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Katsaus ajankohtaisiin asioihin 

Ylituntikatto 

Ylituntikattoon liittyen on yhdistyksen aktiiveille tullut yhteydenottoja tasai-

seen tahtiin. Jäsenten huoli on kuultu. Yhdistyksemme aktiivit ovat toimineet 

asian suhteen siitä asti, kun ylituntikatosta tiedotettiin. Ensimmäinen kannan-

otto tehtiin jo syksyllä. Muun muassa marraskuussa 2015 Opettaja-lehden vä-

lissä ilmestyneessä Vopettaja-lehdessämme on pääluottamusmiehen kirjoituk-

sessa ylituntikattoa kattavasti käsitelty. Jos lehti ei ole enää tallessa, sen löydät 

myös VOAY:n nettisivuilta samasta paikasta kuin Vantaan opettaja -nettileh-

detkin.  

Helmikuussa VOAY järjesti keskustelutilaisuuden jäsenille. Sieltä saadun palaut-

teen perustella VOAY:n hallitus päätti helmikuun kokouksessaan tehdä uuden 

kannanoton, joka toimitetaan muun muassa opetuslautakunnalle.  

Kummastelemme kovin, ettei esille tuomiamme seikkoja ole tilanteessa huomi-

oitu. Jos jokin tänä aikana erityisesti ihmetyttää, niin se, kuinka Vantaalla voi 

olla varaa tällaiseen toiminnan muutokseen: Opetusvelvollisuuden yli menevät 

ylitunnit ovat kaupungille halvempia kuin opetusvelvollisuuteen kuuluvat tun-

nit. Pyydämme tässäkin laskelmia ylituntikaton hinnasta. Ja muistattehan, että 

talous- ja velkaohjelman myötä lakkautettujen koulujen johtokuntien lasken-

nallinen säästö oli 10 000 euroa vuo-

dessa. Ylituntikaton kustannustenkaan las-

kemisen ei luulisi olevan ylivoimaisen vai-

keaa. Mahdollisesti kiusallista kylläkin. 

Kannanottojen ja kirjoitusten lisäksi ovat 

VOAY:n aktiivit antaneet kriittistä pa-

lautetta asiasta työnantajan suuntaan eri 

tapaamisien yhteydessä. Lähetämme lähi-

aikoina vielä laajemman selonteon teh-

dyistä toimenpiteistä yhteysopettajien 

kautta kouluille. 



Neuvottelutilanne ja pakkolait 

OAJ Pääkaupunkiseudun ja Uudenmaan Alueyhdistykset järjestivät 17.2.2016 

tilaisuuden, jossa kerrottiin neuvottelutilanteesta ja mitä kaikkea on odotetta-

vissa, jos pakkolait tulevat.  

Tällä hetkellä hallituksen tavoitteena on: 

 Muuttaa yksipuolisesti lakeja ja siten ottaa työntekijöiltä pois aiemmin 

sopimuksin neuvoteltuja etuja. 

 Säätää pakkolakeja, joilla rajoitetaan mahdollisuutta sopia palvelussuh-

teen ehdoista. 

 Lisätä työllisyyttä heikentämällä työehtoja, mm. pienentämällä palkkoja 

ja vähentämällä lomia. 

Tämän seurauksena tilanne voi olla sellainen, että yhä useampi tulee sairaana 

töihin, koska ei halua menettää sairausloman takia palkkaa, pyhäpäivistä tulee 

palkattomia, pitkät lomat lyhenevät, lomarahoja saatetaan leikata. Jos pakko-

lait rajoittavat mahdollisuutta sopia palvelussuhteen ehdoista, voi tulos olla 

hyvin kirjava, kun työntekijät päätyvät sopimaan itse oman työnsä ehdoista il-

man yhteisen sopimuksen tuomaa raamia ja turvaa. OAJ on koko ajan ollut 

valmis neuvottelemaan ja sopimaan asioista. Toivottavasti muutkin osapuolet 

löytävät saman tien. 

Opettajuuden tulevaisuuden kan-

nalta huolestuttavalta kuulosti siirty-

minen ns. ruotsin malliin, jossa vien-

tisektorin neuvotteluissa määriteltäi-

siin esimerkiksi opetusalalla saavutet-

tavissa oleva maksimi, jonka alle 

kyllä voitaisiin jäädä. Ja jäätäisiinkin! 

