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Koulutus suurten paineiden 
alla - myös Tampereella

Suomen kansantalous on hyvin vaikeassa 
tilanteessa. Taloudellinen suhdanne on 
heikko, ja päälle painaa yhä 
raskaammaksi taakaksi tuleva 
kestävyysvaje. Myös Tampereella tilanne 
on kamala. Kaupungin menot uhkaavat 
paisua, ja tulot ovat menossa aivan 
toiseen suuntaan. Veroäyriä nostetaan 
monessa kunnassa, mutta siitäkään ei ole 
paljoa apua, ellei työllisyyttä saada 
nousemaan.
Koulujärjestelmän monet palikat ovat 
liikkeessä. Perusopetukseen on tulossa 
uusi tuntijako ja uudet opetussuunnitelmat 
syksyksi 2016. Sama nopea tahti on myös 
lukiossa. Niin valtakunnan tason kuin 
paikallisetkin päättäjät on saatava 
ymmärtämään se tosiasia, että 
tulevaisuudelta viedään pohja pois, jos 
koulutukseen kohdistuu leikkauksia. 
Jonkinlaista ymmärrystä tälle asialle on 
tullut. Tätä työtä koulutuksen puolesta 
tekee Tampereella TOAY ja valtakunnan 
päässä OAJ. 
Vaikeina aikoina ammattiyhdistysväen 
rivien on syytä olla tiiviinä. TOAY:n syksyn 
toiminta on alkanut vilkkaasti. Toimintaan 
on tullut mukaan uusia, nuoria opettajia. 
Yhteysopettajaverkostommekaan ei ole 
missään kesäterässä; tilaisuuksissamme 
on ollut runsaasti väkeä. OAJ on näkyvästi 
esillä 40-vuotisjuhlan merkeissä. 
Laita kalenteriisi 28.11.; silloin on TOAY: n 
syyskokous perinteikkäässä Johanneksen 
koulussa. Luvassa on monenlaista 
mielenkiintoista ja ikimuistettavaa.
Kirjoitan tätä Montpellierissä Ranskassa, 
jossa osallistun opinto-ohjaajien 
maailmankongressiin. Suuri tuntuu olevan 
huoli ja hätä kaikkialla Euroopassa nuorten 

kohtalosta. Nuorisotyöttömyys on 
monessa maassa sananmukaisesti 
räjähtämässä käsiin. Teemme arvostettua 
ja tärkeää työtä Suomessa ja Tampereella. 
Puutteistaan huolimatta meidän 
nuorisotakuumme pykii aitoon 
välittämiseen: kaveria ei jätetä. On hienoa 
olla tamperelainen opettaja!
Jukka Eero Vuorinen
puheenjohtaja



   
OAJ:n valtuustovaalit 
lähestyvät  

Ehdokasrekrytointi on käynnistetty ja se jatkuu 12.1.2014 saakka. Sähköinen 
äänioikeuden tarkistus on tehtävä 8.-17.1.

Huolehdithan, että jäsentietosi ovat ajan tasalla.  Vuoden 2014 valtuustovaalien 
ajankohdat ovat seuraavat: 

- tehdokasgallerian julkaiseminen tammikuussa 
- sähköinen ennakkoäänestys 12.-23.2. 
- varsinainen vaali: postiäänestys 12.-25.3. 
- uurnavaalipäivät 24.-25.3.     
- vaalin tuloksen julkistaminen 28.3. 
- uuden valtuuston kevätkokous 14.-16.5. 
Lisätietoa yhteysopettajakoulutuksessa Aulangolla. 
Maarit Laaksonen, vaalisihteeri 



