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Sköt om er! 

Tämä lukuvuosi on OAJn toimesta nimetty työhyvinvoinnin ja työssäjaksa-

misen lukuvuodeksi. Näinä marraskuun pimeinä päivinä on helppo huomata, 

miksi on niin tärkeää pitää itsestä ja myös kollegoista huolta. Jatkuva kiire, 

tekemättömien töiden todo-listat, uudet oppimisympäristöt, ops:n todelliset 

ja kuvitellut vaatimukset, oppilaiden rauhattomuus, huoltajien vaativat viestit 

ja milloin mikäkin asia vievät energiaa. Myös pimeys ulkona useimmilta vie 

enemmän kuin tuo energiaa — vaikka kynttilöiden polttaminen onkin kivaa. 

Olemme puhuneet luokassa ryhmäilmiöistä ja siitä kuinka helposti erilaiset 

tunnetilat ja toisaalta myös vaikka rauhattomuus luokassa leviää. Siitäkin 

olemme keskustelleet, kuinka se, mihin keskittyy, tuppaa lisääntymään. Siksi 

on hyvä aina välillä kysellä itseltään, mitä tuo milloinkin siihen yhteisöön, 

jonka jäsenenä on. Tuoko mukanaan energiaa antavia vai toisten energiaa 

syöviä asioita? 

Mitä tiukemmissa tilanteissa joudumme olemaan, sitä tärkeämpää on edes 

yrittää löytää tilanteesta myös jotakin hyvää. Koska olemme inhimillisiä, se 

voi välillä olla äärimmäisen vaikeaa. Eikä kukaan jaksa olla positiivinen kai-

ken aikaa. Mutta kannattaa valita huolellisesti aika ja paikka, jossa purkaa 

itselle kertynyttä negatiivista tunnetaakkaa, sekä myös kenelle sen purkaa. 

Jokaiselle (varsinkin murrosikäisten kanssa työskentelevälle) sitä taakkaa ni-

mittäin kyllä väkisinkin kertyy. Ja toisaalta hyvä myös niin, koska oman taak-

kansa jakaminen opettajalle on suuri luottamuksenosoitus lapselta/nuorelta, 

vaikkei se taatusti vastaanottajasta siltä tunnu. Yksi hyvä paikka purkaa tun-

nekuormaa on hyvä työnohjaus. Mielestäni sen pitäisi kuulua jokaisen opet-

tajan perusoikeuksiin! 

Mitä enemmän tuomme mukanamme myönteistä energiaa yhteisiin tilantei-

siin, sitä paremmin voimme työ-

yhteisönä, mikä vuorostaan heijas-

tuu jokaisen yhteisön jäsenen  

hyvinvointiin ja jaksamiseen.  

 

Ulla Puukangas 
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Vantaan Digione-hanke 

Elokuun alussa julkistettiin tieto Digione hankkeesta, johon Business Finland 

sijoittaa neljän vuoden aikana 5,4 miljoonaa euroa ja Vantaan kaupunki sa-

man 5,4 miljoonaa. Yhteensä noin 11 miljoonan euron hanke on kunnianhi-

moinen, mutta vaikuttaa siltä, että tosissaan on lähdetty liikkeelle. Rahoitusta 

tullaan tarvitsemaan varmasti lisää, mutta hankkeesta kiinnostuneita näyttää 

olevan. 

Hankkeen tavoitteena on lyhyesti lainattuna ei enempää tai vähempää kuin: 

• koko Suomen lasten ja nuorten hyvinvointi ja oppiminen 

• luoda kansallinen digitaalinen alusta ja ekosysteemi, johon voivat liittyä 

kaikki halukkaat opetuksen järjestäjät, palvelujen tuottajat ja muut kou-

lutusalan toimijat 

Tiivistäen sanottuna tässä pyritään liittämään jollakin tavoin yhteen kaikki 

hallinnon, oppilaan, opettajan, opetussuunnitelman, oppimateriaalien tuot-

tajien jne. data ja materiaali mahdollisimman helposti käytössä olevaksi pa-

ketiksi. Tosiasiahan on, että meillä on valtavasti tietoa, joka on hyvin irrallis-

ta ja eri ohjelmiin syötettynä. Tätä palapeliä sitten kukin tahollaan rakentaa 

ja yrittää tulkita. Lopputuloksena valtavasti työtä, jonka voisi hoitaa paljon 

helpomminkin.   

