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Puheenjohtajan terveisiä 

 

Jälleen on aika jäsenten valita yhdistykselle uusi hallitus. Toiveenani on, että kiinnostuneita 

ehdokkaita löytyy runsaasti, vaikka toiminta ei aina välttämättä ole ihan helppoa. 

Ehdokkuuteen riittää kiinnostus opettajien edunvalvontaa kohtaan sekä halu käyttää 

toimintaan vapaa-aikaansa – osaamista kertyy kyllä toiminnan myötä. Kokeneemmilta 

hallituksen jäseniltä saa myös apua ja neuvoja.  

 

VOAY osallistui hiljattain 16 suurimman kaupungin opettajayhdistysten neuvottelupäiville 

Hämeenlinnassa. Tässä lehdessä tarkemmin tilaisuudesta omana juttunaan. Marraskuussa 

järjestetään vuorostaan suurimpien kaupunkien virkamiesten ja yhdistysten yhteinen tilaisuus 

Vantaalla, jossa käsitellään perusopetusta ja lukiokoulutusta koskevia haasteita ja 

tulevaisuuden näkymiä.  

 

OAJ ja KT neuvottelevat parhaillaan 1.10.2022 voimaantulevasta keskitetystä 

järjestelyvaraerästä. On realistista todeta, että erä tuskin kohdentuu suurelta osin YSI-

opettajille, vaan pikemmin sitä käytetään varhaiskasvatuksen huutavan työvoimapulan 

ratkaisemiseksi. Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opettajilla ja opinto-ohjaajilla on myös 

perustellut toiveet, joita ei varmasti unohdeta nytkään. Meidän tulee itse pitää ääntä oman 

järjestömme suuntaan. 

 

Lopuksi, odottelemme Hertta-järjestelmän käyttöönottoa Vantaalla. Naapurikaupungeista 

kokemukset ovat olleet osin henkilöstölle karut. Uskomme kuitenkin, että Vantaa pyrkii 

tekemään asioita paremmin ja siinä myös onnistuu. Palkanlaskentajärjestelmän muutosta on 

ehdottomasti käsiteltävä koulujen ja oppilaitosten ys-ajalla. Kaikille on oltava selvää, kuinka 

toimia, mikäli ongelmia ilmenee. 

 

Mika Koskinen 

VOAY:n hallituksen puheenjohtaja 

etunimi.sukunimi@eduvantaa.fi  

050 527 6999 
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Pääluottamusmiehen puheenvuoro 

 

Syyslukukauden etenemisen hämmästyttäminä havaitsemme syyloman olevan 

ulottuvillamme. Saattaapa jopa tarvetta esiintyä. 

 

Kirjallisista varoituksista 

 

En tiedä miksi, mutta ilmeisen tarpeellisia huomioita on viimeisimmässä 

luottamusmieskirjeessä nostettu esille. Kerrotaan että: ”OAJ:n toimiston asiantuntijoille on 

tullut paljon kysymyksiä liittyen varoitusten antamiseen ja niiden perusteisiin. Esimerkiksi 

jäsenten työstä annettu palaute on joissakin tapauksissa ollut varoituksen ja jopa 

palvelussuhteen päättämisen perusteena. Tilanteen läpikäynnin yhteydessä on käynyt ilmi, 

että asian selvittely on ollut puutteellista ja työnantaja on voinut ryhtyä toimenpiteisiin esim. 

nimettömän ja yksilöimättömän palautteen perusteella kuulematta työntekijää.” 

 

Kun virkamiehen vastuu on määritelty laissa, on kestämätöntä ajatella, että varsin raskaaksi 

koettuun kirjalliseen varoitukseen ryhdyttäisiin nimettömän ilmiannon perusteella tai 

muutoin kyseenalaisesti. Koska Vantaa ei ole koko Suomi, ei kenenkään pidä ajatella, että asia 

koskisi enemmän työnantajaamme. Tai vähemmän, sen puoleen. Vaikka kritiikin 

vastaanottaminen esimieheltä työn kuormittaessa voi tuntua kiusaamiselta, se ei sitä 

lähtökohtaisesti ole. Suosittelen ajattelemaan esimiehen ohjeita toisin toimimisesta ja 

kritiikistä rakentavasti. Laadukasta esimiestyötä ei suinkaan olisi se, että esimies havaitsee 

työntekijän toiminnassa korjattavaa ja vaikenee tästä. Samoin esimiehen tulee tehtävässään 

kestää työntekijän asialliset ja perusteltavissa olevat huomiot, vaikka niihin sisältyisi 

kriittisyyttä. Kun lähtökohtana on havainto, asiasta keskustellaan asiallisesti ja kumpikin 

osapuoli on oman toimintansa reflektointiin, olemme jo matkalla valoon. Näinhän se ei 

valitettavasti aina mene.  

