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Pääkirjoitus 

Ajankohtaista asiaa ja kiirettä on kevät 

tulvillaan. Perus- ja lisäopetuksen opetus-

suunnitelman perusteiden luonnokset 

ovat avoimesti kommentoitavina verkos-

sa.  Aikaa perehtymiseen menee mutta huonompaankin sen voisi käyttää. Ja 

muutakin seurattavaa riittää. Perusopetuksen toimenpideohjelman eteneminen 

näyttää saavan kiitosta osoitteessa www.vantaa.fi. Opetuslautakuntahan päätti 

seurata ohjelman toteutumista ja tämän vuoksi seurantakyselykin on järjestet-

ty.  Keneltä kysyttiin? ”Kyselyyn vastasi kattavasti oppilaita ja huoltajia kaikista 

vantaalaisista kouluista. Alakoulun oppilaiden huoltajat vastasivat kyselyyn 

hieman yläkoulun oppilaiden huoltajia ahkerammin. Vastaava kysely toteutet-

tiin myös koulujen oppilashuoltoryhmille ja johtoryhmille.” Ehkä opettajien 

osallistumismahdollisuuksia kannattaisi vastaisuudessa laajentaa?  Ehkä opetus-

lautakuntaakin kiinnostaisi? Aidosti voimme toki iloita siitä, että vanhemmat 

kokevat vantaalaiset koulut turvallisina ja oppilashuollonkin suhteen vanhem-

mat ovat tyytyväisiä. Hyvää on sekin, että erityisopettajien pätevyysaste on 

noussut.  

Tyytyväisyyden estämättä vanhempien kannattaa seurata peruskoulujen ja lu-

kioiden asioita herkeämättä. Vaikka budjetin raami onkin jo vanha uutinen, ei 

tulevaisuus lupaa helppoja aikoja. Pelkällä nykyistä tehokkaammalla kodin ja 

koulun välisellä viestinnällä ei voida estää esimerkiksi luokkakokojen kasvami-

sen kielteisiä seurauksia.  Jos sille tielle tässä maassa päätettäisiin mennä.  

Sitten vakava muistutus kaikille VOAY:n  jäsenille. Asetu ehdolle syksyn 2014 

VOAY:n hallitusvaaleissa ja puheenjohtajavaalissa. Tullessani puheenjohtajaksi 

2009 alussa, edellisistä hallitusvaaleista oli ehtinyt kulua kymmenen vuotta. 

Vaikka viime vuonna hallitusvaaleja ei järjestettykään – ehdokkaiden puutteen 

vuoksi – ovat vaalit kaikkien vantaalaisten opettajien kiistaton etu. Ryhdy itse 

tai rohkaise työtoveriasi. Jatkuvuus on tarpeellista ja hyödyllistä, jumiutuminen 

ja roikkuminen ei.  

http://www.vantaa.fi/


Siis viiden ja puolen vuoden rupeamasta on aiheellista tässä vaiheessa lausua 

kiitos. Puheenjohtajan tehtävät eivät kuitenkaan pääty vaan niitä hoitaa vara-

puheenjohtaja Annika Arstila-Aaltonen vuoden loppuun. Erityisen tyytyväinen 

olen siihen, että Annika on lupautunut olemaan käytettävissä myös vuoden 

2015 alusta VOAY:n puheenjohtajan tehtäviin. Ainakin minä tiedän ketä tuol-

loin äänestän. Kiitos Annikalle! 

Kiitokset myös pääluottamusmies Pirita Hellbergille kuuden vuoden uurastuk-

sesta. Ajat eivät ole olleet helppoja. Eivätkä ole helpottumaan päin.     

 

 

Ajankohtaisia neuvottelukuulumisia 

Kuluneen talven aikana VOAY:n ja sivistystoimen 

edustajat kävivät keskustelua laaja-alaisten erityis-

opettajien vuosityöaikakokeilun jatkamisesta ja laa-

jentamisesta siten, että mukaan olisi tullut kokonai-

sia kouluja. Kävimme myös alkuvuodesta muutamil-

la kouluilla keskustelemassa alustavista suunnitelmis-

ta.  

Valmistelutyö ja kevään aikana käydyt neuvottelut eivät kuitenkaan johtaneet 

toivottuun tulokseen ja jouduimme valitettavasti toteamaan, ettei laaja-

alaisten erityisopettajien vuosityöaika-kokeilun jatkamiseen ole enää edellytyk-

siä. Oman lisähaasteensa toi myös aikataulu; työnantajan tavoite oli päästä 

aloittamaan nykyistä laajempi kokeilu jo 1.8.2014 alkaen. 

