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TOAY:n toimisto on avoinna sopimuksen mukaan toimistohenkilökunnan ollessa osin etätöissä. Olethan 
yhteydessä sähköpostitse.  Toimisto on suljettu joululomalla aikavälillä 23.12.2021 – 9.1.2022. 
 

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 (varhaiskasvatus ja perusopetus, vastuualue sisäilma-asiat ja riskien 
hallinta) 040 8064 714, raimo.laaksonen@tampere.fi    

• Työsuojeluvaltuutettu Ismo Pentinlehto (lukio ja II aste)  
040 801 2526 ismo.pentinlehto@tampere.fi 
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Puheenjohtajan palsta   
 

Viimeisiä syyslukukauden työpäiviä viedään. Kohta 

päästään viettämään joulutaukoa, mutta minkälai-

sessa yhteiskunnan terveydellisessä tilanteessa 

sitä vietämme? Koronan tartuntaluvut jatkavat 

nousuaan ja sairaalat kuormittuvat hoidettavista 

potilaista. Onneksi vakavasti sairastuneiden ja vi-

rukseen kuolleiden määrät eivät ole nousseet sa-

massa suhteessa. Liekö vaikutuksensa ollut ko-

ronarokotteilla. 

Vaikka rokotusten välttämättömyydestä voidaan 

olla eri mieltä, mahdollistavat ne ainakin ko-

ronapassin muodossa tilaisuuksien järjestämisen. 

Meillä TOAY:ssä on nyt syksyllä kouluttauduttu ja 

kokoustettu, edustettu Rovaniemellä Suurten kau-

punkien neuvottelupäivillä, juhlittu eläkkeelle jää-

neitä jäseniämme sekä osallistuttu virkistys- ja ur-

heilutoimikuntien järjestämiin tapahtumiin mm. 

Helsingin ostos- ja musiikkiteatterimatkalla. On ollut kiva nähdä, että tilaisuuksiin on osallis-

tuttu hyvillä mielin ja ainakin omalla kohdallani muiden tapaaminen kasvotusten on kovasti 

piristänyt mielialaani. Keväälle on suunnitteilla mm. työsuojelukoulutusta, kaupungin poliittis-

ten päättäjien tapaamista, Educa-messuilla vierailua sekä erilaisia kokouksia. Toivottavasti ra-

joituksia ei jouduta kiristämään niin, että emme pystyisi näitä tapahtumia toteuttamaan. 

OAJ:n kannalta tärkeimpiä asioita keväällä ovat sopimusneuvottelut sekä OAJ:n valtuustovaalit. 

Sekä kunta-alan että yksityisen opetusalan työehtosopimusneuvottelut käynnistyvät tammi-

kuussa. Neuvottelutavoitteita on kerätty jäsenkyselyllä, jäsenilloista, toimikunnista, valtuus-

tosta ja lisäksi mukana on pohjana viime kauden tavoitteita. Tällä hetkellä ohjeistuksena neu-

vottelijoille on noin 30 sivun lista tavoitteita, koskien eri sopimus- ja opetusaloja sekä opetta-

jaryhmiä. Selvääkin selvempää on, ettei kaikki tule saamaan omia tavoitteitaan läpi. Luvassa on 
haastavat neuvottelut, jotka voivat kestää hyvinkin pitkään.  

OAJ:n valtuustovaalien ennakkoäänestys on 28.2.-14.3. ja varsinaiset vaalipäivät ovat 4.-5.4. 

Molemmat vaalit järjestetään sähköisesti. Tulokset julkaistaan 8.4. Jos haluat päästä vaikutta-

maan järjestömme arvoihin, toimintaan ja tavoitteisiin, asetu rohkeasti ehdolle vaaleihin 15.1. 

mennessä. Valtuutettuna pääset myös mukaan OAJ:n alueelliseen ja paikalliseen toimintaan 

saamillasi osallistumisoikeuksilla yhdistysten kokouksiin. 

Voimia viimeisiin työpäiviin ja oikein hyvää ja rentouttavaa joulunaikaa kaikille! 

