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KOULTK § 76
Sivistysjohtaja Matti Hursti:

Oikaisuvaatimus sivistysjohtaja Matti Hurstin päätöksestä
KM Hannu Salminen on jättänyt 25.6.2013 oikaisuvaatimuksen
koskien sivistysjohtaja Matti Hurstin päätöstä (11.6.2013 § 49)
luokanopettajan viran täyttämisestä 1.8.2013 alkaen, sijoituskouluna
Vuorentausta.
KM Hannu Salmisen oikaisuvaatimus
"Vaatimukset
Sivistysjohtajan päätös on kumottava, koska päätöksellä on lainvastaisesti sivuutettu ansioituneempi hakija.
Perustelut

Perustuslain 125 §:ssä säädetään yleisistä nimitysperusteista
julkisiin virkoihin. Näitä ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.
Yleisiä nimitysperusteita sovelletaan otettaessa virkasuhteeseen
kuntaan ja kuntayhtymään. Perustuslain yleisistä nimitysperusteista
taito tarkoittaa koulutuksen ja työkokemuksen avulla hankittuja
tietoja ja taitoja, kyky puolestaan viittaa henkilön tuloksellisen
työskentelyn edellyttämiin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin, kuten
luontaiseen lahjakkuuteen, järjestelykykyyn, aloitteellisuuteen ja
muihin vastaaviin tehtävien hoitamisen kannalta tarpeellisiin kykyihin.
Koeteltu kansalaiskunto tarkoittaa yleisessä kansalaistoiminnassa
saatuja viran hoidon kannalta merkityksellisiä ansioita sekä
nuhteetonta käytöstä. Yleisiä nimitysperusteita on tutkittava
yhteydessä asianomaisen viran yleisiin ja erityisiin
kelpoisuusehtoihin, joihin liittyen on otettava huomioon viran nimi ja
tehtäväpiiri sekä virkaan kuuluvat konkreettiset tehtävät.
Virkanimitysperusteilla on merkitystä vertailtaessa useampia
viranhakijoita keskenään.
Yleisillä nimitysperusteilla vertailtaessa olen parempi kuin valittu
henkilö:

Koulutus

Minulla on peruskoulun luokanopettajan ja musiikinopettajan
kaksoispätevyys. Valitulla vain luokanopettajan pätevyys.

Työkokemus

Minulla on opettajakokemusta yhteensä yli 17 vuotta, joista olen
työskennellyt alakoulussa yli 13 vuotta ja yläkoulussa (opettanut
nimenomaan musiikkia, joista yhden vuoden myös lukiolla) 4 vuotta.
Olen toiminut ammattimuusikkona 4 vuoden ajan ja lisäksi olen

toiminut eri oppilaitoksissa kitaransoiton opettajana usean vuoden
ajan. Virkaan valittu on tehnyt opettajan töitä yhteensä 35
kuukauden ajan.
Olen ollut luomassa Ylöjärven musiikkiluokkien opetussuunnitelmaa.
Muut musiikkiluokan opettajan työssä tarvittavat taidot
Bändisoitinten kitaran, basson, rumpujen, perkussioden ja erilaisten
kosketinsoitinten laaja hallinta (opettaminen ja soittaminen).
Tietokoneen käytön hallinta ja opettaminen musiikin tekemisessä ja
taltioinnissa (mm. Pro tools, Cubase, Wave Lab, Band in the Box
ohjelmistot). Säveltäminen, sovittaminen ja musiikin tuottaminen
oppilaiden käyttöön.
Haastattelutilanteessa 28.5.2013 saamani palautteen perusteella
ymmärsin, että olin virkaan pätevin hakija. Paikalla olivat Matti Hursti,
Leena Pöntynen ja Tapio Alppi.
Edellä kirjoitetuilla perusteilla vaadin, että päätös kumotaan.
Ylöjärvellä 24.6.2013
Hannu Salminen"
Sivistysjohtajan päätös 11.6.2013 § 49
Luokanopettajan virka (vakanssinumero 08411029), sijoituskoulu
Vuorentausta, oli haettavana Ylöjärven kaupungin rekrytointiohjelmassa, kaupungin ilmoitustaululla sekä mol.fi-palvelussa.
Hakijoita virkaan oli 16. Hakemusasiakirjoihin annettiin mahdollisuus
tutustua kaupungintalolla.
Rehtori Tapio Alppi ja vararehtori Kimmo Hermonen haastattelivat
Vuorentaustan koululla 13.5. ja 16.5.2013 seuraavat hakijat, joilla on
virkaan vaadittava kelpoisuus: Luiro Elina, Korhonen Mira-Inkeri,
Paalasmaa Susanna, Salminen Hannu ja Voldi Essi.
Em. haastattelujen jälkeen Alppi esitti virkaan valittavaksi KM Hannu
Salmisen. 28.5.2013 järjestettiin sivistysjohtaja Matti Hurstin
aloitteesta tapaaminen, jossa olivat läsnä Alpin, Salmisen ja Hurstin
lisäksi opetuspäällikkö Leena Pöntynen. Perustelu tämän
tapaamisen järjestämiseen oli se, että Hurstin mukaan Salminen ei
ehkä ole Suomen Perustuslain 125§ 2. momentin perusteella
kelpoinen julkiseen virkaan. Suomen Perustuslaki tuli voimaan
1.3.2000. Lain 125 § 2. momentin mukaan yleiset nimitysperusteet
julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.
Sivistysjohtaja antaa lautakunnan jäsenille näkemyksensä tarkat
perustelut suullisesti kokouksessa. Lisäksi kokouksessa on

