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Pääkirjoitus 

Kädessäsi on vuoden 2017 ensimmäinen Vopettaja-lehti. Tätä kirjoittaessam-

me olemme juuri lukeneet vuosityöaikakokeilujen kariutumisesta johtuen 

vantaalaisesta työnantajaosapuolesta, ainakin nettitietojen mukaan. Varsin 

valitettava uutinen, mutta palkkausjärjestelmän uudistusta  

ei tule käyttää säästötoimena ja toisaalta toivomme, että  

neuvottelut voisivat käynnistyä uudelleen pikaisesti ja  

mahdollisimman hyvässä hengessä.  

Keväisin terveisin, 

Vopettajan toimituskunta 

 

Puheenjohtajan terveiset 

Kuluva lukuvuosi on ollut täynnä monia uusia haasteita. Uusi opetussuunni-

telma on tuonut mukanaan monia uudistuksia. On otettu haltuun ilmiöope-

tusta, uudenlaista käsityöopetusta ja robotiikkaa muutamia mainitakseni. 

Osalle opettajista muutokset ovat tuntuneet isommilta ja osalle pienemmiltä 

riippuen siitä millaiset työtavat itselle tuntuvat luontevilta ja mitä on tottu-

nut jo ehkä aiemmin tekemään. Lisäksi olemme saaneet täällä Vantaalla käy-

tännössä kokea mitä tarkoittaa ylituntikatto eli ylityön yläraja. Tänä luku-

vuonna on myös saamiemme  yhteydenottojen perusteella erityisen selvästi 

näkynyt jo pidempään Vantaalla käytössä olleen tiukan lähikouluperiaatteen 

mukanaan tuomat haasteet kolmiportaisen tuen kiemuroin höystettynä. 

Pelkästään nämä edellä mainitut asiat aiheuttavat haasteita ja vaativuutta 

opettajan työhön ja tämän myötä korostuu myös se, kuinka pitkälle jaksam-

me venyä ja miten on opettajien työssä jaksamisen laita. Tähän teemaan liit-

tyen tutkin uusia Kunta10-kyselyn tuloksia Työterveyslaitoksen sivuilta kos-

kien vuoden 2016 tutkimusta. Toivottavasti moni teistä vastasi syksyllä kyse-

lyyn ja olette jo ehtineet käydä oman koulunne tuloksia läpi. Tutkimuksessa 

oli mukana kuusi yli 100 000 asukkaan kaupunkia ja niiden viisi lähikaupun-

kia: Espoo, Helsinki, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu, Raisio, Nokia, Valkea-

koski, Naantali ja Virrat. Helsinki on ollut mukana tutkimuksessa vasta vuo-

desta 2014, muut kunnat pidempään. Ensimmäiset Kunta10-kyselyt on tehty  
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jo vuonna 1997. Huomioitavaa tutkimustietoa löytyy siis pitkältä ajalta. Tässä 

viimeisimmässä vuoden 2016 kyselyssä kävi positiivisena tuloksena ilmi, että 

kuntatyöntekijöiden saama tuki esimiehiltä on kasvanut. Tämä on erityisen 

tärkeä asia monien muutosten ja uudistusten keskellä. On hyvä, että esimies 

osaa asiansa ja kykenee huomioimaan työntekijöiden työssä jaksamista. Huo-

lestuneena taas luin siitä, kuinka työntekijät kokevat työmäärän lisääntyneen 

yli oman sietokyvyn. Tässä osiossa opettajilla oli korkeat prosentit. Lehtoreista 

ja tuntiopettajista 38% koki työ-

määrän lisääntyneen yli sietokyvyn. 

Erityisopettajista koki näin 45% 

vastanneista ja ylin määrä oli luo-

kanopettajilla, joka oli peräti 53%. 

Tämän lisäksi opettajat ilmaisivat 

vastauksissaan sitä, kuinka he koke-

vat, että heillä ei ole kovin suurta 

mahdollisuutta vaikuttaa omaa työ-

tään koskeviin muutoksiin. Tältä 

osin tulokset olivat seuraavat: Luo-

kanopettajista vain 24% ja erityisopettajista 25% koki voivansa vaikuttaa 

työssään tapahtuviin muutoksiin. Lehtorien ja tuntiopettajien osalta tulos oli 

hiukan parempi eli 33%, mutta sekin jäi pienimpään kolmannekseen. 

Näiden tietojen valossa korostuu niin työnantajan kuin ammattiyhdistyksem-

me tehtävä huolehtia opettajien työskentelyolosuhteista ja työssä jaksamisesta. 

Olkaa aktiivisia ja keskustelkaa kouluillanne työskentelyolosuhteista ja millä 

keinoin ilmeneviä epäkohtia voisi korjata. Jos tilanne vaatii lisäapua, pyytäkää 

sitä työsuojeluvaltuutetuiltamme tai luottamusmiehiltämme. Olkaa myös yh-

teydessä VOAY:n hallituksen jäseniin teitä askarruttavista asioista, jotta voim-

me viestienne perusteella huolehtia paremmin jäsentemme asioista. 

