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Puheenjohtajan  palsta 

 
Milloin on oikea aika käydä koulua? 

Kenen ehdoilla pitäisi päättää koulunkäynnin 

ajankohdasta? Mediassa on viime aikoina ollut 

vahvasti esillä tarve muuttaa perus- ja toisen 

asteen lukukausien aloitus- ja lopetusaikoja. 

Matkailualan ekonomistit ovat laskeneet, että 

kevätlukukauden lopettaminen ja syyslukukauden 

aloittaminen myöhemmin parantaisi matkailualan 

tekemää tulosta. Itse en kyseisen alan 

rahavirtojen kulkua tunne enkä tiedä, mutta 

jostakin hiipii mieleen vanha tarina, jossa peitosta 

katkaistiin pala toisesta päästä ja liitettiin toiseen 

päähän. Käsittääkseni kyseisen tarinan peitto ei 

pidentynyt. 

Opinahjoissa pidempään puurtavat oppilaat ja 

opiskelijat eivät käsittääkseni olisi perheineen 

matkustamassa kesäkuun alussa, joten 

jonkinasteista tyhjäkäyntiä varmaan 

matkailualalla esiintyisi. Useasti vedotaan siihen, 

että heinä- ja elokuu ovat keskieurooppalaisten 

lomakuukaudet. Jos syyslukukauden aloitus 

siirrettäisiin parilla viikolla, tulisiko Keski-

Euroopasta tänne pohjoiseen huomattavia 

määriä matkailijoita? 

Jos lukukauden aloitus- ja lopetusaikoja 

siirrettäisiin, täytyisi moni muukin asia siirtää. 

Siirrettävä olisi hakutoisen asteen opinto-

paikkoihin haku, ja myös jatkokoulutuspaikkojen 

hakujärjestelmä pitäisi organisoida uudelleen. 

Ammattikouluista ei pääsisi ajoissa kesätöihin, ja 

ylioppilaskirjoituksetkin jouduttaisiin siirtämään. 

Tämä erilaisten asioiden siirtely ei liene aivan 

ilmaista. Tulisiko tähän rahoitus matkailualalta, 

vai käytettäisiinkö tähän oppilaitosten jo nyt 

kaventuneita budjetteja? 

Jotenkin tuntuu kummalta, että koulun 

ulkopuoliset tahot olisivat mielellään valmiita 

ohjeistamaan päätöksiä koulun asioista. Tuskin 

Suomessa on kovin monta muuta instituutiota, 

joille vastaavaa asiaa esitetään sen ulkopuolelta. 

Ajatellaanpa asiaa käänteisesti. Koululaitoshan  

 

voisi esittää, että esim. pienten lasten 

vanhemmat eivät saisi tehdä yli seitsemän tunnin 

työpäivää, jotta aikuisille jäisi mahdollisimman 

paljon yhteistä aikaa lasten kanssa. Saattaa olla, 

että ehdotuksen toteutus ei saisi tuulta siipiensä 

alle. 

Matkailualan ihmiset eivät tosin ole ainoita, jotka 

ajattelevat, että koulu toimii väärään aikaan. Aika 

ajoin saa lehdistä lukea, kuinka erilaisten 

tutkijoiden mukaan nykykoulu alkaa liian aikaisin 

aamulla. Oppilaat ovat liian väsyneitä aamun 

ensimmäisillä tunneilla. Iltapäivästä taas on 

paineita saada koulu loppumaan ajoissa, että 

oppilaat ehtisivät ajoissa harrastuksiinsa. Olen 

kuullut jopa tapauksista, joissa kouluun on otettu 

yhteyttä harrastuspiireistä ja kerrottu, millainen 

lukujärjestyksen pitäisi olla. 

Näin kevään ensimmäisten lämpöisien ja 

auringonpaisteisen päivien jälkeen voi taas 

todeta, että me suomalaiset taidamme kuitenkin 

olla ”fototrooppista” kansaa, ja valoa on 

kahdenpuolen juhannusta. 

 

Jaksamista kevätlukukauden loppurutistuksiin! 

Aarno J. Lyly 

TOAY:n puheenjohtaja 
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Pääluottamusmiehen palsta  
 

Toukokuun palkankorotus maksuun kesäkuussa 
 
Virka- ja työehtosopimuksen mukainen yleiskorotus (1.5.2018) 1,17 % tulee maksuun takautuvasti 
kesäkuun palkanmaksun yhteydessä. Vuosisidonnaiset lisät on jo maksettu uuden yleiskorotuksen pohjalta. 
Tampereella kaikkien 
kaupungin työtekijöiden 
tehtäväkohtaisessa 
palkassa on mukana ns. 
tuloksellisuuserä, joka on 
perus-koulun opettajilla 
0,81 % ja lukion opettajilla 
0,82 %. Tätä vuodesta 2010 
lähtien maksettua palkan 
osuutta ei monikaan 
muista. Sen takia tampe-
relaisen opettajan palkka 
opettaja ei löydy suoraan 
esim. Opettaja-lehden 
liitteenä olevasta palkka-
taulukosta. Valitettavasti 
julkisen sektorin 
työntekijöiden 30 %:n 
lomarahaleikkaus jatkuu 
vielä tänä ja ensi vuonna.   Photo by Hans Ripa on Unsplash 

 
 
Ei vuosityöaikakokeilua Tampereelle 
 
OAJ:n Tampereen paikallisyhdistyksen 

neuvottelut vuosityöaikakokeilusta päättyivät 

erimielisyyteen työnantajan kanssa. 

