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Digiloikkaa vai laukkaa 

Jokainen minut tunteva tietänee, että olen melko intohimoinen erilaisten lait-

teiden puolestapuhuja ja käytän niitä mielelläni opetuksessani. Tai nykyisin pa-

remminkin oppilaat käyttävät ja minä tarjoan tehtävät ja materiaalit parhaani 

mukaan. Kaikesta intoilustani huolimatta pyrin kuitenkin ajattelemaan asioita 

myös ei niin innokkaiden kannalta ja niiden realiteettien pohjalta, mitkä kussa-

kin koulussa on opettajille ja oppilaille tarjolla.  

Käyttömäärät laitteille, ohjelmistoille ja sähköisille oppimateriaaleille vaihtele-

vat kaupungin sisällä paljon. Edelleenkään osa oppilaista ei pääse käyttämään 

tabletteja tai tietokoneita oppimisvälineinä viikoittain, joskus jopa harvemmin 

kuin kuukausittain. Toisaalta meillä on oppilaita, jotka työskentelevät pääsään-

töisesti tietokoneen avulla. Syitä on monia, eikä lainkaan aina siellä peilissä. 

Toki myös jokaisen opettajan kannattaa miettiä omalta osaltaan, millaiset ope-

tusmenetelmät juuri minun oppitunneillani ovat käytössä ja miksi. Tärkeää ei 

ole vertailla lyijykynää ja tietokonetta, vaan valita tarkoituksenmukaisin työvä-

line. Samalla täytyy myös miettiä sitä millaisin välinein työelämässä ja nyky-yh-

teiskunnassa toimitaan. Mikäli lyijykynälle ei ole jotain oikein erityistä tarvetta, 

on syytä valita modernimpi työskentelytapa. Tarkoittaa siis sitä, että työelä-

mässä hyvin monessa työpaikassa on jo 20−30 vuotta käytetty tietokonetta 

ensisijaisena työskentelyvälineenä. Nyt varmasti olisi aika loikata tähän myös 

kouluissa. 

Nyt moni ajattelee, että kyllähän minäkin, jos… 

Meillä on Vantaallakin useita ongelmia tvt:n käy-

tössä alkaen laitteiden puutteesta toimimattomiin 

kokoonpanoihin tai ajanpuutteesta osaamatto-

muuteen. Erityisen harmillisia ovat olleet uusien 

leasing-laitteiden kanssa havaitut näyttöongelmat 

ja koulujen kirjavien laitekantojen yhteensovitta-

misessa ilmenneet vaikeudet. Mikäli laitteet eivät 

toimi, niin se on mitä vahvin motivaation tappaja. 



Muutaman kerran kun “pilaa” hyvin suunnittelemansa oppitunnin laiteongel-

milla, on digiloikka sitä myöten kompastuttu. 

Ajanpuute on opetusalalla hyvin usein kuultu sana. Monesti opettajan suusta 

kuulee: “Olisihan näitä kiva tehdä, mutta millä ajalla”. Itse käytän tähän hom-

maan paljon omaa aikaani, koska minulle tämä laitteiden kanssa toimiminen 

on myös harrastus. On varmaa, että opettajan työaika ei riitä siihen, että hän 

perehtyy kunnolla kaikkiin kiinnostaviin laitteisiin, ohjelmistoihin ja oppimate-

riaaleihin sekä valmistelee tuntinsa näiden pohjalta. Koulutusta on melko hyvin 

tarjolla, mutta asioiden oppiminen vaatii aina omatoimisen perehtymisen ai-

heeseen. Harva ehtii omaksua koulutuksen aikana kaiken opetetun ja mikäli ei 

jatka itsenäistä työskentelyä asian parissa, unohtuvat opit nopeasti. Meidänhän 

tämä pitäisi opetuksen ammattilaisina hyvin tietää. Lääkkeenä ajanpuutteeseen 

määräisin riittävää yhteissuunnittelua, jolloin työmäärä jakautuu usean opetta-

jan kesken. Toisaalta kannattaa ajatella asiaa niin, että se aika jonka käytät 

tvt:n parissa, maksaa itsensä kanssa takaisin, yleensä korkoineen. Sähköiset 

muokattavat materiaalit, jaettavuus, kopioitavuus, ajasta ja paikasta riippumat-

tomat työskentelymahdollisuudet ja paljon muuta. Olisi myös hieno käden-

ojennus koulujen rehtoreilta vapauttaa opettajille aikaa tähän yhteissuunnitte-

luun, mikäli se suinkin on mahdollista. 

