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TAMPEREEN OPETTAJIEN AMMATTIYHDISTYS RY  TIEDOTE 2/2017, 29.5.2017 
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Toay:n toimisto on avoinna ma-to klo 12-16  

Huom. Toimistolla ei ole kesäpäivystystä ajalla 22.6.-6.8.2017

 
Toimiston yhteystiedot:                          
Puhelinnumero: 03-2237 930  
Sähköposti: toimisto@tampereenopettajat.fi 
talous@tampereenopettajat.fi 
 
Facebook: Tampereen opettajien ammattiyhdistys TOAY                 
 
Instagram: tampereenoay

Twitter: TOAY @tampereenopet

                

Puheenjohtaja: Janne Paananen, Hatanpään koulu  
p. 045 176 7344, janne.paananen@tampere.fi 
 
Sihteeri: Riitta Sompa-Hokkanen, Takahuhdin koulu 
p. 040 5633 228, riitta.sompa-hokkanen@kolumbus.fi 
 
Tiedottaja Jukka Eero Vuorinen, Tampereen yliopiston normaalikoulu 
044 5200 582, jukka.vuorinen@uta.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 

  
 

Lukuvuosi 2016-17 alkaa olla lopuillaan. Kesä 

odotti tuloaan, mutta luonto on herännyt. 

Lukuvuoteen mahtui meillä kaikilla varmasti 

monenlaista lähtöä ja tuloa. Tulevaisuuden 

rakentaminen lasten kanssa on maailman 

hienointa hommaa, siinä kokee parhaimmillaan 

kevään jopa syksyn pimeinä kuukausina. 

 

Opettajan työn arvostusta olen itsekin moneen 

otteeseen miettinyt. Taloudellisten vaatimusten 

työhömme tuoma paine ei koskaan kuitenkaan 

voita perusintohimoa auttaa lapsia ja nuoria 

löytämään omia vahvuuksiaan ja kasvamaan 

vahvoiksi sekä itsenäisiksi ihmisiksi. Meillä on 

oikeus ja velvollisuus vaatia työmme tueksi 

riittävät resurssit. 

 

Erityisopetusta harvoin nostetaan esiin ja 

varsinkaan tukea tarvitsevia lapsia ja nuoria. 

Erityisopettajat tekevät joka päivä hienoa työtä 

heidän kanssaan, joilla omat voimavarat eivät 

aina välttämättä riitä täydelliseen suoritukseen. 

Erityisoppilaisiin panostamisessa mitataan myös 

koulutuksen järjestäjän halua kantaa huolta koko 

porukasta. Panostusta täytyy tulla, jotta kouluissa 

jaksetaan tätä työtä tehdä ja kehittää. 

 

Myös lahjakkaiden tukemisesta täytyy kantaa 

huolta. Kaikki tykkäävät valmentaa hyviä pelaajia 

ja urheilijoita, näinhän se menee. Me emme voi 

koulussa tehdä ykkösjoukkueita tai eliittiryhmiä. 

Jotta voimme varmistaa kaikille mahdollisuuden 

oman tasoiseen opetukseen, tulee managereille 

eli rehtoreille antaa riittävästi käyttöön 

valmentajia ja apuvalmentajia eli opettajia ja 

 

 

muita aikuisia. Me opettajat emme voi vaihtaa 

pelaajia eli oppilaita, jos homma ei käy. Tällöin 

remmiin kutsutaan spesiaalivalmentaja eli 

erityisopettaja. Jos joku pelaaja eli oppilas 

meinaa jäädä kyydistä, me huolehdimme 

koulussa heistä silti. 

 

Syksyllä meitä odottavat uudet haasteet ja esim. 

kiky. Toivotaan että tilaisuudet ovat sisällöiltään 

hyödyllisiä, haetaan siitä motivaatiota. OPS-

agentit, luokkapariyhteistyö, painotusten 

kehittäminen, yrityskylä, tvt, mediakoulu, 

kielirikasteinen opetus, Jopo, oppimis-

ympäristöjen monipuolistaminen, liikkuva koulu 

ja monet muut kehityshankkeet ovat käynnissä ja 

jatkuvat. Ottakaa hyöty irti niistä ja tehkää 

yhteistyötä oppilaita hyödyttämään. 

 

 

Pidetään huoli toisistamme ja hyvää kesää. 

