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Haastateltavana: Kari K. 

Miten OAJ:n toiminta on kehittynyt kuluneen 10 hallitusvuotesi vuoden aikana? 

OAJ:stä on tullut ennakoiva, aloitteellinen ja aktiivinen toimija. Katsomme tulevai-

suuteen, emme keskity pelkästään palkkapolitiikkaan vaan myös koulutuspoliittisesta 

vaikuttamisesta on tullut aiempaa tärkeämpää. 

Miksi kannattaa lähteä mukaan ay-toimintaan? 

Yhteysopettajana toimiminen antaa jo mahdollisuuden nähdä asioita laajemmin kuin 

oman työn ja oman koulun perspektiivistä - vähintään kaupunkitasoisesti ja eri opet-

tajaryhmien näkökulmasta. Pidemmälle mentäessä saa hyvinkin laajan kuvan koko 

suomalaisen koulutuskentän rakenteista, toimintatavoista, päätöksentekojärjestelmäs-

tä ja sopimisen kulttuurista kaikilla tasoilla. Ammattiyhdistystoiminta on erinomainen 

harrastus, jossa tapaa paljon erilaisia ihmisiä ja voi tavata vaikka tulevan puolisonsa, 

kuten minulle kävi. 

Millaisena näkisit OAJ:n toiminnan 10 vuoden kuluttua? 

Toivoisin vieläkin yhtenäisempää OAJ:tä, jossa kaikki opettajaryhmät toimivat aidos-

ti yhdessä valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti. Uskon, että OAJ on 10 vuo-

den päästä keskeinen ja arvostettu koulutuspoliittinen toimija sekä luotettava työ-

markkinoiden sopijaosapuoli. Haluaisin erityisesti vaalia perusopetusta: toivon, että 

poliitikot, vanhemmat ja koko kouluväki näkevät kaikille yhteisen perusopetuksen 

arvon ja vaikuttavuuden ja pitävät peruskoulustamme yhdessä hyvää huolta. Se ta-

kaa ja tuo laatua myös lukioihin ja ammatillisiin oppilaitoksiin.  

Miksi mielestäsi VOAYn hallituksen kannatti lähteä opintomatkalle Islantiin? 

Tutustuimme Islannin uudistuneeseen työaika- ja palkkausjärjestelmään. Vuosityöajas-

ta neuvotellaan myös meillä. Islannin opettajajärjestön johtajien informaatio yhdis-

tettynä näkemäämme opettajien ja rehtoreiden arkeen, herätti varmasti ajatuksia kai-

kissa mukana olleissa. Pohjoismaisista malleista, niiden hyvistä ja huonoista puolista 

meidän kannattaa ottaa oppia omaa tulevaa työaikaamme pohtiessa. Välillä kannat-

taa lähteä omasta tutusta toimintaympäristöstä kauemmas. Se avartaa näkemystä, 

luo yhteishenkeä ja kasvattaa kykyä luoda yhteisiä tavoitteita ja visioita. Järjestöteh-

tävissä olen saanut tutustua useiden maiden kouluihin. Koulutuspolitiikka on kussakin 

maassa historiallinen ja kulttuurisidonnainen kokonaisuutensa, joten järjestelmiä ei 

voi sellaisenaan siirtää maasta toiseen. Kun vertaa Suomea muihin maihin, näen ta-

vallisesti entistä parempana oman koulutuskokonaisuutemme, jossa kaikille taataan 

yhdenvertaiset mahdollisuudet opiskella ja kehittyä. Suomalaisen koulutusjärjestel-

män rakennetta en paljon lähtisi muuttamaan, mutta työtavoissa voisi olla kehitettä-

vää. Esim. Islannissa näkemämme työtapa, jossa opettajat aidosti suunnittelevat ja 

toteuttavat työtään yhdessä teki minuun vaikutuksen. Osaltaan tietenkin myös se, 

että tilat oli suunniteltu ja rakennettu tällaista toimintaa silmälläpitäen ja henkilöstö-

mitoituskin vaikutti asianmukaiselta.  
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Pääkirjoitus 

Kevät on jo pitkällä uusimman Vopettajan ilmestyessä.  Monenlaisia ammattiyhdis-

tystoimintaan ja laajemminkin yhteiskunnalliseen tilanteeseen liittyviä käänteitä 

olemme saaneet olla todistamassa kuluneiden kuukausien aikana. Lehtien koulutusta 

käsittelevät jutut ja yleisönosastokirjoitukset eivät ole välittäneet kovin opettajia ja 

opettajien ammattitaitoa arvostavaa kuvaa. Koulutuksen rahoituksesta on leikattu 

raa’alla kädellä.   

Ammattiyhdistystoiminnan tavoitteena opetusalalla on pyrkiä turvaamaan sekä op-

pilaille  että opettajille mahdollisimman hyvät työolot ja riittävät resurssit uudenkin 

OPS:n mukaisten tavoitteiden saavuttamiseksi sekä lasten ja nuorten eheän kehityk-

sen turvaamiseksi. Tällä tehtävällä on tärkeä yhteiskunnallinen merkitys.  

Tavoitteiden mahdollisimman onnistuneen saavuttamisen edellytyksenä ovat hyvät 

ja luottamukselliset suhteet ammattiyhdistyksen ja työnantajapuolen välillä sekä pai-

kallisella että valtakunnallisella tasolla. Eri opettajaryhmien yhteistyöllä päästään 

parempiin tuloksiin kuin yksittäisen ryhmän vaikuttamistyöllä. Koulun tasolla hyvät 

ja luottamukselliset suhteen opettajien kesken ja opettajien ja esimiehen välillä luo-

vat myös hyvää pohjaa tavoitteisiin pääsemiseksi.  