Kansantajuisena esimerkkinä tulee mieleen vaikkapa joukkoliikenteen aika-

taulut. Alun perin meillä on ollut jokaisen linjan omat yksittäiset paperiset 

aikataulut. Näitä aikatauluja ihmiset sitten ovat haalineet ja tulkinneet, jotta 

osaavat olla pysäkeillä ajallaan. Kesä- tai talviaikataulujen vaihtuessa tai yllät-

tävien muutosten vuoksi, kaikki alkaa taas alusta. Entä jos olikin paikassa, jos-

ta ei normaalisti liikkunut? Oli lähdettävä uutta aikataulua etsimään. Internet 

ja älypuhelimien käyttö mullisti tämän ja myöhempi aikatauludatan rajapin-

tojen avaaminen mahdollisti erilaisille applikaatioiden kehittäjille kaiken lii-

kennedatan hyödyntämisen ja ohjelmien kehittämisen. Nyt matkustaja voi 

milloin ja missä vain hakea lähimmät yhteydet jatkoyhteyksineen paikasta A 

paikkaan B ja halutessaan seurata joukkoliikennevälineiden kulkua reaaliai-

kaisesti kartalla. Vain kymmenen vuotta sitten oltiin vielä aika kaukana tästä. 

Koulumaailma lienee esimerkkiin peilaten jossakin paperisen aikataulun ja 

internetin läpilyönnin välimaastossa. 
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Mitä tämä sitten voisi tarkoittaa koulumaailmassa opettajia ajatellen? Voisiko 

oppimiskokonaisuuden suunnittelu mennä vaikka seuraavalla tavalla: Poimi-

taan sähköisessä järjestelmässä sisällöt ja tavoitteet opetussuunnitelmasta, lisä-

tään sähköiset tai muut oppimateriaalit, pedagogiset asiakirjat peilautuvat 

automaattisesti tavoitteisiin, lukujärjestystiedot tai muita hallinnollisia tietoja 

siirtyy hallinnon jär-

jestelmistä, oppimi-

sen seuraaminen ja 

arviointi kulkevat 

koko ajan mukana 

ja tallentuvat. Koko 

prosessi on oppilai-

den ja kotien nähtä-

vissä ja siirtyy myös 

automaattisesti hal-

linnon järjestelmiin. 

Mitenkään mahdo-

tonta tämä ei ole ja 

tähän suuntaan on 

vahvoja visioita.  

Mikäli lopputulos on yhtään halutun kaltainen, niin itse näen opettajan työ-

hön tulevan monia helpottavia elementtejä, kun asioita automatisoidaan ja 

käytetään yhteensopivia ja keskenään keskustelevia ohjelmia ja palveluita 

(ekosysteemi). Ehkä kuriositeettina tässä voi mainita, että asuntokaupatkin 

voi tehdä nykyisin sähköisesti asuntolainan hakemisen lisäksi, mutta pedago-

gista asiakirjaa ei vain millään voi allekirjoittaa sähköisesti. Olisi kai se ihan 

tavatonta. 

Tässä jutussa asia tulee esitettyä asiaa sivusta seuranneen sanoin ja silmin, eikä 

kokonaiskuva asiasta välttämättä välity juuri oikeassa laajuudessaan tai täysin 

oikeanlaisena, mutta tähän suuntaan mennään ja hyvä niin. Työ ja valtavien 

datamäärien käsittely, jonka koneet voivat tehdä ja tekevät usein ihmistä no-

peammin ja paremmin, kannattaa automatisoida. Meille opettajille kuitenkin 

jää se tärkein tehtävä eli toimiminen vuorovaikutuksessa lasten ja nuorten 

kanssa. Ainakaan toistaiseksi koneet eivät tässä ihmiselle pärjää ja hyvä niin. 

Antti Karetie 

VOAY:n puheenjohtaja 
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Syksyn satoa 

(Kirjoitus pohjautuu yhteysopettajakoulutuksessa esitettyyn puheeseen.) 

