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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 

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 

 
KUNTATYÖNANTAJAT NÄYTTÄÄ KARVANSA  
– LUOTTAMUS KOULUTOIMENJOHTOON KOETUKSELLA 
       

  

 

Kuntatyönantajat ovat ottaneet käyttöön syndikaattimenetelmät. Tampereen kaupunki on 
liittymässä Kuntatyönantajien suurten kaupunkien opettajavastaiseen kampanjaan. Uusien, 
lukuvuoden 2015–2016 alusta aloittavien opettajien työvuoden palkasta aiotaan leikata noin 
puolentoista viikon (n. 2,5 %) osuus. Vastaavaa palkanleikkausta ei olla tekemässä millekään 
muulle henkilöstöryhmälle. Hankkeen yksipuolisuus näkyy hakuilmoituksessa, jossa Tampereen 
kaupunki palkkaa konsernihallintoonsa uutta lakimiestä 1.5.2015 lukien. Kyseinen päivä on Vappu 
ja sen jälkeen on viikonloppu ja ensimmäinen työpäivä on 4.5.2015. Tämä osoittaa, että räikeä 
syrjintä kohdentuu vain opettajiin.  Näin toimiessaan Tampereen kaupunki rikkoo henkilöstön 
yhdenvertaisen kohtelun periaatetta. 
 
Kunnallinen itsehallinto on koetuksella. Tähän Kuntatyönantajan opettajavastaiseen kampanjaan 
kuuluu yhdenmukaiset toimintatavat. Virkailmoituksissa ei kerrota työsuhteen tarkkaa 
alkamisajankohtaa. Virkojen auki julistamisilmoituksessa käytetään sananmuotoa ”virkasuhde 
alkaa elokuussa 2015”, mikä on harhaanjohtavaa pitkä vakiintunut käytäntö huomioiden. Se on 
myös hyvän hallintotavan vastaista. Tampereen kaupunkia ohjaillaan Kuntatyönantajien 
kampanjatoimistosta. 
 
Mikäli uudet opettajat palkataan näin, Tampereen kaupunki rikkoo tällä toimenpiteellä kunnallisesta 
viranhaltijasta säädettyä lakia (11.4.2003/304) sen 11 § osalta (”Työnantajan on huolehdittava 
siitä, että viranhaltijalle annetaan virkasuhteesta johtuvat etuudet ja oikeudet sellaisina kuin ne 
hänelle kuuluvat”) sekä 12 § (”Työnantajan on kohdeltava viranhaltijoita tasapuolisesti, ellei siitä 
poikkeaminen ole viranhaltijoiden tehtävät tai asema huomioon ottaen perusteltua”). Myös tuore 
Yhdenvertaisuuslaki (30.12.2014/1325) velvoittaa viranomaisen (5 §) arvioimaan 
yhdenvertaisuuden toteutumista toiminnassaan ja ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin 
yhdenvertaisuuden toteutumisen edistämiseksi ja erityisesti työnantajan (7 §) on arvioitava 
yhdenvertaisuuden toteutumista työpaikalla ja työpaikan tarpeet huomioon ottaen kehitettävä 
työoloja sekä niitä toimintatapoja, joita noudatetaan henkilöstöä valittaessa ja henkilöstöä 
koskevia ratkaisuja tehtäessä. 
 
Jos Tampereen kaupunki pysyy aikomuksessaan, TOAY tulee ohjeistamaan opettajia 
pidättäytymään yhteydenpidosta työpaikalleen tai menemisestä työpaikalleen ennen lukuvuoden 
ensimmäistä VESO-päivää, yleensä 10.8.2015. Tällä menettelyllä tulemme tukemaan nuorten 
opettajien yhdenvertaista kohtelua jatkossa. TOAY tietää tätä suositellessaan, että koulutyön 
aloitus voi olla sekavaa ja oppilaiden opetus saattaa alkuvaiheessa siitä kärsiä, mutta tätä 
työnantajamme näyttää nyt tahtovan.  
 
