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Oppimisen tuen toteutumisesta Vantaalla 

Vantaan vanhempainyhdistys Vanvary ideoi kyselyn oppimisen tuen toteutu-

misesta Vantaalla ja pyysi Vantaan opettajien ammattiyhdistystä mukaan kyse-

lyn toteutukseen. Mukaan lähtemisessä ei paljon tarvinnut epäröidä, koska on 

tullut varsin selväksi, että opettajat tuskailevat tuen toteutumisen ja tuen pape-

reiden täyttämisen kanssa varsin paljon ja jatkuvasti. Kysely toteutettiin vuo-

denvaihteen jälkeen ja nyt raportti tuloksista on valmistunut. Kysely suunnat-

tiin sekä alakoulun että yläkoulun opettajille ja huoltajille. Jokaiselle ryhmälle 

oli oma kyselylomakkeensa. Kyselyyn tuli kaikkiaan 580 vastausta: vanhem-

milta 283 ja koulujen henkilökuntaan kuuluvilta henkilöiltä yhteensä 297, 

joista alakoulun henkilökunnan osuus on 187 ja yläkoulun 110 vastausta. Opet-

tajien vastausprosentti oli täten 16 prosenttia.  

Kysely antoi paljon mielenkiintoista tietoa opettajien ja vanhempien kokemuk-

sista tuen toteutumisen suhteen. Tieteellisestä tutkimuksesta ei ole kyse, mutta 

oman kokemukseni ja tehtäväni kautta saamani palautteen perusteella, eivät 

tulokset ole millään lailla väheksyttäviä. Vai miltä kuulostavat vastausprosentit 

seuraavaan kysymykseen: “Saatko riittävästi tukea ja resursseja työhösi?” Ala-

koulun opettajista kysymykseen vastasi ”ei” 63,9% ja yläkoulussa vastaavasti 

61,8% opettajista. Kokemus siitä, mikä on ”riittävä tuki” on varmasti subjektii-

vinen, mutta en kuitenkaan usko, että tässä opettajat ovat lähteneet mistään 

ihan kohtuuttomasta tuen olettamuksesta. Oletettavasti on lähdetty ajatuk-

sesta, että oppilaalle voisi tarjota oppimisen tuen asiakirjoihin kirjatun tuen 

koko lukuvuoden ajan ja siten, että oppilas saisi kaiken oikeasti tarvitsemansa 

tuen.  

Yksi opettajia paljon kuormittava asia on, kyselynkin mukaan, jatkuva riittä-

mättömyyden tunne. Opettajat haluaisivat antaa oppilaille enemmän aikaa ja 

tukea sekä hoitaa työnsä mahdollisimman tunnollisesti, mutta joutuvat liian 

usein toteamaan tuen resurssin tähän riittämättömäksi. Pidemmän päälle tällai-

nen kuormitus voi hyvinkin uuvuttaa opettajan totaalisesti ja sairaslomalle jää-

minen on tosiasia. Muita mainittuja kuormitustekijöitä olivat mm. väkivalta ja 



melu. On hyvin huolestuttava suuntaus, että yhä useampi opettaja joutuu ko-

kemaan oppilaiden taholta väkivaltaa tai sen uhkaa. Ilon aiheeksi voi nostaa 

sen, että oppilaat kuitenkin mainitaan yhä opettajille tärkeänä voimavarana ja 

niin sen pitää ollakin. Tässä vain joitakin asioita raportista lyhyesti.  Kokonai-

suudessaan raportin voi käydä lukemassa esimerkiksi Voay:n Facebook-sivulta. 

Vantaalla poliitikot ovat nyt jossain määrin heränneet näihin perusopetuksen 

ongelmiin ja on kiinnostavaa nähdä, millaisia keinoja valikoimaan asioiden pa-

rantamiseksi on luvassa. Tähän liittyen on Vantaalla päätetty tehdä syksyllä 

riippumaton selvitys erityisopetuksen uudistuksesta, tukitoimien riittävyydestä 

ja kolmiportaisen tuen toimivuudesta varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja 

ammatillisessa koulutuksessa. Odotamme mielenkiinnolla tämän selvityksen tu-

loksia ja sitä, mihin toimiin tulokset johtavat. Hyvä että selvityksiä tehdään ja 