Olen mielessäni ja julkisestikin kironnut sitä, 

että vuosituhannen vaihteessa opettajien uupu-

minen nostettiin joka käänteessä esille. Tarkoi-

tuksena on varmasti ollut ennaltaehkäistä on-

gelman pahenemista. Tämän sijaan totutimme 

virkamiehet ja poliittiset päättäjät uhkakuvaan, 

joka ei toteutunut niin laajana ja syvänä kuin 

viestintämme antoi olettaa. Vai muistanko 

tuon aikaista keskustelua ja tiedotusta väärin? 

Miesmuisti on yllättävän lyhyt. Kenenkään ei 

tule myöskään tarkastella tilannetta ainoastaan 

oman mielialansa ja kokemuksensa kautta. Vä-

synyt olettaa muidenkin olevan väsyneitä, in-

nostunut ei ehkä huomaa toisten väsymistä, 

joka pitkäkestoisena johtaa uupumiseen. 

Kasautuvia haasteita 

Olen törmännyt lukuvuoden 2019 alusta läh-

tien lukuisiin tilanteisiin, joissa taustalla on ar-

vioni mukaan työnkuvan muutos ja/tai maa-

hanmuuttotaustaisten oppilaiden määrän suh-

teellinen lisääntyminen oppilasjoukossa. Van-

taan perusopetuksen oppilaista jo neljäsosa 

kuuluu uusien suomalaisten ryhmään. Joukko 

on erittäin heterogeeninen ja selvyyden vuoksi 

todettakoon, että suurin osa näistä vanhemmis-

ta pyrkii aivan varmasti menestymään työelä-

mässä ja tarjoamaan lapsilleen mahdollisim-

man hyvän tulevaisuuden. Sen tulevaisuuden 

saavuttamisessa koko kasvatuksen, opetuksen   

  ja koulutuksen palvelutuotanto on keskeisessä 

  asemassa.  

Ajankohtaista Vantaalla  

• YS-aika  

• KIKY-aika 

• virkavapaudet 

• palkanlaskennan 

haasteet 

• vuotuinen 

opetusvelvollisuus 

(TET-leikkaus)  

• tiukka linja 

virkavapauksien 

myöntämisen 

suhteen 

• projektit, 

kirjaamiset yms. 

työn paisuminen 

• opettajien 

jaksaminen 
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Mikä on siis mennyt pieleen? Alueiden eriyty-

mistä ei ole kyetty estämään. Merkittävä osa 

uusista suomalaisista asuu alueilla, joiden sosio-

ekonominen status on jo ennen maahanmuut-

toa ollut keskimääräistä heikompi. Kaavoitus-

politiikka on pahasti epäonnistunut estämään 

alueiden eriytymiskehitystä. Monien maahan-

muuttajaryhmien työllisyysaste on edelleen to-

della heikko. Vanhempien työllistymisen estee-

nä ei pitäisi olla sukunimen, hunnun tai muun 

vastaavan seikan muodostama muuri. Erityisen 

huolestuttavana tulevaisuuden kannalta pidän sitä, että talouden asiantunti-

joiden ennustama taantuma ja pahimmillaan lama ei ainakaan maahanmuut-

tajataustaisten henkilöiden työllistymistä helpota.  

Lähikouluperiaatteen ajatuksena on ollut estää koulujen eriytymistä ja kou-

lushoppailua. Kaunis ajatus tämäkin. Mutta pelkään tietäväni sekä yleisellä 

tasolla että yksittäistapausten perusteella vanhempien (mikäli vain mahdollis-

ta) muuttavan sellaiselle alueelle, joka ei heidän mielikuvissaan pidä sisällään 

haastavien alueiden peikkoja. Älkää aliarvioiko edes väärälle tiedolle perus-

tuvien mielikuvien voimaa vanhempien pohtiessa lastensa parasta!  

