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Vanaja Koulutus aloittaa 1.1.2016 
 

Koulutuskuntayhtymä Tavastiassa aloittaa 1.1.2016 toimintansa Vanaja Koulutus Oy. Yh-
tiön tehtävänä on tarjota laadukkaita ja monipuolisia koulutus- ja työelämäpalveluita sekä 
osaamisen kehittämistä asiakkaiden tarpeisiin. 
  
Yhtiön perustamisella ratkaistaan kuntalain muutoksen myötä tullut vaatimus yhtiöittämis-
velvoitteesta. Sen mukaan kunta tai kuntayhtymä ei voi toimia kilpailutilanteessa markki-
noilla, vaan toiminta on yhtiöitettävä. Yhtiöittämisvelvoitteen mukaisesti Koulutuskuntayh-
tymä Tavastia siirtää työvoimapoliittisen ja muun kilpailutilanteessa markkinoilla tarjottavan 
arvonlisäverollisen koulutuksen ja muut osaamisen kehittämisen palvelut täysin kuntayhty-
män 100 %:sti omistaman uuden osakeyhtiön hoidettavaksi. 
  
Koulutuskuntayhtymä Tavastiassa yhtiöitettävään toimintaan kuuluvat esimerkiksi Ammat-
tiopisto Tavastian työvoimakoulutus, korttikoulutukset, Vanajaveden Opiston kotoutumis-
koulutus sekä molempien oppilaitosten yrityksille ja yksityisille tarjoama muu koulutus.  
 
Yhtiö vastaa yhteiskunnan muutokseen 
 
Yhtiön toimitusjohtajana aloittaa Ammattiopisto Tavastian aikuiskoulutusjohtaja Arto Ru-
hala. Hänen mukaansa yhtiön haasteena on työelämän ja yhteiskunnan muutoksiin reagoi-
minen. Alueen väestö- ja elinkeinorakenne muuttuu, joten haluamme olla omalla osaamis-
panoksellamme mukana kehittämässä alueen kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta. Erityisesti 
yhtiössä panostetaan uusien koulutustarpeiden tunnistamiseen ja uusien toimintamuotojen 
ja koulutustuotteiden kehittämiseen hyödyntäen uusinta pedagogiikkaa ja oppimisympäris-
töjä. 
 
Osakeyhtiölain mukaan ylintä päätösvaltaa yhtiössä käyttää yhtiökokous. Yhtiökokous vah-
vistaa tilinpäätöksen ja valitsee yhtiön hallituksen. Yhtiön varsinaisesta toiminnasta vastaa 
hallitus, johon kuuluvat kuntayhtymän johtaja Jouni Haajanen, Ammattiopiston rehtori Heini 
Kujala ja Vanajaveden Opiston rehtori Outi Itäluoma. 

Resurssit tehokkaaseen käyttöön 
 
Yhtiön avulla pyritään saamaan kuntayhtymän oppilaitosten resurssit tehokkaaseen käyt-
töön, vastaamaan tarjouskilpailuihin kilpailukykyisin hinnoin ja hyödyntämään kuntayhty-
män monipuolista osaamista entistä paremmin. Yhtiön avulla myös koordinoidaan koko 
kuntayhtymän markkinoille tarjottavan ja kilpailutetun koulutuksen tarjontaa ja kehittämistä. 
Hallinto pyritään pitämään mahdollisimman suppeana. Yhtiö ostaa opetushenkilöstön työ-
panoksen Ammattiopisto Tavastiasta ja Vanajaveden Opistosta. Taloushallinto-, it- ja vies-
tintäpalvelut hankitaan palvelujen ostoina koulutuskuntayhtymältä.  
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Ammattiopisto Tavastian ja Vanajaveden Opiston yhtiöön siirtyvä toiminta 
pähkinänkuoressa  

 ELY-keskuksille ja työ- ja elinkeinohallinnon toimijoille myytävä Ammattiopisto Tavas-
tian työvoimakoulutus ja Vanajaveden Opiston kotoutumiskoulutus

 ELY-keskuksien ja työ- ja elinkeinohallinnon osarahoittama yhteishankintakoulutus

 Yritysten kokonaan kustantama henkilöstökoulutus

 Yksityisten henkilöiden itse maksama koulutus

 Muille koulutusorganisaatioille myytävät tutkintotavoitteiset koulutukset, täydennyskou-
lutukset, tutkintotilaisuudet ja muut asiantuntijapalvelut

 Muille organisaatioille ja yrityksille myytävät työelämä- ja kehittämispalvelut

Lisätiedot 

Toimitusjohtaja Arto Ruhala, puh. 050 553 3564 tai arto.ruhala@kktavastia.fi 
Kuntayhtymän johtaja Jouni Haajanen, puh. 040 050 5388 tai jouni.haajanen@kktavastia.fi 

Ei tuurilla vaan taidolla! 

Yhteistyöterveisin 

Arto Ruhala 
toimitusjohtaja 
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