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Ammattijärjestötoiminnan 
peruskysymysten äärellä

Facklig verksamhet och 
de grundläggande frågorna

Ammattiliittojen toimintakentässä 
on käynyt viime vuosina ja erityi-

sesti viime aikoina poikkeuksellinen 
kuhina. Viime vuosien keskitettyihin 
työmarkkinaratkaisuihin ja eläke-
ratkaisuun on liittynyt monenlaista 
vääntöä, mutta ratkaisuihin on neu-
vottelemalla ja sopimalla päästy.

On tärkeää huomata, että samaan 
aikaan kun työmarkkinajärjestöt ovat 
tehneet lukuisia isoja sopimuksia, ei 
maan hallitus ole pystynyt tekemään oikeastaan 
yhtään kunnon rakenteellista uudistusta. Ei ai-
nakaan sellaisia, jotka olisivat todellisuudessa 
keventäneet julkisen talouden taakkaa tai luo-
neet uusia työpaikkoja. Esimerkiksi työnantajien 
Kela-maksun poistamisen ja miljardin arvoisen 
yhteisöveron laskun tuloksena investoinnit ovat 
vähentyneet, irtisanomiset lisääntyneet ja osin-
got kasvaneet.

Tämän syksyn aikana on pöydällä ollut iso 
kysymys työmarkkinajärjestöjen mahdollisuuk-
sista ja halusta osaltaan edistää Suomen talouden 
ja Suomen viennin kilpailukyvyn paranemista. 
Tämä niin sanottuun Yhteiskuntasopimukseen 
liittyvä prosessi johti jopa suurmielenilmaisuun 
Rautatientorilla 18. syyskuuta.

Yhteiskuntasopimusprosessissa on kyse to-
delle suuren luokan taloudellisista, mutta ennen 
kaikkea periaatteellisista asioista.

Maan hallitus tavoittelee yhteensä 15 pro-
sentin arvoista Suomen viennin kilpailukyvyn 
parannusta. Ensimmäinen 5 prosenttia pitäisi 
saada kasaan tekemällä vuoteen 2021 saakka 
äärimaltillisia, lähellä nollaa olevia työ- ja virka-
ehtosopimuksia. Toinen viisi prosenttia pyritään 
kasaamaan rakenteellisilla uudistuksilla, johta-
misen parantamisella, työhyvinvoinnin lisäänty-
misellä, tuottavuuden parantamisella jne.

Kolmas viisi prosenttia tulisi maan hallituk-
sen ja työnantajien mielestä koota joko 

Inom den fackliga verksamheten 
har en exceptionell situation rått 

under de senaste åren och i synner-
het under den senaste tiden. Det har 
varit en hel del armbrytning om de 
centraliserade arbetsmarknadslös-
ningarna och pensionslösningen, 
men man har alltid nått en lösning 
genom förhandlingar och överens-
kommelser.

Det är viktigt att notera, att sam-
tidigt som arbetsmarknadsorganisationerna har 
ingått många omfattande avtal, har regeringen 
egentligen inte åstadkommit en enda ordentlig 
strukturell reform. Åtminstone inte någon som 
de facto skulle hjälpt upp den offentliga sektorns 
ekonomi eller skapat nya arbetsplatser. Exempel-
vis avskaffandet av arbetsgivarens FPA-avgift och 
en sänkning av samfundsskatten i miljardklass 
resulterade i minskade investeringar och flera 
uppsägningar, medan dividendutdelningarna 
ökade.

Hela hösten har man utrett arbetsmarknads-
organisationernas vilja och möjligheter att bi-
dra till att förbättra den finländska ekonomin 
och öka exportens konkurrenskraft. Processen i 
anslutning till det så kallade samhällsfördraget 
ledde till en stor manifestation på Järnvägstorget 
i Helsingfors den 18 september.

I processen med ett samhällsfördrag handlar 
det om verkligt stora ekonomiska frågor, men 
framför allt om principfrågor.

Finlands regering eftersträvar att förbättra ex-
porten till ett sammanlagt värde av 15 procent. 
De första fem procenten bör uppnås genom oer-
hört måttfulla tjänste- och arbetskollektivavtal 
nära noll fram till år 2021. Följande fem procent 
ska man försöka få ihop genom strukturrefor-
mer, förbättrat ledarskap, bättre välmående på 
arbetet, ökad produktivitet etc.

De sista fem procenten anser regeringen 
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palkkoja alentamalla tai lisäämällä työaikaa ny-
kyisillä palkoilla. Tämä osio on ollut kaikkein 
eniten esillä ja riitaisin osio.

Emme voi mitenkään hyväksyä sitä, että 
pakkolailla rajattaisiin mahdollisuutta sopia työ-
ajoista, lomista, palkoista ja muista työehdoista. 
Käytännössä kaavailtu pakkolaki leikkaisi kaik-
kien opettajien ja julkisen sektorin esimiesten 
lomia. Olisi vain ajan kysymys, koska lailla jat-
kossa alennettaisiin palkkoja ja työaikaa lisättäi-
siin. Tanskassa näin jo tehtiin. Kyse on suurista 
kysymyksistä, kyse on ollut sopimusoikeudesta 
ja sen rajaamispyrkimyksistä.

Suurin osa opettajista on jo useamman vuo-
den ajan osallistunut taloustalkoisiin, koska 
tunteja on leikattu ja sitä kautta palkkataso on 
pudonnut.

Samaan aikaan ollaan tekemässä historialli-
sen valtavia resurssileikkauksia varhaiskasvatuk-
seen, koulutukseen, tutkimukseen ja innovaa-
tiotoimintaan. Niillä on suora yhteys opettajien 
työolosuhteisiin ja opettajien mahdollisuuksiin 
tehdä työnsä niin hyvin kuin he haluavat ja pys-
tyvät.

Ammattijärjestötoiminta on siis mitä ajan-
kohtaisinta ja ammattijärjestöillä on juuri tässä 
ajassa suuri merkitys aivan niiden perustehtäväs-
sä, palkansaajan oikeuksien turvaamisessa.

OAJ:n tämän syksyn erityinen teema on 
Joku Roti -kampanja. Siinä rohkaistaan opettajia 
ja esimiehiä myös itse rajaamaan työmääräänsä 
niihin tehtäviin, jotka opettajalle ja esimiehelle 
kuuluvat. Kampanjan tavoitteena on herättää 
myös keskustelua opettajuuden ytimestä ja nos-
taa se keskiöön. Opettajuuden ydin on oppimi-
sen edistäminen, ei monialainen viranomais-, 
sosiaali-, terveydenhuolto-, talonmies- tai pape-
rityö.

Tässäkin kampanjassa on paikallisyhdistyk-
sellä oma tärkeä roolinsa yhteisen käsityksen 
muodostamisessa työhön kuuluvista tehtävistä. 
Opettaja ja rehtori tai päiväkodinjohtaja kun 
on, aivan oikein, oman työnsä tärkein ohjaaja ja 
suuntaaja.

Nyt jos koskaan ammattijärjestöjä tarvitaan 
ja koko opetus-, kasvatus- ja tutkimusalan on 
pidettävä yhtä!

Olli Luukkainen
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ
puheenjohtaja

och arbetsgivarna att antingen ska tas genom en 
lönesänkning eller genom att öka arbetstiden 
med nuvarande löner. Det här har varit mest på 
tapeten och också det mest omstridda.

Vi kan omöjligen acceptera det faktum att 
man genom en tvångslag skulle begränsa möjlig-
heten att avtala om arbetstider, semestrar, löner 
och andra anställningsvillkor. I praktiken skulle 
den planerade tvingande lagstiftningen skära 
ned semestern för alla lärare och chefer inom 
den offentliga sektorn. Det skulle bara vara en 
tidsfråga när man i framtiden genom lag skulle 
sänka lönerna och öka arbetstiden. I Danmark 
har man redan gjort detta. Det handlar om stora 
frågor; det gäller avtalsrätten och försök till att 
begränsa den här rätten.

De flesta lärare har redan under flera år delta-
git i ekonomiska talkon eftersom man har skurit 
ned på timresursen vilket har resulterat i lägre 
löner.

Samtidigt kommer det att göras historiskt 
stora resursnedskärningar i småbarnspedagogi-
ken, utbildningen, forskningen och innovations-
verksamheten. Dessa påverkar direkt lärarnas ar-
betsförhållanden och lärarnas möjlighet att göra 
sitt jobb så bra som de både vill och kan.

Facklig verksamhet är alltså nu i högsta grad 
aktuellt. En av fackorganisationernas viktigaste 
uppgifter får i dessa tider en särskilt stor betydel-
se, det vill säga att trygga löntagarnas rättigheter. 

OAJ har den här hösten lyft fram temat om 
lärarnas arbetsbild. I kampanjen ”Joku Roti” 
uppmuntras lärarna och cheferna att också själv 
begränsa arbetet till de uppgifter som egentligen 
ingår i jobbet. Kampanjen syftar också till att 
väcka diskussion om att främja lärandet som är 
själva kärnan i lärarskapet. En lärare ska inte vara 
en mångsysslare i tjänstemanna-, social-, hälso-
vårdsuppgifter, inte heller vara gårdskarl eller 
syssla med pappersarbete.

Lokalföreningarna spelar en stor roll också i 
den här kampanjen. Det är viktigt att bilda en 
gemensam uppfattning om de uppgifter som in-
går i arbetet. Läraren, rektorn och daghemsföre-
ståndaren är själv den viktigaste handledaren och 
kompassvisaren för sitt eget arbete.

Sektorn för undervisning, fostran och forsk-
ning måste hålla samman. Nu, mer än någonsin, 
behövs fackföreningarna! 

Olli Luukkainen
Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ
Ordförande
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Sopimisen kulttuuri ja säästöt
Avtalskultur och inbesparingar

Suomalainen työelämä on talviso-
dan päivistä lähtien rakentunut 

sopimisen kulttuurille. Yhteisen hä-
dän hetkellä tammikuussa 1940 sil-
loinen Suomen Työnantajien Keskus-
liitto (STK) tunnusti ammattiliitot ja 
keskusjärjestö SAK:n neuvotteluosa-
puoliksi työmarkkinoita koskevissa 
kysymyksissä. Samalla työnantaja- ja 
työntekijäjärjestöt sopivat, että vast-
edes pyritään löytämään yhteisym-
märrys neuvotteluteitse.

Tätä kirjoittaessani on kulunut reilut kaksi 
viikkoa siitä, kun tasavallan hallitus teki esityk-
sen, jolla vapaata sopimisoikeutta rajattaisiin. 
75 vuotta voimassa olleesta sopimiskulttuurista 
halutaan luopua, ja hallitus esittää ”pakottavaa 
lainsäädäntöä”, jolla rajattaisiin mm. ylityökor-
vauksia ja lomia. Hallitus perustelee esityksiään 
Suomen hintakilpailukyvyn parantamisella ja 
viennin edistämisellä. Hallituksen esitystä vas-
tustavat työntekijäjärjestöt organisoivat Rauta-
tientorille Helsinkiin mielenilmauksen, johon 
osallistui noin 30 000 ihmistä ympäri Suomea. 
Myös OAJ oli mukana vastustamassa pakottavaa 
lainsäädäntöä.

Hallituksen kaavailut heikentävät julkisen 
sektorin naisvaltaisten alojen palkkoja ja lyhen-
tävät lomia vähintään 15 vuotta kunnan tai 
valtion palveluksessa olleilta. OAJ:n jäsenistä 
kärsijöinä olisivat ainakin lastentarhanopettajat, 
aikuiskouluttajat ja rehtorit. Todennäköisesti 
kärsimään joutuisivat myös muut opettajat, sillä 
kuntatyönantaja (KT) on vaatinut heikennyksiä 
myös opettajien palkkoihin ja opetuksettomaan 
aikaan.

Julkisen sektorin rankaisemisen vastapainok-
si hallitus aikoo keventää yksityisten työnanta-
jien sosiaaliturvamaksuja. Rahat kevennyksiin 
saataisiin vähentämällä em. valtion ja kuntien 
palkkamenoja. Lisäksi suunnitellaan kaikkien 
työntekijöiden sairauspoissaoloihin merkittävää 
kiristystä. Mikä vaikutus näillä toimilla on vien-
titeollisuuden yksikköhintoihin? 

Monilla yksityisten alojen työntekijöistä on 
henkilökohtaisissa työsopimuksissa sovittu pal-
kan lisäksi myös lomista. Hallituksen kaavaile-
malla pakottavalla lainsäädännöllä ei voida puut-
tua näihin työsopimuksiin ollenkaan. Pakotta-
minen tuntuu koskevan juuri julkista sektoria, 
opettajia, lastentarhanopettajia, sairaanhoitajia, 
palomiehiä ja poliiseja. Heihin isäntävallan käyt-
tö ulottuu. 

Hallitus perääntyi jonkin verran alku-

Ända sedan vinterkrigets dagar har 
man byggt upp det finländska ar-

betslivet kring en avtalskultur. Mitt i 
nödläget i januari 1940 erkände då-
varande Arbetsgivarna i Finland cen-
tralförbund (AFC) fackföreningarna 
och centralorganisationen FFC som 
förhandlingsparter i frågor som berör 
arbetsmarknaden. Samtidigt avtalade 
arbetsgivar- och arbetarorganisatio-
nerna om att i fortsättningen sträva 
efter att uppnå samförstånd genom 

att förhandla.
I skrivande stund har det gått drygt två veckor 

sedan rikets regering framförde en proposition 
om att begränsa den fria avtalsrätten. Nu vill man 
lägga ner den avtalskultur som gällt i 75 år, och 
regeringen föreslår en ”tvingande lagstiftning”, 
som innebär att bl.a. övertidsersättningen och 
semestrarna ska begränsas. Regeringen motive-
rar sin proposition med att Finlands priskonkur-
renskraft måste förbättras och att exporten måste 
främjas. De arbetarorganisationer som motsätter 
sig regeringens proposition organiserade en de-
monstration på Järnvägstorget i Helsingfors. I 
demonstrationen deltog cirka 30 000 personer 
från olika håll i Finland. Även OAJ var med och 
motsatte sig den tvingande lagstiftningen.

Regeringens planer försämrar lönerna inom 
kvinnodominerade branscher inom den offentliga 
sektorn och förkortar semestrarna med minst 15 
år för dem som arbetar kommunalt eller statligt. 
Av OAJ:s medlemmar skulle åtminstone barn-
trädgårdslärarna, vuxenutbildarna och rektorerna 
drabbas. Det är även sannolikt att andra lärare 
skulle drabbas eftersom kommunarbetsgivarna 
(KT) har krävt nedskärningar även i lärarnas lö-
ner och undervisningsfria perioder.