Onnistunut kotoutuminen on varsin haastava prosessi, jonka onnistumiseen 

vaikuttavat monet tekijät, joista vähäisin ei ole maahanmuuttajataustaisten 

oppilaiden määrä koulussa. On suoranaista heitteillejättöä sallia tilanne, jossa 

toisessa vantaalaisessa koulussa uusien suomalaisten osuus on yli 60% ja toi-

sessa osuus on alle 10%. Tehokkaim-

paan mahdolliseen kotoutumiseen 

ensiksi mainitussa en usko Vantaalla 

resurssien riittävän. Öljyä kun ei tois-

taiseksi Vantaalta ole löytynyt. Halu-

an painottaa, että tiedän monikult-

tuurisimmissa kouluissa tehtävän erit-

täin laadukasta työtä ja tiedän Van-

taan kaupungin tunnistavan näiden 

koulujen tarpeet, joka näkyy esimer-

kiksi lisärahoituksena. Tästä koulut ja 

työnantaja ansaitsevat kiitoksemme. 
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Kolmiportainen tuki 

Kolmiportainen tuki on rakennettu kauniille ajatukselle sekin: kaikki lapset ja 

nuoret opiskelevat yhdessä riittävän tuen varassa, ilman segregaatiota. Vaik-

ka emme saa väheksyä kaupungin haastavassa taloustilanteessa tekemää työ-

tä ryhmäkokojen kohtuullisena pitämisen ja riittävän tuen mahdollistamisen 

suhteen, ei tässä allekirjoittaneelle saapuneiden yhteydenottojen perusteella 

ole kaikilta osin onnistuttu.  Asian kuittaaminen sillä, että järjestelmä on hy-

vä, mutta resurssit puuttuvat, on turhaa puhetta. Opettajina me tiedämme 

sen jo.  

Lukijalle ei liene vierasta huomio asiakirjojen laatimisen merkittävästä lisään-

tymisestä. Olen usein todennut, että hallinto arvostaa toimintaa, jonka se 

omasta toiminnastaan tunnistaa. Sikäli kun joku opettaja vielä jaksaa tämän 

tiimoilta allekirjoittaneeseen tai yhdistykseen olla yhteydessä, käy selväksi, 

kuinka opettajan sitoutuneisuutta ja jaksamista raastavaa on laatia kauniita 

ajatuksia sisältäviä asiakirjoja, joiden toteutumiseen laatijallakin on vaikeuksia 

uskoa. Väitetään jopa, että tuon ajan voisi tehokkaamminkin oppilaan hy-

väksi käyttää.  

 

Opettajan työ muutoksessa 

Kun kouluille asetettavat odotukset ja tehtävätkin muuttuvat, on meidän 

pohdittava, kuinka tuohon muutokseen suhtaudumme. Kenelle tehtävät 

luontevimmin kuuluvat? Korvauksettomaan työhön suhtautumisemme on 

oltava ehdottoman kielteinen. Uutisten ja Opettaja-lehdenkin seuraaminen 

on suositeltavaa. Selvää on, että opettajan työ muuttuu ajan kuluessa. Torjun 

tässä heti mahdollisuuden, että koulut ja oppilaitokset jatkaisivat muutoksit-

ta, mahdollistaen samalla tavoin toimimisen koko uran ajan.  

Kokonaan oma lukunsa ovat ne äänet, joiden mukaan uusi opetussuunnitel-

ma ja esimerkiksi ainerajat ylittävät opintokokonaisuudet ovat pakottaneet 

opettajat yhdessä suunnittelemaan kyseisen opintokokonaisuuden sisällöt. 

Samoin yksittäiset henkilöt ovat ilmoittaneet jatkuvan arvioinnin tulkinnan 

työllistävän aikaisempaa enemmän.  Uusista oppimisympäristöistä tullut pa-

laute   on yllättävän kaksijakoista. Ratkaisu sisältää kuitenkin käymieni kes-

kustelujen pohjalta aidon mahdollisuuden löytää niin opettajaa kuin oppilas-

takin tukevia ratkaisuja.  
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Erilaiset testit ja niiden kirjaukset vievät huomattavasti aikaa, selkeästi enem-

män kuin aiemmin. Ja se aika on pois oppilailta tai tunnollisen opettajan lisä-

rasitteena. Uusien tehtävien opettajille kasattaessa myös työajan tarve lisään-

tyy. Jos jotakin ei jätetä pois, on siis vaihtoehtona tehdä pidempää päivää tai 

suunnata johonkin vähemmän aikaa. Tuloksena on helposti vähemmällä val-

mistelulla toteutettu oppitunti 

tai työkuormansa alle uupuva 

opettaja. Tätäkö todella halu-

taan? Ainakin asia on selvästi 

vanhemmille kerrottava.  En 

arvelisi heidän olevan tästä 

erityisen tyytyväisiä. 

