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Voihan korona! 

Yksikään suomalainen ei ole voinut viimeisten kuukausien aikana välttyä kyl-

lästymiseen saakka kuulemasta sanaa korona. Tuo pieni, viheliäinen virus on 

muuttanut elämäämme ja maailmankuvaamme tavoilla, joita emme olisi us-

koneet todeksi vielä vuosi sitten. Puhutaan ns. ”uudesta normaalista”, muut-

tuneista työnteon tavoista, etätyöstä, etäopiskelusta, etäoppimisesta ja kaik-

keen tuntuu sisältyvän paljon aiempaa enemmän uhkia ja haasteita.  

Keväällä jaksettiin olla tiukkoja ja tarkkoja, koska oli helppo kuvitella ko-

ronapandemian sillä keinoin katoavan pian, jos ei koko maailmasta, niin ai-

nakin meidän säntillisten suomalaisten lähipiiristä. No, eihän se ihan mennyt 

niin…  

Vaikka edelleen on tärkeää 

huomioida annetut ohjeistuk-

set, on kuitenkin vähintään 

yhtä tärkeää katsoa eteenpäin 

ja tehdä parhaansa, jotta  elä-

mä voisi jatkua — jos ei nyt 

aivan samanlaisena kuin aiem-

min — mahdollisimman hyvä-

nä kuitenkin. ”Show must go 

on!”  Sama pätee yhdistystoi-

mintaan. Tämänkin show’n on 

jatkuttava. VOAY:n hallituksen 

tehtävänä on toimia jäsentensä parhaaksi ja järjestettävä toimintaa niissä ra-

joissa, joissa se on tällä hetkellä mahdollista. Jäsenmatkoja ulkomaankohtei-

siin luultavasti joudumme kuitenkin odottamaan vielä kotvan verran.  

Tässä lehdessä pohditaan mm. koronapandemian vaikutuksia Vantaan talou-

den tulevaisuudennäkymiin, vaikutuskeinoja kunnallispolitiikkaan, toiveita 

syntyvyyden lisääntymisestä sekä julkaistaan VOAY:n etäopetuskyselyn tulok-

set. Elämä jatkuu — bugisena — kuinkas muutenkaan! Onneksi valoa näkyy 

pimenevien iltojen keskelläkin. 

Ulla Puukangas 
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Puheenjohtajan tervehdys 

Arvoisat vantaalaiset opettajat! 

Vuosi 2020 alkaa jo olla lopuillaan ja uutisia hallitsee yhä edelleen lähes 

täysin yksi teema - koronaviruksen aiheuttama pandemia. Välissä toki saim-

me jännittää USA:n presidentinvaalin tuloksia. Vaalituloksen vahvistamista 

joudumme kenties odottelemaan vielä jonkin aikaa. 

Koronaviruksella on ollut vaikutuksensa opettajien työhön kuluneen vuo-

den aikana. Sillä on myös luonnollisesti ollut vaikutuksensa yhdistystoimin-

taan. Olemme kuitenkin päättäneet pitää mahdollisuuksien mukaan kaikki 

koulutustilaisuudet ja tapahtumat sekä jatkaa jäsenetujen tarjoamista, pan-

demiatilanteen kulloinkin aiheuttamat rajoitukset toki huomioiden. Kirjoi-

tusta edeltävänä viikonloppuna saimme juhlia tänä vuonna 50– tai 60-

vuotisjuhliaan viettävien kanssa Vanhassa Bäckbyssä hyvän ruuan äärellä ja 

Ylioppilaskunnan Laulajien kvartetin laulusta nauttien. 

