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Talven ja perinteisen pikkujoulukauden pirteyttäessä 

kaikkensa antaneita vantaalaisia opettajia, on ehkä syy-

tä suunnata huomiotamme kuluneeseen vuoteen. Ja 

osin siihen tulevaankin?  
 

Vantaalla tilanne on monella tapaa hyvä. Sivistystoi-

men tehtäväksi ei aseteta poliittisten päättäjien suun-

nalta optisille harhoille perustuvien näennäissäästöjen 

parissa puuhastelua. Muiden suurimpien kaupunkien 

tilanteeseen verrattuna on kannaltamme ilahduttavaa, 

että voimme aidosti keskustella vantaalaisten yleissi-

vistävien oppilaitosten kehittämisestä työntekijöiden oikeuksia unohtamatta. 

Erimielisyyksiä luonnollisesti on ja tulee vastaisuudessakin olemaan. Ne kuulu-

vat aina pelin henkeen.  
 

Viime keväisen oppimaan oppimis- tutkimuksen ajankohta oli tuon tutkimuksen 

kanssa painimaan joutuneille luokanopettajille kuulemani mukaan perin huono. 

Syynä ei kuitenkaan ollut työnantajan rajaton kataluus vaan tutkimuksen laati-

neen tahon ongelmat materiaalin painatuksen kanssa. Vastaavanlaisten ongel-

mien välttäminen jatkossa on esimerkki päämääristämme. Eli kertokaa vastai-

suudessakin kokemuksianne luottamusmiehille, Vantaan opettajien ammattiyh-

distyksen hallitustakaan unohtamatta. Lupaan, että välitämme viestejänne toisil-

lemme. Tiedoitta ei toimintaan kyetä, jatkossakaan. 
  

mailto:toimisto@voay.fi
mailto:annika.arstila-aaltonen@opettaja.fi
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PÄÄLUOTTAMUSMIES TIEDOTTAA 

Vuoden 2011 palkantarkistuksista on sovittava tammikuun loppuun mennessä 

ja toisen vuoden osalta sopimus voidaan irtisanoa päättymään 28.2.2011. Kan-

nattanee jo näistäkin syistä lukea Opettaja-lehteä perjantai-iltojen ratoksi. 

Lisäksi voisi harkita unettomien öidenkin uhalla lukevansa aikaisemminkin 

mainostamaani Kuntatyönantajaa. Ainakin KT:n tiedote 3.11.2010 lienee pereh-

tymisen arvoinen. Vastaavalla tavalla kannustan toimimaan 15.9.2010 tiedot-

teen kohdalla. Tiedotteet löytyvät www.kuntatyonantajat.fi-sivuilta ajankohtais-

ta otsikon alta.   
 

Eduskuntavaalitkin lähestyvät aikaisempaa keväisempinä. Vantaan opettaja 

avannee sivunsa järjestöömme kuuluville ehdokkaille. Omia on aina hauskaa 

tukea. Tuostakin lisää lähempänä kevättä. Ja muistattehan, että luottamusmies-

vaaleissa VOAY:n jäsenyys ja kiinnostus haastaviin tehtäviin riittävät. Pitem-

pään toimineet luottamusmiehet auttavat varmasti mielellään uusia ammattiyh-

distysaktiiveja.  
 

Sami Markkanen 

puheenjohtaja 

sami.markkanen@vantaa.fi 

 

 

 

 

Viime keväänä syntyneeseen kunta-alan sopimusratkaisuun kuului yhtenä osana 

0,7% suuruinen tuloksellisuuserä 1.9.2010 alkaen. Tämän tuloksellisuuserän 

käytöstä neuvoteltiin paikallisesti ja sen kohdistamisesta on minulle tullut useita 

yhteydenottoja ja kysymyksiä, joihin pyrin tässä kirjoituksessa vastaamaan. 

Kerroin myös yhdistyksen syyskokouksessa neuvottelujen kulusta ja neuvotte-

lutuloksesta, josta kävimme vilkasta keskustelua. Haluankin tässä yhteydessä 

kiittää syyskokoukseen osallistuneita aktiivisesta keskustelusta ja hyvistä kehit-

tämisideoista. 
 

