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Mielenkiintoinen lukuvuosi käynnistyi 

Uusi lukuvuosi käynnistyi taas kahden veso-päivän voimin, mikä varmasti ja-

kaa mielipiteitä opettajien keskuudessa. Niin tai näin, luvassa on taas monen-

laisia arkea ilostuttavia kohtaamisia ja tapahtumia, mutta epäilemättä myös 

paljon niitä kuormittaviakin asioita, joiden keskellä joudumme luovimaan. 

OAJ nimesi tämän lukuvuoden työhyvinvoinnin teemavuodeksi ja pyrkii 

omalta osaltaan nostamaan esille työhyvinvoinnin tärkeää sanomaa ja keinoja 

työkyvyn ylläpitämiseksi. Myös Vantaa aloittaa #ollaanihmisiksi -kampanjan, 

jonka tarkoituksena on nostaa esille eri ammattiryhmien kokemaa väkivaltaa ja 

epäasiallista kohtelua.

 

Työhyvinvointiin läheisesti liittyy myös kolmiportaisen tuen toimivuus ja ai-

heesta tehty tutkimus. Tulokset olivat odotettuja, parannusta tuen toteutumi-

seen kaivataan. Yläkoulut nousivat tässä erityisesti esille, mutta toki parannet-

tavaa on muuallakin. Asiaa lähdetään korjaamaan koulutuksen avulla ja jonkin 



verran luvassa on myös lisäresurssia. Lisäksi tarkoituksena on selkeyttää ylipää-

tään kolmiportaisen tuen prosessia ja tuen muotoja niin oppilaille, vanhem-

mille, kuin opettajillekin. 

Erityisen mielenkiintoiseksi ja jopa jännittäväksi tämän lukuvuoden tekee päät-

tyvät sopimukset. Itseäni ainakin jännittää tuleva sopimuskevät. Monen järjes-

tön sopimukset ovat keväällä katkolla, niin myös opettajien sopimus. Paljon 

on ollut puhetta kikyn poistamisesta ja naisvaltaisten alojen muita kovemmista 

korotuksista, mutta ilmaiseksi noista kumpaakaan ei saada. Lomarahaleikkauk-

set loppuivat viime kesään, mutta kikyn tuoma työajanpidennys on pysyväksi 

suunniteltu, eikä työnantajapuoli siitä varmastikaan halvalla luovu.  

Maailman taloudesta on kuultu erilaisia yskähtelyn viestejä, eikä se lupaa mi-

tään hyvää ajatellen toiveita vientiteollisuuden palkankorotuksia kovemmista 

korotuksista. Moni on väläytellyt opettajien lakkoasettakin ja lakkojen kautta 

jotkin alat ovatkin saaneet normaalia suurempia korotuksia. Mikä lienee sitten 

opettajien lakon todennäköisyys ja mahdollisella lakolla saavutettu etu, jää nyt 

tässä arvailematta. Epäilemättä tätäkin aihetta sivutaan syksyn yhteysopettaja-

risteilyllä, jossa yhtenä puhujana toimii 

OAJ:n ja JUKO:n puheenjohtaja Olli 

Luukkainen.  

Toivotan kaikille oikein työhyvinvointi-

painotteista lukuvuotta, tarkkailkaa jaksa-

mistanne. VOAY järjestää paljon työhy-

vinvointia tukevaa toimintaa ja jä-

senetuja, joten seuratkaa tiedotusta leh-

dessämme, Facebookissa ja kotisivuil-

lamme.  

Antti Karetie 

VOAY:n puheenjohtaja  

P.S. Päivittäkää myös koulutietojanne 

OAJ:n jäsenrekisteriin, jotta äänestyslistat 

tulevissa vaaleissa olisivat mahdollisim-

man hyvin ajan tasalla. Hallitusvaaleja lu-

vassa vasta vuoden päästä, mutta puheen-

johtajaa päästään valitsemaan jo tänä syk-

synä seuraavalle kaksivuotiskaudelle. 

 



Pääluottamusmiehen näppäimistöltä 

HUHUPUHEITA? 

Syksyn aikaan sain kuulla, että varmana tietona kerrotaan Vantaan paikallisyh-

distyksen ja pääluottamusmiehen sopineen aikoinaan työnantajan kanssa, että 

yläkoulun opettajien hyvin tuntema TET-leikkaus otetaan käyttöön. Tämän 

vuoksi ainakin allekirjoittanut on vastaanottanut jo muutamia hyvin tuohtu-

neita yhteydenottoja jäseniltä. Vaikka syyllisten on tunnetusti tapana kiistää 

konnantyönsä, jatka lukemista.  

