
Opetushenkilöstön lomautukset Pöytyän kunnassa 

Toivomme, että lapsi- ja perheneuvosto käsittelee opettajien ja koulujen henkilöstön lomautuksia koskevaa 
asiaa ja tekee siitä yhteisen kannanoton sivistyslautakunnalle. 

Kannamme yhteisesti huolta lasten ja nuorten sekä koulujen opettajien ja henkilöstön jaksamisesta sekä 
turvallisesta koulunkäynnistä lomautusten vaikutusten takia. Olemme tietoisia siitä, että kouluissa on tehty 
paljon töitä ja lomautuspäivät on pyritty järjestämään niin, että se häiritsee mahdollisimman vähän 
opetusta, mutta silti koteihin on nyt jo tullut viesti useammalta taholta siitä, miten koulujen alku on ollut 
erittäin haastavaa ja hidasta suunnittelupäivien puuttuessa. Kun opettajat tulevat töihin samaan aikaan 
oppilaiden kanssa, on kaikki ennakoiva työ jäänyt tekemättä ja koulutyö on päässyt hitaasti alkuun.  

Valtion tasolla on oltu erittäin huolissaan koulujen tilanteista, oppimistavoitteiden saavuttamisesta sekä 
siitä, miten paljon erikoinen korona-kevät on aiheuttanut osaamisen eroja lasten ja nuorten keskuudessa. 
Tämän takia Opetus—ja kulttuuriministeriö laittoi haettavaksi lisäavustusta korona-kevään poikkeusolojen 
vaikutusten tasoittamiseksi. Tästä avustuksesta on erikseen otettu yhteyttä mm. kunnanjohtajaamme Anu 
Heliniin, joka on myös tuonut asian kunnanhallituksen käsittelyyn. Nyt avustusrahat on jaettu ja luemme 
avustusten saajien listaa netistä, kuitenkaan Pöytyän kunta ei saanut senttiäkään. Miksi? Koska 
kunnanhallituksemme jäsenet päättivät jättää asian tiedoksi, mutta rahaa ei päätetty hakea. Avustuksen 
omarahoitusosuus olisi ollut 5% ja valtion osuus 95%. Ilmeisesti ongelmallisempi ehto avustukselle oli siihen 
liittyvä lomautuskielto. Pöytyä on päättänyt lomauttaa henkilökunnan, joka näkyy heti syksyllä 
koulumaailmassa.  

Pöytyää markkinoidaan tällä hetkellä vahvasti Tulevaisuuden kotipesänä. 
Samaan aikaan koulun vuoden teema on Hyvinvointi. 
Sivistystoimen kuluja vähennetään vuosi vuodelta. Koulutarvikkeet, kynät ja kumit, tuntimäärät sekä 
koulukirjat on jo vähennetty minimiin ja ymmärrämmekin säästötarpeet. Nyt kun säästöt kohdistuvat 
henkilökuntaan ja sitä kautta kaikkien koulutoimintaan liittyvien tahojen motivaatioon, jaksamiseen ja 
mahdollisuuksiin oppia ja opettaa, emme enää pysty ymmärtämään, miten nämä tukevat Tulevaisuuden 
kotipesää, tai asukkaiden hyvinvointia tässä kunnassa. Tällainen säästäminen on mielestämme kovin 
lyhytnäköistä, koska asioiden paikkaaminen jälkikäteen on yleisesti ottaen aina kalliimpaa ja seuraukset 
vakavammat. Tähän kunnallamme tuskin on varaa.  

Kunnassamme on useita kouluyksiköitä ja huolestuttavia uutisia kuuluu monesta suunnasta. ”Koulun alkua 
leimaavat sekä koronaohjeistukset että henkilöstön lomautukset.” Henkilöstön lomautukset ovat 
hidastaneet koulun alkua, rehtorit pohtivat miten saavat henkilöstöresurssit riittämään ja on pyydetty jo 
vanhempainyhdistystäkin apuun, jotta kaikki koulupäivät saadaan järjestettyä. Väistötilat, uusien koulujen 
rakentamisen aiheuttamat poikkeusolot, muuttamiset, remontit ja niiden jälkeen taas tavaroiden 
järjestelyt, korona-kevät ja etäkoulu ovat kaikki vaatineet lisäponnistuksia ja venymistä niin opettajilta kuin 
koulun muultakin henkilökunnalta. Aivan kuin tämä ei vielä olisi tarpeeksi, päättää kunta lomauttaa 
opettajat, jokaisen vuorollaan kahdeksi viikoksi, samaan aikaan kun edelleen pelkäämme etäkoulun 
paluuta. Henkilöstö vaihtuu niin kouluissa kuin kunnassamme muutenkin todella kovaan tahtiin tällä 
hetkellä. Johtuuko se siitä, että tässä vaaditaan opetushenkilökunnalta paljon enemmän kuin tarpeeksi? 

Haluamme että asia otetaan uudelleen käsittelyyn lautakunnassa ja perutaan opetushenkilökunnan 
lomautukset. Haluamme että vanhemmat voivat lähettää lapsensa kouluun luottaen sen olevan turvallinen 
paikka, jossa on tarpeeksi henkilöstöä paikalla. Juuri nyt kouluissa tarvitaan varmasti jokaisen panosta 
sataprosenttisesti, jotta saadaan kurottua umpeen etäkoulun aiheuttamat taito- ja tasoerot lasten ja 
nuorten keskuudessa. Juuri nyt on tärkeää, että heistä jokaiselle on aikaa. On väärin asettaa nuoremme 
eriarvoiseen asemaan verraten muihin kuntiin ja kaupunkeihin. Jotta kuntamme todella on Tulevaisuuden 
kotipesä niin vanhoille asukkaille kuin vaikka uusille kesäasukkaillemme, on asialle tehtävä pikaisesti jotain!  
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