Janne Paananen 

TOAY:n puheenjohtaja 
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Pääluottamusmies tiedottaa    

      
Mitä on hyvä tietää virkavapaista 
 
Virka- ja työvapaat ovat joko harkinnanvaraisia tai 
lakiin perustuvia. Tampereen kaupungilla on oma 
ohjeistuksensa virka- ja työvapaiden periaatteista. 
 
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 virkavapaiden 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. 
 
Image courtesy of Master isolated images at FreeDigitalPhotos.net 

 

 
Harkinnanvaraisten palkattomien vapaiden lisäksi 
määräys koskee myös lakiin perustuvia (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 Loorasta seuraavan polun 

päästä: varhaiskasvatus ja perusopetus > 

henkilöstöasiat > henkilöstöä koskeva 

päätöksenteko > virka- ja työvapaat > opettajien 

harkinnanvaraiset palkattomat virkavapaat. Nämä 

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.
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Isyysvapaaseen muutoksia 1.3.2017 alkaen 
  
Myös etä-isät, jotka eivät asu lapsen kanssa 
samassa taloudessa, voivat saada 1.3.2017 
voimaan tulleiden sosiaaliturvalakien muutosten 
johdosta Kelan myöntämää isyysrahaa. Lisäksi 
avioliittolain muutoksen vuoksi äidin 
naispuolisella avio- tai avopuolisolla on 
maaliskuun alusta lähtien ollut vanhempain- ja 
isyysrahaan sama oikeus kuin miespuolisella 
kumppanilla.  
 
Isyysvapaan jaksotuksesta, pituudesta, jaksojen 
määrästä, isyysvapaan ja isyysrahan hakemisesta 
saat lisätietoa myös OAJ:n sivuilta 
(oaj.fi>jäsensivut>Virka- ja työsuhde>Virka- ja 
työvapaat sekä perhevapaat>isyysvapaa). 
 
 
OPETTAJAN SAIRAUSLOMA KESÄLLÄ - 

päivärahaa laskennallisen loman ajalta 

Suurin osa peruskoulun, lukion ja ammatillisten 
oppilaitosten opettajista on opetus-
velvollisuuteen perustuvassa työaika-
järjestelmässä, 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 
sairastamisen vuoksi ei voi siirtää kesälomaa.  
 
Päivärahan 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.  
 
Tampereella esimiehet toimittavat 

sairauslomatodistukset 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.) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Image courtesy of arztsamui at FreeDigitalPhotos.net 



 

5 
 

                                                                                                                       TAMPEREEN OPETTAJIEN AMMATTIYHDISTYS RY 

 
Vuosityöaikakokeiluja ei tulossa 
 
OAJ:n ja KT:n neuvottelut perusopetuksen 
vuosityöaikakokeilusopimuksesta eivät johtaneet 
alkukeväästä tulokseen. Neuvotteluja 
jatkettaneen syksyllä. Mitään paikallista 
kokeiluakaan ei siis ensi lukuvuonna ole tulossa. 
  
Jotakin rotia 
 
OAJ:n Joku roti -kampanja kehottaa opettajia 
mm. tarkkailemaan omia tekemisiään ja 
työaikaansa. Koulujen opetussuunnitelmia ja 
lukuvuosisuunnitelmia tehtäessä kannattaa 
pitäytyä olennaisessa, jotta voimavarat riittävät 
suunnitelmien toteuttamiseen. 
 

 
Image courtesy of twobee at FreeDigitalPhotos.net 

 
 
Määräaikaisen opettajan lomapäiväkorvaus  
 
Määräaikaiselle päätoimiselle opettajalle, jolla ei 
ole oikeutta vuosilomaan, maksetaan 
palvelussuhteen päättyessä 
lomapäiväkorvauksena kahden päivän  

 
varsinainen palkka jokaista palvelussuhteeseen 
sisältyvää lomanmääräytymiskuukautta kohden. 
Täysi lomanmääräytymiskuukausi edellyttää 16 
virantoimituspäivää. Päiväpalkka lasketaan 
jakamalla varsinainen palkka sen 
kalenterikuukauden päivien lukumäärällä, jonka 
aikana palvelussuhde päättyy.  
 