Nyt Vantaalle on saatu äärimmäisen hyvä ja toimiva G-suite (ent. GAFE), joka 

mahdollistaa entistä paremmin oppilaiden sähköisen työskentelyn ja henkilö-

kohtaisen oppimisportfolion kertymisen pilvipalveluun. Tämä on nyt käsittääk-

seni pysyväisluontoinen ratkaisu useiksi vuosiksi, eikä heti vuoden päästä aleta 

kouluttaa taas uuden järjestelmän käyttöön ja hyvä niin. Tabletit ja Chrome-

bookit ovat kuin kotonaan G-Suite ympäristössä ja toimii se Office 365 myös, 

mikäli sitä haluaa syystä tai toisesta käyttää. Fronter lienee jo parhaat aikansa 

nähnyt. Viime keväänä G-Suiten käyttöönotossa sattui valitettavia viivästyksiä 

ja mm. tästä digiloikan ongelmasta veimme yhdistyksenä viestiä muutaman 

kerran vuodessa järjestettäviin sivistystoimen ja Vantaan opettajien ammattiyh-

distyksen tapaamisiin. Huolemme otettiin vakavasti ja mm. tästä asiasta 

olemme saamassa selvitystä tämän syksyn tapaamisessa. Asiat kehittyvät ja vir-

heistä pyritään oppimaan. Olkaa rohkeasti yhteydessä yhdistykseen, luottamus-

miehiin tai hallitusaktiiveihin, mikäli koette digi- tai muissa loikissa ongelmia tai 

teillä on erinomaisen hyviä ratkaisuja olemassa oleviin ongelmiin. Älkää kui-

tenkaan ilmoittako keksineenne uutta verkon painoa.  

Mukavaa syyslomaa toivottaen, Antti Karetie  

Voay:n varapj. 



Luottamusmiehen terveisiä 

Opettajien työssäjaksaminen on puhututtanut jälleen Suomessa ja somessa. En 

ota itse kantaa siihen kuuluisaan Youtube-videoon, mutta muistuttaisin yhdestä 

tärkeästä näkökulmasta. Työssäjaksaminen on työsuojelukysymys.  

Mikäli työolosuhteet vaarantavat opettajien työssäjaksamisen, on työnantajan 

puututtava tilanteeseen. Yksittäisen opettajan kohdalla lienee kyse useiden asi-

oiden summasta, mutta jos jo opettajahuoneellinen on uupua taakkaansa alle, 

ei tilannetta voi jättää huomioimatta. Tänä syksynä olen monenkin vantaalai-

sen kollegan suusta kuullut, että syksy on ollut jotenkin erityisen raskas.  

Työssäjaksamiseen vaikuttavat monet asiat, mutta myös opettajien kokema 

epäasiallinen käytös joltakin taholta. Minulla ei ole Vantaan lukuja, mutta voin 

esitellä tylyjä numeroita Suomesta: Kolmannes Suomen lukio-opettajista on 

stressaantunut melko usein tai erittäin usein. Heistä 35 % on kokenut epäasial-

lista kohtelua opiskelijoiden, huoltajien, työtoverien tai esimiehen taholta. Ku-

kin näistä erikseen 10-15 %. Sairauslomista liittyy yhdeksän prosenttia epäasial-

liseen kohteluun tai kiusaamiseen. Vaikka Vantaa olisi keskivertoa parempi 

tässä suhteessa, on meilläkin silti satoja opettajia, jotka kokevat lukuvuoden ai-

kana epäasiallista kohtelua. Tavoite oli 0. Nolla. 

