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Asia Hallintoriita

Hakija Jussi Rajaniemi, Kokkola

Vastaaja Keski-Pohjanm{utn koulutusyhtymä

Vaatimukset hallinto-oikeudessa

Rajaniemi on vaatinut, että hallinto-oikeus vahvistaa, että Keski-Pohjanmaan
koulutusyhtymällä ei ole ollut kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 2 lu-
vun 3 $:n mukaista perustetta ottaa Rajaniemeä toistuvasti periikkäin mäfuäai-
kaiseen opettaj an virkasuhteeseen.

Lisiiksi Rajaniemi on vaatinut, että Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä on vel-
voitettava korvaamaan hiinen asianosais- ja oikeudenkäyntikulunsa laillisine
viivästyskorkoineen. Oikeudenkäyntikuluj en määrä on hakemuksen jättiimi-
seen mennessä ollut 750 euroa.

Vaatimuksen perusteet

Raj aniemi on toiminut Keski-Pohj anmaal koulutusyhtymässä mäåiräaikaisena
opettajana 1.8.2005 alkaen. Virkamåiäräykset on annettu seuraaville ajanjak-
soille: I .8.2006 - 31.7 .2007, 1.8.2007 - 31.7 .2008, 1.8.2008 - 31.7 .2009,
1 .8.2009 - 31.7 .2010, t.9.2010 - 3t.5.2011, 1.8.20 I I - 31.7 .2012, 1.8.20t2 -
31.7.2013,1.8.2013 -31.7.2016ja1.8.2016-31.5.2017.Måiääaikaisetvirka-
suhteet ovatjatkuneet keskeytyksettä aina vuoteen 2010 saakka siten, että vir-
kasuhde on päätetty edellisenä päivåinä ennen uuden måiiiräaikaisen virkasuh-
teen alkamista. Vuonna2}l} påättyneen ja alkaneen virkasuhteen välissä on
ollut kuukauden mittainen tauko. Vuonna 2010 alkanut virkasuhde on ilmei-
sesti siiästösyistä katkaistu ennen kesåikeskeytyksen alkua, jolloin Rajanie-
meltä on jåiiinyt kesäajan palkka saamatta.
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Vuodesta 200 5 vuote en 20 I 6 saakka j okaises sa Raj aniemen palvelussuhdetta

koskevassa mäiiräyskirjassa m?iiiräaikaisuuden perusteeksi on kirjattu asetuk-

sen edellyttåimtin kelpoisuuden puuttuminen. Kelpoisuuden puuttuminen on

tarkoittanut Rajaniemen kohdalla pedagogisia opintoja. Rajaniemellä on tehtä-

våiiin soveltuva korkeakoulututkinto. Puuttuvan kelpoisuuden poistamiseksi

Raj aniemi on hakeutunut opiskelemaal Jyväskylän opettaj akorkeakouluun.
Raj aniemi on suorittanut pedagogiseen kelpoisuuteen tiihtäävät opinnot
14.4.2014ja saanut asetuksen 98611998 5 luvun 13 $:n mukaisen kelpoisuu-
den.

Vaikka Rajaniemi on suorittanut vuonna 2014 opettajan pedagogiset opinnot,
on Raj aniemelle kirj oitettu uusi mäåiråiaikainen virkasuhde aikavåilille 1 . 8.20 I 6

- 31.5.2017. Rajaniemi on edelleen järinyt ilman kesiikeskeytyksen mukaista
palkkaa. Tähän päätökseen ei ole kirjoitettu minkäåinlaista kunnallisen viran-
haltijalain 2 luvun 3 $:n mukaista måiiiräaikaperustetta.

Raj aniemi on viitannut Pohj ois- Suomen hallinto -oikeuden perusteettomia
mäåiräaikaisia virkasuhteita koskevaan päätökseen numero l5l072ll2 (diaaÅ-
nnmero 1042411412207), jossa on katsottu muun muassa, että pedagogisten

opintojen puuttuminen ei ole ollut viranhaltijalain 3 $:n 2 momentissa tarkoi-
tettu peruste viranhaltij an ottamiseen måiiiräaikaiseen virkasuhteeseen.

Viimeisimmåin påiätöksen måiiiräyskirjassa måiäräaikaperusteeksi on kirjattu
vain Dynastian påiätös nro 88. Edellä mainittua kirjausta ei voida pitää kunnal-
lisen viranhaltijalain 2 luvun 3 $:n 2 momentin mukaisena perusteena. Jo pel-

kästäåin tällä perusteella Rajaniemellä olisi oikeus hakea korvausta perusteetto-

masta mäiiråiaikaisesta virkasuhteesta.

Toistuvien mäåiriiaikaisten virkasuhteiden syynä ei ole ollut Rajaniemen oma
pyyntö tai aidosti avoinna olevaan virkasuhteeseen kuuluvien tehtävien hoidon
jåirjeståiminen tilapäisesti tai muukaan siihen rinnastettava kunnan toimintaan
liitt)'vä mäiiriiaikaista virkasuhdetta edellyttävä seikka. Myöskä?in tehtäviin
luonne ei ole edellyttåinyt eikä edellytä mäiiräaikaisen palvelussuhteen käyttä-

mistä, sillä Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä opiskelijamäåirät tieto- ja
viestintätekniikan perustutkinnon osalta on pysyneet keskimåiärin samana. Ra-
janiemellä on ollut opetustunteja aikavälillä2002 - 2016 keskimåiåirin24 ope-