 
Lomapäiväkorvausta vähentävät 
palvelussuhteeseen sisältyvät 
kesäkeskeytyspäivät. Tämän vuoksi opettaja ei 
voi saada lomapäiväkorvauksia, jos hänet on 
palkattu koko lukuvuoden ajaksi 1.8.–31.7. 
Lukuvuoden työaikaa (esim. 12.8.–2.6.) 
lyhemmissä palvelussuhteissa mahdollisten 
kesäkeskeytyspäivien lisäksi myös syys-, joulu-, 
urheilu- ja pääsiäisloman arkipäivät (ma-la) 
vähentävät lomapäiväkorvausta. Arkipäiviä ovat 
muut päivät paitsi kalenterin arkipyhät, 
jouluaatto, juhannusaatto ja pääsiäislauantai. 
  
Jos opettajalla on lukuvuoden aikana useita 
peräkkäisiä yhtäjaksoisia palvelussuhteita, joiden 
välillä ei ole yhtään sellaista päivää, jolloin hän ei 
ole palvelussuhteessa ao. kuntaan, 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). 

 
 
 
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  
 
 
 



 

6 
 

                                                                                                                       TAMPEREEN OPETTAJIEN AMMATTIYHDISTYS RY 

 
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  

 

 
Oikaisuvaatimuksen tekeminen virkavalintapäätöksestä 
 
Koulutuksenjärjestäjällä on paljon päätösvaltaa ja harkinnanvapautta virantäytössä. Jos 
koulutuksenjärjestäjä asettaa hakuilmoituksessa lisäehtoja, ne on huomioitava päätöstä tehtäessä. 
Valintapäätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen, jos siihen on vahvat perusteet. OAJ:n jäsensivuilta löytyy 
lisätietoa: www.oaj.fi > jäsensivut > Virka- ja työsuhde > Virat ja toimet > Oikaisuvaatimusmallit. 
 
 
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. 
 
 
Miksi ei palkattomille taloudellisille vapaille 
 
Aamulehti uutisoi 20.5. näyttävästi ongelmista, joita 
aiheutuu silloin, kun opettajien poissaolon ajaksi ei palkata 
sijaisia. Tampere tarjoaa edelleen työntekijöilleen 
palkattomien vapaiden ottamista ns. taloudellisina vapaina, 
joihin ei ole sallittua palkata sijaista. OAJ:n Tampereen 
paikallisyhdistyksen hallitus puolestaan on kehottanut jo 
aiempina vuosina jäseniään pidättäytymään ko. vapaista.  
 
 
 
 
 
Image courtesy of patrisyu at FreeDigitalPhotos.net 

 
 

http://www.oaj.fi/
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Opetusalalla palkattomien vapaiden ottaminen on hankalaa, koska opettaja tarvitsee lähes aina sijaisen. 
Oman viran ohella hoidettu opetus saattaa johtaa perusopetus- ja lukiolain rikkomiseen, ja lisäksi se 
kuormittaa kollegaa kohtuuttomasti.  
 
 
Aurinkoista kesäaikaa!    
 
Hilkka Korjus  
Pääluottamusmies 
  
Ps. Kesäkeskeytys koskee myös luottamusmiehiä. Ongelmatilanteissa voi ottaa yhteyttä OAJ:n 
puhelinpalveluun.  
 
OAJ:n puhelinpalvelu kesällä 2017  
 
Kesällä viikkojen 23–31 aikana puhelinpalvelua on vain aamupäivisin. Edunvalvontaan ja palvelusuhteen 
ehtoihin liittyvää puhelinpalvelua (puh. 020 748 9780) on päivittäin klo 9.00–11.00 ja lakipalvelua (puh. 020 
748 9788) klo 10.00–11.00.  OAJ:n toimisto on suljettuna 22.6.2017, eikä puhelinpalvelua silloin ole 
lainkaan.  

  

                                                                                                              
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Image courtesy of Simon Howden at FreeDigitalPhotos.net 
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Tiedottajan kynästä   

 

KUNTAVAALIEN JÄLKEEN – VALOA NÄKYVISSÄ 

TOAY onnistui vaikuttamaan Tampereen 

kuntavaaleissa. Kouluasiat nousivat vahvasti esille 

vaalikamppailussa. Monia vahvoja OAJ-taustaisia 

valtuutettuja on jatkossa päättämässä meille 

tärkeistä asioista valkoisessa talossa. Pitkästä 

aikaa voivat opettajat olla odottavaisin mielin 

tulevan suhteen. Tampereen koulujen ahdinko on 

vihdoin ymmärretty. 