Som motvikt till att bestraffa den offentliga 
sektorn kommer regeringen att skära ner på de 
privata arbetsgivarnas socialskyddsavgifter. Peng-
arna till nedskärningarna skulle man få genom att 
minska lönekostnaderna för statligt och kommu-
nalt anställda. Utöver detta planeras betydande 
åtstramningar i alla de anställdas sjukfrånvaro. På 
vilket sätt påverkar dessa åtgärder enhetspriserna 
inom exportindustrin?

Många av de anställda inom privata branscher 
har utöver lönen även avtalat om semestrarna i 
sina privata arbetsavtal. Genom den tvingande 
lagstiftning som regeringen planerar är det inte 
möjligt att påverka dessa arbetsavtal alls. Tving-
andet verkar inverka framför allt på den offentliga 
sektorn; lärarna, barnträdgårdslärarna, sjuk-
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peräisistä suunnitelmistaan ja aikoo nyt (28.9.) 
tehdä lomarahasta lakisääteisen sekä samalla 
leikata sen tasoa 30 %. Pakottava lainsäädäntö 
olisi voimassa kolme vuotta. Esityksistä voidaan 
kuitenkin luopua tai niitä voidaan muuttaa, jos 
työmarkkinoiden keskusjärjestöt pystyvät sopi-
maan kustannuskilpailukyvyn parantamisesta 
ja maltillisesta palkkaratkaisusta. Toivottavasti 
sopu löytyy ja palataan normaaliin sopimisen 
kulttuuriin.

Olemme tottuneet siihen, että julkinen leipä 
on pitkä ja kapea. Nyt sitä koetetaan sekä ka-
ventaa entisestään että myös lyhentää. Tuhansia 
ammatillisissa oppilaitoksissa, korkeakouluissa 
ja peruskouluissa työskenteleviä OAJ:n jäseniä 
uhkaa irtisanominen, kun kaikki kaavaillut ope-
tustoimen säästöt pannaan täytäntöön vuoteen 
2019 mennessä. Puheenjohtajamme Olli Luuk-
kainen onkin sanonut, että työ se on opettajan 
työkin. 

Lama-aikana julkista sektoria aina halutaan 
pienentää ja sen palkansaajia syyllistetään, koska 
heidän työpaikkojensa uskotaan olevan turvat-
tuja. Onko opettajan, sairaanhoitajan ja poliisin 
syy, että he ovat töissä kunnalla, kuntayhtymis-
sä tai valtiolla ja että heille maksetaan työstään 
kohtuullinen korvaus? Ei tietenkään. Virat ja 
työtehtävät, joita ihmiset hoitavat, on perustettu 
poliittisilla päätöksillä tai lain noudattamiseksi. 
Nyt samat tahot, jotka ovat olleet tehtäviä luo-
massa, vaativat isoon ääneen julkisen sektorin 
pienentämistä. 

Satoja opettajia ja lastentarhanopettajia on 
jo irtisanottu. Viimeksi lähes 1200 henkilön vä-
hennystarpeesta ilmoitti Helsingin yliopisto. Po-
liitikkojen käsitys, että esimerkiksi koulutuksesta 
voidaan aina vain leikata, eikä siitä seuraa mitään, 
on väärä. Kun opetukseen ja varhaiskasvatukseen 
käytetään vähemmän rahaa kuin aikaisemmin, 
palveluiden tuottajat, opettajat, joutuvat kor-
tistoon. Kouluja ja opetuslinjoja lakkautetaan ja 
ryhmäkoot kasvavat. Irtisanomistilanteissa me-
netetään lisäksi valtava määrä osaamista, jota on 
vaikea saada takaisin tai korvattua. Työttömyys 
on myös yhtä vakava asia opettajille kuin muille-
kin työntekijöille.

Opettajien ja lastentarhanopettajien arvos-
tus on tällä hetkellä alhaisempi kuin koskaan yli 
30 vuotta kestäneellä urallani. Valtion ja kunti-
en taloustilanne on heikko, mutta opetuksesta, 
koulutuksesta ja tutkimuksesta säästäminen on 
lyhytnäköistä politiikkaa. Sahaamme omaa ok-
saamme, kun tulevaisuudesta, lapsilta ja nuoril-
ta, säästetään.

Toivotan kaikille opettajille ja lastentarhan-
opettajille jaksamista tärkeässä työssänne.

Ari Rousu
puheenjohtaja, OAJ Pohjanmaa
ari.rousu@ilmajoki.fi

skötarna, brandmännen och poliserna. Till dessa 
sträcker sig regeringens makt.

Regeringen gav i viss mån efter för sina ur-
sprungliga planer och kommer nu (28.9) att göra 
semesterpenningen lagstadgad och samtidigt 
skära ner den med 30 procent. Den tvingande 
lag stiftningen skulle gälla i tre år. Propositionerna 
kan emellertid slopas eller ändras om centralorga-
nisationerna på arbetsmarknaden lyckas komma 
överens om en förbättrad kostnadskonkurrensför-
måga och lyckas uppnå en måttlig lönelösning. 
Förhoppningsvis kan man uppnå en överenskom-
melse och återgå till den normala avtalskulturen.

Vi är vana vid att brödet inom den offentliga 
sektorn är långt men smalt. Nu försöker man göra 
den ännu smalare och även kortare. Tusentals 
OAJ-medlemmar vid yrkesläroanstalter, högsko-
lor och grundskolor hotas av uppsägning då alla 
planerade inbesparingar inom läroväsendet verk-
ställs fram till 2019. Vår ordförande Olli Luukka-
inen har sagt att även lärarens arbete är ett arbete.

Under ekonomiskt hårda tider vill man alltid 
strama åt den offentliga sektorn och dess anställda 
beskylls för att man tror att deras arbetsplatser är 
tryggade. Är det lärarens, sjukskötarens och po-
lisens fel att de arbetar för en kommun, en sam-
kommun eller för staten, och att de även får en 
skälig ersättning för sitt arbete? Naturligtvis inte. 
De befattningar och arbetsuppgifter som sköts av 
dessa människor har grundats genom politiska 
beslut eller för att man ska kunna följa lagen. Nu 
kräver de samma parterna som varit med om att 
skapa dessa befattningar högljutt att man måste 
skära ner på den offentliga sektorn.

Hundratals lärare och barnträdgårdslärare har 
blivit uppsagda. Senast meddelade Helsingfors 
universitet att man måste säga upp nästan 1 200 
personer. Politikernas uppfattning om att det till 
exempel alltid är möjligt att skära ner på utbild-
ningen utan följder är felaktig. Då det används 
mindre pengar än tidigare till undervisning och 
småbarnsfostran hamnar serviceproducenterna, 
dvs. lärarna i arbetslöshetsregistret. Skolor och 
ut bild nings linjer läggs ner och gruppstorlekarna 
växer. Genom uppsägningar går man dessutom 
miste om en stor mängd kompetens som är svår 
att få tillbaka eller ersätta. Arbetslösheten är en 
lika all varlig sak för lärarna som för andra arbetare.

Uppskattningen av lärare och barnträdgårds-
lärare är i nuläget mindre än någonsin under 
min över 30 år långa karriär. Statens och kom-
munernas ekonomiska situation är svag men att 
spara på undervisning, utbildning och forskning 
är kortsiktig politik. Genom att spara på vår egen 
framtid, våra barn och ungdomar, sågar vi av vår 
egen gren.

Jag önskar alla lärare och barnträdgårdslärare 
styrka i ert viktiga arbete.

Ari Rousu
ordförande, OAJ Österbotten
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Suurien asioiden äärellä

OAJ:n jäsenet maksavat jäsen-
maksua, jotta järjestö huolehtii 

heidän työehdoistaan. Huolehtimi-
nen tapahtuu neuvottelemalla ja so-
pimalla. Sipilän hallitus on viemäs-
sä meiltä tuota oikeutta. Siksi OAJ 
osallistui 18.9. Akavan, STTK:n ja 
SAK:n yhdessä toteuttamaan miele-
nilmaukseen. Samalla vastustettiin 
hallituksen yksipuolisia päätöksiä 
heikentää työehtoja pakottavalla 
lainsäädännöllä. Kaiken esillä olleen lisäksi on 
tietysti muistettava koulutukseen kohdistuvat 
noin 3 miljardin euron ”säästöt” sekä varhaiskas-
vatuksen huolestuttavat heikennykset. Niilläkö 
osaaminen ja innovaatiot lisääntyvät ja Suomi 
saadaan nousuun? 

Kaikki työmarkkinajärjestöt jatkavat hyvien 
kokemusten mukaisesti neuvotteluja. Akava ja 
OAJ ovat aktiivisesti mukana etsimässä keinoja 
maamme taloustilanteen tasapainottamiseksi. 
Joistakin nykyisistä eduistamme joudumme var-
masti luopumaan. Jos lomapäiviä vähennetään 
yleisesti, myös opettajien pitkää kesäkeskeytystä 
tultaneen lyhentämään.

OAJ:ssä ollaan hyvin perillä siitä, mitä ym-
pärillä tapahtuu. Pasilan toimiston väki tekee 
puheenjohtaja Luukkaisen johdolla töitä korkea-
paineella. Suunnitellaan, selvitetään, neuvotel-
laan, vaikutetaan ja painostetaan. Sama meinin-
ki pitäisi olla myös alue- ja paikallistasolla. Yksi 
tärkeä koko jäsenistöä toivottavasti herättelevä 
ryhtiliike on OAJ:n Joku roti! -kampanja. Tarkoi-
tuksena on muistuttaa jäseniä omasta vastuusta 
tarkistaa, että kaikesta vuoden aikana tehtävästä 

työstä ja lisätehtävistä sekä palkan-
maksuun vaikuttavista tekijöistä on 
sovittu oikein ja että kaikesta sovi-
tusta myös maksetaan. Erinomaisena 
apuna toimivat OAJ:n jäsensivuilla 
olevat ”Työaika ja palkka – joka jä-
senen sopimusopas” (se jaettiin elo-
kuussa ilmestyneen Opettaja-lehden 
mukana) sekä ”Tietopaketti opetta-
jan työajasta ja palkkauksesta – Lu-
kuvuosi 2015–2016”. 

Koulutuspoliittisten ja työmarkkina-asioi-
den ohella myös turvapaikanhakijoiden tulva ja 
monikulttuurisuus puhuttavat. OAJ:n mieles-
tä koulutus on parasta kotouttamispolitiikkaa. 
Opettajien osuus tulee olemaan merkittävä. Siksi 
parhaillaan valmistelemme OAJ:n toimenpide-
pakettia monikulttuurisuuteen ja maahanmuut-
tajien koulutukseen liittyvistä haasteista varhais-
kasvatuksesta aikuiskoulutukseen.  

OAJ haluaa tehostaa paikallista jäsentensä 
edunvalvontaa entisestään perustamalla työnan-
tajakohtaiset henkilöjäsenyyteen perustuvat pai-
kallisyhdistykset. Tällöin yhtä työnantajaa kohti 
meillä olisi yksi tehokas yhdistys neuvotteluita, 
sopimista ja yhteistyötä varten. Useilla pienillä 
paikkakunnilla tällainen järjestely on jo valmii-
na.  Suurempien paikallisyhdistysten kohdalla 
on tulossa uudenlaista ajattelua vaativat järjes-
täytymiset. Lopullisesti asiasta päättää OAJ:n 
valtuusto toukokuussa 2016.

Jarmo Juupaluoma
OAJ:n hallituksen jäsen
jarmo.juupaluoma@edu.vaasa.fi
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Ingers inkast 
”En Slatan gör ingen skillnad”

Årets inkast tänker jag ägna åt våra 
rektorer. Rektorerna som står i 

snålblåsten då spariverns vassa vindar 
blåser över skolorna samtidigt som 
reformerna processeras i de redan ar-
betstyngda skolhusen.

Hade förmånen att kunna delta 
i Ledarforum 2015 som arrangera-
des av Nordiska Lärarorganisationers 
Samråd (NLS) i Umeå 8-10.9 2015. 
Värdorganisation för årets ledarfo-
rum var Lärarförbundet i Sverige. Ledarrforum 
är ett rådgivande organ till NLS styrelse. Le-
darforums uppgift är att vara en mötesplats för 
ledarna inom samrådets medlemsorganisationer 
samt att befrämja informations- och erfarenhets-
utbytet medlemmarna emellan.

Under konferensen berördes intressanta te-
man som förenade skolledare länderna emel-
lan. Man hör allt oftare rektorer som är av den 
åsikten att arbetsbördan växer och tiden för det 
pedagogiska ledarskapet minskar. Ibland hör 
man till och med rektorer som uttalar att de inte 
överhuvudtaget har tid över för det pedagogiska 
ledarskapet. Men vad är då det pedagogiska le-
darskapet egentligen, vad är denna viktiga bit 
som man inte anser sig ha tid att genomföra? I 
princip är det väl så att allt det en rektor gör på-
verkar verksamheten i skolan, och därmed är allt 
det som en rektor gör pedagogiskt ledarskap.

En rektor i en skola kan enbart genom en utta-
lad strategi för verksamheten vara steget före i det 
pedagogiska ledarskapet. Aktiviteter med syfte att 
uppnå olika kort och långsiktiga målsättningar 
för verksamheten måste följa en uttalad linje.

Ledarforumet gav utrymme för reflektion 
över situationen bland våra rektorer.

Rektorn i Finland leder skolutvecklingen 
i sin skola. Möjlighet till delat ansvar i  denna 
fråga finns. Antingen via biträdande rektorsupp-
drag eller genom att avlöna tex ledningsgrupper 
för att handha det uppdraget. Utmaningen  för 
rektorn är att lärarna förväntas delta i denna ut-
veckling under de sk samplaneringstimmarna 
(3vt) som också  ska räcka till för planering och 
kontakt med hemmen. 

Arbetslivsbarometern som presenterades vå-
ren 2015 visar på att rektorernas arbetsbörda har 

ökat explosionsartat. Undersökning-
en påvisade att trycket på rektorn är 
stort.

För rektorer infördes i fjol (au-
gusti 2014) arbetstidsplanering och 
uppföljning som förväntas uppgöras 
i samarbete med arbetsgivaren. Tan-
ken är att rektorns arbetsbörda skall 
få transparens. En undersökning 
kring hur detta har slagit ut ska gö-
ras i samarbete med arbetsgivarna nu 

under hösten.
Många rektorer i Finland undervisar vid 

sidan av administrationen. Rektorer för  små 
skolor undervisar i regel kring 24 veckotimmar 
(beroende av skostorlek) och sköter rektorsupp-
draget utöver det (eller har några få timmar ned-
sättning för det uppdraget). Dessutom har det i 
spariverns tid börjat uppstå konstellationer där 
en rektor ansvarar för flera enheter.

