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Pehmeää ja kovaa edunvalvontaa 

Niin työmarkkinoilla kuin parisuhteissakin on omat lainalaisuutensa. Molem-

milla osapuolilla on oma tahtonsa ja tilanteesta riippuen he pyrkivät saa-

maan oman näkemyksensä läpi erilaisin keinoin. Niin hyvässä parisuhteessa 

kuin hyvässä neuvottelutilanteessa pyritään molempien osapuolten kannalta 

hyvään ratkaisuun. Kireämmissä tilanteissa — ymmärrettävästi — oman edun 

prioriteetti nousee.  

Mediassa OAJ:n näkyvyydelle on viime vuosina ollut ominaista erilaiset kou-

lutuspoliittiset avaukset ja kannanotot moniin koulutusta sivuaviin asioihin. 

Pari lakonuhkaakin on viime vuosiin mahtunut, mutta OAJ:n imago on var-

sin erilainen kuin esim. Auto– ja kuljetusalan työntekijäliitolla. Tällä on hyvät 

ja huonot puolensa. Toisaalta OAJ:ta kuunnellaan varsin tarkalla korvalla 

siellä, missä koulustakin koskevia lakeja valmistellaan, toisaalta tilipussiinsa ja 

työnsä ehtojen huonontamiseen kyllästyneiden jäsenten näkökulmasta OAJ:n 

edunvalvonta näyttäytyy varsin hampaattomana ja opettajia on helppo ver-

rata omaa ajattelua vailla olevaan lammaslaumaan. Onko todella näin? 

Sekä paikallisella että valtakunnallisella tasolla opettajien edunvalvonnassa 

toimitaan aktiivisesti ja opettajien etua palvellen. Tulee paljon onnistumisia 

ja välillä valitettavasti myös epäonnistumisia. Näistä paikallisen tason onnis-

tumisista harvoin voidaan uutisoida. Toisaalta valtakunnallisella tasolla OAJ 

on voittanut viime aikoina useita opettajien työsuhteiden laittomaan ketjut-

tamiseen/perusteettomiin määräaikaisuuksiin liittyviä juttuja. Opettajan paras 

edunvalvoja päivittäisessä työssä on kuitenkin opettaja itse — hyvin harvoin 

kukaan muu tulee sanomaan, että ”hei, nyt sun pitäisi tehdä vähemmän töi-

tä” tai niin kuin minulle eräs esimies kerran: ”Lähde nyt kotiin. Huomenna 

on uusi päivä.” 

Sosiaalisessa mediassa vuosityöaikakokeilujen myötä ovat eri opettajaryhmät 

heränneet tarkastelemaan omien työsuhteidensa ehtoja ja huomanneet, ettei-

vät nykyiset sopimukset oikein sovellu nykyaikaan. Vaihtoehtona kokeiltava 

vuosityöaika ei myöskään ole nykyisenkaltaisena herättänyt jäsenistön suurta 

luottamusta.  Tämä herääminen on erinomaisen hyvä asia. On pyrittävä koh-

ti parempaa ja oikeudenmukaisempaa työehto– ja palkkausjärjestelmää. Se, 

millainen se tulee olemaan, on vielä hämärän peitossa.  

Ulla Puukangas 
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Ammattiyhdistystoiminta on 

minulle tuttua. Olen toiminut 

aikaisemmin Palvelualojen 

paikallisjaoston hallituksessa 

ja työsuojeluvaltuutettuna 

kaksi vuotta. Järjestötoiminta 

on minulle merkittävää, koska 

työntekijöiden edunvalvonta, 

hyvinvointi ja työturvallisuus 

ovat lähellä sydäntäni. Tällä 

hetkellä toimin VOAY:n halli-

tuksen varsinaisena jäsenenä. 

Luottamusmiehenä toimimi-

nen olisi minulle luontevaa, 

sillä seuraan aktiivisesti am-

mattijärjestön toimintaa ja 

haluan päästä vaikuttamaan 

asioihin. Olen myös erittäin 

hyvä toimimaan erilaisissa 

verkostoissa, organisoimaan 

asioita ja perehdyn huolelli-

sesti valmisteilla oleviin asioi-

hin. 

 

Äänestys 

kouluilla 

12.-14.4. 

 

MATTI JUSSILA 

Hei, olen 45-vuotias historian 

ja yhteiskuntaopin lehtori 

Sotungin lukiosta. Olen toimi-

nut Vantaalla VOAY:n halli-

tuksessa vuodesta 2010 alka-

en sekä luottamusmiehenä 

vuodesta 2011. Edustettavina 

minulla ovat kaikki lukion 

opettajat, sekä kansainväli-

nen koulu ja Simonkylän kou-

lu. Lisäksi olen toiminut OAJ:n 

pääkaupunkiseudun alueyh-

distyksen hallituksessa vuosi-

na 2016-2017. 

Koen itse, että minulla olisi 

vielä annettavaa ammattiyh-

distystoimintaan ja opettajien 

edunvalvontaan. Lukiokenttä 

on nykyisin kovassa myller-

ryksessä, ja Vantaallakin uu-

sia suunnitelmia lukiokoulu-

tuksen osalta tehdään jatku-

vasti. Valtakunnallisesti myös 

lukioihin halutaan työaikako-

keiluja, ja asian suhteen tulee 

jatkossakin olla tarkkana. 

Haluaisin seuraavankin kau-

den olla mukana pitämässä 

opettajien puolta. Olen kiitol-

linen, jos olen luottamuksesi 

arvoinen. 

