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On ajat tukalat…. Kuten laulussakin lauletaan. 

Valtuustoseminaaria varten laadittu talouden 
tasapainottamis- ja velkaohjelma tuotiin julki-
suuteen ja toivottavasti kaikki VOAY:n jäsenet 
ovat siihen riittävällä huolellisuudella perehty-
neet. Syytä ainakin olisi.  

Vantaan kaupungin vaikeaa asemaa talouden nykyisessä tilanteessa eivät 
opettajat varmasti kiistä; kaupunki on velkaantunut ja velkaantuminen 
jatkuu. Veropohja ei kehity toivotulla tavalla. P10alveluiden tuottaminen 
maksaa.  Epävarmuus on alati läsnä.  Talouden tasapainottaminen ja yli-
velkaantumisen välttäminen kertoo kaikille Kreikan tietä kaihtaville halus-
ta suhtautua vastuullisesti tulevaisuuteen.  Ja silti… 

Jo Vantaa-ohjelman laatimisen yhteydessä 2009 tunnustettiin, että Van-
taalla tuotetaan palvelut erittäin tehokkaasti eli halvalla. Tätä viestiä ovat 
vantaalaiset opettajat toistamistaan toistaneet. Ja niin on toistanut sivis-
tystoimikin. Eikä tehokkuuden tietä kulkeminen ole poliittisille päättäjille-
kään uutinen. Kaikesta huolimatta sivistystoimen toimialalta haetaan esi-
tyksessä 9,6 miljoonan euron säästöjä.  Vantaa-ohjelmaa muistellaan nyt 
kaiholla, koska siinä ainakin pyrittiin estämään palvelutason katastrofaali-
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nen heikentyminen. Nyt laadun heikkenemistä leikkausten yhteydessä ei 
kiellä kukaan.   

Sitten leikkauksiin. Osaan niistä. 

 

Perusopetus 

* 1.- ja 2.-lk:n opetustuntien laskeminen  minimituntimäärään.                                                                       

*Nostetaan A2-kielen aloitusryhmäkoko 12:sta 18:aan, jolloin saksan, 

ranskan ja ruotsin sekä myöhemmin mahdollisesti kiinan kielen opetus 

vähenee.                                                                                               

*Luovutaan perusopetuksen opettajien palkanmaksuperusteiden tarkis-

tuksesta TET-jaksojen ajalta.  

*Koulunkäyntiavustajien määrää vähennetään 100:lla Seuresta tilatta-

valla henkilöllä 1.1.2013 alkaen. 

Lukiokoulutus 

Vähennetään kursseista noin 5% eli vähennetään 200 kurssia.  

 

Kunkin leikkauksen kohdalla sivistystoimessa esitetään myös riskianalyy-
sit. Niihin on helppo yhtyä. Ja taustalla on jo aikaisemmin ilmaisemamme 
huoli perusopetuksen toimenpideohjelman toteuttamiskelpoisuudesta 
siinä esitetyllä tavalla resurssien pysyessä ennallaan. Ja nythän puhumme 
tilanteesta, jossa rahaa löytyisi aikaisempaa vähemmän.   Erityisenä pel-
konamme on, että ”Turpoa” toteutetaan jukuripäisesti nousukauden ta-
voittein vaikka rahoitus eläisikin lamakautta.  Meille sanotaan tässä tilan-
teessa, että on elettävä varojen mukaan. Niin sanomme mekin.  Meiltä 
vaaditaan joustavuutta. Niin vaadimme mekin. Perusopetuksen toimen-
pideohjelman toteuttamista on tarkasteltava siinä taloudellisessa ympä-
ristössä, jossa tulevina vuosina työskentelemme. Se on realismia ja vas-
tuullisuutta.  
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Syrjäytymisen ehkäisy tuo säästöjä. Tehokkainta on puuttua ongelmiin 
varhain. Näiden tosiasioiden edessä 1. ja 2. luokan oppilaisiin suunnatut 
säästöt toimivat täysin päinvastaiseen suuntaan. Mitä lopulta maksavat-
kaan 300 000€ laskennalliset säästöt? Ei tuollaista tohdi säästämiseksi 
kutsua. Lyhytnäköisyys on ensimmäisenä mieleeni tuleva ilmaus.  

