ei muutu ja perusteena 

on toiminnan tai tehtävien uudelleenjärjestelyyn liittyvä perusteltu syy ja hänen varsi-

nainen palkkansa ei alene tai hän on antanut siirtoon suostumuksensa. 

 

Virkojen täytöstä on neuvoteltu Juko ry:n luottamusmiesten kanssa 30.1.2020 ja asia 

on käsitelty yt-elimessä 6.2.2020. Lehtorin virkaan siirrettävälle henkilölle on varattu 

tilaisuus tulla asiasta kuulluksi. 

 

Valmistelija: talousjohtaja Satu Villa 

 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää siirtää lehtorin viran kelpoisuusehdot täyttävän, vakinaisessa 

virassa toimivan päätoimisen tuntiopettajan Juha Virtasen virkaan nro 14, lehtori, 

ammatilliset aineet 1.5.2020 alkaen. Juha Virtasen ensisijainen toimipaikka on Pai-

mio. 

 

 

Päätös: 

 

OTE Virtanen Juha 

 Palkanlaskenta 

 Juko ry pääluottamusmies  
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35 § AMMATILLISTEN AINEIDEN LEHTORIN VIRAN NRO 19 TÄYTTÄMINEN/ 

ASIKAINEN SARI 

Yhtymähallitus 17.3.2020 

 

  

Kuntalain (410/2015) 87 §:ssä säädetään kunnan henkilöstöstä seuraavasti:  

 

Kunnan palveluksessa oleva henkilöstö on virkasuhteessa tai työsopimussuhteessa 

kuntaan. Virkasuhteesta ja työsopimussuhteesta säädetään erikseen. 

 

Tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa. Tällaista tehtävää 

varten perustetaan virka. Perustellusta syystä henkilö voidaan kuitenkin ottaa tällai-

seen tehtävään virkasuhteeseen myös ilman, että tehtävää varten on perustettu virkaa. 

 

Koulutuskuntayhtymässä on useita vakinaisia opettajia, jotka täyttävät vaaditut kel-

poisuusehdot ja jotka tällä hetkellä toimivat päätoimisen tuntiopettajan virkasuhteessa 

niin, että työtuntimäärät ovat vakiintuneet. Näiden opettajien siirtäminen avoinna ole-

viin lehtorin virkoihin on perusteltua. 

 

Päätoimisen tuntiopettajan voi siirtää toiseen virkasuhteeseen (lehtorin virkaan) viran-

haltijalain 24 §:n nojalla, kun pykälässä säädetyt edellytykset täyttyvät. Pykälän yksi-

tyiskohtaisissa perusteluissa HE 196/2002 on todettu muun ohella seuraavaa:  

 

24 §. Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen. Säännöksen 1 momentissa 

ehdotetaan säädettäväksi voimassaolevaa kuntalain 44 b §:n 1 momentin 1 kohtaa vas-

taavasti kunnan oikeudesta siirtää viranhaltija kunnan toiseen virkasuhteeseen. Ehdo-

tetun säännöksen mukaan viranhaltija voitaisiin siirtää toiseen virkasuhteeseen, jonka 

kelpoisuusvaatimukset hän täyttää ja jota voidaan pitää hänelle sopivana, jos hänen 

asemansa toistaiseksi otettuna tai määräaikaisena viranhaltijana ei muutu ja perusteena 

on toiminnan tai tehtävien uudelleenjärjestelyyn liittyvä perusteltu syy ja hänen varsi-

nainen palkkansa ei alene tai hän on antanut siirtoon suostumuksensa. 

 

Virkojen täytöstä on neuvoteltu Juko ry:n luottamusmiesten kanssa 30.1.2020 ja asia 

on käsitelty yt-elimessä 6.2.2020. Lehtorin virkaan siirrettävälle henkilölle on varattu 

tilaisuus tulla asiasta kuulluksi. 

 

Valmistelija: talousjohtaja Satu Villa 

 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää siirtää lehtorin viran kelpoisuusehdot täyttävän, vakinaisessa 

virassa toimivan päätoimisen tuntiopettajan Sari Asikaisen virkaan nro 19, lehtori, 

ammatilliset aineet 1.5.2020 alkaen. Sari Asikaisen ensisijainen toimipaikka on Tuor-

la. 

 

 

Päätös: 

 

OTE Asikainen Sari 

 Palkanlaskenta 

 Juko ry pääluottamusmies  
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36 § AMMATILLISTEN AINEIDEN LEHTORIN VIRAN NRO 24 TÄYTTÄMINEN/ 

EKMAN JENNA 

Yhtymähallitus 17.3.2020 

 

  

Kuntalain (410/2015) 87 §:ssä säädetään kunnan henkilöstöstä seuraavasti:  

 

Kunnan palveluksessa oleva henkilöstö on virkasuhteessa tai työsopimussuhteessa 

kuntaan. Virkasuhteesta ja työsopimussuhteesta säädetään erikseen. 

 

Tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa. Tällaista tehtävää 

varten perustetaan virka. Perustellusta syystä henkilö voidaan kuitenkin ottaa tällai-

seen tehtävään virkasuhteeseen myös ilman, että tehtävää varten on perustettu virkaa. 

 

Koulutuskuntayhtymässä on useita vakinaisia opettajia, jotka täyttävät vaaditut kel-

poisuusehdot ja jotka tällä hetkellä toimivat päätoimisen tuntiopettajan virkasuhteessa 

niin, että työtuntimäärät ovat vakiintuneet. Näiden opettajien siirtäminen avoinna ole-

viin lehtorin virkoihin on perusteltua. 

 

Päätoimisen tuntiopettajan voi siirtää toiseen virkasuhteeseen (lehtorin virkaan) viran-

haltijalain 24 §:n nojalla, kun pykälässä säädetyt edellytykset täyttyvät. Pykälän yksi-

tyiskohtaisissa perusteluissa HE 196/2002 on todettu muun ohella seuraavaa:  

 

24 §. Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen. Säännöksen 1 momentissa 

ehdotetaan säädettäväksi voimassaolevaa kuntalain 44 b §:n 1 momentin 1 kohtaa vas-

taavasti kunnan oikeudesta siirtää viranhaltija kunnan toiseen virkasuhteeseen. Ehdo-

tetun säännöksen mukaan viranhaltija voitaisiin siirtää toiseen virkasuhteeseen, jonka 

kelpoisuusvaatimukset hän täyttää ja jota voidaan pitää hänelle sopivana, jos hänen 

asemansa toistaiseksi otettuna tai määräaikaisena viranhaltijana ei muutu ja perusteena 

on toiminnan tai tehtävien uudelleenjärjestelyyn liittyvä perusteltu syy ja hänen varsi-

nainen palkkansa ei alene tai hän on antanut siirtoon suostumuksensa. 

 

Virkojen täytöstä on neuvoteltu Juko ry:n luottamusmiesten kanssa 30.1.2020 ja asia 

on käsitelty yt-elimessä 6.2.2020. Lehtorin virkaan siirrettävälle henkilölle on varattu 

tilaisuus tulla asiasta kuulluksi. 