Lisätään tähän työaika. Keskimäärin se on lukiossa 40,5 tuntia viikossa, tosin 

keskihajonta on melkein 10. Sinulla on siis kollegoita, joiden työviikko on 50 

tuntia. Yhden lukukauden aikana lukio-opettaja arvioi keskimäärin 220 opiske-

lijaa, hajontaa noin 100. Siis yli 300 mennään usean kohdalla. Jos jaksossa on 

4 kurssia, ja syksyn aikana pitää 2,5 jaksoa, saadaan 10 kurssia. Jos jokaisella 

kurssilla on 35 opiskelijaa, kilpailee vantaalainen lukio-opettaja arvioinnin suo-

menennätyksestä. 

Vantaalainen lukio-opettaja opettaa 20 

kaupungin joukosta toisiksi halvimmalla. 

Hintana ovat ryhmäkoot, jotka ovat 

jopa yli 40. Kun mukaan lisätään sähköi-

set yo-kirjoitukset ja uuden opetussuunni-

telman valmistelu, on kuormitus melkoi-

nen. Myös ylisuuret ryhmät ovat lukiossakin 

työssäjaksamishaaste. Mitä tehdä, jos ylisuuret 

opetusryhmät meinaavat uuvuttaa? Vantaa ei 

ole ollut halukas tekemään kaupunkikohtaista 

ylärajaa lukio-opetuksen ryhmäkoolle. On siis 



keskusteltava oman esimiehen kanssa opetuksen ja ryhmien järjestämisestä. Ei 

voi olla niin, että ryhmille on alaraja, muttei ylärajaa. Ota tarvittaessa työsuo-

jelu tai luottamusmies avuksi.  

Työsuojeluilmoituksen voi verkossa tehdä myös silloin, kun ryhmäkoko on to-

siasiallisesti jaksamista uhkaava tekijä. Luonnollisesti joskus on pakko tehdä 

ryhmäjärjestelyjä, jota eivät vastaa opettajien toiveita. Eivätkä esimiehet tie-

tenkään huvikseen järjestä suuria ryhmiä. Viestin onkin mentävä myös esimies-

ten kautta eteenpäin: Resursseja on lukiokoulutukseen nykyisin liian niukasti, 

kipuraja on tullut nyt vastaan. Asian esille ottavaa rehtoria, opettajaa tai lu-

kiota ei saisi leimata. Hyväkin opettaja voi väsyä suurten ryhmien kanssa. In-

novatiivinenkin koulu ja opettajakunta voi hyytyä. 

Opettajan jaksaminen on perusedellytys koulujen pedagogiselle kehittämiselle 

ja uuden opetussuunnitelman toimivalle jalkauttamiselle. Myös opiskelijoiden 

ohjaaminen ja tukeminen edellyttää opettajakuntaa, joka jaksaa. Olen varma, 

että lisäresurssit maksaisivat itsensä takaisin sairauspoissaolojen vähenemisen 

kautta. Myös opetuksen laatu saattaisi kohota entisestään. 

Hyvää syksyä ja jaksamista kaikille, 

Matti Jussila 

luottamusmies, VOAY:n hallituksen jäsen  

OAJ - pääkaupunkiseudun hallituksen jäsen. 

matti.jussila@eduvantaa.fi 
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Suurten kaupunkien neuvottelupäivät  

Tampereella 22.–23.9.2016 

Kävimme viiden hengen voimin edustamassa Vantaan opettajien ammattiyh-

distystä syksyisessä suurten kaupunkien ammattiyhdistysten tapaamisessa. Oh-

jelma oli äärimmäisen tiivis, mutta hyvin informatiivinen monella tapaa. 

Ensimmäisen päivän aloitti biohakkerina tunnetuksi tullut Teemu Arina, tee-

malla muuttuva opettajuus. Teemu toi mielenkiintoisella tavalla esiin niitä tule-

vaisuuden näkymiä, jotka tulevat muuttamaan myös opetusalaa. Tietoa ja asi-

antuntijuutta on käytettävissä erilaisten verkostojen kautta valtavasti ja mistä 

päin maailmaa tahansa voi osallistua verkon kautta opintoihin. Tulevaisuuden 

opiskelua Arina kuvailee näin: “Oppiminen ei rajoitu oppilaitoksiin, seiniin. En 

mene Helsingin yliopistoon, vaan oppimisresurssikeskukseen, josta käsin osallis-

tun MIT:n ja Stanfordin kursseille. Oppisisältö ei ole yksi kirja, vaan verkottu-

nut, interaktiivinen, jatkuvasti päivittyvä kokonaisuus.” Mielenkiintoisia ajatuk-

sia, vaikkakin ensi alkuun tuntuvat kaukaisilta näin peruskoulusta katsottuna.   

OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen puhui teemalla, opettajuus aikaansa 

edellä. Hän on tehnyt teemasta väitöskirjansa (Opettajuus - Ajassa elämistä vai 

suunnan näyttämistä). Luukkainen nosti puheenvuoronsa aluksi esille nykyisen 

trendin ajatella koulutusta vain  työelämän palvelijana. Koulu on paljon muu-

takin ja mikä on sivistyksen merkitys. Luukkaisen mielestä opettajien pitäisi ko-

rostaa sivistyksen merkitystä, eikä toimia vain työelämän tarpeiden tyydyttä-

jinä. Opettajien professiona on tulevaisuuden tekeminen ja opettajan etiikan 

puitteissa tehdä ratkaisuja, joiden avulla oppilas parhaiten selviytyy tulevaisuu-

den haasteista. Opettajuuteen kuuluu oikeudenmukaisuus, läsnäolo ja välittä-

minen. Kuuntelemisen tarve on suuri ja aikuista kaivataan. Suomalaisen koulun 

täytyy olla moniarvoinen, ymmärtäväinen ja suvaitsevainen. Luukkainen päätti 

puheenvuoronsa toteamukseen, että koulun olisi myös tärkeää kehittyä yhtei-

sönä, jossa kehitytään, tehdään ja opitaan yhdessä.  

Majoittumisen jälkeen lähdimme vierailulle Poliisiammattikorkeakoululle. Polii-

sit esittelivät meille oppilaitoksen toiminta. Saimme kuulla esimerkiksi, että po-

liisivoimat toivoisivat lisää maahanmuuttajataustaisia hakijoita. Valitettavasti 

hakukriteerit, jotka vaativat Suomen kansalaisuutta sekä riittävää suomen kie-

len taitoa, karsivat hakijoita. Yhteisen tietoiskun jälkeen jakauduimme erilaisiin 

ryhmiin tutustumaan koulutuksen eri osa-alueisiin.Yksi näistä oli johtokeskus, 

jossa poliiseiksi opiskelevat harjoittelevat ja tekevät loppukokeensa kenttäjoh-



tajiksi. Muita tutustumiskohteita olivat voimankäyttökoulutus, ajoharjoittelu-

rata sekä harjoittelukaupunki. Täytyy todeta, että ihan helposti ei poliisiksi 

pääse, vaan valmistuakseen poliisiksi, opiskelija läpi käy korkeatasoisen ja vaa-

tivan koulutuksen. Poliisiammattikorkeakoulun yhteydessä on myös Poliisimu-

seo, joka kaikille avoin ja ilmainen, mielenkiintoinen museo. Tampereella käy-

dessä kannattaa siis sielläkin piipahtaa. 

Toisen päivän aamuna kuulimme Tampereen kaupungin tulevaisuuden suunni-

telmista. Suuria rakennushankkeita on valmistumassa ja monia alkamassa. Tam-

pere on selvästi hyvin vetovoimainen kaupunki, tosin sielläkin työttömyys vai-

vaa. Työttömyysprosentti on yli 14%. 