Monessa tämän lehden jutussa pyydetään ottamaan yhteyttä ammattiyhdistysaktii-

veihin ongelmatilanteiden ja erilaisten haasteiden noustessa esiin.  Tämä ei tarkoita, 

että keskittyisimme pelkästään ikäviin asioihin, mutta jotta voimme pyrkiä paranta-

maan tilannetta, meidän on tiedettävä epäkohdista. VOAY on yhdistyksenä vain 

yhtä valveutunut ja vahva kuin jäsenistönsä. 

Tämän lehden kuvituksessa on hyödynnetty VOAY:n hallituksen Islantiin suuntautu-

neella opintomatkalla otettuja kuvia. Niitä kuvateksteineen pääsee ihmettelemään 

myös VOAY:n Facebook-sivustolla (Vantaan OAY). 

        Ulla Puukangas ja Anna-Mili Tölkkö 
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Malttia ja rotia laadusta tinkimättä  

                                                                                                                                                       . 

VOAY:n kevään 2016 yhteysopettajakoulutuksessa näytin videon tunnollisesta työn-

sä hoitavasta Lasse-luokanopettajasta. Tämä video on yksi kolmesta OAJ:n Joku roti 

-kampanjan videosta. Joku roti -kampanja on ollut käynnissä jo syksystä 2015. Sen 

tarkoituksena on muistuttaa kaikkia jäseniä perehtymään tarkemmin omaa työtään 

koskeviin sopimusmääräyksiin ja noudattamaan niitä. Kampanjan materiaaleista saa 

myös apua työvuoden suunnitteluun. Nyt alkaakin olla taas ajankohtaiset hetket itse 

kunkin käydä rakentavaa keskustelua työyhteisössään, kun seuraavan lukuvuoden 

valmistelut ovat jo täyttä päätä käynnissä. On tärkeää karsia ylimääräiset rönsyt pois 

ja keskittyä perustehtävän hoitamiseen eli esimiesten osalta johtamiseen ja opetta-

jien osalta kasvatus- ja opetustyöhön.  

Tässä vaiheessa moni opettaja varmasti pohtii, että miten toteuttaa karsiminen ja 

silti vastata esimerkiksi uuden opetussuunnitelman haasteisiin opetuksen laadusta 

tinkimättä. Tähän antaisin ohjeeksi, että etene askel kerrallaan. Ei ahnehdita liian 

isoja kokonaisuuksia yhdellä kertaa. Esimerkiksi laaja-alaisiin osaamiskokonaisuuksiin 

ja ilmiöpohjaisen oppimisen työtapoihin voi ryhtyä perehtymään pienessäkin mitta-

kaavassa. Tehkää yhteistyötä siellä missä se on luontevinta, eikä väkisin vain tekemi-

sen ja OPS-pakon vuoksi. Kokonaisuuksia ja yhteistyön muotoja voi laajentaa koke-

musten karttuessa.  

Muutostilanteissa on tärkeää seurata aikaa ja voimavaroja, joita yksilöt ja työyhtei-

söt käyttävät työn tekemiseen. Tässä apuna toimisi hyvin, jos esimerkiksi joukko 

opettajia tai peräti jonkun koulun koko opettajakunta ryhtyisi kirjaamaan eri tehtä-

vien hoitoon kulunutta aikaa ja näin keräisi VOAY:n aktiivien apuna arvokasta tie-

toa työajan käytöstä ja miltä osin se vastaa tai ei vastaa siitä maksettavaa palkkaa. 

Tämä olisi erityisen arvokasta tietoa nyt kun tällä erää ei ole syntynyt sopimusta uu-

den työaikakokeilunkaan aloittamisesta. Työaikakokeiluissahan työajan seuranta ja 

suunnittelu on yksi keskeinen osa kokeilua. 

Vielä keväällä kun toimelias 

lukuvuosi on meneillään, on 

helppo pitää maltti mielessä 

töitä suunnitellessa. Se tulee 

kuitenkin myös muistaa hyvin 

levätyn kesän jälkeen, kun syk-

syllä lukuvuosisuunnitelmia 

tehdään ja keväällä tehtyjä 

suunnitelmia viimeistellään.  
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Muistuttaisin myös OAJ:n 

Vantaan Paikallisyhdistyksen 

kannanotosta, jonka välitin 

yhteysopet ta j ien kautta 

kouluille viime vuonna 

kesäloman kynnyksellä. 

K a n n a n o t t o  k o s k i 

rekrytointiheikennystä ja sen 

aiheuttamia seurauksia työn 

aloittamisen ajankohdalle 

syksyllä. Uudet opettajat 

tullaan tänäkin vuonna palkkamaan vasta ensimmäisestä VESO-päivästä eli 

15.8.2016 alkaen. Näin heillä ei ole mahdollisuutta perehtyä alkavaan työhönsä 

etukäteen. On tärkeää, että me jo tehtävissä olevat opettajat emme myöskään 

saavu etukäteen töihin vaan osoitamme tukemme uusille opettajille tässä asiassa ja 

aloitamme työt heidän kanssaan samaan aikaan. Samalla osoitamme työnantajalle, 

että emme kannata heidän ratkaisuaan palkata uudet opettajat vasta 15.8. alkaen. 

