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PUHEENJOHTAJAN PALSTA  
 

 

Tampereen kaupungin toimintamalli 

uudistuu 

Vielä vuosi ja sitten Tampereen kaupungin 

suurella metelillä toteutettu tilaaja-tuottaja 

–toimintamalli on kuopattu. Kesti todella 

kauan tajuta, ettei kyseinen malli kerta 

kaikkiaan toimi – eikä ainakaan koulutuksen 

ja opetuksen puolella. Malli apinoitiin 

Ruotsista, jossa tämä New Public 

Management –ideologiaan pohjaava malli 

havaittiin jo varsin nopeasti 

toimimattomaksi. Meillä tosiasioiden 

tunnustaminen vei kohtuuttoman paljon 

aikaa. Siis vielä ensi vuoden saamme sietää 

päällekkäisiä organisaatiotasoja, 

keinotekoisia neuvotteluasetelmia ja turhaa 

byrokratiaa. Pseudomarkkinoilla toimivan 

TILTUn suurin ongelma oli tietenkin se, että se yrittää tehdä kaikesta inhimillisestä toiminnasta 

suoritteita. Kasvatus ja sivistys eivät ole silloin itseisarvoisia – ne ovat muuttuneet kustannuseriksi. 

Mitä tulee tilaaja-tuottaja –toimintamallin tilalle? Tässä vaiheessa on moni asia vielä auki. Ainakin 

uudistuksen tavoitteet ovat ylevät. Jokaisen kuntalaisen ja meidänkin Tampereen opettajien 

ammattiyhdistyksen väen on oltava nyt valppaana. Uudella toimintamallilla ajetaan toivottavasti 

aidolla tavalla asiakaslähtöisyyden, osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien vahvistamista. 

Oikein ymmärrettynä tämä avaa mahdollisuuksia ja näkymiä koulutason toiminnan 

vahvistamiseen. Kaupunginosatasolla, koulunpolkutasolla tulisi löytää nyt uusia mahdollisuuksia 

kodin ja koulun väliseen dialogiin. Tuotantojohdon (mikä karmea termi, toivottavasti näistä 

päästään eroon nopeasti) käskytyksestä ollaan siirtymässä nykyistä vahvemmin kumppanuuden 

vahvistamiseen.  

Tilaaja-tuottaja –toimintamallin pitkä varjo seuraa meitä vielä kauan. Ensi vuosi tulee olemaan 

järkyttävä. Perusopetuksessa oppilasmäärät kasvavat, mutta samanaikaisesti toimintaan 

osoitetaan 2,7 milj. euroa vähemmän. Jo tänä syksynä tuli 359 oppilasta lisää perusopetukseen. Ja 

vauhti kiihtyy ensi syksynä. Tämä tietää suuria ryhmäkokoja. Luokat tulevat pullistelemaan 

oppilaita ensi syksystä lähtien. Lukiopuolella näkymät ovat vakaampia. Tosiasia lienee se, että 

lukioiden toimintamenoista on jo nyt leikattu niin paljon, ettei siellä ole enää mistä leikata. Jo nyt 

Tampere maksaa eniten suurten kaupunkien vertailussa tiloistaan. 
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SOTE tulee ja TILTU menee 

Ensi vuoden aikana Tampereen kaupunki alkaa sopeutua myös siihen, että kaupungin 

organisaatiota kevennetään sosiaali- ja terveyssektorin verran. Vajaat puolet kaupungin 

toimintamenoista siirtyy Pirkanmaan itsehallintoalueelle. Tämä jos mikä muuttaa kaupungin 

rakenteita ja toimintamallia. Näillä näkymin kasvatus ja sivistys on jäämässä kaupungin 

keskeisimmäksi toiminta-alueeksi. 

