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TOAY 
 

Toimisto on avoinna ma-to klo 12-16  

Huom. Toimistolla ei ole kesäpäivystystä ajalla 16.6.-1.8.2014 

 

Toimiston yhteystiedot:              Facebook-sivut:     

Puhelinnumero: 03-2237 930                 Tampereen opettajien ammattiyhdistys TOAY 

Sähköposti: toimisto@tampereenopettajat.fi 

Kotisivut: www.tampereenopettajat.fi 

 

Puheenjohtaja: Jukka Eero Vuorinen,  

Tampereen yliopiston normaalikoulu  
044-5200 582,  jukka.vuorinen@uta.fi 
 
 
 
Sihteeri/koulutussihteeri: Riitta Sompa-Hokkanen, Takahuhdin koulu 
p. 040 5633 228, riitta.sompa-hokkanen@kolumbus.fi 
 
Tiedotussihteeri: Maarit Laaksonen, Pohjois-Hervannan koulu 
0400 125 761, maarit.laaksonen@tampere.fi   
 
Pääluottamusmies Hilkka Korjus 
040 8012 775, hilkka.korjus@tampere.fi 
 
Työsuojeluvaltuutettu Jouni Kaipainen 
040 8064 954, jouni.kaipainen@tampere.fi 
 
Työsuojeluvaltuutettu Raimo Laaksonen 
040 8064 714, raimo.laaksonen@tampere.fi 
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All Bright vai All Brash? 
 
Tampereen kaupunki näyttää vetävän aina vaan röyhkeämpää linjaa. Viimeinen veto oli tuotantojohtaja 
Järvelän päätös nipistää määräaikaisten opettajien palkkauksen kestoa. Ensi lukuvuonna heiltä leikataan 
lähes puolentoista kuukauden palkka. Määräaikaisia opettajia siirretään kesäajaksi työttömyyskortistoon. 
Todella tylyä. Tampere näyttää tekevän kaikkensa, että kaupungin maine huonona työnantajana vahvistuu. 
Tampereen All Bright -mainostus saa yhä irvokkaampia muotoja. Tämä vuosi kun piti olla rakkauden vuosi 
2014. 
 
TOAY muistuttaa vielä, että perusopetuksen puolella opettajat pidättäytyvät edelleen kaikista 
opetusharjoittelusopimuksista. Opettajaa ei voida velvoittaa millään sopimuksella antamaan 
opetusharjoittelun ohjausta.  Tässäkin asiassa tuotantojohtajan linja on tyly.  Tampereen kaupunki poikkeaa 
tässä täysin muun maan käytännöstä. Kaikkialla muualla opettaja saa erillisen sopimuksen mukaisesti 
korvauksen kenttäharjoittelun ohjauksesta. Tampereella lähdetään siitä, että jos korvausta ylipäätään 
maksetaan, kohdistetaan se perusopetuksessa sille yksikölle ja työyhteisölle, jossa opiskelija on suorittanut 
työssä oppimisen jakson.  Kenttäharjoittelun ohjannut opettaja ei välttämättä saa työstään mitään! 
Uusi oppilas- ja opiskeluhuoltolaki tuo mukanaan paljon ongelmia. Mitä tietoja opettaja voi luovuttaa toiselle 
opettajalle oppilaasta? Aiemmin koululakien pykälät (PoL 40 § ja LuL 32 §) olivat selkeät. Nyt näiden lakien 
rinnalle on tullut uusi laki, joka sekoittaa asiaa. Ensi syksynä koulutetaan opettajia tästä asiasta lisää. 
 
Lukuvuosi päättyy. Katkotaan ja haudataan karttakepit lauantaina Laternassa! 
 
 
Jukka Eero Vuorinen 
TOAY:n puheenjohtaja 
 

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

 
PÄÄLUOTTAMUSMIEHEN PALSTA    
 

Määräaikaisten tuntiopettajien asemaa heikennetään perusopetuksessa 
 
Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tuotantojohtaja Kristiina Järvelä on päättänyt 
26.5.2014, että määräaikaiset tuntiopettajat lukuvuodeksi 2014-2015 palkataan ajalle 
8.8.2014-30.6.2015. Tähän saakka tuntiopettajat on palkattu koko lukuvuodeksi. Nyt 
Tampere aikoo leikata opettajien palkkaoikeutta palkkaamalla koko koulutyön ajaksi 
tarvittavia opettajia lukuvuotta lyhyemmäksi määräajaksi. Menettely syrjii määräaikaisia 
opettajia. Saman työmäärän tehnyttä määräaikaista tuntiopettajaa ei saa 
määräaikaisuuden perusteella asettaa epäedullisempaan asemaan toistaiseksi 
palkattuun nähden.  
 