 



Työsuhteen päättäminen koeajalla 

 

Pääluottamusmiehet ympäri Suomen havaitsevat joulun lähestymisen jossain vaiheessa, kun 

saavat jäsenen yhteydenoton tai useampia aiheesta ”kuuleminen mahdollisen koeaikapurun 

vuoksi”. Jotta näitä tilanteita olisi mahdollisimman vähän, on esihenkilöiden syytä muistaa 

aikaisempi: annetaan ohjeita, opastetaan ja puututaan perustellusti ynnä asiallisesti siihen 

mihin puuttua pitää. Toisaalta opettajien on hyvä kuulla saamansa ohjeet ja opastukset ja 

toimia niiden mukaan. On myös osattava pyytää tukea ja apua. Myös kollegat voivat toimia 

tukena tarpeen havaitessaan. Jo nyt on tiedossani yksittäisiä tapauksia, joissa myös opettaja 

on havainnut saamansa tehtävän ja siinä selviytymisen edellytykset sellaiseksi, että hän on itse 

käyttänyt koeaikaa toisaalle siirtyen.  Näissä tilanteissa jäsenen tulee olla ennakolta yhteydessä 

luottamusmieheen. Emme sido turpeeseen, emmekä aja pois. Tällaisessa tilanteessa jäsen on 

useimmiten jo niin tilanteen raskauttama, että oma perspektiivi kaventuu mahdollistaen itselle 

vahinkoa tuottavan toiminnan.  

 

Tiedonsaantioikeus turvaavammasta virkasuhteesta 

 

Elokuun ensimmäisenä on tullut voimaan virkasuhteita koskeva direktiivi, jota lienee syytä 

käsitellä. Virassa toimivalla on nyt oikeus saada tieto turvaavammasta virkasuhteesta. Mitä se 

tarkoittaa? 

 

• Työnantajan on osa-aikaisen tai määräaikaisen viranhaltijan pyynnöstä annettava 

perusteltu vastaus mahdollisuudesta pidentää viranhoitomääräyksen mukaista 

säännöllistä työaikaa tai virkasuhteen kestoaikaa. Pää- ja sivutoiminen tuntiopettaja 

rinnastetaan viranhaltijaan.  

• Vastaus on annettava kirjallisesti kuukauden kuluessa pyynnöstä.  

• Jos työnantajan henkilöstömäärä on säännöllisesti enintään 250, vastaus voidaan 

kuitenkin antaa kolmen kuukauden kuluessa pyynnöstä ja pyynnön toistuessa vastaus 

voidaan antaa suullisesti, jos vastauksen perustelut eivät ole muuttuneet edellisen 

vastauksen jälkeen. 

• Velvollisuutta antaa kirjallista vastausta ei ole, jos viranhaltija on työskennellyt 

työnantajan palveluksessa alle kuuden kuukauden ajan tai viranhaltijan edellisestä 

pyynnöstä on kulunut alle 12 kuukautta. 

 

Direktiivissä on myös koulutuksiin liittyen huomioitavaa. Mitä se tarkoittaa? 

 

Pakollinen koulutus  

• Työnantajalla on lakiin tai virkaehtosopimukseen perustuva velvollisuus tarjota 

viranhaltijalle koulutusta, jotta tämä voi tehdä työtä, jota varten hänet on palkattu 

• Koulutuksen on oltava maksutonta viranhaltijalle.  

• Koulutus on luettava työajaksi 



• Mahdollisuuksien mukaan koulutuksen on tapahduttava säännönmukaisten 

työvuorojen aikana. 

