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Pääkirjoitus 

Syyslukukausi etenee hurjaa vauhtia ja ensimmäi-

nen hengähdystaukomme eli syysloma häämöttää 

jo lähitulevaisuudessa. Sitä ennen ehtii tai on jo 

ehtinyt tapahtua monenlaista. 

Viime kirjoituksessani mainitsin perusopetuksen 

OPS-työn alkamisesta. Työt käynnistyivät 

10.9.2014 kun ensimmäistä kertaa koulujen OPS-työryhmät kokoontuivat kuu-

lemaan asiasta. Asian pohjustukseksi saimme kuulla puheenvuoroja monesta 

näkökulmasta. Tärkeimmäksi asiaksi nousi se, että uuden OPS:n tavoitteena on 

korostaa yhdessä tekemistä, osallistamista ja vuorovaikutteista toimintaa. Myös 

globalisoituminen ja kestävän tulevaisuuden haasteet vaativat muutosta, koska 

yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen on muuttunut. Oli myös 

ilo kuulla kehittämiskonsultti Jukka Ahosen kehuja siitä, kuinka hyvissä ajoin 

Vantaalla ollaan liikkeellä. Yhteistyötapaamisissa muiden pääkaupunkiseudun 

opettajayhdistysten kanssa olen kuullut siitä, kuinka monilla työt alkavat vasta 

vuoden 2015 puolella. Toivon tämän ajoissa aloittamisen takaavan sen, että 

kouluilla saadaan rauhassa ilman kiirettä työstää OPS:n eri vaiheita, jotta siitä 

tulee oikeasti toimiva työkalu opetustyöhön eikä opus, joka pölyttyy opetta-

jainhuoneen kirjahyllyssä.  

Pääkaupunkiseudulla on alkanut vireä yhteistyö OAJ Pääkaupunkiseudun 

alueyhdistyksen ja alueellisten vanhempainyhdistysten välillä. Tämän yhteis-

työn tuloksena julistettiin virallisena kodin ja koulun yhteistyön päivänä 

26.9.2014 Tähtikoulu 2015-kilpailu alkaneeksi. Kilpailun avulla halutaan levit-

tää hyviä käytäntöjä ja saada aikaan keskustelua kodeissa, kouluissa ja van-

hempainyhdistyksissä laadukkaasta kodin ja koulun yhteistyöstä. Kilpailu on 

avoin kaikille perusopetuksen kouluille, lukioille ja toisen asteen oppilaitoksille. 

Voittaja julistetaan 18.3.2015. Valinnan tekevät järjestäjäorganisaatioiden ja 

Vanhempainliiton edustajat. Kilpailun pääpalkinnon 1 500 € lahjoittaa OAJ 

Pääkaupunkiseudun alueyhdistys. Lisää tietoja ja kilpailun säännöt löytyvät 

mm. osoitteesta www.oajpaakaupunkiseutu.fi. 

Annika  

Arstila-Aaltonen 

VOAY:n varapuheenjohtaja 



 

Yhdistyksellemme on tullut tiedusteluja koskien tänä lukuvuonna kaikille van-

taalaisille kolmansille luokille kilpailutetusta ja kaupunkitasoisesti käytössä ole-

vasta matematiikan Yykaakoo-kirjasta. Ainakin osan jäsenistämme toivoo, että 

tällaisia kaupunkitasoisia yhteishankintoja oppikirjoista ei jatkettaisi. Kirjahan-

kintojen tulevaisuus toivottavasti selviää hyvissä ajoin ennen kuin on seuraavi-

en hankintojen aika. Kunnes lisää asiasta kuulemme, kannattaa aiheesta lukea 

myös Vantaan opettajan numerossa 2/2014 olleesta kirjoituksesta.  

 

 

 

Pääluottamusmiehen syysterveisiä  

– ja vähän OAJ PKS-YSI:n puheenjohtajankin 

 

Syksy on vauhdikasta aikaa myös luottamusmies-

toiminnan suhteen. Tämä lohdutuksen sanana niil-

le jäsenille, jotka ovat edellisen lehden jälkeen 

odottaneet neuvolakäynteihin liittyvää ohjeistusta. 

Sitä odotellessa kaikki jäsenet, joilla on ongelmia 

synnytystä edeltävien lääketieteellisten tutkimus-

ten kohdalla, olkoon yhteydessä luottamusmie-

heensä. Ja kiitos kärsivällisyydestänne!  

