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Puheenjohtajan  palsta 
 

LÄHELTÄ PITI 

 

Viimeisen puolentoista kuukauden aikana OAJ:n 

neuvottelijat ovat saaneet tehdä töitä oikein olan 

takaa. Vääntöä on ollut opettajien työehdoista niin 

kuntien, valtion kuin yksityistenkin työnantajien kanssa. 

OAJ pyrkii aina ensisijaisesti suoraan neuvottelu-

ratkaisuun, mutta lakon käyttöä neuvotteluiden 

vänkärinä ei ollut poissuljettu vaihtoehto. Useita lakko-

varoituksia annettiin prosessin aikana ja nähtiinpä 

sellainenkin erikoisuus, että Helsingin yliopiston ja 

Viikin normaalikoulun väki oli päivän lakossa. Tämä    

lakko sai todella paljon näkyvyyttä medialta. Se 

huomioitiin myös maamme rajojen ulkopuolella. 

Tampereen yliopiston lakkovalmisteluihin kuuluneessa 

webinaarissa kerrottiin, että jopa kiinalaiset olivat 

huomioineet asian. Samanaikaisesti muissa yliopis-

toissa ympäri Suomea pidettiin Helsingin lakkoa tukevia 

mielenilmaisuja. Tämä Helsingin lakko oli siinä mielessä 

historiallinen, että ensimmäistä kertaa myös 

professorit olivat lakossa. 

 

Oli mielenkiintoista seurata ikään kuin sisältä 

päin, kun mm. Tampereen yliopisto, sen 

Normaalikoulu ja Tampereen Teknillinen Yliopisto 

valmistautui omaan mahdolliseen lakkoonsa. 

Onneksi lakon toinen aalto, johon Tamperekin 

kuului, ei koskaan toteutunut, vaan 

neuvotteluratkaisu löytyi viime hetkillä. 

 

Opetusalaa koskevia lainmuutoksia ja 

tarkennuksia on myös valmisteilla. Kevään aikana 

Eduskunta päättää uudesta varhaiskasvatuslaista. 

Sen on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2018. Uuden 

lakiesityksen myötä varhaiskasvatuksen sisällöt, 

toiminta, laatu ja pedagogiikka vahvistuvat. 

Tähän pyritään henkilöstön koulutustasoa 

nostamalla. Uutta lukiolakia ollaan myös 

sorvaamassa. OAJ jätti keskiviikkona 7.3. opetus- 

ja kulttuuri-ministeriölle lausuntonsa lukiolain ja 

ylioppilastutkintoa koskevan lain luonnoksiin. OAJ 

pitää lakiluonnosta pääosin realistisena sen 

tiukasta toteutusaikataulusta huolimatta. 

Yksi iso uudistus opetusalalla on mahdollinen 

vuosityöaika. OAJ:n hallitus hyväksyi sopimuksen 

perusopetuksen vuosityöajan kokeilusta. 

Tampereen kaupunki on ilmoittanut 

halukkuutensa osallistua kokeiluun v. 2019. 

Tuolloin kokeilu toteutettaisiin kolmella koululla. 

Kokeilun on tarkoitus kestää kolme vuotta, mutta 

kokeilusopimus on mahdollista irtisanoa myös 

kesken kolmivuotiskauden. Kokeilusta saatujen 

kokemusten perusteella on tarkoitus arvioida, 

kuinka työaikamalleja jatkossa tulisi kehittää. 

Pohjimmiltaan kyse on siitä, että saataisiin kaikki 

opettajan työtehtävät näkyviksi ja palkanmaksun 

perusteeksi. Nykyään perusopetuksessa ovat 

lähes kaikki opettajat opetusvelvollisuustyöajassa 

ja me kaikki tiedämme, että opettajan työ pitää 

sisällään paljon muutakin kuin oppituntien pitoa 

ja niiden suunnittelua. 

 

 

Kevättä kohti! 

