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Ja jälleen on siirrytty kesän leppoisista tunnelmista 
leipätyön pariin. Saattaapa jopa paikoin kiirettäkin 
pukata. Sitä riittää ammattiyhdistyspuolellakin. 
Meillä Vantaalla valtuusto odotetusti hyväksyi ta-
louden tasapainottamisohjelman, joka ilkeästi ulot-
tuu opetuksenkin puolelle. Kuntavaalien lähestymi-
nen tarjoaa meille vielä erinomaisia tilaisuuksia vies-
tin välittämiseksi siitä, kuinka kalliiksi väärässä paikassa säästäminen voi 
käydä. Tässä työssä tarvitaan kaikkien opettajien aktiivisuutta. Äänes-
tämme kuntavaaleissa, keskustelemme, esitämme kysymyksiä ja kirjoi-
tamme, jotta asiamme ei unohdu. Onko viimeinen sana leikkausten suh-
teen jo sanottu? Lähdemme olettamuksesta, että näin ei voi olla!  
 
Huonoja uutisia kantautui muualtakin kesän alkuun. Aiottiinpa eräässä 
suuressa kaupungissa leikata lukion opettajilta koeviikkojen tunnit palk-
kausperusteista. Vaikka tuo pohjanoteeraus näyttääkin tällä erää välte-
tyn, kannattaa valppauden säilyttäminen. Huonoilla käytänteillä on nimit-
täin tapana ikävästi levitä. Ja voitte olla aivan varmoja siitä, että KT välit-
tää mieluusti vastaavanlaiset ”innovaatiot” kaikkien kuntien tietoon.  
 
Tet-jaksojen aikaisten ysien oppituntien poistaminen on juuri tällainen 
helposti leviävä tartunta. Olemme todenneet laskennalliset säästöt tältä-
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kin osin perin ongelmallisiksi. Eli muistetaan hakea kuuluva palkka otoilus-
ta, tukiopetuksesta ja sijaistamisesta. Tätä kirjoittaessani olen ollut yh-
teydessä entiseen ”desimaalikuntaan”, joka kuitenkin tet:in suhteen ny-
kyään noudattaa Vantaalla vuosia käytettyä menettelyä. Miksiköhän? Eh-
kä tästäkin myöhemmin lisää. 
 
Seuraavaa asiaa ei saa lykätä myöhäisemmäksi. Turpo on arkea, joten on 
syytä olla valmiina kertomaan koulujen kokemuksia, sillä niitä tullaan syk-
syllä kyselemään. Toivon todella, ettei henkilöstövaikutusten hoidossa 
puutu ennakointia. Ei todellakaan kiireen paikka tuo.  
 
Mutta nyt meillä on mahdollisuus aloittaa perinne. Hyvä sellainen! Kolme 
perättäistä vaalia on jo sitä. Tavoitteena olisi aikaansaada vaalisyksy myös 
VOAY:n suunnassa. Jaossa on kuusi hallituspaikkaa ja se joka syksyinen 
puheenjohtajuus. Tiedossani ei ole ketään noista seitsemästä, joka ei olisi 
käytettävissä, mutta siitähän ei ole kysymys. On kysymys siitä, että haluk-
kaat jäsenet voivat pyrkiä hallitukseen tai/ja puheenjohtajaksi vaalien 
kautta. Siis ryhdy ehdokkaaksi! Parille olen luvannut lähettää paperit ja 
lisää mahtuu mukaan. Soittaa saa ja se kannattaa. Ja ainakin silloin pitää 
soittaa, jos ehdokkuudesta luopumista ehdotellaan tai siihen peräti pai-
nostetaan. Hyi moiselle! Uudet eivät joudu vuosia kestävälle totuttelu-
kierrokselle vailla järkevää tekemistä. Tämä oli sitten lupaus. Yhdistystoi-
minnankin oppimisessa tekeminen on tehokas tapa.  
 

Yhdistystoiminnan voi aloittaa vaikkapa osallistu-
malla syyskokoukseen. Vaalien tulosten sinetöimi-
sen lisäksi päätetään mm. budjetista. Siitä jäsen-
maksustakin. Aikaisempien vuosien ylijäämä on 
täysin ymmärrettävä putkiremontin ja tulevien 
korjauskustannusten näkökulmasta. Silti vapaa-
ajan ja urheilutoiminnan hyväksi on riittänyt aikai-
sempaa enemmän. VOAY on viimeinkin mahdolli-

sesti saamassa uuden toimistonhoitajan. Tästä syystä jäsenmaksun alen-
taminen tulee suorittaa harkiten, kuten tähänkin saakka. Jäsenmaksu on 
muutaman viimeisen vuoden aikana laskenut ja toivottavasti sama linja 
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TERVEISIÄ OAJ:STA 

jatkuu. Siihenkin tarvitaan jäsenten tukea. Kilpalaulanta asiassa olisi liiaksi 
”vaalivuoden teemoja”. Laatuunkin kannattaa panostaa. Osallistu siis 
syyskokoukseen.  
 