OAJ har starkt tagit ställning för utbildningen 
i Finland. Nedskärningar och planerade nedskär-
ningar dryftas nu offentligt. OAJs ”Normipurku” 
(göra avkall i normeringen) är ett ställningstagan-
de där man nu i höst framfört behovet av mins-
kad byråkrati i skolan. Minskad byråkrati som 
bevisligen är en mera hållbar väg att gå.

Budskap har vunnit gehör och fått genom-
slagskraft inte bara i pressen men också hos lan-
dets utbildningsminister och politiker.

En rektor av i dag är kapten för sitt lag, en 
kapten som bär ansvar och inspirerar då kritiska 
röster och hårda vindar drar fram. Då det är som 
svårast i skolorna kan inte rektorn gömma sig, 
då gäller det att axla ansvaret och visa prov på 
ledarskap. Som ledare gäller det att kunna mo-
tivera i vardagen och skapa en positiv och trygg 
atmosfär i skolan för både lärare och elever.

Finlands rektor av i dag är en tusenkonstnär 
som måste resa sig och sätta gränser. För att rek-
torsarbetet framöver ska vara attraktivt måste 
merarbetet begränsas och arbetssituationen bli 
mera hållbar. En rektor som inte har läget under 
kontroll är en rektor som mot sin vilja tvingas 
köra skeppet på grund.

Inger Damlin, OAJ:s styrelsemedlem
inger.damlin@edu.vaasa.fi
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OAJ:n Pohjanmaan aluetoimisto
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taina.saikkonen@netikka.fi

www.oajpohjanmaa.fi

Järjestelmänmuutos

Suomessa on parhaillaan menos-
sa historiallinen järjestelmän-

muutos, joka toteutuessaan tulee 
heikentämään julkisten palveluiden 
rahoitusta merkittävästi. Verovaroin 
rahoitettujen julkisten palveluiden 
rahoitusta ollaan ajamassa alas mää-
rätietoisesti ja tarkoituksella. Sa-
malla kun valtio on heikentämässä 
pakkolaeilla palkansaajien työehto-
ja, on yrityksiltä perittäviä maksuja 
kevennetty merkittävästi jo pitkään. Vuonna 
2009 poistettu yritysten KELA-maksu pienensi 
valtion tuloja miljardilla eurolla. Viime vuonna 
toteutettu yhteisöveroalennus vähensi valtion 
tuloja 850 miljoonan euron verran. Näiden li-
säksi hallituksen ”kilpailukykypakettiin” sisälty-
vä yritysten SOTU-maksujen 1,72 %:n alennus 
vähentää valtion tuloja vajaan miljardin lisää. 
Kansanedustaja Timo Harakka (sd.) laskee Uu-
den Suomen verkkosivujen blogissaan julkisten 
palveluiden rahoituksen heikentyvän vuosita-
solla jopa 2,8 miljardilla eurolla. Tämä johtaa 
vääjäämättä päivähoidon, opetuksen, terveyspal-
veluiden ja vanhustenhoidon resurssien merkit-
tävään vähentymiseen. Harakan mukaan vuon-
na 2017 yritykset osallistuvat hyvinvointiyhteis-
kuntamme ylläpitoon peräti 3,5 miljardia euroa 
pienemmällä verokertymällä kuin kymmenen 
vuotta sitten. 

Suomessa yksityisen ja julkisen ta-
louden suhdetta ollaan muuttamassa 
yksityisen talouden hyväksi julkisia 
palveluita supistamalla.

Kun kaiken edellä mainitun päälle 
vielä lisätään Elinkeinoelämän kes-
kusliiton EK:n pyrkimys työehtosopi-
musten yleissitovuuden poistamiseen 
ja työehtojen paikalliseen sopimiseen, 
on pakko pysähtyä miettimään ay-
liikkeen tulevaisuutta. Millainen rooli 

ay-liikkeelle jää, jos EK ajaa tavoitteensa joskus 
maaliin ja kaikki opetusalan työntekijät joutu-
vat käymään henkilökohtaiset palkkaneuvottelut 
työnantajansa kanssa, joka määrittelee palkkata-
son kunkin ominaisuuksien mukaan. Samasta 
työstä ei saisi enää samaa palkkaa.

Elämme mielenkiintoisia aikoja, jossa Ay-
liikkeen voimaa tarvitaan ehkä enemmän kuin 
koskaan. Muussa tapauksessa meneillään oleva 
järjestelmänmuutos muuttaa Suomen vähitellen 
Pohjoismaiden Amerikaksi.

Lasse Mansikka-aho
päätoimittaja
lassema@suomi24.fi
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Alueasiamiehen kyydissä

Kun sade vihmoo ikkunaan, lasin-
pyyhkijät pyyhkivät turbovauhtia 

ja ilta on hämärtynyt, ajelen kotiin 
jälleen kerran yhdestä työtehtäväs-
tä alueasiamiehenä. Päivän koulutyö 
erityisopettajana on takana. Nopea 
piipahdus kotona, vaatteiden vaihto, 
voileipä kahvikupposen kera ja onnen 
hajuveden suhahdus korvan taakse 
ovat kääntäneet erityisopettajan kat-
seen alueasiamiehen rooliin ja koko 
alueen kaikkia opettajaryhmiä huomioivaan 
suuntaan. Yksin ajellessa on aikaa ajatella.

Miksi ryhdyin alueasiamieheksi? Ja juuri täl-
laiseen aikaan? Mikään ei tunnu edistyvän, re-
sursseja leikataan ja opettajia irtisanotaan. Ilma-
piiri on epäileväinen ja pelokas. Tulevaisuus on 
yksi epävarma möykky, josta tuskin kukaan osaa 
sanoa juuri mitään. Onko tässä mitään mieltä? 
Kannattaako edes yrittää? 

Minun mielestäni juuri nyt kannattaa! Nyt 
on oiva aika herätä, katsella ympärilleen ja ar-
vioida omaa opettajuutta. Miksi ryhdyin opet-
tajaksi? Mitä opettajuus minulle antaa? Mikä 
minulle on tärkeintä? 

Opettajan arki on nykyään yhä enemmän 
asioiden valmistelua: tiimejä, kokouksia ja pape-
ritöitä. Mutta tärkeintä on kuitenkin opettajan 
perustehtävä eli lapsen ja nuoren kohtaaminen. 
Se, että pystyn antamaan lapselle tai nuorelle 
eväitä ja uskoa selviytyä oman elämänsä haasteis-
ta, antaa opettajalle voimaa yrittää aina uudel-
leen ja uudelleen. Tätä ei voi antaa kuin elävä, 
oikea opettaja, joka ihmisenä käy vuorovaiku-
tusta toisen ihmisen kanssa. Tämä näkökulma 
meidän pitäisi nostaa päällimmäiseksi. Jokainen 
hetki oppilaan tai opiskelijan kanssa on hänel-
le ainutkertainen. Opettajan sanat muistetaan. 
Tämä lähityö tehdään ensin ja loput työt sitten 
myöhemmin, kun ehditään ja jos jää aikaa.

Olimmepa opettajina millä kouluasteella ta-
hansa, jälkemme näkyy. Meidän ajatuksemme 
mahdollisuuksista muuttuu arjessa konkreetti-
seksi työksi – opetukseksi. Opetus on opettajan 
persoonan läpi suodattuvaa toimintaa. Sitä ei 
mikään kone voi korvata. Inhimillisyys ja ihmis-
läheisyys ovat työmme suola. Jokainen opettaja 
ja jokainen opetus on erilaista – mahtavaa! Sa-
malla tällainen työ ja työtyyli vaativat meitä py-

sähtymään ja antamaan itsestämme. 
Loputtomasti ei voi antaa, jos ei välil-
lä saa takaisinkin. Siksi meidän pitää 
huolehtia omasta jaksamisestamme.

Me opettajat olemme kilttiä, ah-
keraa ja tunnollista väkeä – joskus 
liiallisuuksiinkin saakka. Olemme 
oman alamme osaajia, ammatillisesti 
päteviä ja parhaita alallamme. Mo-
nessa tapauksessa yritämme omalla 
aktiivisuudellamme ja ammattitai-

dollamme korvata meille annetut vajavaiset re-
surssit. Kaikkea menetettyä ei kuitenkaan voi 
peittää tai korvata. Laatua on vaikea säilyttää, jos 
edellytykset heikkenevät. Siksi tarvitaan paikal-
lisyhdistystä, luottamusmiestä, alueyhdistystä ja 
koko OAJ:ä, jotka puolustavat yksittäisen opet-
tajan mahdollisuuksia tehdä vaativaa ja antoisaa 
työtänsä. Yksin on vaikea saada toisia kuuntele-
maan.

Tarvitaan myös alueasiamiestä, joka valaa 
uskoa siihen, että voimme tuoda asioita esille ja 
voimme vaikuttaa. Uskon yhdessä tekemiseen. 
Haluan koota alueemme väkeä erilaisiin poru-
koihin, joissa voimme jalostaa pienestä ideasta 
toimintaa ja heikkenevästä toivosta kantavaa 
voimaa. Haluaisin olla helposti lähestyttävä, po-
sitiivinen ja ahkera. Haluaisin näyttää, että alue-
asiamiehen tehtävä on minulle tärkeä ja arvos-
tan kaikkia opettajia. Kokemukset opettajana, 
paikallisyhdistyksen puheenjohtajana ja luotta-
musmiehenä puhuvat puolestaan. Samoin omat 
henkilökohtaiset elämänkokemukset maustavat 
ajatteluani ja elämänkatsomustani. Tiedän, että 
vastatuuli on kova, mutta se ei estä yrittämästä. 
Sitkeä pitkän tähtäimen työ tuo parhaat tulok-
set. Jaksetaan jatkaa eikä anneta periksi!

Kotiristeys näkyy. Kello on kääntymässä 
uuden päivän puolelle. Takki on tyhjä. Olen 
tänäänkin antanut kaikkeni. Ajatus siirtyy seu-
raaviin tapaamisiin ja siihen, miten valmistuisin 
tapaamiseen niin, että osallistujien asialle uh-
raama aika ei menisi hukkaan – että he saisivat 
tietoa, intoa ja voimaantuisivat. Mutta nyt oma 
sänky kutsuu, ja ennen kuin pää kohtaa tyynyn, 
uni voittaa.

Tuula Ala-Lantela, alueasiamies 
tuula.alantela@gmail.com
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1. Sovi esimiehesi kanssa lukuvuoden töistä ja 
tehtävistä. Työn suunnittelussa tulee huomi-
oida riittävä resursointi ja työssäjaksaminen.   

2. Tarkista, että työaikasuunnitelmasi/työ suun-
nitelmasi/ lukujärjestyksesi/ työvuorolistat 
on/ovat kunnossa ja että kaikkiin työtehtä-
viin on varattu riittävästi aikaa.   

3. Toimi sovitun suunnitelman mukaisesti. 
Seuraa työaikasi toteutumista lukuvuoden ai-
kana. Myös suunnittelu- ja yhteistyöaika on 
määritelty sopimuksissa.   

4. Sovi esimiehesi kanssa etukäteen mahdollisis-
ta työajan muutoksista ja ylityksistä.   

5. Sovi etukäteen mahdollisista lisätehtävistä ja 
niihin varattavista resursseista (ajallisista ja/
tai rahallisista). Myös tehdystä lisä- ja ylityös-
tä tulee saada korvaus, eikä resursoimatto-
maan työhön tule ryhtyä.   

6. Tarkista, että palkanmaksun perusteet ovat 
oikein: hinnoittelutunnus/palkkaluokka, kel-
poisuus, työkokemus (kokemuslisän/ vuosi - 
sidon naisen lisän maksamista varten), työ-
teh  tävät, työaika (esim. opetettavat tunnit, 
lisä tehtävät ja muut työt) ja mahdolliset 
muut palkan lisät (esim. tehtävän vaativuus, 
hen ki lö kohtainen lisä).   

7. Varmista, että ymmärrät oman palkkalaskel-
masi, jotta voit kuukausittain tarkistaa mak-
setun palkan oikeellisuuden. Jokainen on 
viime kädessä itse vastuussa siitä, että oma 
palkka on maksettu oikein.   

8. Selvitä oman luottamusmiehesi yhteystiedot. 
Luottamusmiehet auttavat sinua mm. seu-
raavissa asioissa: työaika ja palkkaus, palve-
lussuhteen ehdot, virkavapaat, varoitukset, 
irtisanomiset ja lomautukset.   

9. Selvitä oman työsuojeluvaltuutettusi yhteys-
tiedot. Työsuojeluvaltuutetut auttavat sinua 
mm. työhyvinvointiin ja työssäjaksamiseen, 
työturvallisuuteen ja kuormittumiseen liitty-
vissä asioissa.

Joka jäsenen
JOKU ROTI 
-peruskurssi

Lasten suusta

Piirillä keskusteltiin vanhempien ammateista.  
5 v. tyttö kertoi, että hänen äitinsä on pappi ja 
isänsä on pappi. Joku ihmetteli, että voiko näin 
olla. Tyttö vastasi napakasti: ”Kyllä on ihan hyvä 
olla kotona pari pappia!”.

Aamupalalla päiväkodissa syötiin herkullista 
vaaleanpunaista vispipuuroa. 3-vuotias Jusa 
hätäili ennen vuoroaan pöydästään:  
”Mullekin sitä VISKI puuroa!”.

Esikoulussa ommeltiin vohvelikangastöitä. 
Taustamusiikiksi oli laitettu soimaan 
lasten elokuva musiikkia. Tyttö: ”TÄÄ ON 
ARJELLISTA”. Kuulosti huokaukselta, mutta 
tosiasiass tyttö tunnisti musiikin olevan Ariel-
elokuvan tunnunmusiikki.

Opettaja kehotti lapsia korjaamaan lelut pois: 
”Miksi sä oot aina tuollainen siivouspoliisi? 
...mutta ihana sellainen!”.

Opetusministerimme Sanni G-L kertoi LTO-
päivillä 2-vuotiaan tyttärensä tokaisseen 
päivä kodissaan tarjottavan ”Keksiä ja sitä isin 
aikuisten juomaa”.

Esikoululaiset kokoontuivat jonoon sisälle menoa 
varten, tytöt lauleskelivat. Poika jonosta: ”Ei saa 
lällättää, aina sama MELOONI!”. (melodia)

Opettaja kertoi lapsille menevänsä tapaamaan
80-vuotiasta äitiään. ”KIVA!, eikö sun äiti 
koskaan hae sua tarhasta?”.  

Metsäretkellä tyttö esitteli mustikanvarpua:
 ”Tämä on ihan PIKIvihreä!”.