Tiukka aikataulu oli yksi keskeinen syy sopimuksen hylkäämiselle. Näkemyk-

semme mukaan sopimuksessa olevia ongelmia ei ollut mahdollista ratkaista 

ehdotetulla aikataululla. Ongelmaksi pelkäsimme myös nousevan yksittäisten 

opettajien osalta tilanteen, jossa mahdollisesti vain muutama opettaja haluaisi 

jäädä kokeilun ulkopuolelle.  

Työantajan esittämä palkan ja työmäärän lisäys eivät olleet mielestämme oike-

assa suhteessa toisiinsa. Työnantajan ensimmäinen tarjous sisälsi esityksen 1520 

tunnin vuosityöajasta ja noin 300 euron suuruisen kokeilulisän, jota pidimme 

liian pienenä. Vuosisidonnaiset lisät laskettiin esityksestä hinnoittelutunnuksen 

mukaisesta palkasta, ei kokeilupalkasta kuten aiemmassa erityisopettajien ko-

keilussa.  

Pirita Hellberg, pää-

luottamusmies ja 

Sami Markkanen, 

VOAY:n puheenjohtaja 

 

 



Myös työnantajan viimeisessä tarjouksessa, jossa täydeksi työajaksi esitettiin 

1600 tuntia vuodessa, palkkataso jäi yhä OAJ:n asiantuntijoiden laskelmien 

mukaan "OVTES -palkkojen keskiansioita alemmaksi". Kokeilulisän suuruus oli 

täyttä työaikaa tekevillä hinnoittelutunnuksesta riippuen noin 453–519 euroa 

(kelpoisilla erityisopettajilla noin 619 euroa sisältäen aiemmin sovitut paikalli-

set hinnoittelukorotukset). Ongelmana pidimme sitä, ettei kaikille opettajille 

taattu täyttä työaikaa eikä palkkaa; viranhaltijoilla tuntimäärä saattoi vaihdella 

1520–1600 tunnin välillä ja tuntiopettajien jopa välillä 740–1600 tuntia. Sopi-

muksessa oli vastaavasti myös ylitysmahdollisuus 1750 tuntiin saakka. 

Voay:n hallitus käsitellessä asiaa keskustelussa nousi esille huoli opetustunti-

määrän kasvamisesta ja siitä, ettei muille tehtäville jäisi tarpeeksi aikaa. Ehdote-

tun kokeilusopimuksen ei nähty tuovan ratkaisua niihin ongelmiin, joita tällä 

hetkellä työajan suhteen koetaan olevan.  

Uudessa sopimusluonnoksessa ei mielestämme myöskään vielä ratkaistu riittä-

vän selkeästi opetusvelvollisuuksien erojen problematiikkaa, vaikka suunta oli-

kin oikea. Erilaiset opetusvelvollisuudet oli huomioitu sidotun ja sitomattoman 

työajan suhteessa. 

Tässä yhteydessä haluamme kiittää kaikkia laaja-alaisten erityisopettajien työ-

aikakokeiluun osallistuneita. Kokeilun kautta olemme saaneet paljon hyödyllis-

tä käytännön tietoa mm. opettajien työajan suunnittelusta ja seurannasta. Ta-

voitteenamme on edelleen – niin Vantaalla kuin valtakunnallisella tasolla – 

työaikajärjestelmien kehittäminen siten, että ne vastaisivat paremmin opettajan 

tehtävän kuvaa ja nykyisiä vaatimuksia. 

 

Neuvotteluterveisin, 

Pirita Hellberg, pääluottamusmies JUKO/OAJ 

Sami Markkanen, VOAY:n puheenjohtaja 

 

