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Kaikki yhden ja yksi kaikkien puolesta 

- yhteistä etuamme valvomassa Vantaan trio Kinnunen-Markkanen-Pesonen! 

Opetusalan ammattijärjestön valtuusto kokoontui syyskokoukseen Pasilan Aka-

vatalolla 15.-17.11.2016. Valtuuston kokouksissa jäsenten valitsema satavii-

sikymmentäjäseninen valtuusto käyttää järjestön ylintä vaikutusvaltaa. Tämän 

kokouksen esityslistalla oli kokonaan uudistetun toimintasuunnitelman, talous-

arvion ja sääntöjen hyväksyminen. Lisäksi saimme kuulla kentältä ajankohtaisia 

edunvalvonta- ja järjestöasioita, järjestömme työtä ohjaavia ponsiehdotuksia, 

ajankohtaisia kuulumisia OAJ:n toimistolta sekä oikeus- ja työministeri Jari 

Lindströmin puheenvuoron. 

Järjestömme puheenjohtaja Olli Luukkainen korosti avauspuheenvuorossaan 

väestöllisiä muutoksia, joiden takia kehityksen suuntia on vaikea määrittää. 

Suomen väestöllinen keskipiste siirtyy kohti etelää kilometrin vuosivauhdilla, 

tällä hetkellä se on Hauholla Kokkilan kylässä. Raju väestörakenteen muutos 

sekä kasvava muuttoliike etelään kiristävät alueilla keskinäistä kamppailua pe-

ruspalveluiden voimavaroista. Tässä yksi syy siihen miksi seuraavat kuntavaalit 

ovat ennen kaikkea koulutusvaalit. Me kaikki voimme vaikuttaa asiaan tsek-

kaamalla ja jakamalla OAJ:n ylläpitämät aaniopetukselle.fi –sivut sekä Suomi 

hölmistyy –laulun. 

Pääsimme myös kuulemaan työministeri Lindströmin ajatuksia tämän päivän 

työelämästä. Valtuusto haastoi ministeriä erityisesti muistuttamalla koulutus-

leikkauksista ja siitä johtuvasta koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan kasvavasta 

työttömyydestä. Ministerin mukaan näissä tilanteissa tarvitaan joustavuutta ja 

muuntautumiskykyä. 

Saimme myös kuulla katsauksia OAJ:n toimistolta. Edunvalvontaosasto kertoi 

meneillään olevista vuosityöaikaneuvotteluista sekä OAJ:n uudesta urapalve-

lusta, jolla halutaan tukea jäseniä työnhaussa. Järjestöosastolla panostetaan 

mm. yhteysopettajajärjestelmän kehittämiseen, mitä tukemaan valmistuu uutta 

materiaalia keväällä.  

https://www.oaj.fi/cs/oaj/Kuntavaalit%202017%20aaniopetukselle.fi


OAJ:n viestintäosastolla pu-

haltavat uudet tuulet ja toi-

mintaa on kehitetty isoin 

harppauksin. Opettaja-leh-

teä julkaistaan noin joka 

toinen viikko, mutta nettisi-

vuilla julkaistaan päivittäin 

useita uutista. Nettisivut tu-

levat kokemaan pian ison 

uudistuksen. OAJ viestii 

myös aktiivisesti Faceboo-

kin, Twitterin ja Ingstagra-

min kautta. Liity, jaa, kutsu 

ja tykkää sinäkin! 

Valtuusto hyväksyi järjestön toimintasuunnitelman seuraavalle kahdelle vuo-

delle, uudessa toimintasuunnitelmassa esitellään asiat isoina kokonaisuuksina ja 

korostetaan painopistealueita näille vuosille. Läpi linjan painottuu OAJ aktiivi-

sena vaikuttajana ja paikallisten yhdistysten keskeinen rooli sen edistäjänä. 