Paikallisyhdistyksen linjaus on, että neuvotteluja 

vuosityöaikakokeilusta ei jatketa, jos opettajien 

virat eivät ala 1.8.2018. Koska aloituspäivä-

määrästä ei päästy yksimielisyyteen, perusope-

tuksen vuosityöaikakokeilun suunnittelua ei 

jatketa eikä vuosityöaikakokeilua valmistelemaan 

perustettu työryhmä enää jatka toimintaansa.  

 

 
Virkavapaus ennen lomaa voi vaikuttaa loma-
ajan palkkaan 
 
Virka- ja työvapaat ovat joko harkinnanvaraisia tai 
lakiin perustuvia. Tampereen kaupungilla on oma 
ohjeistuksensa virka- ja työvapaiden periaattei-
sta. 
 

Opettajia koskee 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 virka-
vapaiden yhteydessä. 
 
Tampereella työnantaja on ohjeistanut ennen 
lyhyitä lomia pidettävistä vapaista 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 
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(esim. hoitovapaa, vanhempainvapaa, isyysvapaa, 
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 Taskusta. Ohjeet koskevat 

myös toista astetta.  

 
Muissa harkinnanvaraisissa virkavapaissa 
pääsääntö on se, että mikäli ko. viikolla ei ole 
yhtään työssäolopäivää, joutuu ottamaan myös 
viikonlopun. Jos ottaa palkatonta maanantaiksi, 
menettää vain maanantain. Pe-ma on eri asia ja 
silloin pitää ottaa palkattomaksi myös 
viikonloppu.

Opettajan sairausloma kesällä - päivärahaa laskennallisen loman ajalta 

 
Suurin osa peruskoulun, lukion ja ammatillisten 
oppilaitosten opettajista on opetusvelvol-
lisuuteen perustuvassa työaikajärjestelmässä, 
johon ei kuulu vuosilomaoikeutta. Koska kyseisillä  

 
opettajilla ei ole vuosilomalain tarkoittamaa 
kesälomaa, heidän ei ole mahdollista siirtää 
kesälomaansa sairauden takia myöhemmin 
pidettäväksi.  
 
Tästä syystä opettajien ei myöskään ole pakko 
anoa virkavapaata (sairauslomaa) koulun 
/oppilaitoksen kesäkeskeytysajaksi, vaikka he 
olisivat silloin työkyvyttömiä (OVTES, Osio A, 38 § 
1 mom., soveltamisohje).  
 
Vaikka opettajat eivät hae kesäkeskeytyksen 
aikana erillistä sairauslomaa, heillä on oikeus 
saada Kelan sairauspäivärahaa laskennallisen 
vuosiloman (alkaa 16.6.) ajalta. Päivärahaa ei 
makseta ennen laskennallista vuosilomaa tai sen 
jälkeen olleesta sairauslomasta. Päivärahan 
saaminen on kompensaatiota siitä, että sairas-
tamisen vuoksi ei voi siirtää kesälomaa. Päivä-
rahan saannissa on omavastuuaika, johon 
lasketaan sairastumispäivän lisäksi 9 seuraavaa 
arkipäivää. Omavastuuaika perustuu Kelan 
määräyksiin. Muina koulun loma-aikoina 
sairastuessaan opettaja ei voi saada 
sairauspäivärahaa itselleen.  

 

Photo by Rawpixel on Unsplash 

Tampereella esimiehet toimittavat sairaus-

lomatodistukset palkanlaskentaan, josta ne 

toimitetaan eteenpäin Tampereen kaupungin 

vakuutuskassaan, joka hoitaa Kelan tehtäviä. 

Esimiehen ollessa lomalla opettajat voivat 

toimittaa lääkärintodistukset suoraan 

palkanlaskentaan (Tampereen kaupunki, 

Konsernipalveluyksikkö Koppari/Palkat1, PL 131, 

33101 Tampere). 

On kuitenkin huomattava, että jos virkavapaa 

(sairausloma) on alkanut ennen koulun 

kesäkeskeytyksen alkua ja jatkuu 

kesäkeskeytyksen jälkeen saman sairauden 

perusteella, lasketaan vuotuisiin palkallisiin 

sairauslomapäiviin myös laskennallisen loman 

ulkopuolelle jäävät kesäkeskeytyspäivät, joihin 

asianomainen ei ole hakenut virkavapaata 

(OVTES, Osio A, 39 § 2 mom.) 
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Yhteissuunnittelutyöaikaa kannattaa seurata 
 
OAJ:n Joku roti -kampanja on kehottanut opettajia mm. tarkkailemaan 
omia tekemisiään ja työaikaansa. Koulujen opetussuunnitelmia ja 
lukuvuosisuunnitelmia tehtäessä kannattaa pitäytyä olennaisessa, jotta 
voimavarat riittävät suunnitelmien toteuttamiseen. 
 
Sivulta vipu.oaj.fi löytyy ohjeet Vipu-työkalun käyttöön. Kalenterin avulla 
voit kirjata ys-ajankäyttösi ja tarkkailla, ettei vuosittainen tuntimäärä 
ylity. Ylityksen uhatessa on syytä ottaa asia puheeksi hyvissä ajoin 
rehtorin kanssa.  
 
 
 
Määräaikaisen opettajan lomapäiväkorvaus  
 
Määräaikaiselle päätoimiselle opettajalle, jolla ei 
ole oikeutta vuosilomaan, maksetaan 
palvelussuhteen päättyessä lomapäivä-
korvauksena kahden päivän varsinainen palkka 
jokaista palvelussuhteeseen sisältyvää 
lomanmääräytymiskuukautta kohden. Täysi 

lomanmääräytymiskuukausi edellyttää 16 
virantoimituspäivää. Päiväpalkka lasketaan 
jakamalla varsinainen palkka sen kalenteri-
kuukauden päivien lukumäärällä, jonka aikana 
palvelussuhde päättyy.  

