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MUUT SAAPUVILLA 
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Juha Jokitalo, kunnanjohtaja   - 
Antti Mehto, khall. puheenjohtaja   - 
Esa Vihtonen, khall edustaja   x      
Mari Jämsen, sivistystoimenjohtaja,   
esittelijä/pöytäkirjanpitäjä   x          
Annastiina Rossi, nuorisovaltuuston edustaja  - 
 
 

  § 16 - 23 

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS  
JA VARMENNUS 

Puheenjohtaja                    Pöytäkirjanpitäjä  
 
 
Antti Waris                              Mari Jämsen 

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVAL-
TAISUUS SEKÄ PÖYTÄKIRJAN 
TARKASTUS 
(tarkastuspaikka ja -aika 
sekä tarkastajien allekirjoitukset)  
  

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
Pöytäkirjantarkastajien valinta   

 Tarkastusaika:   
Konnevedellä 14.5.2020 
 
Aino-Kaisa Blå                                    Sanna Siekkinen 

PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY 
YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ 
 

 
Paikka ja pvm 
 
Konnevesi 18.5.2020 (§ 16 - 23)  
kunnan verkkosivuilla osoitteessa konnevesi.fi 

 Virka-asema     Allekirjoitus 
 
Sivistystoimenjohtaja 
Pöytäkirjanpitäjä                          Mari Jämsen  
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                                   Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa 

Konnevedellä ___/___2020 
Pöytäkirjanpitäjä 

1.  KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNASTA PERITTÄVÄT 
MAKSUT LUKUVUONNA 2020-2021 

 

Siv.ltk § 16  Valmistelijat: sivistystoimenjohtaja Mari Jämsen p.040 157 9405,   
aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaattori Eija Aspinmaa p. 040 
4820666  

Perusopetuslain 8 a luvun mukaan aamu- ja iltapäivätoiminta tulee jär-
jestää 1.8.2011 voimaan tulleiden perusopetuksen aamu- ja iltapäivä-
toiminnan perusteiden mukaisesti. Näiden perusteiden pohjalta on laa-
dittu Konneveden kunnan aamu- ja iltapäivätoiminnan yleinen toimin-
tasuunnitelma, jossa on määritelty mm. toiminnan järjestämisen lähtö-
kohdat, toiminnan tavoitteet ja sisältö sekä toiminnan seurannan ja ar-
vioinnin käytänteet. Aamu- ja iltapäivätoiminnalla on ohjausryhmä, jo-
hon kuuluvat aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaattori, sivistystoi-
menjohtaja, päivähoidon ohjaaja, Kirkonkylän koulun rehtori ja ilta-
päivätoiminnan ohjaaja. Konnevedellä toimintamaksut ovat olleet seu-
raavat:  
 
– Koko kuukauden toimintamaksu 70 euroa  
– 12 päivää toimintaa tarvitsevien maksu on 45 euroa/kuukausi.  

 
Sisaralennus on 20 euroa, joka vähennetään täydestä kuukausimak-
susta perheen yhdeltä lapselta. Kesäkuun puolelle menevät koulupäivät 
laskutetaan siten, että iltapäivän maksu on 5 euroa/päivä. 
Maksu voidaan periä jokaiselta sellaiselta kuukaudelta, jona lapsi osal-
listuu toimintaan. Maksusta peritään 40 euroa silloin, jos lapsi ei sai-
rautensa tai muun syyn vuoksi kalenterikuukauden aikana osallistu 
aamu- ja iltapäivätoimintaan.  
Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, 
maksua ei peritä. Toimintaan osallistumisesta ei voida periä muita 
maksuja. Maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava, jos huol-
tajan elatusvelvollisuus, toimeentulon edellytykset tai huollolliset nä-
kökohdat huomioon ottaen siihen on syytä.  

Sivistystoimenjohtajan ehdotus:  

Sivistyslautakunta hyväksyy aamu- ja iltapäivätoiminnan toiminta-
maksut seuraavasti:  

– Koko kuukauden toimintamaksu 80 euroa  
– 12 päivää toimintaa tarvitsevien maksu on 50 euroa/kuukausi.  
Sisaralennus on 20 euroa, joka vähennetään täydestä kuukausimak-
susta perheen yhdeltä lapselta. Kesäkuun puolelle menevät koulupäivät 
laskutetaan siten, että iltapäivän maksu on 5 euroa/päivä.  
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                                   Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa 

Konnevedellä ___/___2020 
Pöytäkirjanpitäjä 

Perheellä on mahdollisuus hakea vapautusta tai alennusta toiminta-
maksuista samoin perustein kuin päivähoidossa. 

 
Päätös: Hyväksyttiin. 
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                                   Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa 

Konnevedellä ___/___2020 
Pöytäkirjanpitäjä 

2.  KOULUKULJETUKSISTA PERITTÄVÄ MAKSU LUKUVUONNA 2020-21 
 
 
Siv.ltk § 17  Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Mari Jämsen p. 040 157 9405  
 
 
 Konneveden kunnanvaltuusto on kokouksessaan 19.3.2019 hyväksy-

nyt sivistyslautakunnan esityksen koulukuljetuksia koskevien periaat-
teiden päivittämisestä. Periaatteiden mukaan kohdassa 2.4 ”Maksulli-
set koulukuljetukset” määritellään kuljetuksista perittävistä maksuista 
seuraavaa: ”Maksullisista koulukuljetuksista peritään 1.8.2019 alkaen 
sivistyslautakunnan lukuvuosittain vahvistaman kuukausimaksun 
mukainen hinta. Kuukausimaksu on oppilaskohtainen.” 

