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Oikaisuvaatimus koskien tuntiopettajan määräaikaista 
virkasuhdetta (turvallisuusala, aikuiskoulutus, työavain 25-439-14)

HEL 2014-011998 T 01 01 01 01

Päätösehdotus

Opetuslautakunta päättää hylätä Stadin ammattiopiston ja Stadin 
aikuisopiston rehtorin 28.5.2014 tekemää päätöstä (§ 80) koskevan 
********** oikaisuvaatimuksen, koska oikaisuvaatimuksessa esitetyt 
perusteet eivät anna aihetta päätöksen muuttamiseen. 
Opetuslautakunta yhtyy ensivaiheen lopputulokseen ja viittaa 
perusteluinaan esittelijän esittämiin seikkoihin.

Esittelijän perustelut

Stadin ammattiopiston ja Stadin aikuisopiston rehtori päätti 28.5.2014 
(§ 80) valita  ********** turvallisuusalan tuntiopettajan määräaikaiseen 
virkasuhteeseen 1.8.2014 – 31.7.2017 väliseksi ajaksi ehdolla, että hän 
kolmen vuoden kuluessa palvelussuhteen alkamisesta suorittaa 
opettajan pedagogiset opinnot.

Oikaisuvaatimuksen tekijä on tehnyt oikaisuvaatimuksen 6.6.2014 ja 
katsoo, että hänet olisi tullut valita valitun sijaan kysymyksessä olevaan 
määräaikaiseen virkasuhteeseen. Perusteluinaan oikaisuvaatimuksen 
tekijä toteaa, että valitulla olisi tullut olla soveltuva korkeakoulututkinto. 
Oikaisuvaatimuksen tekijä toteaa, että hänellä on tutkinto 
ammatillisesta opettajakorkeakoulusta (15.5.2014), 
näyttömestaritutkinto, kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen 
perusteet, turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto, Tekniikan 
insinööri (AMK, turvallisuus) ja tekniikan insinööri (YAMK) sekä 
pelastajatutkinto (turvallisuus). Hän kertoo, että hänellä on myös 
turvallisuusalalta monipuolinen työkokemus 20 vuoden ajalta.

Virkasuhde oli julkisessa haussa 14. - 28.3.2014. Määräaikaan 
mennessä tehtävää haki 9 henkilöä, josta yksi täytti 
kelpoisuusvaatimukset, mutta kertoi, ettei ollut käytettävissä tehtävään.

Hakuilmoituksessa kelpoisuusvaatimuksena ja kielitaitovaatimuksena 
oli ammatillisten opintojen opettajalta vaadittava kelpoisuus (asetus 
opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 1998/986 
ammatillisten opintojen opettajaa koskevien 13 §:n ja 17 §:n mukaan). 
Lisäksi hakemusilmoituksessa edellytettiin turvallisuusalan vankkaa ja 
monipuolista käytännön osaamista ja hyvää työelämätuntemusta. 
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Eduksi luettiin näyttötutkintomestarikoulutus ja kokemus 
aikuiskoulutuksesta.

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 
13 §:n 1 momentin mukaan ammatilliseen koulutukseen sisältyvien 
ammatillisten opintojen opetusta on kelpoinen antamaan henkilö: 1) 
joka on suorittanut koulutuksen järjestäjän päättämän opetustehtävän 
kannalta soveltuvan korkeakoulututkinnon 2) joka on suorittanut 
vähintään 50 opintopisteen tai vähintään 35 opintoviikon laajuiset 
opettajan pedagogiset opinnot ja 3) jolla on vähintään kolmen vuoden 
pituinen käytännön työkokemus opetustehtävän sisältöä lähinnä 
vastaavassa tehtävässä.

Asetuksen 13 §:n 2 momentin mukaan soveltuvaa korkeakoulututkintoa 
koskevasta vaatimuksesta voidaan poiketa, jos korkeakoulututkintojen 
järjestelmässä ei ole koulutuksen järjestäjän päättämän opetustehtävän 
edellyttämää soveltuvaa korkeakoulututkintoa tai jos koulutuksen 
järjestäjän päättämä opetustehtävä edellyttää soveltuvaa 
korkeakoulututkintoa tai jos koulutuksen järjestäjän päättämä 
opetustehtävä edellyttää erityisen vahvaa tai erikoistunutta käytännön 
ammattitaitoa. Opettajalta tällöin edellytetään koulutuksen järjestäjän 
päättämään tehtävään soveltuva erikoisammattitutkinto, tai jollei 
tutkintorakenteessa ole soveltuvaa erikoisammattitutkintoa, muu 
soveltuva tutkinto tai koulutus, opettajan pedagogiset opinnot sekä 
vähintään viiden vuoden pituinen käytännön työkokemus koulutuksen 
järjestäjän päättämän opetustehtävän sisältöä lähinnä vastaavissa 
tehtävissä.