 
Lomapäiväkorvausta 
vähentävät palvelus-
suhteeseen sisältyvät 
kesäkeskeytyspäivät. 
Tämän vuoksi opettaja ei 
voi saada lomapäi-
väkorvauksia, jos hänet on 
palkattu koko lukuvuoden 
ajaksi 1.8.–31.7. Luku-
vuoden työaikaa 
lyhemmissä palvelus-
suhteissa mahdollisten 
kesäkeskeytyspäivien 
lisäksi myös syys-, joulu-, 
urheilu- ja pääsiäisloman 
arkipäivät (ma-la) 
vähentävät lomapäi-
väkorvausta.   

Photo by Ethan Roberston on Unsplash 
 

Arkipäiviä ovat muut päivät paitsi kalenterin arkipyhät, jouluaatto, juhannusaatto ja pääsiäislauantai. Jos 
opettajalla on lukuvuoden aikana useita peräkkäisiä yhtäjaksoisia palvelussuhteita ilman keskeytystä, 
katsotaan palvelussuhteet yhdeksi palvelussuhteeksi lomapäiväkorvausta laskettaessa. Lomapäiväkorvaus
ei koske toistaiseksi otettuja (vakinaisia) viranhaltijoita tai työntekijöitä eikä sivutoimisia tuntiopettajia.  
Lomapäiväkorvausta ei pidä sekoittaa lomarahaan, koska ne ovat kaksi eri asiaa. Lisätietoja OAJ:n 
jäsensivuilta (virka- ja työsuhde > vuosiloma   > määräaikaisen opettajan lomapäiväkorvaus).
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Uuden opettajan palkkaoikeuksien alkaminen 
  
Jos uusi opettaja ei ehdi lainkaan työskennellä 
koululla lukuvuoden alussa pakottavan 
poissaolon esim. sairauden, raskauden tai 
perhevapaan vuoksi, ei virantoimitus ole ehtinyt 
tosiasiallisesti alkaa. Uudella opettajalla ei 
tällaisessa tilanteessa ole palkkaoikeutta eikä 
hänelle makseta palkkaa ennen kuin hän 
tosiasiallisesti ryhtyy hoitamaan omaa 
virkatehtäväänsä koulussa tai oppilaitoksessa.  
 
Jos palkkaus alkaa 1.8., niin kuin Tampereella 
niillä opettajilla, joiden määräaikaisuus on  
päättynyt 31.7., kannattaa uuden opettajan 
aloittaa virantoimituksensa jo ennen elokuun 
suunnittelupäivää esimerkiksi sopimalla rehtorin 
kanssa tapaamisesta koululla. Käynti koululla on 
tärkeää palkkaoikeuksien turvaamiseksi, jos 
opettaja ei pääsekään aloittamaan työtään 
ensimmäisenä koulupäivänä tai 
suunnittelupäivänä. 
 
Tärkeää tietää, jos opettaja palkataan 
myöhemmin kuin 1.8. 
 
Opettaja ei voi tehdä opettajan työtehtäviä 
ennen palkanmaksun alkamista 

- opettajan vastuut ja velvollisuudet 
alkavat vasta, kun palkanmaksukin alkaa 
 

- opettajalle ei saa luovuttaa esim. 
oppilastietoja ennen palvelussuhteen 
alkua  

- vakuutukset ovat voimassa vasta 
palvelussuhteen alkamisesta  

- opettaja ei voi ryhtyä virkatehtäviinsä 
ennen palvelussuhteen alkamista, eli ei 
voi tehdä mitään opettajan työtehtäviä 
ennen ensimmäistä työpäivää 

 
 

OAJ:n Tampereen paikallisyhdistyksen linjauksia  
 
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. 
 
Luottamusmiestoiminta tehostuu 
 
Uusi virkaehtosopimus toi luottamusmiehille lisää 
resursseja. Elokuussa aloittava uusi 
pääluottamusmies saa työparikseen Riina Hilon, 
joka on kokonaan vapautettu opetustyöstään. 
Erityis- ja erityisluokanopettajien 
luottamusmiehen Tuomo Hakkaraisen tilalle tulee 
erityisluokanopettaja Minna Kokkonen. 
 
OAJ:n puhelinpalvelu kesällä 2018 - numerot 
muuttuvat 4.6. 
 
Kesällä viikkojen 23–31 aikana puhelinpalvelua on 
vain aamupäivisin. Edunvalvontaan ja 
palvelusuhteen ehtoihin liittyvää puhelinpalvelua 
(puh. 0800 418402) on päivittäin klo 9.00–11.00 
ja lakipalvelua (puh. 0800 418403) klo 10.00–
11.00.  
 
OAJ:n toimisto on suljettuna 5.6. ja 21.-
22.6.2018, eikä puhelinpalvelua silloin ole 
lainkaan.  
 
Aurinkoista kesäaikaa!  
 
Hilkka Korjus  
Pääluottamusmies 
  
Ps. Kesäkeskeytys koskee myös luottamusmiehiä. 
Ongelmatilanteissa voi ottaa yhteyttä OAJ:n 
puhelinpalveluun
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Tiedottajan palsta  

 
TAMPEREEN KAUPUNGILLA EDELLEEN TYLY 

LINJA UUSIA OPETTAJIA KOHTAAN - 

VUOSITYÖAIKAKOKEILUT JÄIHIN 

   

    

Suomen koulutusjärjestelmä on saanut jälleen 

myönteistä huomiota. OAJ-Pirkanmaan puheen-

johtaja ja Tampereen kaupungin sivistys- ja 

kulttuurilautakunnan varapuheenjohtaja Matti 

Helimon vierailu Kiinassa sai ansaittua huomiota 

myös paikallisessa mediassa. Suomalainen 

opetussuunnitelma ja koko koulutusjärjestelmä 

nostettiin taas jälleen kerran maailman kärkeen. 