 
 

 
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta vahvistaa koulu-
kuljetuksista perittäväksi oppilaskohtaiseksi maksuksi 20 €/kk.  

 
 
                   Päätös:  Hyväksyttiin. 
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                                   Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa 

Konnevedellä ___/___2020 
Pöytäkirjanpitäjä 

3. LISÄSELVITYS MIIA MINKKISEN OIKAISUVAATIMUKSEEN KOSKIEN 
LUOKANOPETTAJAN VIRKAVALINTAA 21.5.2019 
 

Siv.ltk § 18  Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Mari Jämsen p. 040 157 9405 

 

Liitteet 1 ja 2 Sivistyslautakunta valitsi kokouksessaan 21.5.2019 luokanopettajan 
virkaan KM Mervi Matero-Puttosen. Matero-Puttonen oli hakijoista ai-
noa, joka täytti hakuilmoituksessa olleen toiveen englanninopettajakel-
poisuudesta. 

Miia Minkkinen on tehnyt valinnasta oikaisuvaatimuksen, jonka sivis-
tyslautakunta käsitteli 19.6.2019. Miia Minkkinen teki oikaisuvaati-
muksen käsittelystä hallintovalituksen Hallinto-oikeuteen, joka on 
12.2.2020 (20/0132/2) kumonnut sivistyslautakunnan oikaisuvaati-
musta koskevan päätöksen ja palauttanut asian lautakunnalle uudelleen 
käsiteltäväksi. Sivistyslautakunta käsitteli oikaisuvaatimuksen uudel-
leen kokouksessaan 26.3.2020. Miia Minkkinen on 12.4.2020 päivä-
tyllä kirjeellään pyytänyt sivistyslautakunnalta edelleen oikaisua ja tar-
kempaa hakijoiden välistä vertailua. Minkkinen vaatii virkavalinnan 
kumoamista ja itseään valittavaksi ko. virkaan ansioituneempana haki-
jana. 

Minkkisen ja Matero-Puttosen ansioista on laadittu vertailu (liite 2), 
josta käy ilmi Perustuslain 125 §:n mukaisten yleisten nimitysperustei-
den mukainen vertailu taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon 
osalta. 

 

Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta toteaa, että valinta 
on suoritettu hakuprosessin aikana syntyneen kokonaiskuvan perus-
teella. Sivistyslautakunta vahvistaa Minkkisen ja Matero-Puttosen vä-
lisen vertailun ja toteaa, että virkavalinta on suoritettu asianmukaisesti, 
eikä sitä ole syytä kumota.  

 

Päätös: Hyväksyttiin. 
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                                   Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa 

Konnevedellä ___/___2020 
Pöytäkirjanpitäjä 

4. LISÄSELVITYS MIIA MINKKISEN OIKAISUVAATIMUKSEEN KOSKIEN 
LUOKANOPETTAJAN VIRKAVALINTAA 19.6.2019 
 

Siv.ltk § 19  Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Mari Jämsen p. 040 157 9405 

 

Liitteet 3 ja 4 Sivistyslautakunta valitsi kokouksessaan 19.6.2019 luokanopettajan 
virkaan KM Tanja Poikosen.  

Miia Minkkinen on tehnyt valinnasta oikaisuvaatimuksen, jonka si-
vistyslautakunta käsitteli 5.9.2019. Miia Minkkinen teki oikaisuvaati-
muksen käsittelystä hallintovalituksen Hallinto-oikeuteen, joka on 
12.2.2020 (20/0132/2) kumonnut sivistyslautakunnan oikaisuvaati-
musta koskevan päätöksen ja palauttanut asian lautakunnalle uudel-
leen käsiteltäväksi.  
Sivistyslautakunta käsitteli oikaisuvaatimuksen uudelleen kokoukses-
saan 26.3.2020. Miia Minkkinen on 12.4.2020 päivätyllä kirjeellään 
pyytänyt sivistyslautakunnalta edelleen oikaisua ja tarkempaa hakijoi-
den välistä vertailua. Minkkinen vaatii virkavalinnan kumoamista ja 
itseään valittavaksi ko. virkaan ansioituneempana hakijana. 

Minkkisen ja Poikosen ansioista on laadittu vertailu (liite 4), josta käy 
ilmi Perustuslain 125 §:n mukaisten yleisten nimitysperusteiden mu-
kainen vertailu taidon, kyvyn ja koetellun kansalaiskunnon osalta. 

 

Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta toteaa, että valinta 
on suoritettu hakuprosessin aikana syntyneen kokonaiskuvan perus-
teella. Sivistyslautakunta vahvistaa Minkkisen ja Poikosen välisen ver-
tailun ja toteaa, että virkavalinta on suoritettu asianmukaisesti, eikä sitä 
ole syytä kumota.  

