
    
 

 
 
TAMPEREEN OPETTAJIEN AMMATTIYHDISTYS RY  TIEDOTE 1/2016, 22.4.2016 
OTAVALANKATU 9 A 33100 TAMPERE     

    
       
Hyvä TOAY:n yhteysopettaja!     
 
Välitä TOAY:n sähköinen tiedote koulusi kaikille TOAY:n jäsenille! KIITOS! 
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TOAY             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 

Kotisivut: www.tampereenopettajat.fi 

 

Puheenjohtaja: Jukka Eero Vuorinen,  
Tampereen yliopiston normaalikoulu  
044-5200 582, jukka.vuorinen@uta.fi 
 
Sihteeri/koulutussihteeri: 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  
 
 

UUTTA TOIMINTAMALLIA PUKKAA TAMPEREELLA 

 

Tampereen kaupunki on siirtymässä tämän 

vuoden aikana uuteen toimintamalliin. On 

erittäin tärkeää, että jokaisessa koulussa 

opettajat oivaltavat tähän muutokseen 

liittyvät mahdollisuudet. Vaikka 

organisaatiomuutoksiin sisältyy aina monen 

moista konsulttiliturgiaa, tässä muutoksessa 

on paljon tärkeitä rakennusosia, joista tärkein 

on tietenkin tilaaja-tuottaja –mallista 

luopuminen. Toinen tärkeä pointti liittyy 

siihen, että asiakaslähtöisyyttä lisätään, 

kuntalaisten vaikuttamismahdollisuuksia 

parannetaan sekä kumppanuusajattelua 

vahvistetaan. Tämän pitää oikeasti merkitä 

sitä, että ylätason käskyttämistä 

vähennetään. Koulujen tulee tehdä entistä 

enemmän fiksuja ja itsenäisiä päätöksiä. 

Aluejohtajia ja muita pomottajia ei pitäisi 

enää näkyä. Uusi toimintamalli ei tietenkään 

etene, jos odotetaan ylhäältä jatkuvasti 

yksityiskohtaisia toimintaohjeita. Tampere 

2017 –projektia ei tule väheksyä. Siihen on 

tartuttava! 

Uusi toimintamalli uudistaa myös kaupungin hallintoa. Päällekkäiset tilaaja- ja 

tuottajaorganisaatiot puretaan. Opettajien ylimmäksi pomoksi tulee hyvinvointijohtaja. Tähän 

tehtävään on valittu 1.6. lukien Taru Kuosmanen. Hän vastaa hyvinvointipalvelujen järjestämisestä 

sekä palvelutoiminnan johtamisesta ja kehittämisestä. Hyvinvointijohtaja tekee vuoden 2016 

aikana esityksen palvelualueensa toiminnan organisoinnista ja aloittaa tarvittavien muutosten 

tekemisen osana toimintamallin uudistuksen kokonaisuutta. Uusi palvelualueen toimintamalli, 

joka koskee sekä palvelualueen johtoa että palvelutoimintaa, käynnistyy viimeistään 1.1.2017. 

Uutta toimintamallia ajetaan sisään hyvin ahtaissa taloudellisissa raameissa. SSS-hallituksen 

raivoisat koulutukseen ja tutkimukseen kohdistuvat leikkaukset tekevät työstämme lähivuosina 

vaikeaa. Tampereen kaupungin talousarviossa erityisesti perusopetus on ajautumassa 

hallitsemattomaan leikkauskierteeseen. TOAY teetti perusopetuksen yhteysopettajille kyselyn 

Tampereen kaupungin talousarvioleikkausten vaikutuksesta koulutyöhön. Tässä yhteydessä haluan 
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vielä välittää suuret kiitokset kaikille kyselyyn osallistuneille. Tulosten perusteella tehtyä 

tiivistelmää TOAY:n iskuryhmä kävi esittelemässä 13.4. kaupungin apulaispormestareille. 

Tampereen kaupungilla on neljä apulaispormestaria eli Leena Kostiainen, Pekka Salmi, Anna-

Kaisa Heinämäki ja Mikko Aaltonen. Heistä kukin on myös valtuustoryhmänsä ryhmänjohtajia. 

Keskustelu oli asiallista ja rakentavaa. 

 

      Image courtesy of Vlado at FreeDigitalPhotos.net       

Tilanne perusopetuksessa ensi syksynä on hyvin 

kriittinen. Ryhmäkoot kasvavat lähes kaikkialla. 

