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Hyvä TOAY:n yhteysopettaja! 
 
 
Välitä TOAY:n sähköinen tiedote koulusi kaikille TOAY:n jäsenille! KIITOS! 
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VILKAS KEVÄT OPETTAJIEN EDUNVALVONNASSA 

Tampereen opettajien ammattiyhdistyksessä on luvassa vilkas kevätkausi. Monet syksyllä vireillä 

olleet uudistukset ovat astuneet voimaan. Kuntatalouden näkymät ovat yhä edelleen 

synkentymässä. Tässä tilanteessa on ollut innostavaa havaita tamperelaisten opettajien aktiivista 

otetta ammattijärjestöasioissa. Koulujen yhteysopettajien tilaisuuksissa on ollut hyvä tunnelma. 

Kevään monien vaalien kautta meidän oma edunvalvoja TOAY on vahvasti näkyvillä. 

Olen ollut erityisesti huolissani Tampereen päättäjien asenteesta kouluja kohtaan. Jo useampana 

vuonna on ollut se tilanne, että yleissivistävät koulut ovat joutuneet maksumiehen asemaan. 

Toimialueella varhaiskasvatus ja perusopetus päivähoidon alibudjetoinnin laskun maksajana on 

peruskoulu. Toisen asteen koulutuksessa menoautomaatti on ollut ammatillinen koulutus ja 

kärsijän rooli on tullut lukioiden osalle. Perusopetus ja lukio näyttäytyvät Tampereen päättäjille 

pelkkänä menoeränä. Yleissivistävään koulutuksen ei haluta panostaa. Siinä ei ole nähty mitään 

säihkettä, joka lisäisi kaupungin mainetta. Päättäjiä tuntuu kiinnostavan vain oman lähialueensa 

koulu (lue äänestäjien lasten koulu), kun se muutaman vuoden välein toistuvissa 

palveluverkkoselvityksissä on noussut lakkautuslistalle. Vuosittain toistuvassa Tampereen 

kaupungin kriisissä heilutetaan juustohöylää. Koulusäästöihin kehitellään uusia yhä 

mielikuvituksekkaampia innovaatioita. Kaiken tavoitteena tuntuu olevaan keksiä keinoja saada 

opettaja pois koulusta, jotta hänelle ei tarvitse maksaa palkkaa. Tähän ajattelutapaan on saatava 

muutos! 

Aloitin keskustelun Aamulehden Näkökulmassa tamperelaisten lukioiden tilavuokrista. Keskustelu 

jatkuu aivan varmasti. Tampereen virkamiehet puolustelivat korkeita kiinteistöjen ylläpitomenoja 

vetoamalla siihen, että Ylöjärvellä ja Kangasalla ne ovat vieläkin korkeammat. Hyvä, kun tämä tuli 

esille. Näin toimivat ”vastuulliset kunnat”. Naapurikuntiimme on kumpaankin rakennettu hiljattain 

uudet lukiot ja näitä investointeja nyt kuoletetaan tamperelaiseen tyyliin reipasta vauhtia. 

Ylöjärven kaupunki saa lukion opiskelijaa kohti valtionosuutta 5861 € ja tästä summasta nakitetaan 

tilavuokriin 2013 €. Tampereen tauti on tarttunut naapurikuntiinkin. 
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Uudistuksien toteutusta seurataan 

Vuoden vaihteessa astui voimaan kaksi tärkeää lainmuutosta. Opiskeluhuoltolaki oli alun alkaen 

hyvää tarkoittava reformi. Sen piti taata entistä paremmat koulukuraattori- ja 

koulupsykologipalvelut jokaiselle oppijalle. Aika näyttää, miten tämä toteutuu. Uudistukseen liittyy 

melkoinen määrä riskejä siitä, että tähän asti hyvin toiminut opiskeluhuoltoryhmien työ vaikeutuu. 

Jo nyt on merkkejä siitä, että tieto ei kulje. Myös moniammatillinen yhteistyö on muuttumassa yhä 

byrokraattisemmaksi. Seuraamme kehitystä aktiivisesti. 

Koulujen turvallisuuteen ja osallisuuden edistämiseen liittyvä lakipaketti tuli voimaan myös 

vuoden vaihteessa. Muutokset tulivat melko vauhdikkaasti ja uusiin käytäntöihin ei opettajia ole 

ehditty kouluttaa. Parasta tietoa ja opastusta uuteen lainsäädäntöön on saatavilla OAJ:stä. OAJ:n 

kotisivuilla on asiantuntevasti koottu monisivuinen paketti. Se on syytä ottaa käyttöön heti. 