 

Päätös: Hyväksyttiin. 
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                                   Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa 

Konnevedellä ___/___2020 
Pöytäkirjanpitäjä 

5. AVOIN KIRJE SIVISTYSLAUTAKUNNALLE 
 

 
Siv.ltk § 20 Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Mari Jämsen p. 040 157 9405 

 

Liite 5 Miia Minkkinen on 12.4. päivätyllä kirjeellään pyytänyt sivistyslauta-
kunnalta selvitystä sivistystoimen määräaikaisten työsuhteiden valin-
tamenettelyistä ja perusteista. Minkkinen pyytää sivistyslautakuntaa 
pohtimaan, pystytäänkö menettelyillä takaamaan paras opetuksen taso 
Konneveden kouluissa. 

 Konneveden kunnanvaltuuston 4.10 2016 hyväksymän henkilöstöoh-
jelman mukaan (luku 2.1.) määräaikaista palvelussuhdetta käytetään 
silloin, kun tehtävien luonne, sijaisuus, avoinna olevan viran tai tehtä-
vän hoitaminen taikka muu rinnastettava seikka sitä edellyttää. 

 Konneveden kunnanvaltuuston 10.5.2017 hyväksymän hallintosään-
nön mukaan määräaikaisen henkilöstön valitsee lähiesimies (§36). 

 Konneveden kunnan sivistystoimessa on rekrytointeja hoidettu voi-
massaolevien ja valtuuston hyväksymien ohjeiden ja sääntöjen mu-
kaan, jolloin määräaikaiset työntekijät on kulloisiinkin tarpeisiin valin-
nut tulosyksikön lähiesimies. Koulujen osalta valinnan on suorittanut 
kyseisen koulun rehtori hänelle osoitetun toimivallan puitteissa.  

 

 Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta toteaa, ettei rekry-
tointimenettelyssä ole toimittu voimassaolevien ohjeiden ja sääntöjen 
vastaisesti ja että kyseinen toimintatapa ei ole heikentänyt opetuksen 
tasoa. 

 

 Päätös: Sivistyslautakunta totesi, että rekrytointimenettelyissä on toi-
mittu voimassaolevien ohjeiden ja sääntöjen mukaisesti ja että kysei-
nen toimintatapa ei ole heikentänyt opetuksen tasoa.  
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                                   Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa 

Konnevedellä ___/___2020 
Pöytäkirjanpitäjä 

6. YHTENÄISKOULUN PERUSTAMINEN 1.8.2020 ALKAEN 
 
 

Siv.ltk § 21 Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Mari Jämsen p. 040 157 9405  
 
   
  Lapunmäen koulukeskuksessa toimivat seuraavat koulut:   

- Kirkonkylän koulu   
- Konneveden yläkoulu   
- Konneveden lukio  
 
Kirkonkylän koulu tarjoaa esi- ja perusopetusta luokille 0.-6. mukaan 
lukien ns. pikkuluokka (harjaantumisopetus). Konneveden yläkoulu 
tarjoaa perusopetusta luokille 7.-9.  
Alakoulu ja yläkoulu siirtyivät pääosiltaan samoihin tiloihin lukuvuo-
den 2016-2017 alussa, täysimääräisesti lukuvuoden 2017-2018 alussa. 
Opetus järjestetään jo nykyisin yhtenäiskouluperiaatteella. Kaikki pe-
rusopetuksen opettajat ovat kunnan viroissa, virat eivät ole sidoksissa 
yksittäisiin kouluihin. Opettajien vuotuinen työmäärä kohdennetaan 
kelpoisuudet ja osaaminen huomioiden eri kouluasteilla opettamiseen 
opetusjärjestelyiden edellyttämällä tavalla. Opettajien rekrytoinnissa 
on jo kauan huomioitu eri kouluasteiden yhteiset tarpeet.  
Siirtyminen yhtenäiskouluun edellyttää päätöstä nykyisten Kirkonky-
län koulun ja Konneveden yläkoulun lakkauttamisesta ja niistä muo-
dostettavan esiopetuksen ja perusopetuksen 1. – 9. luokkien yhtenäis-
koulun perustamista. Yhtenäiskouluun siirtyminen on hallinnollinen 
toimenpide eikä se muuta millään tavalla nykyisiä opetusjärjestelyjä, 
opetushenkilöstön rakennetta ja asemaa eikä sillä ole myöskään mer-
kittävää taloudellista vaikutusta. Päätöstä valmisteltaessa ja käsiteltä-
essä on huolehdittava, että asiasta tiedotetaan henkilöstöä ja huoltajia 
ja heille varataan hallintolain 41 §:n mukainen mahdollisuus saada tie-
toa ja ilmaista mielipiteensä asiasta.  
 
Yhtenäiskoulun perustaminen on luonnollisinta toteuttaa 1.8.2020 al-
kaen siten, että nykyisten Kirkonkylän koulun ja Konneveden yläkou-
lun oppilaat siirtyvät ko. päivämäärällä Lapunmäen Yhtenäiskoulun 
oppilaiksi. Opetushenkilöstön työsuhteet säilyvät nykyisellään ilman 
muutoksia. Lukion ja yläkoulun rehtori toimii perustettavan yhtenäis-
koulun rehtorina, Kirkonkylän koulun rehtori siirtyy hoitamaan apu-
laisrehtorin tehtävää 1.8. alkaen. Opetushenkilöstöä ja huoltajia on tie-
dotettu valmisteluprosessista ja heille on tarjottu mahdollisuus ilmaista 
mielipiteensä asiaan. 
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                                   Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa 

Konnevedellä ___/___2020 
Pöytäkirjanpitäjä 

 
Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää esittää kun-
nanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että Kirkonkylän 
koulu ja Konneveden yläkoulu lakkautetaan 1.8.2020 alkaen ja tilalle 
perustetaan Lapunmäen Yhtenäiskoulu. Yhtenäiskoulun oppilaiksi 
siirtyvät 1.8.2020 alkaen aloittavat ja nykyiset Kirkonkylän koulun esi- 
ja perusopetuksen sekä Konneveden yläkoulun oppilaat. Vakituisen 
opetushenkilöstön työsuhteisiin muutos ei vaikuta.  
  