Sääntöjen osalta pääsimme äänestämään valtuuston koosta. Valtuuston koon 

pienentämistä on pidetty yllä keskusteluissa jo pitemmän aikaa, mutta sääntö-

jen muuttaminen vaatii 2/3 enemmistön asian puolesta. Valtuuston pienentä-

misen taustalla on ajatus monipuolisemmista työskentelytavoista sekä yksittäi-

sen valtuutetun aktiivisemmasta roolista. Nykyisen valtuuston koon säilyttämi-

sen puolesta puhuneet halusivat varmistaa alueiden, pienempien opettajaryh-

mien ja yksittäisen jäsenen äänen kuulumisen valtuustossa. Me vantaalaiset 

kuuluimme pienentämisten kannattavaan enemmistöön, mutta koska emme 

saavuttaneet vaadittua enemmistöä (83-62), valtuuston koko pysyy tulevaisuu-

dessakin samana. 

Valtuusto hyväksyi seuraavat valtuustosta nousseet ponnet: 

- OAJ vaikuttaa yhdessä Kuntaliiton ja muiden koulutuksen järjestäjien kanssa 

opetuksen järjestäjiin, että kouluissa tehdään vanhempien kanssa opetussuunni-

telman edellyttämä sopimus oppilaiden omien laitteiden opetuskäytöstä laadi-

tun sopimuspohjan mukaan. 

- OAJ tukee voimakkaasti aktiivitoimijoita yt-tilanteissa. Samalla on turvattava 

aktiivitoimijoiden ja jäsenistön asema ja vaikutusmahdollisuudet yt-prosessien 

jälkeenkin. Toimenpiteitä tarvitaan niin paikallisesti, alueellisesti kuin valtakun-

nallisesti. OAJ:n on puolustettava kaikissa tilanteissa kaikilla käytettävissä ole-

villa keinoilla järjestäytymisvapautta. 



- Lastentarhanopettajatutkinto ei muutu ammatilliseksi tutkinnoksi, ja että OAJ 

jatkaa vahvaa vaikuttamistyötä sen eteen, että lastentarhanopettajan kelpoi-

suusehdoksi saadaan kasvatustieteen maisteritutkinto tiedeyliopistosta. 

- OAJ:n hallitus jatkaa toimenpiteitä, jotta oppimateriaalien tekijänoikeuksia 

sovelletaan lain edellyttämällä tavalla kaikkialla Suomessa. 

- OAJ esittää Kansalliselle koulutuksen arviointikeskukselle (Karville), että se si-

sällyttää selvitykseensä opiskeluhuollosta opinto-ohjauksen tilanteen selvittämi-

sen oppilaitoksissa uuden opiskelijahuoltolain tultua käytäntöön. Edellytämme, 

että OAJ esittää että Karvin tekemään selvitykseen kurinpitokeinojen käytöstä 

sisällytetään selvitys kurinpidollisten toimien järjestelyistä ja henkilöistä oppilai-

toksissa. 

- OAJ vaikuttaa aktiivisesti siihen, että opetussuunnitelmauudistusten tuomat 

muutokset toteutetaan hallitusti rehtoreita, johtajia sekä opettajia tukien.  

Luottamuksesta kiittäen, 

Tiina Pesonen, Kari Kinnunen ja Sami Markkanen 

   

 

 



Pääluottamusmiehen näppäimistöltä 

Suurten kaupunkien opettajien ja virkamiesten tapaaminen Oulussa 

Vantaan opettajien ammattiyhdistys osallistui suurimpien kaupunkien opetus-

toimen virkamiesten ja opettajayhdistysten edustajien tapaamiseen, joka tällä 

kertaa järjestettiin Oulussa. Tilaisuuteen osallistuneena valitsin mielelläni tutus-

tumisen oululaiseen malliin, jolla perusopetus tukee maahanmuuttajalasten 

koulu- ja opintopolkua.  Oululaiset ovat ryhtyneet tehtävään vakavalla mie-

lellä, joka kävi hyvin ilmi mallia esiteltäessä.  Se, mikä itselläni kiinnitti huo-

miota, oli maahanmuuttajavanhempien ja – yhteisöjen tiivis liittäminen toimin-

taan. Tätä on toki meilläkin, mutta niin meillä kuin muualla tulee varmasti jat-

kossa pohtia esimerkin suuntaista sidosryhmäyhteistyötä aiempaa enemmän.  

