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Puheenjohtajan  palsta

Hyvää syksyä! 
 
Eduskuntavaaleihin on nyt noin puoli vuotta aikaa 
ja on mielenkiintoista nähdä, mitä koulutukselle 
luvataan ennen vaaleja. Valitettavasti lähimen-
neisyydestä on kokemuksia, jotka muistuttavat 
meitä siitä, että kaikkia vaalilupauksia ei sitten 
lopultakaan pidetty. Maailman opettajien päivänä 
(5.10) OAJ järjesti paneelikeskustelutilaisuuden 
Helsingin Sanomatalossa. Tilaisuuteen osallistui 
yhdeksän eri puolueen kansanedustajia. Kuultiin 
toinen toistaan ylevämpiä ajatuksia koulutuksen 
merkityksestä Suomen kaltaiselle pienelle maalle.  
 
Monessa puheenvuorossa ehdotettiin 
oppivelvollisuuden pidentämistä nykyiseen 
verrattuna. Pidennystä haluttiin molempiin päihin. 
Oppivelvollisuuden alkua pitäisi varhaistaa ja sen 
lisäksi esitettiin näkemys, että toisen asteen 
koulutuksen tulisi vielä kuulua oppivelvollisuuden 
piiriin. Tämän toivottiin vähentävän koulutuksen 
pudokkaita. Näin myös saataisiin koulutuksesta 
vielä nykyistäkin tasa-arvoisempi. Tämä ei ole ihan 
halpa ratkaisu, mutta jos on poliittista tahtoa, niin 
myöskin resurssit lienevät kohdennettavissa niin, 
että muutoksen toteutus olisi mahdollista. 
 
Lisäksi puheenvuoroissa nousi esiin asioita, joiden 
kuultiin olevan tärkeitä teemoja tulevissa 
vaaleissa. Näitä olivat mm. syrjäytymisen 
estäminen, turvalliset työskentely-ympäristöt 
lapsille ja opettajille ja ehdotettiinpa jopa 
lakisääteisiä ryhmäkokoja. 
 
Opettajien välisissä keskusteluissa nousee usein 

esiin vuosityöaika. Toiset kokevat sen mahdolli-

suutena ja toiset uhkana. Moni haluaisi pysyä 

nykyisessä työaikamallissa. Sen ongelma on siinä, 

että palkka maksetaan pääsääntöisesti vain siitä 

ajasta, kun opettaja työskentelee lasten kanssa. 

Ihan varmasti jokainen opetusalalla työskentelevä 

tietää, että opettajan työ ei jää siihen, vaan on 

paljon muuta tehtävää. Vuosityöaikamallilla 

pyritään saattamaan kaikki opettajien tekemä työ 

palkan piiriin. OAJ:n tekemien kyselyiden 

perusteella voidaan todeta, että oppituntien 

ulkopuolinen työ on lisääntynyt kaikilla 

kouluasteilla. 

 

 

 

 

 

 

 

Tärkeä ajatus vuosityöajassa on, että lukuvuoden 

alussa opettaja suunnittelee yhdessä esimiehensä 

kanssa vuoden ajankäytön. Kunnolla toteutettuna 

vuosityöaikamallin pitäisi helpottaa työn 

rajaamista ja siihen käytettävän ajan hallintaa. 

Suunnittelussa voidaan huomioida kunkin 

opettajan työajan jakautuminen. Esimerkiksi nuori 

opettaja saattaa haluta käyttää suhteessa 

enemmän aikaa tuntien suunnitteluun ja taas 

pitempään opettajan työtä tehnyt ja kokemusta 

kartoittanut henkilö voisi haluta käyttää enemmän 

aikaa vaikkapa oman digi-osaamisensa 

päivittämiseen. Vuosityöaikasuunnitelman 

toteutumista pitää seurata ja jos jollekin 

tehtävälle kohdennettu aika ei tunnu riittävän, 

niin suunnitelmaa voidaan muokata. Koko 

vuosityöaikaa ei voi tunnilleen lyödä lukkoon 

ennakolta, vaan siihen on jätettävä hieman löysää 

yllättäviä eteen tulevia tilanteita varten. 

