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TOAY              
 

Toimisto on avoinna ma-to klo 12-16  
Huom. Toimistolla ei ole kesäpäivystystä ajalla 7.-12.6.2016  sekä 23.6.-7.8.2016 
 

 

Toimiston yhteystiedot:              Facebook-sivut:     

Puhelinnumero: 03-2237 930                 Tampereen opettajien ammattiyhdistys TOAY 
Sähköposti: toimisto@tampereenopettajat.fi,     Kotisivut: www.tampereenopettajat.fi 
virkistys@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 
 

TAMPEREEN KAUPUNGIN TYLY LINJA 

SAA JATKOA 

 

Viime tiedotteessa kerroin, miten TOAY:n 
iskuryhmä oli ollut esittelemässä kaupunkia 
vetävän nelikon valtuustoryhmien 
puheenjohtajille Tampereen kaupungin 
perusopetuksen katastrofaalisen huonoa 
tilaa. Yhteysopettajilta saatu palaute  
pysäytti apulaispormestarit. Mikä oli sitten 
lopputuloksena? Lautakunta 
käsittämättömässä viisaudessaan  
päättikin leikata lisää. 
   
  
Lasten ja nuorten palvelujen lautakunta oli 
päättänyt 29.10.2015, että Tampereella 
perusopetuksen vähimmäistuntimäärä 
ylitetään kuudella tunnilla seuraavasti: 
1) 3. vuosiluokalle yksi vuosiviikkotunti 
matematiikkaan 
2) 4. vuosiluokalle yksi vuosiviikkotunti 
ympäristöoppiin 
3) 6. vuosiluokalle yksi vuosiviikkotunti 
kuvataiteeseen 
4) 5. vuosiluokalle yksi vuosiviikkotunti 
äidinkieleen ja kirjallisuuteen 
5) 2. vuosiluokalle yksi vuosiviikkotunti 
matematiikkaan 
6) 1. vuosiluokalle yksi vuosiviikkotunti 
ympäristöoppiin 
 
Näiden tuntien kustannukset vuositasolla 
olisivat noin 1 miljoonaa €.  
 
Sitten kyseinen lautakunta 12.5.2016 pyörsi 
päätöksensä ja päätti, että 
opetussuunnitelman muutoksen 

velvoitteiden toteuttamiseksi ja 
oppilasmäärän kasvuun vastaamiseksi 
ehdotetaan edellä mainitun päätöksen 
muuttamista siten, että kuuden 
vähimmäistuntimäärän ylittävän 
vuosiviikkotunnin sijaan Tampereella 
ylitetään valtakunnallinen minimituntimäärä 
vain kahdella vuosiviikkotunnilla.  
 
Kaksi vuosiviikkotuntia kohdennetaan 
ensimmäiselle ja toiselle vuosiluokalle 
esimerkiksi ilmiöpohjaisen oppimisen 
ympäristötiedon ja kielisuihkuopetuksen 
mahdollistamiseen. Tällöin vuosiviikko-
tuntimäärä on kokonaisuudessaan 224. 
 
Tämä tuntijako on voimassa vähintään 10 
seuraavaa vuotta. Koulupuolen päättäjät 
aivan vapaaehtoisesti ja yksipuolisesti 
päättivät leikata ja aiemmin tehtyjen 
leikkausten päälle vielä vähintään yhteensä 
10 miljoonaa €. 

 
 
 



Asian käsittelyn kuluessa lautakunnan 
puheenjohtaja ehdotti lisäponnen, että 
lautakunta edellyttää, että säästyvä  
resurssi käytetään kouluilla ryhmäkoon 
pienentämiseen, esim. jakotunteihin tai 
samanaikaisopetukseen. Ja simsalabim ja  
nyt onkin sitten ensi lukuvuodeksi käytössä 
vajaat yksi miljoona ”ylimääräistä”. Ja nyt 
pitää muistaa, mistä lähdettiin. Kaupunki 
talousarviossaan ensin leikkasi 2,7  
miljoonaa €, vaikka tiedossa oli 
oppilasmäärän kasvu lähes tuhannella 
oppilaalla. 
 
