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Pääkirjoitus 

Syksyn illat pimenevät ja elämää uuden opetussuunnitelman kanssa on taka-

na muutama kuukausi. Vaikka Vantaalla onkin painotettu malttia suunnitel-

man käyttöönotossa, on syksy kuulemamme mukaan ollut monelle raskas. 

Tämänkertaisen Vopettaja-lehden teemana on työssä jaksaminen, työhyvin-

vointi ja työnilo. Arjessa työssä jaksaminen rakentuu vahvasti työyhteisön ja 

oman koulun toimintakulttuurin varaan. Näitä puolia valotetaan lehden ar-

tikkeleissa uuden Aurinkokiven koulun alkutaipaleesta ja pariopettajuudesta. 

Oman työyhteisön ja esimiehen lisäksi tukea jaksamiseen saa myös työsuoje-

luvaltuutetuilta. Siitä, mitä laki edellyttää työhyvinvoinnista huolehtimisesta 

kirjoittaa Marja-Leena Jämsen-Mässeli. Työhyvinvointi voi olla myös luotta-

musmiesten asia, kuten Jukka Mölsä muistuttaa. 

Toimivat rakenteet ovat omiaan lisäämään työn mielekkyyttä ja työhyvin-

vointia. Näitä rakenteita tuuletetaankin nyt mittavasti vuosityöaikahankkees-

sa, jota pääluottamusmies Sami Markkanen tässä lehdessä valottaa. Koulutuk-

sen rahoituksen ja henkilökunnan työkyvyn yhteyttä korostaa Matti Jussila 

lukio-opettajien näkökulmasta. 

Työhyvinvointia voi myös edistää ammattiyhdistyksen tukemalla ja tarjoa-

malla vapaa-ajan toiminnalla. Ajankohtaista liikunnasta lehden takakannessa. 

Iloa ja valoa! 

Ulla Puukangas ja Anna-Mili Tölkkö 

Ps. Aurinkokiven monitoimitaloon on mahdollista päästä tutustumaan 

VOAY:n kevätkokouksessa. Tervetuloa!  

" Opettajan tunnetilalla on suurempi vaikutus 

oppilaiden oppimiseen kuin millään muulla 

pedagogisella käyttäytymisellä."  

Becker 2014 
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Puheenjohtajan terveiset 

                                                                                                                                                       . 

Syyslukukausi on jo ennättänyt varsin pitkälle ja tässä vaiheessa lukukautta 

on varmasti opettajilla  selvä näkemys siitä, mitkä asiat tänä lukuvuonna eri-

tyisesti työllistävät. Itse ainakin olen huomannut uuden OPS:n myötä suun-

nittelutyön lisääntyneen, kun valmistautuu pitämään oppitunteja uuden 

OPS:n mukaisin työtavoin ja sisällöin.  

Monella meistä rytmittyy syksyn työhön esimerkiksi arviointikeskustelut tai 

TET-jakso, jotka tekevät oman muutoksensa työrytmiin. Tunnetusti opettajan 

työssä on kiireisempiä jaksoja ja hiukan rauhallisempia jaksoja. Työn määräs-

tä ja siihen kuluvasta ajasta saammekin lisää tietoa Vantaalla osassa kouluista 

tehtävällä työajan seurannalla. Lisäksi jo vanhat tutut asiat kuten TET-tuntien 

vähennykset ja ylituntikatto tuovat omat haasteensa. Näistä olemmekin saa-

neet yhteydenottoja ja toivomme saavamme tietoa epäkohdista jatkossakin, 

jotta voimme niihin puuttua. 

Jokainen meistä toivottavasti löytää omat keinonsa saada vastapainoa työlle. 

Esimerkiksi VOAY:n vapaa-ajan toiminnan tarjonnasta löytyy hyviä vaihtoeh-

toja ylläpitää työkykyä ja virkistää mieltä. Tutustukaa ihmeessä tarjontaam-

me nettisivuillamme. Myös Facebook-tiedotusta kannattaa seurata niin ajan-

kohtaisissa edunvalvonnan asioissa kuin virkistysasioissakin. 

Reipasta syksyä kaikille! 

Annika Arstila-Aaltonen 

VOAY:n puheenjohtaja 
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Pääluottamusmiehen terveisiä 

Uusi työaikakokeilu 

Opettajan työ ei ole – eikä se saa olla – yhteiskunnan muutoksesta ja todelli-

suudesta irrallaan. En ole törmännyt opettajaan, joka olisi ilmaissut, että ope-

tuksen pitää säilyä muuttumattomana, erillisenä saarekkeena. Tämä ei tarkoi-

ta kuitenkaan sitä, että kaikki entinen pitäisi jonkinlaisessa kulttuurivallanku-

mouksen hengessä hylätä. Tällaista ei myöskään työnantaja ole esittänyt.  

Muutos korostaa ikävälläkin tavalla noudatettavan työaikamallin ja nykyhet-

ken tarpeiden välistä yhteensopivuusongelmaa. OAJ on tästä hyvin tietoi-

nen, joten tehtävään on järjestön suunnalla tartuttu sen vaatimalla vakavuu-

della. OAJ ja Kuntatyönantaja neuvottelevat kokeilusta, jolla haetaan uutta 

mallia perusopetukseen kokeiltavaksi. ratkaisemaan työajan ja palkkauksen 

ongelmia. 