Kannanotto tullaan uusimaan tänä keväänä ja se lähetetään jäsenille tiedoksi 

kuluvan kevätlukukauden lopussa ja alkavan syyslukukauden alussa. 

Tulevan lukuvuoden suunnitteluun ja työnjakoon tulee tulevana syksynä varmasti 

myös vaikuttamaan elokuusta alkava ylituntikatto tai kuten työantaja sen 

määrittelee ylityön yläraja. Tämän linjauksen vaikutuksista toivomme saavamme 

yhteydenottoja. Kohdatessanne epäkohtia tai huomatessanne tämän järjestelyn 

mukanaan tuomia pulmia, olkaa yhteydessä VOAY:n aktiiveihin (esimerkiksi 

luottamusmiehiin ja/tai hallituksen jäseniin). Käytännön kokemuksista saamme lisää 

tietoa, jotta voimme tarvittaessa vaikuttaa asian osalta työnantajan suuntaan. 

 

Voimia loppukevään 

työrutistukseen! 

 

Annika  

Arstila-Aaltonen 

VOAY:n 

puheenjohtaja 
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Pääluottamusmiehen terveisiä 

Opettajien kelpoisuusehdoista 

Maaliskuun alussa kuntatyönantajan neuvottelupäällikkö pahoitteli ja valitteli kirjoi-

tuksessaan hallituksen arvostettavaa linjausta olla puuttumatta opetuksen laatua 

osaltaan turvaaviin säädöksiin opettajan kelpoisuusehdoista.  Onneksi hallitus ei ryh-

tynyt esimerkiksi erottamaan rehtoriutta ja pätevyyttä toimia opettajana toisistaan. 

Kummastella silti sopii, miksi kuntatyönantaja ei rajannut pätevyysvaatimusten koh-

dalla tuntemaansa huolta sinne, minne sen jopa hyvin perustellusti voi katsoa sopi-

van: eräiden oman kielen opettajien tilanteeseen.  Kun suomalaisesta yliopistosta ei 

pätevyyttä voi hankkia, lienee syytä tarkastella tilannetta uusia mahdollisuuksia ja 

reittejä etsien. Joustavuutta jatkossakin sinne, missä todellista syytä ja tarvetta ilme-

nee. 

 

Ylituntikatto lukuvuodeksi 2016–2017 

Valittaen on todettava tulevan lukuvuoden olevan perusopetuksen osalta Vantaalla 

ensimmäinen, jona ylituntikattoa tullaan noudattamaan.  On ehdottoman tärkeää, 

että lukuvuoden 2016–2017 aikana opettajat 

ovat aktiivisesti yhteydessä yhdistykseen niissä 

tapauksissa, joissa mainitusta työnjohdollisesta 

määräyksestä aiheutuu kouluissa hankaluuksia. 

Aktiivisesti yhteydessä kannattaa olla esimerkik-

si kouluilta, joissa ylitunneilla on mahdollistettu 

pienemmät ryhmäkoot ja edes hieman onnis-

tuttu  vapauttamaan  resursseja esimerkiksi op-

pimateriaalin hankintaan  ja retkien järjestämi-

seen. Muistutettakoon että opetusvelvollisuus-

tunti on noin 30 % kalliimpi kuin ylitunti.  

Mahtavat vanhemmatkin olla tyytyväisiä luok-

kakoon mahdollisesti kasvaessa ja retkien har-

vetessa?   

Samoin pyydän yhteydenottoja luottamusmies-

ten suuntaan – tai suoraan minulle – niiltä opet-

tajilta, joille ylituntikatto aiheuttaa paineen ot-

taa kontolleen aikaisempaa enemmän tunteja ja muita ylituntikattoon luettavia teh-

täviä. Aivan liian kevyesti työnantaja on ohittanut kertomamme faktan, että moni 

opettaja ei esimerkiksi elämäntilanteensa vuoksi ylitunteja itselleen halua tai niitä 

kykene edes jaksamisensa puitteissa hoitamaan. Kysymys kiinnostaa myös työsuoje-

luvaltuutettuja.  
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Uuden OPS:n haasteet 

Lukuvuosi 2016–2017 al-

kaa muutoinkin yleissivistä-

villä opettajilla uudessa 

tilanteessa uuden OPS:n 

myötä.  Minulle on välitet-

ty kysymyksiä erityisesti 

ainerajat ylittävien il-

miöpohjaisten teemakurs-

sien suhteen.  Kysymykset 

on saatettu OAJ:n edun-

valvontaosastolle, sillä niin 

haasteet kuin tulkinnat ovat kansallisen tason kysymyksiä. Kaikkea ei ehkä kannata 

jättää koulutasolla sovittavaksi jatkossakaan.  Virheeseen tuskin syyllistyy, mikäli 

ennakoi uuden OPS:n tuovan uudenlaisia haasteita vanhojen rinnalle. Näistäkin on 

syytä olla yhteydessä yhdistykseen ja luottamusmiehiin.  