Miten kaupungin konsernihallinto varautuu näihin muutoksiin? Loogista olisi, että se alkaisi 

sopeuttaa toimintaansa keventämällä organisaatiotaan. Tampereella ei tehdä näin. Vuonna 2016 

Konsernihallinnolle esitetään komeimmat kasvuluvut. Konsernihallintoa paisutetaan 3,5 % tahdilla 

eli enemmän kuin mitään ydinprosessia. Uusia henkilöitä rekrytoidaan keskushallintoon, vaikka 

pitäisi menetellä päinvastoin. Tampereen kaupungin talousjohto osaa toimia samalla tavoin kuin 

VVM valtion hallinnossa. Se kieputtaa mennen tullen muiden sektoreiden virkamiehiä. Myös 

luottamusmiehet eivät näytä vielä ymmärtäneen, miten tässä nyt näin kävi. 

Edunvalvonta on tarkkaa puuhaa 

Tällaisena aikana opettajien edunvalvonta on haastavaa. Sinne tänne sinkoilee kaikenlaisia 

koepalloja, joilla tähdätään opettajien palkkojen leikkaamiseen. Tässä tiedotteessa lisää 

pääluottamusmiehen osuudessa näistä virityksistä. 

Ensi vuonna olemme aktiivisia monella rintamalla. Tänä syksynä toteutimme yhteissuunnittelu-

työaikakyselyn, jonka tulokset löydät osoitteesta http://www.tampereenopettajat.fi.  Näitä 

tuloksia hyödynnämme edunvalvonnassa.  Opettajien työaikaan kohdistuu nyt suuria paineita. 

Opettajat tekevät jo nyt paljon työtä, josta ei makseta. Tätä työajan harmaata sektoria on nyt 

selvennettävä. Opettajien vuosityöaikakokeiluja tullaan aloittamaan jossain päin Suomea. Mitä 

tapahtuu Tampereella, sen näemme jatkossa. Olemme avoimia kaikille uudistukselle ja toivomme, 

että kaupungin uudistuvan toimintamallin merkeissä yhteinen, että kumppanuus vahvistuu 

nykyisestä. 

 

 

    

 

 

 

Image courtesy of graur razvan ionut  

at FreeDigitalPhotos .net 

 

 

Jukka Eero Vuorinen 

TOAY:n puheenjohtaja 

http://www.tampereenopettajat.fi/
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PÄÄLUOTTAMUSMIEHEN PALSTA 

 

Vuorotteluvapaan ehdot heikkenemässä taas 
 
Vuorotteluvapaalaki muuttui edellisen kerran elokuun alussa 2014. Nyt maan hallitus aikoo kiristää 
vapaan ehtoja entisestään. Lakia ei ole vielä hyväksytty eduskunnassa, mutta hallituksen esityksen 
mukaan se tulisi voimaan jo 1.1.2016. Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta käsittelee 
lakimuutosta joulukuun alussa. Vanhoilla ehdoilla vapaasta voisi sopia tämän vuoden loppuun 
saakka ja vapaa pitäisi aloittaa viimeistään 31.3.2016. TOAY:n tiedotuslehdessä 2/2014 (27.5.2014) 
on juttu nyt voimassaolevan lain 1.9.2014 ehdoista. Ko. tiedotuslehti löytyy TOAY:n verkkosivuilta. 
 
Esitetyt muutokset:  

- enimmäiskesto 180 päivää eli puolet nykyisestä 
- vuorottelun jaksottamisesta luovutaan 
- vaaditaan 20 vuoden työhistoriaa nykyisen 16 vuoden sijaan 
- korvauksen taso kaikilla 70 prosenttia työttömyyspäivärahasta; nyt 80 % yli 25 vuoden 

työurasta  
 
Mikäli olet suunnittelemassa vuorotteluvapaata ja toivot saavasi sen vanhoilla ehdoilla, ota asia 
pikaisesti esille esimiehesi kanssa. Tampereella työnantaja on määritellyt lukuvuosittain 
ajanjaksot, joiksi opettaja on voinut ottaa vuorotteluvapaata. Vuoden 2016 kevätlukukauden jakso 
on 1.1.2016 - 18.6.2016.  
 