Vuosityöaika on kokeilussa muutamassa 

kunnassa. Kyseessä on siis kokeilu, jonka kesto on 

kolme vuotta. Mukaan lähteneiden koulujen 

opettajat ovat itse äänestäneet kokeiluun 

osallistumisesta. On mielenkiintoista kuulla 

osallistujien kokemuksista. Varmaan vuoden 

kuluessa saamme lukea, kuinka malli on ottanut 

tuulta alleen. Vaikka me tamperelaiset emme 

olekaan vuosityöaikakokeilun piirissä, olisi 

jokaisen opettajan hyvä tarkkailla käyttämäänsä 

työaikaa. Siihen on hyvä apuväline VIPU, joka 

löytyy OAJ:n sivuilta. 

Toivottavasti kaikki ovat saaneet ”akkunsa 

ladattua” syyslomalla. Jaksamista loppuluku-

kaudeksi! 

Aarno J. Lyly, TOAY:n puheenjohtaja 
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Pääluottamusmiehen palsta    

 
Hilkka Korjuksen jäätyä eläkkeelle 1.8.2018 jatkan 
pääluottamusmiehenä tämän luottamusmies-
kauden loppuun 31.7.2018 asti. Keväällä 2019 
järjestetään luottamusmiesvaali seuraavalle 
kolmivuotiskaudelle, josta tiedotetaan tarkemmin 
kevään aikana. Ennen pääluottamusmieheksi 
siirtymistäni toimin Hatanpään lukiossa fysiikan ja 
matematiikan lehtorina.  
 
Luottamusmiestoiminnan aloitin 1.8.2005 
varaluottamusmiehenä ja seuraavalle kaudelle 
1.8.2008 alkaen minut valittiin 
luottamusmieheksi. Varapääluottamusmiehenä 
aloitin 1.8.2009, missä tehtävässä toimin 
31.7.2018 asti. 1.8.2018 alkaen olen ollut 
pääluottamusmies edustaen yleissivistäviä 
opettajia. Ennen Tampereelle tuloani olin 
Nurmijärven Yhteiskoulussa lukion ja peruskoulun 
yhteisenä fysiikan ja matematiikan vanhempana 
lehtorina. 
 
Tulossa OVTES 2018 - 2019 sopimuksen 
perusteella 
 
1.12.2018 poistetaan 8 vuoden vuosisidon-
naisesta lisästä yksi prosenttiyksikkö ja samalla 
korotetaan peruspalkkoja ja tehtäväkohtaisia 
palkkoja 1,0 prosentilla. 
 
Työntekijälle/viranhaltijalle, jonka palvelussuhde 
kuntaan/kuntayhtymään on alkanut viimeistään 
maanantaina 3.9.2018 ja jatkunut vähintään 
sunnuntaihin 18.11.2018, maksetaan tammikuun  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2019 palkanmaksun yhteydessä erillinen 9,2 pro-
sentin (marraskuun varsinaisesta palkasta) 
suuruinen kertaerä. Kertaerää ei makseta, jos 
työntekijällä/viranhaltijalla ei ole kyseisenä 
ajanjaksona yhtään palkallista päivää. Palkallinen 
päivä on esimerkiksi vuosiloma tai palkallinen 
virka- /työvapaa. Palvelussuhteen ei tarvitse olla 
enää voimassa tammikuussa 2019. Lisäksi kerta-
erän saamisen edellyttämän ajanjakson sisällä 
sallitaan enintään seitsemän kalenteripäivän 
yhtäjaksoinen katko palvelussuhteiden välillä. 
Työ-/ virkasuhteen katko voi toistua ajanjakson 
aikana. Palvelussuhteen pitää olla voimassa 
3.9.2018, mutta 17.–18.11. osuva katkos ei vie 
oikeutta tuloksellisuuserään, mikäli palvelus-
suhde on voimassa ennen ja jatkuu ko. viikon-
lopun jälkeen. 
 
1.4.2019 yleiskorotus 0,99 %. 
 