Riina Hilo 

TOAY:n pj 
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Pääluottamusmiehen näppäimistöltä 

 
Niinhän sitä tuli kuviteltua, että korona olisi helpottanut tässä vaiheessa. Josko tulevana vuonna… 

 

Liikunta- ja kulttuurietuus 

 

Muistathan käyttää liikunta- ja kulttuurietuu-

tesi vuoden loppuun mennessä? Vuonna 2021 

etuuden arvo on 200 euroa. Etuuteen ovat oi-

keutettuja kaikki, jotka ovat olleet yli kuuden 

kuukauden ajan työsuhteessa Tampereen kau-

pungilla. Työ- tai virkasuhteiden välissä voi olla 

kolmen päivän katko. Myös vuorottelu-, opinto- 

ja perhevapaalla olevat saavat etuuden. Lisätie-

toa etuudesta ja käyttöpaikoista löytyy Tas-

kusta tai osoitteesta www.epassi.fi. Lataamalla 

Epassi-sovelluksen puhelimeesi voit seurata 

saldoasi, ja jotkut käyttöpaikat haluavat maksun 

sovelluksen kautta. 

 

 

Photo by Sven Mieke on Unsplash 

 

Epassi korvaa Timeconin lounaiden maksussa 1.1.2022 alkaen 

 

Epassin käyttö laajenee henkilöstöruokailujen 

maksuvälineeksi kaikissa Tampereen kaupun-

gin sopimusravintoloissa ja oppilaitosten ravin-

toloissa 1.1.2022 alkaen (muutamaa poikkeusta 

lukuun ottamatta). Pystyäksesi maksamaan tu-

ettuja henkilöstöaterioita sinun on ladattava ar-

voa ”OmaaRahaa”-sovellukseen. Lisätietoja ja 

ohjeita Taskusta.
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Verkkopalkan palkkalaskelman toimittaja vaihtuu  

 

Palkkalaskelman toimittaja vaihtuu Ropo Capitaliksi 1.1.2022 (vuodenvaih-

teeseen asti CGI). Muutoksesta on tiedotettu tarkemmin Taskussa. Vanhojen 

palkkalaskelmien on ilmoitettu säilyvän. 

 

 

 

Neuvottelutilanne  

 

Osana tulevaan sopimus-

kierrokseen valmistau-

tumista OAJ:n hallitus 

päätti kokouksessaan 

16.11.2021 irtisanoa 

työehtosopimukset, 

joissa OAJ on sopijaosa-

puolena. OAJ:n syysval-

tuusto on käsitellyt 

omalta osaltaan tulevia 

sopimustavoitteita ja 

seuraavaksi OAJ:n halli-

tus käsittelee niitä joulu-

kuun aikana. Tämä on 

osa normaalia valmistau-

tumista seuraavaan neu-

vottelukierrokseen. 

OAJ:n sivuilta voi seurata neuvotteluiden etenemistä.

 

 

Perusopetuksen oppilasta koskevat asiakirjat pidettävä ajan tasalla 

 

Sekä opettajan, rehtorin että oppilaan oikeus-

turvan kannalta on tärkeää, että pedagogiset 

asiakirjat ja erityisen tuen päätökset päivitetään 

aina vastaamaan muuttunutta tilannetta. Ajan-

tasaiset asiakirjat selkeyttävät myös sopimus-

tulkintoja. Jos oppilaan koulupaikka tai opiske-

luryhmä vaihtuu, tästä on oltava kirjallinen pää-

tös. Myös määräaikainen muutos opetuspai-

kassa, esimerkiksi opiskelu kuntouttavalla luo-

kalla tai  

 

pedagogisella tukijaksolla, on kirjattava niin, 

että pääsääntöinen opetusryhmä on tosiasialli-

nen opetuspaikka. Oppilaan opetuksen suunnit-

telusta, toteutuksesta ja arvioinnista vastaa aina 

se opettaja, joka oppilasta tosiasiallisesti opet-

taa.Oppilas voi pysyä kirjoilla lähettävässä kou-

lussa, mutta tosiasiallinen opettaja vastaa silti 

opetuksen suunnittelun ja toteutuksen lisäksi 

arvioinnista, minkä pitää näkyä oppilastietojär-

jestelmässä. 
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Luokanvalvojapalkkiota ei voida jakaa opettajien kesken 

 

Luokanvalvojan tehtävät hoitamaan määrätylle 

opettajanviran haltijalle maksetaan korvaus 

OVTES:n mukaisesti (OVTES Osio B Liite 1 14 §). 