Kokeilun laajuus 

Vantaa on Jyväskylän ja Vaasan kanssa mukana tässä työssä. Allekirjoittanut 

osallistuu asiaa tukevan ohjausryhmän toimintaan mainittujen kaupunkien 

pääluottamusmiesten kanssa. Työnantajatahon edustajana Vantaalta on pe-

rusopetusjohtaja Ilkka Kalo yhdessä asiasta vastaavien Vaasan ja Jyväskylän 

viranhaltijoiden kanssa. Niin Kuntatyönantajan kuin OAJ:n neuvottelijat 

osallistuvat ryhmän työskentelyyn. Tämän lisäksi OAJ:n hallituksen jäsen ja 

OAJ:n tulo- ja palkkapoliittisen toimikunnan puheenjohtaja Jaana Alaja kuu-

luu ohjausryhmän kokoonpanoon.  Listauksen tarkoituksena ei ole esitellä 

kuinka hienoon seuraan sitä onkaan päässyt. Tarkoituksena on kertoa, että 

asia on äärimmäisen tärkeä ja saa kaiken tarvitsemansa huomion ja huolelli-

suuden.  Voitte olla täysin varmoja, että niin VOAY, OAJ Vantaan Paikallis-

yhdistys kuin muutkin paikalliset toimijat ovat asian suhteen erittäin läheises-

sä yhteistyössä.  Ja Kari Kinnunenhan on OAJ:n tulo- ja palkkapoliittisen toi-

mikunnan jäsen, kuten hyvin muistamme. Erityiset kiitokset välitän Pirita 

Hellbergille, jonka työtä onnistuneen laaja-alaisten erityisopettajien työaika-

kokeilun suhteen nyt voidaan hyödyntää. 

Luottamusmiehet ja  VOAY:n edustajat saavat opettajilta viestejä, joiden si-

sältö on yhteneväinen; Opettajien työmäärä ja vaativuus on lisääntynyt.  Sa-

ma toistuu ympäri Suomen. Tämän vuoksi OAJ on ryhtynyt näkyvään ”Joku 

roti”-kampanjaan, jolla pyritään vaikuttamaan opettajiin siten, että he pohti- 
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sivat kuinka ominkin toimin voi tehtäviään rajata tarpeellista yhteistyötä 

unohtamatta. Esimerkiksi opettajalla ei ole velvollisuutta olla vanhempien, 

kollegoidensa tai esimiehensä tavoitettavissa vaikkapa viikonloppuisin.  

Työajan seuranta kokeilun tukena 

Tämän huomioiden on kestämätöntä, ettei edelleenkään ole riittävää tietoa 

siitä, kuinka paljon aikaa opettajat työhönsä käyttävät ja miten tuo ajan-

käyttö jakautuu.  Siksi olenkin erittäin tyytyväinen, että neuvottelujen tueksi 

on kokeilukeskustelun kärjessä olevissa kaupungeissa ryhdytty selvittämään 

kokonaisilla kouluilla työajan kestoa ja jakautumista.  Vantaalla on kuusi 

koulua, joissa allekirjoittanut on käynyt VOAY:n puheenjohtaja Annika Ars-

tila-Aaltosen ja viraston edustajien kanssa esittelemässä työajan seurantamal-

lia. Ensimmäinen seurantajakso mukana olevissa kouluissa kestää noin X 

viikkoa. 

On esitetty aiheellisia huomioita mm. muun 

muassa siitä, että seuranta-ajanjakso on al-

kuvaiheessa lyhyt. Samoin on nähty ongel-

mallisena se, että oppituntiin liittyvillä väli-

tunneilla tapahtuva työskentely kirjataan 

oppitunniksi. On selkeä yhteisymmärrys sii-

tä, että eri koulujen ja yksittäisten opetta-

jien seurannassa saataviin tuloksiin vaikutta-

vat esimerkiksi TET-jakson sattuminen aika-

jaksolle. Koesumat, arviointikeskustelut ym. eivät nekään jakaudu lukuvuo-

delle tasan. Kun nämä tekijät huomioidaan, on saatu tieto silti enemmän 

kuin mitä meillä on tällä hetkellä.  Oppituntien suhteen on todettava, että 

sen pituus on lain ja sopimuksen mukaan 60 minuuttia, josta vähintään 45 

minuuttia on opetusta välitunnin pituuden ollessa vähintään 10 minuuttia. 

Muitakin käytänteitä hyväksytään mutta tuo 60 minuutti on työnantajan 

maksamaa aikaa. Saamme palkan 60 minuutin oppitunnista, riippumatta 

siitä, onko välitunti vietetty välituntivalvonnassa, seuraavaa tuntia valmistel-

len tai peräti harvinaiseksi käyvällä tavalla opettajanhuoneessa kollegoiden 

ja esimiehenkin kanssa keskustellen.  Mutta oppitunnin pituus on 60 minuut-

tia ja tästä pidän kiinni tulevanakin budjettivuonna.  Kaikesta huolimatta 

opettajankin on toisinaan päästävä pesemään kätensä, eikä ruokailumahdol-

lisuuden laiminlyönti tuottane parempaa opetusta. Tämä on mahdollista 

nykyisenkin sopimuksen ja lainsäädännön oloissa. 
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Lopuksi / Työaikakokeilun tulevaisuus 