Sitten koulujen siivoamiseen. Tästä on ollut kyllä puhetta aiemminkin? Tämän 

kirjoitin puheen-johtajana viime vuonna, enkä koe tarvetta irtaantua aikai-

semmin toteamastani. Suoraa lainausta: ” PS: Vaikka arvostankin siisteyden yl-

läpitämistä ja kyseistä työtä tekeviä, olen vakaasti sitä mieltä, ettei inhimillisten 

eritteiden siivous voi kuulua opettajan työnkuvaan. Ainakin omista papereista 

moinen tehtävä tyystin puuttuu. Jos muillakin kuin tänään 28.10.2013 tulleen 

yhteydenoton lähettäneillä jäsenillä on vastaava tilanne, yhteys aikaisemmin 

mainittuihin osoitteisiin.” 

Mitä siis pitäisi tehdä siivouksellisen haasteen edessä? Estä oppilaiden pääsy 

kosketuksiin kyseisen sotkun kanssa. Vanhemmatkin kiittävät! Välitä tieto sille, 

jolle tiedon välittäminen on koulussanne sovittu. Esimerkiksi kouluisäntä. Kä-

vin paikallisyhdistyksen puheenjohtajan kanssa erään kaupunginvaltuuston 

Sami Markkanen 
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ryhmän kokouksessa kertomassa kuulumisia Vantaan kouluista. Yksi terveisistä 

liittyi juuri siivoukseen. Saimme välitettäväksi ohjeen, jonka mukaan koulun 

rehtorin tulee riittämättömän siivouspalvelun suhteen tehdä reklamaatio tila-

keskukseen. Taikaiskusta ei tämäkään tilannetta ratkaisse mutta näin neuvottiin 

tekemään ja näin kannattaa tehdä. Ja toivottavasti huoli ryhmäkokojen tule-

vaisuudesta tuli myös kuulluksi. 

Ja näitä ryhmävierailuja tullaan sitten jatkamaan! 

Nyt vaihdankin roolini pääluottamusmiehestä OAJ Pääkaupunkiseudun YSI-

jaoston puheenjohtajaksi. Sudenpentumaisesta tittelistä huolimatta kyseinen 

YSI-jaosto edustaa pääkaupunki-seudun peruskoulujen ja lukioiden opettajia. 

Ja mistä siellä olemme keskustelleet? Ainakin YT-aika on nouseva kysymys. Jo-

hon tullaan varmaankin Vantaata suurempana joukkona palaamaan. Ja olkaa 

hyvät ihmiset yhteydessä, jos työaikaanne pyritään ”luovilla ja vapaaehtoisilla” 

ratkaisuilla sitomaan koulun tasolla! Pohdi ainakin tarkasti, kuinka vapaaehtoi-

nen on tulevaisuutensa vuoksi huolissaan oleva määräaikainen opettaja. Jos 

innostuksen huumassa jonkin koulun tai oppilaitoksen opettajat hyväksyvät 

työmääräänsä lisäävät toimet, on asiaan karun totuuden arjen paljastuessa jo 

vaikeampaa palata. Moista on ilmassa muutoinkin liiaksi. 

Silti toivotan jaksamista työkaverista välittämistä unohtamatta. 

 

 

 

Luottamusmies tiedottaa 

 

Hyväksytyn koearvosanan korotus lukiossa 

Kahdessa vantaalaisessa lukiossa on meneillään 

kahden vuoden kokeilu, jossa opiskelijat voivat 

yrittää korottaa kaksi kertaa vuodessa hyväksyt-

tyä koearvosanaa. Aloite on lähtenyt opiskelijoi-

den keskuudesta ja vantaalaisten lukioiden opet-

tajilta on kysytty näkemystä asiasta. Näkemykset eivät olleet perin innostuneita 

ja kyselyn seurauksena päädyttiin kokeilemaan asiaa kahdessa lukioyksikössä. 

Olen saanut kuulla toistuvasti hyväksytyn koearvosanan korottamiskokeiluun 

liittyen huolestuneita puheenvuoroja kokeilun ulkopuolisilta tahoilta. Vastaa-

Kari Kastu 

Luottamusmies 

kari.kastu@vantaa.fi 
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vanlaisia korotusmahdollisuuksia on kokeiltu aiemminkin sekä Vantaalla joissa-

kin yksiköissä ja kuulemma myös naapurikaupungissa ja näistä ei ole ollut hy-

viä tuloksia. 

