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Pääkirjoitus 

Vuosi on vaihtunut ja kiire sen myötä alkanut, 

jos se koskaan varsinaisesti päättyikään. Mitä 

vuosi 2014 sitten tuo tullessaan? En liene vääräs-

sä, jos ennakoin vaikean talouden ajan jatkuvan. Valveilla olo on siis tarpeen. 

Ja uskon YT-ajan puhuttavan tavalliseen tapaan. Tarkkana sen suhteen on ol-

tava jatkossakin.  

Vaaleista pääsemme nauttimaan aluksi OAJ:n valtuustovaalien muodossa. Us-

kaltanen iloita nykyisten valtuutettujen pääluottamusmies ja alueasiamies Pirita 

Hellbergin ja OAJ:n varapuheenjohtajan ja työsuojeluvaltuutetun Kari Kinnu-

sen ehdokkuudesta. Ilahdun erittäin suuresti vuoden luokanopettajaksi valitun 

Kai-Ari Lundellin asettumisesta ehdokkaaksi. Muitakin ehdolla on, joten Van-

taan karaisevassa ilmanalassa kasvaneita ehdokkaita riittää.  Olemme ensim-

mäistä kertaa yhtä vaalipiiriä Espoon ja Helsingin kanssa – Kauniaista toki 

unohtamatta.  Jännittävät vaalit siis luvassa.  

Vaikka vastakkaisia väitteitä on esitetty, saa Vantaan Opettajaan jatkossakin 

kirjoittaa. Ennakkosensuuria ei ole ja jokainen vastaa tuotoksistaan. Tiedotus 

puuttuu ainoastaan ilmeisen virheellisiin väitteisiin. Ja jos julkaistu kirjoitus si-

sältää asiavirheitä, on seuraavassa lehdessä oikaisun mahdollisuus. Tähän on 

pyritty, joskaan ei aina päästy. Päästävä olisi… Jos sensuuriväitteitä olet kuul-

lut, voit kysyä osoitteesta tiedotus@voay.fi tai soittaa tiedottajalle numeroon 

050 409 6460. Puheenjohtaja ei julkaisusta päätä jatkossakaan! 

Siis hyvää alkanutta vuotta aurinkoisten kelien puutteesta huolimatta kaikille 

VOAY:n jäsenille! 

Sami Markkanen 

VOAY:n puheenjohtaja  050 409 6456 
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Luottamusmies tiedottaa 

 

 
 
Kevät on valintojen aikaa 

 

Vantaan kaupungin avoimia virkoja ja tun-

tiopettajuuksia ensi lukuvuodelle on taas avoin-

na. Tätä kirjoitettaessa kaupungin kotisivulla on 

ilmoitettuna yli sata perusopetuksen rehtorin, 

aineenopettajan, luokanopettajan ja päätoimi-

sen tuntiopettajan tehtävää. Virat ja tuntiopet-

tajuudet täytetään vakinaisesti, ja valittu henkilö 

sijoitetaan hoitamaan tehtävää hakuilmoitukses-

sa ilmoitettuun kouluun. Avointen tehtävien 

joukossa näytti olevan myös yksittäisiä määräai-

kaisia tehtäviä. 

 

Nyt haussa olevien perusopetuksen vakinaisesti täytettävien paikkojen hakuai-

ka päättyy pääsääntöisesti 29.1.2014. Lähiaikoina hakuun tulevat vielä erityis-

luokanopettajien, erityisopettajien virat ja erityisopetuksen tuntiopettajuudet 

sekä lukiossa täytettävät opettajan tehtävät. Tietoa avoimista viroista ja tun-

tiopettajuuksista sekä hakuajoista löytyy Vantaan kaupungin kotisivulta. Haku 

tehtäviin tapahtuu sähköisesti osoitteessa https://www.tyonhaku.vantaa.fi/. 

 

Entä, jos opettaja on jo Vantaan kaupungin virassa ja haluaa toiseen 

kouluun tai oppilaitokseen? 