 
Vuosityöaikakokeilu - faktaa ja fiktiota 
 
Olen saanut useita yhteydenottoja vuosityöaikakokeiluista. Faktaa on, että keskustasolla OAJ ja KT 
neuvottelevat parhaillaan opettajien vuosityöaikakokeilumallista. Mikäli mallista päästään 
yksimielisyyteen, voidaan paikallisesti alkaa neuvotella sopimuksen soveltamisesta Tampereella 
joissakin kouluissa. Työnantaja ei voi yksipuolisesti määrätä jotakin koulua kokeiluun, vaan siihen 
tarvitaan OAJ:n Tampereen paikallisyhdistyksen päätös ja hyväksyntä OAJ:n hallitukselta. 
 
Joissakin kouluissa on kerrottu varmana tietona, että tietyt koulut aloittavat kokeilun ensi 
lukuvuoden alussa. Tieto ei pidä paikkaansa. Sekaannus johtunee siitä, että työnantaja on 
kehottanut muutamaa rehtoria tiedustelemaan opettajakunnan halukkuutta ryhtyä 
suunnittelemaan kokeilua kertomatta lainkaan aikeistaan toiselle sopimusosapuolelle. 
 
 
 
Rehtoreiden liukuva työaika ei mahdollinen 
 
Rehtoreiden ja virka-apulaisrehtoreiden työajan Timecon-seuranta ja liukuva työaika otettiin 
syyskuun alussa käyttöön ilman että siitä oli käyty asianmukaisia neuvotteluja työnantajan ja 
työntekijäjärjestön kesken. Päätöksen teki elokuussa henkilöstöjohtaja Niina Pietikäinen.  
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Kaupunki on saanut nyt myös Kunnalliselta työmarkkinalaitokselta (KT) tiedon, ettei liukuvan 

työajan käyttö ole OVTES:n mukaan mahdollista eikä siitä voi myöskään paikallisesti sopia. 

Voimassa olevan OVTES:n  mukaan rehtoreille on vahvistettava työaikasuunnitelma, ja sen 

toteutumista on seurattava säännöllisesti. Tampereella aluejohtajat rehtoreiden esimiehinä 

vastaavat tästä. Työaikaa ei voi kuitenkaan määrätä mitattavaksi.  

Tampereella oli muutama rehtori parin vuoden ajan työaikakokeilussa, ja he seurasivat 

työaikaansa tarkasti, niin kuin kokeilun henkeen kuuluu saaden siitä myös korvauksen. Kokeilun 

yhtenä tarkoituksena oli saada eväitä rehtoreiden työajan suunnitteluun, ja tämä käsittääkseni 

toteutuikin. 

 

Palkat nousevat ensi vuoden alusta 
 
 
Työllisyys- ja kasvusopimuksen (Tyka) 
toinen jakso alkaa tammikuussa ja päättyy 
tammikuun lopussa 2017. Peruskoulun ja 
lukion OVTES:n mukaisia palkkoja 
korotetaan tammikuun 2016 alusta lähtien 
0,4 prosentilla. Samalla yleiskorotuksella 
nostetaan myös henkilökohtaisia lisiä sekä 
euromääräisiä lisiä ja tuntipalkkioita. 
Yksityisissä oppilaitoksissa 0,45 prosentin 
korotukset tulevat voimaan 1.2. OVTES:n 
sopimusalueen pienempi korotusprosentti 
johtuu mm. siitä, että samalla sovittiin 
joistakin muutoksista, jotka tulevat 
voimaan 1.8.2016. Muutoksia tulee 
esimerkiksi apulaisrehtoreiden 
opetusvelvollisuuden  
huojentamismahdollisuuksiin.                                                         
   
  

Image courtesy of Stuart Miles at FreeDigitalPhotos.net 

 
 