Koska kyseessä oli uudenlainen ja melko poikkeuksellinen erä, pääsopijajärjes-

töt ja kuntatyönantaja laativat yhteisen ohjeistuksen paikallisia neuvotteluja var-

ten. Vantaalla neuvottelut erän kohdentamisesta käytiin viime keväänä. Me pää-

luottamusmiehet esitimme ammattijärjestöjen yhteisenä kantana erän jakamista 

yleiskorotusluonteisesti kaikille, koska näkemyksemme mukaan koko henkilös-

tö on joka tapauksessa mukana kaupungin tuloksellisuuden parantamisessa. 

Työnantaja puolestaan halusi käyttää rahan palkitsemisjärjestelmän kehittämi-

seen ja henkilökohtaisten lisien käytön laajentamiseen. Valitettavasti virkaehto-

sopimuksessa on ns. perälauta, jossa todetaan, että jos asiasta ei päästä yksimie-

http://www.kuntatyonantajat.fi-sivuilta/
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lisyyteen, työnantaja päättää paikallisen erän käytöstä. Tässä tilanteessa ammat-

tijärjestöt päättivät asiaa harkittuaan hyväksyä työnantajan esityksen ja taata 

sen, että voimme olla mukana palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmän kehittämi-

sessä. 
 

Vantaalla neuvottelut työantajan kanssa saatiin päätökseen 24.5.2010. Neuvot-

telupöytäkirjaan kirjattiin myös oikeudenmukaisuus- ja tasapuolisuusnäkökul-

ma, johon järjestöt kiinnittivät huomioita. Lisäksi todettiin yhteisesti, että toi-

mialat tarvitsevat lisäohjeistusta suorituksen johtamisesta ja henkilökohtaisten 

lisien jaosta. Tämän jälkeen henkilöstökeskus järjesti sovitusti infotilaisuuden 

kaikille kaupungin toimialajohtajille 3.6.2010. Tarkoitus oli, että tieto henkilö-

kohtaisten jakamisperusteista välittyy näin kaikille esimiehille ja sitä kautta 

myös kaikille työntekijöille. Valitettavasti tiedottaminen ei tältä osin täysin on-

nistunut. 
 

Henkilökohtaista lisää voi siis saada työtulosten perusteella. Arvioinnissa kiin-

nitetään huomiota työntekijän henkilökohtaisen työn pitkäaikaiseen tulokselli-

suuteen. Tätä varten tulosalueilla tulee olla tarkemmin avatut erinomaisten työ-

tulosten kriteerit ja nämä kriteerit tulee saattaa jokaisen työntekijän tietoon. Ai-

nakin meillä sivistystoimessa kriteereitä ja mittareita tulisi vielä selkeyttää, jotta 

henkilökohtaisten lisien myöntäminen koettaisiin oikeudenmukaiseksi. Lisäksi 

on toivottu lisää avoimuutta, esim. lisien saajien julkistamista työyhteisössä se-

kä tietoa perusteluista. Nämä ovat kysymyksiä, joihin varmasti vielä palataan, 

mutta toistaiseksi noudatamme kaupungin yleistä linjaa, jonka mukaan esim. 

henkilökohtaisen lisän perustelut eivät ole julkisia. 
 

Saamani palautteen ja syyskokouksen evästyksen perusteella jatkon kannalta on 

tärkeää, että mittarit saadaan kuntoon ja avoimuutta lisätään. Tämä siksi, että 

työantajapuolelta on ilmennyt selvästi halukkuutta käyttää jatkossakin paikalli-

sia eriä tuloksellisuutta parantaviin hankkeisiin ja sitä kautta varmasti myös 

henkilökohtaisiin lisiin. 

 

Pirita Hellberg, 

pääluottamusmies JUKO/OAJ 

pirita.hellberg@vantaa.fi 

0503145131 

 

 

 

 

 

mailto:pirita.hellberg@vantaa.fi
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LUOTTAMUSMIES TIEDOTTAA 

PKS-ALUEVERKOSTON JÄSEN TIEDOTTAA 

 

 

 

Tervehdys ja hyvää kuluvaa lukuvuotta! 
 

Kertaan tässä vielä uudelleen VOAY:n ja SIVI:n kesken solmittua 

leirikoulusopimusta. Koska kouluihin on tullut uusia rehtoreita kuin myös 

opettajia, on selvää, että kaikille ei ole tieto välttämättä mennyt 

perille. Jos siis aiot pitää tai olet jo pitänyt esim. viime lukuvuonna, leirikoulun 

joka on/oli kirjattu työsuunnitelmaan, on sinulla oikeus ENNAKKOSUUN-

NITTELUPALKKIOON. Palkkio on jo edellisen perusopetuksen johtajan Tiina 

Hirvosen kanssa sovittu olevan 2h/leirikoulupäivä, kuitenkin maksimissaan 10h 

eli viiden päivän leirikoulu. Lisäksi sinulla on oikeus OSAPÄIVÄRAHAAN 

jokaiselta leirikoulupäivältä. Huom! Voit siis pyytää nämä korvaukset myös 

jälkikäteen, jos et ole niitä saanut vaikka olet anonut. 
 