Matkan ehkä tärkein osio oli viimeisenä eli muiden 15 kaupungin kuulumisten 

kuuleminen ja tietysti Vantaan kuulumisten kertominen. Sote puhututtaa kaik-

kialla, kun kuntien hartioilta häviävät sosiaali- ja terveyspalvelut ja koulutus jää 

merkittävimpänä jäljelle. Samoin erilaiset käytännöt arviointikeskusteluiden pi-

tämisessä ja korvaamisessa tai korvaamattomuudessa olivat esillä. Ylipäätään 

suurena huolena olivat leikkaukset koulutuksesta ja digiloikan tilanne monessa 

kaupungissa. Pääkaupunkiseudun yhteisestä ongelmasta, rekrytointiheikennyk-

sestä puhuttiin myös. Eli kyseessä siis tilanne, jossa uudet opettajat palkataan 

vasta ensimmäisestä Veso-päivästä alkaen. Kaiken kaikkiaan nämä tilaisuudet 

kuulla ja kertoa eri kuntien tilanteista ovat edunvalvonnallisesti tärkeitä, koska 

varsinkin huonoilla asioilla on tapana levitä kuntien välillä. Näin ratkaisuja ja 

varautumista näihin ongelmiin voidaan miettiä jo etukäteen ja kuulla muualla 

saaduista kokemuksista. Kaiken kaikkiaan tämä oli hyvin antoisa ja tärkeä ver-

kostoitumismatka. 

Terveisin Annika Arstila-Aaltonen, Annamaria Kolari, Susanna Kahelin, Tiina 

Pesonen ja Antti Karetie 

  



VOAY tiedottaa  

 

SYYSKOKOUS 

 

VOAYn syyskokous järjestettiin yhdistyksen toimitiloissa Talkootiellä 

12.10.2016. Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat, eli mm. vahvistettiin 

uudet VOAYn toimintasuunnitelma vuodelle 2017 sekä hallituksen jäsenet kak-

sivuotiskaudelle 2017-2018. 

VOAYn puheenjohtajana vuoden 2017 jatkaa nykyinen puheenjohtaja Annika 

Arstila-Aaltonen. Hallitukseen valittiin seuraavat henkilöt ja heille henkilökoh-

taiset varajäsenet: 

Varsinainen jäsen  Varajäsen 

Tiina Pesonen  Kirsti Wahlman 

Matti Jussila  Jenitta Kaivola 

Antti Karetie  Jyrki Salminen 

Paavo Havula  Kari Kastu 

Leena Ronkainen  Marjo Junka 

Susanna Kahelin  Jonna Temonen 

 

Onnittelut kaikille valituille! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toimintasuunnitelma löytyy myös ladattavana tiedostona VOAYn nettisivuilta. 



AJANKOHTAISIA JÄSENETUJA 

Kuusijärven avantouintikampanja 

(jäsenhinnat voimassa 1.10.2016–31.1.2017, liput voimassa kauden 2016–2017) 

- 10 kpl sarjalippu savusaunaan jäsenhinta 25 € 

- sähkösaunan kausilippu jäsenhinta 40 € 

Jäsen voi hyödyntää molempia etuja kerran. Nimet kirjataan ylös ja jäsenyys 

tarkistetaan kassalla OAJ:n jäsenkortista. Liput täytyy lunastaa kassalta kätei-

sellä. 

Vauhdikas jäsenetu VM Karting Center 

Tarjolla vauhdikas elämys jäsenille VM Karting Centerissä (Myllykyläntie 3, 

Vantaa). VOAY tarjoaa jäsenilleen yhden ilmaisen ajokerran (10 min) yllämai-

nitussa yrityksessä syys-lokakuun aikana. Jäsenyys todistetaan OAJ:n jäsenkor-

tilla. Radan varaustilanne kannattaa varmistaa etukäteen soittamalla 09 8946 

1030. Vauhdikasta ajoa! 

 

JÄSENKORTTI  

OAJ:n jäsenkortti vuosille 2017-2019 toimitetaan jäsenille marras- ja joulukuun 

vaihteessa omana kirjeenään (ei enää postitusta Opettaja-lehden välissä kalen-

terin kanssa). 

Kortti on erityisen tärkeää pitää tallessa, kun ilmoittautuu järjestön tilaisuuk-

siin, soittaa OAJ:n palveluihin tai käyttää matkavakuutusta ulkomailla.  

Vuodenvaihteessa matkustavien jäsenten tulee ottaa mukaan sekä vanha jäsen-

kortti, joka on voimassa 31.12.2016 asti, että uusi jäsenkortti, jonka voimassa-

olo alkaa 1.1.2017. 

 

 

 