Lukioresurssin laskentatapa suuria lukioita suosivaksi 
 
Lukioresurssitunteja koskeva sopimusmääräys muuttuu 1.8.2016. Muutoksen taustalla on 
lukioiden koon kasvuun varautuminen. Nyt resurssituntien määrä on lukiota kohden 20 
viikkotuntia, johon lisätään 0,14 tuntia opiskelijaa kohden. Jatkossa tuntien määrä on lukiota 
kohden 14 viikkotuntia, johon lisätään 0,17 tuntia opiskelijaa kohden. Lukuvuoden 2016-17 ajan 
lukiokohtainen tuntimäärä on kuitenkin 14,75, johon lisätään 0,17 tuntia/opiskelija.  
Lukioresurssin käyttökohteet pysyvät samoina: rehtorin ja opettajakunnan lukion tavoitteiden 
saavuttamisen kannalta tärkeiksi pidettyihin työsuunnitelmassa opettajalle osoitettuihin töihin ja 
tehtäviin kuten yo-kirjoituksiin kuuluvien kokeiden valmistavaan tarkistamiseen ja lukion 
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päättötutkintoon kuuluviin suullisiin kuulusteluihin. Vaihtoehtoisesti voidaan päättää pienemmän 
resurssin käyttämisestä, jolloin kyseisiin luokan ulkopuolisiin tehtäviin käyttämätön tuntimäärä on 
käytettävä opetustyöhön. Asiasta päätetään lukuvuodeksi kerrallaan.  
 
Soveltamisohjeen mukaan lukioresurssista on käytettävä 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 mukaiset neuvottelut. 
 
 
Harjoittelijoiden ohjaaminen edelleen jäissä 
 
 
OAJ:n Tampereen paikallisyhdistys ei ole muuttanut vuonna 2014 tehtyä linjaustaan, jossa se 
kehottaa jäseniään pidättäytymään kaikista ohjaustehtävistä toistaiseksi. Linjauksen taustalla oli 
tuotantojohtajan määräys, jonka mukaan esimerkiksi opetusharjoittelijoita ohjaavien opettajien 
korvauskäytännöt heikkenivät. Tuotantojohtaja ei ole muuttanut silloista määräystään.  
 

 
          Image courtesy of imagerymajestic at FreeDigitalPhotos.net 
 
 
Harjoittelun ohjaaminen, olipa kyse opettajaharjoittelijoista, koulunkäynnin avustajista tms., ei 
kuulu opettajan virkatehtäviin, joten työnantaja ei voi häntä siihen velvoittaa. Asiasta on 
tarkemmin TOAY:n tiedotuslehdessä 1/2014.          
 
 
Voimia lukukauden loppukiireisiin! 
 
Hilkka Korjus 
pääluottamusmies JUKO/OAJ 
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TYÖSUOJELUVALTUUTETUN PALSTA 

 

Sisäilma puhuttaa 

 
Sisäilma-asiat herättävät paljon tunteita. On paljon faktaa, mutta myös fiktiota. On oikeaa asiaa, 
on olettamuksia, huhupuheita, on Googlen kertomaa, on teknistä sanastoa, on asiantuntijuutta, 
mutta mahdollinen oireilu on täysin yksilöllistä ja siksi totta ja aitoa. 

 
Sisäilmaohjeistus pohjautuu Työterveyslaitoksen tilaajan ohjeeseen ja löytyy Looran sivuilta. 
Työpaikan esimiehellä on lakisääteinen velvoite toimia, kun sisäilman laadun havaitaan 
heikentyneen. Tavallisesti työpaikan työntekijä/henkilöstö tuo sisäilmaongelman esimiehen 
tietoon. Esimies ohjaa työntekijän työterveyshuoltoon. Oireiluepäilystä tiedotetaan 
työsuojeluvaltuutettua.  
 