 

Valmistelija: talousjohtaja Satu Villa 

 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää siirtää lehtorin viran kelpoisuusehdot täyttävän, vakinaisessa 

virassa toimivan päätoimisen tuntiopettajan Jenna Ekmanin virkaan nro 24, lehtori, 

ammatilliset aineet 1.5.2020 alkaen. Jenna Ekmanin ensisijainen toimipaikka on Tuor-

la. 

 

 

Päätös: 

 

OTE Ekman Jenna 

 Palkanlaskenta 

 Juko ry pääluottamusmies  
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37 § AMMATILLISTEN AINEIDEN LEHTORIN VIRAN NRO 25 TÄYTTÄMINEN/ 

LINDSTRÖM MATLEENA 

Yhtymähallitus 17.3.2020 

 

  

Kuntalain (410/2015) 87 §:ssä säädetään kunnan henkilöstöstä seuraavasti:  

 

Kunnan palveluksessa oleva henkilöstö on virkasuhteessa tai työsopimussuhteessa 

kuntaan. Virkasuhteesta ja työsopimussuhteesta säädetään erikseen. 

 

Tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa. Tällaista tehtävää 

varten perustetaan virka. Perustellusta syystä henkilö voidaan kuitenkin ottaa tällai-

seen tehtävään virkasuhteeseen myös ilman, että tehtävää varten on perustettu virkaa. 

 

Koulutuskuntayhtymässä on useita vakinaisia opettajia, jotka täyttävät vaaditut kel-

poisuusehdot ja jotka tällä hetkellä toimivat päätoimisen tuntiopettajan virkasuhteessa 

niin, että työtuntimäärät ovat vakiintuneet. Näiden opettajien siirtäminen avoinna ole-

viin lehtorin virkoihin on perusteltua. 

 

Päätoimisen tuntiopettajan voi siirtää toiseen virkasuhteeseen (lehtorin virkaan) viran-

haltijalain 24 §:n nojalla, kun pykälässä säädetyt edellytykset täyttyvät. Pykälän yksi-

tyiskohtaisissa perusteluissa HE 196/2002 on todettu muun ohella seuraavaa:  

 

24 §. Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen. Säännöksen 1 momentissa 

ehdotetaan säädettäväksi voimassaolevaa kuntalain 44 b §:n 1 momentin 1 kohtaa vas-

taavasti kunnan oikeudesta siirtää viranhaltija kunnan toiseen virkasuhteeseen. Ehdo-

tetun säännöksen mukaan viranhaltija voitaisiin siirtää toiseen virkasuhteeseen, jonka 

kelpoisuusvaatimukset hän täyttää ja jota voidaan pitää hänelle sopivana, jos hänen 

asemansa toistaiseksi otettuna tai määräaikaisena viranhaltijana ei muutu ja perusteena 

on toiminnan tai tehtävien uudelleenjärjestelyyn liittyvä perusteltu syy ja hänen varsi-

nainen palkkansa ei alene tai hän on antanut siirtoon suostumuksensa. 

 

Virkojen täytöstä on neuvoteltu Juko ry:n luottamusmiesten kanssa 30.1.2020 ja asia 

on käsitelty yt-elimessä 6.2.2020. Lehtorin virkaan siirrettävälle henkilölle on varattu 

tilaisuus tulla asiasta kuulluksi. 

 

Valmistelija: talousjohtaja Satu Villa 

 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää siirtää lehtorin viran kelpoisuusehdot täyttävän, vakinaisessa 

virassa toimivan päätoimisen tuntiopettajan Matleena Lindströmin virkaan nro 25, 

lehtori, ammatilliset aineet 1.5.2020 alkaen. Matleena Lindströmin ensisijainen toimi-

paikka on Tuorla. 

 

 

Päätös: 

 

OTE Lindström Matleena 

 Palkanlaskenta 

 Juko ry pääluottamusmies  
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38 § AMMATILLISTEN AINEIDEN LEHTORIN VIRAN NRO 27 TÄYTTÄMINEN/ 

HEINO PÄIVI 

Yhtymähallitus 17.3.2020 

 

  

Kuntalain (410/2015) 87 §:ssä säädetään kunnan henkilöstöstä seuraavasti:  

 

Kunnan palveluksessa oleva henkilöstö on virkasuhteessa tai työsopimussuhteessa 

kuntaan. Virkasuhteesta ja työsopimussuhteesta säädetään erikseen. 

 

Tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa. Tällaista tehtävää 

varten perustetaan virka. Perustellusta syystä henkilö voidaan kuitenkin ottaa tällai-

seen tehtävään virkasuhteeseen myös ilman, että tehtävää varten on perustettu virkaa. 

 

Koulutuskuntayhtymässä on useita vakinaisia opettajia, jotka täyttävät vaaditut kel-

poisuusehdot ja jotka tällä hetkellä toimivat päätoimisen tuntiopettajan virkasuhteessa 

niin, että työtuntimäärät ovat vakiintuneet. Näiden opettajien siirtäminen avoinna ole-

viin lehtorin virkoihin on perusteltua. 

 

Päätoimisen tuntiopettajan voi siirtää toiseen virkasuhteeseen (lehtorin virkaan) viran-

haltijalain 24 §:n nojalla, kun pykälässä säädetyt edellytykset täyttyvät. Pykälän yksi-

tyiskohtaisissa perusteluissa HE 196/2002 on todettu muun ohella seuraavaa:  

 

24 §. Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen. Säännöksen 1 momentissa 

ehdotetaan säädettäväksi voimassaolevaa kuntalain 44 b §:n 1 momentin 1 kohtaa vas-

taavasti kunnan oikeudesta siirtää viranhaltija kunnan toiseen virkasuhteeseen. Ehdo-

tetun säännöksen mukaan viranhaltija voitaisiin siirtää toiseen virkasuhteeseen, jonka 

kelpoisuusvaatimukset hän täyttää ja jota voidaan pitää hänelle sopivana, jos hänen 

asemansa toistaiseksi otettuna tai määräaikaisena viranhaltijana ei muutu ja perusteena 

on toiminnan tai tehtävien uudelleenjärjestelyyn liittyvä perusteltu syy ja hänen varsi-

nainen palkkansa ei alene tai hän on antanut siirtoon suostumuksensa. 

 

Virkojen täytöstä on neuvoteltu Juko ry:n luottamusmiesten kanssa 30.1.2020 ja asia 

on käsitelty yt-elimessä 6.2.2020. Lehtorin virkaan siirrettävälle henkilölle on varattu 

tilaisuus tulla asiasta kuulluksi. 

 

Valmistelija: talousjohtaja Satu Villa 

 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää siirtää lehtorin viran kelpoisuusehdot täyttävän, vakinaisessa 

virassa toimivan päätoimisen tuntiopettajan Päivi Heinon virkaan nro 27, lehtori, am-

matilliset aineet 1.5.2020 alkaen. Päivi Heinon ensisijainen toimipaikka on Tuorla. 