Lisäksi Järvelän määräys asettaa tuntiopettajat keskenään eriarvoiseen asemaan. Osalla tuntiopettajista on 
jo kirjallinen viranhoitomääräys koko lukuvuodeksi eikä sitä voi enää muuttaa. Osalle on annettu suullinen 
lupaus, jota ei nyt vahvistetakaan kirjallisesti.  
 
Määräaikaisten tuntiopettajien joukossa on sellaisia, joilla on useita peräkkäisiä määräaikaisuuksia 
kaupungin palveluksessa. Määräaikaisuuden peruste tulee aina ilmoittaa viranhoitomääräyksessä. 
Esimerkiksi sijaisuus on selkeästi laillinen peruste, mutta ”oppilasmäärien vaihtelu ja ainevalinnat” on 
peruste, joka on syytä tutkia. Mikäli opettajalla on peräkkäisiä laittomiksi tulkittavia määräaikaisuuksia eikä 
hän 31.7. päättyvän palvelussuhteen jälkeen saa uutta 1.8.2014 alkavaa määräystä, hänellä on 6 kuukautta 
aikaa ryhtyä vaatimaan kaupungilta korvauksia. 8.8. alkava mahdollinen uusi viranhoitomääräys ei sulje pois 
korvausvaatimusoikeutta. OAJ:n lakimiehet auttavat prosessissa. 
 
 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤   
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TOAY, OAJ:n Tampereen paikallisyhdistys ja OAJ Pirkanmaan alueyhdistys pyrkivät vielä vaikuttamaan 
Järvelän päätökseen. Tampereen imago työnantajana kärsii näin kehnosta henkilöstöpolitiikasta.  
 
Rekrytoitavat, rekrytointia odottavat tai jo rekrytoidut tuntiopettajat voivat ottaa yhteyttä 
pääluottamusmieheen. 
 
 

Vuorotteluvapaalain muutokset 2014 

 
Vuorotteluvapaalaki on tulossa voimaan 1.9.2014 alkaen. Mikäli haluaa vuorotteluvapaata vanhoin ehdoin, 
on vapaata haettava viimeistään elokuun loppuun mennessä ja aloitettava vapaa tämän vuoden puolella. 
  

   Vuorotteluvapaan työhistoriaedellytystä nostetaan nykyisestä 10 vuodesta 16 vuoteen. 
Työssäoloaikaan lasketaan myös sellainen työssäoloaika tai työhön rinnastettava aika, joka 
on tehty Euroopan unionin jäsenvaltiossa, Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa 
tai Sveitsissä. 

  

   Vuorotteluvapaan kesto on jatkossa 100−360 kalenteripäivää, nykyisen 90–359 päivän 
sijaan. Vuorottelijalle tulee yläikärajaksi 60 vuotta. Ikäraja koskee 1957 tai sen jälkeen 
syntyneitä.  

 

   Jaksotetun vuorotteluvapaan jakson ajankohdan muuttaminen on mahdollista, jos uudesta 
ajankohdasta sovitaan ennen jakson alkamista. Vuorottelukorvausta ei makseta sellaiselta 
vuorotteluvapaan ajalta, jolle ei ole palkattu sijaista. Vuorottelukorvaukseen olisi oikeus 
tilanteessa, jossa vuorottelijan palvelussuhde päättyy vuorottelijasta riippumattomasta 
syystä ennen kuin vuorotteluvapaa on kestänyt 100 kalenteripäivää. 

 

   Vuorotteluvapaan sijaisen on oltava ollut työttömänä työnhakijana yhdenjaksoisesti tai osissa 
vähintään 90 kalenteripäivää vuorotteluvapaan alkamista edeltäneen 14 kuukauden aikana. 