Sopimuskohta, johon TET-leikkaus perustuu, on erittäin vanha, ja sitä ei ole 

alun perin tehty leikkuriksi vaan muita tarpeita varten. Työnantajan tapa tul-

kita sopimusta on muuttunut. En siis syytä vähäisimmässäkään määrin OAJ:n 

neuvottelijoita ja asiantuntijoita tilanteesta – en myöskään syytä tilanteesta jär-

jestön puheenjohtajaa. Sopimus on kuin se luetaan. Emme kiitä oppitunnista 

mutta muistamme opetuksen jatkossa. 

VAIHTOEHTOJA TUNTIPANKILLE? 

Opettajat olivat ymmärrettävästi aiheellisesti näreissään siitä, että aiemmin lu-

kuvuoden aikana TET-tunnit täytyi korvata, eli meillä oli käytössä tuntipankki, 

jonka sopimuksen- ja tarkoituksenmukaisuus myös järjestön puolelta ponnek-

kaasti kyseenalaistettiin. Tuntipankit eivät ole sopimuksen mukaisia. 

Kuten aiemminkin olen kertonut tämän julkaisun sivuilla, 

olin ennakkoon varoittanut niitä opettajia, jotka ammatti-

yhdistystoiminnassa ja jäsenen ominaisuudessa kovin kär-

kevästi nostivat esille työnantajalle kuuluvan velvollisuu-

den järjestää opettajille tehtäviä TET-jakson aikana. Mie-

lestäni toki ideaalitilanteessa opettajia olisi voitu hyödyn-

tää mainitun TET-jakson aikana yhteisopettajuuden, tu-

kiopetuksen yms. koulujen ja opetuksen kannalta aidosti 

hyödyllisten tehtävien suorittamisessa. 

Epäonnekseni olen Kemistä kotoisin, ja tiesin Kemissä kokeillun ja vähintäänkin 

keskustellun vuotuisen opetusvelvollisuuden käyttöönotosta.  Muistini mukaan 

silloinen pääluottamusmieskin varoitteli tuntipankkiakin epämiellyttävämmästä 

vaihtoehdosta. Elettiinkö aikaa, jolloin vielä lapsekkaastikin uskottiin tien kul-

kevan jatkuvan kasvun ja parannusten maastossa – liki itsestään! Lomautukses-

takin oli ehtinyt vierähtää kelpo tovi.  



VUOTUINEN TYÖAJAN TARKASTELU OTETTIIN KÄYTTÖÖN 

Vantaan kaupunki otti käyttöön hataran muistini mukaan lukuvuodesta 2012-

2013 alkaen vuotuisen opetusvelvollisuuden tarkastelun. Kun työnantaja il-

moitti ottavansa sen käyttöön, oli täysin selvää mitä tämä tarkoittaa – TET-

tuntileikkausta ja ehkä jotakin huomattavasti pahempaakin... Yhdistys ja tuol-

loinen luottamusmiesorganisaatio esittivät parempia vaihtoehtoja työnanta-

jalle: puolet nuorista TET-jaksolle ja puolet saa perusasteen viimeisenä vuotena 

tehostettua opetusta.  Vantaa oli silloinkin erittäin monikulttuurinen kaupunki, 

joten kieleen ja oppimisvaikeuksiin suunnatun lisätuen vaikutus olisi ollut huo-

mattava. Mutta työnantaja valitsi toisin, pysyy kerran päättämässään ja perus-

taa vuosi vuodelta enemmän kymppiluokkia.  

HYVÄÄ JOHTAMISTA? 

Nyt aikaisempi tuntipankkijärjestelmäkään ei näyttänyt möröltä. Rehtorit oli-

vat käyttäneet tuntipankkijärjestelmää ammattiyhdistyslasien läpikin katsotta-

essa pääsääntöisesti hyvin järkevällä tavalla. Nykytilanteessa noheva rehtori 

varmaankin pohtisi asiaa vaikkapa lisääntyneen testauksen ja siihen liittyvien 

muiden tehtävien kannalta. Esimiesten työkalupakista katosi vaikuttavuuden 

sekä opettajien jaksamisen ja oikeudenmukaisuuden kokemuksen kannalta kes-

keinen väline.  Säästäminen kävi arvioni mukaan kalliiksi tarkastellessani kunta-

10-tulosten kehittymistä.  