Vaikka pelottaakin, lienee pakko siirtyä suurempiin ympyröihin, sikäli kun 
ymmärrys sen sallii. Opettaja-lehdessä puheenjohtaja Olli Luukkainen kä-
sitteli tulevaa neuvottelukierrosta. Siihen on aikaa, joka kuitenkin tulee 
kulumaan nopeasti. Jos sopimus joissakin kohdin tarjoaa mahdollisuuden 
työnantajan äkillisille tulkinnan ja toiminnan muutoksille, joista aiheutuu 
esimerkiksi tosiasiallinen palkan leikkaus, tulisi sopimusta näissä kohden 
pyrkiä tilkitsemään. Ei tule olemaan helppoa, eikä toteudu kerralla. Epä-
realistisilla toimeksiannoilla ei vaikeaan paikkaan joutuvia neuvottelijoita 
tueta. 
 
Ja lopuksi kiitos kaikille yhteysopettajille ja varayhteysopettajille, joita il-
man tämä karuselli ei pyöri. Olkaa yhteydessä. Kertominen kannattaa. 
 
Syysterveisin  
Sami Markkanen 
VOAY:n puheenjohtaja  
050 409 6456 /  
sami.markkanen(at)opettaja.fi 
 
 

 
 
 

Alueasiamiehen terveiset 

 

OAJ:n järjestörakenne on viime vuosina ollut melkoisessa myllerryksessä. 

Vanha piiriorganisaatio on purettu ja piirit on vähitellen korvattu alueyh-

distyksillä. OAJ Pääkaupunkiseutu on perustettu 6.4.2011 ja toiminta on 

ollut vilkasta heti perustamisesta lähtien. Alueyhdistyksen tärkein tehtävä 

on toimia mm. paikallisten opettajayhdistysten edunvalvonnan ja koulu-
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tuksen tukena. Henkilöjäsenilleen alueyhdistys järjestää erilaisia tilaisuuk-

sia, tapahtumia ja koulutusta.  

 

Koska alueyhdistyksen jäsenmäärä on huikeat 16 000 henkilöjäsentä ja 

jäsenyhdistysten lukumäärä on huomattavan suuri, haasteena on ollut 

saada kaikkien opettajaryhmien edustus turvatuksi. Vantaalaisia opettajia 

edustaa alueyhdistyksen hallituksessa kolme VOAY:n edustajaa. Lisäksi 

myös Vantaan ammatillisilla opettajilla ja lastentarhanopettajilla on omat 

edustajana.  

 

Asioiden valmistelu tapahtuu yleensä jaostoissa. Kukin jaosto kokoontuu 

säännöllisesti käsittelemään oman koulutusalansa kannalta tärkeitä asioi-

ta. Pääkaupunkiseudun peruskoulujen, lukioiden ja yleissivistävän aikuis-

opetuksen opettajien edunvalvonta on keskittynyt YSI-jaostoon, jossa 

vantaalaisia edustajia on neljä. Pääluottamusmiehillä ja OAJ:n valtuute-

tuilla on jaoston kokouksissa  läsnäolo- ja puheoikeus. Alueyhdistyksen 

organisaatioon ja toimintaan voi tutustua osoitteesta 

www.oajpaakaupunkiseutu.fi  ja alueyhdistyksen ajankohtaisia kuulumisia 

voi seurata myös Facebookissa. 

 

Syksyn kuntavaalit näkyvät myös 

alueyhdistyksen toiminnassa. Yhte-

ysopettajaverkoston kautta jaetaan 

yhteinen vaalilehti ja perjantaina 

12.10. järjestetään Kuntavaalibileet 

ope-bändeineen. Myös alueyhdis-

tyksen syyskokouspäiväksi on valit-

tu perjantai. OAJ:n Pääkaupunki-

seudun alueyhdistyksen sääntö-

määräinen syyskokous pidetään 

perjantaina 30.11.2012 hotelli Hel-

singin tiloissa, joissa jäsenjuhlat jatkuvat pikkutunneille asti! 

http://www.oajpaakaupunkiseutu.fi/
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Vuoden alusta lähtien olen toiminut pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen 

alueasiamiehenä. Tehtäväni on jäsenyhdistysten ja aktiivitoimijoiden tu-

keminen, paikallisten palkkausjärjestelmien kartoittaminen, seuraaminen 

ja kehittäminen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että toimin kiinteässä 

yhteistyössä alueyhdistyksen puheenjohtajan ja hallituksen kanssa. Käyn 

myös jäsentilaisuuksissa ja koulutan. Alueasiamies on OAJ:n edustaja alu-

eella yhdessä puheenjohtajan kanssa, mikä edellyttää yhteyden pitoa eri-

laisiin yhteistyötahoihin.  

