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Puheenjohtajan palsta
Tervehdys TOAY:n väki!
Kevätlukukausi etenee vääjäämättä ja hiihtolomaltakin on jo palattu.
Kalenterin lehtiä saa tosin vielä tovin käännellä, ennen kuin saamme laulaa
Suvivirttä. Luontoäidin suunnitelmista kevään suhteen on hieman
epäselvää. Välillä ollaan reilusti plussalla, vaikka pitäisi olla vielä
pakkaskausi ja sitten lämpötilat heilahtavat takaisin pakkaselle. Varma
saapuvan kevään ja kesän merkki on lehtien yleisönosastojen kirjoitukset,
joissa kommentoidaan opettajien kesäloman pituutta.

Muutaman viikon päästä on päivä, jolloin nostetaan liput salkoon ja saamme käydä kirjoittamassa
siistillä käsialalla merkitsevät numerot ympyrän
keskelle. Ennen tätä päivää kohtaamme suuren
joukon ihmisiä, joilla on meille asiaa. Meistä ollaan
kiinnostuneita. Kuulemme monista asioista, joita
ehdokkaat pitävät tärkeinä. Toreilla ja turuilla meille
voidaan puheiden lisäksi tarjota pullaa ja kahvia,
onnekkaimmat voivat saada jopa ämpärin.
Valitettavasti tämä meihin kohdistuva kiinnostus
hiipuu melko pian vaalien jälkeen. Joskus olen
leikitellyt
ajatuksella
vaalilupaustakuista.
Yksinkertaisesti jos kansanedustaja ei seiso
vaalilupaustensa takana, niin otettakoon hänen
avainnipustaan pois Arkadianmäen kerhotalon
avaimet. Toivon, että jokainen jäsenemme jaksaisi
paneutua ajatuksella ehdokkaansa valintaan. Olisi
hienoa, jos eduskuntaan saataisiin oikeasti
koulutuksen
puolta
pitäviä
edustajia.
Otavalankadun toimistolla pidetään vaalipaneeli
tiistaina 26.3. klo 18 (kahvitarjoilu alkaen klo 17).
Jäsenistöllämme on mahdollisuus tulla kuulemaan
puolueiden
näkemyksiä
koulutuspolitiikan
suuntaviivoista.

Paikalle on kutsuttu alueeltamme opettajataustaisia
ehdokkaita.
Talven aikaan luottamusmiehiin on otettu
muutamaan otteeseen yhteyttä erinäisten
ongelmien takia. Asiaa selvitellessä onkin
osoittautunut, että avun tarvitsijat eivät ole olleet
lainkaan jäseniämme. Jäsenyys on kuulemma
pudotettu pois, kun OAJ ei koskaan tee mitään.
Tosiasiassa kattojärjestömme on tehnyt ja tekee
paljon jäsenistömme hyväksi. Osa työstä on
neuvottelupöydissä tapahtuvaa pitkään kestävää
vääntöä, josta ei koskaan tule näkyviin muuta kuin
lopputulokset. Esimerkiksi usealla kunnalla olisi
halukkuutta lomauttaa opetushenkilöstöä nk.
kesäkeskeytysten aikana, mutta OAJ on ansiokkaasi
torpannut nämä lomautukset. Erittäin iso tuki ja
turva on jäsenyyden kautta saatava oikeusturva- ja
opettajan työn vakuutus.
Toivotan hyvää kevään odotusta teille kaikille!
Jussi (Aarno J. Lyly)
TOAY:n puheenjohtaja
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Pääluottamusmiehen näppäimistöltä
Kevätpäiväntasausta kohden

