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Puheenjohtajan puheenvuoro 

Pääsimme taas viikonlopun aikana näkemään ja kokemaan opetusalan vuoden 

suurimman tapahtuman, Educan. Toivottavasti löysit itsellesi mielenkiintoisia 

vinkkejä ja ideoita sekä koit mukavia kohtaamisia kollegojen kanssa. Ainakin 

itse sain eväitä kohti uutta OPS:ia. 

Educan tunnelmista siirrymme taas arkiseen aherrukseen 

edunvalvonnan ja ajankohtaisten asioiden parissa. Valta-

kunnallisesti ajankohtaisista aiheista haluan nostaa tässä 

esille yhteiskuntasopimuksen, koska sen valmistelut on 

käynnistetty uudelleen. Se ei ole mikään yllätys, mutta 

lopputulema on vielä hämärän peitossa. Toivottavasti 

luit Opettaja-lehdestä 2/2016 järjestömme puheenjohta-

jan Olli Luukkaisen kirjoituksen asiasta. Siitä nostaisin 

seuraavan lainauksen vielä keskeiseksi ohjenuoraksi asi-

aan liittyen:  

    ”Mitä OAJ sitten haluaa? Haluamme tulevalta sopimukselta ennen kaikkea 

oikeudenmukaisuutta. Haluamme, että koulutus- ja kasvatusalan erityispiirteet 

esimerkiksi työntekijän sairastuessa tunnistetaan ja tunnustetaan. Haluamme 

julkisen tunnustuksen ja arvostuksen julkisen sektorin tekemälle työlle. Halu-

amme säilyttää itsenäisen neuvotteluvallan. Haluamme turvata tasavertaisen 

palkkakehityksen muihin palkansaajiin nähden. Haluamme varmistaa, että 

meillä on tulevaisuudessakin keinot korjata jäsentemme työsuhde-ehtojen vir-

heitä. Siinä se on. Noilla eväillä voidaan lähteä rakentamaan sopimuksia.” 

Tähän tukeutuen jatkamme myös paikallista työskentelyämme edunvalvonnal-

listen asioiden parissa. 

Keskustelutilaisuus suunnitellusta ylituntikatosta 

Paikallinen tämän hetken ”kuuma peruna” jäsenten etuja ajaessamme on yli-

tuntikaton käyttöönottoon vaikuttaminen.  Asian tiimoilta haluamme kuulla 

myös jäsentemme ajatuksia ja esiin tulleita pulmakohtia. Mikäli haluat tulla 



keskustelemaan asiasta ja kertomaan oman mielipiteesi, toivotamme sinut ter-

vetulleeksi maanantaina 8.2.2016 klo 17.30 VOAY:n toimistolle. Tilaisuudessa 

on kahvitarjoilu, joten ilmoittauduthan mukaan perjantaihin 5.2.2016 men-

nessä VOAY:n nettisivuilla olevalla lomakkeella. Tervetuloa! 

Aurinkoisin talviterveisin, 

Annika Arstila-Aaltonen 

puheenjohtaja 

050-4096456 

 

Pääluottamusmiehen  

terveisiä  

 

Educan jälkimainingeissa on todet-

tava, ettei kirjoitusaiheista vallitse 

puutetta. Pakkolakien valmistelun jää-

dyttäminen antaa toivoa niille, joiden 

mielestä sopimusvapauden säilyttämi-

nen suo hallitukselle ja työmarkkina-

osapuolille parhaimmat edellytykset 

toimia Suomen tulevaisuuden kan-

nalta vastuullisesti työntekijöiden oikeuksia polkematta. Hallitus ilmaisee toi-

minnallaan halua tukea työmarkkinajärjestöjen neuvottelujen onnistumista 

muutoinkin erityisen haastavassa tilanteessa.  Samoin OAJ on ilmoittanut työ-

aikakokeiluneuvottelujen jatkuvan perusopetuksen osalta. Jaksamista ja voimia 

OAJ:n neuvottelijoille! 

