
31OPETTAJA 20/2017

Lomalla ei 
lomauteta
Arto Hietapelto
luokanopettaja, Oulu

Olin lomautettuna syksyllä 
2014. Sain silloin paikal-

lisyhdistykseltä kattavan ohjeis-
tuksen siitä, miten minun OAJ:n 
jäsenenä tulee toimia lomautusten 
aikana. Lisäksi sain infoa siitä, 
mitä voisin omalta osaltani tehdä, 
jotta vastaisuudessa opettajia ei 
kotikaupungissani lomautettaisi.

OAJ keräsi lisäksi palautetta ja 
tietoa lomautusten vaikutuksista, 
ja niitä esiteltiin kaupungin päät-
täjille. Oulussa lomautuksia ei ole 
ollut tuon jälkeen, ja toivottavasti 
sama linja pitää.

On OAJ:n neuvottelutoiminnan 
tulosta, ettei meitä opettajia voida 
lomauttaa kesäkeskeytyksen 
aikana, vaan lomautuksen pitää 
tapahtua työstä. Jos tätä ei olisi 
sovittu, talouskurimuksessa paini-
vat kunnat käyttäisivät kesäaikaa 
varmasti hyväkseen, jolloin opet-
taja ei saisi palkkaa loma-ajalta.”

OAJ neuvottelee
OAJ neuvottelee opettajien palkoista ja 
palvelussuhteen ehdoista valtakunnallisesti, 
alueellisesti ja paikallisesti. Opetusalan 
sopimukset ovat katkolla 1.2.2018. Siihen 
mennessä pitää saada aikaan esimerkiksi 
kunnan uusi opetusalan virka- ja 
työehtosopimus OVTES, jonka sisällä 
on 14 erillistä sopimusta. Lisäksi OAJ:n 
neuvottelijat sekä sadat luottamusmiehet 
käyvät jatkuvasti neuvotteluja sopimusten 
soveltamisesta ja tulevista käytänteistä, 
kuten palkkausjärjestelmästä ja 
rekrytointiperiaatteista.
TIINA TIKKANEN TEKSTI
PAULIINA MÄKELÄ KUVITUS

Seuraa sarjaa

 ⊲ Kymmenosaisessa juttusar-
jassa kerrotaan, miksi kannat-
taa olla OAJ:n jäsen.

 ⊲ Seuraavassa osassa, Opet-
tajan numerossa 22, kerromme 
liiton järjestämistä koulutuk-
sista.

 ⊲ Jäsenyys hellii lompakkoa. 
Kurkista netissä jäsenetujen 
rahapuuhun.

10 syytä kuulua liittoon

Tuntiopettajuus 
muuttui viraksi
Lauri Strengell, historian ja yh-
teiskuntaopin lehtori, Joensuu

Kun minulle tarjottiin 
lukiossa neljännen kerran 

määräaikaisuutta, otin yhteyttä 
pääluottamusmieheen. Kerroin 
myös työnantajalle, että määrä-
aikaisuuksien ketjuttaminen ei 
ole reilua, kun opettajan tarve on 
pysyvä. Liiton kannasta sain mie-
lipiteelleni selkänojaa, ja työsuhde 
muutettiin toistaiseksi voimassa 
olevaksi.

Kaupunki on muuttanut lähes 
20 tuntiopettajuutta viroiksi Joen-
suun opettajien ammattiyhdistyk-
sen aloitteesta ja painostuksesta. 
Minäkin sain lopulta viran viime 
keväänä.

Virka on yksi opettajan uran 
merkkipaalu. Mikäli koulussani 
tunnit eivät täyttäisi opetusvelvol-
lisuutta, olisin silti oikeutettu täy-
teen palkkaan. Tällöin työnantaja 
todennäköisesti osoittaisi minulle 
oppitunteja muista kouluista.”

Kokemuksesta 
lisää euroja
Laura Nurminen, OAJ:n  
työmarkkina-asiamies

On neuvottelujen tulosta, 
että kokemusta ja osaami-

sen karttumista arvostetaan myös 
rahallisesti useimmissa opetus- ja 
kasvatusalan sopimuksissa.

Ensimmäinen palkanlisä nap-
sahtaa useimmiten viiden vuoden 
jälkeen. Jo tämä ensimmäinen 
korotus on esimerkiksi kaksois-
kelpoisella luokanopettajalla noin 
1 350 euroa vuodessa.

Luottamusmiehet joutuvat 
muistuttelemaan jäsenistöä 
tästä pykälästä ahkerasti, sillä 
ensimmäinen ”ikälisä” pitää itse 
hakea kirjallisesti – työnantaja 
kun ei voi tietää opettajan koko 
työhistoriaa.

Nuoren opettajan kannattaa-
kin kerätä työtodistukset talteen, 
sillä jokainen yli 30 päivää kestä-
nyt opetusalan työ voi kerryttää 
lisän saamiseen laskettavaa 
aikaa.” l
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