Luottamus-

miesvaali-

ehdokkaat  

esittelyssä 

 

 

 

 

 

 

 

HEIDI HENTTINEN 

Koulutukseltani olen ranskan, 

saksan ja psykologian aineen-

opettaja. Tällä hetkellä työs-

kentelen toista vuotta Lehti-

kuusen koulussa resurs-

siopettajana ja työnkuvani 

koostuu monista mielenkiin-

toisista ja haastavista tehtä-

vistä: oppilaskunnan hallituk-

sen toiminnan ohjaus, Verme

-ryhmän vetäjä, kiusaamisen 

vastaisen Hyvis-tiimin jäsen, 

sijaisvastaava, erilaisten ker-

hojen sekä lasten ja nuorten 

mielen hyvinvointia edistävän 

Friends-ohjelman vetäjä. Toi-

min myös samanaikaisopetta-

jana ja selvitän monia arjen 

konfliktitilanteita koulussam-

me. Työkokemusta löytyy 

myös lukiosta ja työväenopis-

tosta. Suoritan Koulutusjoh-

tamisen opintoja Jyväskylän 

yliopistossa ja haaveinani on 

toimia tulevaisuudessa inno-

vatiivisena ja asiantuntevana 

rehtorina. 
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luokanopettajana että erityis-

luokanopettajana. 

Olen toiminut aktiivisesti jär-

jestötoiminnassa opiskelu-

ajoista lähtien. Töiden alettua 

opiskelijajärjestöelämä mm. 

SOOLin varapuheenjohtajana 

vaihtui ammattiyhdistystoi-

mintaan. VOAY:n hallitustoi-

minnassa olen aloittanut 

vuonna 2015. Valtakunnalli-

sella tasolla työskentelin 

OAJ:n Nuori opettaja-

kouluttajana reilun seitsemän 

vuotta. Näiden vuosien aika-

na olen saanut mm. koulutus-

ta luottamismiestehtävissä 

tarvittavista sopimusmää-

räyksistä ja lainsäädännöstä. 

Olen huolissani opettajien 

työssäjaksamisesta yhä hete-

rogeenisemmissä luokissa. 

Koen ammattiyhdistystoimin-

nan tärkeänä opettajan hy-

vinvoinnin ja työssäjaksami-

sen edistäjänä. Työhyvinvoin-

tiin liittyvät olennaisesti työn 

kuormittavuuden kokemus-

ten lisäksi palkkaukseen ja 

työaikoihin liittyvät asiat. 

Näihin asioihin ja epäkohtiin 

luottamusmiesorganisaation 

ja ammattiyhdistyksen tulee 

vaikuttaa omalla toiminnal-

laan, jotta opettajan työ tun-

tuisi edelleen kaikille opetta-

jille mielekkäältä ammatilta. 

ARJA KAARTO 

- erityisopettaja Viertolan 

koulussa vuodesta 2004 

- yhteysopettaja omassa kou-

lussa useita vuosia 

- VOAY:n hallituksen jäsen/

varajäsen vuodesta 2010 

- VOAY:n koulutus-ja kulttuu-

rivastaava  

- OAJ:n Vantaan  paikallisyh-

distyksen hallituksessa vuo-

desta 2011 

- JUKO/OAJ:n varaluottamus-

mies 

- OAJ:n ammattiyhdistystoi-

minnassa vuodesta 1998 

 

Olen tiimityöskentelijä ja kiin-

nostunut opettajien edunval-

vonnasta. Nykyään meno 

kouluissa on hektistä ja pal-

jon uutta tulee koko ajan. 

Miten jaksamme pysyä muka-

na eläkeikään asti? Miten 

nuoret ja vastavalmistuneet 

eivät uupuisi työmäärän alle? 

Tuleeko vuosityöaika ja miten 

se vaikuttaisi opettajien työ-

hön?   

SUSANNA KAHELIN 

Toimin Kartanonkosken kou-

lussa erityisopettajana. Olen 

koulutukseltani myös luokan-

opettaja, ja olen työskennel-

lyt työurani aikana sekä  

MIKA KOSKINEN 

Olen historian ja yhteiskunta-

opin lehtori Korson koululta, 

jossa olen työskennellyt vuo-

desta 1997 lähtien. Opettajan 

työn ohella olen toiminut pit-

kään luottamus- ja varapää-

luottamusmiehenä.  

Tehtävässä vaadittavaa osaa-

mista minulla on ollut mahdol-

lisuus kahteen otteeseen sy-

ventää työmarkkina-asia-

miehenä OAJ:ssä, jossa olen 

toiminut mm. sopimusasian-

tuntijana ja kouluttanut uusia 

luottamusmiehiä. 

Nykyisen pääluottamusmiehen 

työparina olen toiminut vuo-

desta 2015. Yhteistyö on ollut 

mielestäni erinomaisen antoi-

saa. Samankaltaista työpa-

riajattelua olen valmis edistä-

mään luottamusmiesorgani-

saatiossa laajemminkin – kaksi 

on aina enemmän kuin yksi. 

Koulutuksen järjestäjä to-

teuttaa tehtäväänsä tehok-

kaasti annetulla rahoituksella 

samalla, kun lainsäädäntö ja 

uusi opetussuunnitelma 

asettavat opettajan työlle li-

sääntyviä vaatimuksia. Luotta-

musmiehen on kyettävä vas-

taavaan: olla osaava ja teho-

kas.  
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KIRSTI WAHLMAN 

Haluaisin jatkaa työtä opetus-

henkilöstön luottamusmiehe-

nä ja olla huolehtimas-

sa  työntekijöiden tasa-

arvoisesta ja oikeudenmukai-

sesta kohtelusta yhteistyössä 

muiden luottamusmiesten, 

työsuojeluvaltuutetun ja am-

mattiyhdistyksen kanssa.  

Virka- ja työehtosopimuksia 

koskevien asioiden hoitami-

sen lisäksi koen tärkeäksi sen, 

ettei työntekijä tunne jäävän-

sä yksin ongelmansa ja aja-

tustensa kanssa. Luottamus-

mies voi ongelmatilanteissa 

toimia myös kuuntelijana, 

viestinviejänä ja keskustelu-

yhteyden avaajana.  

Olen toiminut Vantaalla Re-

kolan koulussa luokanopetta-

jana 20 vuotta ja JUKO:n 

luottamusmiehenä vuodesta 

2009 lähtien. Olen myös kou-

lumme vararehtori ja johto-

ryhmän jäsen, joten Vantaan 

perusopetuksen alakoulujen 

toimintakulttuuri on tullut 

hyvin tutuksi. 