Tätä korvausta ei voida jakaa kahdelle tai use-

ammalle opettajalle, vaan mikäli tehtävään on 

määrätty useampi opettaja, tulee heille kaikille 

maksaa tehtävästä sopimuksen mukainen 

korvaus. Jos luokanvalvojapalkkio on jaettu, asi-

asta voi tehdä tarvittaessa palkkaoikaisuvaati-

muksen takautuvasti. Virkasuhteisen on esitet-

tävä kirjallinen vaatimus työnantajalle kolmen 

vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymi-

sestä, jona asianomainen palkkaerä tai muu 

etuus olisi maksettava. 

 

Rikoslain muutos laittoman uhkauksen osalta 

 

Rikoslaki muuttui 1.10.2021. Nyt laiton uhkaus 

on virallisen syytteen alainen teko, jos teko on 

kohdistunut henkilöön hänen työtehtävänsä 

vuoksi eikä rikoksentekijä ole saman työnanta-

jan palveluksessa. Käytännössä tämä tarkoittaa, 

että esimerkiksi opiskelijan tai hänen huolta-

jansa tekemä opettajaan kohdistuva laiton uh-

kaus etenee rikosasiana, jos poliisi saa siitä tie-

don. Opettajan ei tarvitse vaatia tekijälle ran-

gaistusta, toisin kuin tähän asti. 

 

 

Jäsenpalvelu 

Luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut ovat myös joululomalla. OAJ:n toimiston puhelinpalvelun 

ajat löytyvät OAJ:n sivuilta osoitteessa https://www.oaj.fi/oaj/yhteystiedot/. Huom. OAJ:n puhelinpal-

velu on suljettu 23. - 31.12.2021 
 

Photo by Tijana Drndarski on Unsplash 

 

”Ihminen on menestynyt, jos hän nousee aamulla, menee nukkumaan illalla ja tekee siinä välissä halu-

amiaan asioita.” 

Bob Dylan 

 

Rauhallista joulun aikaa, 

Heikki Tanskanen 

Pääluottamusmies         

https://www.oaj.fi/oaj/yhteystiedot/
https://unsplash.com/@izgubljenausvemiru?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/christmas?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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Tiedottajan kynästä 

 

Kun Jani Toivola tuijotti minua bussipysäkillä ja 

kiitti, tunnustan hetken miettineeni, kenellä am-

mattijärjestömme päämajassa Akavatalossa on 

vinksahtanut.  

Ammattijärjestömme arvostushanke alkoi näkyä 

julkisuudessa viime keväänä. Silloin ilmestyi har-

maasävyinen #Sitoutunut-kampanja, jonka ta-

voite oli tuoda kuuluviin erilaisten opettajien ääni.  

Syksyllä käännettiin peili ja seurasi Kiitos, opet-

taja -kampanja, jossa tunnetut suomalaiset kiitti-

vät opettajiaan ja haastoivat muutkin näin teke-

mään. Peter Nymanin ja upean Seela Sellan ansi-

osta muistelin bussipysäkillä Henna-opettajaa, 

joka sai minut seitsemänvuotiaana tajuamaan ta-

rinoiden kirjoittamisen riemun.   

 

OAJ:n arvostushankkeen idea on naurettavan yksinkertainen ja ehkä siksi toimiva. 

Tavoitteet ovat selkeät: 1) Huomio 2) Arvostus 3) Toiminta. Laajan markkinointitut-

kimuksen mukaan oikeaan suuntaan mennään: Kiitos, opettaja -kampanjan oli huo-

mannut 57 % ja sisällöistä sanoi pitäneensä 75 %. Esimerkiksi jälkimmäinen luku on 

yli 20 prosenttia vastaavien kampanjoiden keskiarvoa suurempi. Todella moni vastaaja kertoi kampan-

jan myötä muistelleensa arvostavasti omia opettajiaan.      