 

Vielä ei voida arvioida direktiivin täyttä merkitystä, ja on suositeltavaa, ettei jäsen tai 

pääluottamusmies itsenäisesti tee asiassa pitkälle meneviä johtopäätöksiä. En voi olla 

pohtimatta sitä, että syksyn alussa kuulin kiertoteitse, että opettajia oli ohjeistettu 

tunnetaitokoulutuksesta kertoen, että koulutukseen osallistuminen on pakollista. Vaikka 

opettajan työaikaan kuuluu kaikenlaista ja yhä enemmän, olisi kovin suotavaa, että jäsenet 

ovat yhteydessä omaan luottamusmieheen – tieto tästä tulee kyllä minullekin – kun heitä 

velvoitetaan vaikkapa ys-ajan nimissä osallistumaan koulutukseen, johon aikaa kuluu esim. 17 

tuntia. Kun viikkoja on 38 ja kaksi tuntia käytetään kiinteästi, jäisi esimerkissä mainittua 

työaikaa vuodelle huimat 25 tuntia. Kun muitakin aikasyöppöjä on, kannattaa olla tällaisista 

”kuuluu ys-aikaan” pulautuksista yhteydessä omaan luottamusmieheen, vaikka 

sopimuksemme ei toivottua turvaa likikään aina tuo. Silti joudun sadatellen toteamaan: onko 

liian vaikeaa käsittää ja järjestää asia siten, että 120 tuntia on 120 tuntia! 

 

Inkluusiosta ja tuen tasoista 

 

Sillä kuka sanoo, on merkitystä. Helsingin apulaispormestari Nasima Razmyarin esille nostama 

inkluusion todellisuutta käsittelevä puheenvuoro ansaitsee kuitenkin kiitoksensa. Tätä 

keskustelua onkin sitten vilkkaasti käyty ja käydään. Resurssien lisäämisellä olisi varmasti 

mahdollista parantaa nykytilannetta. Mutta onko resurssien lisääminen nykyisellä inkluusion 

tasolla ja lisääntyvien tehtävien olosuhteessa realistinen mahdollisuus? Onko kyseessä ennen 

kaikkea keskustelu, jossa tulisi pohtia sitä, onko inkluusio – ja se lähikouluperiaate – aina ja 

kaikissa tapauksissa yksilön ja kokonaisuuden kannalta parhaan tuloksen mahdollistava 

ratkaisu.  

 

Inkluusiota ja tuen tasoja koskevassa pohdinnassa on mukana useita ulottuvuuksia. Nostan 

niistä esille kaksi. Yhteydessä ollut opettaja kertoo opettavansa luokkaa, jossa on useita 

tehostetun sekä erityisen tuen oppilaita. Samalla hänen pitäisi opettajana onnistua siinä, että 

kaikilla oppilailla on tulevaisuudessa yhtäläinen mahdollisuus valita sellainen opintie, jolla 

pääsee haluamalleen uralle, taustasta ja syntymämaasta riippumatta. Pitääkö? Kun luokassa 

on nykyisellään laaja-alainen erityisopettaja kolme tuntia viikossa, paraneeko tilanne 100%, 

jos määrää lisätään kuuteen tuntiin? Toisaalta, mitä luulette, onko resurssin noston myötä 

työn kuormittavuus peräti kadonnut kolmen tunnin muututtua kuudeksi? 

 

Inkluusio tulee olemaan osa perusopetusta. On varsin selvää, että nykyisellään Helsingissä 

esille nostetut huomiot ovat meilläkin ajankohtaisia. Toivottavasti löydetään tilanne, jossa 

nykyistä paremmin turvataan opettajien jaksaminen ja myös niiden oppijoiden tarpeet, joille 

riittävää on yleinen tuki. Tällä on muuten kiire, ollut jo jonkin aikaa. 

 



Inkluusio keskustelua ei voida käydä, jos luokanopettajien ja aineenopettajien ääni ei kuulu 

voimakkaana, kertoen siitä, mikä on järkevää, mikä on mahdollista ja mikä toimii! Käyttäkää 

tätä ääntä!  

 

Ratkaisujen löytyminen ei varmasti ole helppoa. Muistamme, että Vantaa on tässä tehnyt jo 

paljon. Luokkakokojen merkityksen ymmärtäminen on avainasemassa. Keskiarvolla ei 

tietenkään auteta niitä opettajia, joilla on syystä tahi toisesta suuri ryhmä suurine tarpeineen. 

Emme halua tilanteeseen, jossa tarkastellaan aikuisten määrää suhteessa oppilaisiin. Tämä 

kannattaa ymmärtää, vaikka itse tuntisikin työn kuorman harteillaan. En siis lausu toivetta 

resurssien suuntaamisesta jatkossakin opettajien rekrytointiin pelkästään pääluottamusmiehen 

uniformua kantaen. 