 
Pääluottamusmiehen palsta 

Neuvottelutilanne 
Työllisyys- ja kasvusopimukseen perustuvat virka- ja 
työehtosopimusneuvottelut ovat käynnistyneet myös kunnan 
opetusalalla. 25.10.2013 työmarkkinakeskusjärjestöt arvioivat 
sopimuksen kattavuutta.  
Kiista 20 euron suuruisen yleiskorotuksen 
kustannusvaikutuksista on ratkaistu. Sovitut korotukset ovat 
tavanmukaisia peruspalkkaa korottavia yleiskorotuksia, joiden 
päälle tulevat sen perusteella lasketut lisät. Mikäli keskitetty 
ratkaisu toteutuu, ensimmäinen yleiskorotus (20 euroa) tulee 
voimaan 1.7.2014. Toinen yleiskorotus 0,4 % tulee voimaan 
1.7.2015. 
Viime kevään järjestelyerä maksuun  lokakuun loppuun 
mennessä 
Peruskoulun paikallisesta järjestelyerästä jätettiin osa arvioitavaksi koulu- ja aluetasolla. 
Opettajat ovat täyttäneet arviointilomakkeet, ja niiden pohjalta rehtorit ovat tehneet 
esitykset aluejohtajille, jotka puolestaan ovat verranneet alueiden esityksiä toisiinsa. 
Korotettuja tehtäväkohtaisia palkkoja maksetaan takautuvasti elokuun alusta lähtien 42 
opettajalle. Korotus on 114 euroa. Kaikkiaan rehtorit tekivät 138 esitystä, tosin kahdesta 
koulusta ei tehty esityksiä lainkaan. Kyseessä on kokeilu, ja järjestelmää on tarkoitus 
kehittää palautteen perusteella. Nyt korotukset suuntautuivat valtaosin alakoulujen 
luokanopettajille, minkä vuoksi on sovittu aineenopetuksen arviointilomakkeen kriteeristön 
kehittämisestä kuluvan lukuvuoden aikana yhdessä aineenopettajien kanssa. 



  
Opettaja, tiedosta tekijänoikeutesi 
Opettajat  tekevät yhä enemmän oppimateriaalia 
esimerkiksi verkkoon. Opettajan työtehtäviin ei 
kuitenkaan kuulu oppimateriaalin valmistaminen 
muiden käyttöön, ellei siitä ole erikseen sovittu. 
Hänellä on tekijänoikeudet  tekemäänsä 
oppimateriaaliin. Jos muut, esimerkiksi työnantaja tai 
kollega, haluavat käyttää opettajan tekemää 
oppimateriaalia, siitä tulee sopia tekijän kanssa. 
Opettaja päättää, millä ehdoilla hän antaa tekemänsä 
materiaalin muiden käyttöön. eikä hänellä ole 
velvollisuutta antaa materiaalia korvauksetta.  
OAJ:n jäsensivujen artikkelista ”Tekijänoikeus opettajan 
näkökulmasta” saa lisätietoa ja linkkejä esim. verkko-
opetuksen sopimusmalleihin. Osoitteessa www.operight.fi on 
erityisesti opettajille suunnattu tekijänoikeusaiheinen tietopankki, johon on koottu 
puolueetonta tietoa opettajan työhön liittyvistä tekijänoikeusasioista. 
Opettajan tehtäviin ei kuulu lääkehoito 
Tampereen kaupungin varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen  lääkehoitosuunnitelmaa on 
uudistettu. Perustana on STM:n vuonna 2006 julkaisema opas Turvallinen lääkehoito. 
Suunnitelma ja lomake löytyvät Loorasta. 
Lääkehoitosuunnitelmaan  kirjataan tarkoin tiedot lääkkeistä ja lääkehoidosta, hoitoon 
perehdyttämisestä, hoitoon liittyvistä toimenpiteistä ja seurannasta sekä näistä vastuussa 
olevat henkilöt. Suostumuksensa antanut lääkkeen antaja vastaa siitä, että hän toimii 
tehdyn suunnitelman mukaisesti. 
Luottamusmiehille on tullut joiltakin kouluilta opettajien kysymyksiä  diabetekseen liittyvistä 
hoitotoimenpiteistä, esimerkiksi sokeritason mittauksista. Ko. mittaukset eivät kuulu 
opettajan tehtäviin.  Opettajaa ei voida määrätä lääkehoidon tekijäksi/tukijaksi, ellei hän 
itse halua siihen ryhtyä. Mikäli opettaja allekirjoittaa suostumuksen lääkehoidon antajaksi, 
hän kantaa myös täyden vastuun. 

Ensiavun antaminen on 
jokaisen velvollisuus.  
Työnantajan on 
huolehdittava, että koulun 
henkilökunnalla on riittävät 
ensiaputaidot sekä tieto ja 
ymmärrys koulussa olevien 
lasten sairauksista.   




Millä ehdoilla virkavapaata ennen koulun lyhyitä lomia? 
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.  