Aikuinen varoitteli lasta: ”Kulje varovasti saksien
kanssa”. Lapsi vastas: ”JOO, ettei kala 
säikähdä!”. Tehtävänä oli leikata kala.

Kokosi Monika Koivumäki
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Et suinkaa sä Turkuun tulis?

Ja menimmehän me, lähes sadan pohjalaislas-
tentarhanopettajan voimin. Järjestyksessään 

36. opintopäivät keräsivät valtakunnan varhais-
kasvatuksen pedagogiset osaajat tiedon ja vir-
kistyksen lähteille Turkuun. Neljän tunnin bus-
simatkalla kohteeseen JUKOn luottamusmies 

Monika Koivumäki Vaasasta luennoi työ- ja 
virkaehtosopimuksen koukeroista ja siitä, miten 
työntekijän omalla vastuulla on esimerkiksi uut-
ta työsopimusta tehdessä lukea, mitä sopimus 
pitää sisällään. Ammattitaitoaan ei pidä alella 
myydä. 

Arvotilaisuus
Avajaispäivän aamupäivän ohjelma oli perin-
teinen arvotilaisuus ja samalla kollegoita yh-
distävä herkkä tunnelataamo: puheita pitivät 
niin Lastentarhanopettajaliiton puheenjohtaja 
Anitta Pakanen, Opetusalan ammattijärjestön 
puheenjohtaja Olli Luukkainen, opetus- ja kult-
tuuriministeri Sanna Grahn-Laasonen ja Turun 
kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Elina 
Rantanen. Turun seudun lastentarhanopettajien 
oma näytelmäryhmä riemastutti monitasoisella, 
perinteen ja nykyajan yhdistävällä näytelmällään 
Kultakutri ja Kolme Karhua. Lahjakkailla tur-
kulaislastentarhanopettajilla on ollut jo useita 
vuosia myös kuoro Pokka pitää, ja sekin pääsi 
estradille.

Alan uhkakuvat
Opetusministerin puheet hiljensivät tuhatpäisen 
salin. Kuulemma varhaiskasvatusta järjestetään 
vain ehkä parina päivänä tai sitten jokaisena vä-
hemmän, miten perhe haluaa. Päivähoitomaksut 
tulevat nousemaan. Ryhmäkoko yli 3-vuotiailla 
kasvaa. Kehittyä silti pitäisi ja erityisesti varhais-
kasvatuksen johtajuuteen tulisi panostaa. Yleisö 
suorastaan kihisi. Illemmalla joku tuumasi, että 
olisi pitänyt jättää kokonaan taputtamatta esi-
tykselle. Suuria ovat uhkakuvat, eivätkä opetus-
ministerin vakuuttelut opetussuunnitelmatyön 
upeasta mahdollisuudesta ja nosteesta juuri va-
kuuttaneet. Kuinka moni mahtoi siinä murhees-
sa kirjoittaa muistiin opetusministerin positiivi-
set lupaukset, esim. että lastentarhanopettajien 
koulutusmääriä lisätään, ja sen, että hän itse toi-
voisi pedagogisten osaajien määrän lisääntyvän 
päiväkodin henkilöstössä.

Opetusneuvos Arja-Sisko Holappa



13

Turku säilyttää subjektiivisen päivähoito-
oikeuden täysimääräisenä
Kaikeksi onneksi Turun kaupungin edustaja ke-
räsi pisteet kotiin: Turku oli tehnyt Helsingin 
tapaan päätöksen, ettei se aio rajata lapsen sub-
jektiivista päivähoito-oikeutta päätti maan halli-
tus sitten miten tahansa. Sali räjähti aplodeihin 
ja tunnelma kohosi kattoon. Puheenjohtaja 
Luukkaisen puhe keskeytyi myös useaan ottee-
seen raikuviin aplodeihin, muun muassa kohdis-
sa, joissa kuultiin lauseet ”Pakkolakia ei tänne 
hyväksytä!”, ”Olisiko peruskoulukin sitten niin, 
että ekaluokkalaiset olisivat koulussa vain maa-
nantaisin ja tiistaisin, toisluokkalaiset keskiviik-
koisin ja perjantaisin…?” ja ”…ryhmiinkö siis 
39 lasta?”

Ubuntu
Jos kuuli ensimmäisen kerran taiteilija Mikko 
Kuustosta, häkeltyi. Jälleen kerran kuulijajoukko 
vaikuttui ihmisen perustarpeiden ensisijaisuu-
desta. Mikään ei ole niin tärkeää kuin toisesta 
ihmisestä välittäminen. Seikkaperäiset tarinat 
taitelija Kuustosen elämästä Afrikassa, maail-
malla yleensä ja täällä koto-Suomessa vangitsivat 
yleisön huomion. Työyhteisöön vinkiksi kotiin 
viemiseksi saimme tämän ubuntun. Se tarkoit-
taa, että meillä itse kullakin tulisi olla tavoite 
saada toiset ihmiset loistamaan. 

iPad varhaiskasvatuksessa
Sen verran ajankohtainen on yllä olevassa väliot-
sikossakin mainittu aihe ainakin vaasalaislasten-
tarhanopettajille, että juttuun löytyi kuvattavia 
heti ruudun täydeltä. Osaisimmeko me sitä 
iPadiä käyttää? Mitä ohjelmia siellä on? Mihin 
sitä tarvitaan? Uusia tuulia on hyvä käydä nuuh-
kaisemassa, ja luennoitsija Hannele Merikoski 
osasi ainakin asiansa. Puheterapeuttina hänellä 
oli useita toimivia esimerkkejä ipadin käytöstä 
työssään, ja näistä mieleenpainuvin oli se, kuin-
ka tietokoneen avulla lapsi, joka ei voinut oppia 
puhumaan, sai äänen. 

Katariina Niemi, Niina Hakala-Ranta, Mira 
Puolamäki, Maria Julin, Marja Erkkilä ja takana 
Mari Pihlajasaari.

Opintopäivien anti
Lähes kolmekymmentä luentoa valittavaksi tar-
jonneet opintopäivät ilta- ja matkaohjelmineen 
viisastivat ja virkistivät meitä kaikkia. Jos lom-
pakko tyhjentyi, niin ainakin pää täyttyi. Kah-
den vuoden kuluttua suuntaamme Ouluun.

Teksti ja kuvat:
Koulutussihteeri Miia Raunio
miia.raunio@vaasa.fi
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OAJ Pohjanmaa osaa yhdistää
koulutuksissaan

edun valvonnallisen ja
pedagogisen koulutuksen 

Alueyhdistyksen pääasiallista koulutustoimin-
taa on edunvalvontakoulutuksen järjestä-

minen jäsenyhdistysten aktiiveille: luottamus-
miehille ja paikallisyhdistyksen hallituksen toi-
mijoille. Lisäksi järjestetään eri opettajaryhmien 
jaostojen esitysten mukaista koulutustoimintaa. 

Alueyhdistyksen hallitus päätti muutamien 
muiden Suomen alueyhdistysten tavoin järjestää 
syyskuussa 2015 Härmässä myös pedagogista 
koulutusta edunvalvonnallisen tietoiskun ohella.

Joku Roti! 
Alueasiamies Tuula Ala-Lantela kertasi OAJ:n 
toimijuuden tasoja ja havainnollisti erityisopet-
tajan vankalla ammattitaidolla puheensa kuvin. 
Työntekijän ja työnantajan näkökulma on usein 
vastakkainen, vaikka tavoite on kaikilla sama. 

Työntekijän turvana toimii ammattijärjestö 
luottamusmiesverkostoineen. Illan koulutus al-
koi Joku Roti! -kampanjan peruskurssilla, jossa 
tavoitteena on yksinkertaisesti jäsenen tietoisuu-
den lisääminen palvelussuhteen ehdoista, virka- 
ja työvelvoitteista ja -oikeuksista, OAJ:stä ja sen 
toimista sekä siitä, että noudatetaan sopimuksia 
ja vakiintuneita tulkintoja.

Innostun liikkumaan -koulutus 
kasvattajan tueksi 
Innostun liikkumaan -hanke kouluttaa valta-
kunnallisesti koulu-, koti- ja järjestöväkeä moto-
riikan haasteista. Koulutuksen sisällöt rakentu-
vat ajatuksella ”tiedosta, tunnista, tue”. Koulut-
tajana Härmässä toimi FT, LitM Ida Mälkönen. 
Koulutuksen sisältöön kuuluivat myös kehitetty-

Alueasiamies Tuula Ala-Lantela
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Kouluttaja Ida Mälkönen

jen työkalujen, Skilli-materiaalin ja Motoriikan 
havainnointilomakkeen, käyttöönotto ja hyö-
dyntäminen. Härmän kuntokeskuksen Lakeus-
sali saatiin käyttöön kokonaisuudessaan, kun 
70 kasvatus- ja opetusalan työntekijää täyttivät 
penkkirivit ja toimintaosuuden vapaan tilan sa-
lin perältä. Paikalle oli saapunut lastentarhan-
opettajia ja luokanopettajia koulunkäynninavus-
tajineen.

 

Alueyhdistyksen koulutukset  
syksyllä 2015 
• 16.9. Sivistystoimenjohtajien tapaaminen, 

Härmä 
• 22.9. Motoristen taitojen haasteet ja 

tunnistaminen opetustyössä, Härmä 
• 24.9. Yhteysopettajakoulutusta, Kokkola 
• 25.–27.9. LTO-päivät, Turku 
• 1.–2.10. YT-kurssi, Jyväskylä 
• 7.10. Minustako tulevaisuuden toimija? 

Jatkotapaaminen, Härmä 
• 2.–3.10. NOPE, Vaasa 
• 11.11. Eläketietouskoulutusta, Vaasa 
• 8.12. AMK- ja yliopisto-opettajien 

seminaari, Vaasa 

Alueyhdistyksen koulutukset  
keväällä 2016 
• Järjestöstartti OAJ X-files. Alueyhdistyksen 

hallituksen jäsenille ja varajäsenille, jaostojen 
jäsenille, paikallisyhdistysten hallituksen 
jäsenille, alayhdistysten hallituksen jäsenille, 
luottamusmiehille, OAJ:n valtuutetuille ja 
muille aktiivitoiminnasta kiinnostuneille 
OAJ:n jäsenille. 

• Liikettä Keholle 1 ja Liikettä Keholle 2. 
Yksipäiväinen koulutus. Kaikille jäsenille, 
osallistumismäärä rajoitettu ja etusija on 
edelleen heillä, jotka eivät ole koskaan 
aikaisemmin osallistuneet Liikettä Keholle-
koulutukseen. 

• Mistä meille maksetaan? Palkkakuitin 
tutkimista suhteessa työn vaativuuteen, kaikille 
jäsenille, paikallisyhdistysten kanssa yhteistyönä. 

• KVTES EDU-info. Lastentarhanopettajille 
sekä heidän luottamusmiehilleen sekä 
pääluottamusmiehilleen, alueellisesti. 
Paikallisyhdistyksen, alayhdistyksen tai jaoston 
jäsenen kutsumana. 

Seuraa www.oajpohjanmaa.fi sekä ilmoittelua 
yhteysopettajilta. 

Tapaamisiin koulutuksissa! 

Koulutussihteeri Miia Raunio
miia.raunio@vaasa.fi
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Vaasa juhli koulutusteemalla

Vaasan kaupunki täytti 409 vuotta lokakuun 
alussa. Kaupungintalolle oli saapunut vuosi-

juhlaan noin 450 kutsuvierasta. Tämän vuoden 
teemana oli koulutus. Kyseessä oli ansaittu aihe, 
sillä jo vuonna 1691 aloittaneen Triviaalikoulun 
perustalta Vaasasta on tullut monipuolinen – ja 
katukuvassa pirteästi näkyvä – koulutuksen kes-
kittymä. Kaupunki osoitti järjestömme arvostus-
ta kutsumalla juhlaan kaikki OAJ Pohjanmaan 
alueelta valitut OAJ:n valtuuston ja hallituksen 
jäsenet.

Vuosijuhlan isäntinä toimivat puolisoineen 
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, kansan-
edustaja Joakim Strand, kaupunginhallituksen 
puheenjohtaja Seppo Rapo sekä kaupunginjoh-

OAJ-valtuutetut Minna Herttua-Niemi, Olli Autio ja Jarmo Juupaluoma sekä Vaasan sivistystoimen toi-
mialajohtaja Christina Knookala

taja Tomas Häyry. Juhlaväkeä viihdytti ja tanssit-
ti koulutusteemaa korostaen vaasalainen opetta-
jabändi Popvatkain.

Juhlapuheissa koulutus mainittiin melko 
ohuesti ja perinteisesti. Niinpä meidän kasvatus- 
ja opetusalan ammattilaisten tehtäväksi jäi ver-
kostoituminen ja meille tärkeiden asioiden esille 
tuominen teollisuuden, yrityselämän ja poliittis-
ten päättäjien keskuudessa. Yhteisiä tavoitteita ja 
eteenpäin pyrkimisen henkeä löytyi niin paljon, 
että kaikkien leikkausten ja säästöjen keskellä 
kolhuja kokenut positiivisuus ja tulevaisuuden-
usko saivat uudenlaista vahvistusta. 

Jarmo Juupaluoma
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VYLL är en dotterförening till Förbundet för undervisningssektorn vid univer-
siteten (YLL) som är intressebevakare för undervisningspersonalen vid uni-
versiteten i hela landet. YLL är i sin tur en del av OAJ som är undervisnings-
sektorns fackorganisation som representerar lärare på alla stadier i Finland

VYLL:s 40-års jubileum i Vasa

VYLL (Vaasan yliopiston opetusalan yhdistys) 
grundades år 1975 och är en förening som 

har hand om intressebevakningen för Vasa uni-
versitets lärare. Med anledning av att VYLL fyl-
ler 40 år i år ordnades en 40-årsfest tisdagen 
den 12.5 i det vårvackra Brändö. Inbjudna var 
före ningens medlemmar och representanter från 
YLL och OAJ:s regionala och lokala föreningar.  

Tillställningen hölls i Vasa arbetares segel-
sällskaps lokal och bjöd på god mat och under-
hållning. En av de särskild inbjudna var YLL:s 
ordförande Seppo Sainio som också var den som 
höll kvällens festtal. 

I sitt tal betonade Sainio vikten av förening-
arnas arbete. Arbetslivet har flera olika skydds-
mekanismer som t.ex. arbetsavtalslagen och 
kollektivavtalen, men också fackförbunden. 
Universiteten i Finland genomgår idag olika för-
ändringsprocesser som även märks vid Vasa uni-
versitet. Universitetens profilering är t.ex. en as-
pekt som betonas allt mer, d.v.s. att koncentrera 
små enheter till större och i den här processen är 
det viktigt att föreningar som VYLL är med som 
påverkare och intressebevakare för arbetstagarna. 