Pandemian vaikutukset Vantaan talouteen ja työttömyysasteeseen ovat kiis-

tatta huolestuttavia. Jo pelkän lentokentän alueen toimeliaisuuden hiljenty-

minen on vaikuttanut kaupungin talouteen huomattavasti, ja sen päälle tule-

vat kaikki muut vaikutukset. Tästä huolimatta “heinäsirkat” eivät ole syö-

neet kaupunkia maan tasalle, vaikka Vantaan työttömyysaste on noussut 

huolestuttava korkealle. Vuoden 2021 budjettineuvotteluiden tulokset ovat 

varsin hyvät sekä kaupungin asukkaille että työntekijöille - esimerkiksi kun-

nallisveroa ei nosteta, vakituisen asunnon kiinteistövero ei nouse ja kaupun-

gin työntekijöitä ei lomauteta. Säästökohteita toki jatkossakin jouduttaneen 

etsimään yhä tiuhemmalla kammalla. 
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Seuraavat kuntavaalit huhtikuussa 2021 ovat tärkeä kunnalliseen päätöksen-

tekoon vaikuttamiskanava. On tärkeää, että kaupunginvaltuustoihin ja halli-

tuksiin ympäri Suomen saadaan parhaat mahdolliset ihmiset päättämään yh-

teisistä asioistamme. Kehotankin kaikkia opettajia äänestämään vaaleissa ak-

tiivisesti, sekä kiinnostuksenne mukaan olemaan vaaleissa mahdollisesti myös 

ehdokkaana mukana. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen pal-

veluiden siirtyessä aikanaan kunnilta hyvinvointialueiden vastuulle kasvatuk-

sen ja oppimisen toimialan merkitys tulee korostumaan entisestään. 

Tulevaisuuden ennakointi on aina vaikeaa, mutta veikkaanpa tänä aurinkoi-

sena marraskuun päivänä, että kaikista haasteista huolimatta selviämme ja 

kykenemme antamaan jatkossakin laadukasta perusopetusta ja lukiokoulutus-

ta Vantaalla! 

Mika Koskinen 

VOAY:n puheenjohtaja 
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Terveiset uudesta normaalista 

 

Syksyn pimeyden keskellä ei liene paheksuttavaa aloittaa hyvillä uutisilla: 

Vantaa ei lomauta henkilöstöään koronakriisin tuomista talouden haasteista 

huolimatta. Talousarvioesitys 2021–2024 ei sisällä kaupungin henkilöstön lo-

mauttamista. Vaikka koko esitystä ei ole vielä hyväksytty, ei tilanteen muut-

tumista pelkäävienkään ole tällä hetkellä syytä yöuniaan menettää. Budjetti-

vuosi 2021 on siis turvattu. Olisi kuitenkin liian aikaista tuntea samaa luotta-

musta ja rauhallisuutta koko talousarviokauden suhteen. Kuten hyvin tiedäm-

me, on Vantaan, Suomen ja koko maailmantalous sellaisten haasteiden ja uh-

kienkin edessä, että vuodessakin voi tapahtua kovin paljon. 

Tässä tilanteessa opettajien ammattijärjestön on suunnattava niin valtakun-

nallisesti kuin paikallisesti huomio siihen, että koronakriisin varjolla ei tehdä 

sellaisia ratkaisuja, joilla heikennetään opetuksen, kasvatuksen ja koulutuksen 

toimialojen edellytyksiä laadukkaaseen toimintaan. Lisäksi on toimittava jo 

aiemmin tiedossa olleiden työehtosopimuksiin jääneiden epäkohtien kun-

toon saattamiseksi mahdollisimman pikaisesti.  Näiden epäkohtien hoidosta 

OAJ on saanut osin aiheellistakin kritiikkiä. 

 

Opettajatko suojatyöpaikoissa? 