asioista keskustellaan. Toivottavasti euroja löytyy sen verran, että niillä voi-

daan tehdä muutakin, kuin sammutella pahimpia tulipaloja. Sivistystoimessakin 

on jo joitakin toimenpiteitä tehty ja haluttu huolehtia oppilaista, jotka ovat 

suurimmassa syrjäytymisvaarassa. Tämä on tietysti tärkeää työtä ja voi kääntää 

monen lapsen ja nuoren elämän suunnan. Olisi silti hienoa, että rahallinen pa-

nostus näkyisi vahvasti myös siellä opettajien perustyössä ja resurssia tukea op-

pilaita olisi jo hyvissä ajoin ennen, kuin oppilaat ovat siellä kuilun partaalla. 

Peruspalvelut siis kuntoon ja pitkässä juoksussa säästetään kustannuksissa ja pal-

jon. Hyvinvoivat opettajat ovat kaupungille se paras opetuksen laadun tae ja 

käyntikortti ulospäin. Meistä kannattaa pitää huolta! 

Voimia viimeisiin kouluviikkoihin toivotellen, 

Antti Karetie 

VOAY:n puheenjohtaja  

antti.karetie@gmail.com  
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Jos sairastut kesän aikana… 

• Sinun ei tarvitse hakea virkavapaata sairauden vuoksi kesäkeskeytyksen 

aikana. Silloin myöskään palkallisen sairausloman päivät eivät kulu. 

• Opettajalla ei ole varsinaista vuosiloma-aikaa, joten lomaa ei voi siirtää 

pidettäväksi sairausloman jälkeen. 

• Opettajilla sen sijaan on ns. laskennallinen vuosiloma, joka alkaa 16.6. ja 

sen kesto vaihtelee kertyneiden palvelusvuosien mukaan. Mikäli olet pi-

dempään sairaana laskennallisen vuosiloman aikana, sinulla on oikeus 

palkan lisäksi myös Kelan maksamaan sairauspäivärahaan. 

• Mikäli sinulla on kysyttävää liittyen kesäkeskeytyksen aikaiseen sairauslo-

maan, ole rohkeasti yhteydessä omaan luottamusmieheesi. 

Mika Koskinen 

varapääluottamusmies 

 

 

 

 

 

 

Vuosityöaikakokeilu alkaa syksyllä 

Kahdella vantaalaisella koululla aloitetaan syksyllä 2018 vuosityöaikaan liittyvä 

kolmivuotinen kokeilu, jossa pyritään kartoittamaan erilaisia vaihtoehtoja ja 

mahdollisuuksia opettajien työaikamallin kehittämiseen. Mikäli kokeilu osoit-

tautuu opettajien kannalta epäedulliseksi, se voidaan irtisanoa jo ensimmäisen 

vuoden jälkeen. 

Kiitämme jo etukäteen kaikkia kokeiluun osallistuvia ja toivomme erityisesti 

heiltä aktiivista palautetta kokeilun sujumisesta. Kokeilusta kertynee monenlai-

sia kokemuksia, joita jatkossa käytetään kokeilun tuloksellisuuden arvioinnissa.  

Mennään siis avoimin mielin kohti kokeilua.  



Terveisiä OAJn valtuutetuilta 

Uusi valtuustokausi on alkamassa ja OAJ:n kevätvaltuusto kokoontuu 16.-18.5. 

Akavatalolla. Jäsenten valitsema 150 henkinen valtuusto käyttää kokouksissaan 

järjestön ylintä päätösvaltaa. Paikat määräytyvät valtakunnallisten vaalipiirien 

kesken niiden jäsenmäärien suhteessa sekä alueiden äänestysprosentin mukaan. 

Valtuuston toimikausi on neljä vuotta. 

Haluamme valtuustokautemme aikana tehdä valtuustotyöskentelyä näkyväksi 

vantaalaisille opettajille, jotta neljän vuoden päästä meillä olisi vielä enemmän 

ehdokkaita valtuustovaaleihin sekä korkeampi äänestysprosentti. Pyrimme jul-

kaisemaan juttuja aina valtuuston kokouksien yhteydessä Vantaan OAY:n face-

book-sivuilla. 