De anställda behöver en gemenskap och en 
egen röst inom sin egen organisation och för lä-
rarpersonalen vid Vasa universitet är det VYLL 

som har denna uppgift. Föreningen lyfter fram 
arbetstagarnas behov och önskemål i interna 
diskussioner så att lärarna kan utföra sina ar-
betsuppgifter så bra som möjligt. Dessutom har 
VYLL en viktig roll som påverkare på ett mer 
riksomfattande plan genom att föra lärarnas ta-
lan inom förbundet YLL.

VYLL är en aktiv aktör inom YLL och Sainio 
riktade ett särskilt tack till ordförande Heli Ka-
tajamäki, vice ordförande och styrelsemedlem 
i YLL Suvi Isohella samt förtroendeman Tiina 
Sorvali. Alla tre har gjort ett mycket gott arbete 
och jobbar troget för Vasa universitet och dess 
anställda.

Till festen var också Jan-Erik Nyholm särskilt 
inbjuden och han stod för musikalisk under-
hållning. Festdeltagarna fick lyssna till tre olika 
stycken på piano, gitarr och dragspel och fler-
språkigheten till ära sjöngs det på finska, svenska 
och engelska. 

Kvällen bjöd på många skratt och intressanta 
diskussioner i positiv anda och från föreningens 
sida hoppas vi att de kommande 40 år ska bli 
lika aktiva och innehållsrika som de 40 som nu 
har gått till ända.

Sara Nyholm

Kvällens festtal hölls av YLL:s ordförande Seppo Sainio.



18

Hei! Olen Risto Haverinen, Pohjanmaan uusi 
liikuntavastaava. Asun ja työskentelen (tai 

ainakin työskentelen) Kokkolassa Länsipuiston 
koululla. Toimin liikunnanopettajana yläasteella 
ja lukiossa. Perhettä löytyy parin tytön ja yhden 
naisen verran. Harrastukset pyörivät pitkälle lii-
kunnan parissa.

Liikuntavastaavan tehtävässä haluan olla ke-
hittämässä ja ylläpitämässä koko Pohjanmaan 
liikuntatapahtumia ja -tempauksia aiemman toi-
minnan pohjalta. Toiminta on ollut käsitykseni 
mukaan monipuolista ja aktiivista. Jos teillä on 
uusia ideoita opeliikunnan saralla, olkaa minuun 
rohkeasti yhteydessä. Nautitaan yhdessä liikun-
nasta!

 
T. Risto, 0415459202
risto.haverinen@edu.kokkola.fi
 

Uusi liikuntavastaava:

OAJ Pohjanmaan toimihenkilöitä
Jatkavat: 

Kuvassa vasemmalta koulutussihteeri Miia Raunio, alueasiamies & koulutusassistentti Tuula Ala-Lantela, 
taloudenhoitaja Taina Saikkonen, tiedotussihteeri Lasse Mansikka-aho ja nettivastaava Antti Hynönen. 
Lisäksi sihteerinä jatkaa Paula Kotirinta ja yhdistystietouskouluttajana Outi Pyykkö.
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Pohjanmaan opettajien 
koulutus- ja kulttuuripäivä 
16.1.2016

Pohjanmaan opettajien koulutus- ja kulttuuri-
päivää vietetään lauantaina 16.1.2016 uudis-
tusten merkeissä. Tapahtuma järjestetään poik-
keuksellisesti Seinäjoen keskustassa Framilla ja 
Kampustalolla. Uusi paikka tuo muutoksia ja 
valinnaisuutta myös ohjelman rakenteeseen.

Opettajapäivän kantavana teemana on OPS 
2016 – Pohjalaisin siivin tulevaisuuteen. Ope-
tusneuvos Martti Hellström pohtii puheen-
vuorossaan pedagogisesti esteetöntä koulua, ja 
OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen kysyy, 
johdattaako uusi opetussuunnitelma uusiin 
koulutusihmeisiin.

Iltapäivällä kuultavilla valinnaisilla luen-
noilla on esillä koulujen uudistuvan toimin-
takulttuurin keskeisiä teemoja. Oppimisen ja 

Pohjalaisin siivin tulevaisuuteen
koulunkäynnin tuen uudistusten lisäksi luvassa 
on kokemuksia ilmiöpohjaisesta oppimisesta, 
yhteisopettajuudesta ja tieto- ja viestintätek-
niikan opetuskäytöstä. Luennoitsijat ovat eri 
kouluasteiden opettajia. Lukion opettajille on 
tulossa ajankohtaista asiaa sähköisestä ylioppi-
lastutkinnosta ja sen tuomista muutoksista.

Opettajapäivä huipentuu blueskitaristi Erja 
Lyytisen esiintymiseen. Sopivasti karhea mutta 
syvältä sointuva laulu ja heittäytyvä esiintymi-
nen tekevät Lyytisestä suomalaisen bluesin eh-
dottoman kuningattaren.

Opettajapäivä toteutetaan Etelä-Pohjan-
maan kesäyliopiston, Etelä-Pohjanmaan Ai-
neopettajat ry:n, Pohjanmaan luokanopettajat 
ry:n, Pohjanmaan Erityiskasvatus ry:n ja OAJ 
Pohjanmaan yhteistyönä. 

Tervetuloa mukaan! Lisätiedot ja ilmoittau-
tuminen www.epky.fi/alkaviakoulutuksia 

Teksti: Heli Kaunisto

Onnea Paulalle!

Paula Kotirinta otti vastaan OAJ:n Pohjanmaan alueyhdistyksen ja Luokanopettajaliiton onnitte-
lut merkkipäivän johdosta Jalasjärven Kirkonkylän koululla 23.9. Kuvassa vas. Tuula Ala-Lante-
la, Taina Saikkonen, Paula Kotirinta ja Matti Sippola.
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Maailman opettajien päivä 
5.10.2015 

Opettajat kestävän kehityksen turvana
Ilman opettajia ei ole kestävää kehitystä. Maa-
ilman opettajien päivä 2015 haluaa muistuttaa 
tästä teemalla Rakennetaan kestävää kehitystä – 
vahvistetaan opettajuutta.

Maailman opettajien päivän tarkoituksena 
on muistuttaa opetus- ja kasvatustyön tärkeydes-
tä muuttuvassa maailmassa. Päivää on vietetty 
Unescon ja Education Internationalin aloitteesta 
maailmanlaajuisesti vuodesta 1994 alkaen. Maa-
ilman opettajien päivää vietetään 5.10.

Päivän taustalla on YK:n kasvatus- ja tiedejär-
jestön Unescon vuonna 1966 hyväksymä suosi-
tus opettajan asemasta. Suosituksessa on 145 py-
kälää, jotka käsittelevät muun muassa opettajan 
ammattia, työoloja, palkkausta ja lomia, sosiaali-
turvaa ja eläkettä.

Useissa maissa maailman opettajapäivää vie-
tetään erityisenä toimintapäivänä, jolloin kes-
keisiä opettajien aseman ja opetusalan kehittä-
miseen liittyviä kysymyksiä nostetaan eri tavoin 
esille. Suomessa ovat esillä koulutusleikkaukset 
ja niiden aiheuttamat uhkat yhteiskunnalle. 

OAJ Pohjanmaan alueen kannanotot

Varhaiskasvatus joutuu kasvattamaan 
ryhmäkokojaan
Varhaiskasvatuksessa puhuttavat ryhmäkokojen 
kasvu. Nyt yhtä kasvatusvastuullista henkilöä 
kohden jatkossa lapsia olisi 7 sijaan 8. Ryhmäko-
koja kasvattavat myös sellaiset lapset, jotka ovat 
vain osapäiväisesti mukana. Rajat ryhmien kas-
vattamiselle asettavat myös fyysiset tilat. Lasten-
tarhanopettajia huollettaa myös subjektiivisen 
päivähoito-oikeuden kaventuminen. Jatkossa 
esim. työttömien lapset saisivat olla päiväkodis-
sa vain osan päivää. Tämä on lapsen kannalta 
selkeästi eriarvoistavaa. Lastentarhanopettajat 
haluavat tarjota kaikille lapsille laadukasta var-
haiskasvatusta ja se vaatii sopivan kokoisia ryh-
miä ja pedagogisesti toimivia ammattitaitoisia 
lastentarhanopettajia.

Lisätietoja: Monika Koivumäki  puh. 040-
7229158

Peruskoulu uudistaa 
opetussuunnitelmaansa
OAJ Pohjanmaan alueella perusopetuksessa on 
käynnissä opetussuunnitelmauudistus. 18 kun-
taa tekevät yhdessä maakunnallista yhteistä ope-
tussuunnitelmaa, johon kunnat lisäävät omat 
painotuksensa.

Opetussuunnitelma kehittää koulua oppi-
laslähtöiseen suuntaan keskittyen siihen miten 
opitaan sen sijaan, että se luettelisi oppisisältö-
jä. Mukaan tuleva yrittäjämäinen toimintatapa 
ei tähtää siihen, että jokaisesta oppilaasta tulisi 
aikuisena yrittäjä vaan se tarjoaa eri oppiaineisiin 
sidottuna oppilaalle mahdollisuuksia kehittää 
oikeaa asennetta, päättäväisyyttä, vastuuntun-
toa, innovatiivisuutta, tulevaisuussuuntautunei-
suutta ja kykyä tehdä oikeita asioita.

Opetusmenetelmät uudistuvat ja digiloikaksi 
nimetty digitaalisten oppimismateriaalien tulo 
kouluihin lisääntyy. Opettajilta vaaditaan rohke-
utta tarttua uusiin opetusmenetelmiin. Mitkään 
koneet eivät kuitenkaan korvaa opettajan ja op-
pilaan välistä vuorovaikutusta.

Uudistuksen yhteydessä myös luokille 4.-6. 
tulee valinnaisaineita. Valinnaisaineet monipuo-
listavat oppilaiden koulupäivää ja antavat mah-
dollisuuden vahvistaa kiinnostuksen kohteita. 
Tällä hetkellä työstetäänkin monissa kunnissa 
valinnaisainetarjotinta. 

Opettajilta opetussuunnitelmauudistus vaa-
tii uuden oppimista ja asioiden tekemistä toisin. 
Opettajat kaipaavatkin täydennyskoulutusta, 
jotta kaikki suunniteltu voidaan kouluissa to-
teuttaa. Uudet opetussuunnitelmat astuvat voi-
maan elokuusta 2016 vaiheittain.

Lisätietoja: Tuula Ala-Lantela puh. 040-
8421484

Kokosi Tuula Ala-Lantela
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Ammatillinen koulutus huolestuttaa 
opettajia
Alueemme ammatillisen koulutuksen leikkauk-
set näkyvät oppilaiden arjessa. Opiskelijoiden 
saamaa lähiopetusta eli opettajan luokassa anta-
maa opetusta on vähennetty. Yhä enemmän vas-
tuuta opiskelusta siirretään nuoren itsenäiseen 
opiskeluun ja työpaikoilla tapahtuvaan oppimi-
seen. Linjoja lopetetaan rahoituksen puuttuessa.

Ammatilliset opettajat peräävät suunnitelmia 
ja yhteistyötä alueemme koulujen kesken, jotta 
oman alueemme nuoret voisivat käydä koulunsa 
kotoa käsin. 

Tulossa oleva ammatillisen koulutuksen ”re-
formi” vähentää ammatillisen koulutuksen re-
surssia ja uhkaa oppilaitosverkkoa dramaattisella 
tavalla. Vuodelle 2017 – 2018 tulee tiukat ja tu-
kalat ajat, ellei n. 200 miljoonan ”järjettömät” 
leikkaukset päädy uudelleen arviointiin. Nyt 
olisikin näiden leikkausten vaikutusten arvioin-
nin ja avoimen keskustelun paikka.

Olemme viimeiset kolme vuotta olleet YT-
neuvottelujen kierteessä ja ammatillisen koulu-
tuksen voimavaroja on kulunut huomattavasti 
näihin sopeutustoimiin. Suomen tulevaisuutta 
ajatellen, olisi tänä aikana tarvittu kaikki mah-
dolliset voimavarat kehityksen, innovaatioiden 
ja uuden ammatillisen osaamisen toimiin. 

Viime vuosina ovat useat tahot puhuneet 
uhkaavasta työvoimapulasta. Lisäksi on toivottu 
huomattavaa maahanmuuttajien määrää työvoi-
mapulaa helpottamaan. Viime viikkojen aikana 
olemme saaneet vastaanottaa huomattavan mää-
rän työkykyisiä pakolaisia. Kun huomioidaan 
runsas ja kasvava työttömien joukko, uskaltaisin 
ehdottaa taloudellisten resurssien lisäystä amma-
tilliseen koulutukseen. Ammatilliset opettajat 
ovat valmiina työhön ja haasteisiin.

Eri ammateissa on tapahtumassa suuria 
muutoksia – osa ammateista katoaa kokonaan 
– uusia myös syntyy. Uusien ammattien sisällä 
on se paljon puhuttu ”digiloikka” jo sisäänra-
kennettuna.

Satsaukset ammatillisen opettajan työhön 
ja osaamiseen ovat paras ja nopein tapa torjua 
”kurjuuta”, näköalattomuutta ja yhteiskunnan 
monia negatiivisia lieveilmiöitä.

Lisätietoja: Antti Ylinen puh. 040-8680845

Yliopistoissa tarjotaan yhteistyötä ja 
kesäopiskelupaikkoja
Eri korkeakoulujen organisationaalinen yhdis-
täminen pakottamalla johtaa helposti asiantun-
temuksen kapea-alaistumiseen, yliopisto-ope-
tuksen laadun heikkenemiseen ja saattaa johtaa 
myös kustannusten nousemiseen. Jo nykyinen-
kin lainsäädäntö mahdollistaa korkeakoulujen 
yhteistyön. Yhteistyö pitää siis tehdä tapauskoh-
taisesti ja harkiten. 

Yliopistoissa opetus on nykyisinkin varsin 
joustavaa, ja mikäli opiskelijalla ei ole kesätöitä, 
hänellä on monia mahdollisuuksia suorittaa ja 
edistää yliopisto-opintojaan kesäisinkin. Kesä-
opintoja haluavat useimmiten suorittaa vain ne 
opiskelijat, jotka eivät saa kesätöitä. Kesäopiske-
lu tulisikin säilyttää mahdollisuutena eikä tehdä 
siitä jäykkää mallia.