 

Perhevapaista 

Perhevapaat jakavat ikävällä, 

mutta ymmärrettävällä, tavalla 

jäsenistöä. Perhevapaasijaisten 

asema, sivu- ja päätoimiset 

tuntiopettajuudet muodosta-

vat suurelle osalle tien luokan-

opettajan tai lehtorin tois-

taiseksi voimassaolevaan pal-

velussuhteeseen. Ei ole tulevai-

suuden järjestäytymisasteen 

kannalta yhdentekevää, jos opettaja kohtaa näihin liittyvät epäkohdat uransa 

alussa. Yleisesti saatetaan ajatella, että OAJ ei välitä uransa alussa olevista, 

määräaikaisia sijaisuuksia tekevistä opettajista. Perhevapaalla olevan opetta-

jan sijaisen palkkaaminen ainoastaan oppilastyövuodeksi helposti luo tämän 

mielikuvan. Koko vuoden työt tehneellä, mutta vain lukuvuoden työajalta 

palkan saaneella opettajalla on varsin perusteltu syy olla asiasta harmissaan. 

Tilanteen ratkaisua ei ainakaan helpota se, että työnantajalla ei ole halua/

mahdollisuutta maksaa palkkaa samasta virasta kahdelle henkilölle samanai-

kaisesti, eikä perhevapaalla olevalla opettaja ole muiden työntekijöiden oi-

keutta siirtää vuosilomaansa perhevapaan jälkeen pidettäväksi.  



 

- 10 - 

Perhevapaalla olevien opettajien aseman heikennys tilanteessa, jossa synty-

vyys on maassamme laskenut perin huolestuttavalla tavalla, ei ole toivotta-

vaa. Olisiko perhevapaiden ehtoja mahdollista parantaa määräaikaisten ja 

sivutoimisten opettajien kohdalla? Ja myös perhevapaan sijaisuuksia tekevien 

kohdalla esimerkiksi lomapäiväkorvausta kasvattamalla? Luottamusmiesten 

periaatteena on, että perhevapaista kysyvä jäsen saa eteensä toimintavaihto-

ehdon, jolla kyseisen opettajan saama taloudellinen etuus pyritään maksimoi-

maan, vaikka se merkitsisi sitä, että perhevapaalla olevan opettajan sijainen 

ei saa palkkaa esim. kesäkeskeytyksen ajalta. Tätä saa moittia. Toki myös si-

jaisuutta tekevää jäsentämme neuvomme hänen taloudellisten etujensa mak-

simoimiseksi. 

Kuinka tilanne voitaisiin korjata, on allekirjoittaneen hinnoittelutunnuksella 

mahdotonta ratkaista. Älkää edes miettikö, että paikallisesti voitaisiin asiassa 

paremmin sopia!  

 

Lopuksi 

Onko nykyinen sopimus läpensä mätä ja hylättävä? Ei, sitä se ei ole. Esimer-

kiksi palkkakehitys palvelusvuosien kertyessä on selvästi kuntasektorilla ylei-

simmin noudatettua KVTES:iä parempaa.  

Helpolta ei kuitenkaan näytä. Mutta työnantajan tehdessä kannaltamme ikä-

viä sopimustulkintoja ja tuomioistuimien yksittäisten päätösten herättäessä 

ihmetystä, toisinaan jopa suuttumusta, ei ole järkevää luopua ajatuksesta, et-

tä yhdessä ja järjestäytyneinä voimme paremmin turvata opettajuuden edel-

lytyksiä. Sosiaalista mediaa edes ajoittain harrastaville on selvää, että yhtei-

nen opettajuus, johon sisältyy erottamattomasti opettajaryhmien, ikäryhmien 

ja alueiden rajoista piittaamaton keskinäinen solidaarisuus, ei ole sillä tasolla, 

jolla sen jo toivoimme olevan. Järjestömme ei ole täydellinen, toimijat eivät 

ole täydellisiä. Muutoksen aikaansaaminen ei ole helppoa. Jokaisella jäsenel-

lä täytyy olla mahdollisuus saada näkemyksensä huomioiduksi. Toivon ja us-

kon, että niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti meillä on kykyä vastata näi-

hin haasteeseen.  