Nyt myös Tampereella koulutusviennin haaste on 

otettu vakavasti. Tampereen kaupunki on perus-

tamassa yhtiötä koulutusvientiä varten. Yhtiö 

tavoittelee viiden miljoonan euron liikevaihtoa 

vuoden 2020 loppuun mennessä. Vetäviksi 

markkina-alueiksi nostetaan Kiina, Venäjä, Valko-

Venäjä, Etelä-Amerikka sekä Arabian niemimaa, 

mahdollisesti myös Afrikka. Hieno juttu! 

Tämäkään myönteinen tulos ei ole hetkauttanut 

Tampereen kaupungin perusopetuksesta 

vastaavia virkamiehiä.  Sivistyskaupunkimme on 

nykyisin lähes ainoana suurten kaupunkien 

joukossa, jotka leikkaavat uusien opettajien 

palkkoja. Muissa suurissa kaupungeissa tästä 

tylyttämisestä on luovuttu, mutta Tampere 

jatkaa. Uusien virkasuhteen aloittavien opettajien 

palkkoja on leikattu lukuvuodesta 2015–16 

lähtien. Näiltä uusilta ja usein nuorilta opettajilta 

on leikattu siitä lähtien noin puolentoista viikon 

(n. 2,5 %) osuus. Vastaavaa palkanleikkausta ei 

ole tehty eikä aiotakaan tehdä millekään muulle 

henkilöstöryhmälle. Hankkeen yksipuolisuus on 

näkynyt kaupungin hakuilmoituksissa. Niistä on 

käynyt ilmi, että Tampereen kaupunki palkkaa 

kaikkia muita virkamiehiä välittömästi työsuhteen 

alkaessa. Kaikkien muiden henkilöstöryhmien 

palkkaus aloitetaan kuun ensimmäisestä päivästä 

vaikka virkasuhteen aloitus osuisi viikonloppuun. 

Tämä osoittaa, että räikeä syrjintä kohdentuu 

vain opettajiin.  Näin toimiessaan Tampereen 

kaupunki rikkoo henkilöstön yhdenvertaisen 

kohtelun periaatetta. 

 

 

 

 

  

 

 

Tampere on omaksunut tavan, jonka mukaan 

virkailmoituksissa ei kerrota työsuhteen tarkkaa 

alkamisajankohtaa. Virkojen auki 

julistamisilmoituksessa käytetään ilmaisua 

”virkasuhde alkaa elokuussa 2018”, mikä on 

harhaanjohtavaa. Se on myös hyvän hallintotavan 

vastaista. Moni virkaa hakeva olettaa, että 

virkasuhde alkaa Tampereella koululakien 

mukaan samana päivänä kun lukuvuosikin alkaa. 

Palkkaamalla opettajia tällä tavoin, Tampereen 

kaupunki rikkoo kunnallisesta viranhaltijasta 

säädettyä lakia (11.4.2003/304) sen 11 § osalta 

(”Työnantajan on huolehdittava siitä, että 

viranhaltijalle annetaan virkasuhteesta johtuvat 

etuudet ja oikeudet sellaisina kuin ne hänelle 

kuuluvat”) sekä 12 § (”Työnantajan on kohdeltava 

viranhaltijoita tasapuolisesti, ellei siitä 

poikkeaminen ole viranhaltijoiden tehtävät tai 

asema huomioon ottaen perusteltua”). Myös 

Yhdenvertaisuuslaki (30.12.2014/1325) velvoittaa 

viranomaisen (5 §) arvioimaan 

yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan 

ja ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin 

yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi ja 

erityisesti työnantajan (7 §) on arvioitava 

yhdenvertaisuuden toteutumista työpaikalla ja 

työpaikan tarpeet huomioon ottaen kehitettävä 

työoloja sekä niitä toimintatapoja, joita 

noudatetaan henkilöstöä valittaessa ja 

henkilöstöä koskevia ratkaisuja tehtäessä. 
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Jyväskylä ja nyt myös Vantaa ovat nimenomaan 

luottamushenkilöiden aktiivisuuden myötä 

sanoutuneet irti tästä opettajien tylyttämisestä.  

Tällä menettelyllä Tampereen kaupunki 

heikentää jo nyt hyvin kyseenalaiseksi käynyttä 

kuvaansa luottamusta herättävänä työnantajana. 

Tässä on surullisinta se, että monet 

uudistushankkeet joita on valmisteltu 

yhteistyössä esimerkiksi opettajien 

vuosityöaikakokeilut, joudutaan siirtämään 

muihin kaupunkeihin, joissa luottamus  

 

 

työnantajien ja työntekijöiden välillä on 

kunnossa. Tampereella ei voida lähteä edes 

kokeilemaan vuosityöaikaa. Tampereen 

perusopetuksesta vastaaville virkamiehille 

vuosityöajassa oleva vuosi ei olekaan 365 päivää, 

vaan jotain ihan muuta. Nyt on selvää, että 

vuosityöaikakokeilut alkavat lukuvuodesta 2019–

20 muissa kunnissa, mutta ei Tampereella. 

Jukka Eero Vuorinen 

Tiedottaja, Varapuheenjohtaja 

Tampereen opettajien ammattiyhdistys TOAY ry

 

OPETTAJIEN PALKKAUKSEN VAIHEITA 

- 1860-luvulta lähtien Uno Cygnaeuksen päätöksen mukaan opettajille maksettiin palkka kerralla koko 

vuoden opetustyöstä.  

