
VANTAAN OPETTAJAN VAALIEKSTRA 

OAJ:N VALTUUSTOVAALIT 2022 

 

OAJ:n valtuusto valitaan joka neljäs kevät järjestettävissä valtuustovaaleissa. 

Valtuusto edustaa järjestön kaikkia jäseniä, joita on noin 120 000. Valtuuston 

varsinaisia jäseniä on 150 – samoin kuin varajäseniäkin. 

Valtuutetut valitaan vaalipiireittäin yleisillä ja suhteellisilla vaaleilla. Kaikilla 

opettajaryhmillä ja alueilla on valtuustossa edustajansa. 

Valtuutettujen tehtävänä on viedä edustamiensa jäsenten viestit 

päätöksentekoelimiin ja välittää tietoa järjestön päätöksistä ja linjauksista alueensa 

jäsenille. Lisäksi valtuusto luo OAJ:n suuret linjat, kuten strategian ja 

toimintasuunnitelman. 

Valtuutetut käyttävät järjestön ylintä päätösvaltaa, joten vaaleissa on tarjolla paljon 

vaikutusmahdollisuuksia koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan edistämiseksi.  

OAJ-YSI Pääkaupunkiseudun vaalipiiristä valitaan yhteensä 18 ehdokasta OAJ:n 

valtuustoon. Ehdokkaita vaalipiirissä on kaikkiaan 53. Vantaalla työskenteleviä 

yleissivistävän opetuksen opettajia on tällä kertaa ehdolla yhteensä 15 ehdokasta 

Vantaalaisia ehdokkaita on kahdessa eri vaaliliitossa. Vaaliekstrassa ehdokkaat 

esitellään numerojärjestyksessä. Numeroilla 3-6 ehdolla olevat ehdokkaat kuuluvat 

Parempi edunvalvonta - Vantaa ja Espoo - vaaliliittoon ja numeroilla 23-33 ehdolla 

olevat ehdokkaat kuuluvat Opettajien asialla - Vantaan opettajien vaaliliittoon. 

Kevään 2022 OAJ:n valtuustovaalien aikataulut: 

• Vaalikone auki 28.2.2022 

• Ennakkoäänestys sähköisenä 28.2. – 14.3.2022 

• Varsinaiset vaalipäivät 4.-5.4.2022 (uurnavaali kouluilla) 

• Tuloslaskenta 6.4.2022 

• Tuloksen julkistaminen 8.4.2022 

• Tuloksen vahvistaminen viimeistään 12.4.2022 

• Uuden valtuuston neuvottelupäivät 21.-22.4.2022 

• Uusi valtuusto koolla 9.-11.5.2022 
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Katja Palomäki 

Parempi edunvalvonta - Vantaa ja Espoo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiesin 11-vuotta sitten FY-KE-opettajaksi opiskellessa, että opettajan työ on rankkaa, 

mutta en tiennyt kuinka rankaksi työ muodostui, kun mukaan astui huono inkluusion 

toteutus, kolmiportaisen tuen huonosti suunnitellun byrokratian työmäärä, kasvava 

S2-oppilaiden määrä ja opettajille jatkuvasti lisääntyvät muiden ammattikuntien työt. 

Näitä asioita ei edelleenkään huomioida riittävästi mietittäessä rahoitusta ja resursseja 

kouluille. Osa luokanvalvojan töistä on sellaisia, että opettaja ei voi 

virkavelvollisuuden nojalla jättää asioita tekemättä.  Mielestäni tuollainen on 

opettajien hyväksikäyttöä. Vuosityöaika EI ole oikea ratkaisu. Se antaa liikaa valtaa 

työnantajalle lisätä työmäärää samalla palkalla. Itse kannatan nykyisen OPV-

järjestelmän kehittämistä. Se mielestäni tarkoittaa mm. sitä, että kaikista 

luokanvalvojan työtunneista pitää maksaa ja suurimpia opetusvelvollisuuksia pitää 

laskea, mutta ei muiden opettajien kustannuksella.  

 

Moni opettaja on erittäin uupunut ja harkitsee alan vaihtoa, osa on työmäärän vuoksi 

jo vaihtanut alaa. Jos jatkamme samalla hyväntekeväisyystyylillä kuin viime 

vuosikymmenet, emme tulee koskaan saamaan mitään muutosta asiaan. Viimeiset 

vuodet ovat osoittaneet, että asiat menevät koko ajan vain huonompaan suuntaan. 

