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Puheenjohtajan  palsta 
 

Tervehdys! 

Lämpimät kiitokset teille kaikille syyskokouksessa 

saamastani luottamustehtävästä vuodelle 2018. Pyrin 

mahdollisuuksieni mukaan toimimaan taiten tehtävässäni, 

vaikka ”saappaat tuntuvatkin melko suurilta” ansiokkaiden 

edellisten puheen-johtajien jäljiltä. Onneksi tukenani on 

hyvin toimiva hallitus. 

Ensimmäinen tehtäväni syyskokouksen jälkeen oli erittäin 

miellyttävä. Sain kunnian osallistua juhla-aterialle TOAY:n 

eläkkeelle jääneiden opettajien seurassa, vaikka itselläni 

vielä työvuosia riittää. Oli hieno nähdä nuo energiaa 

pursuvat eläkeläiset, joista osan kanssa olen saanut tehdä 

yhdessä opettajan työtä usean vuoden ajan. Lähes 

poikkeuksetta kaikki olivat tyytyväisiä 

elämäntilanteeseensa. Harva heistä halusi palata kentälle 

esim. sijaisuuksia tehdäkseen. Työstä vapautuva aika oli 

kuulemma täyttynyt mukavasti. Men-neitten muistelun 

ohella eräs opettaja kertoi hieman kaipaavansa perjantain 

viimeisen pidetyn tunnin jälkeistä fiilistä, mutta sekin 

kuulemma korvaantuu hyvin sunnuntai-iltapäivän 

tuntemuksilla, kun huomaa, että maanantaina ei tarvitsekaan lähteä koululle. 

 

Suomi 100 - teema on varmasti ollut esillä 

kouluissa. Ympäri Suomen on viime viikolla ollut 

toinen toistaan upeampia juhlia Suomen 

satavuotisen itsenäisyyden kunniaksi. Paljolti 

juhlakulttuurin opettaminen jää koululaitoksen 

harteille. Tuntuu siltä, että mitä nuorempi juhlija 

on kyseessä, sitä tärkeämpää on hänen 

osallistumisensa hänelle itselleen. Itse sain 

seurata eri-ikäisten oppilaitten itsenäisyysjuhlia. 

Asia, joka jäi kuitenkin kovasti mietityttämään, 

olivat sellaiset lasten vanhemmat, jotka tulivat 

juhlasaliin osallistuakseen lastensa valmiste-

lemaan juhlaan, mutta tosiasiassa he keskittyivät 

omien puhelimiensa selaamiseen koko juhlan 

ajan. Jotenkin siinä juhlakulttuurin opetus saattaa 

vesittyä. 

Silmiini osui mielenkiintoinen uutinen OAJ:n 

uutisvirrasta. Norjassa on lähdetty suomalaisittain 

nähden melko radikaalille linjalle luokkakoon 

suhteen. Norjassa luokkakokorajoitus astuu 

voimaan osin jo syksyllä 2018 ja lopullisesti se 

tulee voimaan 2019 syksystä. Silloin alimmilla 

luokilla saa olla enää 15 oppilasta opettajaa kohti. 

Viidennestä luokasta ylöspäin oppilaita voi olla 

luokassa 20. Norjan opettajien ammattijärjestö 

(Utdanningsforbundet) on erittäin iloinen tästä 

päätöksestä opetuksen laadun takeena. Kunta-

päättäjistä osa kritisoi sitä joustamattomana 

ratkaisuna. On mielenkiintoista nähdä vaikuttaako 

em. päätös Norjan tuleviin Pisa-tuloksiin 

lähivuosina. 

Meidän suomalaistenkin opettajien lähitulevai-

suudessa tapahtuu merkittäviä asioita. Kaikkien 

OAJ:n jäsenten työehtosopimukset päättyvät 

31.1.2018. Kunta-alan sopimusneuvottelut ovat jo 

käynnistyneet 28.11. ja nyt lähes 600 000:lle 

julkisen sektorin ja julkisrahoitteisten palvelujen 

parissa toimiville palkansaajille on ryhdytty 

neuvottelemaan uusia työehtosopimuksia. 

Hyvää joulua ja tulevaa vuotta 2018! 

Aarno J. Lyly  

TOAY:n varapuheenjohtaja                         

(TOAY:n puheenjohtaja 1.1.2018 alkaen
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Pääluottamusmiehen palsta    

 
Vuosityöaikakokeiluja perusopetukseen 2019? 
 
Tampereen kaupungin perusopetuksessa 
viritellään vuosityöaika-kokeiluja yhdessä 
Helsingin ja Vantaan kanssa. Kasvatus- ja opetus-
johtaja Järvelän vetämässä keskustelu-
tilaisuudessa marraskuussa oli paikalla kokeilusta 
kiinnostuneiden koulujen rehtoreita ja apulais-
rehtoreita sekä järjestön edustajana pää-
luottamusmies ja luottamusmies. 
 