Tässä Sinulle olisi asiallinen ja 

yhteistyökykyinen ihminen 

avuksesi! 

 

 

 

PAULA LEHTINEN 

Olen Paula, kolmekymppinen 

matemaattisten aineiden ope 

Veromäen koulusta.  

Koulutukseltani olen mate-

matiikan ja fysiikan aineen-

opettaja sekä luokanopettaja. 

Vantaalla olen ollut töissä 

vuodesta 2012 alkaen. Aloitin 

luokanopettajana ja sittem-

min olen siirtynyt yläkoulun 

puolelle matemaattisten ai-

neiden pariin. 

Olen kiinnostunut opettajien 

työhyvinvoinnista ja sen 

eteenpäin viemisestä. Aiem-

paa luottamusmies- tai edun-

valvontakokemusta minulla ei 

ole. 

LEENA RONKAINEN 

Olen Leena Ronkai-

nen ja  koulutukseltani  luo-

kan- ja erityisopettaja. Tällä 

hetkellä toimin erityisluokan-

opettajana Rekolanmäen koul

ussa.  AY- toiminnan olen 

aikoinaan aloittanut VOAY:n 

yhteysopettajana. Vantaan 

opettajien ammattiyhdistyk-

sen hallituksessa ja   

järjestöasiantoimikunnassa 

olen toiminut vuodesta 2014  

ja OAJ:n Vantaan paikallisyh-

distyksen hallituksessa kolme 

vuotta. Olen ollut mukana 

myös OAJ Pääkaupunkiseu-

dun YSI-jaoston toiminnas-

sa. Viime syksynä aloi-

tin  Juko/OAJ:n  luottamus-

miehenä. Sitä ennen toimin 

varaluottamusmiehenä. Vah-

vuutenani on luotettavuus,  

tavoitettavuus,  hyvä organi- 

sointi- sekä yhteistyökyky ja 

sitoutuneisuus siihen mihin 

ryhdyn.   

Luottamusmiesten tehtävät 

ovat moninaiset ja käsiteltä-

vien kysymysten kirjo laa-

ja. Opettajan ammatti on 

muuttunut yhä haasteelli-

semmaksi työtehtävien ja 

toimenkuvan laajentumisen 

myötä.  Tärkeimpinä arvoina-

ni jäsenistön edustajana pi-

dän palkkaukseen ja   virka-

ehtosopimuksen noudattami-

seen liittyvissä kysymyksis-

sä työntekijän oikeudenmu-

kaista ja tasa-arvoista kohte-

lua työelämässä ja sen muu-

tostilanteissa. On uskallettava 

nostaa keskusteluun vaikeat-

kin asiat, unohtamatta kui-

tenkaan kuuntelemista. Us-

kon luottamusmiehenä pysty-

väni vastaamaan tähän haas-

teeseen. 
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Äänestä tai ota riski 

Sunnuntaina 16.4.2019 ratkaistaan taas Suomen tulevaisuutta eduskuntavaa-

lien muodossa. Kaikki muistanevat neljän vuoden takaa ne surullisenkuuluisat 

“Koulutuksesta ei leikata” -kyltit ehdokkaiden käsissä. Hallitus kuitenkin ryh-

tyi toteuttamaan ihan omaa visiotaan maan parhaaksi ja saimme kilpailuky-

kysopimuksen lomarahaleikkauksineen, ammatillisen reformin ja satojen mil-

joonien koulutussäästöt. Toki sitä ei käy kiistäminen, etteikö Suomi Oy tarvit-

sisi myöskin rakenteellisia muutoksia, mutta varmastikaan koulutuksen alas-

ajo ei ole oikea tapa toteuttaa näitä muutoksia. 

Vantaalla tästä kurjuudesta on koettu tietysti ammatillisen opetuksen reformi 

leikkauksineen, mutta myös yleisesti koko kuntakenttää koskevat lomaraha-

leikkaukset ja Kiky-tunnit. Perusopetuksessa ja lukiossa pärjätään vielä kah-

luusaappaissa, mutta kuinka kauan? Pääkaupunkiseudun perusopetuksessa 

oppilaiden lisääntyvät tuen tarpeet, yhdistettynä eri kieli- ja kulttuuritaustois-

ta tulevien oppilaiden suureen määrään, aiheuttavat sen, että kouluissa kär-

vistellään erityisesti oppilaiden tarvitseman tuen vähyyden ja/tai puuttumisen 

seurauksien kanssa. Pienryhmät ja erityisopettajan tunnit ovat kortilla, kun 

samalla luokalla on useita erityiseen tukeen oikeutettuja oppilaita, jokunen 

tehostettuun tukeen siirretty ja sitten ne, joilla olisi oikeus osa-aikaiseen eri-

tyisopetukseen.  Riittävä tuki on kuitenkin kiven alla, jos sielläkään. Ylöspäin 

eriyttämisestä ei kannattane tässä puhua mitään. 

Vantaa toteuttaa lukio-opetusta pienimmillä resursseilla kaikista Suomen kun-

nista. Vantaan lukioverkko on keskittynyt suuriin yksiköihin, jonka positiivi-

sena puolena voitaneen pitää sitä, että kurssitarjotin on runsaampi ja moni-

puolisempi kuin monessa pikkulukiossa. Rahan vähyys näkyy kuitenkin mm. 

suurina ryhmäkokoina, ellei yli 40 oppilaan luokkaa pidetä optimaalisena 

luokkakokona lukio-opintoihin. Tuskinpa vain. Lisäksi opettajia kuormittavat 

sähköiset ylioppilaskirjoitukset käynnistysvaikeuksineen, jatkuva kehittäminen 

ja uudistuva lainsäädäntö. 