Työterveyspalvelut 

Vuoden alettua työterveyspalveluiden uudeksi osoitteeksi on hyvin palvelleen 

Diacorin sijaan vaihtunut Attendo. Influenssarokotteesta huolimatta ”lentsun” 

uhriksi päätyminen tutustutti kyseiseen palveluntuottajaan omakohtaisesti. Tie-

dän jäsenten olleen yhteydessä työsuojeluvaltuutettuihin Attendon palveluihin 

liittyen ja siitä asianosaisille kiitos. Palautteen perusteella palveluita kehitetään 

ja asia kiinnostaa kovin myös työnantajaa. Sekä uutta palveluntuottajaa! Toi-

vottavasti rokotusten suhteen muutamissa vantaalaisissa kouluissa tehdyt ko-

keilut tuovat mahdollisuuden opettajille tuon perin ikävän influenssan torjumi-

seen. Selvää on myös se, että yhdistyksen tulee osaltaan tiedottaa kuntalaisten 



ja kunnan palveluksessa olevien henkilöiden rokottautumismahdollisuudesta. 

Hyviä asioita kannattaa edistää. 

Rehtorin työstä 

Rehtorina toimiminen edellyttää erityisen suuria sosiaalisia taitoja, ohjeistuksen 

ja lainsäädännön tuntemusta. Olen aikaisemmin ilmaissut huoleni ankaran vas-

tuun leviämisestä opetuksen ja koulutuksen piiriin ja rehtoreille tämä asia on 

vieläkin akuutimpi. Ehkä seuraavalla kerralla asiasta enemmän. En kadehdi 

myöskään esimerkiksi avustavan henkilökunnan työvuorosuunnittelun laatimi-

sen tuomia haasteita, mutta tähänkin on virastosta tukea saatavissa.   

Pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaat koulussa 

Kysymys pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevien opetuksen rahoituk-

sesta on herättänyt aiheellista huolta asiaa parhaiten tuntevissa, eli kyseisissä 

tehtävissä toimivissa erityisopettajissa. Vielä nykyään kouluille maksetaan 0,5 

vuosiviikkotunnin suuruinen lisä jokaisesta koulussa opiskelevasta pidennetyn 

oppivelvollisuuden oppilaasta.  Valitettavasti suunnitelmissa on, että 1.8.2016 

alkaen kaupunki- ja aluetasoisissa ryhmissä opiskelevilta kyseinen lisä poiste-

taan ja tämä ei voi olla heijastumatta suurimman tuen tarpeessa olevien lasten 

opetukseen.  Toivomme kovin, ettei asiassa ole viimeistä sanaa lausuttu vaan 

asiaa pohditaan kunnioittaen kyseisten opettajien ammattitaitoon perustuvia 

näkemyksiä. Ja tässä asiassa kyseiset erityisopettajat ovat olleet yhdistykseen ja 

luottamusmiesorganisaatioon aktiivisesti yhteydessä. Suuri kiitos yleiseksi mal-

liksi hyvin kelpaavasta tavasta toimia! 

Sairauslomalta töihin?   

Haluan muistuttaa myös mahdollisuudesta kes-

keyttää sairausloman ennen lääkärintodistuksessa 

määriteltyä ajankohtaa sopimalla asiasta työnte-

kijän ja opettajan kesken. Esimiehen kannattaa 

aina pohtia, voiko päätöksen tehdä vaaranta-

matta toipumista. Esimies voi aina edellyttää 

opettajalta lääkärinlausuntoa siitä, että työhön 

palaaminen ei vaaranna toipumista.  Toivomme 

kummaltakin osapuolelta harkintaa asian suh-

teen ja tarvittaessa lääkärinlausunto paluun riskittömyydestä.   

 

 



Onnea vuoden kasvatusvaikuttajalle 

Educa-messuilla vuoden kasvatusvaikuttaja huomionosoituksen vastaanotti 

Suomen Vanhempainyhdistys ja meitä vantaalaisia opettajia ilahduttaa erityi-

sesti se, että huomionosoitusta vastaanottamassa oli myös yhdistyksen puheen-

johtaja Mika Jokinen. Vantaalainen hänkin.  Onnittelumme! 