Vaikka aikaisemmat vuodet ovat osoittaneet kuinka vaikeaa on päästä ra-

jattuun, määräaikaiseen ja irtisanottavissa olevaan sopimukseen kokeilusta, 

jolla testataan toisenlaisen järjestelmän toimivuutta ja sen ongelmakohtia, on 

osapuolilla todellinen pyrkimys onnistua tällä(kin) kerralla.  Kokeilun myötä 

avautuisi ainutlaatuinen mahdollisuus saada tietoa opettajien työajasta koko 

lukuvuoden ajalta yhteistyössä työnantajan kanssa.  Opettajan työn 

vaativuus ja kuormittavuus johtunee osittain aikaa vaativien tehtävien 

lisääntymisestä. Mutta myös tehtävien pirstoutumisen, uusien – ja jopa koh-

tuuttomien – lainsäädännön ja yhteiskunnan taholta tulevien vaatimusten 

vuoksi opettajien jaksamista venytetään yli kohtuuden rajojen. Mahdollisen 

kokeilun kuluessa niin näitä, kuin muitakin epäkohdiksi koettuja seikkoja on 

tarkasteltava kriittisiksi tunnettujen edunvalvonnallisten lasien lävitse.   

Sami Markkanen 

Pääluottamusmies 

Työsuojeluasiaa 

Tällä hetkellä ulkona sataa, on pimeää, televisiosta tulee ikäviä ja surullisia 

uutisia. Omien tekemättömien töiden pino kasvaa, joten olisi todella 

helppoa ja ehkä jopa rentouttavaa käpertyä sohvannurkkaan miettimään 

kaikkia asioita, jotka ovat huonosti. Työsuojelulta kuitenkin toivottiin työ-

niloon, työhyvinvointiin ja työssäjaksamiseen liittyvää artikkelia. Aihe on 

tärkeä ja aina ajankohtainen, joten tietysti lupauduin.  

”Terveessä ja toimivassa työyhteisössä tiedonkulku ja vuorovaikutus toimivat 

avoimesti, ongelmista uskalletaan puhua ja yhteistyö sujuu.” Oheinen lainaus 

on Työterveyslaitoksen Työhyvinvointi -sivustolta. Jos tämä virke toteutuisi 

sellaisenaan kaikkialla, asiat olisivat aika hyvin. Todellisuus on vain tarua ih-

meellisempi.  

”Onnellisuus syntyy kyvystä tuntea  

syvästi, nauttia yksinkertaisesti,  

ajatella vapaasti, panna itsensä  

likoon ja olla tarpeellinen muille. ” 

-Storm Jameson 
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Työturvallisuuslain mukaan työn-

antajalla on velvollisuus huolehtia 

työntekijöistään.  

Ttl 8§ Työnantajan yleinen  

huolehtimisvelvoite 

Työnantaja on tarpeellisilla toi-

menpiteillä velvollinen huolehti-

maan työntekijöiden terveydestä 

ja turvallisuudesta työssä… 

…Työnantajan on jatkuvasti tark-

kailtava työympäristöä, työyhtei-

sön tilaa ja työtapojen turvalli-

suutta. Työnantajan on myös tark-

kailtava toteutettujen toimenpitei-

den vaikutusta työn turvallisuu-

teen ja terveellisyyteen… 

Ttl 10§ Työn vaarojen selvittämi-

nen ja arviointi 

Työnantajan on työn ja toiminnan 

luonne huomioon ottaen riittävän 

järjestelmällisesti selvitettävä ja 

tunnistettava työstä, työajoista, 

työtilasta, muusta työympäristöstä 

ja työolosuhteista aiheutuvat hait-

ta- ja vaaratekijät sekä, jos niitä ei 

voi poistaa, arvioitava niiden mer-

kitys työntekijöiden turvallisuudel-

le ja terveydelle… 

Kuitenkin laki velvoittaa myös 

työntekijöitä. 

Ttl 17§ Työnantajan ja työntekijöi-

den välinen yhteistoiminta 

Työnantajan ja työntekijöiden on 

yhteistoiminnassa ylläpidettävä ja 

parannettava työturvallisuutta 

työpaikalla… 

Työhyvinvointi on oleellinen osa työ-

turvallisuutta. Mikäli työssäjaksaminen 

on koetuksella, ei voi tuntea työniloa-

kaan. Silloin myös oma valppaus her-

paantuu ja altistuu helpommin erilaisil-

le tapaturmille. 

Vantaalla haittojen ja vaarojen selvit-

tämisestä käytetään nimitystä Työolo-

jen arviointi. Jokaisella työpaikalla ar-

viointi toteutetaan yhteistyössä esimie-

hen ja työntekijöiden kanssa. Työolo-

jen arviointi päivitetään säännöllisesti. 

Tänä syksynä Työolojen arvioinnin 

ohella on ollut myös Kunta10-

tutkimuksen vuoro. Sen tuloksia odo-

tellaan vuodenvaihteen tietämissä. 

Toivottavasti näihin kyselyihin ovat 

kaikki jollain tavalla osallistuneet. Tu-

loksia seurataan ylimmässä johdossa 

asti. Jokaisella työpaikalla joudutaan 

nostamaan esiin muutama kehittämis-

kohde. Tulokset ja niistä tehtävät nos-

tot tulee käsitellä jokaisessa työyhtei-

sössä.  

Miten huolen kanssa toimitaan? 