Pitkällä aikavälillä opetusalan palk-

kojen jälkeen jääminen olisi varmaa 

ja kärjistäisi nykyistä tilannetta. Ky-

seisen kehityksen seurauksena länsinaapurissa opettajankoulutukseen ei saada 

tarpeellista määrää aloittavia opettajia, opettajuus ei houkuttele ja vailla muo-

dollista kelpoisuutta olevien opettajina toimivien osuus on selkeästi Suomen 

tasoa suurempi.  

Jo nyt opettajien palkkaus jäänyt jälkeen, sillä erilaiset liukumat ja bonukset 

jäävät opettajilta saamatta työnantajien keskittyessä – lievä kärjistäminen sallit-

takoon – lähinnä aineettoman palkitsemisen mallien kehittämiseen.  



Yhteiskuntasopimus? 

Tätä kirjoittaessamme on uutisissa ollut tieto yhteiskuntasopimuksen syntymi-

sestä. Vaikka kerrottu vuotuisen työajan lisääminen 24 tunnilla ja työntekijöi-

den maksuosuuksien entisestään kasvattaminen eivät ole mieluisia uutisia, voi 

joku tuntea tyytyväisyyttä etteivät pahimmat pelot vaikuta toteutuvan. Julki-

selle sektorille suuntautuva lomarahojen leikkaus ei toki ketään ilahduta.  

Arvokkainta on kuitenkin se, että kyseessä olisi keskusjärjestöjen sopimuksen 

kautta syntynyt kompromissi. Näin vältettäisiin tilanne, jossa romutettaisiin 

pohjoismaiseen yhteiskuntaan erottamattomana 

kuuluva sopimisen vapauden periaate.  

Tarkemman tiedon sisällöstä ja ennen kaikkea so-

veltamisesta tulemme saamaan lähiviikkojen ja kuu-

kausien aikana. Ehkä? Odottavan aika tulee todella-

kin olemaan pitkä. Sillä välin voitte lukea tarkem-

paa tietoa Kari Kinnusen kirjoituksesta tässä leh-

dessä. 

 

Annika Arstila-Aaltonen  

VOAY:n puheenjohtaja  

Sami Markkanen  

Pääluottamusmies 

 

Yhteiskuntasopimus-uutisia 29.2.2016 

 

Pitkään sorvattu yhteiskunta-/kilpailukykysopimus on edennyt kalkkiviivoille 

saakka. 

Neuvottelutulos saavutettiin eilisiltana ja nyt asiasta on osin tehty päätöksiä 

myös keskusjärjestöissä. AKAVA ja STTK ovat tänään jo neuvottelutuloksen hy-

väksyneet, SAK lähetti sen vielä liittokierroksille. OAJ:n hallituksessa käsitte-

limme asiaa myös eilen sekä tänään aamulla ja päädyimme suosittelemaan 

AKAVAlle neuvottelutuloksen hyväksymistä. Seuraava tärkeä etappi on maan 

hallitus, joka tänään arvioi, hyväksyykö se työnantaja- ja työntekijäliittojen 

neuvottelutuloksen riittävänä kilpailukykytavoitteiden kannalta. Itse olisin 

hämmästynyt, jos hallitus sen hylkää, vaikkei puhuttua viiden prosentin kilpai-

lukykyloikkaa saavutetakaan. 



En olisi vuosi sitten uskonut, että olisin ollut tällaista päättämässä ja ollut pää-

sääntöisesti neuvottelutulokseen jopa tyytyväinen. Jouduimme tilanteeseen, 

jossa jouduimme tekemään linjauksia kahden kitkerän vaihtoehdon välillä: 

pakkolakien tai neuvotteluteitse syntyvän säästösopimuksen. Viime syksynä 

teille yhteisopettajakoulutuksessa kerroin maan hallituksen pakkolakien sisäl-

löstä ja totesin, että kuivin jaloin emme tästä tule selviytymään, mutta teemme 

kaikkemme sopimiskulttuurin säilyttämiseksi. Nyt syntynyttä neuvottelutulosta, 

jossa OAJ ja AKAVA olivat aktiivisia toimijoita, voi pitää torjuntavoittona, 

vaikka leikkauksia se toki sisältääkin. 