Kevättä ennakoivin terveisin, 

Sami Markkanen      

Pääluottamusmies 

050-3145131 

 

 

Bett-messut Lontoossa 

Lontoossa järjestettiin 20.–23.1.2016 maailmanlaajuinen koulutusteknologian 

tapahtuma Bett-show. Bett-messut ovat valtava monipäiväinen tapahtuma, 

jossa esitellään laajasti erilaisia koulutukseen suunnattuja teknisiä välineitä, op-

pimisympäristöjä, ohjelmistoja ja kaikkea näiden ympärillä maasta taivaaseen. 

Paikalla oli satoja näytteilleasettajia; tänä vuonna suurimpina esillä olivat 

Google, Microsoft ja Intel. Lisäksi mukana oli lukuisa joukko puhujia opetta-

jista tutkijoihin ja yritysjohtajista valtioiden edustajiin.  

Vantaan delegaatio 

Vantaalta Lontooseen lähti arvokas seurue tutustumaan paikallisiin kouluihin ja 

samalla Bett-messuihin. Mukana olivat mm. sivistystoimen apulaiskaupungin-

johtaja Elina Lehto-Häggroth ja perusopetuksenjohtaja Ilkka Kalo. Itse sain 

kunnian olla mukana Veromäen koulun kolmen neljäsluokkalaisen oppilaan 

Anniina Alsénin, Aura Ahosen ja Riina Kylliäisen sekä heidän opettajansa Mar-



kus Humalojan matkassa. He olivat päässeet matkaan Opetusministeriön lähet-

täminä Suomen edustajina Bett-messujen yhteydessä järjestettävään yhteispoh-

joismaiseen Nordic@Bett:iin. Markus ja tytöt esittelivät käyttämäänsä digitaali-

sen oppimisen mallia, jonka taustalla vaikuttaa agendamalli. Agendamallissa 

yhteisöllinen ja oivaltava oppiminen on keskiössä. 

Turisteina 

Matkasimme Lontooseen keskiviikkoaamuna ja vietimme päivän tyttöjen toi-

veiden mukaan nähtävyyksiä kierrellen, kävellen ja metrolla ajellen. Me aikui-

set olimme illalla jo suhteellisen valmiita nukkumaan, mutta vielä löytyi sen 

verran voimia, että jaksoimme kierrellä Oxford Streetin kauppoja tyttöjen pe-

rässä. Ennen nukkumaan menoa oli hotellilla edessä vielä pikainen seuraavan 

päivän esityksen harjoittelu. 

Ennen esitystä 

Aamulla suuntasimme metroasemalle, tarkoituksena matkata Itä-Lontooseen 

Custom House for ExCeliin, jossa messut pidettiin. Metrot luonnollisesti olivat 

ruuhka-aikaan täynnä ja viiden matkalaukkujen kanssa matkaavan oli suhteelli-

sen vaikeaa päästä metron ovista sisään. Kevyttä kyynärpäätaktiikkaa ja kah-

delle eri ovelle jakautumista käyttäen pääsimme kaikki onnellisesti sisään. Ei 

haitannut yhtään, vaikkei mistään saanut kiinni, koska yksinkertaisesti ei edes 

mahtunut horjumaan. Perille päästyämme katsastimme esiintymispaikan, joka 

oli minusta aika valtava, mutta ei tuntunut tyttöjä paljon hetkauttavan. 700 

tuolia ja loput seisomapaikoilla, itseäni jännitti, vaikken ollutkaan esiintymässä.  

Opetushallituksen pääjohtaja Aulis Pitkälä istahti pöytäämme ennen kuin avasi 

tilaisuuden ja rupatteli mukavia Anniinan, Auran ja Riinan kanssa. Esittelipä 

hän ylpeänä lahjaksi saamaansa Iwatchiakin, kun keskustelimme siitä, kenen 

kello mahtaa olla oikeassa. 