- Myöhemmin palkka jaettiin kahtia siten, että sekä syys- että kevätlukukaudelta maksettiin vuosipalkan 

puolikas. Kesältä ei tietenkään maksettu palkkaa. 

Luontoisetuina vuosipalkan lisäksi opettajilla oli oikeus 

virka-asuntoon, polttopuihin, lehmän pitoon, kasvimaahan 

yms. 

-Vuosina 1926–1958 valtio päätti jakaa vuosipalkan luvulla 

9, joka oli opetuskuukausien määrä vuodessa. Opettaja sai 

myös valita, jaetaanko hänen palkkansa 9:llä vai 12:lla.  

-Vuonna 1958 tuli voimaan kansakoulun palkkalaki. 

Esimerkiksi lehmänpito- yms. luontoisedut poistuivat uusilta 

opettajilta ja virassa jo olleet saivat halutessaan jäädä 

vanhaan käytäntöön. Kaikille opettajille vuosipalkan 

jakajaksi tuli 12. 

-Vuoden 1972 peruskoulun palkkalain mukaan opettajien 

palkkaus jäi entiselleen ja lisäksi jokaiselle peruskoulun 

opettajalle tuli velvollisuus kolmeen viikkoylituntiin. 

-Laki kumottiin vuonna 1985, jonka jälkeen palkkaus 

määräytyi neuvotellun uuden opetusalan virkaehto-

sopimuksen mukaan. Siitä käy ilmi, että kyse on vuosi-

palkasta. Tosiasiallisesti opettajille ei makseta kesäajalta palkkaa vaan vuosipalkka koko lukuvuoden 

opetustyöstä on vain jaettu 12 osaan. 

- Koululakien mukaan lukuvuosi alkaa 1.8. Jos opettaja palkataan tekemään koko lukuvuoden työ, hänelle 

pitää myös maksaa koko vuoden palkka. 

Photo by David Pennington on Unsplash 
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Työsuojeluvaltuutetun kynästä
 

Työilmapiiri koulussa 
 
Kuljen koulurakennuksessa luokasta toiseen. 
Tuolla lauletaan, tuolla kirjoitetaan ja tuolla 
toisaalla lasketaan. Toisessa päässä rakennusta 
sirkkeli särisee ja ompelukoneet surisevat. 
Jostakin kuuluu pallon pompotusta. 
Opehuoneesta kuuluu puhetta ja kansliassa joku 
ja jotkut tekevät päätöksiä. Iltapäivällä jossakin 
kokoonnutaan pienemmällä porukalla 
suunnittelemaan milloin mitäkin. Isompi kokous 
on ensi viikolla. Sinne pitää kaikkien mennä, 
koska jälleen tasapainotetaan. 
 
Kulkiessani koulurakennuksessa mietin, 
minkälainen ilmapiiri tässä koulussa on. En 
tarkoita sisäilma(sto)piiriä. Mietin, että mistä 
ilmapiiri on tullut, millainen se on nyt ja 
millaiseksi se on kehittymässä muutoksen myötä. 
Näin keväällä arviointien aikana pohdin, että 
voiko koulun ilmapiiriä arvioida nelosesta 
kymppiin? Kahdeksikko tarkoittaisi hyvää. 
 
Eilen organisaatiokonsultti kertoi minulle 
tietävänsä, että jokaisella organisaatiolla, 
koulullakin, on muisti. Organisaatiokonsultti  

 
tarkoitti sillä ymmärtääkseni sitä, että vaikka 
oppilaat, opet, vaksit ja reksit koulussa vaihtuvat, 
tavat säilyvät "organisaation muistissa" ja muut-
tavat muotoaan pikku hiljaa suuntaa ja toiseen. 
 
Työilmapiiri koulussa on välitöntä palautetta 
työkaverilta työkaverille, kuulemista ja 
kuuntelemista, sovittujen asioiden pohdintaa 
uudestaan, pikaisia käytäväpuheita, eläkejuhlia, 
selkään taputtelua, nurkan takana juttelua, 
johtamista ja johtamattomuutta, 
huomauttamista ja varoittamista, naurun 
remakkaa ja väsymistä sekä huolenpitoa. 
 
Työsuojelu, työterveyshuolto ja työnantaja 
tekevät työilmapiirikartoituksia sähköisillä 
kyselylomakkeilla säännöllisesti koulun tervey-
dellisten olojen tarkastusten yhteydessä. Kunta 
10 kyselyjä tehdään joka toinen vuosi. Näiden 
työilmapiirikyselyjen tarkoituksena on kehittää 
työilmapiiriä. Kyselyt ovat hyviä, sillä niistä voi 
poimia sanoja, joilla työilmapiiriä voi porukalla 
vaalia ja kehittää tietoisesti. Joskus kumminkin ja 
useimmi-ten tällaisia asioita ei vaan jotenkin jaksa 
pohtia. Silloin voi olla pohtimatta ja ajella vaikka 
motskarilla kohti auringonlaskua tai lukea 
järkevämpiä tekstejä. 

 

 
Photo by Tanja Heffner on Unsplash. 

 
Hyvät kesät hyvässä ulkoilmapiirissä! 
 
Jouni Kaipainen, Perusopetuksen työsuojeluvaltuutettu 
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OAJ:n UUDET VALTUUTETUT ESITTÄYTYVÄT 

 

Antti Hiitti   

 
Mitä odotuksia sinulla on valtuustotöistä? 
 