Luottamusmies tiedottaa 

Sairauslomatodistus 

”Asialle ei varmasti enää voi mitään, mutta 

ajattelin nyt kuitenkin olla yhteydessä suures-

ta epäkohdasta opettajan sairastumiseen liit-

tyen. Sairastuin hiihtoloman lopussa lauantai-

Kari Kastu          

Luottamusmies  

kari.kastu@vantaa.fi (839)35647 

tai 0400-703204 

 



sunnuntaiyönä vatsatautiin. Olin koko sunnuntain todella huonossa kunnossa, 

joten totesin illalla, etten pääse maanantaina 24.2.  töihin. Muistelin, että lää-

kärintodistus tarvitaan loman jälkeen ja tämän rehtorikin antoi minulle ohjeek-

si. Sunnuntain jälkeen oloni maanantaiaamuna oli todella voimaton ja koska 

asun ihan terveyskeskuksen lähellä, ajattelin soittaa sinne ja hankkia todistuk-

sen sairasloman tarpeellisuudesta sitä kautta. Sain ajan terveydenhoitajalta ja 

pyytäessäni lääkärin aikaa minulle sanottiin, ettei Helsingin terveysasemilla an-

neta lääkärinaikoja tällaisissa tapauksissa ja että kyllä terveydenhoitajan kirjoit-

tama selvitys pitäisi riittää.  

Myöhemmin sitten selvisi, ettei saamani paperi riitä Vantaan kaupungille ja ei 

auttanut, vaikka kävin vielä hakemassa liitteeksi erillisen lääkärin kirjoittaman 

paperin, jossa kerrotaan terveyskeskuksien käytännöstä. 

Olisi hyvä, jos vaikka VOAY:n nettisivuilla olisi tarkat ohjeet sairaslomasta. 

Avaimeen kun ei kotoa pääse ja kaikista muista löytämistäni ohjeista asia ei tu-

le selvästi ilmi, riittääkö sairaslomaan terveydenhoita-

jan/työterveyshoitajan/lääkärin todistus. Vantaan opettaja -lehtisistä löytyy 

paljon asiaa, mutta vaikea muistaa, missä lehtisessä mitäkin asiaa on käsitelty.  

Tosin tiedotuksesta huolimatta en itse olisi jaksanut kotoa kauemmas lähteä. 

Sen lisäksi, että raahauduin turhaan terveyskeskukseen, menetin vielä päivän 

palkan. Todella outoa, että vatsataudissa olevan täytyisi yleensäkään mennä 

lääkäriin.” 

Kirjoitus nostanee asian esille ja pohditaan yhdessä ohjeiden selkeyttämistä. 

Lukio 

Lukion opettajille muistutus LUKIOILLASTA 5.5 klo 17-19 Akavatalossa (ilm. 

28.4). 

Lukion opiskelijahuollon käsikirjan päivitys jatkuu… 

”OPH on antanut uudet opetussuunnitelman perusteet 3.3.2014 koskien oppi-

las- ja opiskelijahuollon uuden lain toimeenpanoa. Vantaan työryhmä on aloit-

tanut työskentelynsä tavoitteena päivittää  OHR-käsikirja. Muutokset astuvat 

voimaan 1.8.2014. Muutokset ovat suuria ja koskevat oppilaitoksen koko hen-

kilöstöä.” 

Otan edelleen mielelläni vastaan opettajien kommentteja. 

Syrjinnästä ja suosimisesta vapaan edunvalvonnan ja  avoimen tiedottamisen 

puolesta. 



 

VOAY:n hallituksen opintomatka Tanskaan 

Huhtikuisen aamun hämärissä suuntasi piskuinen joukkomme ensin kohti Hel-

sinki-Vantaan lentokenttää ja sitten lennellen sinivalkoisin siivin Tanskan pää-

kaupunki Kööpenhaminaan. Tiedossa oli kaksi tiivistahtista päivää tutustuen 

tanskalaiseen koulutusjärjestelmään, kouluihin ja tanskalaiseen ammattiyhdis-

tystoimintaan. Koskisen Päivi oli jo aiemmin ollut tiiviissä yhteydessä Dorte 

Langeen ja he olivat yhdessä järjestäneet ohjelman vierailut. 

Tasaisten taivaiden tahdittaman lennon ja majoittumisen jälkeen oli aika suun-

nistaa ensimmäiseen tutustumiskohteeseen. Dorten opastuksella pääsimme pe-

rille tutustuen samalla tanskalaiseen raideliikenteeseen.  

Hvidovre Gymnasium & HF 

Hvidovren lukio on kuuluisa siitä, että se pystyy tarjoamaan erittäin hyvää 

koulutusta maahanmuuttajavaltaisella alueella. Tanskassa lukiokoulutuksen ra-

hoitus perustuu oppilasmääriin ja alueilla joissa on paljon koulupudokkaita 

koulun rahoitus on huomattavasti heikommalla pohjalla kuin varakkaammilla 

alueilla. Hvidovressa pyritään estämään koulupudokkuutta erilaisten pedago-

gisten projektien avulla. Lisäksi Hvidovre, ainoana Tanskassa, tarjoaa koulute-

tuille maahanmuuttaja-aikuisille lu-

kiotason kotouttavaa koulutusta.  