tustuntia viikos sa. Voimassa olevan OVTES : n mukainen kauppaoppilaitoksen
viranhaltijaa koskeva työaika on keskimåiiirin 20 opetustuntia viikossa. On siis

selvää, että mäiiräaikaisissa virkasuhteissa tehtyä opetustyötä on ollut paljon,
eivätkä tehtävät ole olleet tilapäisiä, eikä opiskelijamäåirissä ole ollut sellaista

epävarmuutta, joka edellyttaisi mäåirtiaikaisen virkasuhteen käyttöä ja vastaava

työ on ollut olemassa ennen måiliräaikaisia virkasuhteita. Työ on ollut pysyvåiä

ja jatkuvaa. Näin ollen Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymällä ei ole ollut kun-
nallisesta viranhaltijasta annetun lain 3 $:n mukaista perustetta otlaa Rajanie-

meä toistuvasti miiåiriiaikaiseen virkasuhteeseen. Rajaniemi olisi tullut valita
toistaiseksi voimassa olevaan tehtäviiiin heti sen jälkeen, kun hiin on suoritta-

nut opettajan pedagogiset opinnot tai viimeistäiin 1.8.2016.

Kunnallisen viranhaltijalain säåinnösten tarkoituksena on viranhaltijan suojaa-

minen. Kunnan harkintavaltaa palvelussuhteita koskevissa asioissa on hallitus-
muodon perusoikeussiiiinnöksiinkin nojautuen rajoitettu kunnallisella viranhal-
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tijalailla. Suojaamistavoite vahvistaa vaatimusta lain siiiinnösten suppeasta tul-
kinnasta. Vaikka hallintolainkäytössä ei sinåinsä tunnetakaan todistustaakka-
såiiinnöksiä, seuraa viranhaltijakin suojaamistavoiffeesta myös se, että kuntayh-
tymåin työnantaj ana on o soitettava toimineensa lainmukaisesti. Måiåiräai-
kaiseksi ottaminen tulee selvästi perustua ennakolta tehtyihin suunnitelmiin,
ennusteisiin tai piiätöksiin, ja niimä todelliset perusteet tulee olla selvästi kirjat-
tuna miiiiräaikaisiin virkamåiiiräyksiin. Jos sallittaisiin työnantajan esitttU jälki-
käteen tekaistuja perusteita måiiiräaikaisille virkasuhteille, koko viranhaltijalain
3 $:n tarkoitus menettäisi merkityksensä. Lain tarkoituksena on nimenomaan
ollut, että virkasuhteet ovat kuntaseklorilla vakinaisia. Näin ollen myös viran-
haltijalain yksiuäisten säåinnösten tulkinnan tulee olla virkamiehen palvelus-
suhdeturvaa korostava.

Raj aniemi on viitannut eduskunnan hallintovaliokunnan palvelussuhdeturva-
laista antamaan lausuntoon2llggT vp, jossa on todettu, että tilanteessa, jossa
tuntiopettajan työn voidaan kohtuudella tietåiä jatkuvasti riittävåin, kunnalla on
velvoite ottaa tuntiopettaja vakinaiseen virkasuhteeseen. Palvelussuhdeturva-
lain esittiitä sovelletaan myös 1.11.2003 voimaan tulleeseen kunnalliseen vi-
ranhaltijalakiin. Hallintovaliokunta on palvelussuhdeturvalakia koskevassa
mietinnössåiiin HaVM 1011996 vp todennut, että vakinaiset virkasuhteet ovat
kuntasektorilla påiäsäåintö, j osta måiiiräaikainen virkasuhde merkitsee poikkea-
mista. Hallintovaliokunta on viitannut mietinnössiiiin virkamiehen erityisase-
man perusteiden osalta valtion virkamieslain såiätiimiseen liittyviin hallintova-
liokunnan mietinnön 511994 vp yleisten kannanottojen kohtaan 1.2 myös pal-
velussuhdeturvalain yleisperusteluina. Mainitussa mietinnössä hallintovalio-
kunta on todennut, että virkamiehillä tulee virkasuhteen erityisluonteen vuoksi
olla vahva palvelussuhdeturva, jonka tulee perustellusti olla vahvempi kuin
työsopimuslain mukainen työsuhdeturva. Valiokunta on katsonut, että palve-
lussuhdeturva on yksittäisistä säåinnöksistä muodostuva kokonaisuus, joten yk-
sittäisen siiiinnöksen tulkinnassa on otettava huomioon vahvan palvelussuhde-
furvan vaatimus. Siten myös palvelussuhdeturvalain yksittäisten såiiinnösten
tulkinnan tulee olla virkamiehen palvelussuhdeturvaa korostava.

Raj aniemi on viitannut korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuihin KHo
200913326, KHO 2008 t2546, KHO 2008 t2436, KHO 2005t2828, KHO
2003 1287 I ja KHO 2000 12941.

Asian käsittely hallinto-oikeudessa

Ke s ki - P o hi anm aan ko ulutu sy hty m dn j o ht aj a on antamassaan selityksessä vaa-
tinut, että Rajaniemen vaatimukset on hylättävä. Mikäli koulutusyhtymiin kat-
sottaisiin toimineen vastoin kunnallisesta viranhaltijasta annettua lakia, ei Ra-
j aniemelle tule maksaa hiinen vaatimaansa korvausta, v aan kuuden kuukauden
korvaus. Rajaniemelle ei tule mäåirätä korvausta meneill?iiin olevasta virkasuh-
teesta. Korvauksen vaatimisoikeus ennen 14.6.2016 påiättyneistä virkasuhteista
on vanhentunut.