 

Alueasiamiehen tehtävään minulle on varattu yksi työpäivä viikossa. 

Alueasiamiespäiväni on maanantaisin. Tiistaista perjantaihin olen edel-

leen päätoiminen pääluottamusmies.  Luottamusmiesten ajankäyttö on 

sovittu jaettavaksi osin uudelleen. Tämä näkyy muutoksina luottamus-

miesten koulujaossa. Kannattaakin tarkistaa, että oman koulusi luotta-

musmiehen nimi ja yhteystiedot ovat tiedossa ja helposti löydettävissä. 

 

Paikallinen yhdistystoiminta jatkuu edelleen entiseen 

malliin. Oma opettajayhdistys VOAY ja Vantaan paikal-

lisyhdistys valvovat jäsentemme etuja paikallisesti, 

mutta samalla tarjoavat mahdollisuuden olla itse mu-

kana vaikuttamassa. Paikallisia toimijoita ei ole kos-

kaan liikaa ja etenkin nyt haastavina aikoina tarvitaan 

kaikkien panosta ja tehtävien jakamista.  Aktiivisia 

toimijoita tarvitaan yhä lisää niin VOAY:n kuin OAJ:n Vantaan paikallisyh-

distyksen hallitukseen ja muihin tehtäviin. Erityisesti haluan rohkaista 

myös uusia opettajia tulemaan mukaan ammattiyhdistystoimintaan. 

 

Mukavaa alkanutta syyslukukautta kaikille Vantaan opettaja –lehden luki-

joille toivottaen 

 

Pirita Hellberg, alueasiamies, OAJ Pääkaupunkiseutu 
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VARAPÄÄLUOTTAMUSMIES TIEDOTTAA 
 

 
 

 
Hieman vanhaa ja uutta asiaa sairauslomista 

 

Opettajan tulee aina ilmoittaa sairastumisestaan henkilökohtaisesti ja vii-

pymättä rehtorille tai hänen määräämälleen sijaiselle. 

Sairauslomalla voi olla 

 - kolme päivää omalla ilmoituksella 

 - 4-6 päivää lääkärin- tai terveydenhoitajan todistuksella 

- työkyvyttömyyden seitsemännestä päivästä lukien vain lääkä-

rintodistuksella 

 
Seuraava asia on kaikkien tärkeä muistaa. Ensimmäinen sairauslomapäi-
vä on palkaton, mikäli lääkärintodistusta ei ole toimitettu työnantajalle 
viikon kuluessa lääkärintodistuksen allekirjoituspäi-
västä. (KVTES 2012-13, LUKU V, 1§, 3 mom.) 
Huomioikaa, että loman jälkeen sairauspoissaolosta on 
aina esitettävä lääkärintodistus. Tämä koskee myös ly-
hyitä lomia, kuten syys- ja pääsiäislomaa. 
 
Vuoden 2011 alussa tuli voimaan sairausvakuutuslain 
muutos, jonka tavoitteena on parantaa työterveys-
huollon mahdollisuuksia havaita ajoissa työntekijän työkyvyn heikkene-
minen. Meillä Vantaalla peruskoulun ja lukion opettajille on hr-
työpöydälle lisätty lomake, jolla opettaja ilmoittaa sairauspoissaoloihin tai 
työtapaturmiin liittyvät poissaolotiedot työterveyshuollolle toimitettavak-
si. Rehtorit ovat jo varmaankin puhuneet kouluilla tästä uudesta käytän-
teestä. 
 
Hr- työpöydän lomake ei kuitenkaan korvaa sairastumisesta esimiehelle 
tehtävää ilmoitusta eikä sairastumisen johdosta täytettävää paperista 
poissaoloilmoitusta. Näiltä osin käytänteet pysyvät ennallaan. 
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LUOTTAMUSMIES/ HALLITUKSEN JÄSEN TIEDOTTAA 

Sairauslomiin ja tietysti muihinkin asioihin liittyvissä kysymyksissä voitte 
olla yhteydessä koulunne luottamusmieheen. Lisää tietoa löytyy myös 
Palvelussuhdekäsikirjasta sekä Kunnallisesta yleisestä virka- ja työehtoso-
pimuksesta KVTES:sta. 
 