 
Sisäilma on huonoa, jos siinä on 
liikaa sellaisia epäpuhtauksia, jotka 
voivat aiheuttaa käyttäjille 
epämukavuutta, oireilua tai 
terveyshaittaa (huonepöly, 
hiilidioksidi, kuidut, mikrobit, 
rakennuspöly, materiaalipäästöt, 
radon, viemärikaasut ym.) 
Olosuhde tilassa voi aiheuttaa 
käyttäjille epämukavuutta, oireilua 
tai terveyshaittaa (veto, kylmyys, 
kuumuus, tunkkaisuus, poikkeavat 
hajut.) 
   

Image courtesy of David Castillo Dominici at FreeDigitalPhotos.net 

       
  
Sisäilmaongelmiin liitetään neljän tyyppisiä oireita. Ärsytysoireet (hengitysteissä, silmissä, iholla) 
Yleisoireet (väsymys, päänsärky, pahoinvointi) Tulehdukset (keuhkoputkissa, poskionteloissa, 
korvissa) Pitkäaikaissairaudet ja – oireet (allerginen nuha, astma, homepölykeuhko, 
monikemikaaliyliherkkyys)  
 
On tärkeää ymmärtää, että sisäilmasto-ongelmallisissa kouluissa suurimmat epäkohdat liittyvät 
nimenomaan ilmanvaihtoon ja riittämättömään siivoukseen. Home- ja kosteusongelmallisia 
kouluja on vain murto-osa.  
 
Tampereella itäpuolen koulujen keski-ikä on 47 vuotta ja länsipuolella vastaava luku on 62 vuotta. 
Osa kiinteistöistä on elinkaarensa ehtoopuolella mitä tulee käyttäjiin ja neliöiden uusiokäyttöön. 
Osassa kiinteistöjä on huomattavia puutteita. On ikääntyneitä ja monimutkaisia 
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ilmastointilaitteistoja, joiden toimintaa pitää ajanmukaistaa ja tarkistaa. Osassa laitteistojen teho 
ei riitä tai niistä ei voida rakennusteknisesti saada riittävää ilmanvaihtoa ulos. Haasteelliseksi 
ilmanvaihdosta tekee mm. eri yksiköissä vallitseva tilan ahtaus, ryhmien vaihtelevat koot 
suhteessa tilaan sekä alkuperäisten tilojen käyttötarkoitusten muuttaminen tarpeiden 
muuttuessa. Hyvänä esimerkkinä eskariryhmien sullominen koulukiinteistöihin. Kokonaisuuksien 
hallitseminen näyttää olevan vaikeaa ja jopa villiä toimintaa. On esimerkkejä varastotiloista, joita 
on otettu muuhun käyttöön ajattelematta lainkaan ilmanvaihtoa. 
 
 
                           Image courtesy of photostock at FreeDigitalPhotos.net 

 
           
Kiinteistökantaan olisi pitänyt tehdä perusparannuksia ja -korjauksia huomattavasti nopeammalla 
aikataululla. Liian moni kohde on ollut pitkään perusparannuslistalla. Kiinteistöjen hoitoa ja 
kunnossapitoa ei voida toteuttaa, jollei edes välttämättömiin korjauksiin löydy rahoitusta. 
Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738 ja Työsopimuslaki 26.1.2001/55 määrittävät työnantajan 
näkökulmaa sisäilma-asioissa. 
 
Sisäilmaongelmien ratkaisemisessa on tärkeää moniammatillinen yhteistyö. 
Oikea-aikaisella ja totuudenmukaisella tiedottamisella torjutaan huhujen leviämistä ja epäluulon 
ilmapiiriä työpaikalla. Siksi sisäilma-asioissa tiedottamisen tulee olla selkeää ja avointa. Tiedotus 
on tärkeä osa sisäilmasto-ongelman ratkaisuprosessia. Tiedottaminen ja sen suunnittelu 
toteutetaan yhteistyössä Tilakeskuksen, tutkimuksen tekijän, työterveyden ja 
työsuojelutoimijoiden kanssa. 
 
Työviihtyvyydellä, terveellisellä ja turvallisella työympäristöllä on merkitystä työn tehokkuuteen ja 
sairauspoissaoloihin. Hyvä sisäilma ei aiheuta terveyshaittaa! 
 