Perusteena viranhoitomiiåiräysten mäåiräaikaisuudelle aikavälillä 1 8.2006 -
31.7.2016 on ollut asetuksen edellyttiimåin kelpoisuuden puuttuminen. Miiårä-
aikaisia viranhoitomåiåiräyksiä on tuolla aikavälillä ollut yhteensä 8 kappaletta.
viranhoitomäiiräyksistä kaksi on ollut sivutoimisia, ajanjaksoina2010 - 20ll
ja2013 - 2016. Käytåinnössä tuntimåiiirät ovat ylittiineet sivutoimisuuden rajat
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lukuvuodesta2}l| - 2015låihtien. Sivutoimisuuksienkin aikana opetus on kui-
tenkin pystytty jfieståimälin oppilaitoksen muiden opettajien työpanoksia hyö-

dyntäen. Påiätöksillä ottaa Jussi Rajaniemi miiåiräaikaisiin virkasuhteisiin
1 .8.2006 - 31.7 .2016 ei ole loukattu Rajaniemen oikeuksia kunnallisesta viran-
haltijasta annetun lain 3 $:ssä mainitulla tavalla. Päätökset ovat olleet Rajanie-

men edun mukaisia, koska päätöksiä tehtäessä Rajaniemeä ei olisi voitu valita
toistaiseksi voimassa olevaan virkaan, jos viran perustamiselle olisi ollut tarve
ja virka olisi perustettu.

Perusteet miiiiräaikaiselle viranhoitomäåiräykselle ajanjaksolle 1.8.2016 -

31.5.2017 on kirjattu ammattiopiston rehtorin påiätökseen numero 8812016,
johon on viitattu viranhoitomåiåiräyksessä. Perusteita ei ole kirjattu viranhoito-
mäåiräykseen viittausta tarkemmin, mutta perusteet on saatettu Rajaniemelle

tiedoksi rehtorin päätöksellä. Se, että påiätöksen perusteet ovat olleet Rajanie-

men tiedossa, on osoitettavissa Rajaniemen yhtymåihallitukselle osoittamasta

27 .6.2016 päivätyssä oikaisuvaatimuksesta.

Rehtorin påiätöksessä numero 8812016 on kuvattu mäåiräaikaisuuden perus-

teeksi muun muassa koulutusyhtymlin palveluksessa olevien kelpoisten ja va-

kituisessa palvelussuhteessa olevien tieto- ja viestintätekniikan opettajien ja
kouluttajien osittainen projekteissa kiinnitettynä oleminen, ammatillisen kou-
lutuksen reformin tuomat muutokset opettajamåiiiriin sekä se, että lukuvuoden
2017 - 2018 koulutustarjonnasta ei keväällä2016 ole ollut olemassa päätöksiä.

Rajaniemi on tehnyt rehtorin päätöksestä oikaisuvaatimuksen yhtymåihallituk-

selle. Koulutuskuntayhtymä on seuraavalla tavallatarkentanut rehtorin päätök-

sen perusteita ja niiden taustoja sekä perusteita yhtymåihallituksen tekemälle
piiätökselle hylätä oikaisuvaatimus.

Koulutusyhtymåin palveluksessa on kesällä 2016 ollut yhteensä seitsemiin kel-
poista, vakinaisessa palvelussuhteessa olevaa tieto- ja viestintätekniikan opet-

tajaa jakouluttajaa. Heidrin työpanostaan on ollut osittain sidottuna eri projek-

teihin pääosin vuoden 2017 loppuun ja osittain vuoden 2018 kesåikuuhun. Pro-
jekteihin tehtävä tuntimäåirä on viihentynyt Rajaniemen mäåirliaikaisuuden ai-

kana ja erityisesti määräajan piiättymisen jälkeen vuoden 2017 loppuun men-

nessä. Projektien paätyttyä arviolta kahden vakituisessa palvelussuhteessa ole-

van kouluttajan työpanosta on taas irrotettavissa enemmiin opetustyöhön tai
vaihtoehtoisesti oltaisiin tilanteessa, jossa työnantaja harkitsisi irtisanomista
työn viihenemisen perusteella.

Kesåikuussa 2016 on ollut tiedossa, että keväällä 2017 seuraavan lukuvuoden
koulutuksia j a opettaj ien työvelvollisuuksia suunniteltaessa tieto- j a viestintä-

tekniikan opettajien työnkuvia ja tehtävien jakautumista opetukseen ja projek-

teihin on jälleen tarkasteltava uudelleen. Syynä tähåin ovat olleet vuoteen 2017
ja siitä eteenpäin kohdistuvat entistä merkittävtimmät rahoitusleikkaukset sekä

ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteet. Tehostaminen on ollut väiståimä-

töntä myös taloudellisten edellytysten merkittäviin heikkenemisen vuoksi.
Nämä keskeiset muutokset taloudellisissa ja toiminnallisissa edellytyksissä

ovat olleet ennakoitavissa kesästä 2015 liihtien. Lukuvuowta20l6 - 2077 pro-
jekteissa osittain toimivien vakinaisten opettajien työpanoksen jakautumista

projekteihin ja opetukseen oli tarkasteltava uudelleen lukuvuotta 2017 - 2018

koskien kevåiällä 2017. Sama koski myös muiden koulutusyhtymåin opettajien
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työpanoksen tarkastelua. Oli erittäin todennåiköistä, että Rajaniemelle ei tulisi
riittämåi2in lukuvuonna2}lT - 2018 viran edellyttåim{iä tuntimåiiirtiä. Tiimä on
pyst5rtfy ennakoimaan kesällä 201 6.

