
 

vantaan opettaja 
16.8.2017                                                                                          5/2017 

 

Tervehdys jäsenet 

Uusi lukuvuosi on saatu käyntiin kesäisten säiden saattelemana. Ensimmäistä 

kertaa meillä oli kaksi Veso-päivää syksyn alussa. Mitä ajatuksia se mahtoi si-

nussa ja kollegoissasi herättää? Mikä oli hyvää ja mikä kaipasi parannettavaa? 

Keskustelimme tästä Voay:n hallituksen syysseminaarissa ja suurin osa hallituk-

sen jäsenistä oli kokenut sen hyväksi. Oli enemmän aikaa suunnittelulle ja kiire 

ei kasvanut niin suureksi kuin yhden Veso-päivän puitteissa. Onnistuneeksi päi-

vän teki mielekäs aikataulutus ja se, että pääsi tekemään sellaisia lukuvuoden 

valmistelutehtäviä, jotka itselle olivat tärkeitä. Tämä tulee pitää mielessä luku-

vuoden aikanakin, kun ys-aikaa käytetään, että se kohdistetaan todellisen tar-

peen mukaan mielekkääseen työskentelyyn.  

 

 



Lukuvuoden alkuun kuuluu myös yhteysopettajan valinta. Olettehan jo ehti-

neet koulullanne sopia kuka on koulunne yhteysopettaja tänä lukuvuonna. 

Hoitipa tehtävää uusi tai jo aiemmin tehtävässä toiminut opettaja, tulee tiedot 

päivittää meille pian. Yhteysopettajatiedot päivitetään Voay:n nettisivuilla ole-

valla lomakkeella osoitteessa: https://www.voay.fi/yhteysopettajatietojen-

paivitys/ 

Yhteysopettajien yhteystiedot ovat meille tärkeitä, jotta tieto kulkee tasapuoli-

sesti kaikille jäsenillemme. Tänä lukuvuonna on mm. luvassa useammat vaalit, 

jotka yhteysopettajan tulee järjestää. Odotettavissa on syksyllä Voay:n halli-

tuksen jäsenten ja/tai puheenjohtajan vaalit sekä työsuojeluvaltuutettujen vaa-

lit. Kevään puolella vuorossa ovat OAJ:n valtuustovaalit. 

Lopuksi vielä lyhyesti kestoaiheestamme edunvalvonnassa eli opettajien työ-

ajasta ja ylipäätään eri työtehtävien tekoon kuluvasta ajasta. Työajan seuran-

taa kannattaa tehdä, jos kokee, että työtehtävät vievät paljon aikaa ja ys-aika 

ei riitä. Tähän lupailimme jo aiemmin työvälinettä. Nyt meillä on tarjota elo-

kuussa OAJ:n julkaisema Vipu-työkalu, jolla on näppärä seurata työtään ja eri-

tyisesti ys-ajan käyttöä. Pidättehän huolta jaksamisestanne ja työhön kuluvasta 

ajasta! 

Antoisaa lukuvuotta toivottaen, 

Annika Arstila-Aaltonen 

VOAY:n puheenjohtaja 

puh.050-409 6456 

annika.arstila-aaltonen@eduvantaa.fi 

 

Yhteisen opettajuuden asialla 

 

Jopa myrskyisiä hetkiä sisällään pitänyt lukuvuoden alku saattaa ainakin osin 

ennakoida tulevan lukuvuoden yleisilmettä. Tämä siitäkin huolimatta, että 

”kultaisten aikojen” ehdoton edellytys lienee muistelijan riittävä ajallinen etäi-

syys lapsuuden leppeisiin kesiin. Tästä huolimatta uuden OPS:in, uusien sopi-

musneuvotteluiden ja eräiden ratkaisua vaille jääneiden kysymysten voi enna-

koida tekemistä teettävän.  

Lisäksi kovin kiinnostuneina paikalliset toimijat odottavat yhteydenottoja opet-

tajilta, joille inklusiivisen valmistavan opetuksen arki tullee kaikkine piirteineen 

avautumaan seuraavien muutaman kuukauden aikana. Lupauksen mukaisesti 



asiaa ei ole unohdettu ja tiedotusta on asian suhteen luvassa prosessin edetessä. 