Joskus ongelmaksi on koettu, että huo-

li kyllä tiedetään ja tunnistetaan, mutta 

asian eteenpäin vieminen kangertelee. 

Työyhteisössä vallitsee jostain syystä 

sellainen kulttuuri, jossa ongelmia ei 

voida tai ei uskalleta nostaa esille. Voi 

olla, että työyhteisön toimintatapojen 

rakenteissa ei ole tilaa avoimelle kes-

kustelulle. Tilanteen korjaamiseen tar-

vitaan yhteisöllisyyttä ja rakentavaa 

vuorovaikutusta.  
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Mikäli työntekijöillä ei ole kuulluksi tulemisen tunnetta, asioista ja ongelmista 

keskustellaan erilaissa kuppikunnissa ja selän takana.  Silloin vaarana on 

myös, että negatiivinen puhe leviää. Tuomitsevassa ja negatiivisessa ilmapii-

rissä kukaan ei yllä parhaimpaansa. 

Ehkä kuitenkin suuremmaksi ongelmaksi nousee asioiden etenemisen hitaus. 

Vantaalla on toimintamalleja ja ohjeistuksia lähes kaikenlaisiin haastaviin ti-

lanteisiin lähtien epäasiallisesta kohtelusta sekä uhka- ja väkivaltatilanteista 

sisäilmaongelmiin. Sekä esimiesten että työntekijöiden tulisi ensinnäkin olla 

malleista tietoisia, mutta se ei yksinään riitä. Toimintamalleja täytyy kerrata 

säännöllisesti ja miettiä, miten niitä sovelletaan omaan työyhteisöön. 

Hyvin usein erilaisten ongelmien ajatellaan johtuvan resurssipulasta. Tämä 

pitääkin usein paikkansa. Sisäilmaongelmien ruuhkat kasaantuvat, tutkimuksia 

ja tutkimustuloksia odotellaan toimenpiteistä puhumattakaan. Oppilaaseen 

liittyvistä huolista välitetään tietoa eri tahoille, mutta hoitojonot etenevät 

aivan liian hitaasti. Opetusryhmät saattavat olla liian suuria, jotta opettaja 

ehtisi huomioida jokaisen oppilaan. Tunnollinen opettaja ahdistuu.  

Joskus resursseja on riittävästi, mutta niiden jaon koetaan olevan epäoikeu-

denmukaista.  

Niukkenevista resursseista kilpaillaan. Koulutuksen arvostaminen ja siihen tar-

vittavat resurssit nousevat toivottavasti kuntavaaleissa yhdeksi tärkeimmistä 

teemoista. Työhön liittyvistä olosuhteista on vain pidettävä huolta. Opetta-

jien pitää voida uskoa parempaan tulevaisuuteen, jotta he voivat välittää tä-

tä uskoa eteenpäin lapsille ja nuorille. 

Koska yhteisöllisyyden tiedetään vaikuttavan positiivisesti terveyteen, pitäisi 

yhdessä tekemistä korostaa entistä enemmän. Uudet opetussuunnitelmat 

edellyttävät myös uusia yhteistyömuotoja. Yhteisöllisyys tarkoittaa parhaim-

millaan sitä, että kaveria ei jätetä. Valitettavasti työt ja olosuhteet eivät aina 

jakaudu oikeudenmukaisesti. Jonakin vuonna kollegalla saattaa olla todella 

haastava ryhmä, jonka kanssa tulee usein vaaratilanteitakin. Työyhteisössä 

pitäisi olla niin avoimet ja luotettavat välit, jotta jokainen voi pyytää ja 

myös tarjota apua. Myös esimiehen tukeen tulee voida luottaa. Tarvittaessa 

voi kääntyä työsuojelun ja/tai työterveyshuollon puoleen. 

Työhyvinvointia luodaan yhdessä, mutta jokainen on vastuussa myös itses-

tään ja omista toimistaan. Pitämällä itsestä huolta jaksaa paremmin välittää  



 

- 11 - 

toisistakin. Havaitsemiensa huolien ja ongelmien esiin nostaminen rakenta-

vasti on työturvallisuuslain mukaista toimintaa. Yhteistyössä työnantajan 

kanssa tulisi miettiä, miten haittatekijäksi koetun asian kanssa toimitaan. Mi-

käli mahdollista vaaratekijää ei voida kokonaan poistaa, on ainakin mietittä-

vä riskin pienentämistä. Työsuojeluvaltuutetulta voi aina kysyä neuvoa, jos 

jokin asia ei tunnu omalla työpaikalla omin voimin edistyvän. 

Me työsuojeluvaltuutetut olemme myös valmiita tulemaan työyhteisöihinne 

kertomaan ja keskustelemaan kanssanne työhyvinvointiin sekä työsuojeluun 

liittyvistä asioista.  

Pidetään huolta toisistamme. 

Hyvää loppuvuotta kaikille, 

t. Marja-Leena Jämsén(Mässeli) 

työsuojeluvaltuutettu 

 

Työhyvinvointi on myös  

luottamusmiesten asia 

Usein mielletään, että opettajien työhyvinvoinnista huolehtiminen kuuluu 

ensisijaisesti työsuojeluvastaaville ja, että luottamusmiesten tehtävä on setviä 

vain työsuhteisiin liittyviä sopimusasioita. Asia ei mielestäni ole näin musta-

valkoinen. Luottamusmies voi usein neuvoa jäsentä asioissa, jotka ovat aivan 

suoraan yhteydessä kysyjän työssäjaksamiseen ja hyvinvointiin.  