Nyt olisi tärkeää viedä kokeilu rauhassa loppuun ja tehdä selkeä kartoitus tu-

loksista ja vasta niiden pohjalta arvioida kokeilua ja tehdä johtopäätöksiä. Mi-

kään ei estä työnantajaa tukemasta kokeilua erillisellä määrärahalla ja tukea 

opettajia tilanteessa, jossa selkeästi työmäärä lisääntyy. 

Opettajan toimenkuvan ulkopuolinen työ 

Jos opettajalta vaaditaan selkeästi opettajan toimenkuvaan kuulumattomia 

tehtäviä, olisi asiasta keskusteltava työpaikalla kollegojen ja esimiehen kanssa. 

Jos asiassa ei päädytä kaikkien hyväksyttävissä olevaan tulokseen, on syytä ot-

taa yhteyttä luottamusmieheen. Jo pelkkä keskustelu luottamusmiehen kanssa 

saattaa auttaa ja selvittää asiaa. Luottamusmies toimii vasta kun on saanut sii-

hen luvan asianomaiselta opettajalta. Akuuteissa tilanteissa jokainen aikuinen 

toimii tietysti parhaan kykynsä mukaan, mutta vaikuttaa siltä, että opettajille 

ollaan työntämässä muiden ammattikuntien tehtäväalueita.  Vapaaehtoinen 

yhteistyö on aina tietenkin mahdollista. 

Ongelmat avoimeen keskusteluun luottamusmiesryhmissä 

Ammattiyhdistys on jälleen järjestämässä koulutusta yhteysopettajille ja siellä 

luottamusmiesryhmissä käsitellään juuri käytännön opettajatyöhön liittyviä ky-

symyksiä. Ole ystävällinen ja kerro yhteysopettajalle tai luottamusmiehelle ha-

vainnoimistasi epäkohdista. Muussa tapauksessa syntyy olettamus, että kaikki 

on hyvin, mikä saattaa kyllä olla todellinenkin tilanne ja sekin kannattaisi ker-

toa ääneen ja julkisesti. Näin kannustamme toisiamme hyvien kokemusten ja-

kamisen kautta. 

Syrjinnästä ja suosimisesta vapaan edun-

valvonnan ja avoimen tiedottamisen 

puolesta 

 

  



Terveisiä Lahdesta 

 

4.-5.9.2014  kokoontuivat Lahdessa 16 suurim-

man kaupungin ammattiyhdistysten hallitusten 

edustajat. Ajankohtaisina asioina käsiteltiin mm. 

OPS-uudistus ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset. 

Kuulimme myös ajankohtaisia edunvalvonta-asioita eri kaupungeista sekä 

pohdintaa opettajuuden tulevaisuudesta. 

Lahden opetus- ja kasvatusjohtaja Lassi Kilponen painotti OPS-prosessissa osal-

listamista ja opettajien sitouttamista OPSiin. Monelle opettajalle OPS tarkoittaa 

kustantajan oppikirjaa. Kuinkahan moni meistä on lukenut Vantaan kaupungin 

OPSin? Opetusneuvos Tiina Tähkä (OPH) harmitteli OPS-uudistuksen kireää 

aikataulua. Aikaa on vuoteen 2016. Lukion tuntijako on vielä vailla valtioneu-

voston päätöstä, joten lukioiden osalta OPS-prosessi ei ole vielä kunnolla pääs-

syt edes käyntiin.  Uudessa OPS:ssa määritellään mm. vähintään kerran luku-

vuodessa toteutettavat monialaiset oppimiskokonaisuudet, jotka sovitaan (ta-

voitteet ja sisällöt) paikallisesti.  Mielenkiintoista nähdä mitä se tuo tullessaan.  

Anna von Zansen Digabi-projektista kertoi sähköisistä ylioppilaskirjoituksista. 

Siinäpä vasta pohdittavaa! Tavoitteena on, että kaikki tutkintoon liittyvä on 

sähköistä v. 2019 mennessä. Avoimia kysymyksiä on paljon: tietokoneiden 

hankinta oppilaille (kuka maksaa?), opettajien tietokoneet, miten opettajat 

koulutetaan (aikaresurssi), tietoturva-asiat langattomassa yhteydessä, laitteiden 

toimivuus koetilanteessa ja valvonta (kalvot näyttöihin?).  

Kaupunkien kuulumisista voisi nostaa esille tukipalveluiden osuuden raju kasvu 

opetuksen kuluissa. Tukipalveluja ovat mm. tilat, ATK, siivous, ruoka, kuljetuk-

set ja avustajapalvelut.  

