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TOAY:n toimisto on avoinna sopimuksen mukaan toimistohenkilökunnan ollessa osin etätöissä. Olethan 
yhteydessä sähköpostitse.  Toimisto on suljettu talvilomalla aikavälillä 28.02.2022 – 06.03.2022. 
 

www.facebook.com/tampereenopettajat/  

Sähköposti:  
talous@tampereenopettajat.fi   www.instagram.com/tampereenoay  
toimisto@tampereenopettajat.fi 
virkistys@tampereenopettajat.fi   
http://www.tampereenopettajat.fi 

 
 

• PUHEENJOHTAJA, varapääluottamusmies: Riina Hilo 
             044 486 3793, riina.hilo@tampere.fi 
 

• Sihteeri: Tiina Ahde, Tampereen klassillinen lukio 
tiina.ahde@tampere.fi 

 

• Tiedottaja Sanna Luoma-aho-Nyman, Tesoman koulu 
040 534 1375, sanna.luoma-aho-nyman@tampere.fi 

 

• Pääluottamusmies Heikki Tanskanen 
040 8012 775, heikki.tanskanen@tampere.fi 

 

• Työsuojeluvaltuutettu Jouni Kaipainen (perusopetus) 
             040 8064 954, jouni.kaipainen@tampere.fi 
 

• Työsuojeluvaltuutettu Raimo Laaksonen sivistyspalvelut (varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus, liikunta ja nuoriso 
sekä kulttuuri) vastuualueena sisäilma 040 8064 714, raimo.laaksonen@tampere.fi  
  

• Työsuojeluvaltuutettu Arto Kauppinen Tampereen lukiokoulutus (3 pv/vko)  

040 4872 793, arto.kauppinen@tampere.fi 
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Puheenjohtajan palsta   
 

Satuinpa tässä helmikuun alkupäivinä katsomaan tele-
visiosta Uutisia, jossa haastateltiin muusikko Jussi Chy-
deniusta. Helsingissä oli tuolloin käynnissä kulttuuri- ja 
tapahtuma-alan mielenosoitus. Jussi totesi haastatte-
lussaan, että koronasta aiheutunut ikävä tilanne tapah-
tuma-alalla on saanut aikaan sen, että kulttuurialan ih-
miset, jotka ovat yleensä yrittäjiä/freelancereita, ovat 
järjestäytyneet liittymällä ammattiyhdistyksiin. Näin 
heidän on jatkossa helpompi pitää puoliaan. Tässä tuli 
mielestäni hyvin esille ammattiyhdistyksen merkitys 
työntekijöille. Vaikea korona-aika on myös opetusalalla 
lisännyt OAJ:hin liittyneiden määrää. Toivottavasti 
tämä imu saadaan säilytettyä jatkossakin.   

OAJ:n somemainontaa lainaten, tänä keväänä vaihtuu 

valta OAJ:ssä. Kohta alkavat valtuustovaalit, joissa eh-

dokkaita on mukana kaikkiaan 335. Jäsenet äänestävät 

alueellisesti mieleisensä ehdokkaat OAJ:n valtuustoon, 

jolla on korkein päätäntävalta järjestössä. Valtuustossa 

on yhteensä 150 jäsentä. Kannustankin kaikkia TOAY:n 

jäseniä äänestämään vaaleissa ja myös huomioimaan, 

että äänestämällä voimme vaikuttaa siihen, että meiltä pääsee omia ehdokkaitamme valtuustoon. Tampere-

laiset valtuutetut pitävät huolta juuri Tampereen opettajille tärkeistä asioista ja tällä varmistamme myös, 

että TOAY:n kokouksissa saamme ensimmäisten joukossa järjestöltä tulevat tiedot. Ehdokkaistamme löytyy 

esittelyt tästä lehdestä sekä enemmän heidän ajatuksistaan kotisivuiltamme. MUISTA äänestää! OAJ arpoo 

äänestäneiden kesken sähköpyöriä ja TOAY:ssä me järjestämme somesivuillamme arvontoja, joihin voivat 

osallistua jo äänestäneet. Kannattaa siis seurata meidän someviestintäämme.  