Koulutusyhtymässä on käyty neljät yhteistoimintaneuvottelut taloudellisista ja
tuotannollisista syistä vuosien 2013 - 2016 aikarta ammatilliseen koulutukseen
kohdistuneiden rahoitusleikkausten vuoksi. Koska taloudelliset toimintaedelly-
tykset ovat heikentyneet merkittävästi ja heikentyvät edelleen, koulutuksen jåir-
jestäjåin on arvioitava koko ajan toimintansa kokonaisuutta myös tulevaisuu-
den tilanteiden niikökulmasta. Koska tieto- ja viestintätekniikan opettajia
Keski-Pohjanm&m koulutusyhtymässä on kevällä 20 I 6 ollut vakinaisessa
palvelussuhtees sa våihintäiinkin se måiärä, j oka tulevassa toiminnassa tarvitaan,
on mäåiräaikaiselle virkamäåiräykselle ollut riittävä peruste Rajaniemen koh-
dalla. Se, että kelpoisten tieto- ja viestintätekniikan opettajien osaamisalueet
eivät ole aivan samat kuin Rajaniemellä, ei ole velvoittanut työnantajaa vaki-
naistamaan Rajaniemen virkasuhdettatai edes avaamaan virkaa julkiseen ha-
kuun. Yhteistoimintaneuvotteluissa työnantajalla on velvollisuus kouluttaa
vakituisessa palvelussuhteessa olevia työntekijöitä tai viranhaltijoita uusiin
tehtäviin irtisanomisen välttåimiseksi.

Yhteistoimintaneuvottelut ja toimenpiteet ovat kohdistuneet låihtökohtaisesti
koko koulutusyhtymiin henkilöstöön. Piiäosa henkilöstön viihentymästä on ta-
pahtunut mäåiräaikaisuuksien påiäffymisten ja eldköitymisten kauffa. Irtisa-
nomisia on toimeenpantu 40, joista 13 on kohdistunut opetushenkilöstöön. Ke-
våiällä 2016 ontehty arvio koko henkilöstön lomauttamisesta, mihin ei kuiten-
kaan ole päädytfy. Såiästöjä on haettu muun muassa tarjoamalla mahdollisuutta
lomarahoj en vaihtamiseen vapaaksi. Opetushenkilöstön osalta säästrij ä on
useita vuosia haettu pääosin leikkaamalla ylitunteja niiltä, joilla niitä on ollut
runsaasti. Henkilötyövuosimiiiirä ammattiopistossa, jossa Rajaniemi työskente-
lee, on våihentynyt 32:llävuodesta 2015 vuoteen20l6.

Yhdenvertaisuuden niikökulmasta Rajaniemen kanssa samankaltaisessa tilan-
teessa on ollut kaksi muuta mäiiräaikaisen viranhoitomåiiiräyksen vuosiksi
2013 - 2016 saanuttaopettajaa, joilta on puuttunut asetuksen mukainen kelpoi-
suus. Kun mäåiräaikaisuudet ovat päättyneet 31.7.2016, toiselle näistä kahdesta
koulutuskuntayhtymä ei ole pystynyt tarjoamaan työtä tuotannollisista syistä ja
toiselle on annettu virkamäåiräys opintovapaan viransij aisuuteen aj alle
I .8.20 I 6 - 3l .5 .2017 .

Rajaniemi on antamassaan vastineessa esittåinyt muun muassa, että håinen
työnsä luonne on pysyvää. Vaikka liihtökohtaisesti Rajaniemi on ollut vuosina
2010-2011ja2013-2014 sivutoiminen opettaja, påiätoimisuus on täyttynyt si-
jaisuuksien ja lisäopetuksen johdosta. Esimerkiksi lukuvuonna 2013 - 2014
Rajaniemi on pittinyt 82,5 tuntia lisäopetusta sekä tuurauksia, joten päätoimi-
suus on ylittynyt näiltä osin. Sama tilanne on ollut lukuvuonna2010 - 2011.
Lukuvuodelta2}l3 - 2014 ei ole maksettu lomarahaa, vaikka påiätoimisuus on
täyttynyt. Sivutoimisuuksien aikana oppilaitoksen muut opettajat eivät ole hoi-
taneet Rajaniemen työtehtäviä, vaanne on ostettu ulkopuolelta.

Lukuvuosille 2017 - 2018 ja2018 - 2019 ei ole ollut tiedossa leikkauksia nuo-
risoasteen datanomikoulutuksen aloituspaikkoihin. Keski-Pohjanmaan ammat-
tiopisto- ja aikuiskoulutus ovat eri organisaatioita. Ammattiopistossa ollaan
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virkasuhteessa ja aikuisopistossa työsuhteessa. Kuten työnantaja on kertonut,

kaikki kelpoisuudet täyttävät kouluttajat ovat toimineet projekteissa 30.6.2018

asti. Näin ollen ei ole ollut olemassa perustetta mäåiräaikaisuudelle, ottaen huo-

mioon, että proj ektitoiminta on vakiintunutta toimintaa Keski-Pohj anmaarl

koulutusyhtymässä. Vaikka yleisesti opettajien tuntimiiiiriit ovat våihentyneet,

tieto- j a viestintätekniikan opettaj ien tuntimåiåirät ovat ennemminkin kasvaneet.

