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Toay:n toimisto on avoinna ma-to klo 12-16  
 

 

Toimiston yhteystiedot:              Facebook-sivut:     

Puhelinnumero: 03-2237 930                 Tampereen opettajien ammattiyhdistys TOAY 
Sähköposti: toimisto@tampereenopettajat.fi        
virkistys@tampereenopettajat.fi 
www.tampereenopettajat.fi 
 
 
Puheenjohtaja: Jukka Eero Vuorinen,  
Tampereen yliopiston normaalikoulu  
044-5200 582, jukka.vuorinen@uta.fi 
 
Sihteeri: 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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Puheenjohtajan palsta 
 

EDUNVALVONNAN VAIKEUDESTA 

 

Opettajien edunvalvonta on tällaisina aikoina 

vaikeaa. Sipilän hallitus on poikkeuksellisen 

koulutusvihamielinen ja Tampereen kaupungissa 

koulutoimi on jo pitkään ollut kaupungin 

aktiivisten toimijoiden tärkeyslistan 

häntäpäässä. 

 

Valtiontalous on pitkään jatkuneen taantuman 

seurauksena epäilemättä heikossa kunnossa. 

Valtion menojen leikkaustarvetta varmasti on, 

mutta lähes kaikki asiantuntijat sanovat, että 

koulutuksesta ja tutkimuksesta ei kannattaisi 

leikata. Huonojen aikojen jälkeen on luvassa 

käänne parempaan, mutta missä kunnossa 

meidän tulevaisuuden osaajat ovat silloin.  

 

 

 

 

Sipilän hallituskaudella koulutusta ja 

tutkimusta rokotetaan 3 miljardilla eurolla. Se 

on järkyttävän suuri summa. Tätä leikkausta 

lievennetään hallituksen kärkihankkeilla, joista 

tunnetuin on Perusopetuksen digiloikka. Näihin 

on varattu koko hallituskauden ajalle 300 

miljoonaa euroa.

Image courtesy of pakorn at FreeDigitalPhotos.net 

 

 

 

 

 

Sipilän hallituksen ehkä suurimmaksi saavutukseksi voidaan lukea KIKY-sopimus. Tämä on epäilemättä 

hyvin poikkeuksellinen sopimus. Siinä palkansaajat suostuivat palkanalennuksiin ja lisätyöaikaan. Sopimus 

astuu voimaan helmikuun alusta 2017. Moni on ehtinyt kysyä, miten opettajien palkanalennukset 

parantavat Suomen vientikilpailukykyä. Harva kuitenkin tietää, mitä olisi ollut tulossa ns. pakkolakeina, 

jos tähän KIKY-sopimukseen ei olisi lähdetty. Opettajien lomien leikkaus oli jo valmiina tikun nokassa. KIKY-

ratkaisu oli epäilemättä pienempi paha.
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Image courtesy of jscreationzs at FreeDigitalPhotos.net

Ikävintä tässä on se, että Tampereella opettajat 

ovat osallistuneet palkanalennuksiin jo usean 

vuoden ajan. Samalla palkalla on opetettu 

entistä suurempia opetusryhmiä. Tampere on 

suurten kaupunkien joukossa ollut mestari 

säästämään.  

Tämäkin vuosi perusopetuksessa mentiin 

pienemmällä määrärahalla kuin edellisvuosi 

vaikka oppilaita nyt on lähes tuhat enemmän. 

Tampereella tingitään kaikesta. Tämä kävi ilmi, 

kun suurten kaupunkien opettajien 

ammattiyhdistyksen aktiivit kokoontuivat 

Tampereella syyskuun loppupuolella. Monessa 

muussa kaupungissa kouluihin vaikeista ajoista 

huolimatta jaksetaan panostaa, mutta ei meillä. 

Tampereen ongelma on se, että keskeisillä 

päättäjillä ei ole selvää kuvaa, miten heikossa 

kunnossa meidän koulumme ovat. Siinä missä 

Turku on hankkimassa kaikille perusopetuksen 

oppilaille tietokoneet, Tampereella niitä ei riitä 

edes opettajille. Tätä meidän päättäjät eivät 

usko. Olemme moneen otteeseen yrittäneet 

vakuuttaa päättäjiä siitä, mihin nämä pienet 

mutta vuosi vuodelta kertautuneet ”säästöt” 

ovat johtaneet.  