Jos pääsen valtuustoon ajan mm. näitä asioita sekä sitä, että OAJ:n pitää vaatia 

asioihin muutosta paljon tiukemmin.  Haluan myös muuttaa reippaasti itse OAJ:ta ja 

sen rakenteita. Lisäksi haluan myös opettajaksi opiskelijoille paikkoja valtuustoon ja 

sekä aktiivisesti ajan määräaikaisten kesäpalkattomuuden poistamista.  

 

Lisää ajatuksiani on sivulla https://katjapalomaki.carrd.co/  

 

Ehdokasnumeroni on 3, OAJ-YSI Pääkaupunkiseutu. 

 

https://katjapalomaki.carrd.co/
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Kirsi Hietanoro-Backman 

Parempi edunvalvonta – Vantaa ja 

Espoo  

 

 

 

 

 

 

 

Olen Kirsi Hietanoro-Backman, suomen kielen ja kirjallisuuden opettaja Aurinkokiven 

yhtenäiskoulusta. Olen ollut kuluneen vuoden Voay:n hallituksessa, jossa olen 

esimerkiksi tuonut esiin ajatuksiani ys-ajan väärinkäytöksistä ja esittänyt niihin 

ratkaisuehdotuksia (Vopettaja 14 s. 17-19).  Olen myös paheksunut kovaäänisesti sitä, 

että Oaj siunasi vuosityöaikakokeilun, joka heikentää monen opettajan työehtoja. 

Uusia työaikamalleja on turha kehittää, ellei niihin varata reilusti rahaa. 

Minulle tärkeitä asioita: 

● Uupuvat opettajat tarvitsevat konkreettisia keinoja työnsä rajaamiseen.  

● Haluan Oaj:n joka on kaikkien opettajien asialla. 

● Haluan avoimemman Oaj:n.  

● Haluan jämäkämmän Oaj:n. Palkkaneuvotteluiden tulokset ovat olleet kovin 

laihoja. 

Olen Ope ry:n jäsen ja kuulun vaaliliittoon Parempi edunvalvonta – Vantaa ja Espoo, 

jonka kanssa olen tekemässä Oaj:stä avoimempaa, selkeämpää ja tasa-arvoisempaa 

järjestöä. 

Lisää minusta:  https://hietanoro-backman.carrd.co/ 

 

 

 

 

https://1571656.169.directo.fi/@Bin/671a97dcb746f337a6c30def841dbc6d/1644816214/application/pdf/2411633/Vopettaja%2014.pdf
https://hietanoro-backman.carrd.co/
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Kati Ovaska 

Parempi edunvalvonta - Vantaa ja Espoo  

 

 

 

 

 

 

 

 

Olen koulutukseltani ruotsin ja saksan aineenopettaja ja minulla on ollut onni saada 

työskennellä koulutustani vastaavissa tehtävissä eri puolilla Suomea. Lisäksi minulla on 

vahva HR-tausta niin osaamisen kehittämisen kuin HR-partnerin tehtävien kautta. 

Olen siten harjaantunut viemään asioita eteenpäin sinnikkäästi ja tarvittaessa 

sanomaan kovan sanan. Olen saanut kaikissa tehtävissäni kiitosta siitä, että olen 

helposti lähestyttävä ja lähden pyyteettömästi auttamaan kaveria mäessä. Aina. 

Haluan nyt päästä käyttämään osaamistani opettajien paremman edunvalvonnan 

edistämiseksi. Sitoudun OPE ry:n teeseihin, joista tärkeimpänä haluan työskennellä 

vuosityöaikapyrkimysten estämiseksi. Myös opettajien työmääriin eri rooleissa sekä 

palkkauksen parantamiseen haluan päästä vaikuttamaan. Opettajien tehtävien 

vaativuus on muuttunut olennaisesti vuosien varrella, mutta palkkaus on jäänyt 

takamatkalle. Muita kehittämisen kohteita näen luokanvalvojien ja erityisopettajien 

työmäärien ja työstä maksettavien korvausten osalta. Tahdon myös työskennellä 

avoimemman OAJ:n eteen.  