 

Lukioiden tuntijakokokeilusta 

Vantaalaisten lukioiden opettajia kiinnostanee kysymys tuntijakokokeilusta. Olem-

me tyytyväisiä siihen, että työnantaja on huomioinut kokeilusta kiinnostuneiden 

oppilaitosten opettajakunnan mielipidettä asiassa. Kuten työnantajan puolelta on 

viisaasti todettu, edellyttää kokeilun onnistuminen siihen sitoutunutta henkilökun-

taa. Ja paras sitoutuminen saavutetaan mielipidettä kysymällä ja sitä kunnioittamal-

la. Tietoni mukaan yksikään vantaalainen lukio ei kokonaisuudessaan ole osallistu-

massa kokeiluun. Tämänhetkisen tietoni mukaan yhden vantaalaisen lukion yksi lin-

ja olisi osallistumassa mainittuun kokeiluun ja tällä ei sanottu olevan henkilöstövai-

kutuksia, kun asiaa erikseen tiedustelin. Ammattiyhdistysliike ei vastusta kokeiluja, 

jotka edistävät opetuksen ja koulutuksen laatua. Asetamme kuitenkin reunaehtoja 

roolimme mukaisesti. Näemme kiireellisen aikataulun, opettajien ja opiskelijoiden 

tilanteeseen liittyvät heikennykset ja riskit huomion arvoisina seikkoina. Yhdistys ja 

luottamusmiesorganisaatio tulevat seuraamaan kokeilun edistymistä. 

 

Kiitokset 

Osaltani haluan kiittää yhteysopettajakoulutukseen osallistuneita aktiiveja, jotka toi-

vat niin luottamusmiesten kuin yhdistyksen tietoon kohtaamiansa haasteita ja kysy-

myksiä.  

Sami Markkanen  

Pääluottamusmies 
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Luottamusmiehen näppäimistöltä 

Maahanmuuttajien opetuksen hyvät käytänteet 

Kulunut vuosi on ollut Suomessa kiivaan maahanmuuttokeskustelun aikaa, myös 

koulutusrintamalla. Monikulttuurisuus on jatkossa entistä näkyvämpi osa koulujen 

arkea. Aihetta on tutkittu paljon ja käytänteitä luotu. Herää kuitenkin kysymys, riit-

tävätkö nykyiset resurssit, varsinkin kun maahanmuuttajien sijoittuminen erityisesti 

juuri pääkaupunkiseudulle on hyvin todennäköistä.  

Lainsäätäjän olisi mielestäni oltava hereillä ja investoitava tähän asiaan entistä 

enemmän. Me tarvitsemme esikoulusta aina toiselle asteelle ulottuvan kokonais-

suunnitelman ja järjestelmän. Vieraskielisten ja hyvin vaihtelevista kulttuuritaustoista 

tulevien lasten ja nuorten opiskelua on vahvemmin tuettava. Motiivi lienee päivän-

selvä kaikille: Kuinka maahanmuuttaja voisi integroitua yhteiskuntaan, jonka kielellä 

ei kykene kunnolla opiskelemaan tai tekemään työtä? 

Myös vieraskielinen opetus on yleistymässä Vantaalla. Kansainvälisen koulun lisäksi 

ainakin kolme muuta peruskoulua opettaa englanniksi ensi syksystä alkaen. Vantaan 

olisi ehdottomasti tultava opettajia vastaan ja maksettava tästä työstä opettajille 

kielilisää, kuten Helsinki ja Espoo tekevät. Kyseessä on pätevyys- ja työn vaativuus-

asia. Vieraskielinen opetus on yksi kilpailuvalttimme, kun pääkaupunkiseudun kun-

nat kilpailevat ulkomaalaisista osaajista. Vieraskielinen opetus ansaitsisi myös siksi 

vielä tuntuvamman tuen. 

 

Lukiokokeilu, uusi LOPS ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset 

Lukiopuolella kuohuu edelleen. Opetusministeriö toi talvella uudelleen esille jo vii-

me syksynä torjutun lukiokokeilun. Suurinta ihmetystä herätti kokeilun väkisin tun-

keminen samaan ajankohtaan opetus-

suunnitelman uudistamisen ja sähköis-

ten ylioppilaskirjoitusten käyttöön-

oton kanssa. Lisäksi vaikutukset koh-

telisivat opettajaryhmiä eri tavoin, 

koska kokeilu koskisi vain reaaliainei-

ta. Jo esittelyvaiheessa oli nähtävissä 

useampienkin opettajayhteisöjen 

hämmennys. Myös OAJ ihmetteli 

kannanotoissaan kokeilun tuomista 

nyt kentälle tällä tavalla, ja arveli sen johtavan äärimmillään jopa YT-menettelyihin. 

Kokeilun toteuttaminen tarkkaan rajatulla opiskelijamäärällä yhdessä lukiossa onkin 

ihan viisas ratkaisu. 
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Onneksi opetushallitus toi myös pedagogisen kokeilumahdollisuuden lukioihin. Val-

takunnallinen kehittämisverkosto tuo hyvät mahdollisuudet kehittää lukiota pedago-

giikan, opiskeluympäristöjen sekä toimintakulttuurin suhteen. Mielestäni tässä on 

hyvä idea, ajatellen vielä uuden opetussuunnitelman antamia mahdollisuuksia.  

Uusi opetussuunnitelma lisännee ilmiöpohjaista opetusta. Hyvä niin. Kannattaa kui-

tenkin olla valppaana työmääränsä kanssa. Kehotan näin suoraan oman kokemukse-

ni pohjalta. Opettajien työajan ja läsnäoloajan yhteensovittaminen ja rajaaminen 

on suuri haaste. Toisaalta pitäytyminen liian tiukkaan oppituntiraamiin tappaa luo-

vuuden ilmiötyöskentelystä. Kannattaisin itse mallia, jossa väkisinkin lisääntynyttä 

työaikaa ilmiöviikolla/jaksossa korvataan muualla vapaana. Myös ilmiötyöskentelyn 

arviointi sekä suuri yhteisen suunnittelun tarve voivat aiheuttaa yllätyksiä, joten va-

rautuminen ja ennakointi kannattaa. 