Uusi valtuusto kokoontuu toukokuun alussa Helsinkiin kevätvaltuustoon, jossa valtuutetut pääsevät heti va-

litsemaan uuden OAJ:n puheenjohtajan. Kevääseen mennessä saammekin kuulla verkossa puheenjohtajaki-

saan asettuvien ehdokkaiden vaalitenttejä. Jäsenet voivat osallistua puheenjohtajan valintaan mm. ehdotta-

malla kysymyksiä, joita ehdokkailta voidaan kysyä. Meiltä Pirkanmaalta on ehdolle asettumassa hyvä ehdo-

kas, tamperelainen Matti Helimo. 

Näin talviolympialaisten jälkimainingeissa täytyy tunnustaa, että minäkin olen tänä talvena alkanut taas hiih-

tää pitkän tauon jälkeen. Ostin hienot (ja kalliit) skinisukset, jotta säästyisin suksien huoltamiselta. Viime viik-

koina olen kuitenkin hoidellut uusia suksiani kaikenlaisilla puhdistus- ja hoitoaineilla sekä luistovoiteilla. Sel-

laista helppokäyttöisyyttä siis. Kohta alkaa talviloma ja haastankin kaikki, jotka eivät vielä ole ladulle lähte-

neet, kaivamaan hiihtovarusteet, ihan ne vanhat, varastoistaan ja hyppäämään ladulle. Hiihto on kyllä mel-

koisen hyvä ja tehokas liikuntamuoto. 

Hyvää talvilomaa kaikille jäsenillemme! 

Riina Hilo 

TOAY:n puheenjohtaja  
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Pääluottamusmiehen näppäimistöltä  
Neuvottelutilanne  
 
Kunta-alan sopimusneuvottelut käynnistyivät 
11.1.2022. Neuvotteluaikaa on helmikuun lop-
puun asti, sillä nykyisten virka- ja työehtosopimus-
ten sopimuskaudet päättyvät 28.2.2022. On kui-
tenkin todennäköistä, ettei sopimusratkaisua saa-
vuteta määräaikaan mennessä. Tällöin neuvotte-
luja jatketaan sopimuksettomassa tilassa ja myös 
työtaistelutoimet ovat mahdollisia. Sopimuksetto-
massa tilassa on voimassa aiemman sopimuksen 
määräykset ns. jälkivaikutuksella. OAJ hakee 

tulevan neuvottelukierroksen yhteydessä mm. pit-
käkestoista palkkaohjelmaa. Palkkaohjelman 
avulla tasattaisiin yksityisen sektorin parempaa 
ansiokehitystä ja lisättäisiin alan houkuttele-
vuutta. OAJ:n verkkosivuilla on tätä neuvottelu-
kierrosta koskevat sivut, joista saa paljon tietoa 
mm. OAJ:n neuvotteluvastuulla olevista sopimus-
aloista ja neuvottelujen kulusta: OAJ neuvottelee 
https://www.oaj.fi/jasenyys/oaj-neuvottelee/ 

 
 
Tartuntatautipäiväraha ei enää edellytä eristyspäätöstä 

Eduskunta hyväksyi tiistaina 15.2. lainmuutoksen, 
jonka perusteella koronaan sairastuneelle makse-
taan tartuntatautipäivärahaa ilman kunnan tar-
tuntatautilääkärin virallista eristysmääräystä. 
Opettaja voi saada tartuntatautipäivärahaa, jos 
hänellä on laboratoriotestillä todettu koronatar-
tunta - kotitestin tulos ei siis riitä - ja kuka tahansa 
lääkäri suosittelee häntä jäämään pois töistä tar-
tuntariskin takia. Sama oikeus on opettajalla, joka 

lääkärin suosituksesta jää kotiin hoitamaan alle 
16-vuotiasta koronasairasta lastaan. 
Muutos tulee voimaan takautuvasti ja koskee pois-
saoloja 1.1.2022 alkaen. Muutos on voimassa ke-
säkuun loppuun saakka. Tartuntatautipäiväraha 
korvaa täyden ansionmenetyksen, jos opettaja 
joutuu olemaan pois työstä. Jos työnantaja mak-
saa poissaolon ajalta palkkaa, tartuntatautipäivä-
raha maksetaan työnantajalle. 

 

 
 
Photo by Martin Sanchez on Unsplash 
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Perhevapaat uudistuvat vuonna 2022 
 
Perhevapaat uudistuvat ja muutokset vaikuttavat 
sekä Kelan etuuksiin että opetusalan työntekijöi-
den palvelussuhteen ehtoihin. OAJ:n sivulle päivi-
tetään lisää tietoa sopimusmuutoksista, kun niitä 
koskevat työryhmätyöt ja neuvottelut etenevät. 