Lähden valtuustoon vaikuttamaan erityisesti OAJ:n 
linjaan koulutuspoliittisissa kysymyksissä. Odotan 
valtuustotyöltä erityisesti hyvää keskustelua ja sitä, että 
pääsen nostamaan keskusteluun itselleni tärkeitä asioita. 
Näitä ovat erityisesti lukiokoulutuksen tulevaisuus ja sen 
yleissivistävyyden turvaa-minen, opettajien jaksaminen 
ja perusopetuksen resursointi kunnissa. 
 
Mitkä ovat tärkeimpiä asioita tällä valtuustokaudella? 
 
Valtuustokauden ehdottomasti tärkein asia on 
eduskuntavaalivaikuttaminen kokonaisuudessaan. Vaalit 
käydään jo keväällä 2019, ja syksyn iso työ on määritellä 
OAJ:n tahtotila ja tavoitteet. Koulutukseen on 
panostettava, ja koulutuspolitiikan ohella OAJ:n on 
ajettava sellaisia talous- ja veropolitiikan linjauksia, jotka 
turvaavat opetuksen järjestäjien resurssit. Muuten 
valtuustokaudella tulevat varmasti puhuttamaan 
opettajien jaksaminen ja työhyvinvointi sekä 
vuosityöaikakokeiluihin liittyvät asiat. 
 
Minkälainen on koulun ja opettajan asema 
Suomessa vuonna 2022? 
 
Varmasti erilainen kuin nyt, mutta toivottavasti 
entistä vahvempi ja tärkeämpi. Vuonna 2022 
koulu on yleissivistävä, monenlaisia valmiuksia 
tarjoava instituutio. Koulun ja opettajan asemaa 
vahvistaa oppivelvollisuuden ulottaminen toiselle 
asteelle ja koulutuksen lisääntyvä merkitys 
muuttuvassa maailmassa. Opettaja ja koulu 
joutuvat yhä enemmän pohtimaan sitä, millaisia 
valmiuksia tulevaisuus vaatii, ja siten työstä voi 
ajatella tulevan jopa haastavampaa ja 
vaativampaa. Tämän vastapainoksi yhteiskunta 
ymmärtää työn merkityksen ja työ on nykyistä 
paremmin resursoitua. 
 
Miten rentoudut kesällä? 
Vietän kesää koti-isänä pian 3- ja 5-vuotiaiden  

 
 
lasten kanssa puolison ollessa töissä koko kesän. 
Eli rentoudun muun muassa puistoissa, 
Kaukajärven metsissä, Tammelantorilla ja 
uimarannoilla. Lisäksi tapaan kavereita, käyn 
pyörälenkeillä, luen ja katson futiksen MM-kisoja. 
Ajan salliessa oleilemme mökillä ja 
kunnostelemme sitä. Tavoitteena olisi myös 
saada kotipuutarha kukoistamaan! 
 

 
Antti Hiitti 
englannin ja ruotsin lehtori 
Tampereen yliopiston normaalikoulu 
 
puh. 0405750435 
antti.hiitti@uta.fi 

 
 

 

mailto:antti.hiitti@uta.fi
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Riina Hilo   
 

Biologian ja maantiedon opettaja, Hatanpään 

koulussa. Yläkoulujen luottamusmies ja 1.8.2018 

alkaen varapääluottamusmies. 

 

Mitä odotuksia sinulla on valtuustotöistä?  

 

Valtuustotyö on minulle uutta, mutta toivon 

pystyväni vaikuttamaan asioihin, joihin opettajat 

ovat yleisesti olleet pettyneitä ja kaivanneet 

muutosta.  

 

Mitkä ovat tärkeimpiä asioita tällä 

valtuustokaudella? 

Tällä kaudella uskon, että valtuustossa käsitellään 

mm. opettajien vuosityöaikauudistusta, uutta 

oppivelvollisuusmallia sekä opettajien 

työhyvinvointiin vaikuttavia asioita, kuten 

sisäilmaongelmia ja ylisuuria ryhmäkokoja. 

 

Minkälainen on koulun ja opettajan asema 

Suomessa vuonna 2022? 

Vuonna 2022 Suomessa on herätty budjetoimaan 

lisää rahaa opetukseen. Oppilaiden ja opettajien 

työrauhaa arvostetaan. Ryhmäkoot ja 

opettajamäärät on määritelty suhdelukuina. 

Vuosityöaikakokeiluista on saatu myönteistäkin 

palautetta ja lähestyvästä vuosityöajasta käydään 

rakentavaa keskustelua sosiaalisessa mediassa 

sekä neuvotellaan paikallisesti sovussa 

työnantajapuolen kanssa mahdollisimman 

hyvästä vuosityöaikasopimuksesta.  

 

Miten rentoudut kesällä? 

Asun Tampereen Messukylässä puolisoni, teini-

ikäisen poikani ja koirani kanssa. Harrastan 

järjestö-toiminnan lisäksi uintia, vesijuoksua, 

kuntosalia, pyöräilyä ja lukemista. Näiden 

harrastusten parissa aion rentoutua tulevana 

kesänäkin. 

 

Riina Hilo  

riina.hilo@tampere.fi  

gsm 040 5215283. 

 

https://web126.webhotelli.fi:2096/cpsess7695622381/horde/imp/dynamic.php?page=mailbox
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Marjo Puro    

Tanssinopettaja AMK, kasvatustieteen 

kandidaatti. Tanssinopettaja ja luottamusmies 

Tampereen yhteiskoulun lukiossa. 

 

Mitä odotuksia sinulla on valtuustotöistä? 