Opetuksen osuus kuluista on vuosi vuodelta pienentynyt ja tukipalveluiden 

noussut. Esim. Kuopiossa tukipalveluiden kustannukset ovat nousseet 17 mil-

joonaa euroa ja opetuksen 10 miljoonaa vuodesta 2008. Onko tässä mitään 

järkeä? Me maksamme seinistä vuosi vuodelta yhä enemmän ja hinnoittelussa 

ei edes huomioida tilojen huonoa kuntoa! 

Martti Hellström vei meidät opettajuuden äärelle aloittamalla 1800-luvulta 

vuoteen 2014. Olemme nyt opettajuuden murroksessa. Iso osa ammateista ka-

toaa ja robotit tulevat ihmisten tilalle. Työelämän tarpeet muuttuvat. Mihin 

peruskoulua tarvitaan? Mitä pitäisi opettaa ja miten?  On jopa ennustettu, että 

Arja Kaarto 

VOAY:n koulutusvastaava 

 

 



evoluution myötä tulevaisuudessa lapsilla on isommat silmät, sillä ne ovat so-

peutuneet tietokoneen näyttöruudun katseluun. Villeissä visioissa meillä tulee 

olemaan oppilaita, jotka voivat katsoa kuutta elokuvaa yhtä aikaa ja muistaa 

kaiken niistä… Opettajuus tulee todella olemaan murroksessa! 

 

       

 

Jäsenasia-uutisia 

Kesän aikana OAJ siirtyi uudistettuun jäsentieto-

kantaan. Vantaalaisille jäsenille tämä merkitsi (toi-

vottavasti tilapäistä) palvelutason muutosta (lue: 

heikkenemistä). Meillä VOAYssä ei ole tällä hetkel-

lä mitään mahdollisuutta päivittää jäsenten ja kou-

lujen tietoja, ja tietojen tarkistaminenkin on huomattavan rajoittunutta ja mel-

ko hankalaa. Myrskypilven kultareunana on kuitenkin se, että nykyään luot-

tamusmiehet pääsevät suoraan omilla tunnuksillaan tarkistamaan opettajan jä-

senyyden. Tässäkin on kuitenkin vielä omat kommervenkkinsä esim. sellaisissa 

tapauksissa, joissa henkilö on OAJ:n jäsen, muttei ole vielä ehtinyt siirtää jäse-

nyyttään toisesta kunnasta Vantaalle. 

Eli siis,  

”vanha” jäsen  

 tarkistathan omat tietosi OAJ:n jäsensivuilta (vaatii kirjautumisen) 

 jos niissä on puutteita, vääriä tietoja tai muita epäselvyyksiä -> korjaa 

tietosi OAJ:n sivuilla 

vasta jäseneksi liittyvä 

 käy liittymässä OAJn verkkopalvelussa www.oaj.fi 

Mikäli sinulla on jäsenmaksuihin liittyviä kysymyksiä, lähetä 

sähköpostia osoitteeseen jasenrekisteri@oaj.fi. 

Muihin kysymyksiin pyrimme vastaamaan mahdollisimman 

tarkasti (tai sitten ohjaamme ne jäsenrekisteriin tarpeen vaati-

essa) ensisijaisesti sähköpostilla  

jasenasiat@voay.fi. 

Ulla Puukangas 

VOAY:n jäsenasiainhoitaja 

jasenasiat@voay.fi 

 

http://www.oaj.fi/
mailto:jasenrekisteri@oaj.fi
mailto:jasenasiat@voay.fi


Jäsenkortti päivittyy 

Kortti postitetaan 31.10.2014 Opettaja-lehden mukana. Kortti vaihtuu, vakuu-

tusyhtiön vaihdoksen vuoksi IF:stä Turvaan. Vanha kortti olisi muuten vielä 

voimassa, mutta uusi kortti otetaan käyttöön tuon muutoksen takia. 

 

 

 

 

Vantaan opettajien ammattiyhdistyksen 

sääntömääräiseen syyskokoukseen 

 

Paikka: Talkootie 7, Hiekkaharju 

  Aika: perjantai 24.10.2014 klo 18.00 

 

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen §16 mukaiset asiat. 

 

Vietämme samalla uusittujen toimitilojemme tupaantuliaisia ja VOAY:n 40v-

juhlia.  Juhlinta jatkuu Vantaa-hotellissa, jonne VOAY tarjoaa sisäänpääsylipun. 

Illan artisti Vantaa-hotellissa on Janna. 

Ilmoittautumiset 15.10. mennessä:  

maarit.salo@eduvantaa.fi. 

 

VOAY:n hallitus  
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