Työnantajien ja viranomaisten koulutusta saadaan odottaa vielä pitkään. 

Kevät on opettajavaalien aikaa 

Lähi kuukausien aikana käydään monia opettajan arkeen vahvasti liittyviä vaaleja. 

Työsuojeluvaltuutettujen vaalit käydään aivan tuota pikaa. Työsuojeluun liittyvät kysymykset ovat 

tulleet viime vuosina aina vain tärkeämmiksi. Koulujen sisäilmaongelmat ja opetustyön lisääntynyt 

kuormittavuus ovat työsuojeluvaltuutettujen keskeistä työsarkaa. Nämä vaalit ovat tärkeät. 

OAJ:n valtuustovaalit alkavat myös näkyä vähitellen koulujen ilmoitustaululla. Vaalipiirinä on tällä 

kertaa koko Pirkanmaa. TOAY:n ehdokkaat ovat mukana Tampereen opettajien vaaliliitossa. Meillä 

on kahdeksan hyvää ehdokasta – on luokanopettajia ja aineenopettajia, miehiä ja naisia jne. 

Nykyisessä OAJ:n valtuustossa on kolme tamperelaista. Hyvällä aktiivisuudella voimme saada 

valituksi nyt jopa neljä. Vaalitulos heijastuu myös siihen, miten hyvin saamme edustusta myös 

muihin OAJ:n elimiin, toimikuntiin ja työryhmiin. 

Keväällä valitaan myös JUKO:n luottamusmiehet seuraavaksi 3-vuotiskaudeksi. Hyviä ehdokkaita 

kaivataan myös näihin tehtäviin. 

Voimia ja sisua kevään koitoksiin toivoo 

Jukka Eero Vuorinen 
Tampereen opettajien ammattiyhdistyksen puheenjohtaja 
Luottamusmies 
OAJ:n pedagogisen toimikunnan jäsen 
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Pääluottamusmiehen palsta   

 
Opettajien sijaisjärjestelyt – väärä säästökeino 
 
Opettajien sijaisjärjestelyjä on alettu käyttää oppilaitoksissa säästökeinona. Sijaisia ei palkata 
lyhytaikaisiin sijaisuuksiin, vaan ne hoidetaan usein otona (oman toimen ohella), jolloin opettaja 
on oikeutettu 30%:n ylituntipalkkioon. Opettajan poissaolo vaatii aina sijaisjärjestelyn. Otona 
voidaan hoitaa vain ne oppitunnit, joihin ei sijaista ehditä saada. Oman toimen ohella toisen 
luokan hoitaminen johtaa helposti lainvastaisiin opetusjärjestelyihin, sillä lainsäädännössä 
säädettyjä oppilaiden oikeuksia ei oto-olosuhteissa voida turvata.  
 
Opettajan työ on niin vaativaa ja vastuullista, että toisen opettajan tuntien hoitaminen vaarantaa 
opettajien työssäjaksamisen. Paineita aiheuttaa, ettei kahta ryhmää voi opettaa tavoitteiden 
mukaisesti eikä kummankaan ryhmän oppimisympäristön turvallisuutta voi taata. Oppilaitoksen 
rehtori on aina kokonaisvastuussa poikkeusolosuhteiden opetusjärjestelyistä.  
 
Mikäli koulussanne on käytössä huolestuttavia sijaisjärjestelyjä, ottakaa yhteyttä 
luottamusmiehiin. 
 

Liikkuva koulu ei saa pidentää työpäivää 
 
Tampereella on meneillään OKM:n rahoittama Liikkuva koulu –hanke. Hankkeella on monia hyviä 
ja kannatettavia tavoitteita. Toteuttamistavan pitää kuitenkin olla sellainen, ettei koulupäivän 
rakenne muutu pirstaleiseksi tai lisää opettajan koulupäivän pituutta. Myös liian lyhyet 
siirtymävälitunnit voivat vaikuttaa opettajien jaksamiseen. 
 

Harjoittelijoiden ohjaaminen jäihin  

OAJ:n Tampereen paikallisyhdistys ei hyväksy opettajien harjoittelukorvausten heikentämistä, 

vaan kehottaa jäseniään pidättäytymään kaikista ohjaamistehtävistä toistaiseksi. Harjoittelun 

ohjaaminen ei kuulu opettajan virkatehtäviin, joten työnantaja ei voi häntä siihen velvoittaa.  