Samoin tunnemme jo tutuksi tulleella tavalla huolta ainakin perusopetuksen 

ryhmäkokoihin liittyen kaupungin budjettityön edetessä. Lukiokoulutuksen 

ryhmäkokojen tilannettakaan ei tulisi unohtaa. Sallittakoon tässä viitata myös 

muita vantaalaisia opettajaryhmiä kiinnostaviin kysymyksiin ammatillisen kou-

lutuksen resurssien riittävyydestä ja varhaiskasvatuksen puolelta nousevan ky-

symyksen subjektiivisesta päivähoito-oikeudesta. Paljon on kaupungin poliittis-

ten päättäjien vastuulla, kuten asiaan kuuluukin. Näiden kysymysten ympärillä 

eivät vantaalaisetkaan aktiivit seisoskele toimettomina.  

Jos jollekulle on vielä uutinen, että työsuojeluvaltuutettu ja ammattiyhdistys-

toiminnan moniottelija Kari Kinnunen on aloittanut OAJ:n palveluksessa työ-

markkina-asiamiehen erittäin haastavissa tehtävissä, toistan tiedon tässä. Ja kii-

tän Karia arvaamattoman arvokkaasta panoksesta! Karinkin työ jatkuu opetta-

jien puolesta, nyt uudessa roolissa tosin. Tullemme Kariakin vielä näkemään.  

Omalta osaltani Karin siirtyminen OAJ:n palkkarullaan merkitsee toimimista 

OAJ:n valtuustossa varsinaisena valtuutettuna loppukauden, samoin kuin aset-

tautumista uuteen rooliin OAJ:n tulo- ja palkkapoliittisen toimikunnan jäse-

nenä.  Edellyttäen ettei asiassa ilmaannu odottamattomia yllätyksiä.  



Toinen muutos ja kiitoksen paikka on Pirita Hellbergin siirtyminen määräajaksi 

uusien haasteiden pariin, joten hän ei kuluvan lukuvuoden työaikana toimi va-

rapääluottamusmiehenä. Kiitän Piritaa erinomaisesta ammattitaidosta ja osaa-

misesta, josta osoituksena jo se, että Piritan pääluottamusmieskaudella Van-

taalla voitiin erittäin onnistuneesti kokeilla laaja-alaisten erityisopettajien vuosi-

työaikamallia.  Menestystä uusiin haasteisiin! 

Jatkuvuudesta ja rintaman leveydestä on merkkinä se, että luontevasti Piritan 

vastuukoulut ovat Leena Nybäckin vastuulla kuluvan lukuvuoden. Leenalla on 

kokemusta ja osaamista myös luottamusmiehenä toimimisesta. Ja luottamus-

miehet toimivat läheisessä yhteistyössä toistensa ja OAJ:n kanssa.  

Varapääluottamusmiehenä on nyt Mika Koskinen, jolla on kokemusta luotta-

musmiehenä, varapääluottamusmiehenä ja OAJ:n työmarkkina-asiamiehenä 

toimimisesta. Voinkin perustellusti todeta, että muutostilanteessa tarvittava jat-

kuvuus tulee luottamusmiesorganisaation puolella turvatuksi.  

Hyvää alkanutta lukuvuotta  

Sami Markkanen 

pääluottamusmies  

050-3145131 

 

 

Vipu käyttöön - työaika läpinäkyväksi 

OAJ julkaisi elokuussa oman Vipu-työkalunsa työajan seurantaan. Varsinaisesti 

Vipu on tarkoitettu ys-ajan seurantaan, joka erityisesti on osoittautunut hyvin 

harmaaksi alueeksi, kun puhutaan opetuksen ulkopuolisesta työajasta, siihen 

kuuluvista tehtävistä ja ajan riittämisestä näiden tehtävien hoitamiseen. 