 

Lopuksi 

 

Kun tauti on vakava, humpuukikin nostaa päätään.  Selvää lienee, että perusopetuksen 

ongelmien korjaaminen ei tule kokonaisuudessaan mahtumaan lehtikirjoitukseen, saati 

sosiaalisen median päivitykseen. Uskon vakaasti, että tuen, inkluusion, kielen oppimisen, 

opettajien jaksamisen, opettajan ammatin houkuttelevuuden, kotoutumisen, lasten ja 

nuorten yhtäläisten mahdollisuuksien ja myös akateemisen oppimisen korkean tason 

saavuttamiseksi tarvitaan yhä enemmän luokanopettajia, aineenopettajia, opinto-ohjaajia ja 

erityisopettajia.  

 

Sami Markkanen 

JUKO:n pääluottamusmies 

etunimi.sukunimi@vantaa.fi 

 

 

Tukea toiselle asteelle? 

 

Tänä syksynä on keskusteltu tiiviisti inkluusiosta ja sen haasteista. Asiaa ovat kommentoineet 

useat poliitikotkin. Mielenkiintoista oli huomata Helsingin sanomista (17.9.), että nykyisen 

opetusministerin tavoitteena olisi saada oppimisen tuki myös toiselle asteelle. Tarkoittaako 

tämä inkluusiota – vai jotakin muuta – jäi epäselväksi. Nykyisellään ainakin lukiopuoli elää 

luonnostaan inkluusion keskellä, erityisopetusryhmiä ei ole. Erityisopettajan tukea saadaan 

rajoitetusti; yhdellä erityisopettajalla voi olla satoja opiskelijoita vastuullaan. 

 

Tuen lisääminen toiselle asteelle on sinänsä oikean suuntainen tavoite, nyt kun toinen astekin 

on liitetty pidennettyyn oppivelvollisuuteen. Ainoa huoli nousee resursseista. (Jos ja) kun 

rahaa on niukasti käytettävissä, saattaa käydä niin, että kasvava tuki siirtyy lukion 

aineenopettajien harteille ylimääräiseksi vastuuksi. Silloin seurauksena voi olla pahimmillaan 

se, että rimaa lasketaan sisältöjen puolella eli akateemisuudesta tingitään. 
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Mikäli tukea aiotaan lisätä systemaattisesti toisella asteella, sen soisi olevan tarkoin mitoitettua 

ja määriteltyä, ja hyvin resursoitua. Lisäksi yhteistyön hyvinvointialueen ja kunnan välillä 

Soster-palveluiden suhteen pitäisi toimia hyvin saumattomasti. 

 

Poimintoja talousarviosta 

 

Ensi vuoden talousarvio tarjoaa koulutukseen lisämenoja jopa 20 miljoonaa, mutta niistä 

kasvaneita tilakuluja (vuokria) on 11 miljoonaa. Maailmantilanteen ja inflaation hedelmiä. 

Henkilöstökulut eivät juuri tule nousemaan, mutta palvelujen ostoissa näkyy lisäystä. 

Toivokaamme niiden tukevan koulujen arkea parhaalla mahdollisella tavalla. 

Lukiokoulutuksen osalta lautakunta oli kirjannut ”Lukiokoulutukseen 4 resurssiopettajaa ja 1 

erityisopettaja, 0,272 milj. €”.  Tervetullut lisätuki lukioille, mutta vielä ei ole tiedossa, mitä 

resurssiopettaja lukiopuolella tekisi. 

Seuraavan kolmen vuoden aikana peruskouluikäisiä lapsia tulee olemaan väestöennusteen 

mukaan 115 lisää, ja 15–17-vuotiaita peräti 558 lisää. Uudelle lukiollekin (Aviapolis) on siis 

vahvat perusteet. Työt eivät tule vantaalaisilla opettajilla ainakaan vähenemään. 

 

Tästä positiivisesta kehityksestä huolimatta lähivuosien säästöpaine tullee olemaan kova. En 

rasita lukijaa pitkällä listalla talouden globaaleja riskitekijöitä, mutta ennustanpa kuitenkin, 

että seuraavan (porvari)hallituksen johdolla alkavat julkisen talouden juustohöylätalkoot. 

Toivotaan, että mahdollisuudet koulutuksen ja pidemmän oppivelvollisuuden toteuttamiselle 

laadukkaasti säilyvät silti. 

 

Matti Jussila, 

varapääluottamushenkilö 

 

 

Sinustako uusi VOAY:n hallituksen jäsen? 