TOAY kehottaa jäseniään heidän harkitessa irtisanoutumista lukuvuoden päättyessä esim. toisen 
työnantajan palvelukseen siirtymisen johdosta irtisanoutumaan vasta 10.8.2015 lukien. 
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EDUSKUNTAVAALIEN LOPPUKIRI – TULEEKO KOULUTUSVAALIT 
 
TOAY järjestää toimistolla perjantaina 10.4.2015 perinteisen vaalitentin, jossa voimme aidosti 
keskustella opettajia kiinnostavista kysymyksistä. Mukaan ovat ilmoittautuneet seuraavat 
eduskuntavaaliehdokkaat: 
 
- Jouni Ovaska, Keskusta, nro 35 
- Johanna Loukaskorpi, SDP, nro 48 
- Leena Kostiainen, Kokoomus, nro 106 
- Tiina Elovaara, Perussuomalaiset, nro 119 
- Sinikka Torkkola, Vasemmistoliitto, nro 154 
- Olli-Poika Parviainen, Vihreät, nro 164 
  
Tilaisuus alkaa klo 17:00 ja sitä ennen on tarjolla pientä iltapalaa. Tule ajoissa paikalle! 
 
 
TOAY – vahvasti opettajan asialla 
 
Jukka Eero Vuorinen 
TOAY:n puheenjohtaja 
    

 

 

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

 

TOAY:n KEVÄTKOKOUS TIISTAINA 21.4.2015 KLO 18.00 (ILTAPALA KLO 17.30 ALKAEN) 
 
 
 
Kevätkokous pidetään TOAY:n toimistolla (Otavalankatu 9 A, 2 krs) tiistaina 21.4.2015. 
Ohjelmassa aluksi Tampereen kaupungin tilaajaryhmän johtaja Kari Hakarin esitys Tampereen 
kaupungin toimintamallin muutoksesta opettajan näkökulmasta. Kokouksessa käsitellään lisäksi 
kevätkokouksen sääntömääräiset asiat.  
 
 

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

 

 

OAJ PIRKANMAA KOULUTTAA: ”OPETTAJAN OIKEUDET, VASTUUT JA 

VELVOLLISUUDET” 

 

Kouluttajana OAJ:n lakimies Erkki Mustonen. 
 
Aika: torstai 23.4.2015 klo 17-20 (kahvitarjoilu klo 16.30) 
Paikka:Tammerkosken lukion auditorio, Sammonkatu 2, Tampere 
 
Ilmoittautumiset:https://my.surveypal.com/Opettajan-oikeudet - -vastuut-ja-velvollisuudet-23.4.2015 
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PÄÄLUOTTAMUSMIES TIEDOTTAA    
       
     

LM-VAALIT KAUDELLE 2015 – 2018 JUKO/OAJ 
Ryhdy ehdokkaaksi! 
 
 
Nykyisten perusopetuksen ja lukion jukolaisten luottamusmiesten kausi 
päättyy 31.7. ja uusi kolmevuotiskausi alkaa 1.8.2015. Luottamusmiesvaalien 
järjestäjänä toimii OAJ:n Tampereen paikallisyhdistys. Tampereen kaupungin 
palveluksessa oleville yleissivistävän opetusalan ja työväenopiston 
OAJ:läisille jäsenille valitaan pääluottamusmies, varapääluottamusmies, 
luottamusmiehet ja varaluottamusmiehet. Ammatillisille opettajille valitaan plm 
ja luottamusmiehet erikseen. 
 
Virka- ja työehtosopimuksen mukaan pääluottamusmiehen ja luottamusmiehen tulee olla  
 

- Tampereen kaupungin viranhaltija/työntekijä 

- perehtynyt edustamiaan viranhaltijoita/työntekijöitä koskeviin säännöksiin, määräyksiin ja 

sopimuksiin sekä kunnan olosuhteisiin 

- pääluottamusmieheltä edellytetään lisäksi laajaa kunnan olosuhteiden tuntemista 

 
Koulujen yhteysopettajille on lähetetty ilmoitustaululle kiinnitettävä kirje, jossa on 
ilmoittautumisohjeet ja aikataulut. 
 
Nykyiset Tampereen kaupungin yleissivistävän koulutuksen luottamusmiehet: 
 
Hilkka Korjus, lehtori, päätoiminen pääluottamusmies 
Heikki Tanskanen, lehtori, varapääluottamusmies (lukio) 
Tuomo Hakkarainen, erityisluokanopettaja (erityisopetus) 
Riitta Sompa-Hokkanen, luokanopettaja (1 – 6 lk) 
Pia Lepola, lehtori (7 – 9 lk) 
Tiina Ahde, lehtori (lukio)  
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Tampere leikkaa uusien opettajien palkkoja   
 
 

 
 
Tampereen kaupungin perusopetuksessa ja 
lukiotoimessa on ollut helmikuussa haettavissa 
opettajien virkoja ja virkasuhteisten tuntiopettajien 
toimia. Perusopetuksen virkojen alkamis-
ajankohdaksi ilmoitettiin epämääräisesti elokuu, ja 
lukion osalta virkojen alkamisajankohtaa  
ei mainittu lainkaan.  