Aurinkoisia kevättalven päiviä ja voimia työhön toivottaen, 

 

  Annika Arstila-Aaltonen 

  VOAY:n puheenjohtaja 
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Pääluottamusmiehen terveisiä 

Kilpailukykysopimus lisää työaikaa 

Kaikkien huulilla lienee kiky ainakin käväissyt ja syystäkin. Ennen aiheeseen 

siirtymistä tunnen pakottavaa tarvetta käsitellä yhteissuunnitteluaikaa, josta 

olen vastaanottanut luottamusmiesten lailla useita viestejä.  OVTES määrittää 

yhteissuunnitteluun perusopetuksessa  käytettäväksi 38 *3 tuntia – 114 tuntia 

lukuvuoden aikana. Ei siis 52 *3 tuntia. Koska kiky, lisääntyy yhteissuunnitte-

luaika seuraavalla tavalla: 114tuntia + 12 tuntia. Siltä varalta, että joku ei-

opettaja lukee tekstiä, kerrottakoon yhteissuunnitteluajan lisääntyvän 

1.8.2017 alkaen 126 tuntiin vuodessa asiaa koskevassa sopimuksessa määritel-

tyjen ehtojen täyttyessä. Ja sen yhteissuunnittelutyöajan sisältö sitten 

1.2.2017 alkaen: 

OVTES III Viranhaltijoiden työaika 

6§ Yhteissuunnittelutyöaika 1.8.2007 – 31.7.2018 

Opettajalle määrättyjen viikoittaisten opetus- ja muiden tehtävien lisäksi 

opettajan tulee osallistua koulussa kolmen tunnin ajan viikossa opetuksen 

yhteissuunnitteluun, aineryhmittäisiin ja asiaryhmittäisiin neuvonpitoihin, ko-

din ja koulun väliseen yhteistyöhön sekä opetuksen suunnitteluun ja koulun 

toiminnan kehittämiseen liittyvien tehtävien tekemiseen. 

6a§ Yhteissuunnitteluajan vuotuinen tuntimäärä (voimaan 1.8.2017) 

Yhteissuunnitteluajan kokonaismäärä lukuvuoden aikana on korkeintaan 126 

tuntia huomioon ottaen osio B 14§ 5-8 mom. määräykset. Yhteissuunnittelu-

työajan vuotuinen suunnittelu ei voi lisätä lukuvuoden opettajatyöpäivien 

määrää.  

Ei haittaa, vaikka vierailee OAJ:n sivuilla lukemassa kikyn vaikutuksista itse-

ään koskien.  Ennakoin erilaisia ongelmia, joten niiden ilmetessä on syytä en-

simmäiseksi keskustella esimiehen kanssa, jonka jälkeen jäsenten on syytä olla 

yhteydessä koulun luottamusmieheen.  

 

Työajanseurantaa kannattaa harrastaa 

Eli vuotuista ja suunniteltava on luvassa sen yhteissuunnitteluajan suhteen. 

Mutta kysyn vakavasti ja hienoista ärtymystä tuntien, mikä arvo on suunnit-

telulla, jos kyseistä työaikaa ei kokonaisuudessaan seurata.   
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Pyydän niitä opettajia, jotka ovat seuranneet kyseistä perin vaikeasti hah-

mottuvaa työaikaa omatoimisesti ja jotka ovat mielestänsä kyseisen työajan 

käyttäneet  - kuten eräistäkin kouluista on viestitetty – olemaan viipymättä 

yhteydessä allekirjoittaneeseen. OAJ:n puolella valmistellaan työajan seu-

rantavälinettä. Olen itse moista julkisesti pyytänyt ensimmäisen kerran pari 

vuotta sitten julkisesti. Odottavan aika on osoittautunut liiankin pitkäksi. 

Parasta ja järkevintä tietysti olisi, jos suunnittelu ja seuranta työajan suhteen 

järjestettäisiin Vantaalla työnantajan kanssa rakentavasti yhteistyössä.  Tämä 

antaisi työnantajallekin mahdollisuuden pohtia yhteissuunnitteluajan nykyis-

ten käytänteiden tehokkuutta ja toimivuutta. Saamieni viestien perusteella 

minun on syytä uskoa yhteissuunnitteluajan käytön vaikuttavuutta mahdol-

liseksi lisätä.  