Vipua käyttääkseen on työajan kirjaajan ensin mentävä osoitteeseen vipu.oaj.fi 

ja kirjauduttava sisään omilla OAJ:n jäsensivujen tunnuksillaan (jäsennumero ja 

salasana). Tämän jälkeen täytetään omaan profiilin tiedot, joista mm. ilmenee 

täytettyjen tietojen perusteella seurattava tuntimäärä. Peruskoulun osalta se on 

126 tuntia. Tässä vaiheessa on myös hyvä klikata henkilökohtaista mobiililink-

kiä Vipuun, mikäli Vipua aikoo käyttää älypuhelimella. Linkin voi lisätä kuvak-

keeksi oman puhelimen kotinäytölle, jolloin Vipuun siirtyminen onnistuu kuva-



ketta painamalla ilman, että avaa erikseen nettiselainta. Uudelleen Vipua ku-

vakkeesta käynnistettäessä, käyttäjä on todennäköisesti jo automaattisesti kir-

jattu ulos jäsensivuilta, koska aikaa on kulunut edellisestä käytöstä ja käyttäjä 

joutuu kirjautumaan sisään uudelleen. Tämä on melko rasittava toimenpide, 

mutta onneksi selaimen voi antaa tallentaa käyttäjätunnuksen ja salasanan, jol-

loin nuo kentät täyttyvät automaattisesti. Näin pelkästään painamalla kirjaudu, 

pääsee suoraan kirjaamaan ys-aikaansa. Tietokoneella toimittaessa vastaavalla 

tavalla. 

 

Entäpä itse Vipun käyttö? Kirjattaessa työaikaa kalenteriin, kirjaaja löytää neljä 

valikkoa, joihin kirjattavan ajan pitäisi liittyä. Mikäli kuhunkin valikkoon kuu-

luvista töistä on epäselvyyttä tai haluaa varmistella, minkä valikon alle tehty 

työ kuuluisi, on valikoiden alle listattu muutamia asioita esimerkeiksi. Tämä 

helpottaa kirjaajaa varsinkin alkuun, mutta pian valikot oppii ulkoa ja kirjaa-

minen sujuu todella jouhevasti. Alla neljä päävalikkoa ja esimerkit esiteltyinä. 

Aine- ja asiaryhmittäiset neuvonpidot 

-moniammatillinen yhteistyö oppilasasioissa 

-tiimit, aineryhmät- ja luokkataso-, luokanvalvojatapaamiset 

-avustaja ja esimiehen tapaamiset 

-kehityskeskustelut ja niihin valmistautuminen 



-projektit ja kyselyt, joita ei korvata erikseen 

-muut neuvonpidot ja tapaamiset 

Opetuksen suunnittelu (poislukien oman opetuksen suunnittelu) 

-opetuksen suunnittelu muiden opettajien kanssa (ei oppituntien suunnittelu) 

-koulun tapahtumien, juhlien, retkien yms. suunnittelu 

-samanaikaisopetuksen suunnittelu 

-työsähköpostin lukeminen ja kirjoittaminen 

-muu yhteissuunnittelu 

Muu opetuksen suunnittelu ja koulun toiminnan kehittäminen 

-yhteistoimintapalaverit (mm. opettajain kokoukset) ja niihin valmistautumi-

nen 

-yhteydenpito muihin kouluihin ja oppilaitoksiin 

-moniammatillinen yhteistyö 

-nivelvaiheen palaverit 

-yhteydenpito viranomaisiin ja muihin tahoihin 

-pedagogisten asiakirjojen laatiminen ja päivittäminen 

-opetusmenetelmien ja työtapojen kehittäminen 

-muu koulun toiminnan kehittäminen 

Kodin ja koulun välinen yhteistyö 

-yhteistyö oppilaiden ja opiskelijoiden huoltajien kanssa 

-vanhempainillat, niiden suunnittelu ja toteutus 

-arviointikeskustelut ja vanhempainvartit, kun huoltajat ovat läsnä 

-vastaanotot, neuvottelut, palaverit 

-sähköposti, tiedotteet, kirjeet, puhelut, Wilma-viestintä 

-muu yhteistyö huoltajien kanssa 

Miksi sitten käyttää aikaansa työajan kirjaamiseen? Yksi syy on tietysti mahdol-

liset tulevat sopimukselliset neuvottelut, joissa keskustellaan palkan ja työajan 

suhteesta. On hieman epävarmaa tehdä sopimuksia tietämättä, paljonko työai-

kaa tehtäviin lopulta menee. Lukuvuoden mittainen työajan kirjaaminen antaa 

jo varsin luotettavan kuvan työajan käytöstä, eivätkä lyhytaikaiset tehtävien 

kasaantumiset ja vähenemiset vaikuta tulokseen. Muutaman viikon mittaisilla 

mittauksilla ei juuri voi sanoa arvoa olevan. 