Lisätietoja: Heli Katajamäki puh. 050-
4310010

Leikkaukset ovat liikaa
Koulutusleikkausten takia ryhmäkoot suurene-
vat kaikilla koulutusasteilla varhaiskasvatukses-
ta alkaen. Yksittäinen lapsi ja nuori saa osaavan 
opettajan tukea jatkossa entistä vähemmän. 
Myös opetustuntien ja opiskelijapaikkojen mää-
rät vähenevät. Näillä eväillä on turha odottaa 
uutta nousua, vaikka opetushenkilöstö on tehnyt 
ja tekee kaikkensa. Ydintehtävästä eli oppimisen 
edistämisestä ei ole varaa tinkiä yhtään. Niinpä 
opettajien alueyhdistys muistuttaa Opettaja-
päivänä koulutukseen tärkeydestä ja siitä miten 
merkittävässä roolissa opettaja on tulevaisuuden 
turvaajana. Opettajille tulisi taata työrauha ja 
kouluille riittävät resurssit. 

Syyskuisen mielenilmaisun aikaan alueem-
me opettajat pitivät kaikki koulut ja päiväkodit 
normaalisti toiminnassa. Joka päivä annettava 
opetussuunnitelman mukainen opetus ja oppi-
laiden turvallisuus nähtiin ensisijaisena. Järjestöt 
neuvottelevat sopimusten solmimisoikeuksista, 
tätä tuettiin tekemällä ahkerasti se mitä osataan; 
opettamalla. Mielenilmaus sai muutamia opet-
tajia eroamaan OAJ:sta, mutta samaan aikaan 
ammattijärjestöön liityttiin moninkertaisesti. 
Opettajien ammattijärjestö ajaa opettajien etu-
jen kautta kaikkien oppilaiden ja opiskelijoiden 
etua. Kun opettaja voi hyvin niin oppilaskin voi 
hyvin!

Lisätietoja: Ari Rousu puh. 050-3640394
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Osaaminen ratkaisee – 
opettajien yhteistyö kannattaa

Asiakkaille: Sedun kokki- ja tarjoilijaopiskelijat hoitivat itsenäisesti tiedotustilaisuuden tarjoilun Seinä-
joen kaupunginteatterissa.

Ammatillisen koulutuksen tutkinnon uudis-
tus näkyy kaikilla samaan aikaan; sekä uu-

det että jatkavat opiskelijat alkoivat elokuussa 
opiskella uusien tutkinnon perusteiden mukaan. 
Nyt ammatilliset perustutkinnot ja niiden tut-
kinnon osat perustuvat osaamiseen, joka kuva-
taan työelämälähtöisinä ammattitaitovaatimuk-
sina. Osaaminen näytetään ammattiosaamisen 
näytössä. 

Oppiaine-, oppisisältö-ja opetusaikakeskei-
syyden sijaan keskitytään siihen, mitä opiskeli-
jan on osattava tutkinnon suorittamisen jälkeen. 
Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset mää-
rittävät pohjan, ja opiskelijan kannattaa tuntea 
oma opetussuunnitelmansa.

Joustavuus ja työelämän tarpeet
Osaamisperusteisuuden lisäksi tutkinnoissa ko-
rostuu joustavuus ja työelämälähtöisyys. 

- ICT-asentajien osaaminen karttuu ratko-
malla ongelmia ja yhdessä oppien, kertoo lehtori 
Vesa Alatalo Sedun tavasta järjestää oppiminen 
Seinäjoen Kirkkokadulla.

- Ensin selvitetään asiaa netistä, sitten kave-
reilta ja viimeksi kysytään opettajalta, ICT-asen-
tajaksi opiskeleva Jani Raiski kertoo. 

Aidot työelämän tilanteet
Seinäjoen kaupunginteatteri kutsui tiedotusti-
laisuuteen, ja teatterin lisäksi vieraille oli tarjolla 
Sedun opiskelijoiden tekemiä ja tarjoilemia ma-
kupaloja, epaksia. 

- Epaksia on viittä eri sorttia: liha-, kala- ja 
kaksi erilaista kasvisepasta sekä jälkkärinä musta-
herukkaista raakakakkua, kertovat Sedun kokki-
opiskelijat Jere ja Saana sekä tarjoilijaopiskelijat 
Sara, Jutta ja Julia.

Opiskelijat huolehtivat kylmäketjusta am-
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Ammattitaitovaatimukset näkyvik-
si: Puualan opettaja Arto Koskela 
Ähtärin Sedussa on opiskelijoiden 
kanssa kon kre tisoinut ammattitaito-
vaatimukset nä kyviksi – opiskelijat 
etenevät yksilöllisesti.

mattitaidolla, samoin epasten viimeistelystä. 
Erityisruokavaliot olivat jokaisella tiedossa, ja h-
hetkenä kaikki oli kauniisti valmiina. Kolman-
nen vuoden opiskelijat hoitivat tilaisuuden am-
mattimaisesti ja itsenäisesti oikeille asiakkaille.

Liikunta ja terveystieto menee työmaille
Yhteisissä tutkinnon osissa opettajat tekevät yh-
teistyötä ammattiosaamista kehittävien opettaji-
en kanssa.

- Tavoitteena on jaettu asiantuntijuus, liikun-
nan ja terveystiedon opettaja Petri Hella kiteyt-

tää ja yhdistää terveystietoa ammattiaineisiin.
- Hyvä lihaskunto tarvitaan. Jokaisen ammat-

tilaisen pitää kiinnittää huomiota ergonomiaan 
ja tunnistaa alansa kuormitus. Opiskeluaikana 
tulisi työmaalla oikeissa työtehtävissä oppia ne 
oikeat työasennot. Niitä käsitellään ensin teori-
assa ja sitten mennään esim. säätämään metsäko-
neiden istuimia, Ähtärin Sedussa opettava Hella 
kertoo.

Metsäkoneenkuljettajan istumatyössä selkä 
kuormittuu niskan ja hartioiden ohella.

- Metsäalalla työpäivät ovat sesonkiaikana 
pitkiä, ja selvästi tietämys auttaa 
nuoria huolehtimaan ergonomiasta. 
Nuorten selkävaivat ovat huolestut-
tavasti lisääntyneet, kun jo puolet 
porukasta valittelee alaselkäkipuja, 
joten motivaatio on korkealla, Hel-
la, taustaltaan työfysioterapeutti, 
kertoo.

Liikkuminen luokassa sallittu
- Luokkiin on tullut kuntopallo-
ja, tasapainolautoja, joten istuma-
asentoa tulee vaihtaa ja venkoilu on 
hyvästä. Liike rauhoittaa ja parantaa 
selän verenkiertoa, Hella toteaa.

Tunnit eivät riitä kunnon kehit-
tämiseen, mutta yksilöllisiä ohjel-
mia vapaa-ajan liikuntaan tehdään. 

Opettajan vastuu
Opettajalla on vastuu opiskelijoi-
den oppimisesta ja osaamisen ker-
ryttämisestä. Puualan opettaja Arto 
Koskela Ähtärissä on opiskelijoiden 
kanssa konkretisoinut oppimista-
voitteet. Opetussuunnitelman mu-
kaiset tavoitteet ovat yhteiset mutta 
opiskelija etenee yksilöllisesti!

Opiskelijan aikaisemmin muu-
alla suorittamat opinnot tai työssä 
hankittu osaaminen tunnustetaan. 
Näin vältetään opintojen päällek-
käisyyttä ja lyhennetään opiskelu-
aikaa. Jokaisen opiskelijan kanssa 
laaditaan henkilökohtainen opiske-
lusuunnitelma.
Anna-Kaisa Koitto
Sedun viestintä- ja markkinointipäällikkö 
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Vaasan lyseon lukio on mukana kaksivuoti-
sessa Erasmus+ -hankkeessa, jonka toinen 

vuosi on juuri lähtenyt käyntiin. Ennen nämä 
hankkeet tunnettiin Comenius-nimellä, mutta 
hankalasta uudesta nimestä huolimatta hank-
keen saldo ei ole ollut plus miinus nolla. Ensim-
mäisen vuoden projektien avulla on esimerkiksi 
luotu logo hankkeelle, tutustuttu kumppani-
maihin opiskelijoiden laatimien esitysten avul-
la, tehty esittelyvideot hankkeeseen kuuluvista 
kouluista ja käyty Skype-keskusteluja kielten 
tunneilla. Toisen vuoden projekteihin kuuluu 
ainakin yhteisen blogin ja kouluaiheisen wikin 
luominen. Hankkeen nimi "Involve Me & I 
Learn" kuvastaa projektien tavoitetta eli opiske-

Erasmus+ -yhteistyötä 
Euroopan laidasta laitaan

lijoiden motivaation ja osallistumisen lisäämistä 
tietotekniikkaa hyödyntämällä. 

Kuten kaikki kansainvälisyysprojekteihin 
osallistuneet tietävät, parasta hankkeissa ovat 
kuitenkin aina vierailut kumppanikouluissa. 
Mikään PowerPoint-esitys tai blogi, oli se aiheel-
taan kuinka mielenkiintoinen tahansa, ei pysty 
tuottamaan samanlaista elämystä kuin vierailu 
uudessa kulttuurissa. Monelle opiskelijalle osal-
listuminen kansainvälisyysprojektiin on koko 
kouluajan mieleenpainuvin kokemus. Usein 
opiskelijat onnistuvat ystävystymään jo lyhyessä 
ajassa, ja yhteydenpito isäntäperheisiin jatkuu 
sosiaalisen median avulla vielä kauan vierailun 
jälkeen. Monet projekteihin osallistuneet opiske-

Teksti ja kuvat: Paula Keltto
Erasmus+ -hankkeen koordinaattori, Vaasan lyseon lukio

Opiskelijat ja opettajat järjestäytymässä yhteiskuvaan.
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lijat pitävät myös opettajiin yhteyttä (esimerkiksi 
Facebookin kautta), ja kansainvälisyyskasvatuk-
seen hurahtanutta opettajaa ilahduttaa huomata, 
että usein nämä samat opiskelijat lähtevät töihin 
tai jatko-opintoihin ulkomaille.

Lyseon nykyiseen hankkeeseen osallistuvat 
koulut Italiasta, Espanjasta, Kreikasta, Sloveni-
asta ja Islannista. Viimeisin hankekokous järjes-
tettiin syyskuun puolivälissä Reykjavikissa, Is-
lannissa. Tätä ennen oli jo järjestetty kokoukset 
Vaasassa sekä yhdistetty kokous Triestessä, Ita-
liassa, ja Ljubljanassa, Sloveniassa. Tässä hank-
keessa kaikki vierailut ovat hankekokouksia, 
joiden aikana käydään läpi kouluissa toteutet-
tuja projekteja ja suunnitellaan uusia seuraaville 
kuukausille. Kokouksiin matkustaa muutama 
opiskelija ja opettaja kustakin maasta niin, että 
kun laskee mukaan myös osallistuvat isäntäper-
heet, on yhdessä vierailussa osallisena n. 40–50 
henkeä. 

Opiskelijoille hankekokous tarkoittaa uuteen 
kulttuuriin tutustumista isäntäperheessä asuessa, 
opiskelijoiden tapaamista useista eri Euroopan 
maista, vieraan kielen käyttöä ja monta muuta 
asiaa. Opettajat puolestaan saavat opetella uu-
denlaisia kokous- ja neuvottelukäytäntöjä sekä 

Lyseon opettajat Elsi Viitanen ja Paula Keltto har-
joittelevat selfien ottamista Euroopan suurimman 
vesiputouksen äärellä.

ihmetellä eri maiden täysin erilaisia aikakäsi-
tyksiä. Eikä sovi unohtaa niitä elämyksiä, joista 
vierailuiden aikana pääsevät nauttimaan niin 
opettajat kuin opiskelijat. Islannissa esimerkik-
si pääsimme yhden päivän aikana näkemään 
niin mannerlaattojen törmäyskohdan, Euroo-
pan suurimman vesiputouksen Gullfossin kuin 
myös Strokkurin, lyhyin välein purkautuvan 
geysirin. 
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Opettajien kirkkopyhä
Vaasassa 

Opettajien kirkkopyhää vietettiin Vaasassa 
syyskuun kolmantena sunnuntaina jo nel-

jännen kerran. Kirkkopyhän messun järjestä-
misestä vastasi Vaasan OAJ:n paikallisyhdistys 
yhdessä Vaasan suomalaisen seurakunnan kans-
sa. Liturgina Vaasan kirkossa järjestetyssä mes-
sussa toimi seurakuntapastori Jenna Utriainen ja 
avustavana pappina Eva Thölix, mutta messun 
kaikissa muissa vastuutehtävissä – tekstin luki-
joina, esirukouksen lukijana, ehtoollisavustajina 
yms. – oli vaasalaisia opettajia eri kouluista ja 
kouluasteilta. Saarnan piti opetusviraston enti-
nen johtaja Harry Swanljung. Hänen puheensa 
lähtökohtana oli yksi tunnetuimmista Sakari To-
peliuksen lastensaduista Koivu ja tähti, jonka ta-
rina on tänä syksynä ollut monella tavalla kovin 
ajankohtainen. 

Messun musiikista vastasivat tietysti myös 
opettajat: lauluryhmää, jota johti lasten- ja nuor-
tenmusiikin kanttori Tuija Niemistö ja johon 
heleä-äänisten laulajattarien lisäksi oli uskaltau-
tunut muutama miesopekin, säesti niin ikään 
opettajista koostuva soitinyhtye Sauli Perälän 
johdolla. Messun yhteislaulujen ja -virsien sekä 
liturgisten laulujen lisäksi laulu- ja soitinryhmä 

esittivät kolme Pekka Simojoen laulua (Voi mikä 
riemu, Lähde ja Yksi nimi) sekä vaasalaisen opet-
tajan Mirjam Silvénin sanoittaman Opettajan 
laulun. Lauluryhmän solisteina toimivat Terhi 
Tikkamäki ja Elsi Viitanen. Soitinryhmän esittä-
män, kuolleiden kiitosmusiikkina soitetun Tääl-
lä Pohjantähden alla -laulun solistina toimi kas-
vatustieteiden emeritusprofessori Kari Uusikylä.

Kirkkopyhän ehtoollisjumalanpalvelukseen 
oli saapunut kuulijakuntaa ihan mukavasti, vaik-
ka toki olisi suuren kirkon penkkeihin ja lehte-
reille enemmänkin kuulijoita mahtunut. Paikalla 
olleiden lisäksi sanasta ja musisoinnista pääsivät 
osallisiksi myös vaasalaiset radionkuuntelijat. 