 
 
 
Joulukuussa järjestetään kaupunkien 
yhteisseminaari, jossa ovat mukana kaupunkien 
edustajien lisäksi KT:n (Kuntatyönantajan) ja OAJ:n 
edustajat. OAJ ja KT neuvottelevat parhaillaan 
perusopetuksen vuosityöaikamallista. Ammatil-
lisissa oppilaitoksissa on syksystä alkaen ollut 
vuosityöaikakokeiluja, ja perusopetuksen mallia 
kehitettäneenkin ammatillisen vuosityöaika-
kokeilumallin pohjalta. 
 
Mahdolliset kokeilut Tampereella käynnistyisivät 
syksyllä 2019. Kokeilu vaatii paljon valmisteluja, 
sopimista ja tiedottamista. Vuosityöajasta 
puhutaan usein virheellisesti kokonaistyöaikana, 
josta ei kuitenkaan ole kysymys. Työaika jakaantuu 
opetukseen, sen suunnitteluun ja arviointiin sekä 
muuhun työhön. On sidottua ja sitomatonta 
työaikaa, jota on esimerkiksi oman opetuksen 
suunnittelu- ja arviointityö. Työpäivien määrä ja 
sijoittuminen pysyvät kokeilussa ennallaan, 
samoin koulutyön keskeytykset. 
 
Työaikakokeilun päätavoite on saada kaikki 
opettajan työ työajan ja palkanmaksun piiriin. 
Työaikasuunnitelmalla ja sen seurannalla on 
olennainen merkitys, jotta järjestelmä toimisi. 
Opettajat, esimiehet ja luottamusmiehet on 
koulutettava ennen järjestelmän käyttöönottoa. 
 
Kokeilua käsitellään TOAY:n ja OAJ:n Tampereen 
paikallisyhdistyksen hallitusten kokouksissa. Jotta  

 
 
 
kokeilu voidaan aloittaa, siihen on oltava 
paikallisyhdistyksen hyväksyvä päätös.  

Ei seudullista kokeilua työ- ja loma-aikojen 
muutoksesta 

Aamulehden lokakuinen uutisointi koulun työ- ja 
loma-aikojen muutoksen kokeilusta Tampereella 
on huolestuttanut joitakin opettajia. Koulun työ- ja 
loma-aikojen muutos (esim. kolmen lukukauden 
malli) on Tampereen kaupunkiseudun seutu-
sivistystyöryhmässä ollut esillä aika ajoin, mutta 
nyt työryhmäkin panostaa valtakunnalliseen 
vaikuttamiseen, koska on ymmärretty, ettei 
paikallinen kokeilu ole mahdollinen. 

Työ- ja loma-aikojen muutos on niin monitahoinen 
asia (yhteishaku, yo-kirjoitukset ym.), ettei sitä voi 
kokeilla rajatulla alueella vaan muutoksen pitäisi 
koskea koko maata.. Viimeksi opetusministeriö on 
selvittänyt asiaa kymmenisen vuotta sitten eikä 
tuolloin nähty aihetta muutokseen.  

OAJ Pirkanmaan puheenjohtaja Matti Helimo on 
henkilöstöjärjestöjen edustaja Tampereen kau-
punkiseudun sivistystyöryhmässä. Hän tuo alue-
yhdistykseen ko. ryhmässä esillä olleita asioita, ja 
tarvittaessa niistä tiedotetaan jäsenistölle.
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Täytätkö 50 vuotta, jäätkö eläkkeelle - kaupunki huomioi 

Kaupungin palveluksessa olevan henkilön täyttäessä 50 vuotta häntä muistetaan lahjalla, mikäli henkilö niin 
haluaa. Lahja luovutetaan henkilön järjestämässä tilai-
suudessa tai muulla henkilön ja esimiehen sopimalla 
tavalla. Lahjan arvo on noin 100 euroa. 

Eläkkeelle jäävälle järjestetään hänen halutessaan 
pienimuotoinen lounastilaisuus, johon osallistuvat 
eläkkeelle jäävän henkilön esimies ja lähimmät 
työtoverit. Vaihtoehtoisesti eläkkeelle jäävän henkilön 
valinnan mukaan järjestetään kahvitilaisuus laajemmalle 
työyhteisölle. Lounaan tai kahvitilaisuuden järjes-
tämisestä sopivat henkilö ja hänen esimiehensä. 
Lounaan tai kahvitilaisuuden kustantaa työnantaja. 
Kaupunki voi muistaa eläkkeelle jäävää henkilöä myös 
lahjalla. Lahja voidaan luovuttaa edellä mainitussa 
tilaisuudessa tai muulla sopivalla tavalla. 

 Image courtesy of Stuart Miles at FreeDigitalPhotos.net 

Edellä mainitut ja muut työnantajan tarjoamat henkilöstöedut löytyvät mm. Taskusta otsikolla 
henkilöstöasiat > henkilöstöedut.  