Miten käy Vantaan kilpailukyvyn veronmaksukykyisistä asukkaista kilpail-
taessa?  Kielitaidoton Aviapolis ei liene tarkoituksenmukaista ja yläkoulu-
jen TET-tunnit on korvattu pitkälti tukiopetuksena. Ei tukiopetuksesta-
kaan voitane luopua. Lukioiden giljotiinitiestä kirjoittaakin sitten lukion 
luottamusmies ja hallituksen jäsen Matti Jussila. Kiitos Matille, joka on ti-
lanteessa samassa veneessä kuten kaikki vantaalaiset opettajat. Ikäviä 
päätöksiä on ikävä tehdä ja valmistella. Mutta kerrassaan kurjaa on niillä, 
joille katkeraa kalkkia nyt tarjotaan. Oppilaille, vanhemmille ja meille 
opettajille. Tasapainottamisen ja säästämisen maksumiehet ansaitsevat 
esittelyn. Osa ehdotuksen kohdista lisää työn rasittavuutta ja osa merkit-
see palkan alennusta. Useimmat kohdat kumpaakin.  

Mitä tehdä? Poliittiset päättäjät ovat paljon vartijoina. Sinnekin sitten 
vain. Viisautta ja rohkeutta Vantaan poliittisille päättäjille! Ilman ei täällä 
pärjää. Tekemisen aika ei todellakaan ole ohi. Talouden tasapainottamis- 
ja velkaohjelma on vasta ehdotus, joten yhteydenottojanne kaipaillaan.  

Mahdollisimman hyvää kesää hyvien tapojen vuoksi toivottaen, 

Sami Markkanen                                                                                                                                                                                                                                  
VOAY:n puheenjohtaja 

sami.markkanen@opettaja.fi  
050 409 6456 
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TERVEISIÄ OAJ:STÄ 
 

 
 

 
OAJ:n varapuheenjohtajalta 
 
OAJ:n hallitus hyväksyi osaltaan Vantaan laaja-alaisia erityisopettajia kos-
kevan työaikakokeilun alkamaan elokuussa. Tavoitteemme on saada ko-
kemuksia toisentyyppisestä työaika- ja palkkausjärjestelmästä. Tähän ko-
keilun laajuus ja siihen osallistuvien opettajien määrä antavatkin hyvät 
mahdollisuudet. 
 
Järjestömme ylin päättävä toimielin, valtuusto, oli 
koolla viime viikolla. Sain yksimielisen tuen jatko-
kaudelle OAJ:n varapuheenjohtajaksi seuraavalle 
kaksivuotiskaudelle. Kiitän luottamuksesta ja tu-
esta, jota olen saanut myös vantaalaisilta opetta-
jilta. Valtuusto valitsi myös uuden hallituksen, jo-
hon valittiin PKS-alueelta lisäkseni Laura Nurmi-
nen. Laura valittiin myös johtamaan OAJ:n järjes-
tötoimikuntaa seuraavan kahden vuoden ajan. 
Uudeltamaalta hallitukseen nousi myös monille vantaalaisillekin tuttu si-
poolainen Eva-Stina Törnroos. 
 
Kuten etukäteen valtuustoryhmältämme toivoin, yksityiskohtaisia virka-
ehtosopimusasioita ei tällä kertaa juurikaan käsitelty. Lupasin OAJ-YSIn 
valtuustoryhmälle, että hallituksemme jatkaa tavoiteasettelua yhdessä 
valtuustoryhmän kanssa syksyn aikana. Työhön otetaan mukaan myös 
alueelliset ja paikalliset toimijat. Isoina asioina valtuusto hyväksyi järjes-

tömme kansainvälistä toimintaa ohjaavan strategian, 
uudistetun vaali- ja äänestysjärjestyksen ja aloitti tu-
levaisuustyön. Huolta kannettiin toki myös kasvatuk-
sen ja koulutuksen taloudellisista resursseista. Pu-
heenjohtajamme Olli Luukkainen kertoi näistä avaus-
puheessaan ja mainitsi myös juuri tuolloin julkisuu-
teen tulleet Vantaan leikkaussuunnitelmat. Yleissivis-
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tävien opettajien puheenvuoroissa nousivat esille varsinkin uudistetun 
erityisopetuksen lainsäädännön määrittelemiin tukitoimiin liittyvät on-
gelmat.  
 