Mitä sitten tarkoittaa kolmas tavoite ”Toiminta”? Yksinkertaisesti sitä, että huo-

mion ja arvostuksen on näyttävä palkkanauhoissamme.  

Tällaiseenko jäsenmaksujamme tuhlataan? Kyllä, tällaiseenkin. Kampanjan hinta jäsentä kohti on niin 

pieni, että se tulee takaisin huonommallakin sopimuksella moninkertaisesti ensimmäisessä tilipus-

sissa. Tämän takia arvostushanke kannattaa katsoa viimeiseen korttiin asti.   

Odotan kiinnostuneena kampanjan kolmatta osaa, joka ilmestynee niihin aikoihin, kun OAJ ja neuvotte-

lujärjestö JUKO irtisanovat kaikki sopimuksensa. Irtisanominen kuulostaa jokaisella 

sopimusneuvottelukierroksella yhtä juhlavalta, vaikka tapahtuukin säännöllisesti. So-

pimukseton tilahan tarkoittaa, ettei työrauhavelvoite ole enää voimassa ja mahdolli-

suus lakkoon on olemassa. Silloin nähdään, konkretisoituvatko huomio ja arvostus 

toiminnaksi.  

     

 

Toivon, että upean Seela Sellan ansiosta seteleitä sataa tilipusseihimme.  

Sanna L-a-N 

TOAY:n tiedottaja 
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OAJ:n valtuuston kokous 17.-19.11.2021 

OAJ:n valtuuston kokous pidettiin pitkästä aikaa lähikokouksena Akavatalon valtuustosalissa. Lähiko-

koustaminen on siitä tehokkaampaa, että kokouksen aikana, puheiden välissä ja iltatilaisuuksissa ehtii 

keskustelemaan. On tärkeää ja virkistävää saada vaihtaa kuulumisia muiden alueiden valtuutettujen 

kanssa. 

 

Valtiovallan tervehdyksen kokoukseen toi pääministeri Sanna Marin. Hän osasi tiivistää kasvatus- ja 

opetusalan arvostusta korostavan puheensa napakaksi ja sai raikuvat aplodit. OAJ:n puheenjohtaja Olli 

Luukkainenkin puhui lyhyesti. Lisäksi neuvottelujohtaja Petri Lindroos kertoi neuvottelutavoitteiden 

asettamisesta. Hänen tekemäänsä puolituntista alustusvideota voi katsella OAJ Areena -sivustolla. 

 

Ensimmäisinä päivinä valtuuston kokouksessa ja opettajaryhmien erillistapaamisissa käsiteltiin asioita 

päätöksenteon perustaksi. Itse kuulun OAJ-YSI:n valtuustoryhmään eli yleissivistävässä opetuksessa 

työskenteleviin valtuutettuihin. YSIn ryhmässä keskusteluja käytiin muun muassa neuvottelutavoit-

teista, opettajarekisteristä ja työhyvinvoinnista.  Viimeisenä päivänä asetuimme valtuuston puheenjoh-

taja Anna Renforsin johdolla päätöksentekoasentoon.

Päätöksiä tehtiin seuraavista asioista: 

- OAJ:n turvallisemman tilan ja järjestöaktiivin periaatteista 

- Jäsenmaksun laskemisesta 

- Opiskelijoiden äänivallasta 

 

Valtuuston kokouksessa OAJ:n puheen-

johtaja Olli Luukkainen kertoi, että hän 

ei enää asetu ehdolle kevään puheen-

johtajavaaleissa. Myöskään OAJ:n pitkä-

aikainen koulutusjohtaja Heljä Misukka 

ei enää jatka OAJ:n palveluksessa. Val-

tuuston kokouksesta voi lukea tarkem-

min OAJ:n Ajankohtaista-sivulta.  

 

Valtuustossa on mahdollista tehdä pon-

siesityksiä, ja niitä myös tehdään kym-

meniä. Ponsiesityksien anisosta val-

tuuston on mahdollista suunnata vähi-

tellen kohti uudenlaista toimintaa ja 

seuraavia neuvottelutavoitteita. Ponsi-

esityksiä käsitellään valiokunnissa ja 

niiden sisältöä saatetaan muuttaa toi-

senlaiseksi. Osa ponsiesityksistä menee 

jatkoon sellaisenaan hallituksen hyväk-

synnän jälkeen. 