Säästöstä on turha puhua. Ei rahaa ole laitettu 

mihinkään pahan päivän varalle. Rahat on viety 

tamperelaisten lasten opetuksesta. 

Toivoisin, että pyytäisitte nykyisiä kaupungin 

valtuuston ja hallituksen jäseniä vierailemaan 

kouluissanne. Kouluista pitää nyt näyttää se 

oikea arki. TOP SCHOOL ja muut hankkeet ovat 

olleet esillä jo aiemmin. Nämä 

tähdenvälähdykset ovat sumentaneet liian 

monen päättäjän näkymät. Nyt on aika avata 

silmät sille, mikä on tamperelaisten koulujen 

todellisuus.

Voimia ja jaksamista vaikeina aikoina! 

 

Jukka Eero Vuorinen 

TOAY:n puheenjohtaja 

 



4 
 

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

 

Pääluottamusmiehen Palsta 

 
KIKY - KILPAILUKYKYSOPIMUS 

 

Kiky-sopimuksessa sovittiin virka- ja 
työehtosopimusten jatkamisesta vuodella. 
Palkkoja ei koroteta tänä aikana.  Uusi 
sopimuskausi alkaa 1.2.2017 ja päättyy 
31.1.2018. Julkisen sektorin viranhaltijoiden 
ja työntekijöiden lomarahoja leikataan 30 
prosenttia vuosina 2017–2019. 
Lomarahaleikkaukset eivät koske yksityisiä 
oppilaitoksia tai päiväkoteja. 
Kilpailukykysopimuksessa sovittiin 

vuosityöajan pidentämisestä 24 tunnilla 
vastikkeetta.  

Peruskouluissa, lukioissa ja aikuislukioissa 
työskenteleville opettajille työajan 
pidentäminen 24 tunnilla kohdistetaan 
suunnittelu- ja kehittämistyöhön, ei 
opetukseen.  
Tuntiopettajilla ja osa-aikaisilla vuotuinen 
työajan lisäys vaihtelee työajan määrän 
suhteessa kokoaikatyöhön. Määräaikaisilla 
siihen vaikuttaa virka-/työsuhteen kesto.  

 
 

 
Image courtesy of David Castillo Dominici at FreeDigitalPhotos.net 

 
Yhteissuunnitteluaikaan tulee 12 tuntia lisää ja samalla se muutetaan vuotuiseksi. Tällä hetkellä yt-
aika on virka- ja työehtosopimuksessa määritelty viikoittaisena. Yt-ajan käyttö tulee suunnitella.  
Toiset 12 tuntia voidaan käyttää opinto- ja suunnittelutyöhön tai muuhun opettajatyöhön 
oppilastyöpäivinä pidettävinä tilaisuuksina. Muuna opettajatyönä ei voida määrätä työtä, joka on 
opetusvelvollisuuteen luettavissa tai työtä, jonka korvaaminen perustuu erilliseen OVTES:n 
määräykseen.  
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Perustellusta syystä tästä työajasta voidaan 
määrätä pidettäväksi korkeintaan yksi 
kokonainen 6 tunnin päivä. Tällöin kyseinen 
päivä tulee pitää oppilastyövuoden aikana 
lauantaipäivänä. Vastaava työajan pidennys 
koskee myös vuosityöajassa olevia opinto-
ohjaajia. Peruskoulun oppilaanohjaajien työaika 
nousee  1 221 tunnista 1 245 tuntiin 

lukuvuodessa. Rehtoreiden viikkotyöaikaan 
tulee lisää 30 minuuttia. 
 
Aikavälillä 1.2.2017 - 31.7.2017 työajan lisäys on 
toistaiseksi ja lukuvuodeksi otetuilla opettajilla 
enintään 10 tuntia ja lukuvuoden työajaksi 
otetuilla enintään 8 tuntia. 

 
 
 
MILLÄ EHDOILLA VIRKAVAPAATA  
 
Tampereen kaupunki ajantasaistaa paraikaa 
virka-/työvapaaohjeitaan. Vapaat ovat joko 
harkinnanvaraisia tai lakiin perustuvia. Pääosin 
ehdot säilynevät entisellään. Nykyohjeista käy 
ilmi esimerkiksi, milloin palkatonta vapaata 
pitää ottaa myös viikonlopuksi. 
 