Vantaan talous on kuralla - edelleen? Viime viikolla julkaistiin talouden 
tasapainottamiseen liittyvät leikkauslistat. Erityisen huolissani olen viime 
syksynä päätetystä perusopetuksen uudistamishankkeesta, jossa oppilai-
den tarvitsemat tukiresurssit jaetaan lähikouluihin. Suurimpana riskinä 
pidimme jo valmisteluvaiheessa sitä, että hanke edellyttäisi lisäresurs-
sointeja, eikä missään tilanteessa kestä leikkauksia nykyisestä rahoituk-
sesta. Nyt esitetyt leikkaukset opetukseen ja sen tukipalveluihin tulisivat 
helposti tarkoittamaan sitä, että toiminta ei enää välttämättä olisi lain-
säädännön mukaista.  
  
Hintalappua leikkausten pitkän aika-
välin kustannuksille kannattaa aina 
myös pohtia, sillä edellisen leikkaus-
aallon vaikutuksista on olemassa 
synkkää faktatietoa. Kuntapoliitikoil-
la onkin visainen pähkinä purtavana. 
OAJ tulee seuraamaan asiaa tarkasti. 
 
Toivon kuitenkin aurinkoisiakin päi-
viä ja kaikille mahdollisuuksia omien  
akkujen varaustason nostamiseen! 
 
Kari Kinnunen 
040-8276561 
kari.kinnunen(at)opettaja.fi 
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LUOTTAMUSMIES / HALLITUKSEN JÄSEN  
TIEDOTTAA 
 

 
Vantaan kaupungin talous ja lukiokoulutuksen näkymiä 
 
Vantaan kaupungin talous kohtaa suuria haasteita lähitulevaisuudessa, 
kuten koko kansantaloutemme. 
Ymmärrettävää on, että kaupungin 
velkaantumisen pysäyttäminen ja 
talouden tasapainottaminen on 
elintärkeää. Tässä hengessä on 
ehdotettu vantaan sivistystoimelle 
n. 9,6 miljoonan euron säästöjä.  
Haaste on kova, sillä jo edellisenä 
vuonna kustannuspaineet johtivat 
parin kolmen miljoonan 
budjettiylitykseen sivistystoimessa. 
Se kertoo talousyhtälön olevan 
kouluissa jo nyt äärimmäisen 
vaikea. Säästöohjelmassa n. 540 
000 euroa kohdistuu 
lukiokoulutukseen, joka pysyi v. 2011 tilinpäätöksen mukaan budjetissaan, 
jopa alittaen sen prosentilla. Tästäkin näkökulmasta vaadittu säästö on 
liian ankara. 
 
Lukiokoulutus muodostaa tällä hetkellä n. 6% Vantaan koulutusmenoista. 
Tällä rahalla, n. 21,4 miljoonalla eurolla, opiskelee n. 3700 opiskelijaa. 
Toiminta on tehokasta. Kustannukset per opiskelija ovat tällä hetkellä 
vähän yli 5800 euroa vuodessa, noin puolet ammatillisen koulutuksen 
valtionosuudesta. Lisäksi lukiokoulutuksen valtionosuus on 
valtakunnallisesti keskimäärin 6700 euroa opiskelijaa kohden, Vantaalla 
tosin hieman vähemmän. Espoo käyttää jokaista lukiolaista kohden tuhat 
euroa enemmän vuodessa (TA 2012). Suhteessa Helsinkiin ja Espooseen 
Vantaa on järjestänyt lukiokoulutusta harkiten, aloituspaikkoja on n. 6,1 
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tuhatta asukasta kohden, kun luku Espoossa ja Helsingissä on 7. Tässäkin 
suhteessa on säästämistä jo tehty. Kaikki vantaalaiset lukiot ovat suuria, yli 
300 opiskelijan lukioita, mikä tuo OPH:n tutkimusten mukaan 
suhteellisesti suurimmat lisäsäästöt. 
 
On hyvä, että säästöohjelmaehdotuksessa on mainittu jo aiemmin 
lukiokoulutukseen tehty tehostaminen. Suomenkielisten lukioiden määrä 
putosi yhdeksästä viiteen viime laman jälkimainingeissa. Tätä taustaa 
vasten onkin merkittävää, että aloituspaikat lukioissa säilyvät ennallaan. 
 