On ilmeistä, että pääkaupunkiseudun perusopetuksen vaativahkojen virka-

velvollisuuksien parissa kamppailevat opettajat hyötyisivät yhteissuunnittelu-

ajan seurannasta. Pelkoa siitä, että tämä lisäisi joidenkin kyseisen ryhmän 

opettajien työaikaa - eli yhteissuunnitteluajan piiriin kuuluvien tehtävien pa-

rissa tällä hetkellä aikaa kuluisi vuositasolla vähemmän kuin sopimus on 

määritellyt ja tulee määrittämään – ei nykytilanteessa tule pitää seurannan 

aloittamisen esteenä.  Erimielisten on syytä olla viipymättä yhteydessä alle-

kirjoittaneeseen. Muistutan myös, että 1.8.2017 jälkeen yhteissuunnitteluai-

kaa on Vantaalaisella opettajalla alle 16 minuuttia kutakin oppilastyöpäivää 

kohden, jos tasajakoperiaatteella lasketaan ja jos muutosta kahden tunnin 

viikoittaiseen sidotun yhteissuunnitteluajan käyttöperiaatteeseen ei tule.  Jos 

tuo 126 tuntia jaetaan tasan kullekin oppilastyöpäivälle, tulee yhteissuunnit-

teluaikaa päiväkohtaisesti neljäkymmentä minuuttia. Ja kuten muistamme, 

oppitunti on 60 minuuttia – opetusta pääsääntöisesti 45 minuuttia ja väli-

tunti 15 minuuttia. Muistutan, että välitunnin aikana tehtävä työ, joka kuluu 

yhteissuunnitteluajan määritelmän puitteisiin ja jota opettaja oma-

aloitteisesti tekee, ei kuluta vuotuista pottia.  Jos yhteissuunnitteluaika ei 

mielestänne ylity ja jos ette halua yhteissuunnitteluajan seurantaa, olkaa yh-

teydessä. Olkaa hyvin pian yhteydessä. 

Entä jos sattuu jotain odottamatonta? 

Kun meillä jatkossa on vuotuinen yhteissuunnitteluaika, tulisiko tästä osa va-

rata odottamattomien tilanteiden hoitamiseen? Jokainen opettaja allekirjoit-

tanee väitteeni, että opettajalle tulee lähes jokaisena lukuvuonna eteen 

yleensä erittäin rasittava ja ikävä tilanne tai tapahtuma, joka edellyttää  
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poikkeuksellisen runsaasti yhteydenpitoa vanhempiin, toisiin opettajiin yms. 

yhteistyötahoihin. Olisi sietämätöntä, että näissä tilanteissa opettaja ei voisi 

erilaisten inhimillisten tragedioiden suhteen oppilaan parhaaksi toimia vain 

koska työnantaja ei tätä tarvetta tunnusta. Tässäkin vastuu resurssista on ai-

noastaan työnantajalla.  

Sovittelemalla ja sopimalla ratkaisuihin 

Ajat ovat tukalat ja selviämme haasteista parhaimmalla mahdollisella tavalla 

yhteistyöllä. Yhteistyö edellyttää kuitenkin toisenkin osapuolen huomioimis-

ta. En ole kirjoituksessani esittänyt mitään sellaista, että meidän ei tulisi tehdä 

työtä, joka meille sopimuksen mukaan kuuluu. Olen esittänyt nähdäkseni 

ongelmia, joiden ratkaisemisesta kestävällä tavalla olisi etua niin opettajille 

kuin työnantajalle.  Olen myös esittänyt niihin mielestäni hyviä ja kestäviä 

ratkaisuja. 

Kiky-työajan sijoittelun suhteen on esitetty erilaisia näkemyksiä, joiden yht-

eensovittaminen on peräti haastavaa.  Tähän liittyy kahden veso-päivän si-

joittaminen aikaan ennen oppilastyöpäivien alkua. Osa on ilmaissut pet-

tymyksensä kesäloman päättymisestä jo 8.8.2017. Tähän suuntaan toki 

vaikutti jo syyloman pidentyminen viikon mittaiseksi syksyllä 2017. Pohditta-

vaa lienee siinäkin, miten lauantaiset työpäivät vaikuttavat esimerkiksi loka-

marraskuun ajalle sijoitettuna opettajien kipeästi tarvitsemaan toipumiseen, 

unohtamatta viikonlopuille väistämättä jääviä viranhoitoon liittyviä tehtäviä.  

Työnantaja on kiky-ajan lisäyksen päättänyt, eikä ohjeistuksesta löydy 

yhdistyksen tai luottamusmiesorganisaation allekirjoituksia. Tällaistakin on jo 

meille pahoiteltu.  

Koulukohtainen liikkumavara vähissä 

Rehtoreille esitelty kiky-ohjeistus jättää kovin vähälle koulukohtaisen liikku-

mavaran, unohtamatta kahden tunnin sidottua yhteissuunnitteluaikaa. Onko 

todellakin niin, että vantaalaisten koulujen kehittämisen avaimet eivät ole 

löydettävissä koulujen tasolta? Mistä epäluottamus kumpuaa, jos sellaista on? 

Olisiko koulujen johtamisessa kannattavaa kokeilla realististen päämäärien 

asettamista laajassa yhteistyössä ja pyrkiä niitä kohti käytettävissä oleva 

resurssitilanne ja koulukohtaiset erot nykyistä paremmin huomioiden? Täl-

lainen lähestymistapa arvostaisi opettajien ja rehtoreiden ammattitaitoa ja 

sitoutuneisuutta.  En arvioisi tämän olevan jaksamisellekaan vahingollista.  
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Toivon koulukohtaisesti liikkumavaraa täysin tietoisena siitä, että tämä 

väistämättä johtaa joissakin kouluissa, joidenkin kysymysten osalta 

tyytymättömyyteen.  Mutta jos valittavana ovat tiukka keskusjohtoisuus tai 

koulukohtaisen liikkumavaran lisääminen, tiedän kumpaa olisin valmis 

nykyisessä tilanteessa kannattamaan. Tästäkin saa olla erimieltä ja yhtey-

denotot vaikkapa VOAY:n hallituksen suuntaan ovat nekin toivottuja. 