 

   Sijaiseksi voitaisiin kuitenkin palkata alle 30-vuotias työtön työnhakija, jonka ammatti- tai 
korkeakoulututkinnon suorittamisesta on kulunut enintään vuosi taikka työtön työnhakija, 
joka vuorotteluvapaan alkaessa on alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias. Tällöin työttömyysajaksi 
riittää yksi päivä. 

 
   Vuorotteluvapaalain muutosten on tarkoitus tulla voimaan syyskuun alusta, eivätkä ne koske 

vapaita jotka on sovittu ennen lain voimaantuloa 1.9.2014 ja jotka alkavat vuoden 2014 
loppuun mennessä.  

 

Tampereen kaupungin perusopetuksen opettajien vuorotteluvapaaohjeistusta lv. 2014-2015  
 

Vuorotteluvapaa on haettava vähintään 2 kk ennen vapaan alkamista. 

Opettaja voi saada ensi lukuvuonna  vuorotteluvapaata seuraavanlaisissa jaksoissa: 

 

Jaksot: 

Koko lukuvuosi:  4.8.2014-30.6.2015 

Syyslukukausi:   4.8.2014-4.1.2015 

Kevätlukukausi:  1.1.2015-18.6.2015 

Lyhyemmät jaksot:  4.8.2014-31.10.2014 

   1.10.2014-4.1.2015 

   1.1.2015-31.3.2015 

 

Lukion vuorotteluvapaajaksot noudattanevat perusopetuksen ohjeistusta.     
 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤   
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Jos opettaja sairastuu kesällä 

Suurin osa peruskoulun ja lukion opettajista on opetusvelvollisuuteen tai vuositunteihin perustuvassa 
työaikajärjestelmässä, johon ei kuulu vuosilomaoikeutta. Opettajilla ei tällöin ole vuosilomalain tarkoittamaa 
kesälomaa, joten he eivät voi siirtää sairauden takia kesälomaansa myöhemmäksi. Sen takia opettajien ei 
myöskään tarvitse hakea sairauslomaa oppilaitoksen kesäkeskeytysajaksi, vaikka he olisivat silloin 
työkyvyttömiä. 

Opettajilla on kuitenkin oikeus saada Kelan sairauspäivärahaa 16.6. alkaen laskennallisen vuosiloman 
alkaessa. Se on kompensaatiota siitä, että sairastaminen ei siirrä kesälomaa. Muina koulun loma-aikoina 
sairastuessaan opettaja ei voi saada sairauspäivärahaa. 

Päivärahan saannissa on sairastumispäivän lisäksi yhdeksän arkipäivän omavastuu. Kesän ajan  
(1.6.2014 - 10.8.2014) perusopetuksen opettajat toimittavat  lääkärintodistukset henkilöstöpäällikkö Riitta 
Hanneliukselle (osoite: Tampereen kaupunki, Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen hallinto/Riitta 
Hannelius, Keskustori 4, 33100 Tampere).  
 
Vuosilomalain piirissä olevat (rehtorit, virka-apulaisrehtorit) ovat voineet 1.3.2014 alkaen siirtää 
työkyvyttömyysajalle sijoittuvat vuosiloma- tai säästövapaapäivät myöhäisempään ajankohtaan, mikäli 
pyytävät siirtoa ilman aiheetonta viivytystä. Vuosiloman tai säästövapaan aikana alkaneesta 
työkyvyttömyydestä tulee aina toimittaa esimiehelle lääkärintodistus. 1.6.-10.8.2014 välisenä aikana 
lääkärintodistus toimitetaan Riitta Hanneliukselle. 
 
Lukiotoimi antaa toimintaohjeet myöhemmin. 
 

 
Matkalaskut kuntoon ennen kesää 
 

Leirikouluista ja muista koulun retkistä maksettavat korvaukset päivärahoineen pitää hakea viivytyksettä 
matkan päätyttyä. Matkakustannusten korvaus maksetaan kahden kuukauden kuluessa matkalaskun 
esittämisestä. Tampereen kaupungin palveluksessa olevat käyttävät matkasuunnitelmien ja –laskujen 
tekemiseen Travel-matkanhallintajärjestelmää. Matkasuunnitelma on tehtävä ennen matkaa, jotta voi anoa 
matkakorvauksia. 