Yhteistoimintaneuvotteluilla ei ole ollut vaikutusta Rajaniemen työnkuvaan,

työmiiiiriiåin tai ansiotasoon. Työn jatkuminen ei missåiåin vaiheessa ole ollut
kyseenalaista. Rajaniemen pitiimät oppitunnit ovat jatkossakin olemassa, koska

hiinen opettamalleen opintoalalle ei ole suunnattu leikkauksia. Kesäajan palkan

menettåiminen johtaa epätasa-arvoiseen kohteluun muuhun påiätoimiseen ope-

tushenkilö stöön verrattuna.

Viranhaltijalain 3 $:n tarkoitus on korostaa sitä, että viranhaltija tulee ottaa vir-
kasuhteeseen ensi sijassa toistaiseksi. Se, että Keski-Pohjanmffm koulutuskun-
tayhtymä perustelee måiiiriiaikaisuutta mahdollisesti tulevilla leikkaustarpeilla,

ei täytä viranhaltijalain 3 $:n 2 momentin mukaista perustetta. Keski-Pohjan-
maan koulutusyhtymällä ei ole ollut aiemmin ja tai viimeistiiåin siitä saakka,

kun Rajaniemi on tullut kelpoiseksi suoritettuaan opettajan pedagogiset opin-
not, viranhaltijalain I luvun 3 $:n mukaista perustettaottaa Rajaniemeä mäiirä-

aikaiseen virkasuhteeseen.

Rajaniemi on hallinto-oikeudelle 8.6.2011 saapuneessa kirjelmässä muuttanut

hakemustaan siten, että vahvisfuskanne on muutettu suorituskanteeksi seuraa-

vasti:

Raj aniemi on vaatinut, että Keski-Pohj anmaan koulutusyhtymä velvoitetaan

suorittamaan hiinelle kunnallisesta viranhaltijasta annetun lainZluvun 3 $:n 3

momentin nojalla 20 kuukauden palkkaa vastaava korvaus, koska håinet on il-
man pätevää syytä otettu toistuvasti pertikkäin miiäräaikaiseen päätoimisen

tuntiopettajan virkasuhteeseen. Rajaniemi on uudistanut oikeudenkäyntikulu-
vaatimuksensa. Oikeudenkäyntikulujen mäåirä on ollut 1.500 euroa.

Perusteluina Rajaniemi on uudistanut vahvistuskanteessa esitetyn ja esitttinyt
lisåiksi seuraavaa:

Vahvistuskanteen jätttimisen ja 29.3.2017 jåitetyn vastineen jälkeen, on Raja-

niemen mäiiräaikaise ssa virkasuhteessa tapahtunut olosuhteen muutos. Raj a-

niemen mäåiråiaikainen virkasuhde on päättynyt 31.5.2017. Koska olosuhteet

ovat muuttuneet siten, että Rajaniemen mäåiräaikainen virkasuhde on pintty-
nyt, eikä h?intä ole valittu Keski-Potrjanmaan koulutusyhtymässä avoinna ol-
leeseen tieto - j a vie stintätekniikan piiätoimisen tuntiopettaj an virkasuhteeseen,

eikä håinelle ole myöskåilin tarjottu miiiiriiaikaista virkasuhdetta, tulee vahvis-

fuskanne muuttaa suorifuskanteeksi.

Omalta osaltaan se, että Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymässä on ollut
avoinna aikavälillä 28.4. - 14.5.2017 toistaiseksi voimassa oleva tieto- ja vies-

tintätekniikan virkasuhde, ilmenttiä sitä, ettei Rajaniemen työn luonne ole ollut
miiiiräaikaista. Opiskelijamåiiirissä ei ole tapahtunut muutosta. Virkasuhteen

mäiiräaikaisuuksille ei ole ollut olemassa kunnallisesta viranhaltijasta annetun

lain2luvun 3 $:n 2 momentissa mtiiirättyä perustetta.



7 (t2)

Hallinto-oikeuden ratkaisu

Koska Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä on ottanut Rajaniemen ilman päte-
våiä syytä toistuvasti peräkkäin måiiiräaikaisiin virkasuhteisiin, tulee Keski-
Pohj anmaan koulutusyhtymä velvoittaa maksamaan Raj aniemelle kunnalli-
sesta viranhaltijasta annetun lain2luvun 3 $:n 3 momentin nojalla korvausta.
Rajaniemi on useiden vuosien ajan ollut tilanteessa, jossa mäåiråiaikainen virka-
suhde on piiättynyt keväisin ja jatkunut syksyin. Näin ollen Rajaniemi ei pää-
osin ole saanut kesiin qaltapalkkaa. Tiimä on aiheuffanut Rajaniemelle talou-
dellista vahinkoa, joka pitä ottaa huomioon korvausta måiiirättäessä.

Ke s ki - P o hj anm aon ko ulut u syhtym ön j o ht aja on antamass&ur selityksessä vaa-
tinut Raj aniemen vaatimusten hylkäåimistä.

Koulutusyhtymä on viitannut 27.1.2017 antamaansa vastineeseen, jossa on esi-
tetty tilannearvion keväällä 2016 olleen sen kaltainen, että måiriråiaikaisuudelle
I .8.20 I 6 -31 .5 .2017 on ollut lain mukaiset perusteet. Keväällä 20 I 7 tilanne on
arvioitu uudelleen ja tilannearvion perusteella virkasuhde on avattu julkisesti
haettavaksi kuten viranhaltijalain 4 $ edellytttiä. Säästötoimet olivat paranta-
neet talouden tilannetta siten, että uusia yhteistoimintaneuvotteluja ei oltu
käynniståimässä. Kyseisen alan koulutukselle todettiin edelleen olevan tarvetta.
Opettajien määrääkatsottiin tarpeelliseksi lisätä siten, että yksi påiätoimisen
tuntiopettajan virkasuhde toistaiseksi voimassa olevana päätettiin avata julki-
sesti haettavaksi. Tällöin myös Rajaniemellä oli mahdollisuus hakea tois-
taiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen, johon håin oli saavuttanut kelpoi-
suuden.