 Syksyhän on tyypillistä leirikouluaikaa, joten toivottavasti asia selkeni 

kaikille osapuolille. Kokonaan toinen asia sitten on se, että kuka lähtee 

ottamaan vastuuta leirikoulun pitämisestä kun muistetaan, että vastuu on 

jakamaton. Vain ja ainoastaan opettaja vastaa. Sanktiot äärimmäistapauksissa 

ovat kovat ja pahimmillaan voidaan puhua kuolemantuottamuksesta. 

En halua millään muotoa pelotella, mutta realismikaan ei ole pahasta. 

 

Ville Valkama  

luottamusmies 

 

 

 

 
UUSI ULJAS  PÄÄKAUPUNKISEUDUN ALUEYHDISTYS 

ALOITTAA 1.8.2011 
 

Valtakunnallisen OAJ:n päätösten pohjalta ollaan pääkaupunkiseudulle perus-

tamassa uutta alueyhdistystä, johon tulevat kuulumaan periaatteessa kaikki 

opettajasektorit, mm. ammatilliset, lastentarhanopettajat ja yleissivistävät opet-

tajat. Tällaisia alueyhdistyksiä on Suomessa jo n. kymmenkunta, Uudenmaan 

alueyhdistys aloittaa toimintansa jo 1.1.2011 ja Espoon-Kauniaisten, Helsingin 

ja Vantaan muodostama PKS-alueyhdistys seuraavan lukukauden alusta. 
 

Yhdistyksen tarkoituksena on tehostaa opettajien edunvalvontaa pääkaupunki-

seudulla, tukea alueen yhdistysten toimintaa, toimia opettajien keskustelufoo-

rumina, vaikuttaa OAJ:n valtuustoon erityisesti pääkaupunkiseudun kysymyk-
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sissä, aktivoida uusia ja vanhoja toimijoita sekä järjestää jäsenistölle virkistys- 

ja vapaa-ajan toimintaa. 
 

Peruskoulun ja lukion yleissivistäviä opettajia koskee samanaikaisesti tapahtuva 

YSI-piirien purkaminen ja ainakin hetkellinen jäsenmaksun aleneminen. Tältä 

osin OAJ:n päällekkäisorganisaatioiden määrä ei kasva. VOAY jatkaa entisen-

laisena yleissivistäviä opettajia yhdistävänä paikallisena toimijana ja OAJ:n 

Vantaan paikallisyhdistyksellä säilyy edelleen paikalliset sopimusoikeudet. 
 

PKS-alueyhdistyksestä tulee Suomen suurin, jäsenmäärä on ehkä n. 15 000- 

20 000. Yhdistystä johtaa hallitus, jonka koostumuksessa otetaan kaikki opetta-

jaryhmät huomioon ja hallituksen alapuolella toimivat jaokset, jotka keskittyvät 

oman opetusalansa kysymysten esillenostamiseen. Esimerkkeinä jaoksista voi-

sivat olla YLL, OAO, LTOL, FSL ja YSI. Lisäksi voidaan perustaa alajaoksia, 

ysi-puolella esim. rehtoreille, erityisopettajille, luokanopettajille, aineopettajille, 

yhtenäiskoulun opettajille, lukion opettajille. 
 

PKS-alueverkosto (toiminta loppuu samalla kun alueyhdistys syntyy) kerää jou-

lukuun aikana yhdistysten (n. 10 paikallisyhdistystä ja n. 50 muuta OAJ.n yh-

distystä) palautteet, tammikuussa 2011 on yleinen tiedotustilaisuus. Maalis-

huhtikuussa kutsutaan koolle perustava kokous ja alueyhdistyksen ensimmäinen 

sääntömääräinen kevätkokous pidetään toukokuussa 2011. Yhdistyksen toimin-

ta alkaa virallisesti 1.8.2011. 
 