Vantaalla yksittäiset kaupunginvaltuutetut ovat epäilleet, että kunnan palve-

luksessa olevat henkilöt olisivat suojatyöpaikoissa – turvassa lomautuksilta – 

toisin kuin esimerkiksi tuhannet lentokentän toiminnasta riippuvaiset henki-

löt, jotka on jo lomautettu. Kaupunginjohtajan vastaus ansaitsee kaiken kii-

toksemme. Kaupunginjohtaja Ritva Viljanen kavahtaa ajatusta kaupungin 

henkilöstön lomauttamisesta: ”Kyllä 

kaupungin tulee tällaisessa vaikeassa 

tilanteessa kantaa yhteiskuntavas-

tuunsa eikä lisätä työttömien mää-

rää tai ihmisten epätoivoa.” Kau-

punginjohtaja kysyy myös, kuinka 

varhaiskasvatuksen ja perusopetuk-

sen lomauttaminen voitaisiin tässä 

tilanteessa toteuttaa. 
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Samaa voitaisiin kysyä meiltäkin. Vastaisimme, että koronan vuoksi synty-

neen oppimisvajeen, lasten ja nuorten tunteman epävarmuuden ja huolen 

vallitessa ratkaisu ei olisi omiaan luomaan sitä pohjaa, jolle talouden tulevan 

elpymisen on väistämättä perustuttava. Aiemmat kokemukset Vantaaltakin 

ovat osoittaneet, että lomauttami-

nen keskeisistä hyvinvointipalveluis-

ta tulee lopulta huomattavasti kal-

liimmaksi kuin lomauttamalla saatu 

hetkellinen säästö.  

 

Palkanmaksussa on ollut ongelmia 

Palkanmaksussa on kuluneen syksyn 

osalta havaittu laajoja puutteita ja 

virheellisyyksiä. Luottamusmiehet 

ovat vastaanottaneet yhteydenot-

toja palkkaukseen liittyen selkeästi 

normaalitilannetta enemmän. Esi-

merkiksi vuosisidonnaiset lisät, yli-

tunnit, oikeat hinnoittelutunnukset, sijaisopettajien korvaukset ja jopa palkka 

ovat voineet jäädä maksamatta. Tämän vuoksi on jäsenille tiedotettu, että 

on erityisen tärkeää tarkistaa marraskuun palkka OAJ:n laskuria hyväksikäyt-

täen, jotta mahdolliset ongelmakohdat tulevat havaituiksi mahdollisimman 

nopeasti. Jäseniä on ohjeistettu yhteysopettajien kautta myös siitä, kuinka 

menetellä, jos/kun palkanmaksuun liittyy ongelmia. 

Olemme keskustelleet sekä palkanlaskennan tilanteesta että esille tulleista häi-

riöistä työnantajan kanssa ja ongelmat on tunnistettu ja tunnustettu. Työnan-

taja onkin ryhtynyt vakaviin toimiin tilanteen korjaamiseksi siten, että vastaa-

va ei koskaan toistuisi. Tällaisessa tilanteessa korostuu VOAY:n ja luottamus-

miesten yhteistyö työnantajan kanssa. On tärkeää, että työnantaja voi luot-

taa siihen, että esille tuomamme ongelmat ovat todellisia ja haemme tilan-

teeseen aidosti ratkaisua, emme pelkkiä irtopisteitä.  

Tällä hetkellä luottamusmiesten palkanlaskennan suuntaan välittämät yksit-

täistä jäsentä koskeneet ongelmat on ratkaistu aikaisempaa nopeammin. Tä-

mä ei tarkoita sitä, etteivätkö yksittäiset jäsenet vieläkin odottaisi heille kuu-

luvaa palkkaa liian pitkään. Mutta selkeää edistymistä olemme havainneet. 

Mikäli palkanmaksussa ilmenee edelleen ongelmia, on ohjeistuksemme mu-

kaan syytä toimia jatkossakin.  
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Yhteysopettajakoulutuksen antia 

VOAY järjesti yhteysopettajakoulutuksen 3.11. Heurekassa. OAJ:n koulutus-

politiikan päällikkö Jaakko Salo kertoi paikallaolijoille mm. OAJ:n vaikutta-

mistyöstä koulutuspolitiikan saralla. Oppivelvollisuuden laajentaminen kos-

kemaan toisen asteen opintoja herättää jäsenissä huolta: Onko lainsäädäntö-

muutos oikein ajoitettu ja saavutetaanko sillä tavoitellut päämäärät? Uhkaa-

ko lainsäädäntömuutos esimerkiksi perusopetuksen rahoitusta? Myös OAJ 

ottaa nämä huolet tosissaan. Toisaalta ei voida kiistää sitä, että Suomen hy-

vinvointi perustuu laadukkaaseen opetukseen ja koulutukseen ja vailla toisen 

asteen opintoja olevan työllistyminen on nykymaailmassa erittäin vaikeaa, 

ellei jopa mahdotonta. 