 

Odotan valtuustotyöskentelystä sitä, että 

pääsen perehtymään asioihin, käyttämään 

asiantuntemustani ja näkemystäni asioiden 

hoidossa, työskentelemään ja pitämään 

yhteyttä jäsenten ja yhdistysten kanssa sekä 

valtuuston sisäisten ryhmien kanssa. 

Mielenkiintoista valtuustossa on myös se, että 

pääsee kuulemaan opettajan työhön liittyvistä 

asioista valtakunnallisesti muilta valtuutetuilta. 

 

Mitkä ovat tärkeimpiä asioita tällä 

valtuustokaudella? 

Se, mitkä ovat valtuustokauden tärkeimpiä 

asioita, selviää varmasti valtuustokauden 

alkaessa ja sen kuluessa. Yksi tällä hetkellä paljon keskustelua nostattava aihe on vuosityöaika, jonka 

käsittely tavalla tai toisella jatkunee läpi koko valtuustokauden. Luottamusmiehen näkökulmasta 

palkkausjärjestelmistä löytyy aina kehitettävää, joten uskon, että olen valtuustossa mukana 

palkkausjärjestelmän kehittämiseen liittyvissä asioissa. Yhteistyö on voimaa myös valtuustossa. Olemme 

suunnitelleet yhdessä Pirkanmaan Ysin valtuutettujen kesken, että laadimme ohjelman valtuustokauden 

tavoitteista, kunhan ensi alkuun kuulostelemme alueen tarpeita ja keskustelemme näkemyksistämme 

yhdessä. Yhteiset tavoitteet suuntaavat valtuustotyöskentelyä kauden ajan. 

 

Minkälainen on koulun ja opettajan asema 

Suomessa vuonna 2022? 

 

Vuonna 2022 koulun ja opettajien asema on 

vahvistunut entisestään. Mahdollista on, että 

digitaalisuus, teknologia ja muut muutokset 

vaikuttavat pikkuhiljaa tai nopeastikin muuttaen 

opettajan toimenkuvaan liittyviä asioita. 

Peruskoulu varmastikin tulee pysymään fyysisenä 

paikkana johon lapset ja nuoret saapuvat 

päivittäin. Muussa koulutuksessa saattavat 

erilaiset etäratkaisut lisääntyä. Siihen kannattaa 

jokaisen vaikuttaa, että seuraava hallitus olisi 

sellainen, joka ymmärtää panostaa koulutukseen 

ja sen myötä saadaan pidettyä Suomen koulutus 

korkeatasoisena. 

 

Miten rentoudut kesällä? 

Kesäni vietän meloen, koiran kanssa ulkoillen ja 

lukien. Usein kesään on kuulunut myös 

ulkomaanmatkailu. Olen menettänyt sydämeni 

Espanjalle, mutta ainakin tänä kesänä lasten 

kilpamelontaharrastus pitää meidät kotimaassa. 

Kierrämme Suomea melontakisojen merkeissä. 

 

Marjo Puro, gsm 0505439866 

marjo.puro@tyk.info 

 

mailto:marjo.puro@tyk.info
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Jouni Kaipainen  

Luokanopettaja, teknisen työn opettaja, Tampereen perusopetuksen työsuojeluvaltuutettu, työnohjaaja 

STOry. 

 

 

Mitä odotuksia sinulla on valtuustotöistä? 

Odotan valtuustotyöltä sitä, että pääsen 

vaikuttamaan Suomen koulujen hyvinvointiin, 

turvallisuuteen ja terveellisyyteen.  Odotan 

sellaisia keskusteluja, jotka kehittävät 

koulutusalan arvostusta ja työolosuhteita. 

 

Mitkä ovat tärkeimpiä asioita tällä 

valtuustokaudella? 

Tärkeimpiä asioita tällä valtuustokaudella ovat 

vuosityöaikakokeilujen kehittäminen, 

koulutusalan voimavarojen turvaaminen ja työ- ja 

oppimisympäristöjen laadun kehittäminen 

 

Minkälainen on koulun ja opettajan asema 

Suomessa vuonna 2022? 

Koulun ja opettajan asema Suomessa vuonna 

2022 on vierähtänyt siihen suuntaan, että 

opettajan ammatti on arvostettu, tunnustettu ja 

opettajarekisteri on olemassa 

Miten rentoudut kesällä? 

 

Rentoudun soittamalla ukulelea Ukentlemen 

yhtyeessäni, ajelen moottoripyörällä kohti 

auringonlaskua ja keskustelen teini-ikäisten 

lasteni kanssa tulevaisuudesta. Käyn uimassa 

järvessä ja hallissa, luen riippukeinussa KV-TES ja 

OV-TES sopimuksia, kirjoitan selkeäkielisiä 

lauseita Facebookiin ja grillaan lenkkimakkaraa. 

Kyytipojaksi kippaan veljeni panemaa olutta. 

Lisäksi purjehdin purjeveneelläni Näsijärvellä ja   

rakentelen mökillä uutta verstasta itselleni 

soitinrakennuspajaksi.  

 

 

Jouni Kaipainen, Perusopetuksen  

työsuojeluvaltuutettu 

 

040-8064954 (työ), jouni.kaipainen@tampere.fi 

Tampereen kaupunki, Kasvatus- ja 

opetuspalvelut, Perusopetuksen koulut 

Puutarhakatu 11 F (sisäpiha), 33210 Tampere 

 

0500-509668 (koti), jouniope@gmail.com 

 

 

 

https://web126.webhotelli.fi:2096/cpsess4875105537/horde/imp/dynamic.php?page=mailbox
https://web126.webhotelli.fi:2096/cpsess4875105537/horde/imp/dynamic.php?page=mailbox


 

TAMPEREEN OPETTAJIEN AMMATTIYHDISTYS RY 

 

Henri Hukka 

 

Erityisopettaja/nivelopettaja, Pohjois-

Hervannan koulu. 