Virkaehtosopimuksessa sovittiin lukion työaika-
työryhmän perustamisesta. Työryhmän yhtenä 
keskeisenä tehtävänä on selvittää lukion työaika-
järjestelmän kehittämistä vastaamaan lukiouudis-
tuksen vaatimuksia sekä käynnistää työaikakokei-
luja lukiokoulutukseen. Tampereelta toivotaan 1-
3 lukion osallistuvan työajanseurantaan. Työajan-
seuranta on opettajille vapaaehtoista ja sen 
toteuttamiseen tulee varata riittävä aikaresurssi. 
Lähtökohtaisesti keskusjärjestö suosittelee työ-
ajanseurantaan osallistumista. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Photo by Christian 
Dubovan on Unsplash 
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A-englannin oppimistulosten arviointi perusopetuksen 7. vuosiluokalla  
 
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) 
toteutti syyskuussa 2018 A-englannin 
oppimistulosten arvioinnin perusopetuksen 7. 
vuosiluokalla. Arviointiin osallistui sekä suomen- 

että ruotsinkielisiä kouluja. Arviointi perustuu 
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 
2014 mainittujen A-englannin tavoitteisiin ja 
sisältöihin.

.  
 
 
 
Photo by 
Hope 
House 
Press - 
Leather 
Diary 
Studio 
on 
Unsplash 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Yksittäisen oppilaan, opettajan tai koulun 
arvioiminen ei kuulu tämän arvioinnin tehtäviin, 
vaan tarkoituksena on saada luotettava yleiskuva 
A-englannin osaamisen tasosta 7. vuosiluokan 
aloitusvaiheessa. Siltä osin kuin arviointiin 

kuuluvat taustakysely harjoitustehtävät, 
kielitaitoa mittaavat tehtävät, itsearviointi ja 
oppilaspalaute aiheuttavat opettajalle lisätyötä, 
ylimääräinen työ pitää korvata joko työaikana tai 
rahana. 
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Vipu ja uudistettu Vipu-sovellus jäsenten käyttöön  
 
 
Opettajien ja esimiesten työajan seurantaan 
tarkoitetulla Vipu-sovelluksella jäsen voi seurata 
tehtyjen tuntien ja jäljellä olevan työaikaresurssin 
kehitystä ja työajan jakautumista eri työtehtäviin.  
 
OAJ ei kerää sovellukseen kertyviä tietoja eikä jaa 
tietoa eteenpäin esimerkiksi työnantajille. Vipu-
sovellukseen on käyttäjiltä saadun palautteen 
perusteella tehty lisää valintavaihtoehtoja. 
 

 
Lisäksi tarjolla on myös taulukko, jossa seurattava 
työaika ja tehtävät on mahdollista määritellä 
joustavasti. Uudessa helppokäyttöisessä Vipu-
taulukossa käyttäjä voi itse määritellä, minkälaisia 
työaikakokonaisuuksia hän seuraa. Taulukon 
suunnitteluvälilehdelle täytetään seurattavat 
tehtäväkokonaisuudet ja niihin resursoidut tunnit. 
Työaikakokonaisuudet näkyvät päiväkirjassa 
omina sarakkeinaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Yhteissuunnittelutyöajan suunnittelu ja seuranta 
 
YS-aika muutettiin lukuvuoden 2017–2018 alusta 
vuotuiseksi (126 h) ja sen suunnitelmallisuutta 
haluttiin tuolloin korostaa. Aikaisemminkin ys-
aikaa on tullut suunnitella ja seurata: ”Koulun 
rehtori on yhteissuunnittelun käynnistäjä ja 
vireillä pitäjä, joka vastaa yhteissuunnittelusta ja 
jonka velvollisuuksiin kuuluu seurata 
yhteissuunnittelun toteutumista. Yhteis-
suunnittelun tulee olla tavoitteellista ja 
suunniteltua toimintaa, jota myös arvioidaan.” 
(KT:n palvelussuhdeopas 2009). Käytäntö on 

kuitenkin edelleen vaihtelevaa. Sen sijaan 
opettajat ovat itse seuranneet oman ys-aikansa 
kertymistä. Nämä seurannat ovat lähes 
poikkeuksetta osoittaneet ys-ajan ylittyneen 
OVTES:ssa sovitusta. Tämän on todennut myös 
kuntatyönantaja, joka katsoo saaneensa 
opettajien ”talkootyön” saavutetuksi edukseen. 
Sopimus ei vaadi opettajaa seuraamaan ys-
aikaansa, mutta seuraamista voi suositella, jotta 
opettaja ei ylitä sopimuksen mukaista ys-aikaa. 