Perusopetuksen johtaja Ilkka Kalon sanonta, “jos Vantaalta löytyisi öljyä ja 

timantteja, niin…”, pitää sikäli paikkaansa, ettei näitä hallituksen leikkauksia 

pystytä kuntatasolla täysin paikkaamaan. Koulutuksen perusrahoitus pitääkin 

tulevien hallitusten toimesta nostaa huomattavasti nykyistä paremmalle tasol-

le. Hankerahoituksilla on hyvät puolensa, mutta tällä hetkellä hankkeita on  
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liikaa, eikä monestakaan ole kehitettäväksi laajempaan käyttöön tai niiden 

ylläpitoon ei ole rahaa. Hanke on ja elää, kunnes rahoitus loppuu.  

Tällä hetkellä Suomen koulutustaso on kääntynyt laskuun ja perusopetuksen 

tasa-arvoistava yhteiskunnallinen vaikutus rapautuu kovaa vauhtia. Koska 

matalan koulutustason periytyvyys on tutkittu tosiasia, alkaa Suomella olla 

kiire kääntää koulutustaso ja koulutuksen arvostus jälleen nousuun. Jos ver-

taa työllisyysastetta 18-64-vuotiaiden ryhmässä pelkän perusasteen suoritta-

neiden ja korkeakoulutettujen välillä, ero on 43% vs. 86%. On aika helppo 

ymmärtää, miksi koulutukseen on syytä panostaa ja kuinka paljon rahaa sillä 

säästetään pitkässä juoksussa. Valitettavasti nykyään poliittinen pitkäjuoksu 

taitaa olla maksimissaan noin 1-2 vuotta. 

Sitten siihen alkuperäiseen otsikkoon, äänestämiseen. OAJ on listannut sivuil-

leen opettajataustaisia ehdokkaita eri puolueista. Heitä äänestämällä voi tie-

tysti olettaa, että koulutuskentän tuntemusta löytyy ja koulutuksen puolesta 

ollaan valmiita tekemään töitä. Ehkäpä näin. Puolueet ovat julkaisseet omia 

tavoitteitaan ja niitä lukemalla voi saada jonkinlaisen kuvan siitä, mitä kyseis-

tä puoluetta äänestettyään on saamassa vastineeksi. Poliittinen muisti on kui-

tenkin lyhyt ja siksipä on hyvä lupausten lisäksi tarkastella aiempia tekoja. 

Tarkempia ohjeita en lähde äänestykseen antamaan, mutta käykää ehdotto-

masti äänestämässä, ottakaa ehdokkaastanne ja hänen edustamastaan puolu-

eesta selvää. Sitten vaan jännittämään, pysyykö takki. 

Antti Karetie 

Voay:n puheenjohtaja 
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Voit edelleen vuorotella 

Vuoden 2016 alussa heikennettiin vuorotteluvapaan ehtoja. Ymmärrettävästi 

tämän seurauksena luottamusmiehille osoitetut kysymykset vuorotteluvapaa-

ta koskien ovat selvästi vähentyneet. Heikennyksistä huolimatta mahdollisuus 

vuorotteluvapaaseen on säilynyt, samoin alkuperäinen tarkoitus edistää vuo-

rotteluvapaalle jäävän työssäjaksamista ja sijaisen työllistymistä. Viranhaltija 

– tai työntekijä – vapautetaan työnantajan kanssa tehdyn vuorottelusopi-

muksen perusteella tehtävien hoidosta ja tehtäviä hoitamaan työnantaja si-

toutuu palkkaamaan työ- ja elinkeinotoimistossa työttömänä olevan henki-

lön.  

Vuorotteluvapaan myöntämisen ehdoista 

Vuorotteluvapaan myöntäminen on harkinnanvaraista, joten asian suhteen 

kannattaa olla hyvissä ajoin yhteydessä esimieheen ja myös omaan luotta-

musmieheen. Vuorotteluvapaata voi hakea alkavaksi sopivaksi katsomastaan 

hetkestä ja sen keston tulee olla 100 – 180 kalenteripäivää. Vuorotteluvapaa-

seen ei sovelleta harkinnanvaraisten virkavapauksien myöntämiseen annettua 

taulukkoa, jonka mukaan esim. vuoden alusta alkava, koko oppilastyökau-

den kestävä palkaton virkavapaa tulee hakea päättymään 31.7.2019. Koska 

vuorotteluvapaan enimmäiskesto on 180 kalenteripäivää, olisi tämän ohjeis-

tuksen mukaan heinäkuu kokonaisuudessaan selvittävä ilman palkkaa tai 

vuorottelukorvausta.  

Vuorotteluvapaa edellyttää työeläkelain mukaista työssäoloaikaa vähintään 

20 vuoden ajalta. Ajan on voinut kerryttää useiden työnantajien palvelukses-

sa. Vantaan kaupungilla henkilön on tullut olla palveluksessa yhtäjaksoisesti 

vähintään 13 kuukautta. Tähän aikaan voi kuulua enintään 30 kalenteripäi-

vää palkatonta poissaoloa. Uutta vuorotteluvapaata voi hakea viisi vuotta 

edellisen vuorotteluvapaan päätyttyä. Vuorotteluvapaata ei kuitenkaan voi 

hakea kolmea vuotta ennen vanhuuseläkkeen alaikärajaa. Tämä ei koske en-

nen vuotta 1957 syntyneitä. 

Korvauksen suuruudesta 

Vuorottelukorvaus on täysimääräisenä 70% siitä työttömyyspäivärahasta, 

johon henkilö olisi työttömäksi jäädessään oikeutettu.  Vuorottelukorvauksen 

jäsen hakee opettajien työttömyyskassalta. Korvauksen suuruus jää hakijan  
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itse selvitettäväksi. Tarkkaa toimintasuunnitelmaa vuorotteluvapaalle jäämi-

sesti ei kannata tehdä ennen vuorottelukorvauksen summan tarkistamista ja 

maksuedellytysten täyttymisen varmistusta. 