Oppilasmäärä perusopetuksessa kasvaa vuoteen 

2015 verrattuna ensi syksynä lähes 1000 

oppilaalla. Tätä lisääntyvää oppilasmäärää 

yritetään hoitaa 2,7 milj. € niukemmalla 

palvelutilauksella. Kaikki koulut tarvitaan ja 

jokainen luokka pullistelee oppilaita. Ahtautta ja 

sisäilmaongelmia on luvassa lähes joka paikassa.  

Ennen vanhaan, kun maaseudun kyläkouluissa oli 

pulaa oppilaista, perustettiin yhdysluokkia. Nyt 

Tampereella on toistakymmentä sellaista koulua, 

joissa on käytössä yhdysluokat. Syy on tietenkin 

aivan eri! Yhdysluokkia ei ole perustettu 

pedagogisena innovaationa vaan leikkausten 

seurauksena. 

 

 

VUOSITYÖAIKAA EI KOKEILLA TAMPEREELLA ENSI LUKUVUONNA 

Nyt on myös täysin varmaa, että minkäänlainen vuosityöaikaan liittyvä kokeilu ei ala missään 

Tampereen koulussa ensi lukuvuonna. Neuvottelut OAJ:n ja KT:n välillä ovat edelleen kesken. 

Ammatillisen koulutuksen puolella vuosityöaikakokeilu on hieman lähempänä maalia. Siitäkin 

kuulemme enemmän vasta ensi syksynä. 

 

OAJ:N JÄRJESTÖOSASTO ON HEIKENTÄMÄSSÄ MEIDÄN TOAY:N KALTAISTEN 

OPETTAJAYHDISTYKSIEN TOIMINTAMAHDOLLISUUKSIA 

Meidän kaikin puolin mallikkaasti toimiva TOAY on joutumassa OAJ:n järjestöosaston pitkällisten 

hankkeiden seurauksena vaikeaan rakoon. Nyt kun edunvalvonta lähes kaikkialla kompastelee, on 

näillä tämän osaston puuhamiehillä vahvaa intohimoa uudistaa OAJ:n organisaatiota. 

Monivuotinen projekti järjestörakenteen uudistamiseksi tulee taas jälleen kerran tänä keväänä 

OAJ:n valtuuston käsittelyyn. Ydinpyrkimyksenä on työnantajakohtainen järjestäytyminen.  
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Meidän TOAY:n kaltaisille opettajayhdistyksille tarjotaan nykyistä pienempää roolia, jos ehdotus 

nykymuodossaan menisi läpi. Tampereella tämä tarkoittaisi TOAY:n organisaation päälle 

rakennettavaa yli 3000 jäsenen Tampereen kaupungin työntekijöistä koostuvaa paikallisyhdistystä, 

jossa on mukana lastentarhanopettajat ja ammatilliset. Yksityisten koulujen, oppilaitosten ja 

päiväkotien opetushenkilöstö saisi rakennella itselleen omat työnantajakohtaiset yhdistyksensä. 

Paljon luvattua organisaation keventymistä ei siis ainakaan ole luvassa.  Hanketta on mainostettu 

hyvillä kokemuksilla mm. Jyväskylässä. Paikalliset olosuhteet kuitenkin poikkeavat paljon eikä 

erivapauksia tästä työnantajakohtaisesta järjestäytymisestä olla myöntämässä muille kuin 

Helsingin OAY:lle.  

Jokainen TOAY:n jäsen voi miettiä, mitä tamperelaiset opettajat ovat oikeasti hyötyneet viime 

vuosien aikana tehdyistä organisaatiomuutoksista. Päällekkäisiä hallintohimmeleitä on rakenneltu 

ja organisaatiokaaviot ovat tulleet entistä monimutkaisemmiksi. Täytyy olla todella asiaan 

vihkiytynyt, jotta tuntisi tähän laatikkoleikkiin liittyvät kaikki kiemurat. Tiedotamme valtuuston 

päätöksistä vielä kevään aikana. 