Tarkemman esittelyni löydät täältä https://katiovaska.carrd.co/   

Ehdokasnumeroni on 5. Give me five! 

 

 

 

 

https://katiovaska.carrd.co/
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Leena Ronkainen 

Parempi edunvalvonta - Vantaa ja 

Espoo  

 

 

 

 

 

Nimeni on Leena Ronkainen. Koulutukseltani olen sekä luokanopettaja että 

erityisopettaja. Voay:n hallituksessa olen ollut jäsenenä noin kahdeksan vuotta. Olen 

toiminut luottamus- ja varaluottamusmiehenä. Vuoden 2022 alusta aloitin 

varatyösuojeluvaltuutettuna Vantaan kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla.  

Opettajien työuupumus ja työolot ovat olleet esillä julkisuudessa useasti. Työhön on 

tullut perustehtävän lisäksi paljon turhan tuntuisia tehtäviä. Opettajan työ on 

laajentunut kauas oppituntien ja työajan ulkopuolelle, erilaisia työryhmiä ja hankkeita 

on paljon. Työ on muuttunut vaativammaksi ja haasteellisemmaksi. Opettajan 

kokema stressi, epävarmuus ja lainsäädännölliset velvollisuudet sekä työhön 

kohdistuva kontrolli on lisääntynyt. Työtehtäviä on liikaa ja palautuminen työstä jää 

vajaaksi. Minulle tärkeitä asioita ovat: 

-Työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen on panostettava. 

-Työmäärää on rajattava ja ys-ajan käyttöä järkevöitettävä. 

-Ansiokehitys on turvattava kehittämällä opetusvelvollisuustyöaikaa - ei    

 vuosityöaikaa - isoimmat opv:t alemmiksi. 

-Tuen tarpeisille oppilaille riittävä tuki ja henkilöstöresurssi, erityisopetus- 

 resursseja lisättävä. Tämä auttaa myös jaksamaan! 

-Yhteisten asioiden hoitoa avoimesti keskustellen! 

 

Lisää minusta:  https://leenaronkainen.carrd.co/ 

 

 

 

 

 

https://leenaronkainen.carrd.co/
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Paula Lehtinen 

Opettajien asialla - Vantaan opettajien 

vaaliliitto 

 

 

 

 

 

 

Olen Paula, Vantaalla työskentelevä espoolainen matemaattisten aineiden opettaja ja 

luottamusmies. Koulutukseltani ja taustaltani olen myös luokanopettaja.  

 

Olen kokenut ja nähnyt, kuinka kaikissa opettajaryhmissä opettajan työ, työmäärä ja 

koko yhteiskunta ovat muuttuneet kuormittavimmiksi. Työstä saatava korvaus ja 

työhyvinvointi eivät ole pysyneet tässä muutoksessa mukana.  

 

Haluan lähteä ajamaan ennen kaikkea vaikuttavampaa ja vahvempaa edunvalvontaa.  

Keskiöön nostan työhyvinvoinnin ja positiivisen palkkakehityksen edistämisen sekä 

työmäärän rajaamisen: 

- Työajan kehittäminen opettajuus edellä, esimerkiksi rajaamalla tarkemmin työaikaan 

sisältyviä tehtäviä 

- Arvostus näkymään palkassa 

- Roti työmäärän kasvuun rajaamalla ryhmäkokoja ja opetuksen ulkopuolisia töitä 

 

Olen mukana vaaliliitossa: Opettajien asialla - Vantaan opettajien vaaliliitto 

Ehdokasnumeroni on 23. 
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Jukka Mölsä 

Opettajien asialla - Vantaan opettajien 

vaaliliitto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Työskentelen tällä hetkellä toista kautta perusopetuksen työsuojeluvaltuutettuna. 

Varsinainen toimeni on Sotungin koulussa, jossa olen historian opettaja ja vararehtori. 

Lisäksi opetan Sotungin etälukiossa. Opettajien työhyvinvointiin liittyvät tekijät ovat 

keskeisiä teemojani. Työsuojelun parissa työskentely on luonut minulle hyvän 

perspektiivin siihen, mistä kaikesta opettajien työhyvinvoinnissa on oikein kyse. Tuota 

kokemusta olisin halukas viemään tulevaan valtuustoon sinun tuellasi. Tämän lisäksi 

olisi tärkeää, että saamme paikallista ääntä OAJ:n korkeimpaan päättävään elimeen. 