Sijaisen palkkauksesta 

Vuorottelukorvauksen saamisen edellytyksenä on se, että vuorotteluvapaa-

sijainen on palkattu. Vuorotteluvapaasijainen tulee palkata työ- ja elin-

keinotoimistosta. Hänen työttömyytensä on tullut kestää vähintään 90 ka-

lenteripäivää edeltäneiden 14 kuukauden aikana. Jaksoja on voinut olla usei-

ta. Sijaisen on oltava työtön työnhakija välittömästi ennen vuorotteluvapaan 

alkamista. Poikkeuksia sijaiselle asetettavien vaatimusten suhteen on alle 30-

vuotiaiden työttömien työnhakijoiden kohdalla, jos korkeakoulututkinnon 

suorittamisesta on alle vuosi. Samoin alle 25-vuotiaiden ja yli 55-vuotiaiden 

sijaisten kohdalla yksi työttömyyspäivä ennen sijaisuutta riittää. 

Esimiehen tulee tehdä määräaikainen työsopimus vuorotteluvapaasijaisen 

kanssa koko vuorotteluvapaan ajaksi. Sijaista ei kuitenkaan tarvitse palkata 

juuri siihen tehtävään, josta vuorotteluvapaalle jäädään. Jos sijaisen palvelus-

suhde päättyy ennen vuorotteluvapaan päättymistä, on työnantajan palkat-

tava välittömästi tai viimeistään kahden kuukauden kuluessa ehdot täyttävän 

sijaisen. Mikäli työ- ja elinkeinokeskuksella ei ole osoittaa soveltuvaa henki-

löä aiemman sijaisen tilalle, sopivan sijaisen puutetta ei kuitenkaan voida las-

kea vuorotteluvapaalla olevan vahingoksi.  

Eli käytännössä… 

Keskustele aikomuksestasi ajoissa esimiehesi kanssa. Tarkista, täytätkö vuorot-

teluvapaan edellytykset. Esimies pohtii työn järjestelyä vapaan aikana. Esi-

mies on yhteydessä TE-toimistoon, ehdot täyttävän sijaisen saamiseksi. KUN 

sijainen on löytynyt ja esimies ilmoittaa hyväksyvänsä vuorotteluvapaan, al-

lekirjoitetaan vuorottelusopimus vapaalle jäävän kanssa. Sopimus toimite-

taan työ- ja elinkeinotoimistolle ennen vuorotteluvapaan alkamista. TE-

toimisto tarvitsee lisäksi sijaisen työsopimuksen tai vastaavan, jotta sijaista 

koskevat edellytykset on mahdollista tarkistaa.  

Vuorotteluvapaalle jäämistä pohtivien on hyvä olla yhteydessä omaan luot-

tamusmieheen jo pohdinnan varhaisessa vaiheessa!  

Sami Markkanen 

Pääluottamusmies  
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Job Shadowing — Lontoo 

Koulumme rehtori haki meille Erasmus pro-

jektin kautta Job Shadowing rahoitusta syk-

syllä 2017. Hakemus meni läpi ja aloimme 

etsiä paikkaa syksyllä 2018. Koulussamme 

oli käynyt myös Job Shadowing vieraita 

Lontoosta keväällä 2017 seuraamassa lähin-

nä rehtorimme työtä ja vierailemassa luokis-

sa. Saimme heidän yhteystietonsa ja kaiken 

piti olla lähes varmaa. Emme kuitenkaan 

olleet saaneet vastausta vielä jouluun men-

nessä. Vuoden vaihtuessa alkoivat hermostumisen lisääntyessä hikikarpalot 

miltei valua otsaa pitkin, kun vastausta ei vielä-

kään kuulunut. Otin epätoivoissani yhteyttä kaik-

kiin mahdollisiin tuttuihin Lontoossa kysyäkseni 

heiltä apua. Vihdoin saimme vastauksen ennen 

hiihtolomaa, että vierailu on järjestetty ja meitä 

odotettiin koululle viikolla 11. Myöhemmin selvi-

si, että henkilö, joka järjesti vierailuohjelmia, oli 

ollut lonkkaleikkauksessa ja sen jälkeen sairaslo-

malla melkein kaksi kuukautta. Koulun rehtori ei 

hoitanut Erasmus-projekteihin liittyviä asioita, jo-

ten hän ei ollut siksi reagoinut lukuisiin sähköpos-

tiviesteihimme, joita hänelle kuulemma tuli päi-

vittäin runsain mitoin.  

Vierailukoulumme oli Reay Primary School, joka 

kuuluu Lambethin koulupiiriin, jonka lähin suuralue on Brixton. Koulu on 

perustettu vuonna 1904. Viehättävä rakennus on viktoriaaniselta ajalta, mut-

ta se on jäänyt osittain puristuksiin kasvavien asuinalueiden väliin. Koulu on 

kunnallinen koulu, mutta se on myös osittain Foundation-rahoitteinen, eli 

osa rahoituksesta tulee eri järjestöiltä. Koulun rehtori, kaksi vararehtoria ja 

Erasmus hankkeiden organisoija tekevät paljon työtä hakiessaan koululle ra-

hoitusta eri tahoilta. Koska koulu on kunnallinen, koulu ei peri minkäänlaisia 

koulumaksuja. Koulu tarjoaa kouluruoan, joka on maksullinen. Vähävaraiset 

perheet pystyvät hakemaan vapautusta kouluruoan maksullisuudesta. Noin 

23% oppilaista on saanut kyseisen vapautuksen. 
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Koulun erityispiirre on sen pienuus. Oppilaita on 249. Koulu aloitetaan nur-

serystä (3-4 vuotiaat), josta siirrytään receptioniin (esikoulu 4-5 vuotiaat), 

jonka kautta aloitetaan primary school ensimmäisestä luokasta (5-6 vuoti-

aat). Jokaista luokka-asteella on vain yksi luokka, jossa oppilaita 30. Opetta-

jilla on jokaisessa luokassa apunaan luokka-avustaja. Avustajia saattaa olla 

kaksi, jos luokassa on paljon erityisen tuen oppilaita tai heikosti englantia pu-

huvia. Nurseryssä on kolme aikuista. Koska rehtori hakee aktiivisesti rahoitus-

ta eri järjestöistä, he ovat pystyneet palkkaamaan ylimääräisiä aikuisia ja osa-

aikaisia opettajia. Yli 50% koulun oppilaista on maahanmuuttajataustaisia, 

englantia toisena kielenään puhuvia lapsia. Osa lasten vanhemmista ei puhu 

lainkaan englantia, jolloin koti ei pysty tarjoamaan kielellistä tukea. Nämä 

oppilaat saavat mahdollisuuksien mukaan 1-2 tuntia viikossa ylimääräistä 

englanninkielen opetusta. Lukuvuodet olivat rahoituksen suhteen erilaisia, 

joten riippuu tukien määrästä millaista apua oppilaille pystytään antamaan. 