 

Opettaja voi hakea nyt avoinna olevia virkoja ja päätoimisia tuntiopettajuuk-

sia. Toinen tapa toimia on olla yhteydessä oman alueen aluepäällikköön ja 

esittää toivomus virkasiirrosta riittävän ajoissa ennen tehtävien julkista hakua. 

Mahdollinen virkasiirto edellyttää aina nykyisen ja tulevan esimiehen puoltoa. 

Virkasiirrot käsitellään kuitenkin yleensä ennen virkojen avoimeksi julistamista, 

joten tässä vaiheessa virkasiirtoja ei enää toteuteta haettavana olevien tehtävi-

en osalta. 

 

Mika Koskinen 
Luottamusmies 

mika.koskinen@eduvantaa.fi 

050-527 6999 

mailto:mika.koskinen@eduvantaa.fi


Mitä eroa on viralla ja päätoimisella tuntiopettajuudella? 

 

Päätoimisen tuntiopettajan palkka ja palvelussuhteen ehdot ovat pääsääntöi-

sesti samat kuin vastaavalla viranhaltijalla. Poikkeuksiakin on - kaikki viranhal-

tijoita koskettavat määräykset eivät koske päätoimisia tuntiopettajia. Päätoimi-

suuden raja on 16 vuosiviikkotuntia aikuislukiota lukuun ottamatta. Aikuisluki-

ossa se on 14 vuosiviikkotuntia.  

 

Keskeinen ero on vähimmäistuntimäärässä, joka opettajalle on tarjottava. Vir-

kaan valitulle henkilölle on osoitettava vähintään virkaan kuuluvan opetusvel-

vollisuuden mukainen tuntimäärä, joka esimerkiksi luokanopettajalla on 24 

vuosiviikkotuntia. Vastaavasti luokanopettajaksi valitun päätoimisen tuntiopet-

tajan päätoimisuuden alaraja on 16 vuosiviikkotuntia, joka on minimissään tar-

jottava. Jos opettaja valitaan päätoimiseksi tuntiopettajaksi ja tunteja tarjotaan 

alarajan mukainen 16, palkka maksetaan suhteessa opetusvelvollisuuteen eli 

16:24 x tehtäväkohtainen palkka. Käytännössä tällä ei tietenkään ole aina näin 

suurta merkitystä. Myös tuntiopettajalla voi olla aineen-/luokanopettajaviran 

haltijan tavoin ylitunteja. 

 

Muita eroja ovat esimerkiksi yhden tunnin huojennus, joka koskettaa ainoas-

taan luokanopettaja/ erityisluokanopettajaviran haltijaa, jos luokassa on kah-

den tai useamman vuosiluokan oppilaita. Erityisluokanopettajilla huojennus ei 

kuitenkaan kosketa vaikeimmin kehitysvammaisten opetusta. Lisäksi esim. kier-

tävän opettajan opetusvelvollisuuden huojennus koskettaa ainoastaan opetta-

javiran haltijoita eli sitä ei sovelleta tuntiopettajin. Suurin ero tulee sitten siinä, 

jos päätoimisuus muutetaan sivutoimisuudeksi. Silloin palvelussuhteen ehdot 

ovat monin osin heikommat kuin viranhaltijoilla tai päätoimisilla tuntiopettajil-

la.  

 

Kuka voi tulla valituksi virkaan tai tuntiopettajuuteen toistaiseksi? 

 

Toistaiseksi voimassa olevat eli vakinaiset opettajan virat sekä tuntiopettajuu-

det täytetään julkisella haulla. Opettajan virkaan, toimeen tai tuntiopettajaksi 

toistaiseksi voidaan valita vain laissa säädetyt kelpoisuusvaatimukset täyttävä 

hakija. Kelpoisuusvaatimukset on täytettävä annetun hakuajan päättyessä. 

Pelkkä  opintorekisteriote ei riitä kelpoisuuden osoittamiseen, vaan se on osoi-

tettava opinnoista saadulla tutkintotodistuksella.  