 
 
Hyvää loppusyksyä toivottaen, 
 
Heikki Tanskanen 
Pääluottamusmies 
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Esittelyssä varapääluottamusmies Riina Hilo 
 
 
Olen syntynyt Tampereella, mutta suuren osan 
elämästäni olen asunut naapurikunnassa 
Ylöjärvellä. Vuonna 2008 muutin Tampereelle, 
jossa asun nyt Messukylän kauniissa maisemissa 
perheeni kanssa.  
 
Kouluni kävin Ylöjärvellä ja Tampereella, mutta 
ammattia opiskelemaan lähdin Itä-Suomeen 
Joensuun yliopistoon parempien hiihtokelien ja 
urheilumaastojen perässä. Vuonna 2000 
valmistuin filosofian maisteriksi maantieteen 
koulutusohjelmasta aineenopettajan 
suuntautumisvaihtoehdosta sivuaineenani 
biologia, ympäristönsuojelu sekä kasvatustiede.  
 
Olen lapsesta saakka harrastanut kilpaurheilua, 
lajeinani mm. hiihto ja suunnistus. Elämäni 
pyörikin paljolti urheilun ehdoilla, kunnes reilu 
kymmenen vuotta sitten opettajan työ ja jatkuva 
vammakierre alkoivat sen verran haitata 
urheilemista, että oli pakko siirtää kunnianhimoni 
työelämään ja ryhtyä siinä ohessa kuntoilijaksi. 
Nykyään harrastuksiini kuuluvat 
järjestötoiminnan ohessa uinti, vesijuoksu, 
pyöräily ja kuntosali-harjoittelu. 
 
Tampereella olen työskennellyt noin 15 vuotta 
Hatanpään koulussa biologian ja maantiedon 
tuntiopettajana. Opettajan työ on ollut minulle 
hyvin mieluisaa ja etenkin nuorten kanssa 
toimiminen on ollut se ”juttu”. Vaikka työ 
murrosikäisten kanssa voi olla henkisesti hyvinkin 
raskasta, antaa se onneksi myös paljon 
onnistumisen tunteita.  
 
Reilu vuosi sitten sain mahdollisuuden ryhtyä 
Tampereen kaupungin opettajien luottamus-
mieheksi. Mahdollisuus oli tervetullut, koska 
olinkin jo kaivannut jotain uutta haastetta 
työhöni. Keväällä asetuin myös ehdolle OAJ:n 
valtuustovaaleissa, joissa pääsin ilokseni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
läpi. Edessä on neljän vuoden valtuustokausi. 
 
Nyt siis uudet tuulet puhaltavat. Olen 1.8.2018 
alkaen ollut kokopäiväisenä 
varapääluottamusmiehenä. Oli jännittävää 
päättää jättää opetustyö kokonaan vuodeksi, 
mutta uskon päätöksen olleen oikea, koska nyt 
ehdin paremmin keskittyä luottamusmiestyöhöni 
eli auttamaan opettajia erilaisissa virka- ja 
työehtosopimukseen liittyvissä asioissa ja 
tilanteissa. Lisäksi ehdin myös kouluttaa itseäni 
paremmaksi edunvalvojaksi. 
 
Ratkotaan asioita yhdessä!  

Ota rohkeasti yhteyttä sähköpostilla: 

riina.hilo@tampere.fi tai puhelimitse 044 

4863793. 

 

Riina Hilo 

Varapääluottamusmies 
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Tiedottajan palsta 
 

 

TOAY:N SYYSKOKOUS KUUKAUDEN PÄÄSTÄ – TULE MUKAAN HALLITUSTOIMINTAAN 

 

Ei ole enää kuin yksi kuukausi Tampereen opettajayhdistyksen 

vuoden tärkeimpään kokoukseen, syyskokoukseen. Se pidetään 

tiistaina 27. marraskuuta klo 18:00 TOAY:n toimistolla. Kokouksen 

alustajana on Tampereen kaupungin työhyvinvointipäällikkö Sami 

Uusitalo. Kokouksen osanottajille on tarjottu pieni iltapala, joka on 

tarjolla klo 17:30 – tule siis ajoissa kokoukseen.  
Tavanomaisten vuosikokousasioiden lisäksi tässä 

kokouksessa valitaan TOAY:n puheenjohtaja sekä kaikki 

hallituksen jäsenet seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. 