 

Talvisin terveisin, 

Sami Markkanen 

Pääluottamusmies 
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Lukion loppusyksyn kuulumisia 

Uusi opetussuunnitelma herättää kysymyksiä 

Uuden opetussuunnitelman valmistelu on jälleen, pienen tauon jälkeen, luki-

oissa täydessä vauhdissa. Yksi sen mielenkiintoisimpia osia ovat uudet opinto-

jaksot, joissa oppiainerajat voivat ylittyä. Opettajan työn ja palkkauksen kan-

nalta yhteisopettajuuden toteuttaminen eri oppiaineiden opettajien yhteis-

työnä tuo aina omat haasteensa.  

Jos vaikkapa opiskelijaryhmälle opettaa kolme opettajaa yhden jakson aika-

na, miten työaika ja palkka jaetaan? Usein tällaisessa tilanteessa on jaettu op-

pitunnit ja palkka opettajien kesken. On kuitenkin syytä kysyä, onko tällai-

nen järjestely pedagogisesti kovin mielekästä tai opiskelijoiden oppimista ri-

kastuttavaa. Tilanne olisi käytännössä sama, kuin että kolme opettajaa opet-

taisi kukin omissa luokissaan 1/3 – kurssin.  

Mielekäs opintojaksojen ja -kokonaisuuksien toteuttaminen lähtee mielestäni 

siitä, että on annettava kahdelle tai useammalle opettajalle mahdollisuus 

opettaa samaa ryhmää yhtä aikaa täydet tunnit. Vasta tällöin eri oppiainei-

den ja opettajapersoonien toisiaan täydentävä kokonaisuus voi syntyä. Ra-

hoituksellisesti yhtälö on tietysti haastavampi. Onko lukioilla varaa järjestää 

opetusta näin, ja jos on, mikä tulisi olemaan ryhmäkoko?  

Oppiaineiden yhteisien opintojaksojen arvioinnissa on selkeitä haasteita. Täl-

lä hetkellä tiedetään lähinnä, että kukin oppiaine arvioidaan erikseen. Millai-

sia suorituksia opiskelijoiden tulisi tällöin tehdä, on hyvä kysymys. Aineryh-

mien rajat ylittävissä opintojaksoissa mieleen nousevat myös vieraalla kielellä 

tuotetut kurssityöt. Niiden arvioinnin periaatteista on yhdessä sovittava. 

Toinen mielenkiintoinen kysymys koskee tulevia opintopisteitä. Yksi opinto-

piste vastaa puolta nykyistä kurssia, eli 19 x 45-minuutin oppituntia. Kuinka 

tällainen kurssi tai kolmen opintopisteen (57 x 45 min) kokonaisuus sovitet-

taan lukujärjestyksiin ja jaksojärjestelmään? Ja miten määritellään esimerkiksi 

kurssipäätöksen (koeviikon) pituus, jos kyseessä on 19 tunnin kokonaisuus? 

Täyspitkä kurssipäätös olisi aiemmista oppitunneista pois, lyhyempi voi jois-

sakin oppiaineissa olla haastava. 
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Ajankohtaista Vantaalla 

Lukion rahoituspuolella ei ollut talousarvioaloitetta katseltaessa suuria yllä-

tyksiä luvassa. Lukioiden aloituspaikkoja tahdotaan lisätä hieman, mikä aina 

merkitsee pientä lisärahaa, ja toisaalta seinät pullistelevat hieman enemmän. 

Vantaan lukioiden opiskelijamäärän keskiarvo taitaa huidella 700 paremmal-

la puolella. Joissakin suunnitelmissa on vilahtanut myös uuden lukion perus-

taminen keskiselle Vantaalle, Aviapolikseen, mikä olisi kaupungin jatkuvasti 

kasvaessa tervetullut uudistus.  