 

 

Päätös: 

 

OTE Heino Päivi 

 Palkanlaskenta 

 Juko ry pääluottamusmies  
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39 § AMMATILLISTEN AINEIDEN LEHTORIN VIRAN NRO 29 TÄYTTÄMINEN/ 

VIITANEN MARKKU 

Yhtymähallitus 17.3.2020 

 

  

Kuntalain (410/2015) 87 §:ssä säädetään kunnan henkilöstöstä seuraavasti:  

 

Kunnan palveluksessa oleva henkilöstö on virkasuhteessa tai työsopimussuhteessa 

kuntaan. Virkasuhteesta ja työsopimussuhteesta säädetään erikseen. 

 

Tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa. Tällaista tehtävää 

varten perustetaan virka. Perustellusta syystä henkilö voidaan kuitenkin ottaa tällai-

seen tehtävään virkasuhteeseen myös ilman, että tehtävää varten on perustettu virkaa. 

 

Koulutuskuntayhtymässä on useita vakinaisia opettajia, jotka täyttävät vaaditut kel-

poisuusehdot ja jotka tällä hetkellä toimivat päätoimisen tuntiopettajan virkasuhteessa 

niin, että työtuntimäärät ovat vakiintuneet. Näiden opettajien siirtäminen avoinna ole-

viin lehtorin virkoihin on perusteltua. 

 

Päätoimisen tuntiopettajan voi siirtää toiseen virkasuhteeseen (lehtorin virkaan) viran-

haltijalain 24 §:n nojalla, kun pykälässä säädetyt edellytykset täyttyvät. Pykälän yksi-

tyiskohtaisissa perusteluissa HE 196/2002 on todettu muun ohella seuraavaa:  

 

24 §. Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen. Säännöksen 1 momentissa 

ehdotetaan säädettäväksi voimassaolevaa kuntalain 44 b §:n 1 momentin 1 kohtaa vas-

taavasti kunnan oikeudesta siirtää viranhaltija kunnan toiseen virkasuhteeseen. Ehdo-

tetun säännöksen mukaan viranhaltija voitaisiin siirtää toiseen virkasuhteeseen, jonka 

kelpoisuusvaatimukset hän täyttää ja jota voidaan pitää hänelle sopivana, jos hänen 

asemansa toistaiseksi otettuna tai määräaikaisena viranhaltijana ei muutu ja perusteena 

on toiminnan tai tehtävien uudelleenjärjestelyyn liittyvä perusteltu syy ja hänen varsi-

nainen palkkansa ei alene tai hän on antanut siirtoon suostumuksensa. 

 

Virkojen täytöstä on neuvoteltu Juko ry:n luottamusmiesten kanssa 30.1.2020 ja asia 

on käsitelty yt-elimessä 6.2.2020. Lehtorin virkaan siirrettävälle henkilölle on varattu 

tilaisuus tulla asiasta kuulluksi. 

 

Valmistelija: talousjohtaja Satu Villa 

 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää siirtää lehtorin viran kelpoisuusehdot täyttävän, vakinaisessa 

virassa toimivan päätoimisen tuntiopettajan Markku Viitasen virkaan nro 29, lehtori, 

ammatilliset aineet 1.5.2020 alkaen. Markku Viitasen ensisijainen toimipaikka on 

Paimio. 

 

 

Päätös: 

 

OTE Viitanen Markku 

 Palkanlaskenta 

 Juko ry pääluottamusmies  
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40 § AMMATILLISTEN AINEIDEN LEHTORIN VIRAN NRO 31 TÄYTTÄMINEN/ 

JAAKOLA-JOENTO JAANA 

Yhtymähallitus 17.3.2020 

 

  

Kuntalain (410/2015) 87 §:ssä säädetään kunnan henkilöstöstä seuraavasti:  

 

Kunnan palveluksessa oleva henkilöstö on virkasuhteessa tai työsopimussuhteessa 

kuntaan. Virkasuhteesta ja työsopimussuhteesta säädetään erikseen. 

 

Tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa. Tällaista tehtävää 

varten perustetaan virka. Perustellusta syystä henkilö voidaan kuitenkin ottaa tällai-

seen tehtävään virkasuhteeseen myös ilman, että tehtävää varten on perustettu virkaa. 

 

Koulutuskuntayhtymässä on useita vakinaisia opettajia, jotka täyttävät vaaditut kel-

poisuusehdot ja jotka tällä hetkellä toimivat päätoimisen tuntiopettajan virkasuhteessa 

niin, että työtuntimäärät ovat vakiintuneet. Näiden opettajien siirtäminen avoinna ole-

viin lehtorin virkoihin on perusteltua. 

 

Päätoimisen tuntiopettajan voi siirtää toiseen virkasuhteeseen (lehtorin virkaan) viran-

haltijalain 24 §:n nojalla, kun pykälässä säädetyt edellytykset täyttyvät. Pykälän yksi-

tyiskohtaisissa perusteluissa HE 196/2002 on todettu muun ohella seuraavaa:  

 

24 §. Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen. Säännöksen 1 momentissa 

ehdotetaan säädettäväksi voimassaolevaa kuntalain 44 b §:n 1 momentin 1 kohtaa vas-

taavasti kunnan oikeudesta siirtää viranhaltija kunnan toiseen virkasuhteeseen. Ehdo-

tetun säännöksen mukaan viranhaltija voitaisiin siirtää toiseen virkasuhteeseen, jonka 

kelpoisuusvaatimukset hän täyttää ja jota voidaan pitää hänelle sopivana, jos hänen 

asemansa toistaiseksi otettuna tai määräaikaisena viranhaltijana ei muutu ja perusteena 

on toiminnan tai tehtävien uudelleenjärjestelyyn liittyvä perusteltu syy ja hänen varsi-

nainen palkkansa ei alene tai hän on antanut siirtoon suostumuksensa. 

 

Virkojen täytöstä on neuvoteltu Juko ry:n luottamusmiesten kanssa 30.1.2020 ja asia 

on käsitelty yt-elimessä 6.2.2020. Lehtorin virkaan siirrettävälle henkilölle on varattu 

tilaisuus tulla asiasta kuulluksi. 

 

Valmistelija: talousjohtaja Satu Villa 

 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää siirtää lehtorin viran kelpoisuusehdot täyttävän, vakinaisessa 

virassa toimivan päätoimisen tuntiopettajan Jaana Jaakola-Joennon virkaan nro 31, 

lehtori, ammatilliset aineet 1.5.2020 alkaen. Jaana Jaakola-Joennon ensisijainen toi-

mipaikka on Tuorla. 

 

 

Päätös: 

 

OTE Jaakola-Joento Jaana 

 Palkanlaskenta 

 Juko ry pääluottamusmies  
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41 § AMMATILLISTEN AINEIDEN LEHTORIN VIRAN NRO 35 TÄYTTÄMINEN/ 

LAAKSONEN TOMI 

Yhtymähallitus 17.3.2020 

 

  

Kuntalain (410/2015) 87 §:ssä säädetään kunnan henkilöstöstä seuraavasti:  

 

Kunnan palveluksessa oleva henkilöstö on virkasuhteessa tai työsopimussuhteessa 

kuntaan. Virkasuhteesta ja työsopimussuhteesta säädetään erikseen. 

 

Tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa. Tällaista tehtävää 

varten perustetaan virka. Perustellusta syystä henkilö voidaan kuitenkin ottaa tällai-

seen tehtävään virkasuhteeseen myös ilman, että tehtävää varten on perustettu virkaa. 