Uudistus tulee voimaan 1.8.2022 ja se koskee per-
heitä, joissa syntyvän lapsen laskettu aika on 
4.9.22 tai sen jälkeen. Tarkista tiedot myös Kelan 
sivuilta, joita päivitetään uudistuksen edetessä: 
https://www.kela.fi/perhevapaauudistus 

 
 
Liikunta- ja kulttuurietuus 
 
Tampereen kaupunki tukee vuonna 2022 henki-

löstön työhyvinvointia liikunta- ja kulttuurietuu-

della. Vuonna 2022 etuuden arvo on 100 eu-

roa/henkilö. Etuuteen ovat oikeutettuja kaikki, 

jotka ovat olleet yli kuuden kuukauden ajan työ-

suhteessa Tampereen kaupungilla. Työ- tai virka-

suhteiden välissä voi olla kolmen 

päivän katko. Myös vuorottelu-, opinto- ja perhe-

vapaalla olevat saavat etuuden. Etuus on voimassa 

vuoden 2022 loppuun tai työsuhteen päättyessä 

viimeiseen työpäivään asti. Lisätietoa etuudesta ja 

käyttöpaikoista löytyy Taskusta tai osoitteesta 

www.epassi.fi.  

Photo by Sven Mieke on Unsplash 

Toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutettu 

Toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutetuksi on valittu kirjastonjohtaja Jasmiina Sillanpää.

”Nuori ihminen tuntee säännöt, vanha poikkeukset.” 

OLIVER WENDELL HOLMES 

 

Rentouttavaa talvilomaa. 

Heikki Tanskanen 

Pääluottamusmies 

 

 

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

Olen saanut osallistua sopimustoiminnan ja työlain-
säädännön perusopintoihin eli SOLA-koulutukseen. 
Suurin osa on tietenkin etäilty, vain kaksi päivää 
olemme päässeet tapaamaan järjestömme pääma-
jassa Akava-talossa.  

Kun koulutus alkoi vuosi sitten, päätin lähteä mö-
kille nauttimaan. Rehellisesti tunnustan, että mo-
niin turhanpäiväisiin etätapaamisiin osallistuneena 
suunnittelin, kuinka aurinkoisina toukokuun päivinä 
puuhailisin pihalla ja kuuntelisin koulutusta napit 
korvilla.  

Napit olivatkin korvilla, mutta vain päästäkseni ulko-
huussiin tai mikrottamaan pikalounasta. Muuten 
koulutus vaati intensiivistä työlainsäädännön pohti-
mista ryhmätyötiloissa. Lisäksi eräs kouluttajista 
saattoi milloin vain heittää nimetyn kysymyksen: 
”Sanna, mikä pykälä, monesko momentti?” 

Opin. Koulutus oli siis hyvä. (Se myös herätti monia 
pohdintoja etäkoulutuksista ja -kokouksista, mutta niistä myöhemmin.)  

Jos haluaa tuntea työlainsäädäntömme, on syytä tutustua OVTES:n A-osaan, B-osaan, palkkaliitteeseen ja 
allekirjoituspöytäkirjoihin. Ja tietenkin on myös KVTES. Näissä on painettuina noin 525 sivua. Onneksi OAJ:n 
sivuilta löytyvä Työelämäopas sentään kiteyttää keskeisimmät pykälät. 

Olen ollut kerran elämässäni vastaajana oikeusprosessissa. En siviilihenkilönä vaan taloyhtiön hallituksen pu-
heenjohtajana (kasvattava ja kiinnostava luottamustoimi siis sekin). Riitaa oli käyty 60-luvulta alkaen. Yhä 
olen ylpeä, että eräässä yksityiskohdassa voitimme kiistan, koska pystyimme osoittamaan, että yhden pilkun 
olemassaolo muutti asiakirjan tulkinnan kannaltamme edulliseksi. (Muuten oikeusprosessi saatiin 50 vuoden 
riitelyn jälkeen sovittua, mutta yhä rakastan tuota pilkkua.)    

Omat sopimusneuvottelumme ovat 
käynnissä. Niissä pohditaan jokaista 
525 sivusta. Lähetän kiitokseni kai-
kille sopimusneuvotteluita valmistel-
leille ja voimia osallistujille. Jaksakaa 
pitää huoli jokaisesta pilkusta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanna Luoma-aho-Nyman 

 

TOAY:n tiedottaja 
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OAJ:n valtuustovaalit tulossa! 