Ole siis mukana vaikuttamassa ja äänestä vantaalainen opettaja valtuustoon.  

Hyvä koulu, parempi mieli! 
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Heidi Henttinen 

Opettajien asialla - Vantaan opettajien 

vaaliliitto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hei! 

 

Olen Heidi Henttinen ja työskennellyt päätoimisena opettajana kohta viisi vuotta. 

Koulutukseltani olen filosofian maisteri ja olen valmistunut kieltenopettajaksi. 

Työurani olen tehnyt niin lukion kuin peruskoulun parissa.  

 

Ammattiyhdistystoiminta on minulle tärkeää ja mieluisaa. Olen mukana OAJ 

pääkaupunkiseudun alueyhdistyksessä (hallituksen jäsen) ja Vantaan opettajien 

ammattiyhdistyksessä (hallituksen jäsen, koulutusvastaava ja vastaan osasta 

jäsenetuja).  

 

Minulle tärkeitä teemoja ovat mm. uusien opettajien työhön perehdytys ja työssä 

jaksaminen. On todella harmillista, että moni nuori opettaja uupuu jo ensimmäisinä 

työvuosina. Työnantajien tulisi kiinnittää heihin erityistä huomiota ja 

ammattiyhdistyksen tarjoama tuki, erityisesti edunvalvonnallinen (palkkaukseen, 

työsuhteeseen jne.) olisi tärkeää.  

 

Muita tärkeitä asioita minulle ovat rehtoreiden ja opettajien työkyky ja työturvallisuus. 

Sekä opettajien että rehtoreiden työnkuva kehittyy ja monipuolistuu vuosi vuodelta 

ja uudet projektit ovat entistä kunnianhimoisempia. Tämä kuormittaa kaikkia 

työntekijöitä. Mielestäni voisimme keskittyä enemmän perustyön tekemiseen. 

 

Lapset ja nuoret tuntuvat voivan nykyään huonosti ja tämä heijastuu työtään tekeviin 

opettajiin. Opettajalla tulee olla työssään oikeus fyysiseen koskemattomuuteen, 

riittäviin resursseihin sekä hänen tulee voida luottaa siihen, että muut yhteistyötahot 

kuten esimerkiksi lastensuojelu, hoitavat oman osansa.   

 

Monet palkkaukseen liittyvät epäkohdat, kuten esimerkiksi kesäpalkka, tulisi myös 

taata määräaikaisissa työsuhteissa oleville opettajille.  
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Ulla Puukangas 

Opettajien asialla - Vantaan opettajien 

vaaliliitto 

 

 

 

 

 

 

Olen 45-vuotias erityisluokanopettaja. Asun Sipoossa, mutta olen työskennellyt 

erilaisissa rooleissa Vantaalla jo reilut 20 vuotta: luokanopettajana, laaja-alaisena 

erityisopettajana ja erityisluokanopettajana. Myös ryhmäintegraatioluokan 

opettaminen ja koulun tvt-asioiden hoitaminen on minulle tuttua. Voisi sanoa, että 

vuosien myötä olen saanut varsin laaja-alaisen näkökulman varsinkin alakoulujen 

toimintaan.  

Melkein heti Vantaalle muutettuani silloinen esimieheni ehdotti, että asettuisin ehdolle 

Vantaan opettajien ammattiyhdistyksen hallituksen vaalissa. Vastoin ennakko-

odotuksiani tulin valituksi ja sillä tiellä olen edelleen. VOAY:n hallituksessa olen 

toiminut erilaisissa tehtävissä mm. jäsenasioiden hoitajana, koulutusvastaavana ja 

tiedottajana. Nyt jo kuopatussa Itä-Uudenmaan OAY-piirissä toimin muutaman 

vuoden koulutusvastaavana ja OAJ Pääkaupunkiseudun alueyhdistyksessä olen 

toiminut neljä vuotta YSI-jaoston (yleissivistävien oppilaitosten opettajat) sihteerinä ja 

kaksi vuotta alueyhdistyksen hallituksen jäsenenä. Viimeisen kahden vuoden aikana 

olen ollut myös OAJ:n koulutuspoliittisen toimikunnan varajäsen ja siinä 

ominaisuudessa päässyt osallistumaan ajoittain myös toimikunnan kokouksiin.  Aika 

monelta kantilta on siis ammattiyhdistystoimintaakin tullut nähtyä ja nyt tuntuu siltä, 

että minulla olisi annettavaa myös valtakunnallisella tasolla. 