Sähköiset ylioppilaskirjoitukset ovat 

jo nurkan takana, ja monessa luki-

ossa on kokeiltu katastrofiharjoitus-

ta. Ainakin itse osallistuin todelli-

seen katastrofiharjoitukseen, jossa 

tekniikka ei toiminut edes tietohal-

linnon henkilöstön intensiivisellä 

avustuksella. Jonkinlainen TVT-

vastuuvapauslauseke opetushenki-

löstölle ei tekisi pahaa, jos pahin 

tapahtuu jossakin koulussa. Samoin 

pitäisi päästä keskustelemaan muutenkin kasvaneista yo-valvontamääristä sekä eri-

tyisjärjestelyistä. Lukio uudistuu, toivottavasti maltilla ja viisasti, ilman paniikin ja 

pakkouudistamisen makua. 

Tähän kaikkeen tuo jatkuvan lisähaasteensa taloudellinen tilanne. Onneksi valoa 

alkaa näkyä tunnelin päässä Suomellekin, ja tuotanto kasvanee varovaisesti tänä 

vuonna. Tämä on hyvä uutinen, sillä Vantaa rahoittaa lukiokoulutusta opiskelijaa 

kohden tälläkin hetkellä n. 1000 euroa pienemmällä summalla kuin Espoo ja Helsin-

ki. Säästämisen varaa ei ole ollut enää pitkään aikaan, rahoitus on kipurajalla. Ryh-

mäkoot ovat joissain tapauksissa olleet reilusti yli neljänkymmenen opiskelijan. Posi-

tiivista on se, etteivät taloudelliset haasteet ole toistaiseksi johtaneet henkilöstövai-

kutuksiin, siitä suuri kiitos kaupungin johdolle.  

Keväisin terveisin, jaksamista lukuvuoden loppukiriin! 

Matti Jussila 

Luottamusmies ja VOAY:n hallituksen jäsen 

OAJ Pääkaupunkiseudun hallituksen ja edunvalvontatoimikunnan jäsen 
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VOAY on OAJ:n vahvaa ydintä 

Olin tänään Vantaan opettajien ammattiyhdistyksen VOAY:n Flamingon yhteys-

opettajakoulutuksessa. Perinteisesti syksyisin VOAY on järjestänyt koulujen yhteys-

opettajille koulutusristeilyn Tukholmaan, keväisin viime aikoina koulutus on ollut 

Flamingossa. Minulle koulutus on viimeinen, koska olen jäämässä eläkkeelle 1.8. al-

kaen. Olo oli haikea, sillä olen toiminut pitkään yhteysopettajana vuodesta 1980, 

olen toiminut yhteysopettajana yhtäjaksoisesti paria kahden vuoden jaksoa lukuun 

ottamatta. Parina viime vuonnakaan en ole toiminut kouluni yhteysopettajana, kos-

ka olen OAJ-valtuutettu.  

Yhteysopettajat ovat OAJ:n side kouluihin ja OAJ:n todellinen runko. Heitä kannat-

taa ja pitää kouluttaa usein ja kunnolla. VOAY:n koulutukset ovat olleet aina laa-

dukkaita kuten tänäänkin. VOAY on erittäin toimiva ja aikaansaapa yhdistys. Muka-

na on ollut melkoisia ammattiyhdistyspersoonia kuten vaikkapa Martti Mäkelä, Ka-

levi Lohikoski, Heikki Rajamäki tai Marjatta Vasara. Nykyisistä vaikuttajista tunne-

tuin persoona on tietenkin OAJ:n vahva kakkosmies Kari Kinnunen. 

VOAY:n puheenjohtaja Annika Arsti-

la-Aaltonen avasi kokouksen. Meille 

näytettiin OAJ:n videopätkä ROTI-

TV:stä, Lasse Luokanopettaja, joka 

kannustaa opettajia keskittymään 

työssään oleelliseen eli opettamiseen. 

Opettajat ovat velvollisuudentun-

toista lullukkaväkeä, tekevät sellaisia 

tehtäviä, jotka eivät heidän amma-

tinkuvaansa kuulu. Silloin ihminen 

väsyy.  

OAJ:n hallituksen 1. varapuheenjohtaja Kari Kinnunen, joka 10 vuoden OAJ-

rupeaman jälkeen on siirtymässä takaisin työsuojavaltuutetuksi, valotti kilpailukyky-

pakettia. Hän totesi, että joudumme tinkimään saavutetuista eduista, emme selviä 

kuivin jaloin. OAJ on aina valmis neuvottelemaan ja sopimaan asioista ja pyrkii 

mahdollisimman oikeudenmukaiseen sopimukseen. Pelkona on, jos sopimukseen ei 

päästä, palkansaajat siivotaan pois neuvottelupöydistä. Erittäin ikävää on, että pal-

kansaajien, varsinkin julkisen puolen työntekijöiden, ostovoima tulee vääjäämättä 

heikkenemään. OAJ on tutkinut, että 75 % jäsenistä kannattaa työtaistelua, mikäli 

ammattijärjestöjen sopimusoikeutta kavennetaan. Sama määrä opettajista kannatti 

työtaistelua, jos lomia leikataan raa’asti ja liikaa.  
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24 tunnin työaikalisäys aiheutti paljon keskustelua. Kun asiaa meiltä tiedusteltiin, 

niin ehdotettiin, että aika laitetaan:  opettajien omaehtoiseen koulutukseen / opet-

tajat saavat päättää, että aika käytetään joustavasti paikallisten tarpeiden mukaan / 

suunnitteluaikaan / YT-aikaan. Oppitunteina 24 tuntia merkitsisi 0,5 viikkotuntia 

lisää opetusta, mikä olisi suora palkan alennus. Sitä ei tietenkään hyväksytä. Veso-

päiviksi aikaa ei saa laittaa. 