Vantaan kaupungin kiky-ohjeistus 1.2.- 31.7.2017  

Vesovelvoitteisille ( eli Kunnallisen opetusalan virka- ja työehtosopimuksen 

mukaan toistaiseksi palveluksessa olevalla sekä määräaikaisella, vähintään 

lukuvuoden työajaksi otetulla opettajalla on 

velvollisuus osallistua opinto- ja suunnit-

telutyöhön kolmena päivänä lukuvuodessa.) 

Koko lukuvuodeksi otetut – 10 tuntia 

Lukuvuoden työajaksi otetut – 8 tuntia 

Opinto-, suunnittelu- ja muuta opettajatyötä 

oppilastyöpäivinä 

Jos asian suhteen on kysyttävää esimerkiksi 

niillä, joilla on lyhyempi palvelussuhde, tai 

keväälle 2017 on esitelty kiky-lauantain 

ihanuutta, on ohjeenani olla yhteydessä koulun luottamusmieheen.  

Sivutoimi-ilmoitus tarpeellinen 

Lopuksi pyydän lukijoita kertomaan niille jäsenille, jotka vasta suunnittele-

vat ilta-/viikonlopputyön tekemistä esimerkiksi ylituntikaton aiheuttaman 

taloudellisen haasteen vuoksi, ajoissa tekemään sivutoimi-ilmoituksen esi-

miehelle. Ilmoitus riittää.  Mahdollisten ongelmien ilmetessä, ole yhteydessä 

luottamusmieheesi. Olemme muuten todenneet ylituntikaton eräiden 

tukiopetusta ja muita vastaavia palveluita tuottavien voittoa tavoittelevien 

yritysten kannalta varsinaiseksi onnenpotkuksi. Tähänkin aihekenttään  

palataan varmasti jatkossa.  

  Kuntavaalien lähestymistä ennakoivin terveisin, 

  Sami Markkanen   

  sami.markkanen@vantaa.fi   

  050-3145131 

  Pääluottamusmies 
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Lukion uusi OPS — 

mitä tulikaan luvattua? 

Uusi lukion opetussuunnitelma määrittelee opiskelijan arviointia entistä yksi-

lökeskeisempään ja monipuolisempaan suuntaan. Tämä on varmasti useim-

pien mielestä tervetullut uudistus. On kuitenkin huolehdittava, että lukioiden 

arkitodellisuus antaa opettajille riittävät mahdollisuudet toteuttaa tehokkaasti 

ja aidosti uutta opetussuunnitelmaa. Opettajan työssäjaksaminen riippuu pal-

jolti siitä, miten hän kokee voivansa hallita työtään sekä kuinka mielekkäiksi 

ja realistisiksi hän kokee työnsä tavoitteet. 

Kohtaavatko tavoitteet ja todellisuus? 

Uuden OPS:in mukaan Annettavan arvosanan tulee 

perustua monipuoliseen näyttöön oppiaineen ja kurs-

sin tavoitteiden saavuttamisesta. Erilaisten tuotosten 

lisäksi käytetään opiskelijan oppimisen ja työskentelyn 

havainnointia. Arvosanan antamisen tukena voidaan 

käyttää opettajan ja opiskelijan välisiä keskusteluja 

sekä opiskelijoiden itse- ja vertaisarviointia.  

Vihdoinkin lukion on mahdollista päästä pois jostain muinaiselta luentoajal-

ta. Ryhmäkoot ovat useissa kaupungeissa kuitenkin edelleen jostakin muinai-

suudesta, jopa yli 40 opiskelijaa samassa ryhmässä. Opettajajohtoisessa luen-

noinnissa tämä tuskin haittaa, mutta entä yksilöllisemmässä ohjauksessa ja 

arvioinnissa? 

Täyteen tungettujen kurssisisältöjen lisäksi olisi arvioitava, keskusteltava ja 

kannustettava kehittämään omaa itsearviointia. Monipuolisesti. Edelleen ole-

tetaan opiskelijoiden tuottavan erilaisia arvioitavia tuotoksia. Näiden on 

luonnollisesti vastattava ylioppilaskokeen tasoa ja muita vaatimuksia: näin 

ollen todellisuudessa esseet, sanakokeet, välikokeet ja luennointi jne. jatkuvat 

kursseilla totuttuun tapaan.  

Pika-arviointia? 

Mitä tästä ryhmäkokojen ja arvioinnin yhtälöstä seuraa? Kuvitellaan, että 

opettaja käyttäisi puolet (!) kaikista oppituntien ajasta arviointiin.  Hänellä 

olisi 75 minuutin oppitunnilla vajaa minuutti yhtä opiskelijaa varten aikaa 

arviointiin. Viikossa noin 2,5 minuuttia. Siinä ajassa hän arvioi, kannustaa,  



 

- 11 - 

auttaa opiskelijaa kehittämään omaa itsearviointia, suunnittelee ja toteuttaa 

vertaisarviointia. Keskustelee. Kaikki tämä niin, että 

huoltajat, työelämä ja jatkokoulutusinstituutiot tule-

vat saamaan opiskelijan kyvyistä ja taidoista hyvän 

kuvan.  