Syysterveisin, 
Kirsti Heiskanen 
varapääluottamusmies, JUKO/OAJ 
kirsti.heiskanen@eduvantaa.fi 
 
 

 
 

 
 
”Palkallisen virkavapaan ajalta ei vähennetä ylituntipalkkioita, 
 viranhaltijalle määrättyjä tuntipalkkioperusteella maksettavia 
 ylitunteja eikä erityistehtävistä maksettavaa palkkiota. Ne maksetaan 
 työsuunnitelmassa vahvistetun viikkotuntimäärän mukaan, kuitenkin 
 enintään seuraavaan lukuvuoden alkuun asti.” (VES) 
 
Jos opettaja jää virkavapaalle seuraavan lukuvuoden alussa, hänelle mak-
setaan ylitunnit ja erityistehtävätunnit uuden työsuunnitelman mukaan. 
Pitkissä virkavapaissa seuraavan lukuvuoden työsuunnitelmana voi käyt-
tää esim. sijaisen työsuunnitelmaa. 
 
Yllä oleva on hyvä pitää mielessä, jos lähtee palkalliselle virkavapaalle lu-
kuvuoden alkupuolella ja on toiminut aktiivisesti erilaisissa koulun tehtä-
vissä ja saanut niistä korvauksia. 
 
Lukion opettajat saattoivat ihmetellä heinäkuussa, miksi lomaraha on vä-
hentynyt useita satoja (500-1000€) euroja. Tämä perustuu viimeiseen so-
pimukseen, jossa lukion opettajien lomarahan laskentaperusteita muutet-
tiin selvästi huonompaan suuntaan. 
 

mailto:kirsti.heiskanen@eduvantaa.fi
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Lukiossa on syntynyt kiivaitakin puheenvuoroja lukioresurssin käytöstä. 
Opettajakunta käsittelee vuosittain lukioresurssin käyttöä ja rehtori päät-
tää asiasta. Erityistehtävistä, jotka eivät ole suoranaisesti tiettyyn ainee-
seen sidottuja, maksetaan opetusvelvollisuusperusteisesti. Tämä aiheut-
taa erilaisia korvauksia samoista tehtä-
vistä. Samantapainen tilanne on koske-
nut myös peruskoulua luokanvalvojan 
tehtäviä korvattaessa.  
 
Jos hoidat (1.8.2012 alkaen) toisen opet-
tajan tunnin, palkkio määräytyy opetta-
jan oman ylituntipalkkion perusteella.  
 
Vantaan valtuusto päätti kesäkuussa ta-
louden säästö- ja tasapainottamistoimenpiteistä. Ammattiyhdistys laati ja 
lähetti useita kannanottoja, mutta tällä kertaa niillä ei ollut toivottua vai-
kutusta. Tältä pohjalta edetään alkaneelle lukuvuodelle. 
 
Paikallinen ammattiyhdistys laatii ensi vuoden talousarviotaan. Viime 
vuonna ylijäämä oli n. 90 000€. Hallituksen esityksestä vuosikokous päät-
tää, paljonko jäsenmaksua kerätään vuonna 2013. Jäsenmaksua kerätään 
sen verran, mitä tehokas edunvalvonta tarvitsee.  
 
 
Luottamusmies palvelee 
Kari Kastu 
kari.kastu@vantaa.fi 
839(35647)tai 0400 703204 
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VOAY HAKEE HARRASTUSTOIMEN SIHTEERIÄ TAI  
HARRASTUSTOIMEN TIIMIÄ 

 

 
Pitkäaikaisen harrastustoimensihteerimme Mar-
juskan jäädessä erittäin ansioituneena ansaitulle 
eläkkeelle myös harrastustoimen sihteerin teh-
tävistä, tarvitsemme uutta verta jäsenistön har-
rastustoimintaa koordinoimaan. Aikaisempaa 
toimintaa ovat olleet mm. erilaiset matkat, teat-
teri- ja muut esitykset, mutta uudet ideat ovat 
myös erittäin tervetulleita.  

 
Uudella harrastustoimen sihteerillä tai harrastustoimen tiimillä on vapaat 
kädet suunnitella ja toteuttaa toimintaa hallituksen antamien raamien 
puitteissa. Tehtävän hoidossa saat/te toki apua ja tukea hallitukselta. Teh-
tävän hoidosta maksetaan palkkio. Tehtävä alkaa vuoden 2013 alusta, 
mutta toki aiemminkin saat/te tehtävään perehtyä. 