Useita heikennyksiä kyettiin torjumaan. Hyvänä voi pitää mm. sitä, että lomat 

säilyvät ennallaan, eikä sairauspäiviin tule palkan osalta omavastuuta. Muista 

asioista käydään vielä sopimusalakohtaisia neuvotteluja kevään aikana: näitä 

ovat 24 tunnin työajan lisäys vuositasolla ja paikallisen sopimisen pelisäännöt. 

Tyka-sopimusta jatketaan vuodella 0-korotuksilla vuoteen 2018. Ainoana pel-

kästään julkisen sektorin heikennyksenä tulee palkoissamme näkymään lomara-

hojen 30 prosentin leikkaus määräaikaisena seuraavien kolmen vuoden ajan.  

Lisää asiasta ja tilanteen kehittymistä voitte seurata mm. 

www.akava.fi 

www.juko.fi 

ja ennenkaikkea www.oaj.fi  jossa asiaa tarkastellaan opetusalan kannalta. 

 

Terveisin, 

Kari Kinnunen 

OAJ:n, Jukon ja AKAVAn hallitusten jäsen 

 

  

http://www.akava.fi/
http://www.juko.fi/
http://www.oaj.fi/


Kieliasiaa ja lukiokuulumisia 

Vieraskielinen opetus laajenee Vantaalla. Ensi syksynä Vantaalla on jo useita 

peruskouluja, joissa annetaan vieraskielistä opetusta. Tämän toiminnan lippu-

laivana jatkaa edelleen kansainvälinen koulu. Toiminta on kaupungin imagon 

kannalta äärimmäisen tuottavaa. Vantaa haluaa olla kehityksen kärjessä, tar-

jota hyvän asuinpaikan ja palvelut myös ulkomailta Vantaalle muuttaville asi-

antuntijoille. Vantaa haluaa olla kilpailemassa ulkomaalaisista huippuosaajista 

muun pääkaupunkiseudun mukana. Tässä vantaalaisilla opettajilla on suuri pa-

nos annettavana.  

Jotain kuitenkin kaivattaisiin. Voisiko Vantaa maksaa vieraskielisestä opetuk-

sesta kielilisää, jota Helsinki ja Espoo ovat pitkään maksaneet? Voisiko suurem-

malle ammattitaidolle ja työn vaativuudelle antaa rahallisen tunnustuksen? 

Kyse ei ole vain oppitunneista, vaan myös yhteistoiminnasta vieraskielisten op-

pilaiden vanhempien kanssa, oppilashuollollisesta tuesta vieraalla kielellä, ja 

niin edelleen. Näihin olisi arvokasta saada taloudellinen kompensaatio. Mitä 

enemmän tuemme peruskoulujen työtä toimivan monikulttuurisuuden eteen, 

sitä parempia tuloksia saavutetaan jatko-opinnoissa ja työelämässä myöhem-

min. 

Lukiokenttä tuntuu olevan nykyisin aikamoisessa myllerryksessä. Lukiota halu-

taan valtakunnan tasolla uudistaa, ilmeisesti mahdollisimman paljon ja pian. Il-

massa on paikoin paniikinkin makua. Pitkään kestänyt lama taitaa vaikuttaa 

koulutuspolitiikkaankin: Tehdään nyt edes jotakin, ja nopeasti! 

Lukioissa on kesken opetussuunnitelman uudistaminen, ja siihen liittyvä ylimää-

räinen työ. Aivan vähäistä ei ole myöskään sähköisesti toteutettavien ylioppi-

laskirjoitusten valmistelutyö. Opetusministeriö toi vielä uudestaan esille lukio-

kokeilun, siis suomeksi reaaliaineiden suuren valinnaisuuden. Ehdotettu kokeilu 

on harmillisen haastavasti ajoitettu. Kurssitarjottimien teko on jo täydessä 

vauhdissa, uuden ja vanhan OPS:n kursseja joudutaan tarjoamaan rinnakkain. 

Ennakointi kurssivalintojen suhteen on vaikeaa. Opettajia ovat askarruttaneet 

monet kysymykset, joita on paljon kantautunut myös luottamusmiesten sähkö-

posteihin ja puhelimiin. 