Emme vielä ole puhuneet mitään motivoinnista, tai 

opiskeltavien asioiden sisällöistä. 

Vantaan ohjeistus 

Ongelma voitaisiin tietysti sivuuttaa ajattelemalla, että opettaja keskustelee ja 

arvioi silloin, kun siihen on aikaa, ja että muu arviointi täydentää kirjallisen 

kokeen arviointia. Näin ei kuitenkaan pidä olla. 

Vantaan lukioissa käytetään rinnakkain monia arviointimenetelmiä. Keskeisiä 

menetelmiä ovat opettajien ja opiskelijoiden väliset keskustelut sekä itse- ja 

vertaisarviointi, joiden kautta opiskelija saa jatkuvaa palautetta omasta oppi-

misestaan ja opintojen edistymisestä. Opiskelijoita kannustetaan asettamaan 

itselleen omat oppimistavoitteet ja suunnittelemaan osaamisensa kehittämis-

tä.  

Ei siis voidaan käyttää, vaan käytetään monia rinnakkaisia menetelmiä. Kes-

kustelut, itse- ja vertaisarvioinnit eivät ole lisä, vaan keskeinen menetelmä. 

Palautteen tulee olla jatkuvaa. On kehitettävä opiskelijan kanssa tavoitteet ja 

kannustettava suunnittelemaan osaamisen kehittämistä.  

Saavatko kaikki riittävästi opettajan aikaa ja tukea opinnoilleen? 

Mikäli opettaja haluaa jopa 40 opiskelijan ryhmässä pitäytyä kunnolla ope-

tussuunnitelmassa, pelkään, että oppitunneista tulee jatkuvaa arviointia ja 

arviointikeskustelua. Jos on pidettävä välikokeita, sanakokeita, ainekirjoitus-

ta, kuuntelua, aika muuhun niukkenee edelleen. Jotakin olisi opetettavakin 

edelleen. Olen erityisesti huolissani heikommista, enemmän tukea tarvitsevis-

ta, sekä vieraskielisistä opiskelijoista. 

Ylioppilaskoe edelleen osaamisen mittarina 

Meillä on opetussuunnitelman sisältöihin perustuva YO-koe. Sen tuloksista 

tehdään usein kaupunki- ja lukiokohtainen ranking. Ylioppilastutkintolauta-

kunta ei kysy, kuinka monipuolista oli arviointi, tai oliko kurssilla kiire. Opis-

kelijoiden oletetaan osaavan vaativia ja suuria kokonaisuuksia. Luulen , että 

tässä yhtälössä on lukio-opettajien työn suurin ahdistuksen aihe. 
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Omassa oppiaineessani 

historiassa 1. kurssin ta-

voitteet ovat seuraavat: 

• ymmärtää ihmisen, 

luonnon ja yhteiskunnan 

välisen riippuvuussuhteen 

ja haasteet osana kestävää 

tulevaisuutta  

• ymmärtää eurooppalaisten kulttuuripiirien ja yhteiskuntien sekä globaalin 

talouden järjestelmän muodostumisen keskeiset prosessit  

• osaa analysoida väestökehityksen, talouden ja yhteiskuntarakenteiden väli-

siä riippuvuussuhteita ja haasteita 

• osaa arvioida kriittisesti tekniikan, tieteen ja muuttuvan informaation mer-

kitystä ihmisten elinolojen muokkaajana  

• osaa tuottaa yksin tai ryhmässä historiallista tietoa ja käyttää tiedon tuotta-

miseen monipuolista, kriittisesti arvioitua lähdeaineistoa.  

Uskon, että kaikissa muissakin kursseissa ja oppiaineissa taso on vastaava. Ja 

aikaa se  viisi minuuttia viikossa per opiskelija. 

Katse tulevaisuuteen 

Tämä kirjoitus ei ole uutta opetussuunnitelmaa vastaan. Uusi opetussuunni-

telma kannustaa lukioita tulemaan nykyisyyteen opetus- ja arviointimenetel-

mien suhteen. Tämä on hyvä ja valtava mahdollisuus lukiokoulutukselle. 

Ryhmäkokoja ei kuitenkaan voi jättää menneisyyden opettajajohtoiseen ope-

tustyyliin sopiviksi massaluentoryhmiksi. On selvää, että jo yli 30 opiskelijan 

opetusryhmissä yksilöllisyys ja yksilöllinen ohjaus kärsii kurssisisältöjen ja 

ajanpuutteen paineessa. Tai sitten keskeiset sisällöt käsitellään täysin pinta-

puolisesti ja heikommat opiskelijat kärsivät. Tämä olisi surullinen lopputule-

ma, eikä olisi kenenkään tavoitteiden ja etujen mukaista. 