Kunta 10 -tulokset julkaistiin vuoden alussa Taskussa.
Tulokset pitää käsitellä jokaisessa työyhteisössä.
Jokainen työyhteisö valitsee tulosten käsittelyn
yhteydessä kaksi kehityskohdetta ja yhden vahvuuden,
jotka kirjataan 15.3. mennessä. Toivottavasti jokaisessa
yksikössä on jo toimittu konsernin määräyksen
mukaisesti. Yhteysopettajilta kysytään lähiaikoina
yksiköiden kehittämiskohteet.
Seuraava yleiskorotus tulee voimaan 1.4.2019 lukien.
Viranhaltijan tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 0,99
prosenttia. Myös henkilökohtaista lisää korotetaan 0,9
prosentilla. Tarkistetut palkat maksetaan sopimuksen
mukaisesti ensimmäisen kerran viimeistään kahden
kuukauden kuluessa eli viimeistään toukokuun loppuun
mennessä (tällöin maksetaan korotukset taannehtivasti
huhtikuun alusta lukien).
Lukion Tutortyön korvaamisesta on saavutettu
neuvottelutulos OAJ:n ja kuntatyönantajan kesken.
Tutortyötä korvataan ensisijaisesti koulu/oppilaitos- ja
kuntakohtaisen lisätehtävän sekä tehtäväkohtaisen
palkan kautta. Työ voidaan korvata myös
ylituntipalkkioperusteella,
mutta
tällöin
muuta
ylitunteina annettavaa opetusta tulee vastaavasti
vähentää.
Tutortyötä
voidaan
lukea
myös
opetusvelvollisuuteen. Se edellyttää kuitenkin, että muu
ylitunteina annettu opetus korvataan sitä ennen
tutortyöllä.
Vuoden alusta 2019 tulee muutoksia lakiin kunnallisesta
viranhaltijasta. Muutokset koskevat pitkäaikaistyöttömän (yhtäjaksoisesti työtön työnhakija edellisen 12
kuukauden ajan) ottamista määräaikaiseen virkasuhteeseen ja koeajan pidentämistä. Muutokset ovat
vastaavanlaiset kuin vuoden 2017 alussa voimaantulleessa työsopimuslain muutoksessa. Pitkäaikaistyötön
voidaan 1.1.2019 alkaen ottaa määräaikaiseen
virkasuhteeseen ilman viranhaltijalaissa tai valtion
virkamieslaissa säädettyjä määräaikaisuuden perusteita.
Määräaikaisuus voi kestää enintään yhden vuoden.
Määräaikaisuuksia voi olla enintään kolme ja niiden
yhteenlaskettu kesto ei saa ylittää yhtä vuotta. Mikäli
määräaikaisuuksia on enemmän kuin yksi, viimeisen
määräaikaisuuden tulee alkaa viimeistään vuoden
kuluessa ensimmäisen määräaikaisen virkasuhteen