Vahvuuksiani ammattiyhdistystoiminnassa ovat mm. asioiden pohtiminen laaja-

alaisesti ja kriittisesti, halu kuunnella erilaisia mielipiteitä ja rohkeus ilmaista faktoihin 

pohjautuvat mielipiteeni sekä yhteistyö erilaisten ihmisten kanssa. Valtuustossa haluan 

olla vaikuttamassa positiivisesti opettajien arkeen ja palkkaukseen sekä OAJ:n 

uudistamiseen.  

Lue lisää nettisivuiltani: https://sites.google.com/view/ullavaltuustoon/etusivu Voit 

myös olla yhteydessä FB:n kautta: https://www.facebook.com/Ulla-Puukangas-OAJn-

valtuustoon-111607998080042/  

https://sites.google.com/view/ullavaltuustoon/etusivu
https://www.facebook.com/Ulla-Puukangas-OAJn-valtuustoon-111607998080042/
https://www.facebook.com/Ulla-Puukangas-OAJn-valtuustoon-111607998080042/
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Tiina Pesonen 

Opettajien asialla - Vantaan opettajien 

vaaliliitto 

 

 

 

 

 

 

 

Olen kaksoiskelpoinen luokanopettaja Pähkinärinteen koulusta. Olen toiminut 

aktiivisesti ammattiyhdistyksemme hallituksessa vuodesta 2011 alkaen monissa eri 

tehtävissä. Tällä hetkellä hoidan yhdistyksemme taloutta, jäsenrekisteriä ja vapaa-

ajantoimintaa. Paikallistason lisäksi vaikutan myös alueellisesti ja valtakunnallisesti 

OAJ pääkaupunkiseudun hallituksessa, OAJ:n koulutuspoliittisen toimikunnassa ja 

OAJ:n valtuutettuna kaudella 2018–2022. Yhdistystoimintaharrastuksen lisäksi olen 

luotettava joukkuepelaaja, ahkera lenkkeilijä ja aktiivinen futisäiti. 

Haen jatkokautta valtuustotyöskentelylle, sillä tahdon olla mukana opettajan työn 

arvostuksen ja työolojen parantamisessa, jotta pätevät opettajat pysyvät 

tulevaisuudessakin alalla. Alueelliset erityispiirteet täytyy huomioida opettajien työn 

resursoinnissa ja palkkauksessa. Haluan kannustaa opiskelijat ja nuoret mukaan 

ammattijärjestötoiminnan kaikille tasoille. Ammattijärjestömme tulee kuunnella 

aktiivisesti jäseniä, reagoida palautteeseen sekä uudistua. 

Ratkaisukeskeistä edunvalvontaa hyvinvointia korostaen! 
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Susanna Kahelin 

Opettajien asialla - Vantaan opettajien 

vaaliliitto 

 

 

 

 

 

 

Olen aktiivinen ja toimeen tarttuva laaja-alainen erityisopettaja ja luottamusmies 

Vantaalta. OAJ:n toiminnassa olen ollut mukana aktiivisesti jo opiskeluajoista lähtien. 

Ammatti- ja paikallisyhdistystoiminnassa olen toiminut lähes koko työurani ajan eli 

noin 15 vuotta toimiessani niin luokan-, erityisluokan kuin nyt 

erityisopettajana. Valtakunnallisella tasolla olen päässyt tutustumaan OAJ:n 

toimintaan toimiessani Nuori opettaja -kouluttajana seitsemän vuotta 

sekä opiskeluaikoina kuuluin mm. Suomen opettajaksi opiskelevien liiton SOOL ry:n 

hallitukseen, jossa toimin toisen kauden varapuheenjohtajana. 

  

Minua huolestuttaa lasten ja nuorten asema yhteiskunnan muutoksessa. 

Lähikouluperiaate liian pienillä resursseilla, suuret ja heterogeeniset opetusryhmät, ja 

monet muut opetustoimeen kohdistuvat muutokset ja supistukset eivät pian takaa 

laadukasta ja tasavertaista koulutusta lapsille ja nuorille eri puolilla Suomea. 