Opettajien työmäärä on lisääntynyt viime vuosien aikana melkoisesti uusien 

tehtävien ja velvoitteiden myötä. Esimerkkinä uusista tehtävistä ja mahdolli-

sista tulkintaeroista työnantajan kanssa, on arviointikeskustelu. Huoltajien 

kanssa käytävä keskustelu on OAJ:n tulkinnan mukaan selkeästi yhteissuun-

nittelutyöaikaa eli YT-aikaa, vaikka työnantajapuoli asiasta muuta väittäisi. 

Jos tällaisissa asioissa sinulla tulee näkemyseroja työnantajan kanssa, on syytä 

ottaa yhteyttä oman koulusi luottamusmieheen.  

Olen luottamusmiestoimissa törmännyt muutamia kertoja työkyvynarvioin-

tiin ja siihen liittyviin seikkoihin. Esille on saattanut nousta kysymys esimer-

kiksi siitä, voiko työnantaja yksipuolisesti määrätä henkilön arviointiin. Kyllä 

voi, joskin sille on oltava asialliset perusteet.  
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Työkyvynarvioinnin keskeinen tehtävä on kartoittaa, mitä tukea ja tukitoi-

mia työntekijä tarvitsee jaksaakseen työssään. Erityisen tärkeää arvioinnissa 

on kuulla työntekijän itsensä tuntemuksia ja näkemyksiä omasta työkyvys-

tään sekä tarvitsemastaan tuesta. Kyseisen tilanteen on siis tarkoitus olla työn-

tekijää tukeva toimenpide ja, sitä voi lähtökohtaisesti pitää työntekijän kan-

nalta positiivisena asiana. Työkyvyn arviointi ei missään nimessä saa toimia 

painostus tai uhkailukeinona työntekijää kohtaan. Jos sinulle tulee asiassa 

edellä mainittuja tuntemuksia, voit olla työsuojeluvaltuutetun lisäksi yhtey-

dessä luottamusmieheesi.  

Vielä lopuksi muutama sana opettajien työssään kohtaamasta väkivallasta. 

Opettajilla, kuten muillakin työntekijöillä pitää olla oikeus väkivallasta va-

paaseen työympäristöön. Väkivaltaa ei tule sietää tai pitää normaalina työ-

hön kuuluvana osa-alueena. Jos kohtaat väkivaltaa työssäsi - älä hyväksy sitä, 

vaan vaadi toimenpiteitä asian korjaamiseksi. 

Tämän kirjoituksen tarkoitus ei ole viedä pois työsuojeluvaltuutetuilta asia-

kaskuntaa, vaan muistuttaa lukijaa luottamusmiesorganisaation olemassaolos-

ta. Meihin voi (ja tuleekin) olla yhteydessä matalalla kynnyksellä, jos jokin 

työelämän kysymys askarruttaa. Opettajien etujen valvominen on yhteispe-

liä. Luottamusmies voi vähimmilläänkin ohjata kysyjän oikean avunantajan 

luokse. Tärkeintä on muistaa, että meidät on valittu tehtäväämme auttamaan 

juuri sinua. 

 

Jukka Mölsä 

 Vantaan paikallisyhdistyksen puheenjohtaja, luottamusmies 
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Lukioterveisiä 

Tämä syksy vaikuttaa olleen Vantaallakin melko raskas. Lukiota kuormittavat 

tällä hetkellä monet uudistukset. Opetussuunnitelman uudistaminen teettää 

lisätyötä. Kysymyksessä ei ole ainoastaan jonkin asiakirjan päivitys, vaan 

opettajien on monessa kohtaa pohdittava uudelleen kurssien arviointia, koe-

käytänteitä ja pedagogista tukemista. Tämän lisäksi on suunniteltava uusia 

soveltavia teemakursseja, joissa oppiainerajat ylittävät työ tai ilmiöpohjainen 

opiskelu lisää suunnittelutyön määrää.  

Opetussuunnitelman lisäksi uudistuvat ylioppilaskirjoitukset. Edelleen on jois-

sakin oppiaineissa avoimia kysymyksiä arvionnista ja tehtävien luonteesta. 

Opettajat kokevat olevansa vaikeassa tilanteessa. Heillä on vastuu opiskelijoi-

den valmentamisesta yo-kokeeseen, toisaalta kaikki uudistukseen liittyvät yk-

sityiskohdat eivät ole täysin selviä. 

Työssäjaksamiseen vaikuttavat monet asiat, mutta myös opettajien kokema 

epäasiallinen käytös joltakin taholta. Kolmannes Suomen lukio-opettajista on 

stressaantunut melko usein tai erittäin usein. Heistä 35 % on kokenut epäasi-

allista kohtelua opiskelijoiden, huoltajien, työtoverien tai esimiehen taholta. 

Kukin näistä erikseen 10 - 15 %. Sairauslomista liittyy yhdeksän prosenttia 

epäasialliseen kohteluun tai kiusaamiseen. Vaikka Vantaa olisi keskivertoa pa-

rempi tässä suhteessa, on meilläkin silti satoja opettajia, jotka kokevat luku-

vuoden aikana epäasiallista kohtelua. Tavoite on nolla. 