Kun meille esiteltiin koulusiepparijärjestelmää, jossa koulunkäynnin suhteen 

säännöllisyysvajeesta kärsivää oppilasta, jonka kodilla ei ehkä ole riittävää ym-

märrystä ja keinovalikoimaa jälkikasvun suhteen, voidaan kirjaimellisesti hakea 

kouluun, heräsi mielessäni epäilys. Ollaanko Suomessa kasvattamassa maahan 

tulleista hyvinvointipalveluriippuvaisia? Huoltani kovin rauhoitti oululaisten 

vakuuttelu, että tätäkin on etukäteen pohdittu ja riski on tunnistettu. Tarkkaa 

suunnittelua asia edellyttääkin. Epäonnistumiseen Suomella ei tässäkään ole va-

raa. 

Jouluperinteet koulussa? 

Joulunalusaikaan sopivasti on ilmennyt epäselvyyttä siitä, saako esimerkiksi 

joulujuhlassa laulaa virttä tai laulua, jossa mainitaan vaikkapa Jumala ja Jeesus. 

Mielipiteet on syytä jättää sikseen ja perehtyä ajatuksella Opetushallituksen oh-

jeisiin asiaa koskien.  Juhlista päättäminen kuuluu opetuksenjärjestäjän ja kou-

lujen päätäntävaltaan. Juhliin voi sisältyä joitakin uskontoon viittaavia ele-

menttejä. Toivoisin kovin, että asiasta voidaan keskustella rakentavasti koulun 

tasolla ja löytää ne ratkaisut, joilla turvataan kaikille onnistunut joulujuhla.  

Otetaanpa esimerkiksi joulukuvaelma. Onko todellakin niin, että virren laula-

minen osana joulukuvaelmaa muuttaisi tilaisuuden tältä osin uskonnon harjoit-

tamiseksi? Järjen käytöllä on löydetty ratkaisuja vaikeampiinkin ongelmiin.  

Luuletteko todellakin, että tiernapojat ovat Oulusta maahanmuuttajien myötä 

kadonneet? Raja perinteiden ja uskonnon harjoittamisen suhteen ei ole muut-

tumaton, joten rakentava keskustelu kouluissa on erittäin suotavaa. Rakentava 

ei tässäkään tarkoita kanteluilla tai muilla sinänsä laillisilla oikeusturvakeinoilla 

uhkailua, eikä perinteiden tuhoajaksi leimaamallakaan pitkälle edetä.  



Ja se, mikä tekee tilanteesta todella surullisen, on hyvin tarkoitushakuisesti esi-

tetty väite, että syynä perinteiden hylkäämiselle olisivat lainsäädännön ja oh-

jeistuksen lisäksi maahanmuuttajataustaiset ja muihin uskontokuntiin kuuluvat 

oppilaat ja heidän vanhempansa.  Opettajille ei toki ole vierasta se, että poliit-

tisten päättäjien ja erilaisten vaikuttajatahojen kiinnostus aika ajoin suuntautuu 

suomalaiseen opetukseen ja koulutukseen. Valitettavasti aina motiivit ja toi-

mintatavat eivät kestä päivänvaloa.  

Toisaalta on vähintään yhtä haitallista se, että ongelmista vaietaan. Kukaan ei 

Suomessa listaa kiellettyjä keskustelunaiheita, mutta sosiaalisessa mediassa viih-

tyville lienee selvää, ettei Tasavallan Presidenttikään saa mielipiteenvaihtoa asi-

alliselle tolalle. Opettajien on voitava pelotta puhua koulutuksen ja opetuksen 

kohtaamista haasteista ja ongelmista. Ongelmien välittäminen luottamusmies-

organisaation ja VOAY:n tietoon on tulevaisuutta rakentava teko. Lisäksi vä-

hintään yhtä tärkeää on ratkaisujen etsiminen. Tähänkin haastan kaikkia jäse-

niä.  