Esimerkiksi ryhmäkokoihin olisi saatava lain määräämä maksimikoko, jottei oppilaiden 

turvallisuus ja oikeus hyvään opetukseen kärsisi. On erittäin tärkeää muistaa myös 

opettajien työssä jaksaminen, jotta emme väsyisi kasvavien paineiden alla. 

Täydennyskoulutusta tarvitaan läpi uran ja jo heti opetusuran alkumetreistä lähtien 

oman ammattitaidon kehittämiseksi ja työssä jaksamisen tukemiseksi. Opettajien 

palkkaustakin on edelleen kehitettävä muiden korkeasti koulutettujen 

ammattiryhmien tasolle. Lisäksi eläkeikä on noussut, mutta vuosisidonnaisten lisien 

perusteella olemme uramme huipulla 20 työvuoden jälkeen. Vuosisidonnaisten 

lisienkin olisi kohdattava nykyinen eläkeiän nousu. Teemme työtä tulevaisuuden 

hyväksi, ja haluan osaltani olla kehittämässä laadukasta perusopetusta kaikille lapsille 

ja nuorille opettajien työhyvinvointia unohtamatta. 



29  

Noora Kojamo 

Opettajien asialla - Vantaan 

opettajien vaaliliitto 

 

 

 

 

 

 

Olen 32-vuotias äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja Vantaalta. Valmistuin vuonna 

2019 ja olen tämän jälkeen hiljalleen tutustunut OAJ:n ja erityisesti VOAY:n 

toimintaan, jossa olen hallituksen varajäsenenä. 

 

 

Lähdin ehdokkaaksi, sillä olen kiinnostunut opettajien edunvalvonnasta. Olen 

luonteeltani utelias ja haluan ottaa työtäni koskevista asioista selvää. Minua 

huolestuttaa erityisesti työmäärän kasvu, enkä kannata vuosityöaikaa, mikäli se 

heikentää minkään opettajaryhmän työehtoja tai palkkaa. Minua voi äänestää 

numerolla 29. 
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Antti Karetie 

Opettajien asialla - Vantaan opettajien 

vaaliliitto 

 

 

 

 

 

 

Olen luokanopettajataustainen rehtori Vantaalta. Keskeisenä asiana ajan opettajien ja 

rehtoreiden työhyvinvointia ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Opettajien osalta täytyisi 

kiireesti alkaa kehittää työaikamallia, joka tunnistaa muutakin työtä, kuin oppitunnit 

ja saattaa tämän työn palkanmaksun piiriin. Lisäksi nykyinen opv-järjestelmä on 

todella epätasa-arvoinen, eikä vastaa muuttuvan yhteiskunnan asettamiin haasteisiin. 

Tietysti myös työmäärää on voitava rajata. Palkkausta täytyy kehittää ja tähän 

palkkaohjelma olisi yksi vastaus. Lisäksi alueellisia ja paikallisia haasteita pitäisi pystyä 

tunnistamaan ja maksamaan työtehtävän vaativuudesta. Vastaavasti rehtorin työn 

resurssointiin pitää kiinnittää huomiota. Hyvinvoiva rehtori ja hyvinvoivat opettajat 

→ hyvinvoiva kouluyhteisö. 

Omaan monipuolisen ammattiyhdistyskokemuksen, aina sieltä luokanopettajan uran 

alusta lähtien. Tällä hetkellä keskeisimmät tehtäväni ovat OAJ:n varavaltuutettuna 

toimiminen, OAJ:n tulo- ja palkkapoliittisen toimikunnan jäsenyys, OAJ 

Pääkaupunkiseudun ysi-jaoston puheenjohtajana toimiminen. Paikallisesti toimin 

Voay:n hallituksessa. 

Kokemukseni ja luottamustoimieni tuoman perspektiivin kautta osaan tarkastella 

asioita laajoina kokonaisuuksina ja ennen kaikkea realistisesti, jolloin vaikuttamistyö 

on paljon vaikuttavampaa. 
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Matti Jussila 

Opettajien asialla - Vantaan opettajien 

vaaliliitto 

 

 

 

 

 

 

 

Olen kohta viisikymppinen historian opettaja ja toiminut 21 vuotta Vantaan 

kaupungin palveluksessa. Luottamusmiehenä olen toiminut vuodesta 2011 alkaen, ja 

suunnilleen yhtä kauan olen toiminut VOAY:n hallituksessa.  