Valitettavasti strategisen johtamisen hy-

vää tulosta ei takaa se, että työnantaja te-

kee sen, minkä voi. Miksi työnantaja siis 

lähti kiristämään tet-tuntien käytänteitä? 

Vastaus on varsin karu: työnantaja hyö-

dynsi nimellisen säästötavoitteen vuoksi 

OAJ:n ja KT:n yhteisesti hyväksymässä so-

pimuksessa ollutta mahdollisuutta ottaa 

käyttöön opetusvelvollisuuden vuotuinen 

tarkastelu. Työnantaja ei siis riko sopi-

musta TET-leikkauksen suhteen – vaikka 

tulkinta sisältää ongelmallisuutta.  Vaikka 

työnantajan menettely olikin sopimuksen 

mukaista, sain tuolloin puheenjohtajana 

vahvan tuen sille työlle, jolla koko yhdis-

tys yritti TET-leikkausta estää.  

 



 

 

                                      HYVÄ OPETUS TARVITSEE HYVÄT RESURSSIT 

     Kuntapäättäjät eivät voi piiloutua virkamiesjohdon selän taakse sopi- 

      mustulkinnan vaikutuksia käsiteltäessä. Asia on vaikea. Osaamisen ja  

      tilanteen hahmottamisen suhteen yhdistykset antavat             

       halukkaasti tietoa sitä etsiville poliitikoille. Kestävä ja  

        laadukas kehitystyö edellyttää rahaa. Ilman sitä  

        saadaan sirkustemppuja, joiden hohde häviää  

        yllättävän nopeasti. Perusta Vantaalla on hyvä.  

        Sivistystoimeen sijoitettu lisärahoitus tuottaisi  

         pörssisijoituksia suuremman tuoton lyhyelläkin  

         aikavälillä. Pahimmassakin tapauksessa kerromme  

         osaltamme, miten saada rajalliset resurssit  

          tehokkaimpaan mahdolliseen työhön  

          kuntalaisten parhaaksi.  

 

 

LÖYTYISIKÖ RATKAISU? 

VOAY on jatkuvasti pitänyt asian listallaan. Ja aiheellisesti opettajat ovat tyyty-

mättömiä. Koska työnantaja toimii asiassa sopimuksen kirjainta rikkomatta, on 

ratkaisun löydyttävä muuta reittiä. Viittaus mahdollisuuteen sopia paikallisesti 

sopimusta paremmin tässä kohtaa lähentelee epärehellisyyttä. TET-jaksolle 

osallistuvien ryhmien puolittaminen siten, että puolet oppilaista on koulussa, 

mahdollistaisi yhä ysiluokkalaisten tehostetun opetuksen. Suomi toisena kielenä 

-oppilaiden määrä on tänään huomattavasti suurempi kuin kerrotussa, kaukai-

sessa menneisyydessä. Vaikka aineenopettajien mahdollisuudet eriyttää ”ylös-

päin” lienevät peräti riittävät, ei puolikkaan ryhmän opettaminen liene pa-

hasta tältäkään kannalta. (Pahoittelen, jos lukion opettajat tuntevat tiettyä kat-

keruutta lukiessaan. Tiedämme ryhmäkokojen suuruuden Vantaan lukioissa.) 

On työhyvinvoinnin teemavuosi. Olisiko nyt tilaisuus pohtia TET-jaksoa ja 

vuotuista opetusvelvollisuutta tältäkin kannalta. Jos lupa saadaan, meillä lienee 

tiettyä valmiutta sopia vaikka vanhanmallisesta tuntipankista. Olkaa yhtey-

dessä, jos tämä ei missään tapauksessa Teille käy. Ratkaisuun liittyvät merkittä-

vät riskit lienevät helposti tunnistettavissa.  



Paikallisesti on mahdollista toimia ja sopia sopimusta paremmin ja aikaisemmin 

kirjoitettua ei tule missään tapauksessa tulkita ”Kaikki on huonosti, mitään ei 

voida tehdä, paetkaa!” -tyyliseksi viestiksi. Esitetyt epäkohdat ovat usein on-

neksemme harvinaisia onnenkantamoisia, joskus laajoja ongelmia. Työnantaja 

on ymmärtänyt S2-oppilaiden osuuden vaikuttavan opettajantyön vaativuu-

teen ja kuormittavuuteen. Moni opettaja on löytänyt suoranaisen pelastuksen 

kaupungin tuella järjestetystä mahdollisuudesta pätevöityä erityisopetuksen 

opettajaksi.  