   

  Matti Jussila 

  Historian ja yhteiskuntaopin lehtori 

  Sotungin lukio 
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Tuntemuksia kolmiportaisesta tuesta 

Vantaalla 

Muutama vuosi on nyt vierähtänyt tällä uudella kolmiportaisen tuen mallilla 

ja samalla on saatu kokemuksia erityiskoulujen purkamisen ja lähikouluperi-

aatteen vaikutuksista. Oman lisänsä tähän soppaan toi oppilashuoltolain 

muutos 1.8.2014 alkaen. Vantaalla lähikouluihin meni vuonna 2014 92% uu-

sista ekaluokkalaisista eli lähikouluperiaatteen toteutuminen on hyvin vahva. 

Ajatuksena lähikoulu on mitä mainioin, oikeastaan kaikkien kannalta. Lapsi 

saa käydä koulua siinä ympäristössä, jossa asuu. Vanhempien ei tarvitse huo-

lehtia koulumatkoista, vaan lapsi useimmissa tapauksissa voi taittaa koulu-

matkan ilman saattajaa. Koulut ja asuinalueet eivät eriydy liikaa, kun taustas-

taan ja varallisuudesta riippumatta lapset menevät samaan kouluun. Toki 

kaavoituksella ja asuinrakentamisella on tähän oma tärkeä osuutensa. Tämä 

ehkäisee myös koulushoppailua, joka esimerkiksi Helsingissä on arkipäivää. 

Hyviä puolia on monia. Jokainen opettaja kuitenkin tietää, että ei niin hy-

vää, ettei jotain huonoakin. 

Suurin osa oppilaistamme ei tarvitse juuri minkäänlaisia tukikeinoja/on ylei-

sen tuen piirissä. Joillekin on saatettu tehdä oppimissuunnitelma, johon on 

määritelty erilaisia tavoitteita oppilaan oppimiselle, eikä oppimisessa tai käyt-

täytymisessä välttämättä ole mitään varsinaisia ongelmia. Tehostetun tuen 

oppilaita kuitenkin vaikuttaisi olevan, niin Vantaalla, kuin valtakunnallisesti-

kin, yhä enenevissä määrin. Tilastojen mukaan syksyllä 2015 tehostettua tu-

kea sai 8,4 prosenttia peruskoululaisista, joka on 5 prosenttia enemmän, kuin 

vuonna 2011.  

Tehostettua tukea saaville oppilaille pelkkä silloin tällöin tarpeeseen annettu 

tukiopetus, erityisopetus tai muut tukikeinot eivät enää riitä, vaan oppilas 

tarvitsee jatkuvaa lisätukea pärjätäkseen. Mikäli nämä vaikeudet ovat enim-

mäkseen oppimiseen liittyviä, ollaan opettajan näkökulmasta vielä kohtuulli-

sen kuivin jaloin. Kovaa työtä tarvitaan, jotta kehitystä tapahtuu, mutta usein 

työ kuitenkin kantaa hedelmää. Silloin kun siirtyminen tehostettuun tukeen 

johtuu enemmän käytöksen ongelmista ja/tai myös oppimisessa on suuria 

vaikeuksia, alkaa kuormitus kasvaa. Ei ole lainkaan poikkeuksellista, että luo-

kassa on samaan aikaan kolmesta viiteen tehostetun tuen oppilasta ja opetta-

jan saaman lisätuen tunnit lasketaan yhden käden sormin. Ilman sormiakin 

saattaa pärjätä.  
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Erityisen tuen oppilaita tai vähintäänkin erityistä tukea saavia oppilaita on 

myös runsaasti yleisopetuksen luokissa. Tarkoitan tuolla erityisen tuen saami-

sella sitä, että aika usein opettaja joutuu venymään pitkälle erityisen tuen toi-

menpiteiden puolelle, vaikka oppilas virallisesti onkin tehostetun tuen piiris-

sä. Valtakunnallisesti erityisen tuen oppilaiden määrä pysyi 7,3 prosentissa 

vuosina 2011-2015. Yhteensä siis 16% oppilaista (n. 86 000 oppilasta) oli te-

hostetun tai erityisen tuen piirissä vuonna 2015.  

Mitä tämä sitten tarkoittaa Vantaalla? 

Aloitetaan oppilaista. Heikommat oppilaat voivat hyötyä saadessaan vertais-

tukea ja opiskelun mallia paremmin pärjääviltä. He saavat olla osa ryhmää ja 

tasavertaisesti mukana. Voivat tietysti myös kokea alemmuutta ja epäonnistu-

misen pelkoa, kun vertaiset ovat huomattavasti parempia opinnoissaan. Lah-

jakkaille oppilaille tämä tarkoittaa helposti sitä, että opettajan kaikki aika 

menee heikoimpien tukemiseen, eikä eriyttämistä ylöspäin tapahdu riittäväs-

ti/lainkaan. Rauhallisesta oppimisympäristöstä voi vain haaveilla ja on pärjät-

tävä omillaan. Oppilailla on kuitenkin lainmukainen oikeus turvalliseen opis-

keluympäristöön ja oikeus saada riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea 

heti tarpeen ilmetessä. Jokainen voi pohtia, onko tilanne todellisuudessa tä-

män kaltainen. Tietotekniikan ja oikein valitun pedagogiikan keinoin eriyttä-

mistä voidaan tehdä entistä paremmin myös samassa luokkatilassa ylös tai 

alaspäin, mutta kaikkeen ei niidenkään avulla pysty. 
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Opettajalle tämä merkitsee yksinkertaisesti lisää ja raskaampaa työtä. Suunni-

telmien laatiminen, tiivis yhteistyö kotien ja monialaisten kumppanien kanssa 

vie helposti opettajalta enemmän, kuin työajassa olisi varaa. Lisäksi jatkuva 

ylikuormitus aiheuttaa helposti muita lieveilmiöitä, kuten liiallista stressiä, 

unettomuutta ja usein lopulta sairasloman uupumisen vuoksi. Hyvällä tuuril-

la opettaja on tajunnut hakea apua, ennen kuin on totaalisen loppu. Valitet-

tavan usein jaksetaan vähän liian kauan. 