Yhteistyöterveisin, 

Tiina Pesonen    Jukka Mölsä 

tiina.j.pesonen@eduvantaa.fi     jukka.molsa@vantaa.fi 

 

Päivitä jäsentietosi 

Erityisesti jos olet kesän aikana vaihtamassa työpaikkaa, mutta myös muuten-

kin on hyvä varmistaa, että omat jäsentietosi ovat ajan tasalla OAJ:n rekiste-

rissä. Näet omat tietosi kirjautumalla OAJ:n jäsensivuille. 

Tässä ohjeet tietojen päivitykseen: 

• jos opettaja siirtynyt toiselta Vantaan koululta, jäsenyys siirretään omaan 

kouluun laittamalla sähköpostia asiasta osoitteeseen jasenrekisteri@oaj.fi 

• jos opettaja on siirtynyt toisesta kunnasta, täytetään OAJ:n sivuilta säh-

köinen siirtymislomake. Linkki vaatii sisäänkirjautumista OAJ:n jäsensi-

vuille. www.51.fi/OAJsiirto  

• eläkkeelle jäävät lähettävät sähköpostia OAJ:n jäsenrekisteriin  

jasenrekisteri@oaj.fi ja ilmoittavat eläkkeelle jäämisestä. Pyytäkää myös 

omasta palkanlaskennasta jäsenmaksun perintävaltuutus takaisin. 

VOAY:n sivujen jäsenhuone ei ole toiminnassa. OAJ:n jäsensivuille kirjautuessa 

käyttäjätunnuksen näet OAJ:n jäsenkortista, unohtuneen salasanan pystyy ti-

laamaan OAJ:n sivuilta sähköpostiin tai kännykkään. 
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Jäsenetuja 

Yoga Nordic 

Uusi jäsenetu tarjolla Yoga Nordicilla toukokuun ajan. Kortit käyvät kaikilla 

studioilla, mutta ostomahdollisuus vain Vantaan Tammiston studiolta. Edun 

voi lunastaa OAJ:n jäsenkorttia näyttämällä. 

5 kerran kortti 30€ (kortti voimassa 3kk) 

10 kerran kortti 55€ (kortti voimassa 6kk) 

Ostotapahtumaa studiolla helpottaa huomattavasti se että olet jo valmiiksi 

asiakas tai jos et ole niin käyt tekemässä asiakastunnukset eli profiilin etukä-

teen. Kaikki myynti tehdään aina asiakkaan profiiliin ja kortit ovat sähköisiä. 

Ostotapahtuma mahdollista aina 30min ennen jokaisen tunnin alkua. 

http://www.yoganordic.fi/fin/  

 

Forsman- teekoulutus 

Forsman teekoulutus tehtaanmyymälässä. Koulutuksen sisältö ja tarkemmat tie-

dot http://www.forsman-tea.com/fi/ajankohtaista/.  Tilaisuus kestää n. 2-2.5h. 

Seuraa ilmoittelua Forsmanin sivuilla. Ilmoittaudu tapahtumaan 

teemyymala@forsman-tea.com. Yhdistys maksaa osallistujien kurssimaksun 

15e, edun saat näyttämällä tilaisuudessa jäsenkorttia maksuvaiheessa. Yksi etu-

kerta/henkilö 

 

Flamingo Spa -tutustumiskerta 

Flamingo Spa tutustumistarjous 3.4.-15.6. maanantaista perjantaihin aukiolojen 

mukaan (ei arkipyhinä), 10e Kylpyläkäynti Aikuiset (ikäraja 18v.) 10e omavas-

tuu, yhdistys maksaa lopun. Kylpylän sisäänpääsy kattaa koko kylpylän käytön 

eli Vesipuiston altaineen sekä vain aikuisille suunnatun K18 Kylpyläpuolen eri-

koisaltaineen ja saunoineen.  Oma pyyhe tulee olla mukana tai sen voi vuok-

rata myös paikan päältä, 2€/kpl. Vierailulla ei ole aikarajoitusta. Etuhinnan saa 

ainoastaan jäsenkorttia näyttämällä. Yksi etukerta / henkilö 

 

Voay:n nettisivuilla mielenkiintoisia matkoja edullisin jäsenhinnoin mm. Leigon 

järvimusiikkifestivaaleille (elokuu 2018), Lissaboniin (syyslomalla) ja Pekingiin 

(vuodenvaihteessa). Käy tutustumassa ja varaa omasi! www.voay.fi  

http://www.yoganordic.fi/fin/
http://www.voay.fi/