Messun jälkeen vaasalaiset senioriopettajat 
tarjosivat kirkon kryptassa kirkkokahvit. Jo kah-
vien aikana monissa pöydissä kehuttiin kirkkopy-
hää erittäin onnistuneeksi tapahtumaksi. Kuul-
tiinpa jopa toivomus, että tällaisia tapahtumia 
saisi olla vaikka useamminkin. Tällaiset kiitokset 
paitsi lämmittivät järjestäjien mieltä myös 
varmasti rohkaisevat Vaasan paikallisyhdistystä 
ja seurakuntaa suunnittelemaan tapahtumalle 
jatkoa viimeistään taas ensi syksynä. 

Teksti: Tiina Kankkonen
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Mikä ihmeen
VALMA-koulutus?

VALMA-koulutus on uusi perusopetuksen 
ja toisen asteen nivelvaiheessa toimiva am-

matilliseen peruskoulutukseen valmentava kou-
lutus. VALMA- koulutukseksi on Koulutuskes-
kus Sedussa sulautunut 1.8.2015 alkaen entiset 
Ammattistartti, Sedu-Spurtti eli valmentava ja 
kuntouttava opetus ja ohjaus 1, Mava eli maa-
hanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutuksen 
valmistava koulutus sekä kotitalousopetus. 

Koulutus on tarkoitettu nuorille, jotka ovat 
suorittaneet perusopetuksen ja ovat ilman toi-
sen asteen opiskelupaikkaa tai joiden opinnot 
ovat keskeytyneet. Koulutukseen voivat hakeu-
tua myös aikuiset, jotka tarvitsevat valmiuksia 
ammatillisiin opintoihin siirtymisessä. Sedussa 
järjestetään VALMA-koulutusta Seinäjoella, La-
pualla, Kauhajoella, Kurikassa ja Ähtärissä.

Koulutuksen tavoitteena on etsiä ja selkeyt-
tää opiskelijan ammatinvalintaa sekä valmiuksia 
ammatillisiin opintoihin. Ajatuksena on luoda 
joustava polku nivelvaiheen koulutuksesta am-
matillisiin opintoihin koko lukuvuoden ajan. 
Eri koulutusaloihin tutustumisten myötä saat-
taa aueta koulutuspaikka ja opiskelija voi siirtyä 
ammatillisiin opintoihin, jos ryhmissä on tilaa. 
Koulutuksesta on mahdollista siirtyä myös oppi-

sopimusopiskelijaksi työssäoppimisen ja oppiso-
pimukseen valmentautumisjakson kautta.

Koulutuksessa vahvistetaan perustietoja ja 
taitoja, minkä lisäksi on mahdollisuus korottaa 
perusopetuksen arvosanoja, lähinnä ammatilli-
sen koulutuksen kannalta keskeisissä perusope-
tuksen aineissa, kuten matematiikassa, äidin-
kielessä ja kielissä, mutta tarvittaessa muissakin 
oppiaineissa. 

VALMA-koulutuksella saa 6 lisäpistettä yh-
teis haussa ammatilliseen perustutkintoon, kun 
osaamista on kertynyt vähintään 30 osaa mis pis-
tettä; koulutuksen laajuus on 60 osaamispistettä. 
Pakollisia opintoja ovat ammatilliseen koulutuk-
seen orientoituminen ja työelämän perusvalmiu-
det, jotka ovat 10 osaamispisteen laajuiset.

Uudistuksella on tarkoitus yksinkertais-
taa nivelvaiheeseen hakeutumista: on vain yksi 
VALMA, jossa opiskelijalle rakennetaan yksi-
löllinen opintopolku omista tarpeista lähtien. 
Seuraava yhteishaku VALMAAN on keväällä 
24.5.–26.7.2016, mutta valtakunnallisesti on 
käynnissä lisähaku Opintopolku.fi:ssä lähes 
viiteenkymmeneen paikkaan edelleenkin, millä 
varmistetaan jatkuva sisäänotto.

Teksti: Anne Ojalehto
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Uusi oppimisympäristö innostaa oppimaan 

Lucina Hagmanin yläkoulu Kälviällä Kok-
kolassa on valmistunut kesällä 2015. Koulu 

ehti toimia useamman vuoden väliaikaistilois-
sa, ja toimintaa oli kuudessa eri rakennuksessa. 
Alun perin oli tarkoitus peruskorjata vanha lu-
kiorakennus ja rakentaa laajennus sen yhteyteen. 
Suunnittelun aikana tehtiin kuitenkin päätös 
Kokkolan suomenkielisten lukioiden yhdis-
tymisestä ja valtuusto leikkasi myös budjettia 
kahdella miljoonalla, mikä muutti tilantarvetta 
ja suunnitelmia. Suunnittelu aloitettiin puh-
taalta pöydältä, ja päätettiin rakentaa kokonaan 
uusi koulurakennus, johon tulisivat liikunnan 
opetusta lukuun ottamatta kaikki toiminnot. 
Liikuntatunteja varten koulun pihapiirissä ovat 

käytettävissä vapaa-ajantalon toimivat tilat. 
Lucina Hagmanin koulun pedagogisessa visi-

ossa toimintakulttuuri pohjautuu toisten arvos-
tamiseen, osallisuuteen ja yhteistyöhön. Oppi-
misympäristössä pyritään joustavuuteen paikan, 
opiskelumenetelmien ja opetuksen toteutus-
tapojen suhteen. Tavoitteena on, että opiskelu 
muuttuu opiskelijakeskeisemmäksi ja koulussa 
varataan resursseja ainerajoja ylittävälle yhteis-
toiminnallisuudelle.  Myös koulun ulkopuolista 
asiantuntijuutta pyritään hyödyntämään. 

Tilojen suunnittelusta vastasi kaupungin 
oma suunnittelija, ja koulu oli mukana edus-
tajiensa välityksellä. Suunnittelun lähtökohtana 
oli luoda mahdollisuudet muunneltaviin 
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Uusi oppimisympäristö innostaa oppimaan 
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oppimisympäristöihin sekä toimintaympäristön 
tulevaisuuteen suuntautuvaan kehittämiseen. 
Luokkatiloista kuudessa luokkaparissa on mah-
dollista muuntaa tilojen suuruutta siirtoseinien 
avulla. Tällöin esimerkiksi koulun ulkopuolisen 
vierailijan tilaisuutta varten voidaan kaksi luok-
kaa yhdistää samaan tilaan.  Koulun aula- ja käy-
tävätiloihin on suunniteltu erilaisia työskentely-
pisteitä, joista osa soveltuu yksin työskentelyyn, 
osa pienryhmätyöskentelyyn ja osa myös suu-
remman ryhmän käyttöön. Yläaulaan voi aukais-
ta yhden ison luokkahuoneen, jolloin saadaan 
tila, johon mahtuvat esimerkiksi kaikki koulun 
yhdeksäsluokkalaiset projektin aloitukseen tai 
jossa voi pitää pienen juhlan tai vanhempainil-
lan. Tilat ovat avaria ja valoisia ja niissä on vaa-
lea perusväritys. Luokissa on myös tehostevärejä 
tuomassa väriä ja rytmiä. 

Luokkien ilmanvaihdossa on pyritty tasai-
seen ilman jakautumiseen ja ilman kierrättämi-
seen. Raitisilma jaetaan katon alapinnan alapuo-
lella olevista raitisilmasuuttimista tasaisesti tilaan 
ja poisto on luokan oven läheisyydessä. Valaistus 
on pääosin toteutettu energiaa säästävin LED-
lampuin ja sitä ohjataan liiketunnistimilla.  

Aineluokkien varustelut mahdollistavat mo-
nipuolisen ja turvallisen työskentelyn. Aineen-
opettajat olivat aktiivisesti mukana aineluokkien 
suunnittelussa ja varustamisessa. Koulussa on 
kaksi fysiikan ja kemian sekä kaksi biologian ja 
maantiedon luokkaa ja reilut varastot niiden vä-
lissä. Kotitalousluokan yhteydessä on haitariovel-
la erotettu teorialuokka, jota tarvittaessa voidaan 
hyödyntää myös muussa käytössä. Teknisen työn 
tiloja käyttävät yläkoulun lisäksi myös viereisen 
Marttilan koulun oppilaat. Tekstiilityön luokka 
toimii myös englannin opetuksen tilana. Reilun 
kokoisen kuvataideluokan yhteydessä on kolme 
varastoa, joissa on myös maalauskaappi ja saven-
polttouunit. 

Tilojen kalustuksessa on pyritty ottamaan 
huomioon sekä oppilaiden että henkilökunnan 
viihtyvyys ja ergonomia. Oppilaiden pöydät ovat 
90 cm korkeita ja tarvittaessa korkeussäädettä-
viä. Pöytiä on mahdollista käyttää myös seiso-
matyössä. Oppilailla ja opettajilla on käytössään 
helposti korkeussäädettävät ja rullilla liikkuvat 
tuolit, joissa on joka suuntaan hieman keinu-
va istuinosa. Mekanismi mahdollistaa vartalon 
pienen luontaisen liikkeen ja asennon muutta-
misen, mikä aktivoi selkää ja vahvistaa selkäli-
haksia. Myös opettajan pöytä on korkeussäädet-
tävä, ja hän voi helposti kesken tunnin siirtyä 
seisomatyöskentelyyn. Lähes kaikissa luokissa 
on lukittavat taulukaapit, joissa on kaksi liuku-
vaa taulua, joista toinen on himmennetty sovel-
tumaan paremmin videotykin käyttöön. Kukin 

taulukaappi kätkee sisäänsä yli kaksikymmentä 
hyllymetriä säilytystilaa. Lisäksi taulukaapin alla 
on lukittavat laatikostot. 

Oppilaat ovat innoissaan henkilökohtaisista 
säilytyslokeroistaan, joihin he voivat laittaa tal-
teen henkilökohtaiset tavaransa. Oppilaskunnan 
tila toimii myös tarvittaessa luokkana, ja siellä 
on myös mahdollista viettää välitunteja. 

Aulatilojen looshit, pillerirahit sekä sohvat ovat 
pehmustettuja ja kangaspäällysteisiä. Osittain täs-
tä johtuen koulu on niin sanottu sukkakoulu, jos-
sa kengät jätetään ulko-ovien yhteydessä oleviin 
kenkätelineisiin. Ratkaisu vaikuttaa myönteisesti 
myös lattiapintojen siisteyteen sekä sisäilman laa-
tuun, koska hiekkapöly ei lähde kiertämään. 

Koulun TVT-laitteisto pitää sisällään luok-
katilojen esityslaitteiston, jossa on Dellin mik-
ro-PC:t, dokumenttikamera, Apple-TV sekä 
lähiprojisointitykki. Oppilaslaitteina on kolme-
kymmentä vaunuissa olevaa Windows-läppäriä 
sekä yksitoista iPad-laitetta. Laitekantaa on tar-
koitus vielä täydentää. Rakennuksessa on langa-
ton verkko, joka on jaettu kaikille avoimeen sekä 
salasanalla suojattuun osaan.  Aulojen ja käytä-
vien työskentelypisteiden yhteydessä on myös 
verkkopistokkeita ja verkkorasioita. 

Henkilökunta selviää kolmella avaimella 
koko talon lukoista. Yksi avaintägi toimii ulko-
oven ja hissin käytössä sekä haltijansa henkilö-
kohtaisena todentamislaitteena mahdollistaen 
asiakirjojen tietoturvallisen tulostamisen. Isolla 
älyavaimella aukeavat sisätilojen ovet ja pienellä 
avaimella kunkin oma postilokero, säilytyskaap-
pi, pukuhuoneen kaappi, taulukaapit, läppäri-
vaunut ja vitriinit.  

Koulurakennuksen turvallisuutta ja omai-
suutta valvovat 35 rakennuksen sisä- ja ulkopuo-
lella olevaa turvakameraa, toimistohuoneiden 
päällekarkaushälyttimet ja turvanapit, joilla voi-
daan sulkea ulko-ovet sekä tehdä hälytys ulko-
puolisen uhatessa. 

Jarmo Hämäläinen
rehtori Lucina Hagmanin koulu
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Programmering – nytt innehåll 
i lågstadiets skolmatematik

Programmering är på frammarsch i Europa.  
Man vill att barn från unga år skall lära sig 

förstå den digitala värld vi lever i på samma sätt 
som de lär sig att förstå den fysiska.

I Finland betraktas programmeringen nu-
mera som en obligatorisk del av undervisningen 
i matematik för lågstadiet. Enligt statsrådets be-
slut ska skolorna från början av höstterminen 
2016 övergå till undervisning enligt de nya läro-
planerna.

Många klasslärare brottas alltså just nu med 
funderingar kring vad det egentligen betyder att 
deras elever i årskurs 1 och 2 i matematikunder-
visningen skall få kunskap om programmeringens 
grunder genom att skapa stegvisa instruktioner som 
också testas medan de äldre eleverna i lågstadiet 
skall lära sig att planera och utarbeta datorpro-
gram i en visuell programmeringsmiljö. I högsta-
diets matematikundervisning skall eleverna se-
dan lära sig göra enkla program med hjälp av nå-
got programmeringsspråk och tillämpa färdiga 
program.

Matematikläroplanen från 2004 kräver att 
läraren skall använda informations- och kommu-
nikationsteknik för att stödja elevens matematik-
lärande. För tio år sedan betraktads alltså den di-
gitala världens produkter, såsom datorprogram, 
som ett instrument för elevens matematikläran-
de, men inte som ett lärandeinnehåll i sig.

Vad är då idén bakom att inkludera pro-
grammeringsfärdigheter som ett lärandeinnehåll 
i skolmatematiken? Är det meningen att alla 
elever i Finland skall bli programmerare på be-
kostnad av matematikkunskaperna? 

Nej, det är det inte, hävdar jag. 
Det finns ingen motsättning mellan pro-

grammeringsfärdigheter och matematiskt kun-
nande. Sättet att tänka på ett logiskt sätt är likar-
tat. Precis som matematiskt kunnande generellt 
så handlar programmeringsfärdigheter om att 
förstå sig på instruktioner och algoritmer och att 
kunna såväl gestalta helheter som att dela upp 
problem i mindre bitar och lämna bort onödiga 
detaljer från en lösningsprocess.

Det handlar om att kunna se och använda 
sig av mönster och inte minst om att kunna dra 

                                                  
För de lite äldre eleverna som själva skall planera 
och utarbeta program i en visuell miljö finns det 
flera bra nätresurser. Till exempel studio.code.
org innehåller en mängd med färdiga produk-
ter som läraren kan utnyttja. En annan, lite mer 
omfattade programmeringsmiljö med grafisk 
programmering är Scratch (https://scratch.mit.
edu/). Scratch kan laddas ner men även använ-
das via internet. 

Ann-Sofi Röj-Lindberg
Universitetslärare i matematikdidaktik
vid Åbo Akademi i Vasa

slutsatser av det man gjort och kunna göra lämp-
liga förändringar för att åstadkomma en rimlig 
lösning.