Työsuojeluvaltuutettu Marja-Leena Jämsen-Mässeli totesi, että Vantaan kouluraken-

nusten huoltaminen on laiminlyöty. Nyt suuri keskustelu velloo Hämeenkylän ylä-

koulun ympärillä, koska koulun sisäilma on todettu erittäin myrkylliseksi. Jämsen-

Mässeli kertoi myös uudesta Hups, oho! -turvallisuusjärjestelmästä, joka löy-

tyy eduvantaa.fi -sivustolta. Linkkikuvan kautta opettaja ilmoittaa uhka- ja väkival-

tatilanteet suoraan järjestelmään. Ilmoittaminen kannattaa, sillä ko. ilmoituksen ta-

kia asiaa voidaan käsitellä asiallisesti jälkikäteenkin. 

Aivan uusi asia minulle oli tuunattu työ eli korvaava työ sairauden tai tapaturman 

takia, jos työntekijä on kykenemätön tekemään omaa vakituista työtään. Asialla on 

merkitystä, kun pitkällä sairauslomalla olevan opettajan palkkataso laskee. Silloin 

tuunaussopimus voidaan tehdä yhteistyössä esimiesten kanssa. Vantaalla ainakin yksi 

opettaja ja rehtori ovat jo tehneet tuunattua työtä. Uutta on myös, että rehtorin on 

otettava puheeksi, jos opettaja on ollut poissa työstä sairauden takia 20 päivää tai 5 

kertaa vuodessa. Tarkoitus ei ole kyylätä, vaan miettiä yhdessä, miten opettaja voi 

saada apua tai voidaan esim. kuntouttaa. 

Vantaalla puhuttaa nyt ylituntikatto. Opettajan maksimituntimääräksi suunnitellaan 

30 viikkotuntia. Perusteiksi on mainittu: opettajien työhyvinvointi ja jaksaminen, 

oppilaan ohjauksen määrä ja laatu sekä palkkojen oikeudenmukaisuus eli opettajien 

keskinäinen palkkahaitari. VOAY on kyseenalaista-

nut perusteet ja tuonut haittoja esille: erityisluo-

kanopettajien palkkaus, säästö saadaan sivutoimi-

sia opettajia palkkaamalla ja rehtoreiden toimintaa 

rajoitetaan. 

Resurssien turvaaminen huolettaa. Valtion resursse-

ja on leikattu, mutta ainakin kuluvaksi lukuvuo-

deksi Vantaalla torjuttiin ryhmäkokojen paisumi-

nen, mikä on hieno asia. Komeaa on, että Vantaa 

on sitoutunut olemaan lomauttamatta opettajiaan. 

Kiitän Vantaan opettajien ammattiyhdistystä, kun 

olen saanut olla toiminnassa mukana.  

Kai-Ari Lundell 
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Koulussa Islannissa 

VOAYn hallitus suuntasi opintomatkalle Islantiin 6–10.4.2016. Käytännössä ehdim-

me olla paikan päällä torstaista sunnuntaihin, sillä lentomme laskeutui Islantiin keski-

viikkoiltana ja sunnuntaina aamuvarhaisella lähdimme takaisin koti-Suomeen. Tors-

taiaamuna lähdimme en-

sin tutustumaan Sæmun-

darskóliin, joka on 460 

oppilaan yhtenäiskoulu 

Reykjavikin esikaupunki-

alueella. Koulu on raken-

nettu vuonna 2012, joten 

sen rakentamisessa on 

pystytty huomioimaan 

muuttuvan pedagogiikan 

mukanaan tuomat haas-

teet, mm. erittäin tilavat 

luokkahuoneet, joissa 

pystyy työskentelemään 

useampi opettaja ja ryh-

mä kerrallaan ja suurten luokkatilojen yhteydessä olevat pienemmät tilat. Tilojen 

välissä useimmiten oli lasiseinät, mikä helpottaa oppilaiden valvomista.  

Meihin teki suuren vaikutuksen se, kuinka johdonmukaisesti ja suunnitelmallisesti 

koulussa suhtauduttiin kaikkeen työskentelyyn lähtien jopa siitä, että rehtori pyrkii 

jokaisen luokka-asteen tiimiin saamaan mahdollisimman hyvin yhdessä toimivat yk-

silöt: jokainen tiimi tarvitsee järjestelmällisen organisoijan ja toisaalta myös spontaa-

nimman, luovan jäsenen, jotta tiimi toimisi mahdollisimman hyvin.  