Kaupungin linjaus sivutoimisten tuntiopettajien mahdollisuudesta osoittaa yh-

teispäätoimisuus palvelussuhteen jo alettua ei perustu sopimukseen vaan työn-

antajan päätökseen.  

UHKAKUVIA? 

Tarkka lukija huomasi erään kohdan. Onnea! Vuotuinen opetusvelvollisuus 

tarkoittaa siis todellakin sitä, että opettajille maksetaan toteutuneiden oppitun-

tien perusteella palkka. En tässä avaa asiaa pidemmälle.  

Paikallisessa ja valtakunnallisessa toiminnassa törmää toisinaan siihen, että uh-

kakuvista puhuminen katsotaan niiden edistämiseksi. Kokemusteni perusteella 

työnantajan edustajat ovat erittäin hyvin selvillä noudatettavan OVTES:n tar-

joamista mahdollisuuksista vastaavan kaltaisiin ratkaisuihin. Sama koskee tuo-

mioistuinten päätöksiä. Lisäksi vaikenemalla luodaan helposti tilanne, jossa 

opettajien kyky pohtia perustuu jollekin muulle kuin realistiselle tilannearviolle 

ja analyysille. Sitä paitsi, useimmat työnantajat ymmärtävät, että kun painetta 

letkussa lisätään, jossakin vaiheessa letku ratkeaa. Silloin kärsivät etenkin oppi-

laat, eivätkä vanhemmat/äänestäjät/veronmaksajat ole tyytyväisiä.  

OPINTOVAPAASTA 

Luottamusmiehet ovat saaneet huomioitavan runsaasti 

yhteydenottoja opintovapaan suhteen ja näin pitääkin 

olla, sillä on kerrottu jopa sellaisesta, että esimies on il-

moittanut opintovapaasta kysyneelle, että tämän tulee 

hankkia opintovapaalle yksikössä työskentelevien kolle-

goiden hyväksyntä. Kyseessä on yksittäisen esimiehen 

toiminta, jolle ei viraston henkilöstöyksiköstä ymmär-

rystä heru. Opintovapaata ei siis rajoita edes viereisen 

luokan opettaja. 

 

 



LOPUKSI 

Voimme ymmärtää hallinnon haasteet, joskin hy-

väksymistä on turha odottaa, ongelmien ratkaisujen 

riippuessa resurssien, eli rahan niukkuudesta. Nä-

emme kuitenkin kasvatuksen, koulutuksen ja ope-

tuksen poikkeuksellisen runsaasti inhimillistä hyvää 

ja taloudellista kasvua tuottavana hiilineutraalina 

investointina tulevaisuuteen. Sen sijaan en voi käsit-

tää esim. työnantajan linjausta esim. TET-jakson, 

ylituntikaton, YS-ajan ja eräiden muiden hintalaput-

tomien ja syysalehinnoin ratkaistavissa olevien lin-

jausten kohdalla. Ne eivät vähäisimmässäkään mää-

rin tuota laadukkaampia palveluita, vaikka visuaali-

sesti ansiokkaalla slaidilla muuta väitetäisiin.  

Paljon jää siis tehtäväksi; paikallisesti ja valtakunnan tasolla. 

Sami Markkanen 

Pääluottamusmies JUKO/OAJ 

050 3145131 

 

KUTSU 50 ja 60 vuotta täyttäville jäsenille 

Oletko syntynyt 1959 tai 1969? Tule juhlimaan kanssamme tasavuosiasi 

1.11.2019 klo 18.00.  

Juhlat pidetään Wanhassa Bäckbyssä, 

Viertolassa. Luvassa on hyvää ruokaa,  

juomaa ja seuraa. 

Ilmoittautumiset 25.10.2019 mennessä: 

https://forms.gle/ckZuyTnRkwsB5orP7 

Tervetuloa! 

VOAY:n hallitus 

 

  

https://forms.gle/ckZuyTnRkwsB5orP7


Kulttuuria ja virkistystä 

Voay tarjoaa edullisia teatteri- ja konserttilippuja jäsenille. Voit tilata lipun 

myös avecille normaalihinnalla. Jäsenhinnalla lippuja myydään vain jäsenille ja 

siksi tarvitsemme tilaukseen jäsenen nimen/nimet.  