 

Koulutuskuntayhtymässä on useita vakinaisia opettajia, jotka täyttävät vaaditut kel-

poisuusehdot ja jotka tällä hetkellä toimivat päätoimisen tuntiopettajan virkasuhteessa 

niin, että työtuntimäärät ovat vakiintuneet. Näiden opettajien siirtäminen avoinna ole-

viin lehtorin virkoihin on perusteltua. 

 

Päätoimisen tuntiopettajan voi siirtää toiseen virkasuhteeseen (lehtorin virkaan) viran-

haltijalain 24 §:n nojalla, kun pykälässä säädetyt edellytykset täyttyvät. Pykälän yksi-

tyiskohtaisissa perusteluissa HE 196/2002 on todettu muun ohella seuraavaa:  

 

24 §. Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen. Säännöksen 1 momentissa 

ehdotetaan säädettäväksi voimassaolevaa kuntalain 44 b §:n 1 momentin 1 kohtaa vas-

taavasti kunnan oikeudesta siirtää viranhaltija kunnan toiseen virkasuhteeseen. Ehdo-

tetun säännöksen mukaan viranhaltija voitaisiin siirtää toiseen virkasuhteeseen, jonka 

kelpoisuusvaatimukset hän täyttää ja jota voidaan pitää hänelle sopivana, jos hänen 

asemansa toistaiseksi otettuna tai määräaikaisena viranhaltijana ei muutu ja perusteena 

on toiminnan tai tehtävien uudelleenjärjestelyyn liittyvä perusteltu syy ja hänen varsi-

nainen palkkansa ei alene tai hän on antanut siirtoon suostumuksensa. 

 

Virkojen täytöstä on neuvoteltu Juko ry:n luottamusmiesten kanssa 30.1.2020 ja asia 

on käsitelty yt-elimessä 6.2.2020. Lehtorin virkaan siirrettävälle henkilölle on varattu 

tilaisuus tulla asiasta kuulluksi. 

 

Valmistelija: talousjohtaja Satu Villa 

 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää siirtää lehtorin viran kelpoisuusehdot täyttävän, vakinaisessa 

virassa toimivan päätoimisen tuntiopettajan Tomi Laaksosen virkaan nro 35, lehtori, 

ammatilliset aineet 1.5.2020 alkaen. Tomi Laaksosen ensisijainen toimipaikka on 

Tuorla. 

 

 

Päätös: 

 

OTE Laaksonen Tomi 

 Palkanlaskenta 

 Juko ry pääluottamusmies  
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42 § AMMATILLISTEN AINEIDEN LEHTORIN VIRAN NRO 36 TÄYTTÄMINEN/ 

RINNE TIINA 

Yhtymähallitus 17.3.2020 

 

  

Kuntalain (410/2015) 87 §:ssä säädetään kunnan henkilöstöstä seuraavasti:  

 

Kunnan palveluksessa oleva henkilöstö on virkasuhteessa tai työsopimussuhteessa 

kuntaan. Virkasuhteesta ja työsopimussuhteesta säädetään erikseen. 

 

Tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa. Tällaista tehtävää 

varten perustetaan virka. Perustellusta syystä henkilö voidaan kuitenkin ottaa tällai-

seen tehtävään virkasuhteeseen myös ilman, että tehtävää varten on perustettu virkaa. 

 

Koulutuskuntayhtymässä on useita vakinaisia opettajia, jotka täyttävät vaaditut kel-

poisuusehdot ja jotka tällä hetkellä toimivat päätoimisen tuntiopettajan virkasuhteessa 

niin, että työtuntimäärät ovat vakiintuneet. Näiden opettajien siirtäminen avoinna ole-

viin lehtorin virkoihin on perusteltua. 

 

Päätoimisen tuntiopettajan voi siirtää toiseen virkasuhteeseen (lehtorin virkaan) viran-

haltijalain 24 §:n nojalla, kun pykälässä säädetyt edellytykset täyttyvät. Pykälän yksi-

tyiskohtaisissa perusteluissa HE 196/2002 on todettu muun ohella seuraavaa:  

 

24 §. Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen. Säännöksen 1 momentissa 

ehdotetaan säädettäväksi voimassaolevaa kuntalain 44 b §:n 1 momentin 1 kohtaa vas-

taavasti kunnan oikeudesta siirtää viranhaltija kunnan toiseen virkasuhteeseen. Ehdo-

tetun säännöksen mukaan viranhaltija voitaisiin siirtää toiseen virkasuhteeseen, jonka 

kelpoisuusvaatimukset hän täyttää ja jota voidaan pitää hänelle sopivana, jos hänen 

asemansa toistaiseksi otettuna tai määräaikaisena viranhaltijana ei muutu ja perusteena 

on toiminnan tai tehtävien uudelleenjärjestelyyn liittyvä perusteltu syy ja hänen varsi-

nainen palkkansa ei alene tai hän on antanut siirtoon suostumuksensa. 

 

Virkojen täytöstä on neuvoteltu Juko ry:n luottamusmiesten kanssa 30.1.2020 ja asia 

on käsitelty yt-elimessä 6.2.2020. Lehtorin virkaan siirrettävälle henkilölle on varattu 

tilaisuus tulla asiasta kuulluksi. 

 

Valmistelija: talousjohtaja Satu Villa 

 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää siirtää lehtorin viran kelpoisuusehdot täyttävän, vakinaisessa 

virassa toimivan päätoimisen tuntiopettajan Tiina Rinteen virkaan nro 36, lehtori, 

ammatilliset aineet 1.5.2020 alkaen. Tiina Rinteen ensisijainen toimipaikka on Tuorla. 

 

 

Päätös: 

OTE Rinne Tiina 

 Palkanlaskenta 

 Juko ry pääluottamusmies  
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43 § YHTEISTEN AINEIDEN LEHTORIN VIRAN NRO 53 TÄYTTÄMINEN/ 

JÜNGER HEIKKI 

Yhtymähallitus 17.3.2020 

 

  

Kuntalain (410/2015) 87 §:ssä säädetään kunnan henkilöstöstä seuraavasti:  

 

Kunnan palveluksessa oleva henkilöstö on virkasuhteessa tai työsopimussuhteessa 

kuntaan. Virkasuhteesta ja työsopimussuhteesta säädetään erikseen. 

 

Tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa. Tällaista tehtävää 

varten perustetaan virka. Perustellusta syystä henkilö voidaan kuitenkin ottaa tällai-

seen tehtävään virkasuhteeseen myös ilman, että tehtävää varten on perustettu virkaa. 

 

Koulutuskuntayhtymässä on useita vakinaisia opettajia, jotka täyttävät vaaditut kel-

poisuusehdot ja jotka tällä hetkellä toimivat päätoimisen tuntiopettajan virkasuhteessa 

niin, että työtuntimäärät ovat vakiintuneet. Näiden opettajien siirtäminen avoinna ole-

viin lehtorin virkoihin on perusteltua. 