Mitä sitten pitäisi tehdä? Nykyisille pienluokille ei voida kaikkia siirtää, eikä 

se ole järkevääkään. Mikäli pidetään kiinni lähikouluperiaatteesta, joka si-

nänsä on kaunis ajatus, tarvitaan opettajille lisää tukea luokkiin ja mahdolli-

suuksia eriyttää ryhmää tämän tuen avulla. Aika monessa paikassa ovat var-

sin kaukana ne ajat, kun haastavan luokan kanssa toimiva opettaja sai työpa-

rikseen avustajan. Lyhyesti sanoen, tilanteen parantaminen vaatii rahaa. Mo-

ni tietää sen, että lasku nykyisestä toiminnasta tulee moninkertaisena perässä.  

Juuri kukaan vain ei tunnu tekevän asialle mitään. Olisihan se hienoa, jos 

vantaalaiset kuntavaaliehdokkaat ottaisivat rohkeasti kantaa koulutuksen 

puolesta ja varmistaisivat koulutuksen riittävän rahoituksen. Sote aiheuttaa 

sen, että puheita ainakin on, toivottavasti myös tahtoa tehdä. Loputtomiin 

eivät opettajatkaan veny, eikä pidäkään! 

http://51.fi/etuki  => Perusopetuksen_erityinen_tuki.pdf 

http://www.stat.fi/til/erop/2015/erop_2015_2016-06-13_tie_001_fi.html   

 

Antti Karetie 

VOAY:n varapuheenjohtaja 
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Hyvä sisäilma ei synny ilmaiseksi 

Kuntavaalien lähestyessä on kirjoittelu sisäilmasta jälleen kiihtymässä. Kirjoi-

tuksissa on käsitelty muun muassa oirekyselyitä oppilaille ja sairaiden koulu-

jen korvaamista uusilla. Yksi asia on kuitenkin toistaiseksi jäänyt vähemmälle 

huomiolle. Hyvää sisäilmaa voidaan edesauttaa myös huomattavan yksinker-

taisilla asioilla. Nämä asiat ovat rakennusten huolellinen kunnossapito, ny-

kyistä tehokkaampi siivous ja riittävä ilmanvaihto.  

     Yhtenä yleisenä sisäilman huonontumisen syynä  

     kouluissa on rakenteisiin päässyt kosteus. Kosteus

     vaurioiden syntymistä voisi ehkäistä huolehtimalla 

     esimerkiksi kattojen kunnosta. Tämä taas vaatii  

     riittävää panostusta kaupungin omistamien raken-

     nusten kunnon valvontaan. Toinen tärkeä asia on 

     siivous. Mikäli sen taso ei ole riittävää, jää lattioil-

    le huomattava määrä pölyä hengityselimiä ärsyttämään

    Ja viimeisenä ilmanvaihto, jonka tulisi olla päällä koko 

ajan. Ilmanvaihtoa ei saisi sammuttaa öiksi eikä viikonlopuiksi. Nämä edellä 

mainitut seikat eivät tietenkään korvaa monesti tarvittavia korjauksia, mutta 

niiden tehostaminen edesauttaisi sisäilman laatua merkittävästi. 

Lisäpanostus siivoukseen, kunnossapitoon ja ilmanvaihtoon ei kuitenkaan ole 

ilmaista. Ymmärrän kaupungin tarpeen säästöihin, mutta mielestäni tässä 

säästetään vääristä paikoista. Maksaa huomattavasti vähemmän panostaa en-

nakoivasti rakennusten kuntoon ja siisteyteen, kuin ratkoa näiden seikkojen 

laiminlyönneistä johtuvia sisäilmaongelmia.  

 

Jukka Mölsä 

OAJ:n Vantaan paikallisyhdistyksen puheenjohtaja 
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Hallitus uudistuu -  

uuden jäsenen esittely 

1. Nimesi? Missä koulussa työskentelet? 

Paavo Havula, Simonkalliossa 

2. Tehtäväsi VOAY:n hallituksessa? 

Olen edunvalvonta– ja tiedotustoimikuntien jäsen. Päivitän myös VOAYn 

nettisivuja. 

3. Kauanko olet ollut VOAY:n hallituksen jäsen? 

47 päivää. ;)  

4. Mikä on parasta/ haastavinta hallitustyöskentelyssä? 

Itselleni on avautunut opettajan työssä ihan uusi maailma. Olen päässyt nä-

kemään kuinka paljon asioita on 

tekemämme työn taustalla. Välillä 

yhdistysbyrokratian pyörittäminen 

tuntuu turhauttavalta — olisi hie-

noa  päästä tekemään asioita no-

peammin ja enemmän.  