Raimo Laaksonen 
työsuojeluvaltuutettu   
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Yhdessä työhyvinvoinnin puolesta 

 

Oppilaitosten terveellisyyden ja turvallisuuden tarkastuksesta on ollut voimassa laki jo useita 

vuosia, mutta käytännössä se on tutkitusti toiminut huonosti. Tämä paljastui OAJ:n 

sisäilmaselvityksestä 2012. Sen jälkeen ryhdyttiin toimiin ja nyt THL (Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitos) on julkaissut uuden mallin tarkastusten tehostamiseksi (olen saanut kommentoida uutta 

opasta OAJ:n työhyvinvointityöryhmän puheenjohtajana). 

Tässä kolmen vuoden välein tapahtuvassa tarkastuksessa on tarkoitus koota kaikki osapuolet 

lääkäristä oppilas- ja opiskelijahuoltoon, oppilaisiin ja 

opettajiin olennaisen ääreen. Kyse on monialaisesta 

toiminnasta ja kaikki osalliset osallistuvat arviointiin. 

Tässä työssä opettajat ja esimiehet ovat avainasemassa. 

He kaikki tuovat tarkastuksiin tiedon terveellisyyttä, 

turvallisuutta ja hyvinvointia edistävistä sekä 

vaarantavista tekijöistä. Samoin tärkeistä oppilaiden ja 

opiskelijoiden tuen tarpeesta. 

Nämä oppilaitosten, koulujen tarkastukset ovat 

tärkeitä. Niiden perusteella tehdään mm. 

korjausvaatimuksia, joiden toteuttamista 

työsuojeluvaltuutetut seuraavat tarkasti.  

Työsuojelutoiminnan tavoitteena on turvallinen ja 

terveellinen työpaikka, jossa työnteko on sujuvaa. 

Työsuojelu on meidän kaikkien asia. Meillä kaikilla on 

oma tehtävämme organisaatiomme työsuojelussa. 

Hyvä ja onnistunut työsuojelu vaatii meiltä kaikilta sitä, 

että tiedämme omat vastuumme.   
             Image courtesy of xedos4 at FreeDigitalPhotos.net 

        

Jaksamista kaikille opettajille vaativiin tehtäviinne! 

 

Yhteistyöterveisin Sirkka 

Sirkka Saarikoski 

Tampereen kaupungin toisen asteen koulutuksen työsuojeluvaltuutettu  
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AJANKOHTAISTA ELÄKEASIAA 

 

Eduskunta päätti marraskuun puolivälissä ammatillisten eläkeikien nostamisesta. Mitä 

ammatilliset eläkeiät oikein ovat ja keneen lakimuutos vaikuttaa? Lue lisätietoa OPETTAJA-

lehdestä nro 27/2015 (ilmestynyt 20.11.2015). 

OAJ:n Pirkanmaan alueyhdistys ry järjestää eläkekoulutuksen 15.2.2016. Kutsu ja 

ilmoittautumisohjeet lähetetään tammikuun aikana yhteysopettajille. Kouluttajana toimii OAJ:n 

työmarkkinalakimies Kai Kullaa. Koulutus on tarkoitettu noin kolmen seuraavan vuoden aikana 

eläköityville. Vastaava koulutus on tarkoitus järjestää vuosittain. 
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TAMPEREEN VAKUUTUSKASSAN KORVAUKSET MUUTTUVAT 

 

Tampereen vakuutuskassan korvaukset muuttuvat 1.1.2016 alkaen, mikäli Finanssivalvonta ne 

vahvistaa.  Lisätiedot ja liitteen löydät Tampereen vakuutuskassan sivuilta: 

http://www.tampereenvakuutuskassa.fi/?x118281=218378 . 
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TOAY:n hallitus ja toimisto toivottavat kaikille rauhallista Joulun aikaa! 

http://www.tampereenvakuutuskassa.fi/?x118281=218378