Jos kelpoisuusvaatimuksia täyttäviä ja tehtävään soveltuvia hakijoita ei ole, 

virka tai tuntiopettajuus voidaan täyttää väliaikaisesti muodollisesti ei-

kelpoisella hakijalla. 

Virkavaali 

 

Opettajan virkaan on valittava lain mukaan hakijoista ansioitunein. Tätä arvi-

oitaessa otetaan huomioon hakijan koulutus ja työkokemus, henkilökohtaiset 

ominaisuudet, kansalaistoiminnassa hankitut viran hoidon kannalta merkityk-

selliset asiat sekä nuhteeton käytös, kuten perustuslaissa suoraan säädetään. 

Käytännössä koulutuksen järjestäjä voi valita, mitä seikkoja painotetaan: opin-

toja vai työkokemusta vaiko hakijan soveltumista opetustehtäviin. Usein ky-

symys on kokonaisarviosta, jonka perusteella valinta tehdään. 

 

Tasa-arvolaki kieltää syrjinnän. Sen mukaan virkavaalissa on kiellettyä syrjäyt-

tää ansioituneempi hakija ja valita toista sukupuolta oleva vähemmän ansioi-

tunut henkilö. Sama koskee esim. perhevapaiden käyttöön liittyvä syrjintää. 

Syrjintää ei kuitenkaan ole tapahtunut, jos koulutuksen järjestäjä voi osoittaa, 

että valinnalle on tehtävän hoidon kannalta painava ja hyväksyttävä syy tai 

että valinta ei ole perustunut sukupuoleen. Virkavalintaan vaikuttaa myös yh-

denvertaisuuden vaatimus eli hakijaa ei saa asettaa epäedulliseen asemaan 

myöskään terveydentilan, syntyperän, sukupuolisen suuntautumisen, iän, per-

hesuhteiden, uskonnon tai mielipiteiden vuoksi.  

 

Toisaalta kenellekään hakijalla ei sinänsä ole subjektiivista eli ehdotonta oike-

utta täytettävään virkaan, vaikka hän olisi ainoa kelpoinen hakija. Valintapää-

töksestä valittamista kannattaakin harkita tarkkaan. Siihen kannattaa ryhtyä 

ainoastaan, jos valittamiseen on vahvat perusteet, sillä lainsäädäntö mahdollis-

taa koulutuksen järjestäjälle runsaasti harkintavaltaa virkojen täytössä. 

Lisätietoja ja käytännön neuvoja viranhakuun löydät esim. OAJ:n julkaisemas-

ta Uuden opettajan oppaasta, joka löytyy OAJ:n kotisivulta www.oaj.fi. 

Menestystä nykyisten ja tulevien tehtävien hoidossa! 

 

Mika Koskinen 

historian ja yhteiskuntaopin lehtori, luottamusmies 

Korson koulu 

 

 



 

 

Tulevaisuuden koulu? 

Tässä syksyn mittaan olen lukenut eräitäkin artikkeleita, jotka ovat kritisoineet 

koululaitosta milloin mistäkin syystä. Milloin viedään lapsilta oppimisen ilo, 

milloin luovuus, milloin ei huolehdita käytöstavoista ja perinteistä, milloin ei 

anneta lapsille mahdollisuutta oppia tietotekniikka, milloin ei opeteta pääkau-

punkeja. Milloin ei oteta tarpeeksi huomioon lasten yksilöllisiä piirteitä tai pi-

detä tarpeeksi kuria. Mikä pahinta, lapset eivät viihdy koulussa. Jos koulu ra-

kennettaisiin näiden artikkeleiden perusteella uudelleen, olisihan se aika kurja 

paikka...ja silti se ei ole kurja paikka, tai riippuu mihin vertaa. Jos ajatellaan 

nyt isoja linjoja, oikein isoja.  