 

Aarno J. Lyly 

TOAY:n puheenjohtaja 

P.S. Olethan muistanut antaa äänesi OAJ:n 
valtuustovaaleissa? 
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Pääluottamusmiehen palsta    
 
 
OVTES 2018 - 2019 sopimusmuutokset 
 
Palkankorotusajankohdat: 
 

- 1.5.2018 yleiskorotus 1,17 % 
- 1.5., 1.8. ja 1.12.2018 keskitetysti sovitut 

järjestelyerät yhteensä 0,4 % 
- 1.1.2019 paikallinen tuloksellisuuteen 

perustuva kertaerä 9,2 % tammikuun 
palkanmaksun yhteydessä 

- 1.1.2019 paikallinen järjestelyerä 0,9 % 
- 1.4.2019 yleiskorotus 0,99 % 

 
Keskitetysti sovituista järjestelyeristä on osa 
käytetty esimiestyön järjestämistä ja resursointia 
helpottaviin muutoksiin, jotka tulevat voimaan 
1.5. ja 1.8.2018. Muutokset liittyvät mm. 
esimiesten palkkaperusteryhmien ja opetus-
tuntien määrään. 1.12.2018 poistetaan 8 vuoden 
vuosisidonnaisesta lisästä yksi prosenttiyksikkö ja 
samalla korotetaan peruspalkkoja ja tehtävä-
kohtaisia palkkoja 1,0 prosentilla. 
 
Tuloksellisuuteen perustuva kertaerä maksetaan 
1.1.2019 työntekijälle/viranhaltijalle, jonka 
palvelussuhde kuntaan on alkanut viimeistään 
maanantaina 2.9.2018 ja jatkunut keskeytymättä 
vähintään sunnuntaihin 18.11.2018 saakka. 
Kertaerää ei makseta, jos henkilöllä ei ole ko. 
ajanjaksona yhtään palkallista päivää. Kertaerän 

suuruus on 9,2 % palkansaajan varsinaisesta pal-
kasta. Sivutoimisille tuntiopettajille on oma 
soveltamisohjeensa.  
 
Työnantajan ja pääsopijajärjestön edustajat neu-
vottelevat paikallisen järjestelyerän 0,9 % 
1.1.2019 käyttämisestä tehtävän vaativuuden ar-
viointiin perustuvasta tehtäväkohtaisten palkko-
jen tarkistamisesta ja/tai henkilökohtaisiin lisiin 
käytettävän paikallisen järjestelyerän suuruu-
desta.  
 
KVTES -  tilapäisen hoitovapaan ikäraja nousi 
alle 12-vuotiaisiin 
 
Opettajia koskevia sopimusmääräyksiä on myös 
KVTES:ssä (Kunnallinen yleinen virka- ja työehto-
sopimus). Tällainen on mm. tilapäistä hoitoa kos-
keva määräys, jonka mukaan 1.2.2018 lähtien 
määräystä sovelletaan alle 12-vuotiaaseen (aiem-
min alle 10-vuotiaaseen). Tilapäisen hoitovapaan 
ajalta maksetaan varsinainen palkka enintään 
kolmelta peräkkäiseltä kalenteripäivältä lapsen 
sairastumisesta lukien. Mikäli lapsi sairastuu 
kesken työvuoron, palkallinen aika on enintään 
kolme seuraavaa kalenteripäivää.  Isyysvapaa on 
pidentynyt 1.2.2018 alkaen 6:sta päivästä 12:sta 
päivään. 
 

 
 
Vuosityöaikakokeilu 
 
Tampereella valmistellaan vuosityöaikakokeilua toteutettavaksi joissakin peruskouluissa. Mahdolliset kokei-

lut Tampereella alkaisivat syksyllä 2019.  Valmisteleva työryhmä 

on kokoontunut helmikuussa ja seuraava kokous on maaliskuun 

loppupuolella. Ennen varsinaisten valmistelujen jatkamista on 

neuvoteltava perusopetuksen johdon kanssa tietyistä kokeilun 

reunaehdoista. OAJ:n hallitus on linjannut, ettei kokeiluja myön-

netä paikkakunnille, jotka leikkaavat opettajien ansioita palk-

kaamalla uudet opettajat vasta suunnittelupäivästä lähtien eikä 

elokuun ensimmäisestä päivästä alkaen.  Esimerkiksi tämän 

kevään avointen virkojen hakuilmoituksissa on mainittu virka-

suhteen alkamisajankohdaksi vain elokuu. Mikäli reunaehdoista 

päästään yksimielisyyteen, kokeiluun osallistumisen eri vaiheista 

tiedotetaan tarkemmin. 

Image courtesy of Stuart Miles at FreeDigitalPhotos.net 

Aurinkoista kevättä!  

Hilkka Korjus, pääluottamusmies JUKO/OAJ 
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Tiedottajan kynästä     

 

VAIKEAT SOPIMUSNEUVOTTELUT JA OAJ:N 

VALTUUSTOVAALIT 

Eri ammattiryhmien työehtosopimukset seuraa-

viksi vuosiksi alkavat olla pikku hiljaa valmiina. 