 

Jukka Eero Vuorinen 

TOAY:n puheenjohtaja 

 

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

PÄÄLUOTTAMUSMIEHEN PALSTA 
 
 

VUOROTTELUVAPAAN AJANKOHTA SOVITAAN REHTORIN KANSSA 
 
Vuorotteluvapaalaki muuttui 1.1.2016 alkaen. Ehdot ovat heikentyneet entisestään. Vapaan 
enimmäiskesto on 180 päivää aiemman 360 päivän sijaan. Minimikesto on 100 päivää. Vapaata ei 
myöskään voi enää jaksottaa, vaan koko vapaa on pidettävä yhtäjaksoisesti. Työhistoriaedellytys 
on nyt 20 vuotta, kun se aiemmin oli 16 vuotta.    
                            Image courtesy of Stuart Miles at FreeDigitalPhotos.net  

    
Vuorotteluvapaalle lähtevällä on oikeus 
vuorottelukorvaukseen, joka on 70 % siitä 
työttömyyspäivärahasta, johon vuorottelija olisi 
oikeutettu työttömänä ollessaan. 
 
Vuorotteluvapaan sijaisen täytyy olla 
työttömänä yhtäjaksoisesti tai osissa vähintään 
90 kalenteripäivää ennen sijaisuuden alkamista. 
Ehto ei koske alle 30-vuotiaita työttömiä 
työnhakijoita, joiden ammatti- tai 
korkeakoulututkinnon suorittamisesta on 
kulunut enintään vuosi.  
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Yhden päivän työttömyys riittää myös silloin, jos sijainen on vuorotteluvapaan alkaessa alle 25-
vuotias tai yli 55-vuotias. Vuorotteluvapaan sijaisen sopimus täytyy tehdä täsmälleen samalle 
ajalle kuin vuorotteluvapaa on.  
 
Tampereella työnantaja ei enää määrittele päivämääriä opettajan vuorotteluvapaalle niin kuin 
aiemmin, vaan aloitus ja lopetus sovitaan rehtorin kanssa. Rehtori keskustelee opettajan kanssa 
jakson ajankohdasta ja pituudesta koulun toiminnan näkökulmasta.   
 
 
OPETTAJALLE SAIRAUSPÄIVÄRAHA LASKENNALLISEN LOMAN AIKANA 
 
 
OVTES:n osion A 38 § soveltamisohjeen mukaan opettajan ei tarvitse hakea sairauslomaa 
(virkavapaa) kesäkeskeytykseksi. Sairausloman kirjaamisen voi tehdä kevätjuhlapäivään, vaikka 
opettaja on lääkärintodistuksen mukaan sairas kevätjuhlan jälkeenkin. Kelan 
sairauspäivärahapäivät kuluvat kesänkin osalta. Jos lääkärintodistus osoittaa, että on sairaana 
kesäkeskeytyksellä, lääkärintodistus toimitetaan työnantajalle, jotta työnantaja saisi sille kuuluvat 
päivärahat. Opettaja puolestaan saa sairauspäivärahat laskennallisen vuosiloman osalta.  
 
 

 
Päivärahan saannissa on 
sairastumispäivän lisäksi yhdeksän 
arkipäivän omavastuu. Laskennallinen 
vuosiloma alkaa 16.6. Tampereella 
esimiehet toimittavat s-
lomatodistukset palkanlaskentaan, 
josta ne toimitetaan eteenpäin 
Tampereen kaupungin 
vakuutuskassaan, joka hoitaa Kelan 
tehtäviä. Muina koulun loma-aikoina 
sairastuessaan opettaja ei voi saada 
sairauspäivärahaa itselleen.  
 
 
 

Image courtesy of stockimages at FreeDigitalPhotos.net 
 

 

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. 
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JOS LUKIORESURSSIN KÄYTÖSTÄ EI YKSIMIELISYYTTÄ, LUOTTAMUSMIES NEUVOTTELEE 
 
Kirjoitin lukioresurssin laskentatavan muutoksesta edellisessä tiedotuslehdessä 3/2015. 1.8.2016 
voimaan tulevasta muutoksesta hyötyvät suuret lukiot. Lukioresurssista on käytettävä edelleen 
suurin osa luokan ulkopuolisiin tehtäviin. Jos päätetään resurssin käyttämisestä opetustyöhön, 
tulee siitä sopia opettajakunnan kanssa. Uutta on se, että jos resurssin käyttämisestä ei saavuteta 
yksimielisyyttä, tulee asiasta käydä pääsopimuksen IV luvun 14 §:n 2 mom. mukaiset neuvottelut.  
 