Kaupunki ei muista erikseen 60 vuotta täyttäviä, mutta virkaehtosopimuksen mukaan työpäiväksi sattuva 60-
vuotispäivä on palkallinen vapaapäivä niin kuin 50-vuotispäiväkin. Palkallisia vapaapäiviä ovat myös oma 
vihkiäispäivä, parisuhteen rekisteröimispäivä, aviopuolison, rekisteröidyn parisuhteen osapuolen, 
vanhemman, lapsen, veljen ja sisaren hautajaispäivä (siunauspäivä) sekä asevelvollisuuslain mukainen 
kutsuntapäivä. 

 

 

2017 työajan pidennyksen paikalliset 

toteutukset 

Kilpailukykysopimuksen tuoma työajan pidennys 

kohdistettiin yleissivistävillä opettajilla yhteis-

suunnittelutyöaikaan ja opettajatyöpäi-

vämääräyksiin. Työajan pidentymisen lisäksi kes-

keinen muutos aikaisempaan verrattuna oli yh-

teissuunnittelutyöajan muuttaminen vuotuiseksi 

ja suunnitelmallisuuden korostaminen tämän 

lukuvuoden alusta.  

OAJ:n tekemän kyselyn mukaan käytäntö on 

kuitenkin ollut hyvin vaihtelevaa, ja suunnittelussa 

ja seurannassa on edelleen huomattavia puut-

teita. Tampereella tilanne on osin parempi, sillä 

yhteysopettajille tehdyn kyselyn mukaan ys-ajan 

käyttö suunnitellaan etukäteen muutamaa 

poikkeusta lukuun ottamatta. Sen sijaan ys-ajan 

käyttöä ei juurikaan seurata. Opettajien kannattaa 

ottaa käyttöönsä OAJ:n Vipu-työkalu, joka 

helpottaa oman ys-ajan seuraamista. 

Vuosittainen työaika piteni 1.8.2017 alkaen 

keskimäärin 24 tunnilla. Pidennyksestä 12 tuntia 

voidaan käyttää opinto- ja suunnittelutyöhön tai 

muuhun opettajatyöhön oppilastyöpäivinä 

pidettävinä tilaisuuksina. Useimmiten 

tamperelaisissa peruskouluissa tilaisuudet ovat 

olleet kaikille yhteisiä, ja vain osassa kouluja 

sallittiin yksilöllinen työskentely. Yhteisistä 

tilaisuuksista on tullut palautetta niiden 

raskaudesta ja keinotekoisuudesta. 
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Neuvottelutilanne  
 
Syksyn ensimmäiset työehtosopimusneuvottelut 
on saatu päätökseen. Teollisuusliitto ja 
Teknologiateollisuus sekä Metsäteollisuus ja 
Paperiliitto ovat päässeet neuvottelutulokseen 
uusista työehto-sopimuksista. Sopimuskaudet 
ovat kaksivuotisia. Teknologiateollisuuden sopi-
mus pitää kuitenkin sisällään option kolmannesta 
vuodesta. Palkankorotusten suuruudet ovat noin 
3,2 – 3,5 %. Tehdyllä sopimus-ratkaisuilla voi olla 
heijastusvaikutuksia myös kunta-alan virka- ja 

työehtosopimusneuvotteluihin, jotka käynnis-
tynevät toden teolla vasta vuodenvaihteen 
jälkeen. Nykyiset kunnalliset virka- ja työehto-
sopimukset ovat voimassa 31.1.2018 asti. 
 
Mukavaa joulunalusaikaa! 
 
Hilkka Korjus 
pääluottamusmies 

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

 

Asiaa työsuojelusta 
 
Työsuojeluvaltuutetut eivät panttaa tietoa 

 
Työsuojeluvaalit on pidetty. Työsuojelun yhteistoimintakaudelle v. 2018 - 2021 valittiin 3 päätoimista 
työsuojeluvaltuutettua. Perusopetuksen työsuojeluvaltuutettuna jatkaa luokanopettaja Jouni Kaipainen. 
Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen työsuojeluvaltuutettuna, vastuualueena sisäilma-asiat ja 
riskienhallinta, jatkaa erityisluokanopettaja Raimo Laaksonen. Varhaiskasvatuksen työsuojeluvaltuutetuksi 
valittiin lastentarhanopettaja Petri Vuorio. Toisen asteen työsuojeluvaltuutetuiksi valittiin Virva Läärä ja 
Sirkka Saarikoski. Virva Läärä työskentelee päätoimisesti ja Sirkka Saarikoski 3 päivää viikossa. 
 
Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen työsuojeluvaltuutetut työskentelevät Keskustorin kupeessa 
osoitteessa Puutarhakatu 11 F Pantin talossa. 
 
Työsuojeluvaalien äänestysprosentti  oli 15. 
 