Pari alaa vielä puuttuu. Tällä kertaa opettajat 

olivat se ryhmä, joiden sopimuksista päästiin 

sopuun viimeisten joukossa. Yliopisto-alalla 

neuvottelut olivat erityisen vaikeat ja sovinnon 

vauhdittamiseksi palkansaajat joutuivat toteut- 

tamaan Helsingin yliopiston päivän lakon 28.2. 

Myös lakko Tampereen yliopistolla ja Norssissa oli 

aivan hilkulla. Lakon jälkeen sovittelua jatkettiin 

ja sopimukseen päästiin viimein vasta 6.3.  Mistä 

opettajien sopimukset oikein hiersivät? 

Yömyöhään ja viime tinkaan venyviä työehto-

sopimusneuvotteluja arvostellaan usein pelkäksi 

teatteriksi. Vaikka neuvottelutapahtumiin liittyy 

huvittaviakin piirteitä, ovat ne merkki terveestä 

sopimusyhteiskunnasta. Ilman tätä sopimus-

neuvottelua palkoista ja muista työsuhteen eh-

doista päätettäisiin yksipuolisesti. Jokainen voi 

arvata, että kumpiko osapuoli määräisi tahdin – 

työnantaja vai palkansaaja.  

Miksi sitten opettajien työsuhteen ehdoista 

päästiin sopuun viimeisten joukossa? Vaativatko 

opettajat tällä kertaa enemmän kuin muut? Vai 

oliko työnantajataho poikkeuksellisen hankala? 

Kyllä tässä taustalla on nämä surullisen kuuluisat 

koulutusleikkaukset. Kaikilta kouluasteilta on 

viety rahaa satoja miljoonia tällä hallituskaudella. 

Ja nyt se sitten näkyy. Ei pitänyt olla kohtuutonta,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

että opettajat saisivat saman palkankorotuksen 

kuin muut. Joillekin tämä vaatimus oli liikaa! 

Tämä onkin se syy, miksi OAJ:n valtuustovaalit 

ovat tällä kertaa erityisen ajankohtaiset. Edun-

valvonnan kannalta on äärimmäisen tärkeää, että 

tässä maassa vihdoin aletaan leikkausten sijaan 

panostaa koulutukseen ja tutkimukseen. Tässä 

taloudellisessa tilanteessa sopimusten valvonta 

on vaativaa. Työnantajapuoli on entistä tiukempi. 

Uuteen valtuustoon tarvitaan uutta puhtia. 

Onneksi TOAY:lla on heittää ehdokkaaksi monta 

hyvää tyyppiä. Vaali on Pirkanmaalla sähköinen – 

ei ole siis mitään uurnia. Pidä huolta, että muistat 

äänestää. Kerro kollegoille myös, että vaali on 

tärkeä. Äänestys alkoi tällä viikolla ja äänestää 

voit 27.3. klo 23:59 asti. Ehdokkaittemme esittely 

on kotisivuilla ja koulujen ilmoitustaululla. 

 

 

Jukka Eero Vuorinen 

TOAY:n tiedottaja ja varapuheenjohtaja 
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Asiaa työsuojelusta 
 

SISÄILMA HAASTAA PÄÄTTÄJIÄ     

                        

Sisäilmaongelmat ovat kasvava tauti kaupungis-

samme. Meillä on sellaisia päiväkotien ja koulujen 

kiinteistöjä, joissa jo ensimmäisissä sisäilma-

työryhmän kokouksissa sisäilma-asiantuntijan 

tutkimustulokset paljastavat karusti laajat 

kosteus- ja rakennetekniset vauriot. Mistä se 

kertoo? 

Kiinteistöihin on tehtävä perusparannuksia ja -

korjauksia ennakoivasti, suunnitellusti, valvotusti 

ja ajallaan. Huollamme ihmiselle varaosia 

tarvittaessa vaikka metallista, mutta jätämme 

rakennukset vähemmälle. Perusparannus-

korjauslistalla on vuodesta toiseen kohteita, jotka 

odottavat toimenpiteitä, mutta kun euroja ei ole, 

korjauksia lykätään surutta. Nyt kun tarvitaan 

euroja, ei niitä löydy riittävästi korjaamaan edes 

akuutteja sisäilmakohteita miinusmerkkisestä 

budjetista. Käyttäjälle ei sisäilmapommi armoa 

anna.  

 

Rakennuslupamenettelyä on tehostettava joustavammaksi siirtokelpoisten väistötilojen osalta. Nyt lupa-

menettelyprosessi vie aikaa jopa neljä 

kuukautta, josta vielä muotoseikat 

venyttävät hankkeita kohtuuttomasti. 