 
 
 
                                      

 
                                  Image courtesy of adamr at FreeDigitalPhotos.net

    

Henkilöstöjohtaja Niina Pietikäisen mukaan virkojen alkamisajankohdasta ei ole tehty päätöstä 
vaan kyseessä on työnjohdollinen ohjaus, jonka mukaan peruskoulun ja lukion virkojen 
alkamisaika on suunnittelupäivä 10.8.2015. Perinteisesti ja vakiintuneen käytännön mukaan uusien 
opettajien virat on täytetty 1.8. alkaen, jolloin myös uusi lukuvuosi alkaa. 
 
 
     
Menettelyä on perusteltu mm. työntekijöiden tasa-arvoisella kohtelulla. Opettajien 
palkkausjärjestelmä on kuitenkin erilainen muihin ammattiryhmiin verrattuna. Opettajan palkka on 
kokonaisuus, jossa palkka on virkaehtosopimuksessa kohdistettu koko lukuvuoden (1.8.-31.7.) 
ajalle. Nyt Tampere aikoo jättää osan palkasta maksamatta, mikä asettaa uudet opettajat 
eriarvoiseen asemaan aikaisemmin palkattuihin nähden. Eriarvoinen ja syrjivä kohtelu kohdistuu 
erityisesti uusiin/nuoriin opettajiin. Kyseessä on selkeä opettajiin kohdistuva palkanleikkaus, joka 
on verrattavissa säästötoimena lomautukseen. Työnantaja ei OAJ:n näkemyksen mukaan voi 
perusteetta palkata opettajia lukuvuoden ensimmäisestä suunnittelupäivästä lukien. 
 
OAJ on ryhtynyt jatkotoimiin ja mm. lähettänyt valvontakirjeen Kunnalliselle työmarkkinalaitokselle. 
TOAY ja OAJ:n Tampereen paikallisyhdistys jatkavat paikallisella tasolla vaikuttamista siihen, että 
opettajat palkattaisiin lukuvuoden alusta normaalikäytännön mukaisesti. OAJ:n hallitus on tehnyt 
päätöksen, ettei työaikakokeiluja voida aloittaa niissä kunnissa, joissa on opettajien 
palkanleikkauksia. Virkojen aloittamisajan myöhentäminen on tällainen leikkaus. 
 
Mikäli uuden viran Tampereelta saava opettaja on jo vakinaisessa virkasuhteessa muualla, hänen 
on syytä irtisanoa itsensä vasta Tampereen suunnittelupäivästä lähtien.  
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Vuosityöaikakokeiluista – kokeilua ei Tampereella 2015 
 
 

Tampereen perusopetukseen on perustettu opettajien vuosityöaikakokeilun suunnitteluryhmä, 
jonka puheenjohtajana toimii tuotantojohtaja Kristiina Järvelä. Ryhmän muut jäsenet ovat 
henkilöstöpäällikkö Riitta Hannelius, aluejohtaja Päivi Ikola, erikoissuunnittelija Raita Heinänen, 
rehtori Pekka Jokela sekä OAJ:n edustajina Anne-Marie Grahn-Saarinen, pääluottamusmies 
Hilkka Korjus, Tiia-Pauliina Niemi, Sirkka Saarikoski (OAJ:n Tampereen paikallisyhdistyksen pj) 
sekä Riitta Sompa-Hokkanen. Ryhmä on kokoontunut tämän vuoden puolella kaksi kertaa.  
 
OAJ:n päätavoite mahdollisessa kokeilussa on kaiken opettajan tekemän työn saaminen 

palkanmaksun piiriin ja korvattavaksi. Kunnallinen 
työmarkkinalaitos ja OAJ neuvottelevat keskustasolla 
sopimusrungosta, jota paikallistasolla sovellettaisiin. 
Tampereella tarkoituksena ei ole, että kaikki koulut 
kokeilisivat, vaan kokeilu rajoittuisi yhteen tai 
muutamaan kouluun. Lukuvuonna  2015-16 kokeilua ei 
voida aloittaa mm. sen vuoksi, ettei OAJ:n hallitus 
myöntäisi  
kokeilulupaa Tampereelle uusien opettajien 
palkanleikkauksen takia. Keskustason neuvottelut 
sopimusrungosta ovat myös kesken.  
 