PKS-alueyhdistyksen säännöt noudattelevat OAJ:n ohjeita ja muiden, jo perus-

tettujen alueyhdistysten sääntöjä. Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta. OAJ:n 

ohjeiden mukaan laskemalla yhdistyksen vuosibudjetti tulisi olemaan n. 300 

000 euroa, mikäli kaikki alueen yhdistykset saadaan toimintaan mukaan. OAJ 

tukee ensimmäisinä vuosina yhdistystä (1. 100%, 2. 93,5%, 3. 87% ja siitä 

eteenpäin n. 80%) ja muissa alueyhdistyksissä jäsenmaksuilla katettava osuus 

on alkuvuosien jälkeen ollut n. 0,01 – 0,05%  
 

Aika sitten näyttää, koituuko uudesta uljaasta PKS-alueyhdistyksestä kaikkien 

opetustyötä tekevien ihmisten yhteinen foorumi, joka nostaa opettajan ammatin 

arvostusta, edistää oikeudenmukaista edunvalvontaa ja tuo esille pääkaupunki-

seudun erityisongelmia. 
 

Kari Kastu, 0400 703204 

kari.kastu@vantaa.fi 

PKS-alueverkoston jäsen 
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HARRASTUSTOIMENSIHTEERI JÄRJESTÄÄ 

 

 
 
 

MATKAT 
 

BUDAPESTIIN la-la 19.-26.2.2011  
 

345 e VOAY:n jäsenille, 400 e ulkopuolisille ja lapsille 
 

Hinta sisältää  

- Malevin reittilennot Hki-Budapest-Hki  

lähtö la 19.2. klo 9.30-10.55,  paluu la 26.2. klo 18.50-22.10  

- majoittuminen kahden hengen huoneeseen suomalaisten vuosikymmenet suo-

simassa keskustahotelli Sississä ***+ 

- buffet-aamiainen 

- lentokenttäkuljetukset 

- lentokenttämaksut ja arvonlisävero  

- kaupunkikiertoajelu ennen hotelliin majoittautumista  

Yhdenhengenhuonelisä 110 e, lapsihinta sama kuin ulkopuolisille aikuisille 
 

Ilmoittautumiset pikaisesti marjaliisakuronen@hotmail.com  

Varausmaksu 50 e välittömästi ilmoittautumisen yhteydessä tilille VOAY 

800015-1647912. Sitä ei palauteta, jos joudut peruuttamaan matkasi. Loppu-

maksu 15.1.2011. 

ks. tarkemmat tiedot matkasta ja hotellista www.okmatkat.fi       

 

PIKKUJOULU-JA OSTOSMATKA TALLINNAAN  4.-6.12. 
 

Hotelli Tallink Expressiin on paikkoja vielä muutama!    

1. Majoittuminen on hotelli Braavossa Vanhassa kaupungissa 

Hinta on VOAY:n jäsenille 50 e, ulkopuolisille 70 e, 5-12-vuotiaille kahden ai-

kuisen seurassa lisävuoteella 22 e.Yhden hengen huonelisä on 30 e.  

2. Majoittuminen on hotelli Tallink Expressissä lähellä A-terminaalia, vastapää-

tä Sadamarketia, melkein Merekeskuksen vieressä.  

Hinta on VOAY:n jäsenille 60 e, ulkopuolisille 73 e, 5-16-vuotiaille kahden ai-

kuisen seurassa lisävuoteella 23 e.Yhdenhengenhuonelisä on 33 e.  

Hinta sisältää matkat  

Helsinki-Tallinna 4.12.2010 Tallink Star/Superstar Länsisatama klo 8.30-10.30 

Tallinna-Helsinki 6.12.2010 Tallink Star/Superstar D-terminaali klo 17.30-

19.30  

majoittumisen + aamiaisen hotellisssa, Braavossa fitness clubin, uima-altaan ja 

saunan. Yhteinen, vapaaehtoinen, omakustanteinen ruokailu ravintola Pepper-

sackissa la 4.12. klo 18.30.    

mailto:marjaliisakuronen@hotmail.com
http://www.okmatkat.fi/
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CITYSHOPPARI-KORTTI 
 

Tarjolla Cityshoppari-kortteja Sinulle ja ystävillesi, vaikkapa joululahjaksi 20 

e/kpl. Kortin normaali hinta on 27 e + postikulut 5 e. Hinta sisältää CityShoppa-

ri -etukortin, kätevän kokoontaitettavan etulistan sekä 400-sivuisen upean neli-

värisen etukirjan, jossa jokainen Cityshoppariyritys on esitelty etuineen. Lisäksi 

tulee toukokuussa 2011 julkaistava n.150-200 kesäistä lisäetua kattava Kesä-

Extra. 
 