Rajaniemen miiiiråiaikaisuuden perusteena on ollut asetuksen edellyttåimiin kel-
poisuuden puuttuminen måiiiräaikaisuuden 31.7.2016 påiättymiseen saakka. Vii-
meisintä måirirtiaikaisuutta 1.8.2016 - 31.5.2017 miiiiriteltäessä vaihtoehtona
olisi ollut laittaapaikka jo silloin julkisesti haettavaksi, mutta ammatillista
koulutusta koskevan muutosvaiheen ja taloudellisten edellytysten merkittävåin
heikkenemisen vuoksi koulutusyhtymåin toimintaedellytyksiin oli odotettavissa
muutoksia, mistä syystä paikka tuolloin täytettiin matuäaikaisesti. Yhteistoi-
mintaneuvottelujen tilanteen vuoksi mitäriiaika on mäåiritelty pziättymåiiin luku-
vuoden opetuksen päättymiseen 3 1 . 5.20 I 7. Muina vuosina måiiiräaikaisuudet
ovat påiättyneet 31.7 .ja uudet måiåiräaikaisuudet alkaneet 1.8., joten Rajanie-
men vaatimuksessaan esittåimä lausuma, että håin ei piiäosin olisi saanut kesåin
ajalta palkkaa, ei pidä paikkaansa.

Rajaniemelle on varattu tilaisuus vastineen antamiseen. Vastinetta ei ole an-
nettu.

Koulutusyhtymän yhtymrihallitus on antamassaan selityksessä vahvistanut kou-
lutusyhtymtin johtajan 27.1.2017 ja21.6.2017 antamat selitykset. Yhtymdhalli-
tuksen selitys on annettu tiedoksi Rajaniemelle.

Hallinto-oikeus velvoittaa Keski-Pohj anmaan koulutusyhtymåin maksamaan
Raj aniemelle seitsemåin kuukauden palkkaa vastaavan korvauksen. Vaatimus
hylätäåin muilta osin.
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Perustelut

Sov ell ett av at oikeus ohj e et

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 3 $:n 2 momentin mukaan viranhal-
tija voidaan ottaa mäåirtiajaksi vain viranhaltijan omasta pyynnöstä tai jos måiä-

räajaksi ottamisesta on erikseen s?iädetty taikka tehtäviin luonne, sijaisuus,

avoinna olevaan virkasuhteeseen kuuluvien tehtävien hoidon jfieståiminen tai
muu näihin rinnastettava kunnan toimintaan liittlrvä måiiiräaikaista virkasuh-

detta edellyttävä seikka sitä vaatii.

Saman pykälåin 3 momentin mukaan viranhaltijalla, joka on ilman 2 momentin
mukaista perustetta otettu mäiiräajaksi tai joka on ilman perusteltua syytä tois-
tuvasti otettu periikkäin miiiiräajaksi, on oikeus saada virkasuhteen päåiffyessä

viihintäåin kuuden ja enintåiiin 24 kuukauden palkkaa vastaava korvaus. Kor-
vausvaatimus on esitettävä kuuden kuukauden kuluessa virkasuhteen piiättymi-
sestä.

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 23 $:n I
momentin mukaan sen estiimättä, mitä muualla mainitussa asetuksessa siiäde-

täåin, opetusta voidaan väliaikaisesti enintäåin vuoden ajaksi miiiirätä antamaan

henkilö, jolla on riittava koulutus ja tehtävåin edellyttama taito. Tällainen hen-

kilö voidaan kuitenkin måiiirätä antamaan opetusta yli kuuden kuukauden
ajaksi vain, jos tehtävåin edellyttåimät kelpoisuusvaatimukset täyttäviä henki-
löitä ei ole mäiiräystä annettaessa saatavilla tai jos siihen on muu erityinen syy.

Saman pykäkin 3 momentin(116812010) mukaan sen estiimättä, mitä 1 mo-
mentissa stiädetätin voidaan lain 13 $:ssä tarkoitettua ammatillisten opintojen

opetusta mäiirätä enintään kahden vuoden ajaksi antamaan henkilö, jolla on

opetustehtäviin edellyttiima riittavä koulutus ja vahva käytåinnön ammattitaito.
Tällainen henkilö voidaan mälirätä antamaan opetusta yli vuoden ajaksi vain,
jos opetustehtävåin edellyttåimät kelpoisuusvaatimukset täyttäviä henkilöitä ei

ole saatavilla tai jos siihen on muu erityinen syy.