Vihreät arvot ovat myös Lontoossa suurena puheenaiheena ja koulu olikin 

saanut rahaa jonkinlaisesta ympäristörahastosta, jonka avulla he olivat pysty-

neet rakennuttamaan Edible Playgroundin, eli syötäväksi kelpaavan leikkipai-

kan. Leikkipaikassa jokaisella luokka-asteella on oma istutuslaatikko, joissa jo 

taimet nostivat päitään. Koululla oli vielä haaveena rakennuttaa oma lam-

mikko opetuskäyttöön. 

Koska koulu on tiukasti aidattu, eikä porttien sisälle ole asiaa ilman sähköistä 

rekisteröitymistä koulun omaan järjestelmään, koululla on mahdollista jättää 

pihalle leikkivälineitä sekä esim. istutuslaatikot ilman pelkoa ilkivallasta. Me 

emme  voineet liikkua koulun alueella ilman visitor-kortteja. Rehtori kertoi, 

että he eivät niinkään pelkää, että lapsia kaapattaisiin tai vietäisiin pois, vaan 

koululta varastetaan jatkuvasti tavaroita tietokoneista lähtien, jonka vuoksi 

valvontajärjestelmä on ehdoton. 
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Oppilaiden koulupäivä alkaa klo 8.00 ja jo parin minuu-

tin myöhästymisestä tulee merkintä — oppilas ei pääse 

luokkaan ilman koulun ”respasta” haettua myöhästymis-

lappua. Kun kello soi, rehtori on portilla vastaanotta-

massa oppilaita ja lukitsee portit. Samoin iltapäivällä, 

koulu loppuessa klo 15.00, rehtori on portilla ohjaamas-

sa oppilaat ulos. Suomalaisesta tyylistä poiketen oppilaat pitävät koko koulu-

päivän ajan kengät jalassa. Jopa pienet lapset nurseryssä 

ovat koko päivän vaikka kumisaappaat jalassa. Nurserys-

sä ei myöskään nukuta päiväunia vaan koko päivä men-

nään samoilla silmillä. 

Vanhemmat tuovat pienimmät oppilaat portille, mutta 

isommat oppilaat saavat tulla kouluun yksin. Osa oppi-

laista tulee myös pyörällä ja osa potkulaudoilla. Oppilaat 

ovat pääsääntöisesti koulun lähiym-

päristöstä ja kuulemma vanhemmat 

haluavat lapsensa tähän kouluun. Se ei ole ihme, sillä 

koulu on halunnut profiloitua kouluna, jossa taiteella on 

merkittävä rooli. Muista kouluista poiketen oppilailla on 

runsaasti kuvaamataitoa ja musiikkia. Koulu osallistuu 

säännöllisesti erilaisiin taidekilpailuihin ja projekteihin ja 

on myös voittanut niitä. Jokainen koulun oppilas soittaa jotain orkesterisoi-

tinta. Koulu on täynnä värejä ja oppilaiden töitä. Rehtori ja opettaja usko-

vat, että taito- ja taideaineet edistävät oppimista ja sen myötä saavutetaan 

parempia oppimistuloksia. 

Oppilaiden jatkuva testaaminen on suomalaisesta näkö-

kulmasta järjetöntä. Testaaminen painottuu matematiik-

kaan, englannin kieleen sekä scienceen. Jokaisen n. 6-8 

viikkoa kestävän jakson jälkeen oppilaat testataan. Reh-

torilla on järjestelmä joka laskee koulun oppilaiden luke-

misen-, kirjoittamisen ja matematiikan tasot verrattuna 

Lambethin alueen tasoon sekä kansalliseen tasoon. Reh-

torin järjestelmä värittää tulokset punaisella, keltaisella tai vihreällä. Jos oppi-

laan tulokset ovat punaisella, rehtori keskustelee oppilaan ja opettajan kans-

sa. Keskustelun jälkeen on suotavaa, että tulokset nousevat. Testitulosten  

perusteella kouluja ”rankataan” ja vanhemmat yrittävät saada lapsensa mah-

dollisimman hyvin testeissä menestyneeseen kouluun.  
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Kaikista tuloksista piirretään vielä tilastollisia käppyröitä. 

Jos opettajalla ei ole vakituista työsuhdetta ja testitulok-

set pysyvät jatkuvasti alhaalla, rehtori voi olla jatkamat-

ta työsuhdetta. Ihmetystä meissä herätti myös etninen 

profilointi, jota tehtiin täysin avoimesti. Taulukossa ver-

rattiin eri kansallisuusryhmien luku-, kirjoitus- ja mate-

matiikantaitoja. Siinä mainittiin mm. valkoiset britit ja 

valkoiset irlantilaiset. Kuulostaa hurjalta. 

Koulun rehtori ei oikein itsekään uskonut tähän testaus-

järjestelmään, mutta koko maan kattava järjestelmän rattaista on mahdoton-

ta hypätä pois. Käppyrät ja taulukot on tehtävä, koska muuten hänen työ-

suhteensa loppuu. Englanti on edelleen yhteiskunta, jossa luokkaerot kukois-

tavat. Systeemi lienee jäänne muinaisesta ajasta. Saattaa olla, että isolla osalla 

loppuisi työt, jos järjestelmä ajettaisiin alas. Koulutarkastukset ovat myös 

edelleen voimassa. Tosin niitä tehtiin harvemmin n. 2-3:n vuoden välein ja 

tarkastajan täytyi ilmoittaa tulonsa kahta viikkoa aikaisemmin. Aiemmin tar-

kastaja saattoi soittaa aamulla, että hän tulee kouluun iltapäivällä. 