nähtävänä dokumentteja, joita ei liitetä kokouksen oheismateriaaliin.
Lopulta valintaprosessi muuttui niin, että rehtori Tapio Alppi muutti
esitystään. Korjatussa esityksessä hän esitti virkaan valittavaksi KM
Mira-Inkeri Korhosen.
Sivistysjohtaja valitsi päätöksellään 11.6.2013 § 49 luokanopettajan
virkaan (vakanssinumero 08411029), sijoituskoulu Vuorentausta,
1.8.2013 alkaen KM Mira-Inkeri Korhosen kuuden kuukauden
koeajalla.
Lisätiedot

Matti Hursti, p. 050 68067, matti.hursti@ylojarvi.fi

Sivistysjohtaja ehdottaa:
Koulutuslautakunta päättää hylätä Hannu Salmisen oikaisuvaatimuksen Suomen Perustuslain 125§ 2. momentin perusteella.
Päätös

Keskustelun kuluessa jäsen Koivisto jäsen Röppäsen kannattamana
ehdotti, että asian käsittely siirretään seuraavaan kokoukseen.
Koska oli tehty kannatettu siirtoesitys, puheenjohtaja esitti suoritettavaksi äänestyksen kädennostolla siten, että ne, jotka kannattavat
käsittelyn jatkamista, äänestävät jaa. Jos ei voittaa, tulee jäsen
Koiviston ehdotus asian käsittelyn siirtämisestä seuraavaan
kokoukseen päätökseksi.
Äänestysesitys ja -tapa hyväksyttiin yksimielisesti.
Suoritetussa kädennostoäänestyksessä annettiin 7 jaa-ääntä (Lammi, Lehtonen, Ojares, Paldanius, Savela, Törmälä, Ukonmäki) ja 4
ei-ääntä (Hirvonen, Kaminen, Koivisto, Röppänen), joten puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyä jatketaan.
--Asian käsittelyä jatkettaessa jäsen Koivisto jäsen Röppäsen kannattamana ehdotti, että Hannu Salmisen oikaisuvaatimus hyväksytään.
Koska oli tehty sivistysjohtajan ehdotuksesta poikkeava kannatettu
ehdotus, puheenjohtaja esitti suoritettavaksi äänestyksen
kädennostolla siten, että ne jotka kannattavat pohjaehdotusta
äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat jäsen Koiviston ehdotusta,
äänestävät ei.
Suoritetussa kädennostoäänestyksessä annettiin 9 jaa-ääntä
(Hirvonen, Kaminen, Lammi, Lehtonen, Ojares, Paldanius, Savela,
Törmälä, Ukonmäki) ja 2 ei-ääntä (Koivisto ja Röppänen), joten
puheenjohtaja totesi sivistysjohtajan ehdotuksen tulleen
koulutuslautakunnan päätökseksi.

--Koulutuslautakunta hyväksyi äänestyksen jälkeen sivistysjohtajan
ehdotuksen.
--Jäsenet Heidi Koivisto ja Seppo Röppänen jättivät päätökseen
eriävän mielipiteen.
-----