 
Päätös: Hyväksyttiin. 
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                                   Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa 

Konnevedellä ___/___2020 
Pöytäkirjanpitäjä 

7. ESIOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2020-21 
 
 

Siv.ltk § 22 Valmistelijat: sivistystoimenjohtaja Mari Jämsen p. 040 157 9405, 
koulunjohtaja Virpi Janhunen p. 040 014 3846, koulunjohtaja Tero 
Mäkinen p. 040 584 5183, koulunjohtaja Pasi Manninen p. 040 014 
3838, rehtori Anna-Maria Nurmi p. 040 579 3967 

 
 
  Konnevedellä esiopetusta on tarjottu kolmessa eri toimipisteessä: 

 Kirkonkylän koulussa erillisessä esiopetusryhmässä 
 Hytölän koululla erillisessä esiopetusryhmässä 
 Istunmäen koululla alkuopetusryhmässä  

 
Sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.3.2020 myöntänyt esiopettaja 
Heli Kalevalle eron virkasuhteestaan (Siv.ltk § 11/2020). Kunnan vä-
henevä lapsimäärä ja taloudellinen tilanne huomioiden on perusteltua 
pyrkiä järjestämään esiopetus siten, että eläköityneen esiopettajan ti-
lalle ei tarvitse palkata uutta työntekijää. 

 
Koulujen johtajat ovat yhdessä suunnitelleet, että Hytölän koulun esi-
opetus voidaan järjestää Istunmäen koulun mallin mukaisesti alkuope-
tuksen luokassa lukuvuonna 2020-21. Hytölän koulun kokonaisoppi-
lasmäärä on suurempi kuin Istunmäen koulun kokonaisoppilasmäärä, 
joten toiminnot eivät ole suoraan verrattavissa keskenään. Lukuvuoden 
2020-21 aikana kerätään kokemuksia esiopetustoiminnan järjestämi-
sestä myös Hytölän koululla osana alkuopetusryhmän toimintaa. Pää-
tös jatkosta tehdään saatujen kokemusten perusteella kevään 2021 ai-
kana. 

 
 

Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Sivistyslautakunta päättää, että luku-
vuonna 2020-21 Konnevedellä esiopetusta tarjotaan seuraavasti: 
 
 Lapunmäellä erillisessä esiopetusryhmässä 
 Hytölän koululla alkuopetusryhmässä  
 Istunmäen koululla alkuopetusryhmässä  

 
 

Päätös:  Hyväksyttiin. 
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                                   Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistaa 

Konnevedellä ___/___2020 
Pöytäkirjanpitäjä 

8.  TIEDOKSI SAATETTAVAT ASIAT 
 
 

Siv.ltk §  23 
 

• Sivistystoimen talouskatsaus 14.5.2020 (kokouspäivän toteuma) 

• Sivistystoimenjohtajan viranhaltijapäätös §1/2020 

• Saadut hankeavustukset 

 
 

Sivistystoimenjohtajan ehdotus: Merkitään tiedoksi. 
 
 

Päätös: Merkittiin tiedoksi. 
 

 













      LIITE 2 

 

Oikaisuvaatimuksen johdosta tarkempi ansiovertailu yleisiin nimitysperusteisiin pohjautuen sekä viran 
nimike ja tehtävänkuva sekä virkaan kuuluvat konkreettiset työtehtävät huomioiden. 

 

1. Yleiset nimitysperusteet PeL §125 

1.1. Taito (lähinnä koulutuksen tai työkokemuksen avulla hankittuja tietoja ja taitoja) 

a) Koulutuksen avulla hankitut tiedot ja taidot 

• Minkkinen: Kelpoinen luokanopettaja, KM, sivuaineopinnot: esi- ja 
alkuopetusopetus, erityispedagogiikka 

• Matero-Puttonen: Kelpoinen luokanopettaja, KM, kaksoiskelpoisuus ylä- ja 
alakoulun englannin opettajaksi 

b) Työkokemuksen avulla hankitut tiedot ja taidot  

• Minkkinen: 
o opettajatyökokemus 6/2019 mennessä n. 10 vuotta 

▪ yhtäjaksoista luokanopettajakokemusta n. 7 v 9 kk 
▪ lyhyempiä opettajan sijaisuuksia peruskoulun ala- ja yläkoulussa ja 

lukiossa yli 5 kk 
▪ opetuskokemus muualla (esim. kansalaisopisto, ammatilliset 

oppilaitokset, yliopisto): - 
▪ muu eduksi katsottava työkokemus (lastentarhanopettaja, 

perhepäivähoitaja): n. 8 v 6 kk 

o Edellä mainitut yhteensä n. 16 v 8 kk 

• Matero-Puttonen:  
o opettajatyökokemus 4/2019 mennessä n. 3 v 5 kk,  

▪ yhtäjaksoista luokanopettajakokemusta n. 1 lukuvuosi 
▪ lyhyempiä opettajan sijaisuuksia peruskoulun ala- ja yläkoulussa ja 

lukiossa 2 v 5 kk  
▪ opetuskokemus muualla (esim. kansalaisopisto, ammatilliset 

oppilaitokset, yliopisto): - 
▪ muu hyväksi luettava työkokemus (perhepäivähoitaja): 2 v 8 kk 

o Edellä mainitut yhteensä n. 6 v 1 kk 
• Molemmilla lisäksi muuta työkokemusta, jota ei ole laskettu eduksi kyseistä virkaa 

haettaessa. 