 

Tänään yhteysopettajille lähteneessä sähköpostissa kerrotaan mahdollisuudesta asettua 

ehdolle VOAY:n hallituksen jäsenten neuvoa-antavassa vaalissa. Kannustamme kaikkia 

ammattiyhdistystoiminnasta kiinnostuneita asettumaan ehdolle! 

 

 

Tutustu VOAY:n nettisivuihin! 

 

Sieltä löytyvät ajantasaisimmat tiedot mm. erilaisista jäseneduista ja uudet Vantaan opettaja 

ja Vopettaja-lehdet. 

  



Suurten kaupunkien neuvottelupäivät 

Hämeenlinnassa 

 

Voay osallistui puheenjohtajan ja neljän hallituksen jäsenen voimin Hämeenlinnassa 15.–16.9. 

järjestetyille OAJ:n suurten kaupunkien neuvottelupäiville. Paikalla oli 16 suurimman 

kaupungin opettajien ammattiyhdistysten edustajia. 

 

Torstaina OAJ:n neuvottelujohtaja Petri Lindroos 

käsitteli kevään sopimusratkaisua ja OAJ:n 

puheenjohtaja Katariina Murto esitteli 

työmarkkinatilanteen ajankohtaisia asioita. 

Koska Hämeenlinnassa oltiin, oli luontevaa kuulla 

paikallisista kouluista. Ammattiopisto Tavastiaa 

olivat esittelemässä Vesa Karjalainen ja Kaurialan 

lukion rehtori Tuomo Iltanen. Hieman eri 

näkökulmasta jatkoi opetustoimen johtaja Mika 

Mäkelä, joka kertoi Hämeenlinnan 

kouluverkkoratkaisuista. 

 

Suurten kaupunkien yhdistysten kuulumisten jakaminen toimi vertaistukena. Ongelmat ja 

polttavat puheenaiheet ovat pitkälle samoja, toki paikallisin vivahtein sävytettyjä. Selväksi 

kävi, että ammattiyhdistyksellä riittää tekemistä. 

 

Perjantain ohjelma liittyi pääosin työhyvinvointiin. Petri Lindroos nosti esiin opettajan 

työhön liittyviä epäkohtia, kuten liian suuren työmäärän, kiireen ja kireät aikataulut. 

Opettajat kokevat työstressiä, epäasiallista kohtelua ja harmittelevat toisarvoisten töiden 

viemää aikaa. Moni on suunnitellut alanvaihtoa. Aihe kirvoitti keskustelua esimerkiksi alati 

paisuvasta työnkuvasta, tunnetaito-opetuksesta ja ylittyvästä ys-ajasta. Lindroos kirjasi 

keskustelun antia ylös. Paikalla olleiden ajattelijoiden lausumista jäivät erityisesti mieleen 

seuraavat: “koulu kantaa taakkoja, jotka eivät sille kuulu” ja “opetus on luovaa työtä, ja 

luominen vaatii aikaa”. 

 

Hämeenlinnan kaupungin työhyvinvointipäällikkö Jorma Vaara kertoi puheenvuorossaan 

työhyvinvoinnin kiteytyvän hyvään johtamiseen, yhdessä tekemiseen ja siihen, että kokee 

oman työn merkitykselliseksi. Hän esitteli Hämeenlinnan työhyvinvointia tukevia käytänteitä, 

joista erityisesti käsiteltiin Tehdään hyvinvointia yhdessä -projektia. Liikuntapainotteinen 

projekti tähtää aktiiviseen ja hyvinvoivaan henkilökuntaan. 

 

Digikehittämispäällikkö Jari Harvion esityksen aiheena oli Digitalisaatiohankkeet, strategia ja 

opettajien koulutus. Päivän päätteeksi OAJ-valtuutettu, pääluottamusmies Jukka Talvitie 



esitteli Helsingissä käyttöön otettavaa palkkalaskuria, jonka avulla opettaja pystyy laskemaan 

oman palkkansa, mikä nykytilanteessa onkin monelle tarpeen. 

 

Hämeenlinnalaisten järjestelyt toimivat hienosti. Virallisen ohjelman ulkopuolella käytiin 

antoisia keskusteluja eri kaupunkien edustajien kanssa. Erityismainintana pitää vielä kehua 

hämäläisiä mehiläisiä, joiden kukkaisaa ja makeaa herkkua neuvottelupäiville osallistuneet 

pääsivät maistamaan. 

 

Teksti: Kirsi Hietanoro-Backman 

Kuva: Maarit Salo-Korkalainen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