Jos valvot ruokailua, olet oikeutettu ruokailemaan verotusarvolla 
Virkaehtosopimuksen mukaan ruokailun valvojaksi tai ohjaajaksi määrätyltä opettajalta ei 
peritä ateriakorvausta, vaan se katsotaan verotettavaksi luontaiseduksi.  
Voimassa olevia vuosilomamääräyksiä sovelletaan sopimuskauden loppuun 
Uusi vuosilomalaki tuli voimaan 1.5.2013 ja sairausloman karenssipäivien poistoa koskeva 
lainmuutos 1.10.2013. Voimassa olevia sopimuksia sovelletaan sekä vuosilomapalkan 
laskennan että karenssien osalta kuitenkin sopimuskauden loppuun. Peruskoulun ja lukion 
rehtorit ovat vuosilomalain piirissä. 
Vuosilomalain muutokset edellyttävät kunta-alalla vielä virka- ja työehtosopimuksen 
muuttamista. Voimassa olevia sopimuksia (KVTES) sovelletaan siis lainmuutoksista 
huolimatta sopimusten voimassaoloajan loppuun eli 28.2.2014 saakka. 

Ota ongelmatilanteissa yhteyttä oman kouluasteesi luottamusmiehiin. 
Pirteää syksyn jatkoa! 
Hilkka Korjus, pääluottamusmies JUKO/OAJ 
OAJ:n valtuuston ja hallituksen jäsen 



Työsuojeluvaltuutetun 
kynästä 

Työsuojeluvaalit 2013
Kunta-alan työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön toimikausi päättyy 31.12.2013. Uudet 
työsuojeluvaltuutetut ja varavaltuutetut valitaan kuluvan syksyn aikana toimikaudelle 2014 
– 2017. Muutoksena aikaisempiin toimikausiin on työsuojeluvaltuutetulle annettavan 
luottamustehtäväajan lisääntyminen. Kuluneella kaudella perusopetuksen 
työsuojeluvaltuutetulla on ollut päätoimisuus luottamustehtävässään. Seuraavalla kaudella 
aikaa on käytettävissä niin, että yhden päätoimisen valtuutetun lisäksi olisi vielä toinenkin 
valtuutettu, jolle luottamustehtäväaikaa on noin kolme päivää viikossa. 
Neuvottelut työnantajan kanssa ovat vielä kesken. Selvää sopimusta siitä, kuinka työ 
jaetaan joko perusopetuksessa tai koko tuotantoalueella (varhaiskasvatus ja perusopetus), 
ei vielä ole. Neuvottelujen päätyttyä käynnistyy varsinainen vaali, joka alkaa Loorassa ja 
myös työpaikkojen ilmoitustaululla olevalla vaali-ilmoituksella. 
Kaupungin tiedotuskanava Loora
Yhteysopettajien koulutuksen yhteydessä puheenjohtajamme pyysi minua vielä uudestaan 
kirjoittamaan kaupungin virallisen ilmoituskanavan Looran käytöstä. 
Looraan kannattaa tutustua. Sieltä löytyy myös meitä henkilöstöä koskevia asioita 
runsaasti. Esimerkkinä voidaan kertoa vaikkapa osio ” Henkilöstöetuudet ja huomioimiset”. 
Tämän otsikon alta saamme tietoa seuraavista asioista: työterveyshuolto, henkilöstön 
huomioiminen, työsuhdematkalippu, Vakuutuskassa, henkilöstöruokailu, kannustinraha, 
henkilöstökassa, optisesti hiotut suojaimet ja näyttöpäätelasit, liikunta-, harrastus- ja 
virkistystoiminnan tukeminen, eri yritysten kaupungin henkilöstölle myöntämät alennukset 
ja joka toinen vuosi järjestettävä henkilöstöpäivä. 