Opettajia koskee lisäksi erityissääntö liittyen 
lyhyisiin lomiin rajoittuviin palkattomiin 
virkavapauksiin. Kunnan opetusalan 
virkaehtosopimuksen mukaan opettajalla ei ole 
oikeutta loma-ajan palkkaan, jos hän on ollut 
pitkällä palkattomalla virkavapaalla välittömästi 
ennen koulun lyhytaikaista keskeytystä eikä ole 
hakenut vapaata koulun/oppilaitoksen loma-
ajaksi. Tällaisia ovat ennen syys-, joulu-, talvi- ja 
pääsiäislomia pidettävät vapaat. Määräyksen 
tarkoituksena on turvata sijaisen palkka ko. 
loman ajalta pitkien virkavapaiden yhteydessä. 
 
Tampereella työnantaja on ohjeistanut 
seuraavasti: mikäli opettaja on virkavapaalla  

enemmän kuin 5 työpäivää, siis yli viikon, 
palkattomaan vapaaseen täytyy sisällyttää 
koulun keskeytyspäiviä suhteessa 0,4 x 
virkavapaa-ajan työpäivien määrä. 
Harkinnanvaraisten palkattomien vapaiden 
lisäksi määräys koskee myös lakiin 
perustuvia(esim. hoitovapaa, vanhempainvapaa, 
opintovapaa). Välttyäkseen loma-ajan palkan 
menetyksiltä opettajan täytyy päättää vapaansa 
siten, että ennen loman alkua on vähintään yksi 
työpäivä. Lakiin perustuvalla vapaalla olevalla 
opettajalla on oikeus anoa ja saada vapaansa 
em. tavalla. 
 
Lisätietoja harkinnanvaraisista palkattomista 
virkavapaista löytyy Loorasta seuraavan polun 
päästä: varhaiskasvatus ja perusopetus > 
henkilöstöasiat > henkilöstöä koskeva 
päätöksenteko > virka- ja työvapaat > opettajien 
harkinnanvaraiset palkattomat virkavapaat. 
Nämä ohjeet koskevat myös toista astetta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Image courtesy of hin255 at FreeDigitalPhotos.net 
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PAIKALLISYHDISTYKSEN LINJAUS OPETUS- YM. 
HARJOITTELIJOIDEN OHJAAMISESTA EDELLEEN 
VOIMASSA 
 
Harjoittelun ohjaaminen ei kuulu opettajan 
virkatehtäviin, joten työnantaja ei voi häntä 
siihen velvoittaa. OAJ:n Tampereen 
paikallisyhdistys on linjannut vuonna 2014, että 
jäsenistö pidättäytyisi kaikista ohjaustehtävistä 
toistaiseksi perusopetuksen puolella. 
Tuotantojohtaja Järvelä ei ole muuttanut 
määräystään, jonka mukaan ohjaavien 
opettajien korvaukset heikkenivät. Tarkemmin 
asiasta on kerrottu tiedotuslehdessä 1/2014. 
 
 
PERUSOPETUKSEN MONIALAISET 
OPPIMISKOKONAISUUDET 
 
Uuteen opetussuunnitelmaan sisältyy 
peruskouluissa vähintään yksi monialainen 
oppimiskokonaisuus (ilmiöpohjainen opetus) 
lukuvuodessa. Oppimiskokonaisuudet ylittävät 
oppiainerajat, ja niiden tavoitteet ja sisällöt 
päätetään paikallisessa opetussuunnitelmassa.  
 
Opetussuunnitelmalla ei muuteta opettajien 
palvelussuhteen ehtoja, vaan monialaiset 
oppimiskokonaisuudet ovat osa opetusta ja  

 
edellyttävät yleensä yhteistyötä muiden 
opettajien kanssa. 
 
Opettajat toteuttavat monialaisia 
oppimiskokonaisuuksia omana työaikanaan, ja 
oman opetuksen suunnittelun lisäksi käytetään 
opettajien yhteiseen suunnitteluun YT-aikaa. Yt-
aikaa on nyt käytettävissä 3 h/viikko. Jos ylitystä 
näyttää tulevan, on vähennettävä jotain muuta 
yt-aikana tehtäväksi suunniteltua. 
 