 

Päätoimisen tuntiopettajan voi siirtää toiseen virkasuhteeseen (lehtorin virkaan) viran-

haltijalain 24 §:n nojalla, kun pykälässä säädetyt edellytykset täyttyvät. Pykälän yksi-

tyiskohtaisissa perusteluissa HE 196/2002 on todettu muun ohella seuraavaa:  

 

24 §. Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen. Säännöksen 1 momentissa 

ehdotetaan säädettäväksi voimassaolevaa kuntalain 44 b §:n 1 momentin 1 kohtaa vas-

taavasti kunnan oikeudesta siirtää viranhaltija kunnan toiseen virkasuhteeseen. Ehdo-

tetun säännöksen mukaan viranhaltija voitaisiin siirtää toiseen virkasuhteeseen, jonka 

kelpoisuusvaatimukset hän täyttää ja jota voidaan pitää hänelle sopivana, jos hänen 

asemansa toistaiseksi otettuna tai määräaikaisena viranhaltijana ei muutu ja perusteena 

on toiminnan tai tehtävien uudelleenjärjestelyyn liittyvä perusteltu syy ja hänen varsi-

nainen palkkansa ei alene tai hän on antanut siirtoon suostumuksensa. 

 

Virkojen täytöstä on neuvoteltu Juko ry:n luottamusmiesten kanssa 30.1.2020 ja asia 

on käsitelty yt-elimessä 6.2.2020. Lehtorin virkaan siirrettävälle henkilölle on varattu 

tilaisuus tulla asiasta kuulluksi. 

 

Valmistelija: talousjohtaja Satu Villa 

 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää siirtää lehtorin viran kelpoisuusehdot täyttävän, vakinaisessa 

virassa toimivan päätoimisen tuntiopettajan Heikki Jüngerin virkaan nro 53, lehtori, 

yhteiset aineet 1.5.2020 alkaen. Heikki Jüngerin ensisijainen toimipaikka on sosiaali- 

ja terveysopisto. 

 

 

Päätös: 

 

OTE Jünger Heikki 

 Palkanlaskenta 

 Juko ry pääluottamusmies  
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44 § AMMATILLISTEN AINEIDEN LEHTORIN VIRAN NRO 59 TÄYTTÄMINEN/ 

PUISTO MIRJA 

Yhtymähallitus 17.3.2020 

 

  

Kuntalain (410/2015) 87 §:ssä säädetään kunnan henkilöstöstä seuraavasti:  

 

Kunnan palveluksessa oleva henkilöstö on virkasuhteessa tai työsopimussuhteessa 

kuntaan. Virkasuhteesta ja työsopimussuhteesta säädetään erikseen. 

 

Tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa. Tällaista tehtävää 

varten perustetaan virka. Perustellusta syystä henkilö voidaan kuitenkin ottaa tällai-

seen tehtävään virkasuhteeseen myös ilman, että tehtävää varten on perustettu virkaa. 

 

Koulutuskuntayhtymässä on useita vakinaisia opettajia, jotka täyttävät vaaditut kel-

poisuusehdot ja jotka tällä hetkellä toimivat päätoimisen tuntiopettajan virkasuhteessa 

niin, että työtuntimäärät ovat vakiintuneet. Näiden opettajien siirtäminen avoinna ole-

viin lehtorin virkoihin on perusteltua. 

 

Päätoimisen tuntiopettajan voi siirtää toiseen virkasuhteeseen (lehtorin virkaan) viran-

haltijalain 24 §:n nojalla, kun pykälässä säädetyt edellytykset täyttyvät. Pykälän yksi-

tyiskohtaisissa perusteluissa HE 196/2002 on todettu muun ohella seuraavaa:  

 

24 §. Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen. Säännöksen 1 momentissa 

ehdotetaan säädettäväksi voimassaolevaa kuntalain 44 b §:n 1 momentin 1 kohtaa vas-

taavasti kunnan oikeudesta siirtää viranhaltija kunnan toiseen virkasuhteeseen. Ehdo-

tetun säännöksen mukaan viranhaltija voitaisiin siirtää toiseen virkasuhteeseen, jonka 

kelpoisuusvaatimukset hän täyttää ja jota voidaan pitää hänelle sopivana, jos hänen 

asemansa toistaiseksi otettuna tai määräaikaisena viranhaltijana ei muutu ja perusteena 

on toiminnan tai tehtävien uudelleenjärjestelyyn liittyvä perusteltu syy ja hänen varsi-

nainen palkkansa ei alene tai hän on antanut siirtoon suostumuksensa. 

 

Virkojen täytöstä on neuvoteltu Juko ry:n luottamusmiesten kanssa 30.1.2020 ja asia 

on käsitelty yt-elimessä 6.2.2020. Lehtorin virkaan siirrettävälle henkilölle on varattu 

tilaisuus tulla asiasta kuulluksi. 

 

Valmistelija: talousjohtaja Satu Villa 

 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää siirtää lehtorin viran kelpoisuusehdot täyttävän, vakinaisessa 

virassa toimivan päätoimisen tuntiopettajan Mirja Puiston virkaan nro 59, lehtori, 

ammatilliset aineet 1.5.2020 alkaen. Mirja Puiston ensisijainen toimipaikka on sosiaa-

li- ja terveysopisto. 

 

 

Päätös: 

OTE Puisto Mirja 

 Palkanlaskenta 

 Juko ry pääluottamusmies  
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45 § AMMATILLISTEN AINEIDEN LEHTORIN VIRAN NRO 60 TÄYTTÄMINEN/ 

SÖDERHOLM ANNELI 

Yhtymähallitus 17.3.2020 

 

  

Kuntalain (410/2015) 87 §:ssä säädetään kunnan henkilöstöstä seuraavasti:  

 

Kunnan palveluksessa oleva henkilöstö on virkasuhteessa tai työsopimussuhteessa 

kuntaan. Virkasuhteesta ja työsopimussuhteesta säädetään erikseen. 

 

Tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa. Tällaista tehtävää 

varten perustetaan virka. Perustellusta syystä henkilö voidaan kuitenkin ottaa tällai-

seen tehtävään virkasuhteeseen myös ilman, että tehtävää varten on perustettu virkaa. 

 

Koulutuskuntayhtymässä on useita vakinaisia opettajia, jotka täyttävät vaaditut kel-

poisuusehdot ja jotka tällä hetkellä toimivat päätoimisen tuntiopettajan virkasuhteessa 

niin, että työtuntimäärät ovat vakiintuneet. Näiden opettajien siirtäminen avoinna ole-

viin lehtorin virkoihin on perusteltua. 

 

Päätoimisen tuntiopettajan voi siirtää toiseen virkasuhteeseen (lehtorin virkaan) viran-

haltijalain 24 §:n nojalla, kun pykälässä säädetyt edellytykset täyttyvät. Pykälän yksi-

tyiskohtaisissa perusteluissa HE 196/2002 on todettu muun ohella seuraavaa:  

 

24 §. Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen. Säännöksen 1 momentissa 

ehdotetaan säädettäväksi voimassaolevaa kuntalain 44 b §:n 1 momentin 1 kohtaa vas-

taavasti kunnan oikeudesta siirtää viranhaltija kunnan toiseen virkasuhteeseen. Ehdo-

tetun säännöksen mukaan viranhaltija voitaisiin siirtää toiseen virkasuhteeseen, jonka 

kelpoisuusvaatimukset hän täyttää ja jota voidaan pitää hänelle sopivana, jos hänen 

asemansa toistaiseksi otettuna tai määräaikaisena viranhaltijana ei muutu ja perusteena 

on toiminnan tai tehtävien uudelleenjärjestelyyn liittyvä perusteltu syy ja hänen varsi-

nainen palkkansa ei alene tai hän on antanut siirtoon suostumuksensa. 