Perusopetuksen puolella kokeillaan vuosityöaikaa – tuleeko lukioonkin ko-

keilu? Erilaisia huhuja asiasta varmasti liikkuu. Vantaan opettajien ammattiyh-

distys joutui ottamaan asiaan jo reilu vuosi sitten kielteisen kannan. Kaupun-

gissamme vallitseva lukiokoulutuksen rahoitustaso ei mielestämme valitetta-

vasti ollut riittävä ajatellen vuosityöaikakokeilun mielekästä toteuttamista. 

Jäsenistön, eikä myöskään työnantajan puolelta, ei minun tiedossani ole juuri 

nyt kiinnostusta kokeilun aloittamista kohtaan.  

 

Lopuksi 

Kiirettä ja uusia haasteita siis edelleen riittää – ja niitä vanhojakin. Syksyn pi-

metessä on hyvä muistaa myös oma jaksaminen. Opettajien hyvinvoinnin 

lukuvuosi 2019 – 2020 lähenee puoliväliään. Muista oman hyvinvointisi tuki-

pilarit: työn ja vapaa-ajan erottaminen, työyhteisön antama tuki, lepo ja vir-

kistäytyminen työn vastapainoksi.  

Voimia kaikille syksyn kiireisiin! 

Matti Jussila 

Varapääluottamusmies 
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ALAkoulu 

Jaahas, pimeys peittää maan ja korina voimistuu! 

On siis saapunut marraskuu ja opettajainhuonees-

sa aletaan valmistautua kevyesti joulukuuhun. 

Suomessa menee tällä hetkellä erittäin huonosti, 

jopa huonommin kuin vuosina 1866-1868 suuren nälänhädän aikaan. Silloin 

huhuttiin, että Suomessa harrastettiin kannibalismia, mutta se ei ole mitään 

verrattuna tähän aikaan, jolloin joudumme luopumaan jopa naudanlihan 

ylensyönnistä! Koska olen huolissani Suomen tulevaisuudesta sekä siitä, että 

on kuulunut huolestuttavia puheita kiky-ajan lopettamisesta — ja haluan 

kantaa ristini kekoon yhteisen hyvä vuoksí — minulla on ehdotus, joka sääs-

tää lisää rahaa naudanlihan ostoon: Meidän on syytä yhdistää perus- ja am-

mattikoulu. Tässä on monia synergiaetuja, joita teille alla nyt avaan! 

Peruskoulun nimessäkin voi nähdä viitteitä, että tätä on jo 1970-luvulla mie-

titty. ALAkoulu! ”Mille ALALLE olet ryhtymässä?” ”Tämä ALA on todella ve-

tovoimainen!” Ilmiöoppiminen saa aivan uuden ulottuvuuden, kun 7. luo-

kalla lasketaan lääkemääriä dosettiin tai betonin lujuuslaskelmia. Puhumatta-

kaan siitä, että kovat käsityöt hoidetaan rakentamalla rehtorille uusi roskaka-

tos. Kun samassa paketissa käydään peruskoulu ja ammattikoulu, säästetään 

aikaa. Nyt saadaan 15-vuotiaat heti uraputkeen, jolloin heidän upea uransa 

vaikka putkimiehenä kestää 60 vuotta. Prenikka rintaan ja taputukset sel-

kään! Kunta voi lakkauttaa kannattamattomat tilapalvelunsa, koska oppilaat 

voivat itse hoitaa vartijan, siistijän sekä kiinteistöhuollon hommat harjoitte-

lujaksoina. Näin käsittääkseni jo toimitaan joissain kunnissa, ainakin opetta-

jien kohdalla.  

Kaikkien turhien aineiden opiskelu voidaan jättää sikseen, kun jo ensimmäi-

sellä luokalla valitaan itselle sopiva ammatti.  Vai oletko kuullut kaivurikus-

kin tarvitsevan jossain ihmisen biologiaa tai lähihoitajan derivointia? Yleis-

sivistys on jollain tavalla vanhahtava käsite, josta on syytä luopua. Koska nyt 

on tärkeää säästää rahaa. Ilmeisesti se on loppumassa. Täytyy kuitenkin 

muistaa, että tämä ei ole säästökeino vaan asioiden uudelleenjärjestelyä. 

Haluan toivottaa kaikille oikein mukavaa ja iloista lomarahaleikkausten  

loppumisen odotusta! 