alkamisesta. Toinen muutos koskee koeajan
pidentämistä silloin, kun viranhaltija tai virkamies on
koeaikana ollut poissa työstä työkyvyttömyyden tai
perhevapaan vuoksi. Koeaikaa voidaan tällöin pidentää
kutakin
näihin
poissaoloihin
sisältyvää
30
kalenteripäivää kohden. Poissaolo voi koostua useista eri
jaksoista ja koeaika voidaan pidentää jokaisen 30
kalenteripäivän poissaolon verran. Vuotta lyhyemmissä
määräaikaisissa
virkasuhteissa
koeaika
voi
pidennyksineen kuitenkin olla enintään puolet
virkasuhteen kestoajasta. Koeajan pidennyksestä on
ilmoitettava viranhaltijalle/virkamiehelle kirjallisesti
ennen koeajan päättymistä. Koeajan pidentämisestä
päättää se viranomainen, joka päättää varsinaisen
koeajan määräämisestä, ellei hallintosäännössä toisin
määrätä. Lakimuutosten siirtymäsäännöksen mukaan
koeajan pidentämistä koskevaa uutta säännöstä
sovelletaan 1.1.2019 jälkeen alkaneeseen koeaikaan.
Tieto uudesta liikunta- ja kulttuurietuudesta tuli
sähköpostiin tammikuun lopulla. Etuuden suuruus
vuonna 2019 on 80 €. Toimittaja vaihtui ePassiksi.
Muistathan käyttää etuutesi. Lisätietoja Tasku -->
Henkilöstöasiat.
Tänä keväänä valitaan JUKO:n opettajien pääluottamusmies, luottamusmiehiä ja heidän varaluottamusmiehiään toimintakaudeksi 1.8.2019 - 31.7.2022.
Halukkaiden on ilmoittauduttava 13.3.2019 mennessä
OAJ:n Tampereen paikallisyhdistyksen puheenjohtajalle
Sirkka Saarikoskelle. Lisätietoja luottamusmiesvaaleista
on saatavilla yhteysopettajien kautta lähetetystä
tiedotteesta, jonka pitäisi löytyä kunkin koulun
ilmoitustaululta. Kaikki luottamusmiestoiminnasta
kiinnostuneet ilmoittautukaa mukaan vaaliin. Jos et
halua luottamusmieheksi, niin varaluottamusmiehenä
pääset tutustumaan luottamusmiestoimintaan ja olet
oikeutettu osallistumaan luottamusmiesten OAJ:n
järjestämään peruskoulutukseen. OAJ:n koulutuksessa
saat hyvän kuvan luottamusmiestoiminnasta ja
järjestörakenteesta.
Aurinkoisin kevätterveisin
Heikki Tanskanen
Pääluottamusmies
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Tiedottajan kynästä
Tiedottaja esittäytyy
TOAY aloitti uuden toimintavuoden, sen myötä yhdistyksellä on myös uusi tiedottaja.
Tässä uudessa roolissani minun lienee syytä esittäytyä lyhyesti. Näin tamperelaisten
kollegojen edessä on varmasti asiaankuuluvaa aluksi todeta, että olen paljasjalkainen
tamperelainen. Työskentelen nyt kolmatta lukuvuotta Tampereen yliopiston
normaalikoulun englannin ja venäjän kielen opettajana. Valmistuin syksyllä 2014
Helsingin yliopistosta ja ehdin ennen paluumuuttoani Tampereelle opettaa yli
vuoden verran Helsingissä ja Kirkkonummella.

Kolmeenkymmeneen ikävuoteeni mahtuu nyt jo siis yli
neljän vuoden kokemus opettajantyöstä. Tästä
huolimatta edustan päätoimisena tuntiopettajana
ammattikenttämme prekariaattia, joka on vielä tänään
töissä tässä koulussa, mutta joka voi jo huomenna olla
jossain ihan muualla. Helsingissä ehdin myös toimia
yhden lukuvuoden ajan paikallisen opettajien
ammattiyhdistyksen yhteysopettajana. Kaksi vuotta
kestäneen TOAY:n hallituksen varajäsenyyskauden
jälkeen löydän itseni nyt kirjoittamasta ensimmäistä
tiedottajan kynästä -palstaani.
Eduskuntavaalit TOAY:n toiminnassa
Huhtikuun 14. päivänä pidetään eduskuntavaalit, joissa
valitaan kansanedustajat tulevalle vaalikaudelle.
Eduskuntavaalit näkyvät myös TOAY:n omassa
toiminnassa. Useat TOAY:n jäsenet ovat asettuneet
ehdolle tulevissa vaaleissa. Tämän innoittamana TOAY
järjestää vaalipaneelin, johon on kutsuttu joukko eri
puolueiden koulutusmyönteisiä ehdokkaita, joista kaikki
ovat opetusalan ammattilaisia ja OAJ:n jäseniä.
Vaalipaneeli pidetään tiistaina 26. maaliskuuta.
Vaalipaneelin juontajana toimii kokenut TOAY-aktiivi
Jukka Vuorinen. Tapahtuman mainos julkaistaan tässä

samassa tiedotuslehdessä, mutta myös sosiaalisessa
mediassa. Panelisteille on laadittu valmiiksi laaja kattaus
erilaisia kasvatus- ja opetusalaan liittyviä kysymyksiä,
joiden avulla saamme selville eri ehdokkaiden ja samalla
myös heidän edustamiensa puolueiden näkökulmat
opetusalan kannalta oleellisiin kysymyksiin.
Vaalipaneeli tarjoaa samalla TOAY:n jäsenistölle myös
tilaisuuden esittää ehdokkaille omia kysymyksiä.
Tarkoituksena ei ole päästää panelisteja helpolla, sillä
juuri eduskuntavaalikampanjoissa poliitikot ja puolueet
valitsevat, kaiken muun ohella, myös koulutuspoliittiset
linjansa tulevalle vaalikaudelle.