 

Virkojen täytöstä on neuvoteltu Juko ry:n luottamusmiesten kanssa 30.1.2020 ja asia 

on käsitelty yt-elimessä 6.2.2020. Lehtorin virkaan siirrettävälle henkilölle on varattu 

tilaisuus tulla asiasta kuulluksi. 

 

Valmistelija: talousjohtaja Satu Villa 

 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää siirtää lehtorin viran kelpoisuusehdot täyttävän, vakinaisessa 

virassa toimivan päätoimisen tuntiopettajan Anneli Söderholmin virkaan nro 60, leh-

tori, ammatilliset aineet 1.5.2020 alkaen. Viran ensisijainen toimipaikka on sosiaali- 

ja terveysopisto. 

 

 

Päätös: 

OTE Söderholm Anneli 

 Palkanlaskenta 

 Juko ry pääluottamusmies  
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46 § YHTEISTEN AINEIDEN LEHTORIN VIRAN NRO 61 TÄYTTÄMINEN/ 

LINDROOS TIMO 

Yhtymähallitus 17.3.2020 

 

  

Kuntalain (410/2015) 87 §:ssä säädetään kunnan henkilöstöstä seuraavasti:  

 

Kunnan palveluksessa oleva henkilöstö on virkasuhteessa tai työsopimussuhteessa 

kuntaan. Virkasuhteesta ja työsopimussuhteesta säädetään erikseen. 

 

Tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa. Tällaista tehtävää 

varten perustetaan virka. Perustellusta syystä henkilö voidaan kuitenkin ottaa tällai-

seen tehtävään virkasuhteeseen myös ilman, että tehtävää varten on perustettu virkaa. 

 

Koulutuskuntayhtymässä on useita vakinaisia opettajia, jotka täyttävät vaaditut kel-

poisuusehdot ja jotka tällä hetkellä toimivat päätoimisen tuntiopettajan virkasuhteessa 

niin, että työtuntimäärät ovat vakiintuneet. Näiden opettajien siirtäminen avoinna ole-

viin lehtorin virkoihin on perusteltua. 

 

Päätoimisen tuntiopettajan voi siirtää toiseen virkasuhteeseen (lehtorin virkaan) viran-

haltijalain 24 §:n nojalla, kun pykälässä säädetyt edellytykset täyttyvät. Pykälän yksi-

tyiskohtaisissa perusteluissa HE 196/2002 on todettu muun ohella seuraavaa:  

 

24 §. Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen. Säännöksen 1 momentissa 

ehdotetaan säädettäväksi voimassaolevaa kuntalain 44 b §:n 1 momentin 1 kohtaa vas-

taavasti kunnan oikeudesta siirtää viranhaltija kunnan toiseen virkasuhteeseen. Ehdo-

tetun säännöksen mukaan viranhaltija voitaisiin siirtää toiseen virkasuhteeseen, jonka 

kelpoisuusvaatimukset hän täyttää ja jota voidaan pitää hänelle sopivana, jos hänen 

asemansa toistaiseksi otettuna tai määräaikaisena viranhaltijana ei muutu ja perusteena 

on toiminnan tai tehtävien uudelleenjärjestelyyn liittyvä perusteltu syy ja hänen varsi-

nainen palkkansa ei alene tai hän on antanut siirtoon suostumuksensa. 

 

Virkojen täytöstä on neuvoteltu Juko ry:n luottamusmiesten kanssa 30.1.2020 ja asia 

on käsitelty yt-elimessä 6.2.2020. Lehtorin virkaan siirrettävälle henkilölle on varattu 

tilaisuus tulla asiasta kuulluksi. 

 

Valmistelija: talousjohtaja Satu Villa 

 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää siirtää lehtorin viran kelpoisuusehdot täyttävän, vakinaisessa 

virassa toimivan päätoimisen tuntiopettajan Timo Lindroosin virkaan nro 61, lehtori, 

ammatilliset aineet 1.5.2020 alkaen. Timo Lindroosin ensisijainen toimipaikka on so-

siaali- ja terveysopisto. 

 

 

Päätös: 

 

OTE Lindroos Timo 

 Palkanlaskenta 

 Juko ry pääluottamusmies  
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47 § YHTEISTEN AINEIDEN LEHTORIN VIRAN NRO 66 TÄYTTÄMINEN/ 

VÄHÄTALO EVA 

Yhtymähallitus 17.3.2020 

 

  

Kuntalain (410/2015) 87 §:ssä säädetään kunnan henkilöstöstä seuraavasti:  

 

Kunnan palveluksessa oleva henkilöstö on virkasuhteessa tai työsopimussuhteessa 

kuntaan. Virkasuhteesta ja työsopimussuhteesta säädetään erikseen. 

 

Tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa. Tällaista tehtävää 

varten perustetaan virka. Perustellusta syystä henkilö voidaan kuitenkin ottaa tällai-

seen tehtävään virkasuhteeseen myös ilman, että tehtävää varten on perustettu virkaa. 

 

Koulutuskuntayhtymässä on useita vakinaisia opettajia, jotka täyttävät vaaditut kel-

poisuusehdot ja jotka tällä hetkellä toimivat päätoimisen tuntiopettajan virkasuhteessa 

niin, että työtuntimäärät ovat vakiintuneet. Näiden opettajien siirtäminen avoinna ole-

viin lehtorin virkoihin on perusteltua. 

 

Päätoimisen tuntiopettajan voi siirtää toiseen virkasuhteeseen (lehtorin virkaan) viran-

haltijalain 24 §:n nojalla, kun pykälässä säädetyt edellytykset täyttyvät. Pykälän yksi-

tyiskohtaisissa perusteluissa HE 196/2002 on todettu muun ohella seuraavaa:  

 

24 §. Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen. Säännöksen 1 momentissa 

ehdotetaan säädettäväksi voimassaolevaa kuntalain 44 b §:n 1 momentin 1 kohtaa vas-

taavasti kunnan oikeudesta siirtää viranhaltija kunnan toiseen virkasuhteeseen. Ehdo-

tetun säännöksen mukaan viranhaltija voitaisiin siirtää toiseen virkasuhteeseen, jonka 

kelpoisuusvaatimukset hän täyttää ja jota voidaan pitää hänelle sopivana, jos hänen 

asemansa toistaiseksi otettuna tai määräaikaisena viranhaltijana ei muutu ja perusteena 

on toiminnan tai tehtävien uudelleenjärjestelyyn liittyvä perusteltu syy ja hänen varsi-

nainen palkkansa ei alene tai hän on antanut siirtoon suostumuksensa. 