 

Suosittelen lämpimästi asettumaan ehdokkaaksi kevään valtuustovaaleissa. Jos olet kiinnostunut, ole 

yhteydessä nykyisiin valtuutettuihimme. Kerromme Sinulle mielellämme lisää. 

 

Jouni Kaipainen 

OAJ:n valtuutettu 
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OAJ:n valtuustovaalit tulevat! 

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

suuret linjat, kuten strategian ja toimintasuunnitelman. Valtuutettujen tehtävänä on tuoda jäsenten 

viestit päätöksentekoon ja välittää tietoa päätöksistä jäsenille.  Valtuutetut käyttävät järjestön ylintä 

päätösvaltaa, joten vaaleissa on tarjolla paljon vaikutusmahdollisuuksia koulutus-, kasvatus- ja tutki-

musalan edistämiseksi.  Valtuustokausi on nelivuotinen. 

 
 

❖ Asetu ehdokkaaksi 1.11.2021–15.1.2022, niin voit päästä vaikuttamaan järjestön arvoihin, 
toimintaan ja tavoitteisiin!  

 
❖ Sopiva valtuutettu voi olla järjestötoiminnan konkari tai keltanokka, kaikki näkökulmat ovat 

tärkeitä!  

 

❖ Ehdokkailta vaaditaan voimassa oleva OAJ:n jäsenyys ja kolmen jäsenen tuki.  

 

❖ Vaalikelpoisia ovat viimeistään 31.12.2021 OAJ:n jäseneksi liittyneet.   

Kevään 2022 vaalien aikataulut: 

❖ Ehdokasasettelu auki 1.11.2021 – 15.1.2022 

❖ Ennakkoäänestys 28.2. – 14.3.2022 

❖ Varsinaiset vaalipäivät 4.-5.4.2022 

❖ Tuloslaskenta 6.4.2022 

❖ Tuloksen julkistaminen 8.4.2022 

❖ Tuloksen vahvistaminen viimeistään 12.4.2022 

❖ Uuden valtuuston neuvottelupäivät 21.-22.4.2022 
❖ Uusi valtuusto koolla 9.-11.5.2022 

 

Lisätietoja vaaleista saat seuraamalla OAJ:n ja TOAY:n sivuja sekä sosiaalisen median kanavia. 
Sivut täydentyvät vaalien edetessä.  

 

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

http://www.tampereenopettajat.fi 

 

https://www.oaj.fi/oaj/oaj-esittaytyy/valtuustovaalit/
http://www.tampereenopettajat.fi/
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OAJ:n valtuutettumme Antti Hiitti, Veli Rajamäki, Riina Hilo ja Jouni Kaipainen ovat kirjoittaneet 
TOAY:n Facebookissa sekä Instagramissa kokemuksiaan valtuustotyöstä.  He ovat luvanneet kertoa 
myös lisää ehdokkuudesta kiinnostuneille.  
 
 

  www.instagram.com/tampereenoay

 
https://www.facebook.com/tampereenopettajat    

 

Työsuojeluvaalit  
Työsuojeluvaaleissa valittiin tänä syksynä työsuojeluvaltuutetut ja varavaltuutetut nelivuotiskaudelle 

2022-2025. 

 

Perusopetuksen kokoaikaiseksi työsuojeluvaltuutetuksi valittiin Jouni Kaipainen. (1. varavaltuutettu 

Jussi Inna. 2. varavaltuutettu Jaana Vallius). Sisäilma-asioiden kokoaikaiseksi työsuojeluvaltuutetuksi 

valittiin Raimo Laaksonen. Toisen asteen (lukiokoulutuksen) osa-aikaiseksi työsuojeluvaltuutetuksi 

valittiin Arto Kauppinen. 

 

TOAY onnittelee kaikkia valittuja! 

 

http://www.instagram.com/tampereenoay
http://www.instagram.com/tampereenoay
https://www.facebook.com/tampereenopettajat