Suomessa lukio-opettajan keskimääräinen työaika on 40,5 tuntia viikossa, 

tosin keskihajonta on melkein 10. Osa tekee siis yli 50-tuntista työviikkoa. 

Yhden lukukauden aikana lukio-opettaja arvioi keskimäärin 220 opiskelijaa, 

hajontaa noin 100. Siis yli 300 opiskelijan mennään usean kohdalla. Uuden 

opetussuunnitelman vaatimukset arvioinnin monipuolistamisesta ovat siten 

monelle opettajalle haaste. 

Jos jaksossa on 4 kurssia, ja syksyn aikana pitää 2,5 jaksoa, saadaan 10 kurs-

sia. Jos jokaisella kurssilla on 35 opiskelijaa, kilpailee vantaalainen lukio-

opettaja arvioinnin suomenennätyksestä. Vantaalainen lukio-opettaja opet-

taa 20 kaupungin joukosta toisiksi halvimmalla. Kokonaiskuluissa laskien hal-

vimmalla. Hintana ovat ryhmäkoot, jotka ovat jopa yli 40. Kun mukaan lisä-

tään sähköiset yo-kirjoitukset ja uuden opetussuunnitelman valmistelu, on 

kuormitus melkoinen.  
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Ylisuuret ryhmät ovat siksi lukiossakin työssäjaksamishaaste. Usein ajatellaan, 

että rahoitus ja työssäjaksaminen eivät liity toisiinsa. Että työssäjaksaminen ja 

työkyky ovat omat erilliset asiansa, ja palvelujen rahoitus eri. Rohkenen tästä 

olla eri mieltä. Lukio-opettajankin työ muodostuu kokonaisuudesta, jossa 

ryhmäkoot lisäävät työn määrää ja kuormittavuutta.  

Valtakunnallisesti ei ole olemassa asetusta tai lakia, joka rajoittaisi ryhmäko-

koja toisella asteella. Uudet opiskelijalähtöiset ja digitaaliset työtavat vaativat 

entistä enemmän yksilöllistä ohjausta ja palautetta. Itsearvioinnin kehittämi-

nen lisää myös tarvetta yksilölliseen ohjaamiseen. Lisääntyvä maahanmuutta-

jien määrä tulee lisäämään myös vieraskielisten opiskelijoiden tarvetta oh-

jaukseen ja tukeen. Näitä näkökulmia vasten 35 - 40 opiskelijan ryhmäkoot 

ovat kansakouluaikaisesta luentosalimaailmasta. 

Pedagogisen kehittämisen ohella myös työhyvinvointikin siis edellyttäisi pa-

rempia resursseja lukiokoulutukselle. Säästäminen väärissä asioissa voi kostau-

tua kustannuksissa myöhemmin. Sairauspoissaolojen lisääntyminen esimerkik-

si. Tai heikommat mahdollisuudet kotouttaa koulutuksen avulla maahan-

muuttajanuori. Resurssien lisäleikkaukset tulevat nykyisessä taloustilanteessa 

varmasti olemaan edelleen ajankohtainen aihe kunnallispolitiikassa. Olisi kui-

tenkin toivottavaa, että ensi vuonnakin valittava valtuusto käyttäisi suurta 

harkintaa suunnitellessaan kaupungin tulevaisuutta. Koulutusresurssit ovat 

edullista rahaa verrattuna nuorten syrjäytymisen tai työuupumisen kustan-

nuksiin. 

 

Matti Jussila  

luottamusmies, VOAY:n hallituksen jäsen  

OAJ - pääkaupunkiseudun hallituksen jäsen 

 

Energia- ja hyvinvointipäivä 24.9.16  

Syyskuinen energia- ja hyvinvointipäivä kokosi Akavatalon valopihalle ison 

porukan kuulemaan tärkeää sanaa. Jutta Gustafsberg avasi päivän räväkällä 

luennollaan, jossa hän nosti esiin niin fyysisen kuin henkisenkin hyvinvoinnin 

merkityksen. Esille nostetut asiat olivat varmasti kuulijoille entuudestaan tut-

tuja (mm. aktiivinen liikkuminen, riittävä lepo, monipuolinen ravinto, sään-

nöllinen vedenjuonti ja hetkessä eläminen), mutta jospa Jutta sai inspiroitua 

meitä toteuttamaan niitä arjessamme. 
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Toisena saimme kuulla Jaana Karin väitöskirjassaan esittelemistä liikkujatyy-

peistä (kilpailija, elämysliikkuja, liikunnan kolhima, uurastaja, liikunnan tuot-

taja, liikunnan suurkuluttaja ja terveyden korostaja). Jaanan esitys herätti 

paljon ajatuksia niin omasta liikuntatyypistä opettajana kuin erilaisten liikun-

tatyyppien opettamisesta. Kannattaa tutustua näihin liikkujatyyppeihin esi-

merkiksi Neuvokas perhe-sivujen kautta. 

Päivän päätteeksi ravitsemusterapeutti/personal trainer Petteri Lindblad he-

rätteli meitä vielä miettimään painonhallinnan perusteita. Petterin tärkeim-

mät ohjeet olivat 1) syö riittävästi noudattaen säännöllistä ateriarytmiä, 2) 

vietä mahdollisimman vähän aikaa istuen ja maaten sekä 3) pidä kiinni niistä 

asioista, jotka tuovat elämääsi iloa ja energiaa. 