 
Joten, jos olet 

 vantaalainen opettaja 

 VOAY:n jäsen 

 innostunut harrastamaan ja järjestämään muille 
harrasteita (esim. varaamaan matkoja tai  
teatteri- yms. esityksiä tai mitä keksitkään) 
 

älä epäröi, vaan ota rohkeasti yhteyttä:  
toimisto@voay.fi  
 
 
Tehtävään voi hakea joko valmis tiimi tai useammis-

ta hakijoista voidaan muodostaa heidän niin halutessaan tiimi. Kirjallinen 
hakemus sähköpostilla toimistolle, jossa kerrot, miten haluat tehtävää 
hoitaa ja mitkä ovat vahvuusalueitasi. 

mailto:toimisto@voay.fi
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LIIKUNTAVASTAAVAT TIEDOTTAVAT 
 

 
 
 
 

 
Siuntion työhyvinvointiviikonloppu pe 21. – la 22.9. 
 
http://www.siuntionhyvinvointikeskus.fi/ 
 

Perinteinen VOAY:n Tyhy-viikonloppu on 
tarkoitettu yhdistyksen jäsenille, koska 
yhdistys maksaa pääosan kustannuksista. 
Osallistujalle jää maksettavaksi omavas-
tuuosuus, 30 euroa. 
 
Viikonloppu on omatoiminen, käytettävis-
sä on allas- ja saunaosasto, luonto- ja lii-
kuntapuisto. Lisäksi osallistuja voi ottaa 
itselleen mm. maksullisia hemmotteluhoi-
toja. Hintaan kuuluu perjantain illallinen, 
lauantain aamiainen ja lähtölounas. Mu-
kaan pääsee 60 jäsentä. 
 

Ilmoittaudu VOAY:n liikuntavastaavalle (mainitse myös koulusi nimi): 
Kai-Ari Lundell         
kai.lundell@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.siuntionhyvinvointikeskus.fi/
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HARRASTUSTOIMEN SIHTEERI TIEDOTTAA 
 
 
 

Tarkemmat tiedot alla olevista tapahtumista VOAY:n nettisivuilla:  
www.voay.fi/tapahtumat/vapaa-ajantoiminta 
 
 
Matkat 
 
Pikkujoulu- ja ostosmatka Tarttoon 6.-9.12.2012 
Hinta: VOAY:n jäsenet 70 e, ulkopuoliset 150 e, yh-
denhengenhuonelisä 50 e   
 
Hinta sisältää: laivamatkat kansipaikoin Tallinkilla, 
oma bussikuljetus Tallinna-Tartto-Tallinna, majoit-
tuminen hotelli Dorpat ***, aamiaiset ja aamu-
uinnit Aura vesipuistossa päivittäin  
 
Teatteri 
 
Tontut suutareina - teatteria lapsille 
 
Lauantai 1.12.2012 klo 11 
Lauantai 8.12.2012 klo 11 
Lauantai 15.12.2012 klo 11 
 
Pieni Näyttämö LÄMPIÖ, 
Eläintarhantie 5 
Liput 5 e, normaali hinta 7 e 
 
 
 
 
 
 

http://www.voay.fi/tapahtumat/vapaa-ajantoiminta
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VAALIT TULOSSA- ILMOITTAUDU EHDOKKAAKSI! 
 

SYYSKOKOUS TULOSSA 

 
 
 

 
Jälleen tänä syksynä vantaalaiset opettajat 
pääsevät valitsemaan VOAY:n hallitukseen 
puheenjohtajan ja kuusi hallituksen jäsentä. 
Vaalit järjestetään lokakuun alussa.  Ilmoita 
koulusi yhteysopettajalle halukkuudestasi 
ryhtyä ehdokkaaksi. Tarkempaa infoa vaali-
asioista tulossa yhteysopettajille lähiaikoi-
na. 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
Vantaan opettajien ammattiyhdistyksen virallinen sääntömääräinen syys-
kokous pidetään 24.10.2012. Lisätietoa kokouksesta seuraavassa lehdes-
sä. Tervetuloa mukaan! 

 

Osallistu sinäkin Vantaan opettajan tekemiseen!  

Materiaali seuraavaa lehteä varten tulee toimittaa  
24.9.2012 klo: 12 mennessä sähköpostilla osoitteeseen:  

tiedotus@voay.fi 