 
LUKION AIHEKOKONAISUUDET 
 
Myös lukion opetussuunnitelman perusteissa 
ovat uutena sisältönä aihekokonaisuudet. 
Käytännössä aihekokonaisuudet ovat 
teemakursseja ja niin kuin peruskoulun 
monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa, 
teemakurssit eivät muuta palvelussuhteen 
ehtoja ja palkkaus määräytyy kuten ennenkin. 
38 tunnin kurssin pitämisestä opettajalle 
korvataan yksi vuosiviikkotunti eikä esimerkiksi 
kahden opettajan yhdessä toteuttama kurssi 
puolita palkkiota. 
 
 
 
 

 
 
 
 
   
  
Syysterveisin, Hilkka Korjus 
Pääluottamusmies 
 
 
 
ps. OAJ:n neuvottelujohtaja Petri Lindroos 
kertoo ajankohtaisista edunvalvonta-asioista 
marraskuun yhteysopettajakoulutuksessa 
9.11.2016  
   
   
    Image courtesy of mapichai at FreeDigitalPhotos.ne
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Työsuojeluasiaa 

 
KOULUJEN PERUSPARANNUSTILANTEESTA 
 
Oppilaan oppimisympäristö on kouluhenkilökunnan 
työympäristö. Kun oppimisympäristö on 
terveellinen, turvallinen ja pedagogisesti 
virikkeellinen, myös kouluhenkilökunnan on 
sellaisessa hyvä työskennellä. Uusi OPS muuttaa 
oppimismenetelmiä ja opetusmenetelmiä yhä 
toiminnallisempaan suuntaan, jolloin oppilaat, 
oppilasparit ja -ryhmät työskentelevät omaa 
oppimisprosessiaan eteenpäin kuljettaen opettajan 
opettaessa ja ohjatessa. 
 
Koulurakennusten tilaratkaisut mahdollistavat 
oppimis- ja työskentely-ympäristön, jossa on hyvä 
oppia ja opettaa. Täydellisiä modernin 
oppimiskäsityksen mukaisia oppimis- ja 
työympäristöjä ei ehkä useimmista 
koulurakennuksista saada, mutta sellaisia kohti on 
hyvä pyrkiä. Tämä asia on keskeinen 
ennaltaehkäisevä työhyvinvointiasia silloin, kun 
kouluun tehdään ns. perusparannus. Tällaisessa 

koulutalokohtaisessa tai kiinteistökohtaisessa 
perusparannusprosessissa kannattaa 
kouluhenkilöstön olla aktiivisena pedagogisena 
toimijana - so. osallisena. 
 
Pitkällä tähtäimellä Tampereen koulujen 
perusparannusaikataulusta koskien esim. omaa 
koulua / työpaikkaa saa tietoa seuraamalla 
Tampereen kaupungin vuosittain laadittavia 
talousarvioita ja taloussuunnitelmia. Ne löytyvät 
Tampereen kaupungin ulkoisilta sivuilta. Tässä linkki: 
http://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/talous-
ja-strategia/talousarvio.html 
 
Alla ote talousarviosta 2016 koskien koulujen 
perusparannuksia ja laajennuksia. Tampereen 
kaupunginvaltuusto hyväksyy talousarviossa esitetyt 
summat vuodeksi kerrallaan ja seuraavien vuosien 
luvut ovat suuntaa-antavia ja ne voivat vielä 
kokonaistilanteen osalta muuttua. 

 
 
Lähde: Tampereen kaupungin talousarvio 2016 
 

Jouni Kaipainen,  
Työsuojeluvaltuutettu, perusopetus 
 
 

http://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/talous-ja-strategia/talousarvio.html
http://www.tampere.fi/tampereen-kaupunki/talous-ja-strategia/talousarvio.html
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Opettajain syysloman alkajaiset 14.10.2016 
 

 

Maistelemme eurooppalaiseen tyyliin viinejä ja niihin sopivaa pikkusyötävää! 
 

 
 

 
 
 
 

 

 Aika: Pe 14.10.2016 klo 18.00 

 Paikka: DELI 1909 & WINE BAR, Puutarhakatu 11 

 Hinta 15 €/jäsen (tilaisuus on tarkoitettu TOAY:n jäsenille) 

 

Sitovat ilmoittautumiset 3.-7.10.2016 sähköpostitse virkistys(at)tampereenopettajat.fi tai 

TOAY:n kotisivujen ilmoittautumislomakkeella 

 

 

 

 

 

 

 

TOAY:n virkistystoimikunta 