Tampereen kaupungilla on ollut Tampereen yliopiston kanssa vuodesta 2006 yhteistyösopimus, 

jonka mukaan yliopisto maksaa opettajalle harjoittelun ohjaamisesta yliopiston palkkiotaulukon 

mukaisen tuntipalkkion ohjaustuntien määrän mukaan. Samoin on toimittu myös muista 

yliopistoista tai oppilaitoksista tulevien opiskelijoiden harjoittelun ohjaamisessa. 

Tuotantojohtaja on antanut lokakuussa määräyksen, jonka seurauksena esimerkiksi 

opetusharjoittelijoita ohjaavien opettajien korvauskäytännöt heikkenevät ja järjestelyt 

monimutkaistuvat. Ohje koskee sekä päiväkotien että peruskoulujen henkilöstöä, ja sen mukaan  

korvaus maksetaan yksikölle ja työyhteisölle. Maksettu korvaus käytetään yhteisesti sovittavalla 

tavalla koulun työhyvinvointia tukevaan toimintaan. Perusopetuksen rehtori voi harkintansa 

mukaan kohdistaa osan maksetusta korvauksesta myös työpaikkaohjaajalle tai ohjaajien ryhmälle 

kertakorvauksena. Kertakorvauksen suuruus voi olla enintään 80% maksetun korvauksen 

kokonaissummasta. Lopullisesti kertakorvauksesta päättää tuotantojohtaja. 
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Vuorotteluvapaan ehdot tiukentuvat – vielä ei päätöksiä 

Maan hallituksen rakennepakettiin sisältyy vuorotteluvapaajärjestelmän tarkastelu. Järjestelmää 

tiukennetaan, mutta vielä ei kuitenkaan ole päästy tiukennuksista yksimielisyyteen. Melko varmaa 

on, että työssäoloehto pidentyy kymmenestä vuodesta 17 vuoteen. Tulevaisuudessa eläkkeelle ei 

voisi jäädä suoraan vuorotteluvapaalta niin kuin nyt, sillä vapaan yksi tarkoitus on edistää työssä 

jaksamista. Yksi kiistanalaisista asioista on sijaiseksi tulevan työntekijän työttömyyden kesto. 

Uhkana on, että työttömyysvaatimus nousee nykyisestä yhdestä päivästä esim. kolmeen 

kuukauteen, mikä vaikeuttaisi huomattavasti opettajien vuorotteluvapaajärjestelyjä. OAJ ja Akava 

vastustavat työttömyysvaatimuksen pidennystä. 

Tiedossa ei ole vielä, kuinka kauan vuorotteluvapaalle voi jäädä vanhoilla ehdoilla.    

Eläkkeelle? 
 

Ensi lukuvuoden työllistämissuunnitelmien yhteydessä esimiehet ovat kyselleet mahdollisista 
eläkkeelle siirtymisistä lukuvuoden 2014 alusta alkaen. Jotkut rehtorit ovat tarjonneet jo 
irtisanoutumislomakkeitakin. Hirmuista kiirettä irtisanoutumiseen ei kuitenkaan vielä ole. Kun 
henkilö sanoutuu itse irti, irtisanomisaika on vähintään yksi kuukausi, jos palvelussuhde on 
jatkunut keskeytyksettä yli viisi vuotta. Irtisanomisaika on 14 päivää, jos palvelussuhde on jatkunut 
enintään viisi vuotta. Määräaikaisessa virkasuhteessa irtisanomisaika on 14 kalenteripäivää. 
  
Eläkehakemus omalle eläkelaitokselle on syytä tehdä 2 – 3 kuukautta ennen eläkkeelle siirtymistä. 
Opettajien eläkeiät vaihtelevat; henkilökohtainen eläkeikä kuuluu yksityisyyden suojan piiriin eikä 
sitä tarvitse kertoa työnantajalle eikä työnantajalla ole oikeutta saada ko. tietoa esim. 
eläkelaitokselta.  
Osoitteesta www.keva.fi saa hyödyllistä lisätietoa eläkkeistä  
 
Virkeätä kevättä ja äänestysintoa OAJ:n valtuustovaaleissa! 
 
Hilkka Korjus, pääluottamusmies JUKO/OAJ 
OAJ:n valtuuston ja hallituksen jäsen 
OAJ:n tulo- ja palkkapoliittisen toimikunnan jäsen 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