Koulussa opiskelevat vuosiluokat 1-10, siten, että 1. luokka vastaa suomalaista esi-

koulua , luokat 2-7 alakoulua ja luokat 8-10 yläkoulua. Alakoulun puolella opiskelu 

on suunniteltu keskimäärin 3–5 viikkoa kestäviksi teemakoko-

naisuuksiksi, jotka on etukäteen aikataulutettu ja joihin liittyvää 

materiaalia on koulussa suunnitelmallisesti kerätty. Teema tois-

tuu myös aineenopettajien pitämillä taito-ja taideaineiden tun-

neilla. Taitoaineina oppilaat opiskelevat viikoittain vaihtuen 

ensimmäisestä luokasta alkaen kotitaloutta, tekstiilikäsitöitä, 

puukäsitöitä ja kuvataidetta. Lisäksi opetetaan myös viikoittain 

liikuntaa ja musiikkia. Kotitalousopettajan ollessa äitiyslomalla, 

oli hänen sijalleen kouluun palkattu tanssinopettaja, koska sel-

laista ei heillä muuten olisi ollut mahdollista palkata. 
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Toinen meihin vaikutuksen tehnyt asia oli koulun kiireetön ja erittäin rauhallinen ja 

lämmin ilmapiiri. Koulun arvot ilo, kunnioitus ja yhteistyö todella näkyivät koulun 

arjessa. Osaltaan siihen vaikuttaa varmasti koulussa käytössä oleva positiivisen käy-

töksen tukemisen malli sekä selkeät toimintatavat ja odotukset (esim. hyvälle käy-

tökselle), jotka ovat esillä ja joihin 

kaikki ovat sitoutuneet.. Toisaalta 

oppilaiden turvallisuuden tunnetta 

varmasti lisää se, että koulussa on 

suomalaiseen kouluun verrattuna 

paljon aikuisia: 70 työntekijää, jois-

ta opettajia 40–50.  

Keskustelimme myös paljon tämän 

lukuvuoden alussa voimaantullees-

ta työaikamallista, jossa opettajien 

sidottu työaika nousi huimasti. Aluksi useimmat 

opettajat olivat olleet muutosta vastaan, mutta 

ajan kuluessa ja jokaisen huomatessa yhteisen 

suunnittelun ja tekemisen positiiviset vaikutukset 

omaan työmääräänsä ja työn mielekkyyden ko-

kemiseen, lähes kaikkien mielipiteet olivat vaih-

tuneet. Islannissa työaikamallin vaihtumiseen 

liittyi 30 % palkankorotus, josta 8 % liittyi elä-

kejärjestelmän uudelleenjärjestelyyn. Käytännös-

sä tällä hetkellä islantilaiset peruskoulun opetta-

jat opettavat 180 päivänä vuodessa. Sen lisäksi 

heillä on velvoite osallistua 100 tuntia täyden-

nyskoulutukseen. Sæmundarskólin opettajien 

sidottu työaika kouluvuoden aikana oli maanan-

taista keskiviikkoon 8.00–16.30, torstaisin 8.00–

15.30 ja perjantaisin 8.00–-14.30. Sidotulle työ-

ajalle oli varattu aikaa yhteissuunnitte-

lulle, kokouksille ja vanhempien kans-

sa tehtävällä yhteistyölle. 

Sæmundarskólia meille esittelivät va-

rarehtori Þóra Stephensen (vas.(ja 

osastonjohtaja Matthildur Han-

nesdóttir. (oik.) Kuvassa keskellä tulk-

ki. 



 

- 16 - 

Fjölbrautaskólinn í Breiðholti 

Pikaisen lounastauon jälkeen suuntasimme toiselle puolelle Reykjavikia nuorisoas-

teen kouluun nimeltään Fjölbrautaskólinn í Breiðholti, tuttavallisemmin FB. Siellä 

meitä oli vastassa historianopettaja Óli Kári Ólason, joka esitteli meille Islannin toi-

sen asteen koulutusta. Islannissa toisella asteella on mahdollista suorittaa lukion op-

pimäärän lisäksi myös useita erilaisia käytännön ammattitutkintoja. Óli kertoi meille, 

että nykyään opiskelijoita painostetaan suorittamaan myös lukion oppimäärä. 

Islannissa ei ole käytössä Suomen kaltaista ylioppilastutkintoa tai lukion päättökoet-

ta, mutta siitä huolimatta lukiolinjan lopettamisprosentti on huima. Opiskelijoista 

vain  noin 70 % valmistuu. Useat opiskelijat käyvät töissä opintojen ohella ja kaunis 

kevätpäiväkin voi kelvata syyksi jättää tulematta kouluun.  

FB perustettiin vuonna 1975 ja oli ensimmäinen nuorisoasteen koulu laatuaan Islan-

nissa. Koulussa opiskelee päivisin n. 1000 16-20 -vuotiasta nuorta ja iltakoulussa 

noin 400 aikuista. Koulussa on 110 opettajaa. Lukiokoulutuksen lisäksi FB:ssa voi 

opiskella sairaanhoitajaksi, kosmetologiksi, puusepäksi ja sähköasentajaksi. 

Esittelypuheen jälkeen kävimme tutustumassa koulun tiloihin. Aamuiseen vierailuun 

verrattuna koulun tilat olivat hyvinkin vanhoilliset, luokat omissa tiloissaan ja hyvin 

pelkistetyt. Tilojen osalta emme siis tässä koulussa kokeneet mitään suuria ahaa-

elämyksiä. Kiinnitimme kuitenkin huomiota oppilasryhmien pienuuteen ja siihen, 

kuinka mutkattomat opettajien ja oppilaiden välit 

olivat. Kierroksen aikana jatkoimme keskustelua toi-

sen asteen opettajien palkoista ja työehdoista. Luki-

oiden opettajien palkka on jonkin verran parempi 

kuin peruskoulun opettajien, eikä heillä ole samalla 

tavoin sidottua työaikaa.  