Tampereen opettajien kevätkokouksessa johtaja 

Taru Kuosmanen antoi meille tunnustusta, että 

olimme antaneet kuntavaaliehdokkaille 

koulutusta. Hyvinvointijohtajan puheenvuorosta 

saattoi päätellä, että ”koulutuksemme” oli ollut 

vaikuttavaa – jopa niin vaikuttavaa, että osa 

virkamieskunnasta oli hätkähtänyt. Viestimme 

siitä, että jatkuvat toimintamenojen leikkaukset 

ja vuosi vuoden perään toistuvat 

tehostamisvaatimukset ovat murentaneet 

mielialoja, kantoi eteenpäin. Tämä sanomamme 

tuntui menneen perille. Niinpä opetuksen 

puolesta vahvasti puhuneet ehdokkaat 

menestyivät. 

 

KUOSMANEN AJOI PERUSOPETUKSELLE 

LISÄBUDJETIN 

Yksi osoitus siitä, että leikkausten tiellä ei voida 

enää jatkaa, oli kaupunginhallituksen toukokuun 

alussa tekemä muutos kaupungintalousarvioon. 

Tästä hyvinvointijohtaja Taru Kuosmanen 

kertoikin meille jo huhtikuun kokouksessa.  Tämä 

on ensimmäinen kerta pitkään aikaan, kun 

tällaiseen on turvauduttu. Kuosmanen perusteli 

lisäbudjettia esityksessään siten, että 

nykyresurssien turvin perusopetuksessa ei ole 

edellytyksiä toteuttaa ryhmäkoko- ja 

laatuvaatimuksia. Talouden tasapainottamiseksi 

kaupungin hallitus hyväksyi 3 miljoonan euron 

lisämäärärahan. Ja se suunnataan paikkaamaan 

pienentynyttä yleisopetuksen resurssia, mutta 

myös joustavien 

tukimuotojen 

toteuttamiseen, 

koulunkäynnin ohjaukseen, vieraskielisten ja eri 

kulttuuritaustaisten oppilaiden opetukseen sekä 

riittämättömään sijaiskustannusvaraukseen.  

Vaikka 3 miljoonaa euroa on pieni raha 

perusopetuksen ongelmiin, kertoo se 

hyvinvointijohtajamme vaikutusvallasta ja myös 

siitä, että nyt on leikkausten tie loppuun kuljettu. 

LAURI LYLYN PORMESTARIOHJELMA LUPAA 

PALJON 

Viikko sitten julkaistiin Lauri Lylyn 

pormestariohjelma vuosille 2017–2021. Koulutus 

ja opetus ovat pitkään olleet Tampereen 

kaupunkistrategiassa täysin sivuosassa. Sivistys 

on ollut vain kustannuslisä. Nyt on ääni 

muuttunut. Lylyn ohjelma on hyvin 

kunnianhimoinen, joidenkin mielestä ehkä 

liiaksikin. Tällä kertaa TOAY:n on syytä antaa 

tunnustusta. Nyt koulutus on vahvasti esillä. 

Ohjelma tunnustaa, että koulutukseen 

panostaminen on edellytys kaupungin 

elinvoimalle ja kaupunkilaisten hyvinvoinnille. 

Tuntuu siltä, että nyt oikeasti tavoitellaan jotain 

uutta. Tampere haluaa olla edelläkävijä 

uudenlaisten oppimisympäristöjen 

kehittämisessä kaikilla koulutusasteilla. 

Ehkä tärkeintä on se, että uusi pormestariohjelma 

lähtee koulutuksen pitkäjänteisen kehittämisen 

tielle. Tämäkin kertoo siitä, että leikkaamisen 

moodi alkaa murtua. Lylyn paperi lupaa, että 

perusopetuksen kehittämiseksi laaditaan yli 

valtuustokauden ulottuva kehittämisohjelma, 

jonka aikana vahvistetaan koulutusta Tampereen 

vetovoimatekijänä. Näinhän se on. Vuosi 

vuodelta jatkunutta perusopetuksen 

alibudjetointia on turha toivoa muutettavaksi 

kerta heitolla – varsinkin näinä kuntatalouden 

ankeina aikoina. Laajan valtuustokoalition avulla,  
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joka on nyt Lylyn ohjelman takana, on 

mahdollista sitouttaa kaupunki pitkäjänteiseen 

perusopetuksen kehittämistyöhön. 