Syntyvien ikäluokkien pieneneminen on todellinen huoli ja osin myös uhka 

Suomelle. Tulevaisuudessa tämä voi tarkoittaa uhkaa myös opettajien työlli-

syysasteelle. OAJ on vaikuttanut ja jat-

kaa vaikuttamista sen puolesta, että 

ikäluokkien pienenemistä ei nähtäisi 

mahdollisuutena hakea säästöjä ope-

tukseen ja koulutukseen suunnattavista 

varoista. Mikäli OAJ:n esitys toteutuu 

ja rahoitus pysyy entisellä tasolla, on 

käsillä mahdollisuus panostaa merkittä-

vään opetuksen ja koulutuksen laadun 

parantamiseen. Käykö näin, jää nähtä-

väksi. Syntyvyyden lasku on koko kan-

sakuntaa koskettava huolenaihe. Emme 

tunne syyllisyyttä toivoessamme, että 

suomalaisten syntyvyys nykyisestään 

merkittävästi nousisi.  

Järjestelyvaraerästä jälleen 

Viime kerralla kirjoitimme myös järjestelyvaraerästä. Tilanne on yhä edelleen 

auki neuvottelujen jatkuessa. Viime kierroksen sopimusratkaisu sisälsi kaikille 

tulevat yleiskorotukset ja tämän lisäksi 1.4.2021 maksuun tulevan paikallisen 

järjestelyerän, joka on 0,8 % koko opetusalan palkkasummasta. Toivomme 

neuvotteluissa päästävän sellaiseen tulokseen, jonka VOAY:n hallitus ja jäse-

net voivat hyväksyä. Joka tapauksessa kyseinen korotus tulee suuntautumaan 

opetusalalla työskenteleville.  
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VOAY:n toiminta jatkuu  

Erilaiset tilaisuudet ja tiedotteet ovat jäsenetu, joita yhdistyksen tulee tarjota 

– oli koronaa tai ei. Pyydämme aidosti jäseniä olemaan yhteydessä, mikäli 

heillä on toiveita ja ajatuksia näiden suhteen. Emme ole selvänäkijöitä, eli 

ilman yhteydenottoja emme välttämättä tiedä, millaista toimintaa ja millaisia 

etuja jäsenistö toivoisi.  

Olemme henkilökohtaisesti sitä mieltä, että jahka koronan aiheuttama uhka 

on ohitettu, tulee VOAY:n järjestää – mieluusti muiden pääkaupunkiseudun 

opettajayhdistysten kanssa yhteistyössä – kevätjuhlapäivän iltana mahdolli-

suus juhlistaa poikkeuksellisen raskaan lukuvuoden päättymistä yhdessä opet-

tajakollegoiden kanssa, kuntarajoista piittaamatta. Jäsentilaisuudesta olisi kui-

tenkin kyse.  Opettajat lienevät tällaisen tarpeessa!  

Ja olisiko yhteysopettajilla ha-

lua perinteiseen koulutusristei-

lyyn? Toivon mukaan päämää-

ränä ei olisi Kemi, vaikka kau-

punkina erinomainen onkin.  

 

Sami Markkanen 

pääluottamusmies  

     

Mika Koskinen 

puheenjohtaja 
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VOAY onnittelee päivänsankareita! 

Vantaan opettajien ammattiyhdistys 

järjesti 6.11.2020, toivottavasti perin-

teeksi muodostuvan, juhlan tänä vuon-

na 50 tai 60 vuotta täyttäville jäsenil-

lemme. Ensimmäisen kerran juhla jär-

jestettiin jo viime vuonna, joten nyt 

oli kyseessä toinen kerta, kun juhlistim-

me jäsentemme merkkipäiviä adressien 

sijasta yhteisellä juhlalla. Tänäkin 

vuonna juhla järjestettiin tunnelmalli-

sessa Wanhassa Bäckbyssä Viertolassa. 