Edellä mainittuihin asioihin kuuluu vielä eri kulttuurilaitosten henkilöstöllemme myöntämät 
alennukset, joista esimerkkinä voidaan kertoa tätä kirjoitettaessa oleva Musiikkiteatteri 
Palatsin tarjous kaupungin henkilöstölle. Teatteri tarjoaa Kaunotar ja Hirviö -musikaalin 
lippuja puoleen hintaan. Edellä kuvatun laiset tarjoukset ovat yleensä lyhyellä 
varoitusajalla olevia lippuja, joten Looraakin tulisi lukea säännöllisesti.
Loora on myös perusopetuksen virallinen ilmoituskanava. Looran etusivulle kannattaa 
hakea omista asetuksista Varhaiskasvatus ja perusopetus- kansio. Täältä esimerkiksi 
osiosta henkilöstöasiat löytyy tietoa vaikkapa työhyvinvoinnin edistämisestä, työsuojelusta 
ja taloudellisista syistä otettavista virkavapauskäytännöistä. Edellä kerrotusta 
Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kansiosta löytyvät myös tuotantoalueen 
johtoryhmän ja yhteistyöryhmän kokousmuistiot. 
Yhdestä Looran mahdollisuudesta täytyy vielä kertoa. Päätös- ja diaarihausta löytyvät 
kaikki kaupungin eri lautakuntien ja johtokuntien pöytäkirjat sekä viranhaltijoiden tekemät 
päätöspöytäkirjat. Näistä voimme kiinnostuksemme mukaisesti lukea meitä koskevia 
päätöksiä.
Toivotan kaikille voimia alkaneelle lukuvuodelle.
Timo Välimäki
Kenestä opettajien 
työsuojeluvaltuutettu 2014?

Työsuojeluvaalit viimeistään marras-joulukuussa
Opettajien työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden edistäminen on 
entistä tärkeämpää. Opetusalalle tarvitaan työsuojeluvaltuutettuja ja 
varavaltuutettuja sekä työsuojelutoimikuntien jäseniä, jotka tuntevat 
opetusalan keskeiset kuormitustekijät ja turvallisuuspuutteet. 
Työsuojeluvaltuutettu valitaan kunnissa ja kuntayhtymissä neljäksi 
vuodeksi kerrallaan ja yksityisellä opetusalalla kandeksi vuodeksi 
kerrallaan.Työsuojeluvaltuutettujen seuraava toimikausi alkaa 
1.1.2014. 
Pääluottamusmies neuvottelee työsuojeluvaalien järjestämisestä ja työsuojelun 
yhteistoiminnan organisoitumisesta työnantajan ja muiden pääsopijajärjestöjen edustajien 
kanssa. Kuntien työsuojeluvaalit järjestetään viimeistään marras-joulukuussa 2013. 



Lähde ehdokkaaksi! 
Ota rohkeasti yhteyttä Julkisalan koulutettujen JUKO ry:n opettajien 
pääluottamusmieheen, jos olet kiinnostunut työsuojeluvaltuutetun tehtävistä. Työsuojelu 
vaatii asiantuntemusta. OAJ antaa koulutusta työsuojeluvaltuutetun tehtävään. 
Työsuojelun yhteistoiminnassa edistetään ja arvioidaan työnantajan ja työyhteisöjen 
tekemää työhyvinvointi- ja työturvallisuustyötä. Työnantajan ja työntekijöiden on 
yhteistoiminnassa ylläpidettävä ja parannettava työteiveyttä ja työturvallisuutta. 
Työsuojeluvaltuutettu kuuluu aina organisaation työsuojelutoimikuntaan.  



Työsuojelun yhteistoiminnassa työnantaja käsittelee, suunnittelee ja arvioi 
työsuojeluvaltuutetun ja työsuojelutoimikunnan kanssa:
• Opetushenkiiöstön terveyden ja turvallisuuden toteutumista ja siihen välittömästi 

vaikuttavia muutoksia työssä, 
• periaatteita ja tapoja, joiden mukaan opetusalan työssä ja työpaikoiila olevat vaarat ja 

kuormitustekijät selvitetään, 
• työterveyshuollon järjestämistä, suunnittelua, toteutumista ja vaikutuksia, vaarojen 

selvityksessä ja työterveyshuollon työpaikkaselvityksessä esille nousseita opetusalan 
vaaroja ja kuormitustekijöitä, 

• opetusalan työpaikkojen työterveyden ja työturvallisuuden kehittämistavoitteita, 
opetusalan työpaikkojen ja henkilöstön terveyttä ja turvallisuutta edistäviä menettely- ja 
toimintatapoja, 

• opetusalan töiden järjestelyjä ja mitoitusta, 
• opettajien kouluttamisen ja perehdytyksen tarvetta ja järjestelyjä, 
• opettajien työterveyteen ja työturvallisuuteen liittyviä tilasto- ja seurantatietoja sekä 
• kaikkien edellä mainittujen toimien vaikutusten seurantaa. 
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