Äänet jakautuivat seuraavasti: 
 
Perusopetuksen varsinainen työsuojeluvaltuutettu 
 
Jouni Kaipainen                  244                58.8% 
Vesa Soisalo                          88                21,2% 
Kirsi Formulahti                    83                20,0% 
 
Perusopetuksen varsinainen työsuojeluvaltuutettu 
vastuualueena sisäilma-asiat ja riskienhallinta 
 
Raimo Laaksonen               403              61,4% 
Jari Tevalin                           74                11,3% 
Vesa Soisalo                          65               9,9% 
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Työsuojeluvaltuutettujen toimistosta, Puutar-
hakatu 11, on 100m matka kaupungin 
virastotaloon, jossa työskentelevät mm. 
kasvatus- ja opetuspalveluiden henkilöstö-
päällikkö/työsuojelupäällikkö, vastaavat rehto-
rit ja palvelupäälliköt ja muu ”hallinto-
henkilökunta”.  
 
Työsuojeluvaltuutetut toimivat henkilöstö-
edustajina työsuojelun yhteistoimintalain, työ-
turvallisuuslain ja työterveyshuoltolain mää-
rittämissä tehtävissä (ks. tehtävät esim. 
www.finlex.fi) Usein tehtävät toteutuvat työ-
suojeluvaltuutetuilla ns. välittömässä työsuo-
jelutoiminnassa silloin, kun työsuojelu-
valtuutetut ovat päiväkodissa tai koululla suo-
rittamassa tehtäviään. Sen sijaan henkilöstö-
edustukselliset työsuojelutehtävät tehdään 
työryhmissä pääsääntöisesti virastotalon ko-
koushuoneissa. Tällaisia ryhmiä ovat esimerkiksi 
yhteistoimintaryhmä ja turvaryhmä.  
    Image courtesy of hin255 at FreeDigitalPhotos.net 

 
 
Yhteistoimintaryhmässä käsitellään sekä 
henkilöstöasioita, että työsuojeluasioita. Turva-
ryhmän puheenjohtajana toimii vastaava rehtori 
ja henkilöstöryhmillä on edustuksensa ryhmässä. 
Työsuojeluvaltuutetut ovat molemmat työryh-
missä henkilöstöedustajina työsuojeluasioissa. 

Työsuojeluvaltuutetut ja työsuojelupäällikkö 
tapaavat säännöllisin väliajoin. Tapaamisissa 
kehitetään työsuojeluasioita joko yksittäisasioiden 
osalta tai laajempien kokonaisuuksien osalta esim. 
henkilöstön osaamisen kehittämiseen liittyen. 

 
Perusopetuksen työsuojeluvaltuutettu Jouni 
Kaipainen toimii perusopetuksen terveydellisten 
olojen tarkastuksen puheenjohtajana. Nämä 
tarkastukset tehdään kouluilla moniamma-
tillisena työryhmänä noin kolmen vuoden välein. 
Tarkastukset ovat työsuojelun perustoimintaa 
yhteistyössä ympäristö-viranomaisen ja työter-
veyshuollon kanssa. Tarkastuksella pyritään 
tukemaan esimiestyötä ja henkilöstön työhyvin-
vointia terveydellisen riskin arvioinnin ja 
työturvallisuuden kehittämisen näkökulmasta. 
 

Työsuojeluvaltuutetut tekevät yhteistyötä 
kaikkien työntekijöiden, työterveyshuollon, 
ympäristöterveysviranomaisen, tilapalveluiden, 
hallinnon ja joskus juristien kanssa 
työolosuhteiden ja työntekijöiden työhyvinvoinnin 
kehittämiseksi. Työsuojeluvaltuutetut ovat 
itsenäisiä toimijoita. Heidän tulee oma-
aloitteisesti perehtyä työpaikan olosuhteisiin ja 
hakeutua alan koulutuksiin osaamisensa 
turvaamiseksi. 
    

 
Työsuojeluvaltuutetut eivät panttaa tietoa. Pantin taloon on helppo tulla poikkeamaan työsuojeluasioissa. 
 
Tervetuloa !        
 
Jouni & Raimo 
 
 

http://www.finlex.fi/
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Tiedottajan kynästä   

 

LÄHDE MUKAAN OAJ:N VALTUUSTOON 

Joka neljäs vuosi järjestetään vaalit OAJ:n valtuustoa varten. Nämä 

järjestövaalit toimeenpannaan ensi keväänä. Äänestys tapahtuu 

sähköisesti 14.-27.3. välisenä aikana. Näissä vaaleissa valitaan OAJ:n 

valtuusto. Se kokoontuu kahdesti vuodessa ja siellä valtuutettuna pysyt 

kärryillä siitä, mitä tapahtuu työmarkkinoilla ja koulutuspolitiikassa. Se 

on näköalapaikka. TOAY:n lähtee vaaleihin omalla listalla ja 

Pirkanmaalta voi tulla valituksi jopa seitsemän perusopetuksen tai 

lukion opettajaa valtuustoon. Tamperelaiset voisivat hyvinkin saada 

tästä neljä tai jopa viisi ehdokasta läpi. Ehdokkaaksi voi asettua jokainen 

TOAY:n jäsen. Aikaa on 11.1.2018 asti. Viimeistään silloin pitää 

toimittaa valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja TOAY:n toimistolle. 