Asiassa saatu selvitys

Rajaniemi on ollut nimitettynä ammaffioppilaitoksen opettajan mäåiräaikaisiin

virkasuhteisiin 1.8.200 6 - 31.7 .2007, L8.2007 - 31.7 .2008, I .8.2008 -

31.7 .2009, 1.8.2009 - 31.7 .2010, 1.9.2010 - 3 I .5.20 I 1, 1.8.20 I I - 31.7 .2012,
1.8.2012 - 31.7 .2013, 1.8.20 1 3 - 3t.7 .20l6ja I .8.20 I 6 - 31.5.2017 yhdeksällä

eri nimityksellä. Rajaniemen virkasuhde Keski-Pohjanmtmn koulutusyhtymåiiin

on påiättynyt 31.5.2017. Koulutusyhtymiin selityksen mukaan viranhoitomåiä-

räyksistä kaksi on ollut sivutoimisia, ajanjaksoina2010 - 20ll ja2013 - 2016.
Käyttinnössä tuntimäiirät ovat ylittiineet sivutoimisuuden rajat lukuvuodesta

2014 - 2015 låihtien.

Perusteena mäåiräaikaisuudelle on aikavälillä 1.8.2006 - 31.7 .2016 annetuissa

kahdeksassa viranhoitomäåiräyksessä ollut asetuksen edellyttåimåin kelpoisuu-

den puuttuminen. Rajaniemelle annetussa virkamäåiräyksessä ajalle 1.8.2013 -

31.7.2016 on todettu, että pedagogiset opinnot on suoritettava ennen

3 I .7 .201 6. Raj aniemeltä on puuttunut opetustoimen henkilö stön kelpoi suus-
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vaatimuksista annetun asetuksen 13 $:n (986/1998) I momentin 2 kohdan mu-
kaiset våihintiiiin 35 opintoviikon laajuiset opettajan pedagogiset opinnot. Raja-
niemi on oman ilmoituksensa mukaan suorittanut pedagogiseen kelpoisuuteen
tiihtiiävät opinnot 14.4.2014ja saanut mainitun asetuksen 13 $:n mukaisen am-
matilli sten opintoj en opettaj an kelpoisuuden.

Rajaniemelle annettuun virkamiiiiräykseen ajalle 1.8.2016 - 3I.5.2017 on måiä-
råiraikaisuuden perusteeksi merkitty Dynastian påiätös nro 88. Koulutusyhtymåin
selityksen mukaan mäåiräyskirjassa on viitattu ammattiopiston rehtorin påiätök-
seen numero 88/2016. Perusteita ei ole kirjattu viranhoitomäiiräykseen viit-
tausta tarkemmin, mutta perusteet on saatettu Rajaniemelle tiedoksi rehtorin
ptiätöksellä. Mainitun ammattiopiston rehtorin påiätöksen numero 88 mukaan
tieto- ja viestintätekniikan opettajatnvetta on kartoitettu koulutusyhtymåin si-
stillä. Ajalle 1.8.2016 - 31.5.2017 on ollut selkeä tarve mäiiräaikaisen päätoi-
misen tuntiopettajan palkkaamiselle. Aikuiskoulutuksen puolella osa tieto- ja
viestintätekniikan opettajista on ollut kiinni projekteissa, joiden päättymisen
jälkeen toistaiseksi voimassa olevien vakanssien tarve kartoitetaan. Myös am-
matillisen koulutuksen reformiin valmistautuminen voi tuoda muutoksia opet-
tajamätiriin. Måiääaikaisuuden perusteena on ollut päätöksen mukaan myös se,

että vuoden 2017 koulutustarjonnasta ja aloituspaikkojen kohdentamisesta ei
vielä ole ollut yhtymåihallituksen piiätöstä.

O ikeudell inen arvio inti j a j ohtopäcit ölcs et

Rajaniemellä ei ole ollut opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista
annetun asetuksen l3 $:n (986/1998) mukaista kelpoisuutta toimia ammatillis-
ten opintojen opettajana silloin kun htinet on nimitetty opettajan mäåiråiaikaisiin
virkasuhteisiin 1.8.200 6 - 3l .7 .2007, 1.8.2007 - 31.7 .2008, 1.8.2008 -
31.7 .2009, 1.8.2009 - 31.7 .2010, t.9.20t0 - 31.5.2011, I .8.20 I I - 3t.7 .2012,
1.8.2012 - 31.7.2013, 1.8.2013 - 31.7.2016. Hallinto-oikeus katsoo, että kel-
poisuuden puuttuminen on ollut edellä mainittuina ajankohtina sellainen pe-
ruste nimittiiä Rajaniemi måiiiräaikaiseen virkasuhteeseen, jota kunnallisesta
viranhaltijasta annetun lain 3 $:n 2 momentissa viranhaltijan miiiiräajaksi otta-
miselta edellytetiilin. Siltä osin kun Rajaniemi on 11.6.2013 nimitetty ammat-
tioppilaitoksen opettajan måiiiräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 1.8.2013 -
31.7.2016, hiinet olisi kuitenkin opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaati-
muksista annetun asetuksen 23 $:n 3 momentin nojalla voitu nimittiiä enintiiåin
kahden vuoden mäåiräaj aksi.

Siltä osin kun Rajaniemi on nimitetty opettajan mäåiräaikaiseen virkasuhtee-
seen aj alle I .8.20 1 6 - 3l .5 .2017, hallinto-oikeus totea a, että Raj aniemi on ollut
ldhes yhtäjaksoisesti nimitettynä opettajan tehtäväiin yli kymmenen vuoden
ajan. Lisåiksi opettajan tehtävä on asiakirjojen mukaan täytetty pysyvästi
vuonna 2017. Rajaniemen hoitamat tehtävät ovat olleet sillä tavoin jatkuvia,
ettei tehtävien luonne ole edellyttiinyt virkasuhteen mätiräaikaisuutta. Näin ol-
len kyse ei ole ollut kunnallisesta virkamiehestä annetun lain 3 $:n 2 momentin
mukaisesta työstä. Kun otetaan huomioon Rajaniemen pitkiiiin jatkunut palve-
lussuhde, hallinto-oikeus katsoo, että ammattiopiston rehtorin piiätöksestä nu-
mero 88 tai koulutusyhtymåin antamasta selvityksestä ei ilmene, että päätök-
sessä mainituilla voimassa olevien vakanssien kanoittamisen tarpeella, amma-
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Oikeudenkäyntikulut

Muutoksenhaku

tillisen koulutuksen reformiin valmistautumisella tai yhtymlihallituksen påiä-

töksen puuttumisella olisi ollut olennaisia vaikutuksia Rajaniemen opetustun-
tien miiiiräåin.