Osallistujia oli 30, joten tilaa riitti hyvin. Ilta kului mukavasti hyvässä seurassa 

hyvää ruokaa ja juomaa nauttien. Ruokailun jälkeen illan ohjelmasta vastasi-

vat Ylioppilaskunnan laulajien kvartetti sekä Teatteri Vantaa esityksillään. Yli-

oppilaskunnan laulajien kvartetin 

esitys toi todellista juhlan tuntua 

ja arvokkuutta tilaisuuteen frakki-

pukuisten laulajien ja taidokkaan 

laulannan myötä. Illan toinen oh-

jelmanumero oli Teatteri Vantaan 

Anne Nielsenin ja Merja Ikkelän 

tunnelmallinen puolituntinen sisäl-

täen mm. ranskalaishenkistä mu-

siikkia. 

Toivomme, että ensi vuonna perinne jatkuu. Vuoden 2021 syksyllä siis toi-

vottavasti juhlitaan jälleen 50- ja 60-vuotiaita jäseniämme! 

Teksti: Arja Kaarto 

Kuvat: Maarit Salo-

Korkalainen 
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VOAY:n etäopetuskyselyn satoa 

 

Vantaan opettajien ammattiyhdistyksen pikaisella aikataululla järjestämään 

kyselyyn saatiin kuuden päivän aikana 79 vastausta, mikä on mielestämme 

erittäin hyvin ja kertoo siitä, että tarve tällaisen kyselyn tekemiseen oli suuri. 

Lämmin kiitos kaikille vastanneille! 

Vastanneista lähes puolet työskenteli alakoulussa (49,4%), yläkoulussa reilu 

kolmannes (34,2%) ja loput (16,5%) lukiossa. Kyselyyn vastanneiden joukos-

sa oli sekä luokanopettajia, erityisluokanopettajia, aineenopettajia, erityis-

opettajia, oppilaanohjaajia että rehtoreitakin. Vastaajien työtehtävät kevään 

etäopetusjakson aikana vaihtelivat huomattavasti. Osan työtehtävät olivat 

pysyneet ns. normaaleina, eli niihin oli kuulunut oman ryhmän/luokan ope-

tuksesta huolehtiminen, kun taas toisilla myös laitteiden huoltamiseen, oppi-

laiden opastaminen erilaisten ohjelmien käyttöön, kollegoiden konsultointi 

sekä oppilashuollolliset tehtävät olivat lisääntyneet, viimeksi mainittu sisältä-

en mm. oppilaiden herättelemistä tunneille. Samoin vaihteli opettajien etä-

opetusjakson aikana kokeman kuormituksen määrä. Kaikkien vastausten kes-

kiarvo kevään jakson osalta oli 7,5 ja mediaani 8 asteikolla, jossa 0 = ei ol-

lenkaan ja 10 = todella paljon, uupumukseen asti. Tämä on huolestuttavaa, 

kuten myös se, että vastauksia 9 ja 10 oli yhteensä 39,2% vastanneista. 
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Kuormittavia tekijöitä ja tarvetta oman työn rajaamiselle 

Kuormittavina tekijöinä pidettiin mm. uusien taitojen omaksumista todella 

nopealla aikataululla, asioiden havainnollistamista ja oppilaiden ohjaamista 

ilman lähikontaktia (tämä korostui varsinkin pienempien oppilaiden suh-

teen), normaalia selkeästi suurempaa työmäärää, jatkuvaa tietokoneen äärel-

lä päivystämistä, täysin uudenlaisten oppimateriaalien etsintää ja valmistamis-

ta, (kyydistä pudonneiden) oppilaiden tavoittamista, toimivien työvälineiden 

(lähinnä työpuhelin ja oppilailla tietotekniset välineet laajemminkin) puutet-

ta, jatkuvaa kiirettä, muuttuvia ohjeistuksia sekä epävarmuutta tulevasta.  