Kortti tarjoaa etuja, esim. kaksi ateriaa, tuotetta, palvelua tms. yhden hinnalla 

tai prosenttialennuksia monilta eri aloilta. Katso tarkemmat tiedot 

www.cityshoppari.fi Vaikka käyttäisit vuoden aikana vain muutamia etuja, 

kortti maksaa itse itsensä takaisin! 
 

Cityshoppari-kortit tulevat painosta joulukuun puoleen väliin mennessä. Viime 

vuonna korttien saaminen kouluille ennen loman alkua tuotti ongelmia. Siksi 

tänä vuonna kerään myös kotiosoitteet! Jos haluat antaa kortin joululahjaksi, 

valmistaudu antamaan vain tavallinen joulukortti, jossa ilmoitat lahjasta ja toi-

mita varsinainen Cityshoppari-kortti saajalle vasta joulun jälkeen.  
 

Korttia voi tilata 10.2.2011 saakka.  

Ilmoita nimesi, koulusi ja kotiosoitteesi marjaliisakuronen@hotmail.com! 

Kortti maksetaan VOAY:n tilille 800015-1647912 välittömästi tilauksen jäl-

keen. 

 

TEATTERIT 
 

HELSINGIN KAUPUNGINTEATTERI 
 

Katso tarkemmat tiedot näytelmistä: www.hkt.fi  

Ilmoittautumiset mieluummin yhteysopettajan tai teatterivastaavan kautta vä-

hintään 3 viikkoa ennen esitystä, tilitykset VOAY:n tilille 800015-1647912 vä-

hintään 2 viikkoa ennen esitystä tai jos liput tulevat koululle huomattavasti en-

nen aikojaan, tilitykset heti! Tiedonannoissa on oltava esityksen nimi tai pvm 

sekä erittely jäsenistä ja ulkopuolisista. 

 

KOLJATTI, komedia, to 13.1. klo 19  

Liput kaikille 27 e, normaali hinta 32 e  

 

VAAVIN SALATTU ELÄMÄ, kesto n. 40 min 

La 22.1. klo 11 

La 29.1. klo 11 

http://www.cityshoppari.fi/
http://www.hkt.fi/
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VUOSIKOKOUSKUTSU 

La 19.2. klo 11 

Liput kaikille 5 e, normaali hinta 7 e  
 

KVARTETTI to 3.2. klo 19 

Liput VOAY:n jäsenille 32 e, ulkopuolisille 36 e, normaalihinta 38 e       

 

OOPPERA JA BALETTI 
 

www.ooppera.fi 
 

TAIKAHUILU ke 12.1. klo 19 

W.A. Mozart 

Paikat permannolla oikealla rivillä 18 ja 19  

Liput kaikille 42 e, normaali hinta 56 e 

 

 

 

KUTSU OAJ:N JÄSENILLE 
 

Tervetuloa Vantaan paikallisyhdistyksen vuosikokoukseen Tikso-kellariin, 

Peltolantie 2 (käynti Unikkotien puolelta) ti 30.11.2010 klo 16.30 alkaen. 
 

Tilaisuus on avoin kaikille jäsenillemme. 
 

Ohjelma: 

16.30 ruokailu 

17.15 kansanedustaja, sivistysvaliokunnan puheenjohtaja Raija Vahasalo 

18.00 Varsinainen vuosikokous 
 

Sääntömääräisten asioiden lisäksi kokouksessa 

tehdään päätös paikallisyhdistyksen liittymises-

tä OAJ:n pääkaupunkiseudun alueyhdistykseen. 
 

Tarjoilun vuoksi pyydämme osallistujia ilmoit-

tautumaan sähköpostilla jukka.molsa@vantaa.fi 

 

 

 

 

 

                                   Osallistu sinäkin Vantaan opettajan tekemiseen! 

Materiaali seuraavaa lehteä varten tulee toimittaa 21.1.2011 klo: 12  

mennessä sähköpostilla osoitteeseen: annika.arstila-aaltonen@opettaja.fi 

http://www.ooppera.fi/
mailto:jukka.molsa@vantaa.fi
mailto:annika.arstila-aaltonen@opettaja.fi