Näin kävi esim. Olkahisen koulun 

väistötilan kohdalla. Samaan aikaan 

oirehtivien lasten ja aikuisten arki käy 

sisäilma-kohteissa yhä tukalammaksi 

jopa sietämättömäksi. Lupa-asioissa 

on löydyttävä yhteinen tahtotila ja 

priorisointi eri viranomaisten kesken. 

Väistötila-tarvetta on ennakoitava ja 

kartoitettava jo ongelmien 

varhaisessa vaiheessa.  

  

   
Image courtesy of surasakiStock at FreeDigitalPhotot.net

Työsuojeluvaltuutettuna olen ollut asiasta 

yhteydessä mm. apulaispormestareihin. Lisäksi 

vuoden alusta on minut työsuojeluvaltuutettuna 

kutsuttu ensimmäistä kertaa mukaan 

väistötilapalavereihin. 

Uutena ilmiönä ovat pitkäkestoiset väistötilat, 

joissa on sijoitettuna Järvensivun, Kisapuiston ja 

Liisanpuiston koulutalojen väki. Todennäköistä 

on, että nämä yksiköt jatkanevat pitkään 

nykyisissä osin epäkäytännöllisissä väistötiloissa. 

Uudet haasteet ovat edessä Etelä-Hervannan 

mammuttikoulun siirtyessä väistöön.            

 

 

 

Ilmanvaihdon riittämättömyyden dilemmana on 

kiinteistön teknisen tarkastuksen yhteydessä 

todettu usein tilakohtaisten ilmamäärien riittä-

mättömyys käyttäjämääriin nähden. Tällöin 

suunnitellut ja mitatut ilmamäärät saattavat 

jäädä jopa alle asumisterveysasetuksen alemman 

toimenpiderajan. Mikäli korjaustoimenpiteillä ei 

saada ilmanvaihtoa parannettua, on ainoa 

mahdollisuus vähentää tiloista lapsilukumäärää, 

jotta voidaan taata turvalliset ja terveet 

olosuhteet. Näitä haasteita on varsinkin päivä-

kodeissa ja koulujen eskariryhmissä, joissa lasten 

lukumäärä ja tilojen käyttö on jo nyt äärirajoilla 

eikä ole paikkaa, mihin lapsia siirtää. 
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Image courtesy of hyena reality at FreeDigitalPhotos.net 

 

Päiväkotien ja koulujen kaikkiin toiminnallisiin tiloihin 

on tehtävä ilmanvaihdon kokonaisilmamäärä-, 

painesuhde- ja hiilidioksidimittaukset, joilla 

määritellään tilan sisäilman kannalta turvallinen 

henkilömäärä tilaa kohti. Terveellinen ja turvallinen 

sisäilma on lasten ja työntekijöiden perusoikeus.  

 

 

 

Sisäilma-asioissa olkaa rohkeasti yhteydessä työsuojeluun ja työterveyteen! Tehdään yhdessä parempaa!   

 

Raimo Laaksonen 

työsuojeluvaltuutettu      

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤  

 

OAJ:n valtuustovaalit 2018  

OAJ:lle valitaan uusi valtuusto alkuvuodesta 2018. PIRKANMAAN YSIN OSALTA SÄHKÖINEN 
VAALI ON KÄYNNISSÄ PARHAILLAAN AJALLA 14.-27.3.2018.  

SÄHKÖISEN ÄÄNESTYKSEN YLEISET OHJEET: 

➢Suorita äänestys kerralla loppuun asti. Mutta jos äänestys keskeytyy jostain syystä, voit aina 
kirjautua uudestaan.  

➢Äänestyksen aikana yksin jätetyn työaseman istunto vanhenee 10 minuutissa. Aina voit 
kirjautua uudestaan, jos äänestys jäi kesken.  

➢ Älä avaa sisäänkirjautumisen sivua valmiiksi vaan aloita äänestäminen vasta sitten kun olet 
valmis.  

➢Jos äänestätte porukalla, sulkekaa jokaisen äänestyksen jälkeen selain millä äänestitte.  

➢Äänestäminen onnistuu kaikilla yleisimmillä selaimilla käyttöjärjestelmästä riippumatta, mutta 
jos käytössäsi on eksoottisempi järjestelmä eikä äänestäminen onnistu, vaihda selain tunnettuun 
kuten Chrome, Firefox, IE, Safari, Opera tai Edge.  

➢Epäselvissä tilanteissa on aina parasta sulkea kaikki selaimet ja aloittaa äänestäminen alusta.  