Eduskuntavaalit mittaavat myös opettajien
kansalaisaktiivisuutta
Aktiiviseen kansalaisuuteen kuuluu luonnollisena osana
osallistuminen poliittiseen keskusteluun samoin kuin
valittujen
edustajien
pitäminen
tilivelvollisina
tekemistään lupauksista ja valitsemistaan poliittisista
päämääristä. Juuri tästä syystä kenen tahansa opettajan
intressinä soisi olevan opetusalan tilanteesta perillä
olevan ehdokkaan äänestäminen tulevissa vaaleissa.
Edellisten vaalikausien perusteella voimme olla varmoja
siitä, että myös näissä tulevissa vaaleissa valittu
eduskunta aikoo uudistaa suomalaista koulutusta,
tavalla tai toisella. Olivat tulevat uudistukset millaisia
hyvänsä, on suomalaisen koulutuksen – oppilaiden ja
opiskelijoiden sekä meidän opettajien – parhaan edun
mukaista, että tulevista uudistuksista on eduskunnassa
päättämässä mahdollisimman monta kasvatus- ja
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opetusalan ammattilaista. Koulutus ja sivistys ovat liian
tärkeä asioita, että niiden tulevaisuudesta päättäminen
voitaisiin jättää yksinomaan niille, joille asia on

tärkeysjärjestyksessä toissijainen ja joiden käsitykset
opetustyöstä ovat toisen käden tietojen varassa.
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Nuorten kansalaisten matala äänestysaktiivisuus on
myös opettajan huoli
Opettajan osana ja tehtävänä on kansallisen
opetussuunnitelman puitteissa myös oppilaiden ja
opiskelijoiden kasvattaminen ja rohkaiseminen
aktiiviseen kansalaisuuteen. Suomen vaalitutkimusportaalin mukaan vuoden 2015 eduskuntavaaleissa
suurten ikäluokkien (55-69-vuotiaat) äänestysaktiivisuus
oli 22 prosenttia korkeampi kuin nuorten aikuisten eli 2534-vuotiaiden ja jopa 33 prosenttia korkeampi kuin
nuorten kansalaisten eli 18-24-vuotiaiden nuorten.

Näistä eroista huolimatta demokratian on tarkoitus
toimia tasapuolisesti niin vanhoille kuin nuorille. On totta
että oman äänensä käyttäminen on oppilaan ja
opiskelijan omalla vastuulla, mutta sen löytäminen on
luottamustehtävä, joka on suotu opettajalle. Tuon
tehtävän unohtaminen ja laiminlyöminen olisi samalla
luottamuksen pettämistä. Pyrkikäämme siis jatkossa
olemaan entistä enemmän luottamuksen arvoisia.
Stefan Smirnov
TOAY:n tiedottaja
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Perusopetuksen vuosityöaikakokeilu
Perusopetuksessa on nyt puolen vuoden ajan kokeiltu
vuosityöaikaa. Mukana on Helsingin, Vantaan, Lahden ja
Vaasan kouluja. Kokeiluun osallistuu vajaa 200 opettajaa.
Myös Espoo on aloittamassa kokeilua ensi syksystä.
Vuosityöaikakokeilun tavoitteena on selvittää, voisiko se