Puheenjohtajan lisäksi hallitukseen on kuulunut 12 jäsentä ja 

heille varajäsenet. Hallituksen olisi syytä edustaa 

mahdollisimman hyvin tamperelaista yleissivistävän 

koulutuksen kenttää.  

 

Hallituksen tulisi olla moniääninen – 

naisia ja miehiä, aineenopettajia ja 

luokanopettajia, opettajia perus-

opetuksesta ja lukiosta, kaupungin 

kouluista ja yksityiseltä puolelta, 

idästä ja lännestä. Mukaan pitäisi 

saada nyt myös nuoria OAJ-aktiiveja.  

Hallitukseen ei yleensä ole ollut kovaa 

tunkua, mutta onpa joinakin kertoina 

päästy oikein äänestämään. Kaikki 

TOAY:n jäsenet ovat oikeutettuja 

osallistumaan vuosikokouksiin.  

Photo by Piotr Krzyżanowski on Unsplash 

 

Hallitukseen ehdolle lähtevien jäsenten toivotaan osallistuvan tiistaina 30.10. klo 18:00 TOAY:n 

toimistolle, jolloin kokousta pitävät tamperelaiset luokanopettajat ja aineopettajien neuvottelukunta. 

Tässä kokouksessa valmistellaan syyskokouksen henkilövaalien ehdokkaita. Jos olet kiinnostunut TOAY:n 

hallitustyöskentelystä vuosina 2019–20, niin tule paikalle. 

Aktiivista osanottoa toivoo 

Jukka Eero Vuorinen 

TOAY:n tiedottaja 

https://unsplash.com/photos/tXp6wxNgxKY?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/search/photos/meeting?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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Nuorten opettajien toimikunnan kuulumisia 

 

Terkkuja nuorten opettajien toimikunnasta! 

 

Olemme innokas nuorten opettajien porukka ja 

olemme toimineet nyt toista vuotta. Pyrimme 

järjestämään tilaisuuksia nuorten opettajien 

toiveiden mukaan ja olemmekin avoimia kaikille 

uusille ideoille. 

 

Olemme järjestäneet erilaisia tapahtumia: 

edunvalvontailtoja, pubivisaa, rentoja 

illanviettoja ravintolassa ym. 

Toimintamme tarkoituksena on tutustuttaa uusia 

opettajia TOAY:n toimintaan, toisiinsa sekä auttaa 

uran alkutaipaleella. Usein samat asiat kuitenkin 

askarruttavat kaikkia. 

 

Tervetuloa mukaan toimintaan! 

 

 

 

 
Photo by Priscilla Du Preez on Unsplash 

 

 

Terkuin, 

 

Oona, Päivi, Sanni, Sonja ja Vuokko 

 

https://unsplash.com/photos/Q7wGvnbuwj0?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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Virkistystoimintaa jäsenille – tulevat tapahtumat 

 

TOAY:n virkistystoimikunta on järjestänyt 

kuluvalle syksylle monipuolisesti ohjelmaa 

Tampere-talon konserttien, teatterimatkojen 

sekä teatteriesitysten ja opettajien pubi-illan 

muodossa. Syysloman jälkeisellä viikolla on 

käynnissä ilmoittautuminen sekä Sademies-

teatterinäytökseen (joka myytiin loppuun 

heti) että Tampere-talon Itsenäisyyspäivän 

6.12.2018 konserttiin. Loppuvuodesta on 

lisäksi tulossa ilmoittautumiset vielä 

seuraaviin tapahtumiin: 

 

 Club for Five – konsertti Tampere-talossa 17.12.2018  sekä 

 Rajaportin perinteinen Joulusauna (viikolla 51, tarkempi ajankohta 

selviää myöhemmin) 

 

Pysy kuulolla. Lisätiedot tapahtumista saat oman koulusi yhteysopettajalta sekä kotisivuiltamme 

osoitteessa http://www.tampereenopettajat.fi  (virkistys) 
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