Kaupungin koulutusvastaisuus saa jo lähes 
sipilämäisiä piirteitä. Ensin leikataan paljon ja 
sitten annetaan vähän. Sipilän hallituksen 3 
miljardin € koulutusleikkauksia hyvitetään 
300 miljoonan € kärkihankkeilla.  
 
Samaan aikaan tapahtuu muualla, jotta autot 
voivat hurauttaa rantaväylän tunnelin läpi 
nykysuunnitelmien mukaisesti marraskuun 
15. päivä, täytyy Tampereen kaupungin 
kaivaa kukkarostaan lisää rahaa yhteensä 15 
miljoonaa €. Tämä ei ole mikään ongelma. 

 
 

OAJ:N JÄRJESTÖRAKENTEEN 
UUDISTAMISESSA EI PAKKOTOIMIA 
 
Viime tiedotteessa kerroin huolestuneena 
OAJ:n järjestöosaston pyrkimyksistä 
remontoida järjestörakennetta. Kaikeksi 
onneksi OAJ:n valtuusto vain suosittelee 
uutta työnantajakohtaista 
järjestäytymismallia. Tampereella ei nyt 
kannata tehdä mitään. Tredun uusi 
hallintomalli ja Tampere3-hanke muuttavat 
kenttää lähivuosien aikana niin paljon, että 
mihinkään isoihin muutoksiin ei tässä 
vaiheessa ole tarvetta. TOAY jatkaa 
itsenäisenä yhdistyksenä kuten ennenkin. 
 
Kiky-sopimusta odotellessa hyvää kesää 
kaikille jäsenille! 
 
Jukka Eero Vuorinen 
TOAY:n puheenjohtaja 
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Pääluottamusmiehen Palsta 

 
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.–
31.5.) lyhemmissä palvelussuhteissa 
mahdollisten kesäkeskeytyspäivien lisäksi 
myös syys-, joulu-, urheilu- ja pääsiäisloman 
arkipäivät vähentävät lomapäiväkorvausta. 
Arkipäiviä ovat muut päivät paitsi kalenterin 
”punaiset päivät”, 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 > Palkka ja palkkausjärjestelmä).  
 
 
 

 
                Image courtesy of winnond at FreeDigitalPhotos.net 
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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. 

 

         Image courtesy of stockimages at FreeDigitalPhotos.net 
 
 
 
 

 
                                            
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 
 

                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 
  
 
 Image courtesy of  
 
Master isolated images at FreeDigitalPh
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OLETKO JÄÄMÄSSÄ VIRKAVAPAALLE?  
 
 
Palkattomalle virkavapaalle jäävän opettajan 
on vapaata anoessaan syytä ottaa huomioon 
joitakin asioita. Kunnan opetusalan 
virkaehtosopimuksen mukaan opettajalla ei 
ole oikeutta loma-ajan palkkaan, jos hän on 
ollut pitkällä palkattomalla virkavapaalla 
välittömästi ennen koulun lyhytaikaista 
keskeytystä eikä hän ole hakenut vapaata 
koulun/oppilaitoksen loma-ajaksi. Tällaisia 
ovat ennen syys-, joulu-, talvi- ja 
pääsiäislomia pidettävät vapaat.  
 
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 
vapaita (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.  
 
 
 

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.

 
 
 

                

http://www.oaj.fi/
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OAJ:n TAMPEREEN PAIKALLISYHDISTYKSEN LINJAUKSIA  
 
 
 
OAJ:n Tampereen paikallisyhdistys esittää 
tiedotteessaan, että jo aiempina vuosina 
valitut vakituiset viranhaltijat pidättäytyvät 
vapaaehtoisesta käytännöstä käydä koululla 
ennen suunnittelupäivää valmistelemassa 
alkavan lukuvuoden toimintaa.  
 
Virkaehtosopimuksen mukaan opettajalle ei 
voida määrätä työtehtäviä hoidettavaksi 
koulutyön keskeytysaikoina. Pidättäytymisen 
taustalla on kaupungin epätasa-arvoinen 
päätös palkata uudet opettajat vasta 
suunnittelupäivästä alkaen.  
 
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. 
  