Usea vastaaja koki, ettei etäopetusjakson aikana omannut keinoja oman työn 

rajaamiseen. Kuvaava on erään vastaajan toteamus ”Siinä vaiheessa, kun voi-

mat loppuivat, loppui päivittäinen työnteko. Äärirajoille mentiin”. Onneksi 

mukana on myös paljon vastaajia, joille oman työn rajaaminen on ainakin 

alun jälkeen onnistunut hyvinkin. Keinoina mainittiin mm. tarkka kiinnipito 

työajoista, tehtävien määrän rajaaminen vain välttämättömiin ja laadun 

muuttaminen helposti tarkastettaviksi, opetiimien tiivis yhteistyö, oman per-

heen tarpeiden huomioiminen ja ”’vitosella pääsee oppilaatkin läpi’-

ajatuksen pitäminen kirkkaana päässä. Elämme erikoisaikoja ja aina ei tarvitse 

yrittää kymppiä tai edes kasia omassa opettajuudessaan”.  

 

Tukea ja hyviä käytänteitä 

Opettajat ammensivat voimaa 

etäopetusjaksolle mm. hyvästä 

yhteishengestä ja jutteluhetkistä 

kollegoiden sekä tarvittaessa 

myös esimiesten kanssa, oppilai-

den onnistumisista ja yllättävistä 

taidoista, luonnosta ja ulkoilusta, 

rutiineista ja läheisten tuesta sekä 

kunnossa olevasta yksityiselämäs-

tä. Moni koki myös kotona työs-

kentelyn ja mahdollisuuden 

muokata omaa työympäristöään mieleisekseen sekä ylimääräisten häiriöiden 

puutteen hyvänä. Tarvittaessa tukea on myös haettu ja saatu työterveyspsy-

kologien kautta. 
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Kysyimme myös, miten etäopetus jatkossa kannattaisi järjestää siten, että (ne 

tunnollisimmatkaan) opettajat eivät uuvuttaisi itseään. Tässä listaa keinoista: 

• opettaja toimii vain etäopetuksessa tai lähiopetuksessa, ei molemmissa 

• etäopetuksen rakenne oppilaita tukeva – ei jatkuvaa meetiä/teamsia ja 

aikaa myös yksittäisten oppilaiden neuvomiseen, pedagogisen vapau-

den ja harkinnan säilyttäminen opettajilla 

• runsaasti tukea tarvitsevat oppilaat jatkavat lähiopetuksessa 

• työpuhelin etäopetuksessa oleville yhteydenpitoa helpottamaan 

• oppilailla toimivat laitteet ja taito käyttää niitä 

• töiden jakaminen (suunnittelu- ja arviointi) 

• yhteinen tehtävä- ja materiaalipankki 

• hyvät ja riittävät sähköiset materiaalit, mielellään keskitetysti ainakin 

osittain 

• tavoitteiden vähentäminen ja arvioitavien tehtävien määrä järkeväksi 

• selkeys ohjeistuksiin ja käytänteisiin sekä tuki oman työn rajaamiseen 

• olennaiseen keskittyminen (opetus ja ohjaaminen) ja ylimääräisen suun-

nittelu- ja kehittämistyön yms. karsiminen väliaikaisesti 

Vastauksissa todettiin myös, ettei kannata kuvitella olevansa superihminen, 

uupua, jäädä yksin ja kuvitella olevansa ainoa, jolla on vaikeaa. Omasta uu-

pumuksestaan tulee kertoa esimiehelle, jolla on lain mukainen velvollisuus 

puuttua tilanteeseen. Opettajan ei kannata ol-

la tavoitettavissa 24/7, joustaa jatkuvasti tai 

istua ruudun ääressä koko koulupäivän ajan. 