 

Virkojen täytöstä on neuvoteltu Juko ry:n luottamusmiesten kanssa 30.1.2020 ja asia 

on käsitelty yt-elimessä 6.2.2020. Lehtorin virkaan siirrettävälle henkilölle on varattu 

tilaisuus tulla asiasta kuulluksi. 

 

Valmistelija: talousjohtaja Satu Villa 

 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää siirtää lehtorin viran kelpoisuusehdot täyttävän, vakinaisessa 

virassa toimivan päätoimisen tuntiopettajan Eva Vähätalon virkaan nro 66, lehtori, yh-

teiset aineet 1.5.2020 alkaen. Eva Vähätalon ensisijainen toimipaikka on sosiaali- ja 

terveysopisto. 

 

 

Päätös: 

 

OTE Vähätalo Eva 

 Palkanlaskenta 

 Juko ry pääluottamusmies  
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48 § AMMATILLISTEN AINEIDEN LEHTORIN VIRAN NRO 83 VIRAN NIMIKKEEN 

MUUTTAMINEN YHTEISTEN AINEIDEN LEHTORIN VIRAKSI JA VIRAN TÄYTTÄ-

MINEN/KIPINOINEN KARI 

Yhtymähallitus 17.3.2020 

 

 Kuntalain (410/2015) 87 §:ssä säädetään kunnan henkilöstöstä seuraavasti:  

 

Kunnan palveluksessa oleva henkilöstö on virkasuhteessa tai työsopimussuhteessa 

kuntaan. Virkasuhteesta ja työsopimussuhteesta säädetään erikseen. 

 

Tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa. Tällaista tehtävää 

varten perustetaan virka. Perustellusta syystä henkilö voidaan kuitenkin ottaa tällai-

seen tehtävään virkasuhteeseen myös ilman, että tehtävää varten on perustettu virkaa. 

 

Koulutuskuntayhtymässä on useita vakinaisia opettajia, jotka täyttävät vaaditut kel-

poisuusehdot ja jotka tällä hetkellä toimivat päätoimisen tuntiopettajan virkasuhteessa 

niin, että työtuntimäärät ovat vakiintuneet. Näiden opettajien siirtäminen avoinna ole-

viin lehtorin virkoihin on perusteltua. 

 

Päätoimisen tuntiopettajan voi siirtää toiseen virkasuhteeseen (lehtorin virkaan) viran-

haltijalain 24 §:n nojalla, kun pykälässä säädetyt edellytykset täyttyvät. Pykälän yksi-

tyiskohtaisissa perusteluissa HE 196/2002 on todettu muun ohella seuraavaa:  

 

24 §. Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen. Säännöksen 1 momentissa 

ehdotetaan säädettäväksi voimassaolevaa kuntalain 44 b §:n 1 momentin 1 kohtaa vas-

taavasti kunnan oikeudesta siirtää viranhaltija kunnan toiseen virkasuhteeseen. Ehdo-

tetun säännöksen mukaan viranhaltija voitaisiin siirtää toiseen virkasuhteeseen, jonka 

kelpoisuusvaatimukset hän täyttää ja jota voidaan pitää hänelle sopivana, jos hänen 

asemansa toistaiseksi otettuna tai määräaikaisena viranhaltijana ei muutu ja perusteena 

on toiminnan tai tehtävien uudelleenjärjestelyyn liittyvä perusteltu syy ja hänen varsi-

nainen palkkansa ei alene tai hän on antanut siirtoon suostumuksensa. 

 

Virkojen täytöstä on neuvoteltu Juko ry:n luottamusmiesten kanssa 30.1.2020 ja asia 

on käsitelty yt-elimessä 6.2.2020. Lehtorin virkaan siirrettävälle henkilölle on varattu 

tilaisuus tulla asiasta kuulluksi. 

 

Virka nro 83 on ammatillisten aineiden lehtorin virka, mikä viran täytön yhteydessä 

tulee muuttaa viranhoitajan virkatehtävää vastaavasti yhteisten aineiden lehtorin vi-

raksi. 

 

Valmistelija: talousjohtaja Satu Villa 

 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää  

1) muuttaa ammatillisten aineiden viran lehtorin nro 83 yhteisten aineiden lehtorin 

viraksi 

2) siirtää lehtorin viran kelpoisuusehdot täyttävän, vakinaisessa virassa toimivan pää-

toimisen tuntiopettajan Kari Kipinoisen virkaan nro 83, lehtori, yhteiset aineet 

1.5.2020 alkaen. Kari Kipinoisen ensisijainen toimipaikka on kalatalous- ja ympä-

ristöopisto. 
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Päätös: 

 

OTE Kipinoinen Kari 

 Palkanlaskenta 

 Juko ry pääluottamusmies  
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49 § AMMATILLISTEN AINEIDEN LEHTORIN VIRAN NRO 86 TÄYTTÄMINEN/ 

KIVELÄ REIJA 

Yhtymähallitus 17.3.2020 

 

  

Kuntalain (410/2015) 87 §:ssä säädetään kunnan henkilöstöstä seuraavasti:  

 

Kunnan palveluksessa oleva henkilöstö on virkasuhteessa tai työsopimussuhteessa 

kuntaan. Virkasuhteesta ja työsopimussuhteesta säädetään erikseen. 

 

Tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa. Tällaista tehtävää 

varten perustetaan virka. Perustellusta syystä henkilö voidaan kuitenkin ottaa tällai-

seen tehtävään virkasuhteeseen myös ilman, että tehtävää varten on perustettu virkaa. 

 

Koulutuskuntayhtymässä on useita vakinaisia opettajia, jotka täyttävät vaaditut kel-

poisuusehdot ja jotka tällä hetkellä toimivat päätoimisen tuntiopettajan virkasuhteessa 

niin, että työtuntimäärät ovat vakiintuneet. Näiden opettajien siirtäminen avoinna ole-

viin lehtorin virkoihin on perusteltua. 

 

Päätoimisen tuntiopettajan voi siirtää toiseen virkasuhteeseen (lehtorin virkaan) viran-

haltijalain 24 §:n nojalla, kun pykälässä säädetyt edellytykset täyttyvät. Pykälän yksi-

tyiskohtaisissa perusteluissa HE 196/2002 on todettu muun ohella seuraavaa:  

 

24 §. Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen. Säännöksen 1 momentissa 

ehdotetaan säädettäväksi voimassaolevaa kuntalain 44 b §:n 1 momentin 1 kohtaa vas-

taavasti kunnan oikeudesta siirtää viranhaltija kunnan toiseen virkasuhteeseen. Ehdo-

tetun säännöksen mukaan viranhaltija voitaisiin siirtää toiseen virkasuhteeseen, jonka 

kelpoisuusvaatimukset hän täyttää ja jota voidaan pitää hänelle sopivana, jos hänen 

asemansa toistaiseksi otettuna tai määräaikaisena viranhaltijana ei muutu ja perusteena 

on toiminnan tai tehtävien uudelleenjärjestelyyn liittyvä perusteltu syy ja hänen varsi-

nainen palkkansa ei alene tai hän on antanut siirtoon suostumuksensa. 