➢Mikäli mikään ylläolevista ei auta etkä pääse äänestämään ota yhteyttä: vaalit2018@oaj.fi 

LISÄTIETOJA SAAT OMAN KOULUSI YHTEYSOPETTAJALTA SEKÄ OAJ:n VERKKOSIVUILTA 
OSOITTEESSA: http://www.oaj.fi/cs/oaj/Valtuustovaalit%202018 

http://www.oaj.fi/cs/oaj/Valtuustovaalit%202018
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Tampereen opettajien vaaliliiton ehdokkaina OAJ:n 

valtuustovaaleissa ovat: 

 

Riina Hilo (2) 

Biologian ja maantiedon opettaja, luottamusmies. 
Hatanpään koulu. 

 

 

 

 

Marjo Puro (3) 

Tanssinopettaja, luottamusmies.  
Tampereen yhteiskoulun lukio. 

 

 

 
 

 

Jouni Kaipainen (4) 

Luokanopettaja, teknisen työn opettaja, perusopetuksen 
työsuojeluvaltuutettu. Tampereen kaupunki. 
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Antti Hiitti (5) 

Englannin ja ruotsin lehtori. Tampereen yliopiston 
normaalikoulu. 

 

 

 

 

Veli Rajamäki (6) 

Luokanopettaja. Tampereen kaupungin 
2.varatyösuojeluvaltuutettu. Annalan koulu.   

 

 

 

 

 

Henri Hukka (7) 
 

Erityisopettaja/nivelopettaja, Pohjois-Hervannan koulu, 
Tampere. 

 

 

 

 

 

LISÄTIETOJA TAMPEREEN VAALILIITON EHDOKKAISTA LÖYDÄT KOTISIVUILTAMME: 
http://www.tampereenopettajat.fi/oajn-valtuustovaalit-2018 

 

 

 

http://www.tampereenopettajat.fi/oajn-valtuustovaalit-2018
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Nope-ilta TO 12.4.2018 Teerenpelissä 

 

Hei Sinä nuori tai urasi alkutaipaleella oleva ope!  

Tervetuloa TOAY:n nuorten opettajien illanviettoon TEERENPELIIN (Hämeenkatu 25) 
torstaina 12.4.2018 klo 18.00 alkaen. Luvassa on tutustumista rennosti mukavassa 
seurassa ja mahdollisuus osallistua illan tietovisaan nuorten opettajien joukkueessa. 
Tietovisa alkaa klo 19.00 Teerenpelin alakerrassa.  

 

Nähdään! 

Nuorten opettajien toimikunta 

Oona, Päivi, Sannit ja Sonja 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤  

 

Nuorten opettajien edunvalvontailta TI 8.5.2018  

 

 AIKA: ti 8.5.2018 klo 17.00 (tarjoilu alkaen klo 16:30) 
 

 PAIKKA: TOAY:n toimisto, Otavalankatu 9 A, 2. krs (Akavan summeri) 

 

 OHJELMA: 
 
o Kuulemme tiivistetysti, mikä muuttuu uuden 

työehtosopimuksen myötä! 

o Mahdollisuus kysyä edunvalvontaan ja TOAY:n 

toimintaan liittyviä kysymyksiä asiantuntijoilta. 

o Tutustumista kera pienen iltapalan (viinitarjoilu) 

 

 

 

Image courtesy of Serge Bertasius Photography at FreeDigitalPhotos.net 

Kutsu ilmoittautumisohjeineen tulossa yhteysopettajien kautta myöhemmin. 

 

Terkuin, Nuorten opettajien toimikunta      

Oona, Päivi, Sannit ja Sonja 
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Yhdistyksen kevätkokous 

 
TOAY:n kevätkokous pidetään toimistolla tiistaina 24.4.2018 klo 18.00 (tarjoilua klo 17.30 alkaen). Kutsut 
lähetetään yhteysopettajille myöhemmin. 

 

 

 

 

Virkistystoiminnan loppukevään tapahtumia 

 

 1.5. Vappukonsertti   Tre-talo 

 6.5. Ismo Alanko:Parhaat palat  Tre-talo 

 12.5. Mamma Mia-musikaalimatka (ilm.päättynyt) Helsinki   

 12.5. Tero Saarinen&Kimmo Pohjola: Breath Tre-talo  

 

 

Lähetämme tapahtumien tiedot sekä ilmoittautumisajat koulujen yhteysopettajille. Lisäksi tiedot 
löytyvät kotisivuiltamme osoitteessa http://www.tampereenopettajat.fi 

 

 

 

 

Image courtesy of  
Tuomas_Lehtinen at  
FreeDigitalPhotos.net 