 Millaiset valmiudet opiskelijoilla on tehdä valintoja, vaaditaanko hyvin-

kin paljon lisäohjausta? 

 Miten ryhmäkokojen käy, joutuuko lukio tarjoamaan yhä useampia pie-

niä opetusryhmiä? 



 Riittävätkö kaikkien opettajien opetustunnit, kun ylitunteja on muuten-

kin niukalti? 

 Johtaako kokeilu kilpailuun opiskelijoista eri aineiden välillä, millainen 

vaikutus tällä on työilmapiiriin? 

Itse kysyisin Kekkosen hengessä, onko Suomen lukioilla malttia uudistua? Kan-

nattaisiko Vantaan ensin odottaa kokemuksia ja tuloksia muualta, ja panostaa 

OPS:n laadukkaaseen toteutukseen paikallisella tasolla, esimerkiksi hyvien tee-

makurssien muodossa ja toisaalta toteuttaa tehokkaasti sähköiset ylioppilaskir-

joitukset? 

Lukio-opettaja, tiesitkö opettavasi Suomen tehokkaimmassa kaupungissa? En-

sinnäkin lukiokoulutuksen kustannus koko valtakunnassa on keskimäärin opis-

kelijaa kohden alhaisempi kuin ammattikoulutuksessa tai ammattikorkeakoulu-

tuksessa. Tämän lisäksi Vantaa kouluttaa lukiolaisensa halvimmalla 20 suurim-

man kaupungin joukosta (v. 2013 tiedoin). Eroa Helsinkiin ja Espooseen kertyy 

noin 1000 euroa opiskelijaa kohden vuodessa. Peruskoulupuolellakin jäämme 

naapurien tasosta.  

Kukaan ei kiistä talouden ny-

kyisiä haasteita, eikä tarkoituk-

seni ole valittaa ja marista 

raha-asioista. Todettakoon 

vain, että vantaalaiset opetta-

jat ovat todella voimakkaasti 

osallistuneet säästötalkoisiin, 

ja hoitaneet nurkumatta vel-

vollisuutensa. Toivomme kau-

punginhallituksen ja -valtuuston huomioivan tämän jälleen uutta talousarviota 

valmistellessaan. Lisäsäästöt nykyisessä uudistusmylläkässä voisivat aiheuttaa 

vaikeita haasteita työhömme. Koulutussäästöjen vaikutukset viime laman ajalta 

ovat aika lohdutonta luettavaa. 

Toivottavasti kaikki ehtivät virkistyä talvilomalla, kaikille tsemppiä puurtami-

seen! 

Matti Jussila 

VOAY:n hallituksen jäsen 

JUKO:n luottamusmies 

OAJ pääkaupunkiseudun hallituksen jäsen 

matti.jussila@eduvantaa.fi, 050-3800383 



Attendo tuli – palautetta pyydetään 

Vantaalaisten opettajien työterveyspalvelut siirtyivät kilpailutuksen jälkeen 

vuodenvaihteessa Attendon Tikkurilan toimipisteen hoidettavaksi. Työsuojelu-

valtuutetut pyytävätkin teitä, arvoisat opettajat, lähettämään palautetta kysei-

sistä palveluista. Sekä ruusut että risut ovat tervetulleita! Palautteita käytetään 

työterveyspalvelujen kehittämisen tukena. Työsuojeluvaltuutettuina toimivat 

Marja-Leena Jämsen-Mässeli, Kari Kinnunen ja Jukka Mölsä. Sähköpostiosoit-

teet heille ovat muotoa etunimi.sukunimi@vantaa.fi,  

paitsi etunimi.jamsen@vantaa.fi  

 

Vantaan opettajien ammattiyhdistys ry:n 

sääntömääräinen kevätkokous 

aika: keskiviikko 16.3.2016 klo 18.00 

paikka: VOAY:n toimitilat, Talkootie 7, Hiekkaharju 

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen § 14 mukaiset asiat, 

mm. yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2015. 

Ilmoittautumiset tarjoilun järjestämistä varten emäntä Maarit Salolle  

etunimi.sukunimi@eduvantaa.fi  9.3.2016 mennessä. 

Tervetuloa! 

Vantaan opettajien ammattiyhdistyksen hallitus 
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