Vuosien varrella olen huomannut, kuinka merkittävää on vaikuttamistyö paikallisella 

tasolla, jokapäiväisten edunvalvontakysymysten äärellä. Viime vuosina lukion 

uudistamistahti ja peruskoulua koskeneet uudistukset sekä työaikakokeilut ovat 

kuitenkin herätelleet pohtimaan laajemminkin edunvalvontatyötä. 

OAJ:n työskentelyssä korostuu kaksi puolta: Koulutuspoliittinen vaikuttaminen sekä 

tulo- ja palkkapoliittinen vaikuttaminen. Koen, että minulla olisi valtuustossa 

molempiin annettavaa. On pyrittävä vaikuttamaan siihen, että opetus nähdään 

investointina eikä kulueränä. Opettajien palkkauksen kehittäminen työn vaativuutta 

vastaavaksi on valtaisa haaste, mutta periksi ei pidä antaa, on jatkettava pitkäjänteistä 

vaikuttamistyötä. 
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Kasvatustieteen maisteri 

erityisopettaja, Viertolan koulu, vuodesta 2004 

luottamusmies  

VOAY:n hallituksen jäsen  

OAJ:n paikallisyhdistyksen hallituksen jäsen 

 

Olen ehdolla OAJ:n valtuustoon, koska haluan olla vaikuttamassa opettajien ja 

rehtorien työolojen parantamiseen ja siihen, että kouluissa tehtävä työ nähdään myös 

tulevaisuudessa houkuttelevana.  

 

Tavoitteina mm. työaikajärjestelmän kehittäminen ja opetusvelvollisuuksien saaminen 

oikeudenmukaisemmiksi. En kannata vuosityöaikaa, mutta kannatan työaika-

järjestelmän edelleen kehittämistä. Tärkeä tavoite on myös opettajien ja rehtorien 

työhyvinvointi sekä tulevaisuuden eläkeiän huomioiminen työssäjaksamisen näkö-

kulmasta.  

 

Näitä tavoitteita lupaan edistää yhteistyössä muiden valtuutettujen kanssa. 

Valtuustotyö on tiimityötä ja verkostojen luomista ja uskon, että myös kokeneen 

opettajan näkökulma on arvokas kehittämistyössä.  
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Haen OAJ:n valtuustoon, sillä haluan vaikuttaa opettajien ja koulutuksen 

toimintaedellytysten turvaamiseen ja kehittämiseen. Minulla on yhteistyökykyä ja olen 

kiinnostunut monipuolisesti kaikkien opettajaryhmien asioista. Lupaan perehtyä asi-

oihin ja kuunnella kenttää.   

   

Olen opinto-ohjaaja Vantaalla Peltolan yläkoulussa. Olen työskennellyt Vantaalla 

vuodesta 2012 lähtien. Vuosien varrella opettajien työtehtävät ovat lisääntyneet ja 

koen, että työkuormaamme on seurattava ja annettava aikaa keskittyä olennaiseen.   

  

Tähän mennessä olen tehnyt yhdistystöitä Uudenmaan opinto-ohjaajat ry:n hallituk-

sessa, jossa olen varapuheenjohtaja ja Suomen opinto-ohjaajien (SOPO) hallituksessa 

sekä perusopetustoimikunnassa. SOPON hallituksen kautta olen saanut seurata tiiviisti 

niin peruskoulun, ammatillisen, lukion kuin korkeakoulukentänkin tilannetta ja 

muutoksia.   

  

Yhdistystoiminnassa hienointa on ollut, että on päässyt vaikuttamaan lausunnoilla ja 

toiminnalla moniin itselle ja muille tärkeisiin asioihin. Mielestäni laadukas opetus ja 

ohjaus kuuluvat kaikille. Ryhmäkoot ja alueelliset eroavaisuudet on huomioitava 

resursoinnissa. Lisäksi erityisopetuksen resursseja tulisi lisätä.  

 

Lue lisää nettisivuiltani: bit.do/antti-nyman  

 

 

 

http://bit.do/antti-nyman