 Arviointi / kommentit kohdasta 1.1: 

a) Muodollisesti molemmat kelpoisia luokanopettajan tehtävään. Matero-Puttosen 
koulutus yhtenäiskoulua ja viran konkreettisia tehtäviä ajatellen ja hakuilmoituksessa 
esitetty toive en-opettajakelpoisuudesta huomioiden selvästi vahvempi 
(kaksoiskelpoisuus). 

b) Minkkisen luokanopettajatyökokemuksen ajallinen kesto on pidempi kuin Matero-
Puttosella.  

 HUOMIOITAVAA: Korkeimmat oikeusasteet ovat ottaneet useasti kantaa oletettuun 
syrjintään virkanimitysprosessiin liittyen. Tuomioissaan KKO 1996:141 ja KKO 2005:24 
korkein oikeus on linjannut, että virkaan nimittävällä viranomaisella on oikeus painottaa 
hakijoiden ansioita tarpeittensa mukaan, kunhan tämä tapahtuu objektiivisin perustein. 
Korkein hallinto oikeus on puolestaan päätöksissään KHO 1989 A 32 ja KHO 2005:44 
todennut, että työkokemuksella ei ole useinkaan ratkaisevaa merkitystä 
ansioituneisuutta vertailtaessa. 



KHO on todennut, että nimitysperusteita on arvioitava kokonaisuutena. 
Ennakkotapauksessa KHO on antanut erityisen vähän merkitystä työkokemukselle ja 
todennut, että kokemusta on tarkasteltava suhteessa hakijan ikään. Tämäkin vastaa 
aiempaa ratkaisukäytäntöä, jonka mukaan työkokemus ei ole saanut mainittavaa 
painoarvoa. 

 

1.2. Kyky (yleisesti tuloksellisen työskentelyn edellyttämät henkilökohtaiset ominaisuudet, 
kuten luontainen lahjakkuus, järjestelykyky, aloitteellisuus ja muut vastaavat tehtävien 
hoitamisen kannalta tarpeelliset kyvyt) 

 • Minkkinen: oma kokemus työhakemuksessa, suosittelijat 

• Matero-Puttonen: oma kokemus työhakemuksessa, haastatteluryhmän kokemus 
työhaastattelussa 

 Arviointi / kommentit kohtaan 1.2: 

Hakijat ovat työhakemuksessa, sen liitteissä sekä työhaastattelussa saaneet mahdollisuuden 
tuoda esille henkilökohtaisia ominaisuuksiaan, jotka ovat virkaan kuuluvien tehtävien 
hoitamisen kannalta tarpeellisia.  

Minkkinen ei hakemuksensa perusteella tullut kutsutuksi haastatteluun. Hakijoista 
AINOASTAAN Matero-Puttosella oli kelpoisuus opettaa englantia. 

 

  

1.3. Koeteltu kansalaiskunto (yleisessä kansalaistoiminnassa saadut viran hoidon kannalta 
merkitykselliset ansiot sekä nuhteeton käytös) 

 • Minkkinen: kunnanvaltuusto, sivistyslautakunta, MLL, JHL 

• Matero-Puttonen: MLL 

 Lautakunnan / valitsijaraadin kommentit kohtaan 1.3: 

Molemmat hakijat ovat osoittaneet koeteltua kansalaiskuntoa.  

Minkkinen toimii/on toiminut kunnallisissa luottamustehtävissä (mm. sivistyslautakunta, 
kunnanhallitus) sekä JHL:n Konneveden osaston puheenjohtajana (2006-2009). 

Matero-Puttonen toimii paikallisessa MLL-yhdistyksessä).  

Molemmat ovat rehellisiksi ja kunniallisiksi tiedettyjä kansalaisia. Tässä kohdassa ei viran 
hoidon kannalta merkityksellisiä eroja, joita voisi laskea jommankumman eduksi. 

 

2. Viran nimike, tehtäväpiiri ja virkaan kuuluvat konkreettiset työtehtävät 

2.1 Viran nimike LUOKANOPETTAJA 

 • Minkkinen: luokanopettaja, kelpoinen  

• Matero-Puttonen: luokanopettaja, kelpoinen 

2.2 Viran tehtävänkuva 

a)  Englanninopettajakelpoisuus 

• Minkkinen: ei kelpoisuutta 
• Matero-Puttonen: kelpoinen englannin opettaja 



b) TVT-taidot 

• Minkkinen: vahvat perustaidot  

• Matero-Puttonen: vahvat perustaidot  

c) Opetussuunnitelman tuntemus 

• Minkkinen: Opetussuunnitelman tuntemus hyvä 

• Matero-Puttonen: Opetussuunnitelman tuntemus hyvä 

2.3 Virkaan kuuluvat konkreettiset työtehtävät 

 Vuosiluokkien 7-9 opettaminen  

• Minkkinen: ei kelpoisuutta hakuhetkellä, lyhyitä sijaisuuksia 3 kk:n ajalta 

• Matero-Puttonen: kaksoiskelpoisuus, englanninopettajakelpoisuus  

 Arviointi / kommentit kohtaan 2: 

a) Suhteessa viran nimikkeeseen (luokanopettaja) molemmat vertailtavat hakijat ovat 
muodollisesti kelpoisia.  