Minkälaista on lasten elämä nykyään verrattuna eri vuosikymmeniin Suomen 

historian aikana? Mitä kaikkea heillä on käytössään: älypuhelin, pelikonsoli, 

Netflix, Spotify, IG jne. Monella on myös autonkuljettaja, siivooja, ruuanlaitta-

ja, pyykkäri, sihteeri, joka ei vain hoida laskutusta, vaan myös maksaa laskut. 

Monet lapset saavat harrastaa haluamaansa lajia ja pääsevät muutaman kerran 

vuodessa all-inclusive -matkalle, jossa kaikki järjestelyt on hoidettu etukäteen. 

Jos kuitenkin arjessa tapahtuu jotain yllättävää, heillä on yleensä ilmainen asi-

oidenhoitaja, joka ratkoo suurimmat ongelmat heidän puolestaan.  

Tämä on meidän mielestämme kuvaus hyvästä lapsuudesta. Mutta mitä se 

opettaa lapselle? No ainakin sen, että ei kannata kasvaa aikuiseksi. Miksi ku-

kaan haluaisi päästä tuosta seuraavalle tasolle, kun parempaa tasoa ei enää ole. 

Aikuisena voi kokea samat asiat, mutta niistä joutuu itse maksamaan. Koulun 

tehtävä on nyt ratkaista tuo historiallisesti aivan uusi ongelma. Millä saada tyy-

tyväinen lapsi niin tyytymättömäksi, että hän haluaisi ponnistella itsensä aikui-

suuteen. Apua, ei kai vastaus vain ole alkoholi. Se että aikuisena saa tehdä sa-

mat kännissä. Ei, tuo oli typerää. Mutta oikeasti, koulun täytyy olla tylsää, 

koulutyön pitää opettaa lasta ponnistelemaan paremman tulevaisuuden eteen. 

Koulunkäyntiin kuuluu annos tyytymättömyyttä, kateutta siitä, että aikuisilla 

on jotain, mitä lapsilta puuttuu.  

Maailma kehittyy omaa rataansa, mutta koulu on simulaatio, ja sitä voi hallita 

eri tavalla. Siksi maailmaa ei pidä päästää hallitsemaan koulua. Suomalainen 

koulu perustuu ammattitaitoiseen henkilökuntaan, taivaita syleilevään opetus-

suunnitelmaan, ja vanhempien huolehtivaan rakkauteen. Tässä on hyvä kol-

miomalli. Nippeliasioihin tehdään kyllä jatkuvasti muutoksia, mutta turvalli-



suutta luovat rohkeat opettajat, jotka seuraavat kehitystä kriittisesti, ja pitävät 

edistyksessäkin lapsen hyvinvointia kaikkein tärkeimpänä. Kriittiset kirjoitukset 

ja avoin keskustelu kuuluvat hyvään yhteiskuntaan. Medialla on valtava vaiku-

tus ihmisten käsitykseen maailmasta, ja jos ikäviä kirjoituksia koulusta alkaa ol-

la liikaa, on meidän opettajienkin avauduttava..... 

Jaana Sykäri 

Espoo 

 

  



LISÄTIETOJA ANTAA  AUNE.MEJRI@EDUVANTAA.FI   PUH: 050-5221808 

VOAY TARJOAA 

 
 
 
 
 
 
 

OOPPERA JENUFA 

MAANANTAINA 24. HELMIKUUTA 2014 
KLO 19.00 

SUOMEN KANSALLISOOPPERASSA 
PÄÄROOLISSA KARITA MATTILA 

JÄSENET  PERMANTO VASEN 86 EUROA, MUUT AIKUISET 106 EU-

ROA, PERMANTO OIKEA JÄSEN 70 EUROA, MUUT 90 EUROA (JOS 

SAAMME 20 LÄHTEMÄÄN, NIIN KAIKKI SAAVAT VIELÄ 5 EUROA ALENNUSTA LIPUSTA) 

Ilmoittaudu VOAY:n sivujen kautta viimeistään 29.1.14 

Lisätietoja www.hkt.fi 
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