 

Tätä tamperelaisen koulutuspolitiikan 

rytminvaihdosta on kauan odotettu. 

 

Tässä vielä Lauri Lylyn pormestariohjelman koulutuspolitiikan palvelulupaukset, keskeiset tavoitteet ja 

toimenpiteet.  

PALVELULUPAUS: 

TAMPERELAISILLA LAPSILLA JA NUORILLA ON MAHDOLLISUUS OPPIA LAADUKKAASTI, YKSILÖLLISESTI JA 

YHTEISÖLLISESTI 

TAMPERE ON INNOVAATIOIDEN JA OSAAMISEN KESKITTYMÄ 

Keskeiset tavoitteet ja toimenpiteet: 

- korkealaatuinen ja kansainvälisesti kiinnostava koulutus varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin 

- älykkäät ratkaisut osaamisen ja innovaatioiden edistämiseksi 

- uudet oppimisympäristöt muun muassa ammatillisessa koulutuksessa 

- alueittain tasa-arvoiset kasvatus- ja opetuspalvelut; tasavertaiset mahdollisuudet kasvuun ja 

oppimiseen 

- varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen järjestäminen lähipalveluna 

- subjektiivisen päivähoito-oikeuden säilyttäminen 

- toimintakulttuurin kehittäminen ja opettajien täydennyskoulutus, oppimisen kannalta sopivan 

kokoiset ryhmät ja riittävä erityisopetus 

- toiseen asteen opiskelijoiden tarpeet huomioivan opetuksen, tuen ja ohjauksen turvaaminen 

opintojen loppuunsaattamiseksi 

- Tampere on jatkossakin Suomen opiskelijaystävällisin kaupunki 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jukka Eero Vuorinen  

TOAY:n tiedottaja 
   Image courtesy of Idea go at FreeDigitalPhotos.net  
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Osallistu ja vaikuta kaupunkistrategian laatimiseen 

 

Asukkaiden näkemyksiä tulevaisuuden Tampereesta kerätään tampereenkasvot.fi-kyselysivuston sekä 
maksuttoman Tampereen Raati -mobiilisovelluksen avulla. Tavoitteena on mahdollistaa kaupungin 
asukkaiden osallistuminen päätöksentekoon. Strategiatyössä otetaan huomioon yksilöiden ja erilaisten 
yhteisöjen näkemyksiä ja mielipiteitä siitä, millainen Tampere on ja miten sitä halutaan kehittää.  
 
Näkemysten keräämiseen käytetään kyselyitä, joissa on kolme osa-aluetta: arki ja yhteisöllisyys, osaaminen 
ja yrittäjyys sekä elämykset ja ilmapiiri. Kaikki kyselyt ovat avoinna 18.6. asti. Jatkossa Tampereen Raadissa 
voi vastata erilaisiin kaupunkia ja sen palveluita koskeviin kysymyksiin. 
 
Tampereen kaupungin strategia on kuvaus tulevaisuuden tärkeimmistä painotuksista ja tavoitteista, ja se 
on perusta kaupungin johtamiselle. Kesäkuussa aloittava uusi valtuusto hyväksyy strategian vuoden 2017 
lopulla. 
 
Hilkka Korjus 

 

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

 

Nuorten opettajien tilaisuus TOAY:n toimistolla 

 
TOAY:n Nuorten opettajien toimikunta järjesti 
8.5.2017 nuorille opettajille tarkoitetun 
edunvalvonta- ja koulutustilaisuuden. Paikalla 
kysymyksiin vastaamassa olivat 
pääluottamusmies Hilkka Korjus sekä 
varapääluottamusmies Heikki Tanskanen ja 
alueasiamies Arto Kauppinen. 

 
 
Tilaisuuden alussa esittäytymässä kävi myös 
OAJ:n Pirkanmaan alueyhdistyksen 
puheenjohtaja Matti Helimo. Paikalla oli 15 
tiedonhaluista nuorta opettajaa. Ilta sisälsi paljon 
kysymyksiä vastauksineen, hyvää ruokaa ja 
seuraa sekä verkostoitumista.  