b) Vertailtaessa hakijoita viran tehtäväpiiriä ajatellen, Matero-Puttonen vastaa 
kelpoisuudeltaan Minkkiseen verrattuna paremmin työnantajan kokonaisnäkemystä.  
Matero-Puttonen vastasi hakijoista ainoana työnantajan toiveeseen englannin 
opettajakelpoisuudesta. 

c) Vertailtaessa hakijoita suhteessa viran tehtäväpiiriin ja virkaan kuuluvien konkreettisten 
työtehtävien hoitoon, Matero-Puttosen kaksoiskelpoisuus, työkokemuksen kautta hankittu 
taito ja henkilökohtaiset ominaisuudet asettavat hänet vertailussa etusijalle. Opettajan 
kaksoiskelpoisuuden antama muodollinen kelpoisuus tiettyjen yläkoulussa ja 
yhtenäiskoulussa opetettavien aineiden opettamiseen katsotaan Matero-Puttoselle eduksi. 
Omaamansa kaksoiskelpoisuuden myötä Matero-Puttosen pedagoginen osaaminen 
yläkoulun ja tulevan yhtenäiskoulun luokilla 7-9 tapahtuvaan opetukseen, jota virkaan 
käytännössä sisältyy, on sekä muodollisesti että käytännössä vahvempi kuin Minkkisellä, 
jolla ei hakuhetkellä ollut muodollista kaksoiskelpoisuutta eikä hän ole tuonut esille 
myöskään käytännön työssä hankkineensa yläkoulun opetuskokemusta. Luokanopettaja on 
valittu siihen tehtäväpiiriin ja niihin konkreettisiin työtehtäviin, jotka ovat näköpiirissä, ja 
näihin Matero-Puttosella on hakijoista ainoana ja näin ollen myös Minkkiseen nähden 
vahvemmat muodolliset, käytännön työn kautta hankitut ja henkilökohtaisiin 
ominaisuuksiin perustuvat edellytykset. 

3.  KOKONAISARVIOINNIN YHTEENVETONA, edellä osoitetun vertailun ja 
haastattelussa syntyneen kokonaiskuvan pohjalta haastatteluryhmä ja sivistyslautakunta 
ovat todenneet Mervi Matero-Puttosen vastaavan hakijoista parhaiten työnantajan toiveita 
ja edellytyksiä hoitamaan avoinna ollutta luokanopettajan virkaa. Hakijoista ainoana 
Matero-Puttonen myös täytti työnantajan hakuilmoituksessaan esittämän toiveen 
hakijoiden kelpoisuudesta opettaa englantia. 

 

 













      LIITE 4 

 

Oikaisuvaatimuksen johdosta tarkempi ansiovertailu yleisiin nimitysperusteisiin pohjautuen sekä viran 
nimike ja tehtävänkuva sekä virkaan kuuluvat konkreettiset työtehtävät huomioiden. 

 

1. Yleiset nimitysperusteet PeL §125 

1.1. Taito (lähinnä koulutuksen tai työkokemuksen avulla hankittuja tietoja ja taitoja) 

a) Koulutuksen avulla hankitut tiedot ja taidot 

• Minkkinen: Kelpoinen luokanopettaja, KM, sivuaineopinnot: esi- ja 
alkuopetusopetus, erityispedagogiikka. 

• Poikonen: Kelpoinen luokanopettaja, kaksoiskelpoisuus ylä- ja alakoulun 
opettajaksi, FM, FT. 

b) Työkokemuksen avulla hankitut tiedot ja taidot  

• Minkkinen: 
o opettajatyökokemus 6/2019 mennessä n. 10 vuotta 

▪ yhtäjaksoista luokanopettajakokemusta n. 7 v 9 kk 
▪ lyhyempiä opettajan sijaisuuksia peruskoulun ala- ja yläkoulussa ja 

lukiossa yli 5 kk 
▪ opetuskokemus muualla (esim. kansalaisopisto, ammatilliset 

oppilaitokset, yliopisto): - 
▪ muu eduksi katsottava työkokemus (lastentarhanopettaja, 

perhepäivähoitaja): n. 8,5 v 
o Edellä mainitut yhteensä n. 16 v 5 kk 

• Poikonen:  
o opettajatyökokemus 6/2019 mennessä 5 v 9 kk  

▪ yhtäjaksoista luokanopettajakokemusta n. 2 v 
▪ lyhyempiä opettajan sijaisuuksia peruskoulun ala- ja yläkoulussa ja 

lukiossa 3 kk,  
▪ opetuskokemus muualla (esim. kansalaisopisto, ammatilliset 

oppilaitokset, yliopisto) n. 3 v 6 kk 
▪ muu hyväksi luettava työkokemus (akateeminen työ yliopistolla, 

mm. työharjoittelijoiden ohjaamista) 2 v 
o Edellä mainitut yhteensä n. 7 v 9 kk 

• Molemmilla lisäksi muuta työkokemusta, jota ei ole laskettu eduksi kyseistä 
virkaa haettaessa. 