OAJ:lle valitaan uusi valtuusto keväällä 2022. Valtuusto on OAJ:n ylin päätöksentekijä, joka luo OAJ:n 

suuret linjat, kuten strategian ja toimintasuunnitelman.   

 

❖ Ennakkoäänestys 28.2. – 14.3.2022 

❖ Varsinaiset vaalipäivät 4.-5.4.2022 

Tutustu Tampereen opettajien vaaliliiton ehdokkaisiin TOAY:n kotisivuilla osoitteessa 

http://www.tampereenopettajat.fi ja vaikuta vaaleissa äänestämällä! Vaaleista lisätietoa myös OAJ:n 

sivuilla: https://www.oaj.fi/oaj/oaj-esittaytyy/valtuustovaalit/  
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Työsuojeluasiaa 

Työsuojelusta pläjäys 
Työsuojelun toimintakaudella 2022-2025 oma 
tonttini sivistyspalveluiden sisäilma-asioissa ja ris-
kienhallinnassa on laajentunut. Edustan henkilös-
töä päiväkodeista perusopetukseen, liikuntaan ja 
vapaa-aikaan sekä kulttuuriin. Työparina on aloit-
tanut Pyynikin palloiluhallimestari Juhani Väli-
torppa, joka osa-aikaisena työsuojeluvaltuutet-
tuna jakaa laajaa tehtäväkenttäämme. Terveystur-
vallisuudessa keskustellaan perusopetuksen 

henkilöstön FFP2-maskien käytöstä. Esihenkilöitä 
on ohjeistettu tyyliin ”Mahdollisuus saada FFP2-
maski erityisistä syistä esihenkilön kanssa sopien”. 
FFP2-maskien suhteen on siis ollut ohjeistuksessa 
ja logistiikassa haasteita. Parhaillaan myös kotites-
tit jalkautuvat jaettaviksi kouluille ennen talvilo-
maa. Lisäksi ilmahygienia on puhututtanut työyh-
teisöissä.  

 
 
SisäPri- hankkeen selvityksen mukaan sisäilmaon-
gelmien selättäminen edellyttää suunnitelmalli-
suutta, yhteisiä toimintatapoja ja vuorovaikutusta. 
Erityisen tärkeää on tilanteisiin reagoimisen no-
peus, avoimuus, hyvä yhteistyö, toimintamallit ja 
viestintä. Myös tiedonkululla sisäisessä 

viestinnässä on merkitystä. Tampereella prosessi 
toimii mallikkaasti. Oma toimintamallini on yhtey-
denoton jälkeen käydä kohteessa, dokumentoida 
tiloja ja haastatella työntekijää. Kohdekäynnin jäl-
keen olen yhteydessä isännöitsijään ja sisäilma-
asiantuntijoihin. 

 

 
Photo by Brittany Colette on Unsplash 
 

Toksisella sisäilmalla ja ihmisen oireilla on yhteys. Tuore väitöstutkimus antaa uutta tietoa sisäilman va-
hingollisuuden ja tiloissa oleskelevien henkilöiden sairastavuuden välillä. Luokkahuoneen sisäilman vahin-
golliset mikrobit ja pölyt nostavat opettajilla rakennukseen liittyvien oireiden riskiä. Janne Salinin väitöstut-
kimuksen mukaan sisäilman myrkyllisyys nostaa oireilun moninkertaiseksi. Tutkimuksessa selvitettiin solu-
kokeilla luokkahuoneiden sisäilman myrkyllisten altisteiden ja rakennuksessa oleskelevien opettajien oirei-
den yhteyttä. Oireita kartoitettiin kyselyssä, johon vastasi 200 opettajaa 15 koulusta pääkaupunkiseudulta. 
Opettajien työhyvinvointi on heikentynyt! Kuormittuminen ja korona näkyvät työsuojelussa.  
 
 
 
 
 

https://unsplash.com/@candidbcolette?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/sick?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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Vink, vink 
 

❖ Hallitun rauhoittamisen lomakepohja on tulossa Wilmaan, kuten myös ohje henkilökunnalle hallit-
tuun rauhoittamiseen aamu- ja iltapäivätoiminnassa.  
 