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

Kuva: Päivi Nahkiaisoja  
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OAJ:n Tampereen paikallisyhdistyksen tiedote 16.5.2017 
 
Opettajien kesätyöaika ammatillisissa oppilaitoksissa ja lukioissa 
  

 

OAJ:n Tampereen paikallisyhdistys on tehnyt kokouksessaan 3.4.2017 jäsentensä osalta 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. 

OAJ:n Tampereen paikallisyhdistys kehottaa jäsenyhdistyksiä tiedottamaan luottamusmiehille, esimiehille ja 
työnantajille toisen asteen opettajien kesätyöaikaan liittyvistä kysymyksistä. Erityisesti ammatillisissa 
oppilaitoksissa työssäoppimisen ohjaamista yritetään teettää kesällä. 
 
OVTES:n osion A III luvun 32 §:n mukaan oppilaitosten työpäivien lukumäärä, opetus ja muun työantajan 
määrättävissä olevan työajan sijoittelu määräytyvät 31.12.1998 voimassa olleen lainsäädännön ja 
vakiintuneen käytännön mukaisesti. On huomattava, että vanhojen oppilaitosten yhdistäminen yhden 
koulutuksenjärjestäjän alaisuuteen ei muuta vakiintunutta käytäntöä näiden oppilaitosten osalta. 
 
EK:n Sivistan yksityisellä opetusalalla työpäivien sijoittelu on sama kuin OVTES:ssä. Sivistan työehtosopimus 
ei kuitenkaan anna luottamusmiehelle mahdollisuutta sopia toisin, jolloin kesätyötä voi olla yksityisellä 
opetusalalla vain sen verran kuin ennen 31.12.1998 vakiintuneen käytännön mukaan oli. 
 
Vakiintuneena käytäntönä 31.12.1998 on useimmissa ammatillisissa oppilaitoksissa ollut, että opetus päättyy 
toukokuun loppuun/kesäkuun alkuun ja alkaa noin elokuun puolessa välissä. Kesäopetus ei kuulu myöskään 
lukion vakiintuneeseen käytäntöön. Jos työnantaja sijoittaa työtä kesäaikaan, opettajat eivät voi 
osallistua sellaiseen työhön, ellei siitä ole erikseen sovittu luottamusmiehen kanssa.  
 
Joustavaa kokonaistyöaikaa noudattavissa sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksissa tulee työajan sijoittelussa 
huomioida, että opettajan työ painottuu keskeisesti opiskelijoiden oppilaitoksessa oloaikaan. Kesäaikaan 
voidaan tarvittaessa (ilman opettajan suostumusta) sijoittaa työaikaa vain koulutyön päättymistä seuraavalle 
viikolle ja vastaavasti syksyllä viikolle ennen opiskelijoiden oppilaitokseen paluuta. Näille viikoille sijoittuvat 
työnantajan määräämät opetus, ohjaus, työssäoppimisen ohjaus, arviointi, ammattiosaamisen näytöt tai 
tutkintotilaisuuksien arvioinnit on korvattava lomaopetuslisällä. Metsä- ja puutalousoppilaitoksissa menettely 
on samankaltainen huomioiden kuitenkin luonnonvara-alan erikoisluonteen kasvukautena. Työajan sijoittelulla 
sinänsä ei ole vaikutusta sopimuksessa määriteltyyn vuotuiseen työtuntimäärään. 
  
Kesätyön tekeminen edellyttää paikallista sopimusta  
 
Jos paikallisesti yhdessä arvioidaan, että työtä on välttämätöntä järjestää ammatillisissa oppilaitoksissa 
kesäai8kana ja jos opettajat siihen suostuvat, voi luottamusmies sopia tapauskohtaisesti asiasta toisin 
(OVTES osio A, III luku, 32 § 2 mom.). Ennen sopimista luottamusmiehen pitää kuitenkin  olla yhteydessä 
OAJ:n toimistoon Markku Perttuseen. Jos asiasta ei ole sovittu luottamusmiehen kanssa, on yksiselitteisesti 
noudatettava OVTES:ä.   
 