 

Ehdokkaaksi voi ilmoittautua kätevimmin 

täyttämällä valitsijayhdistyksen perustamisasia-

kirjalomakkeen. Lomake on kaksiosainen, 

ensimmäisessä osassa on ehdokkaan tiedot ja 

toisessa valitsijayhdistyksen tiedot. Koko asiakirja 

palautetaan täytettynä ja allekirjoituksin varustet-

tuna toimistolle. TOAY:n jäsenten kesken 

muodostamme vaaliliiton. 

 

JOS OLET KIINNOSTUNUT VALTUUSTOTYÖSTÄ, 

KOKOA KOULUSTASI KIMPPA 

Ehdokkaan asettamiseksi perustetaan valitsija-

yhdistys. Sen voi muodostaa vähintään kolme 

esim. saman koulun jäsentä. 

Valitsijayhdistyksen jäsenistä yksi nimetään asia-

mieheksi. Kukin valitsijayhdistys voi asettaa vain 

yhden ehdokkaan. Jäsen voi allekirjoittaa vain 

yhden perustamisasiakirjan. Ehdokas ei voi olla 

asiamiehenä eikä kannattajana omassa valitsija-

yhdistyksessään. Jäsen voi olla vain yhden 

valitsijayhdistyksen perustamisasiakirjan allekir-

joittaja. 

 

 

JOS OLET KIINNOSTUNUT VAIKUTTAMISESTA, 

LÄHDE MUKAAN 

TOAY toivoo runsaasti ehdokkaita. Mitä enemmän 

meillä on ehdokkaita, sitä useamman tampere-

laisen saamme läpi. Nyt on hyvä sauma nuorille 

aktiiveille. Monet konkarit eivät ole enää lähdössä 

mukaan. Nyt on tilaa. Ei tarvitse olla kauhean 

kokenut, aito kiinnostus riittää! 

 

MITÄ HYÖTYÄ ON OLLA VALTUUSTOSSA? 

Valtuutettu pääsee opetusalan näköalapaikalle. 

Hän saa työskennellä ammattikunnan parhaaksi, 

laajentaa näkemystä opetusalasta sekä mahdol-

lisuuden kohdata kiinnostavia ihmisiä. Valtuute-

tulla on vaikutusvaltaa, sillä valtuusto on OAJ:n 

ylin päättävä elin. Kokoukset ovat mukavia ja 

siellä tapaa kollegoita ympäri Suomea – 

kokoukset ovat työajalla. Pääset irti koulusta 

päättämään tärkeistä asioista. 

 

MISTÄ LISÄTIETOA? 

Katso lisätietoa TOAY:n kotisivuilta ja myös OAJ:n 

nettisivuilta löytyy kattava paketti osoitteesta 

oaj.fi/valtuustovaalit2018. 

Jukka Eero Vuorinen 

TOAY:n tiedottaja
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Nuorten opettajien toimikunta 

Käynnistimme vuoden alusta nuorten toimi-

kunnan, jonka tarkoituksena on saada nuoria 

jäseniä matalalla kynnyksellä mukaan OAJ:n 

toimintaan. Heti ensimmäisessä kokouksessa 

huomasimme, että porukkamme on innokasta ja 

idearikasta. Ideoita erilaisista toiminnoista 

heiteltiin ja pohdittiin, mitkä niistä olisivat 

toteutettavissa. Pohdimme myös, ketkä olisivat 

kohderyhmäämme ja päädyimme heihin, ketkä 

ovat toimineet opettajana alle viisi vuotta. 

 

 

Kentältä kuulimme, että nuoret opettajat kai-

paavat perustietoa edunvalvonnasta ja sen kä-

sitteistä. Järjestimme tällaisen illan ja se sai 

osallistujilta kiitosta. 

 

Syksyn aikana järjestimme nuorten opettajien 

illan tamperelaisessa ravintolassa ja alkuvuonna 

on tulossa tilaisuus TYÖN RAJAAMISESTA. Tämä 

tilaisuus on tarkoitettu ensisijaisesti nuorille opet-

tajille, mutta jos paikkoja jää auki, niin tilaisuu-

teen ovat tervetulleita muutkin TOAY:n jäsenet. 

 

Tervetuloa mukaan toimintaan!  

 

Terveisin, Sanni Hakkarainen, Päivi Nahkiaisoja, Oona Pelamo, Sonja Savola ja Sanni Tuomainen 

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

 

Hallitsetko sinä työtäsi vai hallitseeko työsi sinua?                 

- Koulutus työn rajaamisesta tiistaina 20.2.2018   

 

NOPE-toimikunta järjestää työn rajaamisen 

koulutuksen tiistaina 20.2.2018 klo 17.00-19.00 

TOAY:n toimistolla (Otavalankatu 9 A).  

Koulutusiltapäivän tavoitteena on pureutua 

ongelmiin, joita erityisesti noviisiopettajat ovat 

nostaneet työnsä hallinnan haasteiksi. Pohdinnat 

ajankäytöstä, suunnittelusta ja jämäkkyydestä 

työssä ovat tämän koulutuksen ytimessä. 