❖ Turun ammattikorkeakoulussa alkaa maaliskuussa 2022 tutkimushanke, jossa selvitetään avointen 
ja joustavien opetustilojen äänimaailman vaikutusta opettajiin. Tavoitteena on ratkaista perus-
koulujen akustisia epäkohtia. Tiedossa on, että joissakin kunnissa on saatavilla kuulosuojaimia hen-
kilöstölle. 

 
❖ Pirten uuden linjauksen mukaan, asiakkaat eivät jatkossa voi soittaa eivätkä jättää yhteydenotto-

pyyntöä vastuuhoitajan puhelinvastaajaan. Asiakkaat voivat varata vastuuhoitajalle soittopyynnön 

verkko-/ puhelinajanvarauksen kautta tai olla yhteydessä omapirten chat-palveluun.  
 
Yhteistyöllä eteenpäin kohti turvallisempaa ja terveellisempää työympäristöä! 
 
Raimo Laaksonen 
 
Työsuojeluvaltuutettu 

 

OAJ:n työhyvinvointirahaston haku auki 11.3. saakka! 

OAJ:n työhyvinvointirahaston vuoden 2022 avustusten hakuaika on 17.1.–11.3.2022. Viime vuonna avustuk-
sina jaettiin lähes miljoona euroa.  

Mihin rahoitusta voi saada? Esimerkiksi Keravalla järjestettiin koulutus, joka tarjosi erityisopettajille mahdol-
lisuuden pysähtyä pohtimaan omaa hyvinvointiaan ratkaisukeskeisen ajattelu- ja toimintatavan kautta. Kan-
gasalan kunnassa puolestaan tarjottiin valmennusryhmiä opetusalan johtajille. Ryhmien tavoitteena oli kas-
vattaa osallistujien tietoisuutta omista ajattelu- ja toimintatavoista sekä juurruttaa arkeen hyvinvointia vah-
vistavia rutiineja, esimerkiksi mikrotaukoja. Tampereella Kalevan lukiossa alkoi koko henkilöstön Älykästä or-

ganisaation ja itsensä johtamista -koulutus. Sen lähtökohtana on 
pohtia, millainen ihminen opettaja on, mitkä arvot ovat itselle tär-
keitä ja miten arvot näkyvät ammatillisessa minässä.  

Tukea siis myönnetään työhyvinvoinnin kehittämishankkeisiin ja työ-
elämän laatua edistävään toimintaan. Etusijalla ovat toteutukset, 
joissa työhyvinvointia kehitetään laadullisesti ja mitattavasti niin, 
että se hyödyttää työntekijää ja työyhteisöä mahdollisimman laa-
jasti. Päätöksenteossa painotetaan, että työhyvinvointi syntyy 
työssä, työstä sekä yhteistyöstä. 

Työnantajan mukanaolo hankkeessa (esimerkiksi lähiesimiehien si-
toutuminen) katsotaan avustuksista päätettäessä korottavana 
asiana. 

Avustushakemukset tehdään sähköisessä järjestelmässä 
https://oaj.apurahat.net/. (Lisätietoja rahaston sivuilta 
https://www.oaj.fi/arjessa/tyohyvinvointi/tyohyvinvointirahasto/.) 

Mitä työyhteisössänne voisi korjata, parantaa tai kehittää?  

Photo by Jeremy Bezanger on Unsplash 

 

https://unsplash.com/@unarchive?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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ERITYISOPETTAJIEN JA ERITYISLUOKANOPETTAJIEN  

VIRKISTÄYTYMIS- JA TYÖHYVINVOINTIKOULUTUS 8.3.2022 

 

TERVETULOA Tampereen opettajien ammattiyhdistyksen erityisopetustoimikunnan järjestämään 

virkistäytymis- ja työhyvinvointikoulutusiltaan TOAY:n toimistolle (Osoite Otavalankatu 9A, sisä-

piha, 2. krs) tiistaina 8.3.2022. Tilaisuus alkaa klo 16:30 tarjoilun merkeissä ja klo 17 alkaa OAJ Pir-

kanmaan alueasiantuntija Jussi Savolaisen työhyvinvointiin liittyvä koulutus. Ilta päätetään n. klo 

19. 

 

Ilmoittautumiset ja erityisruokavaliot perjantaihin 4.3.2022 mennessä sähköpostitse osoitteeseen 

toimisto(at)tampereenopettajat.fi 

 

Terveisin, 

Satu, Minna ja Ninni 

EO-toimikunnasta 

 