Tiivis päivä oli hetkessä ohi ja päivän jälkeen oli hengästynyt olo ilman varsi-

naista liikuntaakin. Mukaan päivästä lähti konkreettisia keinoja henkilökoh-

taisen hyvinvoinnin edistämiseen sekä tärkeitä ajatuksia opetustyöhön. Seu-

raavalla kerralla yhdistetään päivään vielä liikkumisosuus niin hyvinvointi 

tuplaantuu!    

Tiina Pesonen 

VOAY:n liikuntavastaava 

(teksti ja kuvat) 
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Aurinkokiven koulun syksy  

Vantaalainen Aurinkokiven koulu on osa monitoimita-

loa, jossa toimii myös päiväkoti, neuvola, musiikki- ja 

kuvataideopisto. Koulu aloitti toimintansa tämän vuo-

den elokuussa. 

Kivistössä sijaitseva monitoimitalo on saanut nimensä islantilaisissa saagoissa 

esiintyneestä aurinkokivestä. Islanninsälpää olevan mineraalin avulla oli mah-

dollista nähdä auringon sijainti muutenkin kuin kirkkaalla säällä, jopa hetki 

auringonlaskun jälkeen. Taru kertoo, että viikingit käyttivät aurinkokiveä na-

vigoidessaan pilvisessä tai sumuisessa säässä. 

Jonkinlaisessa sumussa alkoi myös Aurinkokiven henkilökunnan syksy. Vaikka 

suuri osa koulun oppilaista ja opettajista sekä koulunkäyntiavustajat siirtyivät 

Aurinkokiveen lakkautetusta Kivistön koulusta, sopeutuminen on vienyt ai-

kaa ja voimia. Rehtori Sari Silander kertoo, kuinka Kivistön koulun opettaja-

kunnan kanssa uuteen kouluun muuttaminen ja pedagogisten ratkaisujen te-

keminen aloitettiin jo vuosi sitten syksyllä. "Pitkin vuotta kävimme tutustu-

massa uuteen taloomme ja suunnittelimme tulevia ratkaisuja rauhassa ja pit-

käjänteisesti." 

Uuden perusopetuksen opetussuunnitelman lisäksi Aurinkokiven monitoimi-

talon tiloissa halutaan toteuttaa muutenkin uudenlaista pedagogiikkaa. Opet-

tajan työnkuva on muuttunut vuosien saatossa hyvin paljon, Silander toteaa. 

"Opettajan tehtävä on yhä enemmän tukea jokaista lasta hänen tarpeidensa 

mukaan eikä 'jakaa samalla kauhalla kaikille'. Tämä ei onnistu, jos opettaja 

joutuu toimimaan vain yksin työssään." 

Koulun 320 oppilasta opiskelevat luokka-asteittain samoissa ryhmissä, kuiten-

kin useamman luokanopettajan ohjauksessa. Uudenlainen tapa työskennellä 

on vaatinut harjoittelua opettajilta sekä soveltuvia tiloja. Aurinkokiven kou-

lun luokista suuri osa on pariluokkia, lisäksi 

käytössä on pienempiä opetustiloja. Tavoit-

teena on, että koko rakennus sekä sen ulkoti-

lat toimisivat oppimisympäristönä. Silader ko-

rostaa, että yhteistyö eri ammattiryhmien kes-

ken, pariopettajuus, jakaminen ja yhdessä te-

keminen ovat keinoja vastata lasten tarpeisiin. 
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"Aurinkokiven pedagogiikassa oleellisinta minusta on juuri tuo yhdessä teke-

minen ja jakaminen. Iloista tulee kaksinkertaisia ja surut puolittuvat kun ne 

jaetaan työparin tai työtiimin kesken. Lisäksi tilanteen ja oppilaiden tarpei-

den mukaan eläminen on helpompaa kun ryhmää on ohjaamassa kaksi." 

Alusta asti Aurinkokiven monitoimitalon arjessa on korostettu yhteisöllisyyttä 

yli ammatti- ja toimialarajojen. Talossa työskentelee yli 50 aikuista eri tehtä-

vissä aulavahdeista neuvolan terveydenhoitajiin. Lapsia talossa on päivittäin 

390 ja suunnitelmat talon laajentamiseksi ovat jo valmiina. Mikäli kaikki ete-

nee suunnitelman mukaan, Aurinkokivi laajenee yhtenäiskouluksi elokuussa 

2019, Silander kertoo. 

Muutosten suuruus ja vauhti ovat hetkittäin hengästyttäneet kyläkoulumai-

seen arkeen tottuneita kivistöläisiä. Auringon suunta pimeimpinäkin aikoina 

on löytynyt toimivan työyhteisön avulla. Olennaiseen keskittyminen sekä 

jaettu johtajuus ja työnjako ovat asioita, jotka auttavat kaikkien työssä jaksa-

mista, Silander kertoo. 

Syksyn kolme ensimmäistä viikkoa koulussa opiskeltiin vain omien luokan-

opettajien johdolla. Aikaa käytettiin opiskeluympäristöön tutustumiseen ja 

totutteluun. Lukujärjestyksen mukaiseen opiskeluun ja vaihtotunteihin ehdit-

tiin myöhemminkin. Suuntaa on navigoitu myös käyttämällä yhteissuunnitte-

luaikaa väsymyksen ja ongelmien purkamiseen sekä yhteisiin keskusteluihin 

tiimeissä. 