Pedagogian piirimestari 
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Suuret kaupungit 

Stadissa 

Marraskuun alussa kokoontuivat suur-

ten kaupunkien sivistys– ja opetustoi-

men johtoporras ja opettajien ammatti-

yhdistysten edustajat vuosittaiseen ta-

paamiseensa. Tällä kertaa tapaamisen keskiössä oli opettajankoulutuksen ja 

opettajan työn tulevaisuus. Tilaisuuden aluksi toimialajohtaja Liisa Pohjolai-

nen valotti Helsingin tulevaisuuden näkymiä kasvatuksen ja koulutuksen sa-

ralla. Hänen jälkeensä OAJn puheenjohtaja Olli Luukkainen valotti ammatti-

yhdistyksen näkökulmasta opettajan työtä, professiota ja tarvetta ammatilli-

selle kehittymiselle.  

Opettajan työ on selkeässä muutoksessa, joka näkyy sekä työn määrän kas-

vuna että tehtäväkuvan muuttumisena. Tärkeää muutoksessa on sekä opetta-

jien että oppilaiden hyvinvointiin panostaminen että työn rajaaminen. Yhte-

nä suurena tulevaisuuden haasteena onkin, miten opettajilla voidaan säilyt-

tää kaikinpuolinen riittävyyden tunne. Koulujen ja oppilaiden monimuotoi-

suus/moninaisuus, vaatimus oppilaiden yksilöllisestä kohtaamisesta ja ohjaa-

misesta sekä digitalisaation kehitys yhdessä maailman muutoksen kanssa ai-

heuttavat helposti riittämättömyyden tunnetta, joka puolestaan helposti joh-

taa uupumukseen ja alalta pois hakeutumiseen. Riittävyyden tunnetta puoles-

taan edistävät mm. yhdessä tekeminen, täydennyskoulutuksen saatavuus ja 

mentorointi. Muutoksen kohtaamisen kyky ja siinä eläminen auttaa jaksa-

maan.  

Neuvottelupäällikkö Hannu Freund käsitteli kuntatyönantajan näkökulmasta 

opettajan työn tulevaisuutta ja ajankohtaisia työmarkkinanäkymiä. Talouden 

madonlukujen ohessa hän kyseenalaisti vahvasti tarpeen tietää, mitä opetta-

jan työ tulevaisuudessa tulee olemaan. Työnantajan näkökulmasta sopimus-

ten tulisi olla sellaisia, että ne taipuvat hyvin monenlaisen työn teettämiseen 

opettajilla ilman, että joka kerta asiasta täytyy erikseen sopia. Vaikka ajatuk-

sessa on omat hyvätkin puolensa, ei näin ammattiyhdistysnäkökulmasta sitä 

voi purematta niellä. 

Ulla Puukangas 
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Osallistu ja voita! 
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www.voay.fi 

www.facebook.com/vantaan.oay 

YLIOPPILASKUNNAN  

LAULAJIEN  

JOULUKONSERTTI 

Lauantaina  21.12.19 klo 15.00 Johanneksenkirkossa.  

Liput jäsenille 25 e, muille 38,50 e 

 

YL:n joulukonsertit ovat tuhansille helsinkiläisille tärkeä osa 

joulunviettoa. Frakkipukuiset laulajat toivottavat yleisön 

tervetulleeksi jo ovella, ja arjen kiireet unohtuvat hämäräs-

sä kirkkosalissa. Ohjelmistossa on parhaita joululauluja perinteisin ja raikkain sovi-

tuksin. Vierailevina tähtinä konsertissa kuullaan mainiota jousiorkesteria, Helsingin 

Juniorijousia. Konsertin johtaa Pasi Hyökki. 

Varaukset : kulttuuri.voay@gmail.com 

Kun olet saanut vahvistuksen varauksesta, maksa liput mahdollisimman 

pian VOAY:n tilille Nordea FI14 21901800 003414.  

Älä jää odottamaan laskua! 

HUOM! Maksun viestikenttään esityksen nimi ja lippujen määrä 

 

Lisää etuja ja tapahtumia löydät osoitteesta:  

www.voay.fi/jasenedut 