Jotta vuosityöaikakokeilun voisi aloittaa, tarvitaan sekä 
OAJ:n Tampereen paikallisyhdistyksen että OAJ:n 
hallituksen hyväksyntä. Lisäksi OAJ:n hallitus on 
linjannut, että yksittäisen jäsenen osallistuminen 
kokeiluun on vapaaehtoista. 
 
Mikäli kokeilusopimukseen liittyvistä asioista päästään 
yksimielisyyteen ja halukkaita kokeilukouluja ja 
kokeilijoita löytyy, kokeilu voisi alkaa syksyllä 2016. 

  
 
 
 

          Image courtesy of Suat Eman at FreeDigitalPhotos.net 
 

 

     

Aurinkoista kevättä!         

Hilkka Korjus 

pääluottamusmies JUKO/OAJ 
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Työsuojeluvaltuutetun kuulumisia 
 
 

Aloitin perusopetuksen työsuojeluvaltuutetun työn aprillipäivänä 2014. 
 
Olen ollut kuluneen vuoden aikana mukana useassa työn vaarojen arvioinnin ja terveydellisten 
olojen tarkastuksessa, joka pidetään koululla noin kolmen vuoden välein. Nykyään saan toimia 
tarkastuksessa puheenjohtajana. 
 
Koulun työn vaarojen ja terveydellisten olosuhteiden arviointia tehdään moniammatillisessa 
yhteistoimintakokouksessa, jossa ovat asiantuntijoina rehtori esittelijänä, koulun 
työsuojeluasiamies, aluejohtaja, suunnittelija, työnjohtaja, ruokapalvelusuunnittelija, 
työterveyshoitaja ja terveysviranomainen. Työn vaarojen ja terveydellisten olojen arviointiin 
käytetään lomakkeistoa, joka löytyy Työturvamonitori ohjelmasta. Lomakkeiston avulla havaitut, 
arvioidut ja riskipisteytetyt koulutyön vaarat kootaan kokouksessa pöytäkirjaksi. Työterveyshoitaja 
tekee kokouksessa esille tuodun tiedon sekä sähköisen henkilöstökyselyn pohjalta 
työpaikkaselvitysraportin työterveyshuollon näkökulmasta. 
 
 
Kouluissa tehdään myös aluehallintoviraston työsuojelutarkastajan johtamia 
työsuojelutarkastuksia. Näissäkin tarkastuksissa saan olla mukana henkilöstöedustajana 
kehittämässä koulujen työsuojeluasioita. 
 
Edellä mainitut tarkastukset ja muu työsuojelutyö tuottavat koululle parempia fyysisiä, psyykkisiä ja 
sosiaalisia olosuhteita. Työ on pitkäjänteistä ja koulun toimintakulttuuriin vaikuttavaa. 
 
Työsuojeluvaltuutetun työn pääasiallisena perustana on työturvallisuuslaki ja työsuojelun 
yhteistoimintalaki. Koulujen työn perustana on puolestaan perusopetuslaki ja opetussuunnitelma. 
 
Työsuojeluhenkilöstön työtä määrittävissä kahdessa laissa korostetaan mielestäni 
yhteistoiminnallisuutta, yhteisesti oppimista ja yhdessä tekemistä. Niin on myös tulevassa 
opetussuunnitelmassa. 
 
Yhteistoiminnassa osallistavaa ja vuorovaikutteista sekä turvallista ja terveellistä koulun 
toimintakulttuuria kehitellen. 
 

Hyvää aprillipäivää. 
 
Jouni Kaipainen 
 
Työsuojeluvaltuutettu 
Perusopetus 
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ILMOITA MUUTOKSISTA! Näin pidät OAJ:n jäsentietosi ajan tasalla 
 
 
Kun jäät opiskelemaan, palkattomalle 
virkavapaalle, vuorotteluvapaalle, 
työttömäksi tai äitiyspäivärahakaudelle, 
niin jäsenmaksusi jatkuu alennettuna. 
Ilmoita muutoksista aina joko sähköisesti 
OAJ:n jäsensivujen (www.oaj.fi) kautta 
tai Opettaja-lehden välistä löytyvällä 
yhteys- ja jäsentietojen 
muutoslomakkeella. 

 
 
 
 
 

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

 

                     

 
                     Image courtesy of  anankkml at FreeDigitalPhotos.net 

 
 
 
 

Hyvää Pääsiäistä!                                                                               
 
 
 
TOAY:n hallitus ja toimisto 

http://www.oaj.fi/