Aika esiintyä 

Sitten itse kohokohtaan eli Veromäen koulun esitykseen. Markus ja oppilaat 

siirtyivät lavalle arviolta 800 hengen yleisön eteen. Esitys alkoi Markuksen ly-

hyellä alustuksella, jonka jälkeen Anniina, Aura ja Riina pääsivät kukin vuorol-

laan ääneen ja esittelivät samalla koneelta koulutehtäviään ja opiskelumallia, 

jolla he opiskelevat. Lienen unohtanut mainita, että esitys pidettiin tietysti eng-

lanniksi. Niin vain nämä kolme neljäsluokkalaista veivät esityksen läpi sujuvalla 

englannin kielellä, kuuluvalla ja selkeällä äänellä. Toki heillä oli Ipadille puheet 

kirjoitettuina, mutta voin kertoa, että esitys oli kaiken kaikkiaan huikaiseva ja 



sai ansaitut ihmettelyt ja kehut tilaisuuden juontajalta. Aivan fantastisia esiinty-

jiä! Kohteliaisuudesta naapuria kohtaan kuuntelimme seuraavana olleen ruotsa-

laisten esityksen, jonka jälkeen lähdimme kohti lentokenttää ja kotia.  

Kotimatka 

Tuliaiset saatiin hankituksi ja ehdittiin jopa koneeseenkin, toki vasta portin ol-

lessa sulkeutumassa. Suomessa vastassa olivat kotijoukot ja reippaat matkaajat 

pääsivät valmistautumaan seuraavaan koulupäivään. Opettajien kotimatka ei 

sujunut ihan niin hyvin, kun VR:n kalusto päätti lakkoilla ja kotimatka lento-

asemalta Tikkurilaan kesti noin tunnin, mutta ei siitä enempää tässä yhtey-

dessä. Pääasia, että itse Lontoon matka meni ongelmitta ja varmasti jokainen 

meistä sai yhden ikimuistoisen kokemuksen lisää. 

Antti Karetie 

Verkkopedagogi 

 

Uudet VOAYn hallituksen jäsenet 

Mika Koskinen 

 

Olen peruskoulun historian ja yhteiskuntaopin lehtori Korson 

koululta. Ammattiyhdistystoiminnassa olen ollut aiemmin 

mukana Vantaan opettajien hallituksen jäsenenä ja varapu-

heenjohtajana sekä OAJ:n Itä-Uudenmaan ammattiyhdistys-

piirin puheenjohtajana.  

Opetusalan luottamusmiehenä olen toiminut vuodesta 2005 

lähtien. Vuonna 2011 tein pienen sivuloikan koulumaailmasta toisaalle ja toi-

min sen vuoden OAJ:n edunvalvontaosastolla työmarkkina-asiamiehenä. Vas-

tuulleni kuuluivat opettajien ja luottamusmiesten palvelussuhdeneuvonta, uu-

sien luottamusmiesten kouluttaminen sekä opetusalan virkaehtosopimusneu-

votteluihin osallistuminen. 

Nyt olen ”paluumuuttajana” VOAY:ssä mukana jälleen, koska edessä on useita 

tärkeitä päätettäviä asioita, kuten esimerkiksi mahdollinen vuosityöaikakokeilu. 

Mika Koskinen 

mika.koskinen@eduvantaa.fi 

050-527 6999 

 

mailto:mika.koskinen@eduvantaa.fi


Anna-Mili Tölkkö 

Aloitin VOAY:n hallituksen jäsenenä vuoden alussa. Parin 

kokoontumisen perusteella voin jo lämpimästi suositella 

hakeutumista osaksi hallituksen toimintaa, jos ammattiyh-

distysasiat kiinnostavat. Kaikkea ei tarvitse valmiiksi osata 

ja kokeneemmilta hallituksen jäseniltä saa apua ja tukea. 

Vastaan jatkossa VOAY:n kotisivujen päivittämisestä. 

Töissä olen Kivistön koulussa laaja-alaisena erityisopetta-

jana. Olen myös yksi läntisen alueen verkkopedagogeista. 

Anna-Mili Tölkkö 

annamili.tolkko@eduvantaa.fi 

 

Vantaan opettajien ammattiyhdistys ry:n 

sääntömääräinen kevätkokous 

aika: keskiviikko 16.3.2016 klo 18.00 

paikka: VOAY:n toimitilat, Talkootie 7, Hiekkaharju 

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen §14 mukaiset asiat, 

mm. yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2015. 
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