Liput tilataan VOAY:n sivuilta löytyvän lomakkeen kautta 

http://www.voay.fi/jasenedut/kulttuuria/ tai sähköpostilla  

kulttuuri.voay@gmail.com 

Maksa liput tilille FI14 21901800 003414 saatuasi varmistuksen varauksesta. Il-

moita nimesi, koulusi sekä lippujen määrä. Liput lähetetään koululle ennen esi-

tystä.  

Lisätietoja: kulttuuri.voay@gmail.com / Arja Kaarto ja Annamaria Kolari 

 

Lippuja tällä hetkellä saatavissa seuraaviin: 

Suomen Kansallisooppera 

CircOpera     

KIIRE!!! Liput varattava ja maksettava 15.9.19 mennessä! 

la 16.11.19 klo 14.00 2. parvi.  

Lipun hinta jäsenille 59 e, lapsille 47, muille 79 e. 

Balettioppilaitos esittää: Pähkinänsärkijä 

To 12.12.19 klo 18.00 Alminsali.  

Lipun hinta jäsenille 20 e, muille 25 e. 

 

Teatteri Jurkka 

Puhdistus 

Pe 8.11.19 klo 19.00.  

Liput jäsenille 18 e, muille 27 e. 

 

Suomen Kansallisteatteri 

Koiramäen Suomen historia (1 lippu jäljellä) 

la 5.10.19 klo 13.00 Pieni näyttämö.  

Lipun hinta jäsenille 28 e, lapsille 20, muille 38  

http://www.voay.fi/jasenedut/kulttuuria/


Musta laatikko 14 

ti 8.10.19 klo 19.00 Suuri näyttämö.  

Lipun hinta jäsenille 22 e, muille 31 e. 

pe 11.10.19 klo 19.00 Suuri näyttämö.  

Lipun hinta jäsenille 22 e, muille 31 e. 

 

Helsingin Kaupunginteatteri 

Pieni merenneito 

la 5.10.19 klo 13.00 Suuri näyttämö.  

Lipun hinta jäsenille 60 e, lapsille 41 e, muille 83 e 

Vihainen leski 

La 09.11.2019 klo 19:00 Suuri näyttämö.  

Lipun hinta jäsenille 35 e, muille 45 e. 

Parasta elämässä 

la 23.11.19 klo 19.00 Pieni näyttämö.  

Lipun hinta jäsenille 26 e, muille 36 e 

 

Ylioppilaskunnan Laulajien joulukonsertti 

La 21.12.19 klo 15.00 Johanneksenkirkko.  

Liput jäsenille 25 e, muille 38,50 e. 

 

  



Koulutuskalenteri, syksy 2019 

 

Elo-

kuu 

Elobileet 23.8.  jäsenet VOAY Vanha Bäckby  

 

Uusien opetta-

jien ilta 27.8. 

Vantaan uudet opettajat PY VOAY:n toi-

mistotilat, 

Talkootie 7, 

Vantaa 

Syys-

kuu 

Työhyvinvointi-

päivät 6.-7.9. 

jäsenet VOAY Haikon Kar-

tano 

 

Virtaa opetta-

jille,  

VOPE-koulutus, 

21.-22.9. 

jäsenet PKS seuraa ilmoit-

telua 

 

Perhevapaa-ilta 

(seuraa ilmoitte-

lua tarkem-

masta ajasta) 

jäsenet PY VOAY:n toi-

mistotilat, 

Talkootie 7, 

Vantaa 

Loka-

kuu 

VOAY:n syysko-

kous 23.10. 

jäsenet VOAY VOAY:n toi-

mistotilat, 

Talkootie 7, 

Vantaa 
 

Yhteysopettaja-

koulutus  

25.-27.10. 

yhteysopettajat VOAY Tukholman ris-

teily 

Mar-

ras-

kuu 

KOPE-koulutus 

2.-3.11. 

jäsenet, jotka ovat yli 40-

vuotiaita ja/tai yli 15 

vuotta opetusalalla työs-

kennelleitä 

PKS Seuraa ilmoit-

telua 

 

NOPE-koulu-

tus    

jäsenet, jotka ovat alle 

35-vuotiaita tai on alle 5 

vuotta työkokemusta 

OAJ Seuraa OAJ:n 

ilmoituksia elo-

kuussa 

 

Kannattaa seurata ilmoittelua yhteysopettajien ilmoittelun lisäksi Facebookista 

(esim. Vantaan OAY, OAJ:n Vantaan paikallisyhdistys), nettisivuilta (esim. 

voay.fi, oajpaakaupunkiseutu.fi) ja Opettaja-lehdistä! 

 

 

 