 
Aurinkoista kesäaikaa!  
Hilkka Korjus  
Pääluottamusmies 
  
Ps. Kesäkeskeytys koskee myös 
luottamusmiehiä. Ongelmatilanteissa voi 
ottaa yhteyttä OAJ:n puhelinpalveluun. 
Viikkojen 23 - 31 välisenä aikana palvelu 
toimii vain aamupäivisin. Edunvalvontaan ja 
palvelussuhteen ehtoihin liittyvää 
puhelinpalvelua on päivittäin klo 9 - 11 (puh. 
020 748 9780) ja lakipalvelua klo 10 - 11 
(puh. 020 748 9788). 

 
   
 
 

                          
                                                                    Image courtesy of fantasista at FreeDigitalPhotos.net 
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Toiminta-ohjeita kesän työttömyysajalle

Jos työsi päättyy heti kesän alkaessa tai myöhemmin kesällä, varmista heti ansiopäivärahan 

hakeminen seuraavalla tavalla: 

 Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistossa heti työn päättymisen jälkeen (tai jo 

ennen varsinaista päättymistä) ja kerro samalla, että olet Opettajien Työttömyyskassan 

jäsen. Ilmoittautuminen onnistuu sähköisesti osoitteessa www.te-palvelut.fi  

 

 Työttömyyspäivärahan hakuohjeet löytyvät OPETTAJA-lehden numerosta 8 sivulta 40 

(ilmestynyt 22.4.2016) sekä lehden verkkosivuilta osoitteessa: 

http://content.opettaja.fi/epaper/20160422/# sivulta 40. 

 

 Opettajien Työttömyyskassan kotisivujen www.opetk.fi yläpalkissa on 

ansiopäivärahavalikko. Sen kautta löydät ohjeita ja lisätietoja ansiopäivärahasta ja sen 

hakemisesta! 

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

 

Jäsentietojen ajan tasalla pitäminen – ilmoita muutoksista! 

 

Kun jäät opiskelemaan, palkattomalle virkavapaalle, vuorotteluvapaalle, työttömäksi tai 

äitiyspäivärahakaudelle, jäsenmaksuvelvollisuus jatkuu alennettuna. Ilmoita muutoksesta aina 

JÄSENREKISTERIIN, joko OPETTAJA-lehden välissä olevalla muutoslomakkeella tai verkossa 

OAJ:n jäsensivuilla www.oaj.fi -> jäsensivuille.  Muutosilmoituksen saatuaan OAJ:n jäsenrekisteri 

lähettää sinulle valmiit viitesiirrot jäsenmaksujen maksamista varten, eikä jäsenyytesi näin ollen 

katkea. Henkilöjäsen, jolla ei ole ansiotuloja, maksaa alennettua jäsenmaksua jokaiselta täydeltä 

kalenterikuukaudelta. 

OAJ päivittää jäsenten osoitteet Suomen Postista. Riittää, että teet osoitteenmuutoksen sinne. Jos 

et halua osoitteesi päivittyvän postin kautta, merkitse rasti ko. ruutuun. 

HUOM.! Jos työnantaja tai yhdistys vaihtuu, täytä paperinen liittymislomake tai kotisivuilta 

sähköinen siirtymislomake. 

Jäsenyys- ja jäsenmaksuasiat hoituvat JÄSENREKISTERIN kautta puh.020 748 9790                     

ma-to klo 9-14, kesäaikana 20.6.-29.7. ti-to klo 9-14

http://www.te-palvelut.fi/
http://content.opettaja.fi/epaper/20160422/
http://www.opetk.fi/
http://www.oaj.fi/
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Karttakepin hautajaiset Laternassa 4.6.2016  

 

Perinteiset KARTTAKEPIN HAUTAJAISET pidetään Laternassa (Puutarhakatu 11) 

lauantaina 4.6.2016 alkaen klo 20.00.  

                                        

                                                             Image courtesy of Stuart Miles at FreeDigitalPhotos.net 

 

Luvassa disco, musiikkia, dj, tanssia, erikoisdrinkkejä sekä parasta seuraa!  

Narikkamaksu 2,50 €, ei sisäänpääsymaksua.  

(Muistathan, että olemme anniskelualueella -ei omia juomia!) 

 

 

TULE MUKAAN JA TUO KAVERISIKIN! 

TOAY:n VIRKISTYSTOIMIKUNTA 

 

 