 

Virkojen täytöstä on neuvoteltu Juko ry:n luottamusmiesten kanssa 30.1.2020 ja asia 

on käsitelty yt-elimessä 6.2.2020. Lehtorin virkaan siirrettävälle henkilölle on varattu 

tilaisuus tulla asiasta kuulluksi. 

 

Valmistelija: talousjohtaja Satu Villa 

 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää siirtää lehtorin viran kelpoisuusehdot täyttävän, vakinaisessa 

virassa toimivan päätoimisen tuntiopettajan Reija Kivelän virkaan nro 86, lehtori, 

ammatilliset aineet 1.5.2020 alkaen. Viran ensisijainen toimipaikka on kalatalous- ja 

ympäristöopisto. 

 

 

Päätös: 

 

OTE Kivelä Reija 

 Palkanlaskenta 

 Juko ry pääluottamusmies  
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50 § REHTORIN VIRAN NRO 39 NIMIKKEEN MUUTTAMINEN 

Yhtymähallitus 17.3.2020 

 

 

Ilkka Harkkila on hoitanut Maaseutuopiston sekä kalatalous- ja ympäristöopiston 

rehtorin virkaa kuntayhtymän johtajan tehtävän ohella. Hänelle osoitettu virka nro 39 

on kuitenkin maaseutuopiston rehtorin virka. 

 

Virkaluettelon ajantasaistamiseksi on Ilkka Harkkilan hoitaman viran nro 39 nimike 

tarkoituksenmukaista muuttaa maaseutuopiston ja kalatalous- ja ympäristöopiston 

sekä kuntayhtymän johtajan viraksi. 

 

Valmistelija: talousjohtaja Satu Villa 

 

Talousjohtajan päätösehdotus: 

 

Ilkka Harkkilan hoitama virka nro 39 muutetaan maaseutuopiston ja kalatalous- ja 

ympäristöopiston sekä kuntayhtymän johtajan viraksi 1.5.2020 alkaen. Viran ensisi-

jainen toimipaikka on Tuorla.  

 

 

Päätös:  

 

 

OTE Harkkila Ilkka 

 Palkanlaskenta 

 Juko ry pääluottamusmies 
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51 § YRITYSTALOUDEN LEHTORIN VIRAN MUUTTAMINEN/BYSKATA THOMAS 

Yhtymähallitus 17.3.2020 

 

Thomas Byskata on nimitetty yritystalouden lehtoriksi 1.8.2010. Nimityksen yhtey-

dessä hänelle ei ole kuitenkaan osoitettu numeroitua virkaa. 

 

Virkaluettelon ajantasaistamiseksi on tarkoituksenmukaista muuttaa viran nro 37 am-

matillisten aineiden lehtorin virka yritystalouden lehtorin viraksi ja siirtää Thomas 

Byskata ao. viran hoitajaksi. 

 

Asian valmistelija: talousjohtaja Satu Villa 

 

 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus päättää  

1) muuttaa ammatillisten aineiden viran nro 37 nimikkeen yritystalouden lehtorin vi-

raksi ja  

2) siirtää viranhaltijaksi Thomas Byskatan 1.5.2020 alkaen niin, että hänen ensisijai-

nen toimipaikkansa on Tuorla. 

 

Päätös: 

  

 

OTE Byskata Thomas 

 Palkanlaskenta 

 Juko ry pääluottamusmies  
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52 §  PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN VIRKOJEN PYSYVÄISLUONTOISTEN 

TOIMIPAIKKOJEN MÄÄRITTELEMINEN 

Yhtymähallitus 17.3.2020 

 

Peimarin koulutuskuntayhtymään siirrettiin sen aloittaessa 1.1.2011 liitettyjen opisto-

jen virat nimikkeineen, viranhaltijoineen sekä ensisijaisine sijoituspaikkoineen.  

 

Toiminnan joustavan järjestämisen vuoksi on tarkoituksenmukaista, että kaikki virat 

ovat koulutuskuntayhtymän yhteisiä, eikä niitä osoiteta opistoittain. Viranhaltijalle tu-

lee kuitenkin olla määrättynä pysyväisluonteinen toimipaikka, jotta toimipisteiden vä-

liset siirtymät, virantoimitusmatkat ja virkamatkojen matkakorvaukset tulee maksetta-

vaksi oikein ja tasapuolisella tavalla. Viranhaltijan pysyväisluonteinen toimipaikka 

voi muuttua myös virkasuhteen kestäessä. 

 

Pysyväisluonteinen toimipaikka on tarkoituksenmukaista määritellä virkaa täytettäessä 

sekä viran luonteen muuttuessa virkasuhteen kestäessä niin, että myös pysyväisluon-

teiseen toimipaikka tulee vaihtumaan. Viran pysyväisluonteisen toimipaikan määritte-

ly on luontevaa tehdä hallintosäännön 6 luvun, 34 § määräysten mukaan se viran-

omainen, jolla on toimivalta nimittää ao. virkaan.  

 

 

Valmistelija: talousjohtaja Satu Villa 

 

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

 

 Yhtymähallitus päättää 

1) Peimarin koulutuskuntayhtymän virkaluettelon (liite 11) mukaiset virat ovat kou-

lutuskuntayhtymän yhteisiä virkoja 

2) pysyväisluonteinen toimipaikan määrää hallintosäännön 6 luvun § 34 mukaisesti 

se viranomainen, jolla on toimivalta ao. viran täyttämisessä 

Päätös: 

 

OTE palkanlaskenta 

Juko ry pääluottamusmies
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53 § VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET 

Yhtymähallitus 17.3.2020 

 

 

Kuntayhtymän johtajan päätökset 

28/2020 koskien Satu Suomisen palkkaamista koulunkäyntiavustajaksi 2.3.2020 

alkaen toistaiseksi 

29/2020 koskien Lotta Pihlavan palkkaamista koulunkäyntiavustjaksi 16.3.2020 

alkaen toistaiseksi 

32/2020 koskien Thomas Byskatan nimittämistä YTO- ja yritystaloustiimin tii-

minvetäjäksi 1.3.2020 alkaen toistaiseksi 

35/2020 koskien 500 €/kk TVA-lisän maksamista Eeva Loukoselle johtuen Maria 

Luoma-ahon virkavapaasta 26.3.-31.5.2020 

37/2020 koskien Veera Suomisen nimittämistä opiskelijaedustajaksi opiskelija-

huollon ohjausryhmään 5.3.2020 alkaen toistaiseksi opintojen keston 

ajaksi 

 

Talousjohtajan päätökset 

  

 

Rehtorien päätökset     

Maaseutuopisto 

  

  

   Kalatalous- ja ympäristöopisto 

  

 Sosiaali- ja terveysopisto 

 

   

Kuntayhtymän johtajan päätösehdotus: 

 

Yhtymähallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tietoonsa saatetuiksi ja päättää olla 

käyttämättä otto-oikeuttaan ja antaa siten päätöksille täytäntöönpanoluvan. 

 

 

Päätös: 
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54 § ILMOITUSASIAT 

Yhtymähallitus 17.3.2020 
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55 § MUUT MAHDOLLISET ASIAT 

Yhtymähallitus 17.3.2020 

 