Tavoitteena on, että opit ymmärtämään ja 

hallitsemaan paremmin työtäsi tehostamalla  

 

 

työtekoasi ja lisäämällä aitoa rentoutumista 

vapaa-ajallesi. Koulutus sisältää pienen ennak-

kotehtävän ja harjoituksia yksin ja ryhmässä 

yhteisen iltapäivän aikana. Jälkikäteen lähetämme 

sinulle verkkomateriaalin, jonka avulla voit 

halutessasi syventää osaamistasi kaipaamillasi 

osa-alueilla.  

Koulutus on suunnattu ensisijaisesti nuorille 

opettajille, mutta jos paikkoja jää, muutkin 

jäsenet ovat tervetulleita. Kouluttajina toimivat 

Veera Valander sekä Vuokka Jurvakainen.  

 

 

Lisätietoja ja ilmoittautuminen koulutukseen tammikuussa 2018 
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TAMPEREEN OPETTAJIEN AMMATTIYHDISTYS RY 

Esittelyssä NOPE-toimikunnan jäseniä: 

Sanni Hakkarainen 

 1.Mitä OAJ:ssa mukana olo on antanut sinulle? 

- Lisää ymmärrystä ammattiyhdistyksen toiminnasta, koska 

monesti ei oikein edes tajua mitä kaikkea ammattiyhdistys-

toimintaan liittyy ja mitä yhdistys oikeastaan tekee, ennen kuin 

siinä on itse mukana jollain tavalla. Se on myös tarjonnut mah-

dollisuuden oikeasti tehdä jotain sellaisten asioiden eteen, mitä 

itse pitää tärkeänä: ehdottaa sellaisia koulutuksia kuin toivoisi 

olevan, tavata muita samassa työuravaiheessa olevia, vaihtaa 

ajatuksia... paljon kaikkea! 

 

2. Miten vietät joululomaa? 

- Joulujuhlasta lähden suoraan Helsinki-Vantaan lentokentälle ja 

sieltä Tokioon. Takaisin tulen vasta loppiaiseksi, eli joululoman 

vietän Japanissa. Suunnitelmissa on syödä paljon hyvää ruokaa, 

kiertää temppeleitä ja muita nähtävyyksiä, sekä tietysti tehdä 

joululahjaostokset, jotta on jotain kotiin tuotavaa! 

 

Oona Pelamo 
 

1. Mitä OAJ:ssa mukana olo on antanut sinulle? 

- OAJ:n toiminnan kautta olen tutustunut uusiin, huippuihin ihmisiin. 

Heiltä olen oppinut paljon ja saanut vertaistukea. Lisäksi olen 

osallistunut hyödyllisiin koulutustilaisuuksiin ja leppoisiin 

virkistyshetkiin. 

 

2. Miten vietät joululomaa? 

- Olla möllötän (tai ainakin harjoittelen sitä), tapaan ystäviä  ja laulan 

joululauluja. :) 

 

 

Sonja Savola 

1. Mitä OAJ:ssa mukana olo on antanut sinulle? 

-Olen tutustunut nuoriin opettajiin oman koulun ulkopuolelta. 

Verraton vertaistuki ja hyvät naurut ovat piristäneet syksyä. :) 

 

2. Miten vietät joululomaa? 

-Lähden viettämään joulua Kuusamoon isovanhempien 

luokse. Odotan eniten sitä, että pääsen rentoutumaan 

talvisissa maisemissa. 
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TAMPEREEN OPETTAJIEN AMMATTIYHDISTYS RY 

Haastattelussa TOAY:n yhteysopettajia  
 

Haastattelimme muutamia TOAY:n yhteysopettajia seuraavin kysymyksin: 

 

1. Oletko käyttänyt VIPU-sovellusta tai tiedätkö muita opettajia koulustasi, jotka ovat käyttäneet kyseistä 
sovellusta? 
2. Miten koulussasi on toteutettu monialaiset opinnot/ilmiöviikko? 
3. Miten olet kokenut työajan lisäykset? 

4. Miten aiot rentoutua joululomalla? 

 

 

Taina Suutarla, Tesoman koulu/luokanopettaja 6. luokka    

 

 

1. Käytän VIPUA sekä tarkempaa YS-ajan seurantaa omaan 

kalen-teriin. Myös muutama muu opettaja koulustamme 

käyttää VIPUA. 

  

2. Koulussamme toteutettiin MOK yhteisesti sovitulla viikolla 

ennen itsenäisyyspäivää. Tietenkin se toteutettiin Suomi-

teemalla, kuten varmaan kaikkialla muuallakin. Opettajat 

saivat muodostaa MOK- viikon työryhmiä haluamallaan tavalla 

ja suun-nitella sisällöt oman luokka-asteen ops:ia ajatellen. 

Tarkoitukse-na sisällyttää MOK-viikkoon paljon eri oppiaineita 

ja erilaisia työtapoja. Viikko huipentui itsenäisyyspäivän 

juhlaan. 