Opettajalle tulee ammatillisissa oppilaitoksissa maksaa kesällä tehdystä työstä vähintään OVTES:n mukainen 
lomaopetuskorvaus myös muun työn kuin oppituntien osalta. Samalla on huomioitava, että vuotuisen työajan 
tulee säilyä OVTES:n mukaisena eli vuotuisten työpäivien määrä ei saa nousta. Yksityisellä opetusalalla 
kesätyöstä ei voida paikallisesti sopia, joten kesätyötä ei voi tehdä, jos sitä ei ole ennen 31.12.1998 
tehty. 
 
 

 OAJ:n Tampereen paikallisyhdistys,  Sirkka Saarikoski, puheenjohtaja 
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Kesäkeskeytys  

 
Kohta keskeytetään. Viimeistään juhannuksena. 
Ei tehdä. Eikä ajatella. Ollaan. Syksyllä jatketaan. 
Liikutaan. Luetaan. Opiskellaan. Grillataan ja 
uidaan. Soitetaan ukulelea. Keskeytetään. 
Syksyllä jatketaan. Suojellaan. Tehdään työtä. 
Jelpataan. Ollaan porukka. Kehitetään. 
Säästetään. Keskustellaan. Kysellään ja etsitään. 
Osallistutaan ja osallistetaan. Opetetaan ja 
ohjataan. Edustetaan ja neuvotellaan. 
Tutustutaan ja tunnetaan. Äänestetään 
työsuojeluvaaleissa.  
 
 

Image courtesy of samuiblue at FreeDigitalPhotos.net 

 
 
 
Lopuksi toivotan kaikille kesää, jossa hyttyset eivät inise. 
 
 
Jouni Kaipainen, perusopetuksen työsuojeluvaltuutettu  

 

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

 

Karttakeppi katkeaa 3.6.2017 

 
TOAY:n VIRKISTYSTOIMIKUNTA JÄRJESTÄÄ PERINTEISET KARTTAKEPIN KATKOJAISET LAUANTAINA 
3.6.2017 KLO 20.00 ALKAEN LATERNASSA (Os.Puutarhakatu 11) 
 
OLET SYDÄMELLISESTI TERVETULLUT MUKAAN JA VOIT TUODA PAIKALLE YSTÄVÄSIKIN! 
 
 
- Etkot alakerran Wine Bar Deli:ssä klo 18-20  
- Ovet auki Laternaan klo 20.00 -> 
- Ei sisäänpääsymaksua (narikkamaksu 2,50 €) 
- Disco, musiikkia, dj, tanssia 
- Myynnissä erikoisdrinksuja 
- Valomerkki klo 02.00 
 
 
KESÄISIN TERVEISIN, 
TOAY:N VIRKISTYSTOIMIKUNTA 
 
    Image courtesy of Rosen Georkiev at FreeDigitalPhotos.net 
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Jäseneduista: OAJ & Member +   

Kaikkien akavalaisten yhteiset ja Akavan jäsenliittojen omat jäsenedut on koottu uuteen verkkopalveluun 
Member+:aan. OAJ:n jäsenedut saa näkyviin, kun rekisteröityy ja kirjautuu palvelun käyttäjäksi. 
Rekisteröityminen on ilmaista ja nopeaa. Member+ ja sen tarjoamat edut on tarkoitettu vain akavalaisille. 
  
Lisätiedot ja edun käyttöön mahdollisesti tarvittavat tunnukset saa kirjautumalla OAJ:n jäsensivuille 
esittelyjen linkeistä. Sivuston sisältö muuttuu kuukausittain, joten sitä kannattaa seurata säännöllisesti. 
Uusista eduista saa tiedon vaivattomasti esimerkiksi tilaamalla uutiskirjeen. 
Näin kesälomakauden lähestyessä etutarjonnassa painottuvat matkailu ja lomailu.  
  
OHJEITA JA VINKKEJÄ MEMBER+ - PALVELUN HYÖDYNTÄMISEEN: 
  

 Rekisteröidy palveluun osoitteessa memberplus.fi 
 Tykkää Member+:sta Facebookissa 
 Rekisteröitynyt kävijä voi halutessaan tilata uutiskirjeen. 
 Member+ ottaa myös vastaan vinkkejä ja ehdotuksia jäseneduiksi. Vinkkejä voi toimittaa 

osoitteeseen info@memberplus.fi 

 

 

 

 

 
 

 

http://memberplus.fi/
http://www.facebook.com/memberplus.fi
mailto:info@memberplus.fi