 
 
 

Opettajalla ei velvollisuutta 
kesätyöhön 

 
OAJ:n Tampereen paikallisyhdistys 
on tehnyt tänäkin vuonna jäsentensä 
osalta kieltävän päätöksen 
sopimuksen vastaisen kesätyön 
tekemisestä 2. asteen ammatillisissa 
oppilaitoksissa ja lukioissa. Jos 
työnantaja sijoittaa työtä 
kesäaikaan, opettajat eivät voi 
osallistua sellaiseen työhön, ellei 
siitä ole erikseen sovittu 
luottamusmiehen kanssa. 
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OVTES:n mukaan oppilaitosten työpäivien lukumäärä, opetus ja muun työantajan määrättävissä olevan 
työajan sijoittelu määräytyvät 31.12.1998 voimassa olleen lainsäädännön ja vakiintuneen käytännön 
mukaisesti.  

 
Oppimateriaalin julkistamisesta 
 
Tampereen kaupunki suosittaa  jakamassaan linkissä cc-lisenssiä opettajille ja oppijoille oppimateriaalien ja 
oppilastöiden julkaisuun. Jaetun linkin ohjeet ovat ok, jos opettaja haluaa käyttää cc-lisenssiä, mutta on hyvä 
tiedostaa seuraavat seikat: 
 

 Opettajan työtehtäviin ei kuulu oppimateriaalin tekeminen muiden käyttöön. Jos muut (esim. 
työnantaja, kollega) haluavat käyttää toisen oppimateriaalia, asiasta tulee sopia tekijän eli 
opettajan kanssa. 

 

 OAJ:n kanta avoimiin oppimateriaaleihin on, että opettaja päättää, millä ehdoilla hän antaa 
tekemänsä materiaalin muiden käyttöön.  Jos aineistoa antaa avoimeen jakeluun, olennaista on, 
että tekee sen omasta vapaasta tahdostaan tietoisena siitä, että mitään velvoitetta avoimeen 
jakeluun ei ole. 

 
1.7.2014 palkankorotukset 

 
Kunnallisessa opetusalan virka- ja työehtosopimuksessa OVTES 2014-2016 on sovittu 1.7.2014 alkaen 0,58 
%:n yleiskorotus I kalleusluokan kunnissa, jollainen Tampere on. II kalleusluokassa (esim. muut Pirkanmaan 
kunnat) palkkoja korotetaan lisäksi 0,3 %, millä kurotaan I ja II kalleusluokan eroa pienemmäksi.  
 
Korotukset kohdistetaan peruspalkkoihin, tehtäväkohtaisiin palkkoihin tai niihin rinnastettaviin 
kuukausipalkkoihin. Henkilökohtaiset lisät, koulu- ja kuntakohtaiset sekä taito- ja taideaineiden lisät, 
siirtymäkauden lisät ja henkilökohtaiset palkanlisät pysyvät ennallaan.  

 
 Rentouttavaa kesäaikaa! 
  
 Hilkka Korjus 
 Pääluottamusmies JUKO/OAJ 

 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
 
JOS JÄÄT TYÖTTÖMÄKSI 

 
Työttömyyspäivärahan hakuohjeet löydät 9.5.2014 ilmestyneestä Opettaja-lehdestä n:o 19, sivulta 33. 
Opettajien työttömyyskassan www.opetk.fi  verkkosivuilta löydät lisää artikkeleita ja tiedotteita työttömyyteen 
ja vuorotteluvapaaseen liittyvistä asioista kohdasta AJANKOHTAISTA.  

 

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

ILMOITA MUUTOKSISTA! Näin pidät OAJ:n jäsentietosi ajan tasalla 
 
Kun jäät opiskelemaan, palkattomalle virkavapaalle, vuorotteluvapaalle, työttömäksi tai 
äitiyspäivärahakaudelle, niin jäsenmaksusi jatkuu alennettuna. Huomioithan, että myös kesäkeskeytys tulee 
ilmoittaa OAJ:n jäsenrekisteriin. Ilmoita muutoksista aina joko sähköisesti OAJ:n jäsensivujen (www.oaj.fi) 
kautta tai Opettaja-lehden välistä löytyvällä yhteys- ja jäsentietojen muutoslomakkeella. 
 