Via programmering kan eleverna dessutom 
lära sig allmänna färdigheter som att jobba i 
team kring projekt och att förhålla sig kreativt 
till de problem som de ställs inför. 

Att lära via lek är naturligt för ett barn och 
det är klokt att låta eleverna i åk 1 och 2 börja 
bekanta sig med programmering på ett lekfullt 
sätt. Lärare och elever kan leka robotar som får 
instruktioner via det naturliga språket eller ge-
nom riktningspilar. Även programmerbara lek-
saker och spel kan vara en bra start, t.ex. Bee-
Bot-roboten, som styrs via knappar som trycks i 
en viss ordning, eller brädspelet Robogem. 
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Alueyhdistys haastaa alueen kansanedustajat 
koko vaalikauden kestävään matkaan Kou-

lutuskaffien muodossa. Koulutuskaffit tarjoaa 
kolmessa maakuntakeskuksessa – Kokkolassa, 
Seinäjoella ja Vaasassa – kaksi kertaa vuodes-
sa kansanedustajille mahdollisuuden tulla ta-
paamaan alueyhdistyksemme aktiivitoimijoita. 
Tapaamisiin kootaan jokaiselta kouluasteelta 
omat ”kärkihankkeemme”, ja kansanedustaji-
en toivotaan vievän näkemyksiämme eteenpäin 
eduskuntatyöskentelyyn. Samalla luodaan kan-
sanedustajille alueemme toimijoista asiantun-
tijaverkostoa, joka on hänen käytössään alueen 
äänenä. Keskustelut ovat tähän mennessä olleet 
antoisia ja henkilökohtaiset tapaamiset ovat saa-
neet kansanedustajat kyselemään ja tekemään 
tarkkoja muistiinpanoja. Tapaamisten seurauk-
sena alueyhdistys on saanut kutsun eduskunnan 
vieraaksi seuraamaan kyselytuntia ja tapaamaan 
uutta opetusministeriä Sanni Grahn-Laasosta.

Alueyhdistys kokoaa myös kerran vuodessa 
maakuntajohtajat yhteisen pöydän ääreen. Tu-
levaisuudessa suurimpaan haasteeseen eli toisen 
asteen koulutuksen toteuttamiseen joutuvat vas-
taamaan juuri maakunnat. Millaista yhteistyötä 
pystytään tekemään, ja millaiset opiskelupaikat 
voidaan säilyttää? Alueyhdistyksen kautta eri 
maakuntien toisen asteen ammatillisilla opet-
tajilla on mahdollisuus kuulla tekeillä olevis-
ta ratkaisuista, peilata omia haasteitaan mui-
hin alueen haasteisiin sekä löytää vertaistukea. 
Kolmen maakunnan toiveiden ja valtiovallan 
edellyttämien alueellisten koulutusratkaisujen 
yhteensovittaminen vaativat vielä paljon työtä. 
Alueyhdistyksen tuki on kaikkien maakuntien 
puolella. Alueemme omaleimaiset kolme maa-
kuntaa kaipaavat nuorilleen koulutuspaikkoja, 
joilla taataan osaava työvoima alueemme jokai-
seen kolkkaan. Tätä yhteistyötä on tehostettava. 
Alueyhdistys arvostaa myös toisen asteen amma-
tillisten opettajien työtä ja on huolissaan karuista 
tulevaisuuden näkymistä. 

Paikalliseen edunvalvontaan tärkeimpiä koh-
teita ovat lähiesimiehet eli sivistystoimenjohtajat, 
sivistyslautakunnan edustajat, päiväkodinjohta-
jat ja rehtorit. Alueyhdistys kokoaa vuosittain 
Samaan suuntaan soutaen -tilaisuuteen paikalli-
sia päättäjiä yhdessä luottamushenkilöiden kans-
sa. Lähiesimiesten arkipäätökset ovat tärkeimpiä 
työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintoja, joten 
heillä tulee olla paras tieto opettajien arjesta. Täl-
lainen yksi tilaisuus ei riitä vaan paikallisyhdis-
tysten on hyvä järjestää myös omia tilaisuuksia. 
Alueyhdistys tarjoaa Koulut kuntoon -avustusta 

Koulut kuntoon vaikuttamalla

tällaisten edunvalvonnallisten tilaisuuksien jär-
jestämiseen.

Jos paikallinen sopiminen lisääntyy ennakoi-
dussa määrin, paikallisyhdistysten on ryhdyttävä 
ajoissa aktiivisesti toimeen. Hyvän yhteistyön 
taustalla on aina luottamus ja vuorovaikutus. 
Niiden luominen vie aikaa ja vaatii aitoja koh-
taamisia. Yhteistyö kannattaa aloittaa silloin, 
kun asiat ovat vielä hyvin. Monissa kunnissa ja 
kaupungeissa paikallisyhdistykset ovatkin jo pit-
kään tehneet tätä tärkeää vaikuttamistyötä. Heil-
tä voimme ottaa mallia. Opettajien sanomaa on 
saatu esille, ja yhteistyöllä on ollut hedelmällisiä 
tuloksia. Tämä työ kannattaa!

Paikallisyhdistysten on nyt myös käännettä-
vä katseet yksittäisten jäsenten suuntaan. Vaik-
ka valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti 
tekisimme kuinka ahkerasti edunvalvonnallista 
työtä opettajien arjen ja palkkauksen kehittämi-
seksi, todellinen tulos näkyy vasta siinä, miten 
yksittäinen opettaja asian ymmärtää ja miten 
hän toimii arjessa.  OAJ onkin käynnistänyt tä-
män lukuvuoden kestävän Joku Roti -kampan-
jan, jonka tarkoituksena on herättää opettajain-
huoneissa keskustelua opettajien työstä ja palk-
kauksesta. Siinä jokainen opettaja haastetaan 
edunvalvonnalliseen ajatteluun, jonka keskiössä 
on paluu opettajan perustehtävän eli oppimisen 
äärelle. Koska emme todennäköisesti koskaan 
saa palkkaa kaikesta tekemästämme työstä, mei-
dän tulee suhteuttaa työ käytettävään aikaan ja 
siitä saatavaan korvaukseen. Tämä on jokaisen 
opettajan itse arvioitava. 

Tuula Ala-Lantela
OAJ Pohjanmaa, alueasiamies
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OAJ Pohjanmaa järjestää jäsenilleen koulutuksen

Korkeakoulutus muutoksessa
Korkeakoulutuksen valtakunnalliset ja alueelliset 
ajankohtaiset kehitysnäkymät
Korkeakoulutukseen ohjattuja määrärahoja vähennetään, ja korkeakoulutuksen järjestämiseen 
kohdistuu monenlaisia muutospaineita. Koulutuksessa kuulemme OAJ:n asiantuntijoiden ker-
tomina tuoreimmat uutiset, jotka liittyvät hallituksen linjauksiin ja korkeakoulutuksen kehittä-
miseen. Ensimmäisessä alueyhdistyksen korkea-asteen opettajille suunnatussa koulutuksessa on 
tarkoitus lisäksi verkostoitua muiden opettajien kanssa.

Kohderyhmä
Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opettajat, toisen asteen opinto-ohjaajat

Aika
Ti 8.12.2015

Paikka
Kylpylä Tropiclandia
Kesäpolku 1
65170 Vaasa

Ohjelma
16.45-17.45 Runsas buffetpöytä liha-, kala- ja kasvisvaihtoehtoineen 
17.45-18.00 Tervetulotoivotus
18.00-19.30 Yliopistoasiamies Hanna Tanskanen (OAJ) ja erityisasiantuntija Reijo Viitanen 
19.30-20.00 Alueasiamies Tuula Ala-Lantela (OAJ Pohjanmaa)
20.00-21.00 Kahvi ja leivos, arvontaa

Sitovat ilmoittautumiset 8.11.2015 mennessä Taina Saikkoselle (taina.saikkonen@netikka.fi). 
Ilmoita nimesi, sähköpostisi, oppilaitoksesi ja erityisruokavaliosi. 

Koulutus on osallistujille ilmainen. Osallistujat voivat laskuttaa matkakulut (25 snt/km + 
7 snt/km/lisämatkustaja). Suosikaahan kimppakyytejä!  Koulutukseen mahtuu 70 osallistujaa.

Tarkempi ohjelma on nähtävillä OAJ Pohjanmaan internetsivuilla osoitteessa
http://www.oajpohjanmaa.fi/ ennen koulutusta.

Kutsu
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OAJ Pohjanmaa/Österbotten
Yhteystiedot 2015

Hallitus:
Ari Rousu
puheejohtaja

Erätie 1
60800 Ilmajoki

044 419 1412
ari.rousu(at)ilmajoki.fi

Monika Koivumäki
varapuheenjohtaja

Erkinlaakso 19 B
65410 Sundom

040 722 9158
monika.koivumaki(at)vaasa.fi

Maria Hartman-Salminen
vice ordförande

Packhusgatan 12
67100 Karleby

040 132 1680
maria.hartman-salminen(at)edu.kokkola.fi

Heli Katajamäki
varapuheenjohtaja

Hakatie 5
66440 Tervajoki

050 400 7039
heli.katajamaki(at)uva.fi

Antti Ylinen
varapuheenjohtaja

Ritolantie 428
60720 Tuomikylä

040 868 0845
antti.ylinen(at)sedu.fi

Paula Kotirinta
sihteeri ja jäsen

Ala-Vallintie 524
61600 Jalasjärvi

050 492 1168
paula.kotirinta(at)jalasjarvi.fi

Tiina Hagström
jäsen

Tallbackantie 33
68550 Kokkola

040 832 3467
tiina.hagstrom(at)edu.kokkola.fi

Dieter Heiermann
jäsen

Linnaleirintie 19 B 5
67100 Kokkola

044 725 0171
dieter.heiermann(at)kpedu.fi

Jyrki Jokinen
jäsen

Isolahdentie 7 as 11
65230 Vaasa

050 386 4959
jyrki.jokinen(at)edu.vaasa.fi

Pia Latomäki
jäsen

Syliheitontie 6
62100 Lapua

040 521 0360, 044 438 4469
pia.latomaki(at)lapua.fi

Kari Nieminen
jäsen

Väättyrintie 12
60420 Seinäjoki

040 577 9984
kari.nieminen(at)seinajoki.fi

Helena Penttilä
jäsen

Myllymäentie 35
69600 Kaustinen

040 758 3581
helena.penttila(at)kaustinen.fi

Kyösti Pihlajamäki
jäsen

Suokonmäentie 54
63540 Hernesmaa

050 556 6598
kyosti.pihlajamaki(at)soini.fi

Marina Räfsbäck
jäsen

Vettmossvägen 95
64230 Närpes st

0400 455218
marina.rafsback(at)narpes.fi

Marja-Liisa Saariaho
jäsen

Propsikatu 4
60200 Seinäjoki

040 868 0118
marja-liisa.saariaho(at)seamk.fi

Christel Sandell
medlem

Alholmsg. 27
68600 Jakobstad

044 721 1535
christel.sandell(at)jakobstad.fi

Margareeta Verronen
jäsen

Eerontie 3
65300 Vaasa

050 505 5460, 040 163 4143
margareeta.verronen(at)vaasa.fi

Alueasiamies:
Tuula Ala-Lantela Länsirannantie 428 C

62620 Ala-Seppä
040 842 1484
tuula.alantela(at)gmail.com
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Toimihenkilöt:
Paula Kotirinta
sihteeri

Ala-Vallintie 524
61600 Jalasjärvi

050 492 1168
paula.kotirinta(at)jalasjarvi.fi

Lasse Mansikka-aho
tiedotussihteeri

Länsitie 2
63500 Lehtimäki

040 559 4033
lassema(at)suomi24.fi

Miia Raunio
koulutussihteeri

Vennäntie 5
61500 Isokyrö

050 565 0864
miia.raunio(at)vaasa.fi

Outi Pyykkö
yhdistystietouskoul.

Riskulankaari 13
60220 Seinäjoki

044 521 2996
outi.pyykko(at)edu.kuortane.fi

Taina Saikkonen
taloudenhoitaja

Rantakatu 3 b A 1
65100 Vaasa

050 533 9949
taina.saikkonen(at)netikka.fi

Antti Hynönen
nettivastaava

Putkitie 21
63680 Hakojärvi

0400 772 558
antti.hynonen(at)alavus.fi

Risto Haverinen
liikuntavastaava

Ullavantie 486
68310 Ullava

041 545 9202
ritso.haverinen(at)edu.kokkola.fi

Valtuutetut:
Martin Ahlskog
FSL

Riippavägen 60
68410 Nedervetil

050 377 7188
martin.ahlskog(at)pedersore.fi

Olli Autio
OAJ-YSI

Hovioikeudenp. 2 A 10
65100 Vaasa

040 778 2394
olli.autio(at)edu.vaasa.fi

Inger Damlin
FSL

Låtnevägen 186
66600 Vörå

045 804 2770
inger.damlin(at)vaasa.fi

Minna Herttua-Niemi
LTOL

Hämeenlinnank. 8 H 63
65350 Vaasa

040 755 2907
minna.herttua-niemi(at)vaasa.fi

Jarmo Juupaluoma
OAJ-YSI

Pikkukotamäki 4
65380 Vaasa

050 355 3056
jarmo.juupaluoma(at)edu.vaasa.fi

Kari Nieminen
OAJ-YSI

Väättyrintie 12
60420 Seinäjoki

040 577 9984
Kari.nieminen(at)seinajoki.fi

Matti Sippola
OAJ-YSI

Metsurinlenkki 16
60200 Seinäjoki

040 755 2615
matti.sippola(at)seinajoki.fi

Jaakko Syrjänen
OAJ-YSI

Martantie 2
61800 Kauhajoki

050 354 9175
jaakko.syrjanen(at)kauhajoki.fi

Susanne Wickström
LTOL

044 780 9153
susanne.wickstrom(at)kokkola.fi

Ulla-Maria Åstrand
OAJ-YSI

Markusbackantie 113
68410 Alaveteli

040 129 2096
ullamaria.astrand(at)edu.kokkola.fi

OAJ:n hallitus:
Inger Damlin Låtnevägen 186

66600 Vörå
045 804 2770
inger.damlin(at)edu.vaasa.fi

Jarmo Juupaluoma Pikkukotamäki 4
65380 Vaasa

050 3553056
jarmo.juupaluoma(at)edu.vaasa.fi

OAJ:n Pohjanmaan
aluetoimisto

Kauppapuistikko 4 as 20
65100 Vaasa

050 533 9949
taina.saikkonen(at)netikka.fi

www.oajpohjanmaa.fi
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