Kysymyksessä on ihan muu kuin perinteinen seimi. Kysymyksessä on se, miten 

kantasuomalaiset ja heidän jälkeläisensä voisivat elää tulevaisuuden suomessa 

yhdessä uusien suomalaisten ja heidän jälkeläistensä kanssa tämän maan yh-

teiseksi kokien!  Tärkeitä perinteitä unohtamatta ja uusien syntymistä estä-

mättä.  

Lehteä parempi lähestymiskeino lienee yhteysopettajapostin kautta jäsenille vä-

litettävä tieto koskien esim. KIKY-työajan lisäystä, tutor-opettajia koskevaa so-

pimusta ja eräitä muita ajankohtaisia kysymyksiä. Sen voin varmuudella sanoa, 

ettei rauhoittuminen joulunaikaa lähestyen pääse eteen tulevitta haasteitta ta-

pahtumaan.  

Joulukuisin terveisin,  

Sami Markkanen 

Pääluottamusmies 

 

  



Lähikouluille tukea 

Ajatus siitä, että jokainen oppilas menee lähimpään kouluun, on mielestäni 

monilla tavoin kannatettava ja perusteltavissa oleva. Lienee lapsen edun mu-

kaista, että koulumatka on mahdollisimman lyhyt ja, että oppilaitos sijaitsee 

tutussa ja turvallisessa ympäristössä. Tätä niin kutsuttua lähikouluperiaatetta 

noudatetaan Vantaalla melko tiukasti. Oppilas saa valita muun kuin lähikoulun 

vain erittäin painavien perusteiden vallitessa. Yksi hyvä peruste lähikouluperi-

aatteen olemassaololle on pyrkimys pitää oppilaitosten taso yhtenevänä. Ei ole 

varmastikaan yleinen etu, että jotkut koulut muodostuisivat suositummiksi kuin 

toiset. 

Kuluvan syyskauden aikana olen kuullut enenevissä määrin, kuinka eri kou-

luissa on asia herättänyt huolta ja keskustelua. Kertomus on usein lähes identti-

nen. Koulussa on oppilaita, jotka eivät ole aivan koulukuntoisia. Kyse ei ole 

suuresta oppilasmäärästä koulua kohti, mutta nämä kyseiset yksilöt kuormitta-

vat koulun henkilökuntaa raskaasti. Tilanne on raskas eikä oikein tiedetä, mitä 

asialle voisi tehdä. Monesti tarvittava apu ei ole pedagogista, vaan lääketie-

teellistä ja/tai sosiaalitoimeen nivoutuvaa. Poliisiakin on välillä tarvittu. 

Toivon perusopetustoimen johdolle viisautta pohdittaessa, kuinka kouluja voi-

taisiin asiassa auttaa. Tiedän hyvin, että kysymys ei ole helppo ja resurssitkin 

rajallisia. Panoksena on kuitenkin opettaja- ja esimieskunnan jaksaminen. Muu-

tamat ongelmakysymykset uuvuttavat helposti koko yhteisön, niin opettajat 

kuin rehtoritkin. 

Asiaan liittyy muuten osuvasti OAJ:n esille tuoma tarve normien purkuun ope-

tusalalla. Liittomme vaatii muun muassa rehtoreille oikeuden antaa jälki-istun-

toja. On käsittämätöntä, että oppilaitoksen johtaja ei saa tällä hetkellä määrätä 

kurinpitotoimia oppilaille.  Vielä olennaisempi asia on kuitenkin vaatimus siitä, 

että myös peruskouluissa tulisi rehtorin voida erottaa oppilas määräajaksi. 

Tämä saattaisi toimia ainakin hieman helpottavana venttiilinä erityisen kuor-

mittavien oppilaiden tapauksissa.   

      Pitäkää huolta työyhteisöistänne. 

Jukka Mölsä  

Luottamusmies 

 

 



VOAY tiedottaa  

 

VOAY:n avantouintikampanja Kuusijärvellä 

-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. 

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

 

 

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 2017! 

VOAYn hallitus 

 

 