Opettajalle itselleen Vipu voi kertoa karua kieltään siitä, kuinka paljon oikeasti 

aikaa ys-ajan puitteissa käyttää. En toki väitä, että kaikilla ys-aika ylittyisi, 

mutta kun opettajia ympärillään seuraa, ei sitä ainakaan liikaa ole. Eritoten, jos 



koulun käytännöt ys-ajan käytöstä eivät jätä tilaa opettajien väliselle ja kodin 

ja koulun yhteistyölle, vaan opettajia istutetaan yhteisissä kokouksissa viikosta 

toiseen, ei aika riitä mitenkään kaikkien asioiden kunnialla läpi viemiseen. Lo-

pulta ei tietenkään ole väliä, kirjaako työaikaansa ylös Vipua käyttäen vai 

omalla kirjanpidolla. Tärkeintä olisi, että jokainen opettaja olisi tietoinen itse-

ään koskevista opettajien virkaehtosopimuksen perusasioista ja pysyisi kartalla 

siitä ajasta, jonka työhönsä käyttää. Tämä on työntekijän oma etu ja hyödyt-

tää se työnantajaakin, kun opettaja tunnistaa oikeutensa, mutta myös velvolli-

suutensa. 

Antti Karetie 

VOAYn varapuheenjohtaja  

 

 

 

Muutos työsuojelussa 

Kari Kinnusen siirryttyä uusiin työtehtäviin OAJ:öön aloitin syyskauden alussa 

hänen tilallaan työsuojeluvaltuutettuna. Olen toiminut Karin sijaisena aiemmin 

kolmen vuoden ajan, joten työsuojeluasiat eivät ole minulle täysin vieraita. 

Tulen tehtävässäni toimimaan siten, että opettajien esille tuomat seikat saavat 

ansaitsemansa huomion ja että niihin löydetään hyvä ratkaisu mahdollisimman 

nopeasti. Marja-Leena Jämsen-Mässeli jatkaa tehtävässään normaalisti, eikä 

työsuojelun aluejakoon ole tullut muutoksia. 

Marja-Leena Jämsén-Mässeli: läntinen alue sekä nuoriso- ja aikuiskoulutus  

puh. 040-8276563 

Jukka Mölsä: koillinen ja itäinen alue sekä talous- ja hallintopalvelut  

puh. 040-8276561 

Hyvää syyslukukauden alkua teille toivottaen, 

Jukka Mölsä 

työsuojeluvaltuutettu 

 



Syksyllä tapahtuu  

 

Elokuu Elobileet – uusi lukuvuosi 

käyntiin hyvällä sykkeellä 

18.8.17 

jäsenet VOAY Vanha Bäckby, Viertola 

Syyskuu Uusien yhteysopettajien ilta 

26.9.17 

yhteysopettajat VOAY VOAY:n toimistotilat, 

Talkootie 7 

 VOPE-koulutus 16.-17.9.17 jäsenet PKS Siuntion kylpylä 

 Syksyn työhyvinvointipäivät 

TYHY 29.-30.9.17 

jäsenet VOAY Hotelli Nuuksio,  

Kirkkonummi 

Lokakuu Palkkauksen- ja työajan kie-

muroita selvemmiksi 3.10.17 

jäsenet VOAY VOAY:n toimistotilat, 

Talkootie 7 

 

 VOAY:n syyskokous 

13.10.17 

jäsenet VOAY VOAY:n toimistotilat, 

Talkootie 7 

 

 NOPE-koulutus  

(tarkemmat tiedot julkaistaan elo-

kuussa mm. Opettaja-lehdessä) 

jäsenet, jotka 

ovat alle 35-

vuotiaita tai on 

alle 5 vuotta 

työkokemusta 

OAJ Paikka avoin 

Marraskuu Yhteysopettajakoulutus 3.-

5.11.17 

yhteysopettajat VOAY Tukholman risteily 

 KOPE-koulutus 4.-5.11.17 

 

 

 

jäsenet, jotka 

ovat yli 40-

vuotiaita/yli 15 

vuotta opetus-

alalla työsken-

nelleitä 

PKS Tallinna 

 