3. YS työaika on todellakin lisääntynyt, eikä pel-

kästään Kikyn ansiosta, vaan muiden lisään-

tyneiden työtehtävien vuoksi. Koulullamme on 

vielä suuri muutosten lukuvuosi: Muutamme 

uuteen kouluun maaliskuussa. 

 

 

4. Kuten muillakin lomilla, retkeilemällä metsässä 

ja juomalla glögiä läheisten seurassa. 

 

 

Hanna Koivunen, Annalan koulu / Erityisluokanopettaja laaja-alaiset oppimisvaikeudet

 

1. Laitoin siihen työni ja totesin että 30% työ-

ajasta on käytetty. Koulussa muutama muukin    

on Vipua kokeillut. 

 

2. Viimevuonna teimme massiivisen 

Kardemumman kaupunki näytelmän. Tänä 

vuonna meillä oli Suomi 100 viikko. 

 

3. Olen opettanut sillä Bingelin käyttöä 
kollegoille. Helposti tulee täyteen. 
 
4.Ulkoilen koiran kanssa ja kirjoitan Gradua. :) 
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TAMPEREEN OPETTAJIEN AMMATTIYHDISTYS RY 

1. Oletko käyttänyt VIPU-sovellusta tai tiedätkö muita opettajia koulustasi, jotka ovat  käyttäneet kyseistä 
sovellusta? 
2. Miten koulussasi on toteutettu monialaiset opinnot/ilmiöviikko? 
3. Miten olet kokenut työajan lisäykset? 

4. Miten aiot rentoutua joululomalla? 

 

 

Arto Kauppinen, Hatanpään lukio, historian ja yhteiskuntaopin 

vanhempi lehtori, sivutoiminen OAJ Pirkanmaan alueasiamies 

 
1. Olen tutustunut Vipuun ja käyttänyt sitä kokeilumielessä. 

Vipu on hyödyllinen niissä tilanteissa, joissa opettaja kokee ys-

aikaan varatun ajan täyttyvän liian nopeasti. Vipu näyttää 

reaaliaikaisesti kertymän, ja näin ollen opettaja voi kääntyä 

esimiehen puoleen jo hyvissä ajoin ja keskustella, kuinka 

loppuvuoden tehtävät hoidetaan jäljellä olevan ys-ajan 

puitteissa. Ylittyneestä ys-ajastahan työnantaja ei maksa 

korvausta. Vipu on tässä mielessä työkalu, jolla parhaassa 

tapauksessa voidaan parantaa oman työn hallintaa. Jos taas 

opettaja kokee, että ys-ajan käyttö on sopimuksen mukaista, 

niin silloin Vipun käytölle ei ole suurta painetta. Omassa 

koulussani Vipun käyttö on ainakin tähän saakka ollut vähäistä. 

 

2. Uuden opetussuunnitelman mukaista 

monialaisuutta on tässä jaksossa 

toteutettu äidinkielen ja historian yhteistyönä 

ensimmäisen vuoden opiskelijoille. Lisäksi 

Hatanpään lukiossa on laajaa vakiintunutta 

monialaisuutta jo vanhastaan etenkin musiikin ja 

musiikkiteatterilinjojen projektien ja kurssien 

yhteydessä, mm. äidinkielen, historian ja 

liikunnan yhteistyönä. Uuden opetus-

suunnitelman monialaisissa opinnoissa pitää 

varmistaa, että kaikki niitä opettavat opettajat 

saavat saman rahamääräisen korvauksen. 

 

3. Meillä opettajilla on ollut kädet täynnä työtä jo 

ennen näitä lisäyksiäkin. Kuntatyöntekijöistä 

opettajat ovat kärkisijoilla, kun viimeisimmässä 

Kunta10:ssä kysyttiin, kokeeko työnsä sietä-

mättömän raskaaksi.  Opettaja tekee vaativaa 

asiantuntijatyötä, joka perustuu laatuun eikä 

määrään. Tässäkään katsannossa korvaukseton 

24 tunnin lisäys työaikaan ei ole järkevää. 

Pirkanmaalla monissa kouluissa on onneksi 

omaksuttu järkevä linja, jossa ys-ajan 12 tunnin 

lisäys käytetään niiden ys-työtehtävien teke-

miseen, jotka olivat olemassa jo ennen Kiky-

ratkaisua. Ratkaisun taustalla on varmasti 

havainto, että vanha ys-aika säännönmukaisesti  

 

 

ylittyi. Valitettavasti joissakin kouluissa ys-ajan 

lisäys on tarkoittanut esimerkiksi lukujärjestyk-

seen merkittävien yhteispalaverien määrän me-

kaanista lisäämistä 12 tunnilla. Koulutukseen 

tullut Kikyn 12 lisätuntia voitiin jakaa kahteen.  

 

Perustellusta syystä koulutuksen järjestäjä voi 

pitää yhden 6 tunnin koulutuksen lauantaina ja 

loput 2 tai 3 tunnin koulutuksina koulupäivien 

päätteeksi. Esimerkiksi Tampereen seutukunnan 

lukioissa oli tällainen lauantain koulutuspäivä. 