 Arviointi / kommentit kohdasta 1.1: 

a) Muodollisesti molemmat kelpoisia luokanopettajan tehtävään. Poikosen koulutus 
yhtenäiskoulua ja viran konkreettisia tehtäviä ajatellen vahvempi (kaksoiskelpoisuus). 

b) Minkkisen luokanopettajatyökokemuksen ajallinen kesto on pidempi kuin Poikosella. 
Poikosen työkokemus antaa monipuoliset tiedot ja taidot koostuen eri kouluasteilla 
hankitusta kokemuksesta ja lisäksi akateemisesta työstä yliopistolla, joka vahvistaa 
valmiuksia luonnontieteiden opettamiseen, tieto- ja viestintäteknisiin taitoihin ja 
esimiestehtäviin. Poikosella kokemusta myös esimiestehtävistä. 

 HUOMIOITAVAA: Korkeimmat oikeusasteet ovat ottaneet useasti kantaa oletettuun 
syrjintään virkanimitysprosessiin liittyen. Tuomioissaan KKO 1996:141 ja KKO 2005:24 
korkein oikeus on linjannut, että virkaan nimittävällä viranomaisella on oikeus painottaa 
hakijoiden ansioita tarpeittensa mukaan, kunhan tämä tapahtuu objektiivisin perustein. 
Korkein hallinto oikeus on puolestaan päätöksissään KHO 1989 A 32 ja KHO 2005:44 



todennut, että työkokemuksella ei ole useinkaan ratkaisevaa merkitystä 
ansioituneisuutta vertailtaessa. 

KHO on todennut, että nimitysperusteita on arvioitava kokonaisuutena. 
Ennakkotapauksessa KHO on antanut erityisen vähän merkitystä työkokemukselle ja 
todennut, että kokemusta on tarkasteltava suhteessa hakijan ikään. Tämäkin vastaa 
aiempaa ratkaisukäytäntöä, jonka mukaan työkokemus ei ole saanut mainittavaa 
painoarvoa. 

 

1.2. Kyky (yleisesti tuloksellisen työskentelyn edellyttämät henkilökohtaiset ominaisuudet, 
kuten luontainen lahjakkuus, järjestelykyky, aloitteellisuus ja muut vastaavat tehtävien 
hoitamisen kannalta tarpeelliset kyvyt) 

 • Minkkinen: oma kokemus työhakemuksessa, oma kokemus työhaastattelussa, 
suosittelijat 

• Poikonen: oma kokemus työhakemuksessa, oma kokemus työhaastattelussa, 
suosittelijat 

 Arviointi / kommentit kohtaan 1.2: 

Hakijat ovat työhakemuksessa, sen liitteissä sekä työhaastattelussa saaneet mahdollisuuden 
tuoda esille henkilökohtaisia ominaisuuksiaan, jotka ovat virkaan kuuluvien tehtävien 
hoitamisen kannalta tarpeellisia. Molemmille haastateltaville on mm. esitetty 
työhaastattelussa kysymyksiä, joiden perusteella hakijoiden henkilökohtaisia 
ominaisuuksia on pyritty arvioimaan. Haastattelun lopussa on kysytty, mitä muuta 
haastateltavat haluavat tuoda esille. Molemmat ovat tuoneet esille tuloksellisen 
työskentelyn edellyttämiä henkilökohtaisia ominaisuuksiaan. 

Molemmilla hakijoilla oli suosittelijoita aiemmista työyhteisöistään. Poikosen eduksi on 
luettava, että hänen suosittelijoissaan oli lisäksi lukuisia oppilaiden huoltajia.  

  

1.3. Koeteltu kansalaiskunto (yleisessä kansalaistoiminnassa saadut viran hoidon kannalta 
merkitykselliset ansiot sekä nuhteeton käytös) 

 • Minkkinen: kunnanvaltuusto, sivistyslautakunta, JHL 

• Poikonen: Osuuspankin hallintoneuvosto, Kotiseutuyhdistys, Tiehoitokunta 

 Lautakunnan / valitsijaraadin kommentit kohtaan 1.3: 

Molemmat hakijat ovat osoittaneet koeteltua kansalaiskuntoa.  

Minkkinen toimii/on toiminut kunnallisissa luottamustehtävissä (mm. sivistyslautakunta, 
kunnanhallitus) sekä JHL:n Konneveden osaston puheenjohtajana (2006-2009). 

Poikonen toimii/on toiminut paikallisissa yhdistyksissä ja muissa luottamustoimissa (POP-
pankin hallintoneuvosto).  

Molemmilla on ollut nuorella iällä taustaa lasten /nuorten ohjaamisesta. Molemmat ovat 
rehellisiksi ja kunniallisiksi tiedettyjä kansalaisia. Tässä kohdassa ei viran hoidon kannalta 
merkityksellisiä eroja, joita voisi laskea jommankumman eduksi. 