Hvidovren lukiossa opettaa n. 70 

opettajaa ja keskimääräinen luokka-

koko on noin 25 opp/luokka. Koulun 

hieman alle kuudestasadasta oppi-

laasta noin 40% on maahanmuutta-

jataustaisia ja noin 60% tyttöjä. Kou-

lun alue on sosiaalisesti haastava ja 

vanhempien koulutustausta on alhai-

sin Kööpenhaminan alueella. Vain 

9%:lla vanhemmista on akateeminen koulutus ja 22%:lla ei ollut koulutusta 

lainkaan. Koulun oppilaista kuitenkin 37% oli jatkanut akateemisiin opintoi-

hin.  

Lukiossa opiskellaan elokuun puolestavälistä heinäkuun loppuun – kaikkiaan 

työpäiviä opiskelijoille tulee vuodessa noin 210, opettajille muutama enem-

män. Opettajilla on lukiossa opetusta 15-18 tuntia viikossa, mutta sidottu työ-



aika on 37 h/vko. Sekä oppilaat että opettaja maksavat kouluruoasta 25 kruu-

nua, joka vastaa noin kolmea ja puolta euroa. Osalla oppilaista oli mahdolli-

suus koulun kustantamana työskennellä koulun ruokalassa (jossa muuten ruo-

kailun järjestämisestä huolehti yksityinen palveluntuottaja) ja siten rahoittaa 

omia ruokailujaan.  

Kuriositeetteina tanskalaisesta lukiosta 

mainittakoon vielä se, että päättöko-

keessa kirjoitettavat aineet arvotaan! 

Näin hallitus on päättänyt säästää lop-

pukokeiden kustannuksissa. Myös arvi-

ointijärjestelmä suomalaiseen suoravii-

vaisuuteen tottuneissa opettajissa aiheut-

ti hilpeähköjä kulmakarvojen kohotuk-

sia. Vai mitä olette mieltä seuraavanlai-

sesta arvosana-asteikosta: 12,10,7,4,2,0,-3? Näin siis tämän lukuvuoden alusta. 

Aiemminhan se oli 13,11,10,9,8,7,6,5,03,00… Lisäksi todistuksen keskiarvo las-

ketaan painotetusti siten, että laajemman oppimäärän aineiden arvosanoilla 

on isompi kerroin.  

Hvidovren koulua ja tanskalaista lukiojärjestelmää meille esittelivät rehtori 

Kirsten Jensen ja vararehtori Peter Bech Sørensen. Koulun kotisivut löytyvät 

osoitteesta http://hvidovregymnasium.dk/ 

Roedovre skole 

Seuraavana päivänä suuntasimme jälleen Dorten ystävällisessä opastuksessa 

bussilla Roedovreen. Roedovressa meitä vastassa oli koulun rehtori Peter 

Hertz. Aluksi kiertelimme ja ihastelimme koulun vanhoja kivirakennuksia, jois-

ta vanhimmat muistimme 

mukaan on rakennettu 1700-

luvulla. Koulun pihan ja muu-

tenkin koulun viihtyisyyteen 

oli selvästi panostettu. Pikku-

koululaisten pihalta mm. löy-

tyi dinosauruksen muotoinen 

kiipeilyteline/patsas ja skuu-

teille oli oma parkkipaikkansa 

pyöräparkin vieressä. 

Roedovren yhtenäiskoulussa 

on tällä hetkellä n. 640 oppilasta esikouluikäisistä yhdeksäsluokkalaisiin. Kou-

http://hvidovregymnasium.dk/


lussa työskentelee 43 opettajaa ja 23 lastentarhanopettajaa (pedagoger). Las-

tentarhanopettajien mukanaolo koulun arjessa on erityisesti Roedovressa tehty 

ratkaisu. Lastentarhanopettajat vastaavat myös koulun iltapäivätoiminnasta.  

Koulussa toteutetaan joustavan alun periaatetta, esikoulusta tuttu pedagogi 

seuraa ryhmää koulun ensimmäisille luokille ja syksyn koulutulokkaat aloitta-

vat koulun jo 2.5.  jolloin he ovat muutaman viikon ajan erilaisissa muuttuvis-

sa ryhmissä pedagogien valvovien silmien alla. Tämä käytäntö mahdollistaa 

sen, että oppilaat pystytään jakamaan mahdollisimman tarkoituksenmukaisiin 

ryhmiin heti syksyllä kouluvuoden alkaessa. Nämä ryhmät jaetaan uudelleen 

seitsemännen kouluvuoden alussa.  