Tällaisissa massatapahtumissa usein yksittäisen 

opettajan henkilökohtaiset koulutustarpeet 

jäävät taka-alalle. Opettajat käyvät joka tapauk-

sessa kouluttautumassa työajan ulkopuolella jopa 

viikonloppuisin mm. ainejärjestöjen ja kirjan-

kustantajien sinällään laadukkaissa tilaisuuksissa. 

Voisikohan näitä koulutuksia jatkossa joustavam-

min käyttää kompensoimaan vaikkapa suuria 

massatapahtumia? 

 

4. Perheen kesken kotosalla pääosin, yksi reissu 

pohjoiseen vanhempia katsomaan. Ehkä joku 

laivareissu siihen päälle. Muutama hyvä kirja 

täytyy lukea. 
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TAMPEREEN OPETTAJIEN AMMATTIYHDISTYS RY 

 

1. Oletko käyttänyt VIPU-sovellusta tai tiedätkö muita opettajia koulustasi, jotka ovat käyttäneet kyseistä 
sovellusta? 
2. Miten koulussasi on toteutettu monialaiset opinnot/ilmiöviikko? 
3. Miten olet kokenut työajan lisäykset? 

4. Miten aiot rentoutua joululomalla? 

 
Jari Tevalin Raholan koulu, Raholan toimipiste, Käsityön 
lehtori/Tekninen työ 
 
 
1. Vipu-sovellutus on käytössä. Toimipisteemme opettajista 
noin kolmannes seuraa työaikansa kulumista eri tehtäviin Vipu-
sovellutuksen avulla. 
 
2. Tänä syksynä on keskitytty Suomi 100 v juhliin. Monialaiset 
opinnot/ilmiöviikon suunnittelu alkaa heti vuodenvaihteen 
jälkeen. 
 
3. Jos ajatellaan koko pakettia, ei voi olla tyytyväinen. 
-työaikaa lisättiin 24 tunnilla. 
-muuta työtä kuin opetusta lisättiin. 
-palkkoja ei korotettu sopimuskaudella, ja 
-kunnan ja valtion palveluksessa olevilta opettajilta leikataan 
 lomarahasta 30 % vuosina 2017, 2018 ja 2019. 
 

4. Kotona tapetointia ja Sappeessa mutkamäkeä ja murtsikkaa. 
 

 
Tapani Kuusisto, Tampereen lyseon lukion fysiikan, matematiikan                                                                      
ja kemian lehtori, opetusaineena fysiikka.  

 
1.  En itse käytä, enkä ole edes tutustunut. En tiedä 

käyttääkö meillä sitä kukaan, mutta muutaman 
tiedän sitä testanneen ja pitävät sitä hieman 
työläänä versiona. 

 

2.  En tiedä puhummeko samasta asiasta, mutta 
meidän lukiossa on käytössä ykkösillä 
teemajakso, jossa muutamia oppiaineita 
opetetaan yhdessä ja erikseen. Yhdessä 
oppimista, tiimityöskentelytapojen opiskelua. 

 
3.  Suurin muutos tähän mennessä on ollut 

työnantajan järjestämä ylimääräinen lauantai 
koulutus, jota en pitänyt tarpeellisena, mutta 
tapasinpahan kollegoita. Säästöjä tällä 
koulutuksella ei saavutettu, ainoastaan 
kuluja...muuten meillä kikyä käytetään mm. 
erilaisissa työryhmissä, joiden tavoite on mm. 
työssä viihtyminen. Ne on ihan ok. 

 
4.  Olen mökillä, pilkin, saunon ja odottelen 

pukkia! 
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Rajaportin sauna pe 22.12.2017 klo 14-21 

 
 

 

 

 

 

 

    

                     Image courtesy of Stuart Miles at FreeDigitalPhotos.net 

 

 

TOAY:n jäsenet ovat tervetulleita saunomaan Rajaportin saunalle PE 22.12. 

2017 ajalla 14-21! Toivomme, että koko aukioloaikaa käytettäisiin hyödyksi: 

saunaan mahtuu pieni joukko kerrallaan, joten varaathan aikaa odotteluun. 

Saunomme Rajaportin yleisen vuoron yhteydessä. 

 

 

- Kirjoita oma nimesi ja koulusi sekä saunassa että kahvilassa olevaan 

nimilistaan  tämä toimii sekä pääsylippunasi että maksuvälineenä YHTEEN 

OMAVALINTAISEEN JUOMAAN paikan päällä 

 

- Otathan iloisen joulumielen lisäksi mukaan normaalin saunavarustuksen! 

 

 

- Arvoesineet kannattaa jättää kotiin, vaatteiden/tavaroiden säilytys 

pukuhuoneessa omalla vastuulla… 

 

JOULUISIN TERVEISIN, TOAY:n VIRKISTYSTOIMIKUNTA 