Erityisoppilaille ei ole omia luokkia vaan koulussa puhutaan inkluusiosta. 

Koulussa on johtava erityisopettaja, joka on luonut oman järjestelmän, jonka 

avulla hän pystyy jaottelemaan erilaisten tukien tarpeet. Hänen työtään on 

myös etsiä rahoitusta erilaisiin terapiamuotoihin sekä täyttää erilaisia lomak-

keita. Hän on myös vastuussa apuvälineiden ja materiaalin valmistamisesta 

opettajille. Pienen osan työajastaan hän ehtii myös opettaa oppilaita. Kuu-

limme häneltä esim. Lego-terapiasta, joka vaikutti ihan järkevältä. Erityis-

opettaja oli saanut koululle myös taideterapeutin, joka on paikalla 1pvä/vko. 

Itse pidin erityisesti opettajien tavasta opettaa scienceä. Juuri vierailuviikolla 

oli science-viikko ja koko koulun aiheena oli avaruus. Oppilaat tekivät paljon 

hands-on harjoituksia ja nauttivat niistä silminnähden hurjasti. Kouluun oli 

myös palkattu osa-aikaisesti erityinen 

science opettaja. Lupasin itselleni ainakin 

yrittää tehdä osan ympintunneista samalla 

ajatuksella. 

(Jokainen luokka teki samanlaisen tähti-

kartan. Lopuksi palaset koottiin yhdeksi 

isoksi kappaleeksi.)  
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Lukemisessa ei käytetä erillistä oppikirjaa. Koulus-

sa on hyllyittäin erilaisia kirjoja, joista harjoitel-

laan lukemista. Lukemisen oppiminen pohjautuu 

äännejärjestelmään. Äänteiden opiskelu tuntuu 

suomalaisesta irralliselta teksteihin sitomattomalta 

pänttäämiseltä. Opettajat valmistelevat myös itse 

erilaisia tekstejä riippuen 

opiskeltavasta aiheesta. 

Mielestäni oppilaiden taso 

kirjoittamisessa on korkeal-

la. Käsin kirjoittamiseen pa-

nostetaan tosissaan jo ihan 

alaluokilta asti. Vihoissa käytetään tietynlaista merk-

kaustapaa, jonka avulla oppilas kehittyy kirjoittamisessa 

ja suuntaa ”kirjoittamisen portaissa” ylöspäin. Oppilail-

la on 1h/viikossa tietokoneluokassa. Muutoin oppilaat 

eivät itse käytä sähköisiä oppimisvälineitä. Luokissa on 

toki älytaulut ja dokumenttikamerat.  

Kirjoittamisen opetus on holistista 

eli ilmiöön pohjautuvaa. Kolmas-

luokkalaisilla oli vierailumme ai-

kana aiheena Viktorian aika, jota 

he olivat tutkineet jakson viikko-

jen ajan ja kirjoittivat siihen liitty-

viä asioita mm. kirjeiden muodos-

sa. Osa aiheista tuntui aika vaikeil-

ta (oppilaat olivat 8-9 vuotiaita). 

Heidän piti kirjoittaa kirje, jossa 

kerrottiin Lontoon epäjärjestyk-

sestä ja uudesta sillasta. Aika moni 

ei päässyt työn alkuun ja avustaja 

ottikin suuren joukon ryhmäope-

tustilaan, jossa yritettiin päästä 

kirjeen alkuun yhdessä. 
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Opettajien työaika oppilaiden kanssa on klo 8.00-15.00. Useimmat heistä 

tulevat kouluun klo 7.30 ja lähtevät pois klo 18.00. Opettajien työaikaan 

kuuluu myös viikoittainen kokous, joka alkaa klo 16.00. Opettajilla on palk-

kaan sidottua suunnitteluaikaa 2,5h/viikko. Opettajille ei makseta kouluun 

jäämisestä, mutta kuulemma englantilaiseen työmoraaliin kuuluu tehdä pitkiä 

päiviä, sillä aina löytyy joku, joka tekee työsi, jos sinua ei sattuisi kiinnosta-

maan tehdä pitkiä päiviä. Kilpailu on kovaa ja sen myötä alalla kuin alalla 

tehdään ilmaista työtä ja todella pitkää päivää. Opettajien ylimääräinen aika 

kuluu tuntien valmisteluun, luokan järjestelemiseen ja töiden seinälle laittami-

seen. Opettajalla on oikeus pitää tunnin ruokatauko, mutta harva pitää niin 

pitkää taukoa. Aloittelevan opettajan vuosittainen palkka on £29,664. Kuu-

den työvuoden jälkeen palkka on £40,372. Erityistehtävät ja maisteritutkinto 

nostavat palkkaa kolmen vuoden jälkeen, jolloin se on £48,244. Lisiä voi-

daan maksaa £2,721-£6,646/vuodessa. Kerhotunneista maksetaan £25/tunti. 

Oli todella mielenkiintoista päästä kurkistamaan Reay Primary Schoolin toi-

mintaan. Meidät vastaanotettiin todella ystävällisesti ja vieraanvaraisesti. 

Olimme tervetulleita seuramaan kaikkia tunteja sekä koulun toimintoja. Itse 

pidin siitä, että Job Shadowing mahdollisti monipuolisen tutustumisen eng-

lantilaiseen koulujärjestelmään. Nälkä kasvaa syödessä ja visiot mielessä. Toi-

vottavasti tämä kokemus avaa uusia mahdollisuuksia. Saimme ainakin mie-

lenkiintoisen ja idearikkaan yhteistyökumppanin. 

Pirteää kevään jatkoa kaikille! 