auttaa opv-työaikajärjestelmää paremmin rajaamaan
opettajien jatkuvasti lisääntyvää työmäärää ja toisaalta
auttaa siinä, että opettajille maksetaan palkkaa kaikesta
heidän tekemästään työstä.
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Kokeiluihin osallistuu kouluja, joiden opettajista on
löytynyt siihen halukkuutta. Ketään siihen ei siis
pakoteta. Toistaiseksi mukana on vain alakouluja.
Kouluja otetaan edelleen mukaan kokeiluun. Tärkeää
olisi saada myös yhtenäis- ja yläkouluja osallistumaan.
Kokeilut päättyvät viimeistään v. 2023. Sen jälkeen
selvitetään, olisiko ko. mallissa jotain käyttökelpoista,
jota voitaisiin hyödyntää kehitettäessä uutta opettajien
työaikajärjestelmää. Suoraan kokeilujen jälkeen ei olla
siirtymässä vuosityöaikajärjestelmään. Tavoitteet eivät
siis ole verrattavissa ammatillisen puolen vuosityöaikauudistukseen, jossa myös lakiuudistukset vaikuttivat
muutokseen.

Vuosityöaikakokeilut ovat aiheuttaneet erityisesti
sosiaalisessa mediassa voimakastakin keskustelua.
Tiedon puute, pelko tai epävarmuus tulevasta näkyy
monessa tapauksessa. OAJ onkin pyrkinyt lisäämään
tiedonsaantia muun muassa 5.2.2019 jäsenilleen
lähettämällään tiedotteella. Myös OAJ:n viestinnän
avoimuutta ja läpinäkyvyyttä on tarkoitus parantaa.
Lisää tietoa saadaan, kun kokeilukoulujen opettajille ja
rehtoreille lähetetyn kyselyn tulokset saadaan tänä
keväänä. Jatkossa vuosityöaikaan liittyvää tiedotusta voi
seurata OAJ:n verkkosivuilla tai Opettaja-lehdessä.
Riina Hilo
varapääluottamusmies, OAJ:n valtuutettu
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Eduskuntavaalipaneeli TOAY:n toimistolla 26.3.2019
Vuoden 2019 eduskuntavaalien vaalipäivä on sunnuntai 14.4.2019 ja ennakkoäänestys
kotimaassa on ajalla 3. - 9. 4. 2019.
TOAY järjestää eduskuntavaalipaneelin tiistaina 26. 3. 2019 toimistolla. Tilaisuuteen on
kutsuttu koulutusmyönteisiä ja opetustaustaisia OAJ:läisiä ehdokkaita. Kutsu tilaisuuteen
lähetetään kouluille yhteysopettajien kautta lähipäivinä. Merkkaa päivä jo nyt kalenteriin!
 PAIKKA: TOAY:n toimisto, Otavalankatu 9 A, 33100 Tampere
(sisäpiha, Akavan summeri, 2. kerros)
 AIKA: Tiistai 26.3.2019 klo 18 (kahvitarjoilu alkaen klo 17).

Ehdokasesittelyt seuravalla sivulla.
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TOAY:n järjestämään Eduskuntavaalipaneeliin 26.3.2019 osallistuvat seuraavat ehdokkaat:

Matti Helimo (Vihreät)
OAJ Pirkanmaan puheenjohtaja, Tampere

Leena Kostiainen (Kokoomus)
rehtori, Tampere

Johanna Loukaskorpi (Sdp)
apulaispormestari, Tampere
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Jouni Ovaska (Keskusta)
luokanopettaja, Tampere

Heli Piirainen (Vasemmistoliitto)
opettaja, Akaa

Sirpa Pursiainen
(Kristillisdemokraatit)
opettaja, Tampere

TOAY TOIMII-TIEDOTUSLEHTI

Opettajien pubivisa to 16.5.2019 Pub Alanyassa
Tulossa Tampere-aiheinen pubivisa, jonka vetäjänä toimii uusi
tiedottajamme Stefan Smirnov. Tilaisuus on omakustanteinen.

torstai
16.5.2019
klo 19.00
(päättyy noin
klo 21.30)
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Pub Alanya
Satakunnankatu 26
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Tervetuloa mukaan!