 

Mitä odotuksia sinulla on valtuustotöistä? 

rakentavaa keskustelua ja konkreettisia 

toimenpiteitä opettajien etujen ajamiseksi. 

 

Mitkä ovat tärkeimpiä asioita tällä 

valtuustokaudella?  

Riittävien resurssien ja työssä jaksamisen 

turvaaminen valtakunnallisesti, arviointi 

valtakunnallisesti, opettajanimikkeen ja 

työsuhteiden turvaaminen sekä opettajien 

kuuleminen koulumaailmaa koskevien 

päätöksien teossa. 

 

Minkälainen on koulun ja opettajan asema 

Suomessa vuonna 2022? 

Molemmat ovat kehittyvä ja ajan hengessä 

mukana oleva, näkyvä toimija, jota 

arvostetaan ja jossa jokaisen panos nähdään 

tärkeänä osana kokonaisuutta. 

 

Miten rentoudut kesällä?  

Harrastusten, kavereiden ja perheen parissa. 

 

 

Henri Hukka 

henri.hukka@tampere.fi 

 

 

 

https://web126.webhotelli.fi:2096/cpsess4875105537/horde/imp/dynamic.php?page=message&buid=1721&mailbox=SU5CT1g&token=12YG9DR-F1onXL_x2HTg77h&uniq=1526293213256
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Pääluottamusmieheksi Heikki Tanskanen  

 

Pohjani on valettu Itäisessä-Suomessa 

kuusikymmentäluvun puolivälin maastossa. 

Opiskelin pääaineena fysiikkaa ja sivuaineena 

matematiikkaa (sekä hiukan tietojenkäsittelyä) 

Joensuun Yliopistossa vuosina 1986-1993. 

Opintoihin sisältyi vierailuvuosi Lappeenrannan 

Teknillisessä Korkeakoulussa. Aluksi tarkoitus oli 

suuntautua ainoastaan tutkijaksi, mutta yhdellä 

fysiikan luennolla luennoitsija R. Silvennoinen 

kehotti suorittamaan kasvatustieteen opinnot 

sekä auskultoinnin ruusuisempien työnäkymien 

toivossa. Menin uskomaan ko. henkilöä ja hänen 

syystään / ansiostaan valmistuin sekä tutkijan 

että opettajan suuntautumisvaihtoihin. 

Valmistumisen jälkeen keväällä 1993 sain 

tutkimusapulaisen paikan Oulun Yliopiston 

alaisesta Kajaanin Mittalaitelaboratoriosta. 

Laboratorion toiminta oli melko uutta ja rahoitus 

oli epävakaalla pohjalla. Keväällä 1994 jouduin 

osittaisen lomautuksen piiriin, jolloin päätin 

hakea opettajan paikkoja. Minut valittiin tuolloin 

yksityisenä kouluna toimineen Nurmijärven 

Yhteiskoulun lukion ja peruskoulun yhteiseen 

fysiikan, matematiikan ja tietojenkäsittelyn 

virkaan. 

Ammattiyhdistyspuoli taasen sai alkunsa 

Nurmijärvellä yhdestä kahvinhakumatkasta 

opettajainhuoneen kahvinkeittonurkkauksesta. 

Saatuani kupin höyryävää kahvia minut ympäröi 

liikunnan ja ruotsin lehtorit ”tiedustellen”, josko 

olisin kiinnostunut OAJ:n Nurmijärven 

Paikallisyhdistyksen hallituspaikasta. 

Lopputulemana aloitin vuoden 1995 NOAY:n 

hallituksessa ja sitä kesti kevääseen 1999 eli 

Tampereelle Hatanpään lukioon siirtymiseen asti. 

Muutaman ruuhkavuoden jälkeen hain 

luottamusmieheksi kaudelle 1.8.2005 - 31.7.2008 

ja päädyin varaluottamusmieheksi. Seuraavalla 

kaudella pääsin luottamusmieheksi ja 1.8.2009 

lähtien olen toiminut myös 

varapääluottamusmiehenä. 

Luottamusmiehen toimen lisäksi olin 

työsuojeluvaltuutetun 2.varahenkilö vuonna 2015 

ja 1.varahenkilö 2016-2017. Olen ollut lukion  

 

 

johtoryhmässä vuodesta 2010 (tai jotain 

sinnepäin, ihan tarkka aloitusvuosi ei ole tällä 

hetkellä muistissa). Lisäksi olen ollut Tampereen 

kaupunkiseudun hyvinvointipalveluiden 

työryhmän (entinen seutusivistystyöryhmä) 

varajäsen (varsinaisena jäsenenä on Matti 

Helimo) ja 2015 - 2016 olin 2.asteen 

henkilöstöryhmässä jäsenenä. 

Lopuksi suuret kiitokset pääluottamusmiehelle 

Hilkka Korjukselle. Pääluottamusmiehenä 

toimiminen on välillä yksinäistä, mutta varsin 

vastuullista toimintaa. Päätösten ja valintojen 

taustat eivät välttämättä ole aina kaikkien 

tiedossa, joten kiitoksetkaan eivät aina ole 

saapuneet perille. Uskallan kuitenkin jäsenten 

puolesta välittää suuret kiitokset toiminnastasi 

pääluottamusmiehenä sekä toivottaa ansaittuja, 

mutta kiireettömiä eläkevuosia. 

 

Heikki Tanskanen 

Varapääluottamusmies 31.7.2018 

Pääluottamusmies 1.8.2018 - 31.7.2019 

 

 

 