Suomen perustuslain 125 §:n 2 momentin mukaan yleiset 
nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu 
kansalaiskunto. Hallituksen esityksen (HE1/1998 vp.) perustelujen 
mukaan taidolla tarkoitetaan lähinnä koulutuksen tai työkokemuksen 
avulla hankittuja tietoja tai taitoja. Kyvyllä viitataan yleisesti 
tuloksellisen työskentelyn edellyttämiin henkilön ominaisuuksiin, kuten 
luontaiseen lahjakkuuteen, järjestelykykyyn, aloitteellisuuteen ja muihin 
vastaaviin tehtävien hoitamisen kannalta tarpeellisiin kykyihin. 
Koetellulla kansalaiskunnolla tarkoitetaan yleisessä 
kansalaistoiminnassa saatuja viran hoidon kannalta merkityksellisiä 
ansioita sekä nuhteetonta käytöstä.

Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 
23 §:n mukaan sen estämättä, mitä muualla kysymyksessä olevassa 
asetuksessa säädetään, voidaan ammatillisten opintojen opetusta 
määrätä enintään kahden vuoden ajaksi antamaan henkilö, jolla on 
opetustehtävän edellyttämä riittävä koulutus ja vahva käytännön 
ammattitaito. Tällainen henkilö voidaan määrätä antamaan opetusta yli 
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vuoden ajaksi, jos opetustehtävän edellyttämät kelpoisuusvaatimukset 
täyttäviä henkilöitä ei ole saatavilla tai jos siihen on muu erityinen syy. 

Ammatillisten opintojen opetusta on 13 §:n 1 momentin 2 kohdan 
estämättä oikeutettu antamaan myös henkilö, joka on otettu opettajaksi 
ehdolla, että hän kolmen vuoden kuluessa palvelussuhteen 
alkamisesta suorittaa mainitussa kohdassa tarkoitetut opettajan 
pedagogiset opinnot.

Oikaisuvaatimuksen tekijän hakemuksessaan esittämät tutkinnot ja 
osaaminen painottuvat palo- ja pelastustoimintaan, jotka eivät ole 
Stadin aikuisopistossa koulutettavissa turvallisuusalan tutkinnoissa 
painopistealueita. Häneltä puuttuu aikuiskoulutuskokemus 
tutkintotavoitteisesta ammatillisesta peruskoulutuksesta aikuisille, mikä 
luettiin eduksi hakemuksessa. Turvallisuusalan tuntiopettajan tehtävän 
hoitaminen edellyttää monipuolista turvallisuusalan käytännön 
osaamista vartiointi- ja turvasuojaustehtävistä. Oikaisuvaatimuksen 
tekijältä puuttuu monipuolinen yksityisen turvallisuusalan työkokemus 
vartiointitehtävistä, mikä on keskeisin painopistealue Stadin 
aikuisopiston tarjoamassa turvallisuusalan tutkinnoissa. 
Oikaisuvaatimuksen tekijältä puuttuu lisäksi kokemus arviointitehtävistä 
näyttötutkintoperusteisessa koulutuksessa. Hänellä ei myöskään ollut 
hakuajan päättymishetkellä opettajan pedagogisia opintoja. Lisäksi 
häneltä puuttuu erillispätevyyksien kouluttajaluvat, jotka ovat Stadin 
ammattiopiston turvallisuusalan liiketoiminnan yksi keskeinen 
painopistealue, jota tehtävään valitun tulee hoitaa.

Valitulla on tehtävään soveltuva turvallisuusvalvojan 
erikoisammattitutkinto ja vähintään viiden vuoden pituinen käytännön 
työkokemus opetustehtävän sisältöä vastaavissa tehtävissä. Valitulta 
puuttuvat opettajan pedagogiset opinnot, mutta muilta osin hän täyttää 
kelpoisuusehdot. Hän täyttää myös hakemuksessa mainitut 
edellytykset ja eduksi katsottavat seikat. Valitulla on hakijoista 
monipuolisin turvallisuusalan kokemus, näyttötutkintomestarikoulutus, 
useiden vuosien vankka kokemus turvallisuusalan aikuiskoulutuksesta 
sekä näyttötutkintojärjestelmästä. Hänellä on voimassaolevat 
kouluttajapätevyydet ja hyväksynnät vartijakoulutuksiin ja 
järjestyksenvalvontaan (perus- ja ammatti-tutkintojen keskeisiä 
painopistealueita). Lisäksi hänellä on voimassaolevat 
kouluttajahyväksynnät turvallisuusalan perustutkinnossa (OPH:n 
määräys 18/011/2010) ja vartijan ammattitutkinnossa (OPH:n määräys 
44/011/2006) tarjottaviin erillispätevyyksiin, kuten työturvallisuuskortti, 
alkusammutus AS1 sekä ensiapu. Hän on suorittanut ASP-
kouluttajakoulutuksen. Hän on myös toiminut jo useiden vuosien ajan 
Turvallisuusalan tutkintotoimikunnan hyväksymänä arvioijana ja 
asiantuntijana valtakunnallisten tutkintotehtävien kehitystyössä.
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Valitulla on opetustehtävien edellyttämä riittävä koulutus ja vahva 
käytännön ammattitaito. Valittu on kokonaisarvion perusteella 
sopivampi hoitamaan turvallisuusalan tuntiopettajan määräaikaista 
virkasuhdetta kuin oikaisuvaatimuksen tekijä.
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