 

2. Viran nimike, tehtävänkuva ja virkaan kuuluvat konkreettiset työtehtävät 

2.1 Viran nimike LUOKANOPETTAJA 

 • Minkkinen: luokanopettaja, kelpoinen  



• Poikonen: luokanopettaja, kelpoinen 

2.2 Viran tehtävänkuva (ml. hakuilmoituksessa esitetyt toiveet) 

a)  TVT-taidot 

• Minkkinen: vahvat perustaidot  

• Poikonen: erittäin vahvat taidot (mm. TVT-tiimissä toimiminen, TVT-strategian 
uudistaminen, TVT-strategian seurantajärjestelmä, uusien alustojen testaus) 

b)  Opetussuunnitelman tuntemus 

• Minkkinen: Opetussuunnitelman tuntemus hyvä 

• Poikonen: Opetussuunnitelman tuntemus hyvä 

2.3 Virkaan kuuluvat konkreettiset työtehtävät 

a) Vuosiluokkien 7-9 opettaminen  

• Minkkinen: ei kelpoisuutta hakuhetkellä, lyhyitä sijaisuuksia 3 kk:n ajalta 

• Poikonen: kaksoiskelpoisuus, opetuskokemusta 2 vuoden ajalta myös yläkoulusta  

b) Hallinnolliset tehtävät / koulun hallinnollisen osaamisen vahvistaminen 

• Minkkinen: ei kokemusta, ei koulutusta 

• Poikonen: vararehtorikokemus, ei koulutusta 

 Arviointi / kommentit kohtaan 2: 

a) Suhteessa viran nimikkeeseen (luokanopettaja) molemmat vertailtavat hakijat ovat 
muodollisesti kelpoisia.  

b) Vertailtaessa hakijoita viran tehtävänkuvaa ajatellen, Poikonen on pystynyt 
hakuprosessissa osoittamaan Minkkiseen nähden vahvempaa TVT-taitojen ja 
opetussuunnitelman hallintaa, jotka olivat hakuilmoituksessa mainitut eduksi luettavat 
ansiot. Poikonen on tuonut työhakemuksessa ja haastattelussa esille toimineensa 
aktiivisesti TVT-tiimissä (pedagogisen kehittämisen tiimissä) ja mm. osallistuneensa 
kunnan opetussuunnitelmaan kuuluvan TVT-strategian uudistamistyöhön sekä olleensa 
päävastuussa TVT-strategian toteutumisen seurantajärjestelmän kehittämisestä v. 2018-
2019, minkä myös hänen esimiehensä ja kollegansa vahvistivat. Hän toi myös esille mm. 
osallistuneensa uusien digitaalisten oppimisalustojen testaukseen ja kehittämiseen lv. 
2017-2018 sekä aktiiviseen olemassa olevien oppimisalustojen käyttöön opetuskäytössä 
(mm. hanke Virtual Friends in Clouds ja sen esittely valtakunnallisilla digioppimisen 
päivillä ITK-seminaarissa Hämeenlinnassa 04/2018). Poikonen hallitsee mm. Priimus-
Kurre -järjestelmän käytön. Kaiken kaikkiaan hakuilmoituksessa toivottu, eduksi luettava 
TVT-taitojen hallinta on laskettava Poikosen eduksi. 

c) Vertailtaessa hakijoita suhteessa viran tehtävänkuvaan ja virkaan kuuluvien 
konkreettisten työtehtävien hoitoon, Poikosen kaksoiskelpoisuus, työkokemuksen kautta 
hankittu taito ja henkilökohtaiset ominaisuudet asettavat hänet vertailussa etusijalle. 
Opettajan kaksoiskelpoisuuden antama muodollinen kelpoisuus tiettyjen yläkoulussa ja 
yhtenäiskoulussa opetettavien aineiden opettamiseen katsotaan Poikoselle eduksi. 
Omaamansa kaksoiskelpoisuuden ja yläkoulussa opettamiensa kurssien myötä Poikosen 
pedagoginen osaaminen yläkoulun ja tulevan yhtenäiskoulun luokilla 7-9 tapahtuvaan 
opetukseen, jota virkaan käytännössä sisältyy, on sekä muodollisesti että käytännössä 
vahvempi kuin Minkkisellä. Minkkisellä ei hakuhetkellä ollut muodollista 
kaksoiskelpoisuutta eikä hän ole tuonut esille hankkineensa myöskään käytännön työssä 
yläkoulun opetuskokemusta. Virkaan ei sisälly esiopetusta, jonka Minkkinen on tuonut 
esille erityisansionaan, joskin myös Poikonen on koulutustaustansa pohjalta kelpoinen 
antamaan esi- ja alkuopetusta, mikäli tilanne tulevaisuudessa tulisi tältä osin muuttumaan. 
Luokanopettaja on valittu siihen tehtävänkuvaan ja niihin konkreettisiin työtehtäviin, jotka 
ovat näköpiirissä, ja näihin Poikosella on Minkkiseen nähden vahvemmat muodolliset, 



käytännön työn kautta hankitut ja henkilökohtaisiin ominaisuuksiin perustuvat 
edellytykset. 

3.  KOKONAISARVIOINNIN YHTEENVETONA, edellä osoitetun vertailun ja 
haastattelussa syntyneen kokonaiskuvan pohjalta haastatteluryhmä ja sivistyslautakunta 
ovat todenneet Tanja Poikosen vastaavan hakijoista parhaiten työnantajan toiveita ja 
edellytyksiä hoitamaan avoinna ollutta luokanopettajan virkaa. 
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