Syysloman jälkeen tunnelma on selvästi huojentunut. Ennen kaikkea jakami-

nen ja yhdessä tekeminen ovat olleet avainsanoja, Silander kuvaa syksyn kul-

kua. "Ja tietenkin ennen kaikkea loistava yhteisöllinen porukka!" 

Anna-Mili Tölkkö 

kuvat: Markus Puranen 
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Pariopettajuudesta työniloa 

Se on sitä, että saa jakaa toisen kanssa ilot ja surut, onnistumiset ja epäonnis-

tumiset, hulluimmatkin ideat jatkojalostettaviksi. Se on heittäytymistä, jousta-

vaa ja välillä lennosta oppilaiden tarpeiden mukaan muokkautuvaa arkea. Se 

on niin paljon ja kaikenlaista (pääsääntöisesti positiivista), ettei yksi kirjoitus 

riitä kuvaamaan pariopettajuuden todellisuutta. Martti Hellströmin blogi kyl-

lä pääsee aika lähelle: http://pedagogiikkaa.blogspot.fi/2011/09/

pariopettajuus-uljas-menetelma.html 

Aloitimme syksyn uuden työparini kanssa tutustumalla yhteisiin oppilaisiim-

me. Kaksi ryhmäintegraatioluokkaa yhdistyi yhdeksi 24 oppilaan ryhmäksi. 

Minä ja oppilaat olimme jo keväällä kolmen päivän ajan hiukan tutustuneet 

toistemme tyyleihin ja todenneet, että yhdessä suuremmassa ryhmässä voisi 

kahden opettajan ohjauksessa olla hyvinkin ideaa. Onneksemme myös syk-

syllä mukaan tullut Vili-ope sopeutui meihin hyvin ja yhteisen sävelen löytä-

misessä ei mennyt kauaa. 

Syksyn alussa aikaa kului tunti jos toinenkin yhteisten suuntaviivojen mietti-

miseen ja alkusuunnitteluun, vaikka emme sopineetkaan vuorosanoja jokai-

selle tunnille - jota meiltä muuten kysyttiin. Alun jälkeen on hyvin riittänyt 

se, että aina torstaisin sovimme seuraavan viikon rungon ja suuntaviivoja ja 

sen, kumpi on mistäkin tunnista vetovastuussa. Samankaltaiset pedagogiset 

ajatukset ja opetustyyli sekä lupa olla oma (hassu) itsensä luovat luottamusta, 

rentoutta ja rauhallisuutta, joka heijastuu myös oppilaisiin.  

Haastavat ja vaikeat tilanteet pääsee heti purkamaan sellaisen kollegan kans-

sa, joka oikeasti tietää ja ymmärtää tilanteen, koska on arjessa koko ajan mu-

kana. Retkillä on aina mukana toinenkin aikuinen, joka voi vaikka palata ha-

kemaan juna-asemalle jääneen. Oppilaat saavat luontevia malleja yhteistyös-

tä, kun välillä kesken tunninkin neuvottelemme hetken siitä, miten on järke-

vä jatkaa jne. Saamme tehdä työtä omilla vahvuuksillamme ja oppia koko 

ajan uutta.  

Ulla Puukangas 

Erityisluokanopettaja, joka on kovin kiitollinen pariopettajuuden mahdollis-

taneelle esimiehelleen ja työparilleen ja joka ei vielä ole löytänyt ainuttakaan 

huonoa puolta tästä systeemistä 
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Koulutuskalenteri — kevät 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.  

 Tapahtuma Kenelle Järjestäjä Paikka 

Tammikuu Educa-messut 27.-

28.1.17 

kaikille OAJ Messukeskus, 

Helsinki 

Helmikuu Ajankohtaista opetus-

kentällä -ilta 10.2.17, 

mukana mm. Olli Luuk-

kainen 

kaikille vantaa-

laisille opettajil-

le 

PY Tikkurila 

Maaliskuu Eläkeilta 2.3.17 jäsenet VOAY + PY Talkootie 7, 

Vantaa 

 Yhteysopettajakoulutus 

11.3.17 

yhteysopettajat VOAY Sokoshotelli 

Flamingo, 

Vantaa 

 KOPE-koulutus 25.3.17 

 

 

 

jäsenet, jotka 

ovat yli 40-

vuotiaita ja/tai 

yli 15-vuotta 

opetusalalla 

työskennelleitä 

PKS Tallinna 

 NOPE-koulutus jäsenet, jotka 

ovat alle 35-

vuotiaita tai on 

alle 5 vuotta 

OAJ seuraa ilmoitte-

lua 

Huhtikuu Luokanopettajien ilta jäsenet VOAY seuraa ilmoitte-

lua 

Toukokuu VOPE-koulutus 20.5.17 jäsenet PKS Aulanko 
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www.voay.fi 

 

VOAY:n avantouintikampanja 

Kuusijärvellä 

(jäsenhinnat voimassa 1.10.2016-31.1.2017, liput voimassa kauden 2016-2017) 

 

10 kpl sarjalippu savusaunaan jäsenhinta 25 € 

Sähkösaunan kausilippu jäsenhinta 40 € 

 

Jäsen voi hyödyntää molempia etuja kerran.  

Nimet kirjataan ylös ja jäsenyys tarkistetaan kassalla OAJ:n jäsenkortista.  

Liput täytyy lunastaa kassalta käteisellä.  