Mutta onko lukioista säästäminen kaupungin taloudelle kuitenkaan 
kannattavaa? 
 
Vantaan yhtenä kestohaasteena on 
verotulopohja. Hyvätuloisia koulutettuja 
veronmaksajia tarvitaan lisää, jotta 
kaupunki voisi hyvin, ja 
pienituloisemmillekin voidaan taata 
laadukkaat peruspalvelut. Tutkimusten 
mukaan valmistuneet maisterit jäävät usein 
kotipaikkakuntansa läheisyyteen. 
Vantaalaisten korkeakoulutuksella on siis 
selvä yhteys tulevaisuuden vantaalaisiin 
veronmaksajiin. Lukio on avainasemassa 
korkeakouluihin valmistavana oppilaitoksena. Tällä hetkellä tarkasteltaessa 
vantaalaisia on Helsingin yliopistolla aloittavista opiskelijoista 6 %, kun 
esim. espoolaisia on 14 %. Lukio-opetuksen resurssien niukentaminen 
nykytilanteessa voi kostautua tämänkin suhdeluvun heikkenemisenä 
tulevaisuudessa - ja huonompana koulutustasona tulevaisuuden 
Vantaalla. 
 
Edelleen on muistettava, että yli 900 naapurikuntalaista käyttää 
vantaalaisia lukiopalveluja. Kokemus laadukkaasta lukio-opiskelusta voi 
hyvinkin tuoda monen lahjakkaan nuoren naapurikunnasta myöhemmin 
Vantaalle asumaan. Onkin erittäin kyseenalaista, että säästöohjelmassa 
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ehdotetaan pääkaupunkiseudun lukiosopimuksesta luopumista sekä 200 
kurssin karsimista lukioiden yhteenlasketusta tarjonnasta. Lisäksi viime 
vuoden tilinpäätöksessä mainitaan lukiosopimuksen helpottaneen 
budjettitavoitteen saavuttamista lukiokoulutuksessa. 
 
"Lukioiden toimintatuotot olivat noin 2,5 kertaa arvioitua suuremmat, 
mikä johtui paitsi saaduista projektirahoituksista myös lukiosopimukseen 
perustuen lähikuntien maksamista korvauksista. Talousarvion 
toimintamenoista toteutui 99 prosenttia." 
 
Yhteenvetona: Säästöpaineita ymmärrettävästi esiintyy, on kuitenkin hyvä 
muistaa, että jo nyt lukiopalvelut, kuten muukin opetus, tuotetaan 
Vantaalla säästeliäästi, naapurikuntia niukemmin resurssein. 
Lukiokoulutuksesta säästäminen ei tuo merkittävää helpotusta kaupungin 
talouteen ilman huomattavia negatiivisia vaikutuksia. Se saattaa heikentää 
kaupungin imagoa sekä kykyä säilyttää vetovoimansa laadukkaana 
asuinkuntana sekä osaltaan heikentää Vantaan mahdollisuutta kehittyä 
vakavaraiseksi kaupungiksi. 
 

Kaupungin tulevaisuutta ajatellen onkin 
kriittistä se, että huolehditaan lamankin 
keskellä vantaalaisten mahdollisuuksista 
laadukkaaseen ja monipuoliseen keskiasteen 
koulutukseen. Tähän haasteeseen 
vantaalaiset lukio-opettajat vastaavat oikein 
mielellään, kunhan heillä on käytettävissään 
riittävät taloudelliset resurssit. 

 
Matti  Jussila  
Luottamusmies 
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LUOTTAMUSMIES / HALLITUKSEN JÄSEN  
TIEDOTTAA 
 

Yhteissuunnittelutyöaika 
 
Oppituntien ja muiden tehtävien lisäksi opettajan tulee osallistua koulus-
sa kolmen tunnin ajan viikossa opetuksen yhteissuunnitteluun, aineryh-
mittäiseen ja asiaryhmittäiseen neuvonpitoon, kodin ja koulun väliseen 
yhteistyöhön, opetuksen suunnitteluun ja koulun toiminnan kehittämi-
seen (OVTES 2012-2014, OSIO B, Liite 1, peruskoulu). Tämä on valtakun-
nallinen sopimus. Tämän lisäksi voi olla kunnallista ohjeistusta ja koulu-
kohtaisia käytänteitä. Yhteissuunnittelutyöaikaa sovelletaan eri tavoin 
monissa kouluissa ja tämä mahdollistaa koulukohtaisten erityispiirteiden 
huomioimisen. 
 