Edellä esitetyn perusteella Rajaniemi on I L6.2013 nimitetty vastoin opetustoi-

men henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 23 $:n 3 momen-

tin måiliräystii kolmen vuoden måiiiriiaikaiseen opettaj an virkasuhteeseen aj alle
I .8.20 1 3 - 3l .7 .2016. Raj aniemen nimittåimiselle mäiiräaikaiseen virkasuhtee-
seen ajalla 1.8.2016 - 31.5.2017 ei ole ollut kunnallisesta viranhaltijasta anne-

tun lain 3 $:n 2 momentin mukaista perustetta. Näin ollen Rajaniemellä on
mä?iräaikaisen virkasuhteen piiättymisen johdosta oikeus kunnallisesta viran-
haltijasta annetun lain 3 $:n 3 momentin mukaiseen korvaukseen. Korvaus on
näissä olosuhteissa vahvistettava vastaamaan seitsemåin kuukauden palkkaa.

Sovelletut oikeusohjeet

Laki kunnallisesta viranhaltijasta 3 $

Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 23 $

Hallinto-oikeus velvoittaa Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymiin korvaarnaan
Rajaniemen oikeudenkäyntikulut 1.500 euroa korkolain 4 $:n I momentin mu-
kaisine viivästyskorkoineen siitä lukien, kun kuukausi on kulunut hallinto-
oikeuden påätöksen antamisesta.

Perustelut

Erityisesti asiassa annetfu ratkaisu huomioon ottaen olisi kohtuutonta, että Ra-
j aniemi j outuisi pitämäein oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan.

Sovelletut oikeusohjeet

Hallintolainkäyttölaki 74 $

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-
oikeuteen.

Valitusosoitus on liitteenä HaK (07.07).
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Asian ovat ratkaisseet hallinto -oikeustuomarit Jorma Niemitalo,
Pirjo Joutsenlahti ja Jan-Erik Salo.

JormaNiemitalo Pirjo Joutsenlatrti

Jan-Erik Salo

Hallinto-oikeuden esittelij ä Merja Kivistö

antaja:
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Jakelu

Piiiitös ja maksu

Jäljennös maksutta

Jussi Raj aniemi, maksuttia
Asiamies:
OTM Tuomas Tuokko
Opetusalan Ammattij tirj estö OAJ
saantitodistuksin

Keski-Pohianmaan koulutusvhtvmåin vhtvmåihallitus
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Liite hallinto-oikeuden päätökseen

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Hallinto- oikeuden päätökseen saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta
kirj allisella valituksella.

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaantipäivästä, sitä päivää lukuun
ottamatta.

Tiedoksisaantipäivän osoittaa tiedoksianto- tai saantitodistus. Milloin kysymyksessä on
sijaistiedoksianto, päätös katsotaan tiedoksi saaduksi kolmantena päivänä tiedoksianto-
todistuksen osoittamasta päivästä. Virkakirjeen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon
saapumispäiviinäåin.

Valituskirj elmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa korkeimmalle hallinto-oikeudelle.

Valituskirjelmä liitteineen voidaan lähettää myös postitse, telekopiona tai såihköpostilla.
Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan
päättymistä. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitettavan valituskirjelmän tulee
olla toimitettu siten, että se viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston
aukioloajan päättymistä on kokonaisuudessaan käytettävissä viraston vastaanottolaitteessa
tai tietojärjestelmässä. Valituskirjelmän ja muiden valitusasiakirjojen lähettäminen postitse
tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava korkeimmalle hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava

valittajan nimi ja kotikunta
päätös, johon haetaan muutosta
miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia
siihen vaaditaan tehtäväksi
perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Jos valittajan puhevaltaakäyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos
valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämåin
nimi ja kotikunta. Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero
sekä mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan
toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä
ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla).

HaK (07.07) (sivu 1/2)



Valituskirjelmän liitteet

Valituskirj elmään on liitettävä

hallinto-oikeuden päätö s alkuperäi senä tai j älj ennöksenä

todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu
selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä
ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen on, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, liitettävä valitus-
kirjelmäiin valtakirja, jollei valittajaole valtuuttanut häntä suullisesti valitusviranomaisessa

tai ellei sähköisesti toimitettavassa asiakirjassa ole selvitystä asiamiehen toimivallasta.

Korkeimman hallinto-oikeuden yhteystiedot

Postiosoite: Korkein hallinto-oikeus
PL 180,00131 Helsinki

Käyntiosoite: Fabianinkatu 15, Helsinki

Puh.nro: 029 56 40200

Telefax: 029 56 40382

S-posti: korkein.hallinto-oikeus@oikeus.fi

Aukioloaika: arkipäivisin klo 8.00-16.15

HaK (07.07) (sivlu2l2)