Teksti ja kuvat: Päivi Koskinen, Itä-Hakkilan koulu 

 

(Toim. huom. Punnan kurssi 20.3.2019 oli 1,159 euroa) 
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Yhteysopettajakoulutuksen ja  

jäsentilaisuuden antia 

VOAY:n kevään yhteysopettajakoulutus pidettiin perinteiseen tapaan Sokos 

Hotel Flamingon tiloissa 9.3.2019. Aamupäivän ohjelma oli erityisesti tarkoi-

tettu yhteysopettajille ja iltapäivän osuus oli tällä kertaa avoin kaikille jäse-

nille. 

Aamukahvien ja tervetu-

lotoivotusten jälkeen al-

koi aamupäivän isoin ko-

konaisuus eli luottamus-

miesryhmät. Niissä osallis-

tujat jakaantuivat koulu-

muotojen mukaisiin ryh-

miin. Luottamusmiesten 

johdolla keskusteltiin 

ajankohtaisista kentältä 

nousseista aiheista. Useissa 

ryhmissä keskusteltiin pe-

rusopetuksen vuosityöaikakokeilusta. Pohdintaa aiheuttivat myös tukiopetus-

ohjeet, joiden tulkinnan pulmakohtiin lupasimme saada selvennystä lähiai-

koina. Työterveyshuoltomme toiminta ja palvelut nousivat esille ainakin ala-

koulun opettajien ryhmässä. Harmillisen monilla oli vähemmän onnistuneita 

kokemuksia työterveyshuollossa asioimisesta. Näitäkin terveisiä on välitetty 

jo eteenpäin työsuojeluvaltuutetuillemme. Erityisopettajien keskuudessa he-

rätti huolta erityisopetuksen pienryhmien kasvaminen sekä ryhmien moni-

muotoisuus. Keskustelua aiheutti myös erityisluokissa työskentelevien opetta-

jien koulutustausta. Muodollisesti kelpoisia erityisopettajia kun vaikuttaa ole-

van kovin vähän erityisluokanopettajan tehtävissä. 

Lounastauon jälkeen alkoi jäsentilaisuus, joka oli kerännyt paljon väkeä kuu-

lemaan ja keskustelemaan perusopetuksen vuosityöaikakokeilusta. Mukana 

oli myös muutama kokeilussa mukana oleva opettaja, joilta saimme ajankoh-

taista tietoa kokeiluun liittyen. Kokeilussa on tullut esiin sekä hyviä että pa-

rannettavia asioita ja moni asia tuntuu tällä hetkellä kaatuvan rehtoreiden 

niskaan ja olevan rehtoreiden päätösvallassa. Epäselvissä ja ristiriitaisissa 
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tilanteissa asiat ratkaistaan paikallisessa ohjausryhmässä, jossa on sekä työn-

antajan että VOAY:n edustus. Osallistujien kysymykset vuosityöaikakokeilus-

ta vaihtelivat laidasta laitaan ja mm. sitomattoman ja sidotun työn osuuksia 

laskettiin huolella. Asiaa riitti paljon, joten enemmänkin aikaa vuosityöaika-

kokeilusta keskustelemiseen olisi voitu käyttää. Aiheesta kiinnostuneille vin-

kiksi, että OAJ:n nettisvuilla on kattava tietopaketti aiheesta ja sitä täydenne-

tään edelleen. Sieltä löydät faktat päivänpolttavasta puheenaiheesta. 

Päivän kruunasi eduskuntavaalipaneeli. Paneeliin osallistui SDP:sta Ulla Kau-

kola, Kokoomuksen edustajana Raija Vahasalo, KD:sta Tiina Tammela, Vih-

reistä Maija Rautavaara sekä Perussuomalaisista Kai-Ari Lundell.  Osallistujat 

olivat pääsääntöisesti opettajataustaisia ja selkeästi opetuksen ja koulutuksen 

asioista kiinnostuneita ja niistä tietäviä, joten saimme monipuolisia näkemyk-

siä ajankohtaisiin koulutusasioihin. Kaikkien ehdokkaiden mielestä koulutuk-

sesta leikkaamisen aika on ohi ja koulutukseen tulee tulevalla vaalikaudella 

satsata myös rahallisesti. Käytännön ratkaisuehdotukset asian suhteen vaihte-

livat.  

Vantaalla paljon puhuttaneeseen sisäilmaongelmaan liittyen kaksi ehdokkais-

ta lupasi tarvittaessa toimia homekoirina tilojen puhtautta arvioitaessa. Olisi-

ko tässä vaalilupaus, jonka voisi pitää?  
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Pedagoginen ahdistus  

Kyllä voi pientä pedagogia ahdistaa.  

Tällä hetkellä ahdistuksia on muun muassa:  

• Ilmastonmuutosahdis-

tus  

• Toksinen maskuliinisuus 

-ahdistus  

• Dieselahdistus  

• Sukupuolisensitiivisyys  

-ahdistus  

• Vaaliahdistus  

• Vyötärölihavuus- 

ahdistus  

• Lihansyöntiahdistus  

• TVA-ahdistus  

• VTA-ahdistus 

• PeeAa-ahdistus 

• Alkoholiahdistus  

Tekee elämän hankalaksi, kun aamulla pitää miettiä taas uusi ahdistuksen ai-

he. Heti alkaa ahdistamaan, jos ei ole tiedostava ihminen ja ahdistu tärkeistä 

yhteiskunnallisista aiheista. Hiipii mieleen, onko tässä ollenkaan valmis opet-

tamaan lapsille, kuinka ahdistuksen kautta maailmaa muutetaan!  

Vanhan pedagogian ja maailman aikaan ajateltiin, että me voimme tehdä 

maailmasta paremman paikan. Onneksi se harhakäsitys saatiin pyyhittyä  

Facebookin ja Twitterin myötä pois ja nyt voimme keskittyä jokaisen  

itseoppineen Nostradamuksen ennustuksiin tuhkasta ja tulikivestä.  

Pedagogian piirinmestari 
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www.voay.fi 

www.facebook.com/vantaan.oay 

Keväisiä jäsenetuja 

 