Kari Kastu, luottamusmies 

0400 703204 tai (839) 35647 

kari.kastu@vantaa.fi 
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MIELIPIDEPALSTA 
 

 

Come on u boyz and girlz, are u serious! 

 
Oletko ajatellut: Lähikouluperiaate hiipii Vantaalle samaan aikaan, kun 
kaupungilla ei ole rahaa, vaan olemme velkaa? 
 
Ekoilla ja tokilla luokilla tullaan opettamaan minimitunneilla. Erityisen tu-
en oppilaiden osuus nousee ja lisää erityisopetuksen kustannuksia. 
 
Sata koulunkäyntiavustajaa laitetaan maantielle. Sinä voit jäädä yksin 
luokkaasi. 
 
Kuka takaa, ettei luokkakoot nouse takaisin menneeseen aikaan? 
Kuka takaa ylipäätään mitään? 
 
Olisiko Vantaalla otettava lakki kiltisti käteen ja lopettaa TURPO-
haihattelut? 
 
Meille luvattiin kustannusneutraalia TURPOA, nyt on aivan varmaa, että 
tulee kustannusnegatiivinen TURPO. 
 
Kuka maksaa köyhän kaupungin epätoivoiset väärään aikaan kohdennetut 
kokeilut? Hei, pojat ja tytöt, kyllä se on niin, että sinut laitetaan maksu-
mieheksi jälleen kerran. 
 
Kaupungin on paras vetää TURPO takaisin, ettemme me maikat saa kun-
nolla TURPAAN. 
 
Sinisilmäisyys ei ole välttämättä hyve. 
 
Nimimerkki ”pikkuinen” 
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LIIKUNTAVASTAAVAT TIEDOTTAVAT 
 

 
 

VOAY:n hiihtokampanja 

Kampanjaan osallistui ja palautti suorituskortin määräpäivään mennessä 
yhdeksän yhdistyksemme jäsentä. Suoritimme jännittävän arvonnan suo-
ristuskortin palauttaneiden jäsenten kesken. 

Kuusi onnekasta voitti risteilylahjakortin. Onnea voittajille! 

Grunn Henrietta 

Harinen Heidi 

Helminen Katja 

Pessa Risto 

Portti Raimo 

Varen Anna-Mari 

Nyt kaikki ostamaan alennusmyynneistä suksia ja sauvoja ja voiteluainei-
ta, ensi vuoden VOAY:n klassista hiihtokampanjaa varten.  

  

OAJ:n kesäpäivät 

6.-8.8.2012 KLL:n Opettajien Kesäpäivät, Vierumäki  
 
Koululiikuntaliiton Opettajien Kesäpäivät kokoavat yhteen opettajia eri 
puolelta Suomea. Tarjolla on entistäkin enemmän harraste- ja kilpailulaje-
ja, joista jokainen löytää varmasti mieleisensä! Lisätietoja www.kll.fi 

VOAY tarjoaa kisapassin etukäteen ilmoittautuneille osallistujille. 

Liikuntavastaavat, 

Kai-Ari Lundell ja Tiina Nissinen 

http://www.kll.fi/
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HARRASTUSTOIMENSIHTEERI TIEDOTTAA 
  

SOFT-BILEIDEN KAUTTA KESÄLAITUMILLE 
 
Saavu taas porukalla juhlistamaan kouluvuoden päättymistä! 
AIKA:  Lauantaina 2.6. kello 21-03   
PAIKKA : Virgin Oil Uudella Ylioppilastalolla 
Illan tähtenä tanssittaa Discoqueen Eini 
 

 
 
Ilmoittaudu etukäteen HOAYn kotisivujen kautta: 
www.hoay.fi->tapahtumat  
Lipun hinta etukäteen 15 euroa / ovelta 20 euroa (vain käteinen) 
Jäsenkortti mukaan! 
 
 

 

 
Osallistu sinäkin Vantaan opettajan tekemiseen!  

Voit lähettää materiaalia osoitteeseen: tiedotus@voay.fi 
Seuraava Vantaan opettaja julkaistaan syksyllä 2012. 
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