5. Mikä on parasta/ haastavinta 

opettajuudessa? 

Parasta varmaankin on yhteistyö 

muiden opettajien kanssa. Haasta-

vinta ovat hyvin heterogeeniset 

opetusryhmät. 

6. Mitä sinulle merkitsee sanapari 

kolmiportainen tuki? 

Paljon porua, vähän villoja. 

7. Jos saisit vapaasti muuttaa yh-

den opettajien työhön/työoloihin 

liittyvän asian, minkä muuttaisit? 

Kolmiportaisen tuen todellisen 

toteuttamisen vaatimien aika– ja 

henkilöstöresurssien turvaaminen 

kouluille. 

8. Kesälomasuunnitelmasi?  

Nyt jo? 
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Kutsumus ja keilaaminen 

“Kyllä on hyvä olla!” Siinä on lause, jonka saa lähes joka aamu kuulla opetta-

jainhuoneessa kiireettömän kahvihetken lomassa.  

Tämä lause johtakoon meidät aiheeseen, joka koskettaa jokaista opettajaa. 

Enkä tarkoita konsultteja, jotka muistuttavat meitä suurista kysymyksistä ja 

auttavat meidät taas oikeiden asioiden ääreen haahuillessamme pedagogises-

sa pimeydessä. Tarkoitan tietenkin työhyvinvointia, tuota työpaikkojen rubi-

kin kuutiota! 

Me opettajat kiitämme, kun saamme ker-

ran vuodessa käydä keilaamassa saman 

porukan kanssa, jonka seurassa saamme 

viettää 180 päivää. Sitä voimaantuu kum-

masti, kun saa heittää parketille palloa ja 

kaataa keilaa! Jos hyvä tuuri käy, piste-

sarakkeeseen tulee rastia kuin krooniselle 

myöhästyjälle. Jaksaa taas opettaa, pala-

veerata ja uudistaa seuraavaan tyhy-

päivään asti. Sääliksi käy niitä ammattiryhmiä, jotka eívät pääse työporukalla 

keilaamaan! Työhyvinvointia ilman keilausta tuskin on olemassa. 

Olemme tyytyväisiä vähään. Koska kutsumus kuiskii korvaamme ja johdattaa 

meidät läpi oppimisvaikeuksien, sisäilmaongelmien ja puutteellisten ohjeis-

tuksien, emme oikeastaan edes kaipaa ulkopuolisten sotkeutumista asioihim-

me. Meille riittää, että saamme  edellisenä päivänä ilmoituksen muutoksista 

arviointiperusteisiin, iloitsemme innovatiivisista ratkaisuista erityisopetukses-

sa, jotka pakottavat meidät pedagogiseen pudotuspeliin oppilaiden kesken, 

kumarramme jos luokkamme siivotaan edes oven edestä.  

Muuten on työhyvinvointi pysynyt huippulukemissa, mutta eräänä päivänä 

synkkiä pilviä alkoi kerääntyä luokan kattoon. Kysyttiin mielipidettä, kuinka 

tulisi asiat hoitaa meidän koulussa. Mielipidettä! Minulta! Aivan kuin ei olisi 

muuta mietittävää. Päättäkööt ne, jotka niistä asioista tietävät ja ovat kauka-

na, jotta näkisivät lähelle. Minulla on kutsumus ja keilaus, jotka ovat työhy-

vinvoinnin kulmakivet! 

Pedagogian piirimestari 
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Koulutuskalenteri 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisää tietoa:   

www.voay.fi / www.oajpaakaupunkiseutu.fi / www.oaj.fi 

Seuraa myös VOAY:n, OAJ Vantaan paikallisyhdistyksen ja OAJ pääkaupunkiseudun  

Facebook-sivuja sekä yhteysopettajan ilmoittelua.  



 

- 20 - 

 

www.voay.fi 

   

 

VOAY liikuttaa 

VOAY tukee yhdessä liikkuvia ja VOAY:tä edustavia opettajaryhmiä erilaisissa 

liikuntatapahtumassa yleensä noin puolella summalla osallistumismaksusta. 

Tukea on mahdollista anoa kaksi kertaa yhden lukuvuoden aikana.  

Kerätkää ryhmä ja ottakaa yhteyttä tiina.j.pesonen(at)eduvantaa.fi .  

Esimerkiksi Naisten Kymppi 2017 –tapahtumaan tuki on 39€/osallistuja. 

VOAY kannustaa jäseniä osallistumaan Koululiikuntaliiton (KLL) järjestämään 

opettajaliikuntaan ja osallistuu osallistumismaksuihin. 

- Opettajien kaukalopallo/lentopallo/sulkapalloturnaukset kevät 2017 

- Sopulivaellus 23.-28.7.2017 Ruotsin Sakeriin 

Lisää tietoa tapahtumista: http://www.kll.fi/open-keidas/tapahtumakalenteri 

  www.facebook.com/vantaan.oay 