 

- 17 - 

Kennarasamband Íslands  

Toisen varsinaisen matkapäivän aluksi meidät oli 

kutsuttu Islannin opettajajärjestön toimistolle, jossa 

meidät vastaanottivat järjestön puheenjohtaja 

Þórður Hjaltested ja varapuheenjohtaja Aðalheiður 

Steingrímsdóttir. Opettajajärjestön toimitilana toimii 

vanha 1900-luvun alkupuolella poikkeuksellisesti 

puusta valmistunut rakennus, jossa työskentelee yh-

teensä 31 henkilöä, joista osa osa-aikaisesti.  

Þórður Hjaltested  kertoi meille Islannin taloudellisesta romahduksesta vuonna 2008 

ja kuinka siitä selvittiin. Opettajien palkat pysyivät romahduksesta huolimatta sa-

moina, mutta koska valuutan arvo romahti, myös palkan ostovoima heikkeni huo-

mattavasti. Opettajan ammatin vetovoima 

heikkeni myös ja monet jättivät opettajan 

ammatin. Opettajankoulutukseen ei ole 

suurta tunkua edelleenkään. Opettajat oli-

vat selkeässä palkkakuopassa muihin am-

mattiryhmiin verrattuna ja heidän oli tässä 

tilanteessa helppo perustella palkankoro-

tuksen tarpeellisuus, koska siitä vallitsi kan-

sallinen yksimielisyys. 

Opettajajärjestöön kuuluu seitsemän yhdistystä: kaikilta kouluasteilta (lastentarha, 

peruskoulun ja toinen aste) sekä opettajayhdistys että johtajien yhdistys ja lisäksi 

musiikkikoulujen opettajien yhdistys. Nämä neuvottelevat itsenäisesti mm. jäsenten-

sä palkat. Kattojärjestön tehtävänä on neuvotella kaikkia opettajaryhmiä koskevista 

asioista kuten loma tai eläkkeelle jääminen ja kaikinpuolinen jäsentensä etujen aja-

minen esim. koulutuspolitiikkaan vaikuttamalla. Jäseniä järjestössä on n. 10 200, 

joka on 3 % Islannin väestöstä. Jäsenmaksu kuitenkin peritään kaikilta islantilaisilta 

opettajilta korvauksena siitä, että järjestö neuvottelee kaikkien palkat ja muutenkin 

huolehtii opettajien työoloista. Suomen kaltaista virkaehto– ja palkkasopimusten 

yleissitovuutta Islannissa ei ole.  

Vierailun päätteeksi Aðalheiður Stein-

grímsdóttir valotti meille Islannin koulu-

tusjärjestelmää ja mm. vuonna 2011 voi-

maan tulleita uusia opetussuunnitelman 

perusteita. 
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Lauantain ohjelmassa oli omakustanteinen kiertoajalu Rekjavik-

niemellä ja rentoutuminen Blue lagoonin lämpimisssä vesissä. 

Siellä oli hyvä yhdessä pohdiskella matkan antia ja sitä, miten 

kaikkia eteemme tulleita hyvä asioita voisi soveltaa myös Suo-

messa. 
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VOAY liikuttaa 

 

VOAY tarjoaa: Prison Island (huom! vain toukokuun ajan) 

Haasta itsesi ja työkaverisi ratkaisemaan nokkeluutta ja ketteryyttä vaativat 

sellien salat ja koe ainutlaatuinen seikkailu Viihdekeskus Flamingon Prison 

Islandissa.  

VOAY tarjoaa jäsenilleen yhden ilmaisen kertakäynnin yllämainittuun seikkai-

luun. Valittavissa on 60 min, 90 min tai 120 min seikkailu. Jäsenyys todiste-

taan voimassaolevalla OAJ:n jäsenkortilla. Varmistathan että jäsentietosi ovat 

ajan tasalla (mm. sukunimen vaihdokset tai yhdistysten vaihdot), sillä nimet 

tarkistetaan kassalla myös nimilistasta. Jännittävää seikkailua! 

 

VOAY tukee: opettajaryhmät  

liikuntatapahtumissa 

VOAY tukee yhdessä liikkuvia ja 

VOAY:tä edustavia opettajaryh-

miä erilaisissa liikuntatapahtumassa 

yleensä noin puolella  

summalla osallistumismaksusta. 

Tukea on mahdollista anoa kaksi 

kertaa yhden lukuvuoden  

aikana. 

 

VOAY haastaa: Liikuntahaastekampanjat 

Kevään 2016 liikuntahaastekampanjassa mukana ovat Helsinki City Run 14.5. 

ja Naisten Kymppi 29.5.2016. Näihin tapahtumiin osallistuvia, VOAY:tä ryh-

mänä edustavia jäseniämme tuemme 39 eurolla. 

 

VOAY ennustaa: Tulevia tapahtumia 

Tulossa kesäkuussa pääkaupunkiseudun opettajien golfkisa, lisäinfoa VOAY:n 

nettisivuilla toukokuussa. VOAY:n suosittu ja kiitelty avantouintikampanja 

saa jatkoa myös ensi kaudella, seuraa ilmoittelua syksyllä.  
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www.voay.fi 

www.oaj.fi 

VOAY:n hallitus toivottaa kaikille  

hyvää loppukevättä! 