 
VUOSITYÖAIKAKOKEILUNEUVOTTELUT KESKEN 
 
OAJ:n ja KT:n neuvottelut perusopetuksen vuosityöaikakokeilusopimuksesta ovat edelleen kesken, 
joten paikallisestikaan kokeilusta ei voida sopia. Mikäli valtakunnan tasolla saadaan 
neuvottelutulos, paikallisia neuvotteluja voidaan jatkaa. Kaupungin vuosityöaikatyöryhmässä 
keskusteltiin työajan seurannasta ensi lukuvuoden aikana muutamassa peruskoulussa. OAJ:n 
Tampereen paikallisyhdistyksen hallitus ei kuitenkaan katsonut seurantaa aiheelliseksi ensi 
lukuvuonna, joten sitä ei tehdä. 
 
 
TUOMIOISTUINVALITUKSET MUUTTUIVAT MAKSULLISIKSI 
 
Virka-asioita koskeva muutoksenhaku tuomioistuimessa on muuttunut kaikissa asioissa 
maksulliseksi vuoden alusta lukien. Aiemmin muutoksenhaku oli maksutonta. Maksullisuus koskee 
hallinto-oikeudelle jätettäviä, muun muassa virkasuhteeseen liittyviä kunnallisvalituksia. Niitä 
voivat olla esimerkiksi virkavaalivalitukset, virkasuhteen päättämiseen liittyvät valitukset, 
lomautus, viran osa-aikaistaminen, virantoimitusvelvollisuuden muuttaminen, virkasiirto ja virasta 
pidättäminen. Niin ikään perusteettoman määräaikaisuuden tai ketjutuksen takia hallinto-
oikeudelle jätetystä korvaushakemuksesta peritään jatkossa tuomioistuinmaksu.  
 
 
Image courtesy of Kittisak at FreeDigitalPhotos.net 

Hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu on 
jatkossa 250 euroa ja Korkeimmassa hallinto-
oikeudessa 500 euroa. Maksuvelvollisuus 
koskee 1.1.2016 tai sen jälkeen hallinto-
oikeudessa vireille pantuja kunnallisvalituksia ja 
korvausvaatimuksia tai Korkeimmalle hallinto-
oikeudelle tehtyjä jatkovalituksia. 
Maksuvelvollinen on asian vireille panija tai 
hänen edustajansa.  
Oikeudenkäyntimaksua ei kuitenkaan peritä, jos 
muutoksenhakutuomioistuin muuttaa 
valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan 
eduksi. Kuntatasolla tehtävät 
oikaisuvaatimukset ovat edelleen maksuttomia. 
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KILPAILUKYKYNEUVOTTELUT KÄYNNISSÄ 
 
Työmarkkinakeskusjärjestöt saavuttivat 29.2.2016 neuvottelutuloksen kilpailukykysopimuksesta. 
Sopimusalakohtaiset neuvottelut ovat nyt käynnissä ja valmista pitäisi tulla touko- kesäkuun 
vaihteeseen mennessä. Neuvottelut koskevat mm. paikallista sopimista ja vuotuisen työajan 
pidentämistä.  
 
MIKSI EI PALKATTOMILLE VAPAILLE 
 
Tampere suosittelee työntekijöilleen palkattomien vapaiden ottamista, jotta kaupungin talous 
kohentuisi ja jotta ei tarvitsisi käynnistää yhteistoimintamenettelyä esim. lomauttamisesta. OAJ:n 
Tampereen paikallisyhdistyksen hallitus puolestaan on kehottanut jäseniään pidättäytymään ko. 
vapaista.  
 
Opetusalalla palkattomien vapaiden ottaminen on hankalaa, koska opettaja tarvitsee lähes aina 
sijaisen ja sijaisen palkkaaminen taas ei näihin ns. taloudellisiin vapaisiin ole sallittua. Oman viran 
ohella hoidettu opetus saattaa johtaa perusopetus- ja lukiolain rikkomiseen, ja lisäksi se 
kuormittaa kollegaa kohtuuttomasti.  
 
Jos opettaja nyt ottaa taloudellista palkatonta vapaata, hän ikään kuin lomauttaa itse itsensä. 
Kuitenkin lomautus on aina työnantajan yksipuolinen toimenpide, jonka seurauksista työnantaja 
myös kantaa vastuun. 
 
 
 
JOTAKIN ROTIA 
 
 
OAJ:n Joku roti -kampanja kehottaa opettajia mm. tarkkailemaan omia tekemisiään ja työaikaansa.  
 
Yhteissuunnitteluaika on edelleen kolme 
tuntia viikossa, ja siihen pitää mahtua myös 
uuden opetussuunnitelman aiheuttamat 
yhteistyövaatimukset. Koulujen 
opetussuunnitelmia ja 
lukuvuosisuunnitelmia tehtäessä kannattaa 
pitäytyä olennaisessa, jotta voimavarat 
riittävät suunnitelmien toteuttamiseen.  
 