Lukujärjestyksen mukainen oppituntien pitämi-

nen etäyhteyden välityksellä jakoi mielipiteitä, 

mutta kootusti voitaneen todeta, että rakenne 

myös etäkoulupäivillä tulee olla. 

 

Toiveita työnantajalle tulevaisuuden etäopetusjaksoille 

Kevään etäjakson aikana käytännöt eri kouluilla vaihtelivat ja etsivät uomi-

aan. Osalla opettajista oli hyvä kokemus keväältä ja he toivat esille sen, että 

toivovat, että kevään malliin jatkettaisiin, jos tulevaisuudessa joudutaan siir-

tymään taas etäopetukseen. Toisilla oli keväältä vähemmän hyviä kokemuk-

sia, joten saimme myös parannusehdotuksia siihen, miten työnantaja voisi 

tukea opettajia mahdollisen tulevan etäopetusjakson aikana.  
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Työnantajalta opettajat toivoivat konkreettista tukea, selkeää viestintää sekä 

selkeitä ohjeita, tavoitettavuutta ja joustavuutta sekä sitä, että etätyöaikana 

ei teetettäisi mitään ylimääräistä ohi opetuksen ja oppimisen arvioinnin, vaan 

keskityttäisiin opetussuunnitelman perusasioiden oppimisen varmistamiseen. 

”Ylipäänsä tietoisuus siitä, että saan tarvittaessa lähiesimieheltä tukea, vaikut-

taa yllättävän paljon”. Opettajat kokivat myös, että on tärkeää, että työnan-

taja osoittaa luottavansa siihen, että opettajat joka tapauksessa tekevät par-

haansa ilman että kaikkea tarvitsee kontrolloida. Tähän liittyy myös se, että 

opettaja voisi pitää tunnit kotonaan silloin kun hänellä ei ole pakollista lä-

hiopetusta koulun tiloissa. 

Vastauksissa toivottiin myös sitä, että työnantajalta tulisi yksiselitteiset ohjeet 

siihen, mitä on vähintään pakko tehdä ja mitkä asiat voi hyvällä omallatun-

nolla jättää tekemättä. Oman työn rajaaminen on opettajille usein vaikeaa, 

eikä sitä helpota opettajien luontainen taipumus toimia oppilaidensa par-

haaksi usein varsin pedanttisestikin. Yhdessä vastauksessa toivottiin myös 

työnantajalta vastaavia kyselyitä kuin tämä VOAY:n tekemä kysely. 

Lisäksi kiinnitettiin huomiota siihen, että jokaisella opettajalla olisi riittävän 

laadukkaat ja toimivat työvälineet työnantajan puolesta sekä myös valmiita 

sähköisiä tehtäviä hankittuna eri kustantajilta ja mainittiin myös digitaalinen 

tehtäväpankki, joka olisi kaupungin kaikkien opettajien yhteisessä käytössä. 

Oppilashuoltoryhmän roolia kelkasta putoavien oppilaiden tavoittamisessa 

tulisi vahvistaa, eikä sälyttää sitä pelkästään opettajan tehtäväksi.  

 

Koontia 

Kyselyn vastauksista on selvästi havaittavissa, että eri koulumuodoissa oli ke-

vään etäopetusjakson aikana osin erilaisia ja osin samoja haasteita. Onneksi 

näihin haasteisiin oli valtaosin löydetty myös hyviä ratkaisuja. Etäopetusta 

voi onnistuneesti toteuttaa hyvillä resursseilla ja riittävällä opettajien ja oppi-

laiden työn tukemisella. Suurin vastuu tästä on työnantajalla, Vantaan kau-

pungilla, sekä yksiköiden esimiehillä, mutta myös jokaisella työntekijällä on 

vastuu omasta toiminnastaan – jokaisen tulee pitää huolta itsestään ja työ-

kunnostaan parhaalla mahdollisella tavalla, etsiä ilon ja voimaantumisen läh-

teitä, eikä pelätä pyytää apua heti, kun työ alkaa kuormittaa liikaa. 

Ulla Puukangas 
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