OAJ:n jäsensivujen kautta hallinnoit jäsenmaksujasi ja pystyt tekemään esimerkiksi jäsenmaksujen 
perintävaltuutuksen työnantajallesi. Jäsensivujen käyttäjätunnuksena toimii aina jäsennumerosi, jonka löydät 
jäsenkortistasi.  

http://www.opetk.fi/
http://www.oaj.fi/
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OAJ:n JÄSENREKISTERIN  PUHELINPALVELU: 

 

 

 

 

 ma-to klo 9-14 puh. 020-748 9790 

(suomeksi) ja 020-748 9791 (ruotsiksi) 

 palvelu kesäaikana 23.6.-1.8. 

ti-to klo 9-14  

 

 

   

  

 
 
 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
 
 
TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN KUULUMISIA 

 
Perusopetuksen uutena työsuojeluvaltuutettuna on 1.4.2014 aloittanut Jouni Kaipainen. Jouni on toiminut 
ennen työsuojeluvaltuutetun työtä luokanopettajana toistakymmentä vuotta opettaen alakoulussa kaikkia 
oppiaineita. 
 
Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteisenä työsuojeluvaltuutettuna on Raimo Laaksonen 
vastuualueena erityisesti päiväkotien ja koulujen sisäilmastoasiat ja riskienhallinta.  
 
Työsuojeluvaltuutettujen työhön kuuluu mm. työsuojeluun liittyviä kahdenkeskisiä neuvotteluja, palavereja, 
kokouksia, työpaikkakäyntejä, aluehallintoviraston työpaikkatarkastuksien henkilökuntaedustusta, 
terveydellisten olojen tarkastuksien asioiden läpikäymistä, työsuojeluasiamiesten kouluttamista, 
puhelinneuvontaa ym. 
 
Työsuojeluvaltuutettuun kannattaa olla yhteydessä pienissä ja suurissa asioissa. Koetetaan tehdä porukalla 
hyvinvoiva työpaikka! 
 
Työsuojeluvaltuutetut: 
 
Jouni Kaipainen     Raimo Laaksonen 
jouni.kaipainen@tampere.fi   040 8064 954  raimo.laaksonen@tampere.fi  040 8064 714 
 

 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
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¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
 
 
SISÄILMASTO PUHUTTAA 

 
Kouluissa on käynnissä mittavat sisäilmastokartoitukset. Sisäilmaongelmiin viittaavista oireiluista tehtiin 
koulujen henkilökunnalle oirekysely, jossa myös koulurakennusten kuntoa ja kiinteistöjen huolto- ja 
ylläpitotoimintaa arvioitiin.  
 
Suurimmaksi ongelmaksi näyttää eri kouluyksiköissä nousevan sisäilmasto ja siihen liittyvät tekniset 
ongelmat ja toteutukset. Osa kiinteistöistä on elinkaarensa ehtoopuolella mitä tulee käyttäjiin ja neliöiden 
uusiokäyttöön. On ikääntyneitä ja monimutkaisia ilmastointilaitteistoja, joiden toimintaa pitää ajanmukaistaa 
ja tarkistaa. Haasteelliseksi ilmanvaihdosta tekee mm. eri yksiköissä vallitseva tila-ahtaus, ryhmien 
vaihtelevat koot suhteessa tilaan sekä alkuperäisten tilojen käyttötarkoituksen muuttaminen tarpeiden 
muuttuessa 
 
Kevään aikana on Tilakeskus tehnyt parannuksia kouluihin. Ilmanvaihtoa on säädetty ja korvausilmaa lisätty. 
Siivousta on parannettu. Rakenteita on tiivistetty ja ilmanpuhdistajia on hankittu ongelmatiloihin 
hätäensiapuna. Kesäkuun alkupuolella Tilakeskus raportoi tuloksista ja tekee selkoa jatkotoimenpiteistä. 
      
 
Raimo Laaksonen 
Työsuojeluvaltuutettu 
 

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

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rentouttavaa kesää! 
  

 
TOAY:n hallitus sekä  
toimiston väki 
 