Roedovren kunnassa on päätetty panostaa lapsiin ja koulutukseen ja se näkyi 

koulun toiminnassa monessa kohden. Tiloja oli uusittu, opettajilla oli paljon 

yhteistoimintaa mahdollistavia työskentelytiloja ja läppärit koulun puolesta 

(niin kuin myös kaikilla yläkoulun oppilailla), henkilökuntaa oli paljon ja kai-

kissa luokissa oli ajantasaiset tietotekniikka- ja esitysvälineet, mm. Smartboar-

dit. 

Kysyimme erityisopetuksen järjestämisestä Roedovressa. Rehtori kertoi, että n. 

2-4% oppilaista on jonkinlainen diagnoosi. Erityisopetusta saa n. 15% oppilais-

ta. Pedagogit työskentelevät luokissa erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden tu-

kena ja Tanskassa pyritään mahdolli-

simman syvälliseen osallistamiseen, jos-

sa perusajatuksena on se, että lapsi ei 

ole ongelma, vaan opettajat laativat 

mallin, jolla lapsi pärjää koulussa. 

(Luimme hotellissa paikallisesta lehdes-

tä, että tämä toimintatapa ei herätä 

kaikissa piireissä kovin syvää ihastusta, 

suurelta osin puutteellisen resursoinnin 

takia.) Palkit ja rinnakkaisopetus ovat 

koulun arkipäivää. Moniammatilliset 

tiimit pyrkivät ratkaisemaan yhteistyös-

sä erityisoppilaiden varsinkin käytök-

seen liittyviä haasteita. Myös vertaisso-

vittelua käytetään. 

Koulua on pienimmillä oppilaissa 30 

tuntia viikossa, 4-6 luokkalaisilla 33 tuntia viikossa ja 7-9 luokkalaisilla 35 tun-

tia viikossa. Kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön on myös panostettu paljon. 



Opettajien työaika on myös alakoulussa 37 tuntia (sidottua työaikaa) viikossa 

ja kesäloma heinäkuun lopusta elokuun puoleenväliin. 

http://www.roedovre-skole.skoleintra.dk/  

DLF:n Roedovren paikallisosasto 

Tapasimme DLFn paikallisen päätoimisen puheenjohtajan ja pääluottamusmie-

hen Anders Liltorpin, joka kertoi meille tanskalaisen (opettajien) ammattiyhdis-

tystoiminnan haasteista, jotka voivat olla tulevaisuutta myös Suomessa. 

Viime vuonna työnantajat Tanskan hallituksen suosiollisella myötävaikutuksella 

järjestivät työsulun, jonka aikana opettajia ei päästetty työpaikoilleen. Työsul-

ku kesti kuukauden ja sen seurauksena opettajien työoloja heikennettiin selväs-

ti. Tämän seurauksena myös opettajan ammatin vetovoima heikkeni selvästi. 

Toisaalta työsulku tiivisti eri opettajaryhmien ja alueiden opettajien yhteistyötä 

selvästi. 

Ammattiyhdistystoiminnasta Anders Liltorp 

kertoi, että jokaisella koululla on oma luot-

tamusmies. Noin 96% opettajista oli am-

mattiyhdistyksen jäseniä, mutta DLF edustaa 

vain peruskoulujen opettajia ja senioreita. 

Muiden alojen opettajilla on omat järjestön-

sä. 

Opettajien peruspalkka Roedovren alueella 

on 28000-34000 kruunua kuukaudessa. Ammattiyhdistyksen jäsenmaksu on 

Roedovren alueella 569 kruunua 

kuukaudessa.  

Lopuksi 

Totesimme, että Tanskan opinto-

matka oli kaikin puolin onnistunut 

ja informatiivinen. Molempien mai-

den järjestelmissä on omat hyvät ja 

huonot puolensa. Työnantajajärjes-

töjen tehdessä yhteistyötä yli valta-

kunnanrajojen on hyvä tiivistää yh-

teistyötä ja oppia toisiltamme myös 

työntekijäpuolella. 

Eeva Lohela ja Ulla Puukangas 

http://www.roedovre-skole.skoleintra.dk/