 
 
Hilkka Korjus 
 
Pääluottamusmies JUKO/OAJ 
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TYÖSUOJELUVALTUUTETUN PALSTA 

 

SISÄILMAEPÄILYJEN HOITAMISESTA 
 
Sisäilma on hyvää, jos käyttäjät ovat siihen tyytyväisiä tai siinä ei ole epäpuhtauksia, jotka voivat 
aiheuttaa terveyshaittaa. 
 
 
Millaisia sisäilmaoireet voivat olla? 
 
Ärsytysoireet: esim. hengitystieoireet, silmäoireet ja iho-oireet 
Yleisoireet: esim. väsymys, päänsärky ja pahoinvointi 
Tulehdukset: esim. keuhkoputki-, poskiontelo- ja korvatulehdukset 
Pitkäaikaissairaudet: esim. allerginen nuha, astma ja homepölykeuhko 
 
Sisäilmaoireet ovat tavanomaisia oireita, mutta kaikki tavanomaiset oireet eivät johdu 
sisäilmaongelmista. Sisäilmaoireille on tyypillistä, että niitä esiintyy ongelmatilassa oleskeltaessa ja 
että oireet helpottuvat muualla. Takaisin ongelmatilaan tullessa oireet ilmaantuvat uudelleen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Image courtesy of stockimages at FreeDigitalPhotos.net 
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Epäiletkö sisäilmaongelmaa? 

Ilmoita sisäilmaepäilystäsi omalle esimiehellesi ja hakeudu työterveyslääkäriin. Pyydä lääkäriltä 

lausunto viittaako oireilusi sisäilmaongelmaan. Voit ilmoittaa epäilystäsi myös yksikkösi 

työsuojeluasiamiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle. 

 

SISÄILMAOHJEISTUKSEN TOIMINTAMALLI           

 

             Image courtesy of Master  isolated  images atFreeDigitalPhotos.net 

Vaihe 1. Esitutkinta työpaikalla 

Esimies ilmoittaa isännöitsijälle, 

pyytää oirekyselyn 

työsuojeluvaltuutetulta, huolehtii 

sisäilmaolosuhdelomakkeiden 

täyttämisestä tiloittain, kertoo 

työpaikalla asian etenemisestä.  

 

Vaihe 2. Alustavat rakennukseen 

liittyvät selvitykset 

Isännöitsijä tilaa siivottavuuden 

arvioinnin ja teknisen tarkastuksen 

kohteelle sekä tiedottaa 

havainnoista ja tutkimuksista 

käyttäjää. 

 

Vaihe 3. Sisäilmatyöryhmätoiminta 

Isännöitsijä kutsuu koolle sisäilmatyöryhmän. Sisäilmatyöryhmä käy läpi tehdyt tutkimukset, sopii 

jatkotoimenpiteistä, sopii tiedottamisesta, päättää tilan käytön turvallisuudesta, päättää käyttäjien 

suojaustoimista, tiedottaa asian etenemisestä ja tutkimustuloksista avoimesti käyttäjiä. 

 

Vaihe 4. Korjaus 

Isännöitsijä laatii aikataulun, varaa määrärahat, käynnistää tarvittaessa väistötilan selvittämisen, 

järjestää irtaimiston puhdistus- ja muuttopalaverin ennen muuton ja remontin alkamista. 

Rakennuttaja valvoo korjauksen, hankkii pätevät suunnittelijat, kilpailuttaa urakoitsijat, teettää 

kustannusarvion, laatii aikataulun, tiedottaa korjauksen etenemisestä sisäilmatyöryhmää ja 

käyttäjää.   
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Vaihe 5. Seuranta 

Sisäilmatyöryhmä teettää oirekyselyn työntekijöille aikaisintaan 6kk remontin valmistumisesta ja 

tiedottaa tuloksista käyttäjää. 

 

Ilmoitusvastuu terveydestäsi on sinun, myös sisäilmasta työpaikallasi!                                       

    

        

Raimo Laaksonen 

Työsuojeluvaltuutettu 
 
0408064714, raimo.laaksonen@tampere.fi 
     

                                               
 
Hyvinvointipalvelut 
Varhaiskasvatus ja perusopetus 
käyntiosoite: Keskustori 4 
postitusosoite: Voimakatu 11 
33100 Tampere 
www.tampere.fi 
 
 

 


