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Kari Kinnunen on lähestynyt vantaalaisia opettajia OAJ:n terveisin. Kyse 
on perusopetuslain muutoksessa säädetyn kolmiportaisen tuen vaikutuk-
sista opettajan työhön. Toistan tässä toiveen, että ne opettajat, joille tuli 
sähköpostiin kysely, vastaisivat siihen sen suuren merkityksen vuoksi. 
Kannattaa vastata! Kyselyt eivät tule loppumaan tähän. Se voidaan luvata. 
Meitä Vantaalla kiinnostaa myös se, kuinka TURPO on vaikuttanut opetta-
jan työhön. Tietoa tultaneen keräämään ensimmäisen kerran lukukauden 
lopussa tai seuraavan alussa. Ja silloinkin on tärkeää vastata.  Ja arvannet-
te, miten yhdistyksen on syytä toimia, jos Vantaa toteuttaa nyt aiotun kal-
taiset leikkaukset?  Tiedon keräämiselle ja selvitysten pohjalta toimimisel-
le ei ole vaihtoehtoa.   
  
Kuntavaalien lähestyminen on tuonut vaalityötä tekevät ehdokkaat kau-
punkimme katukuvaan. Kannattaa pysähtyä kyselemään ehdokkailta, mil-
laisena lasten ja nuorten kaupunkina he Vantaan tulevaisuudessa näke-
vät. Ja syytä on kertoa – tahdikkuutta unohtamatta – millaista opettajan 
työ nykypäivänä on. Tietoa tulevat valtuutetutkin tarvitsevat. Ja jos jokin 
on varmaa, niin ainakin se, että opettajat äänestävät kuntavaaleissa. Ei-
vätkä opettajat pidä talouden vakauttamisohjelmasta. Mainitaan sekin 
runsaiden perustelujen kera! 
 

mailto:toimisto@voay.fi
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VOAY, OAJ Vantaan paikallisyhdistys ja Pääkaupunkiseudun yleissivistävi-
en opettajien jaosto katsovat, ettei vertaismentorointiin tule ryhtyä en-
nen kuin asiasta on saatu sovittua pääkaupunkiseudun tasolla työnteki-
jöiden peräti kohtuulliset vaatimukset huomioiden. Toiminnan tarpeelli-
suutta kukaan ei kiistä. Hyvääkään ei silti tule tehdä millä ehdoilla tahan-
sa.    
   
En tiedä kuvittelenko pelkästään kiireen vuoksi ilmassa olevan merkkejä, 
jotka kertovat opettajien ja jopa työyhteisöjen jaksamiseen ja viihtyvyy-
teen kohdistuvien haasteiden kasvamisesta. Väsyminen ei ole häpeä ja 
sen kokemisesta ei kannata vaieta. Aina kannattaa kertoa tuntemuksis-
taan lähiesimiehelle ja muullekin työyhteisölle. Ja kuten olen niin usein 
aiemminkin todennut, seurataan työtovereiden jaksamista ja siten tue-
taan kaikkia. Yksin selviämistä ei tule yrittää! Sama kokemusten jakami-
nen koskee luonnollisesti kaikkia niitä haasteita, joita työssämme koh-
taamme.  
 
Ja ennen sienimetsälle menoa opettajien kannattaa äänestää VOAY:n vaa-
leissa. Kukaan ei määrää sinulle, ketä äänestää! 

 
Syysterveisin 
 
Sami Markkanen 
VOAY:n puheenjohtaja / 050 409 6456 
 
PS: Toimiston tiistaipäivystystä ei entiseen mal-
liin ole. Tuosta numerosta tavoittaa kuitenkin 
myös iltaisin ja viikonloppuisin. Milloinpa sitä 
opettajilla olisi aikaa työstä soittaa? 

 

 
 
Jäsenasiainhoitajat kiittävät yhteysopettajia hyvästä  
yhteistyöstä jäsenlistojen päivityksessä. Kiitos! 
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LUOTTAMUSMIES TIEDOTTAA  
 

HARKINNANVARAINEN VIRKAVAPAA - Mitä huomioitava vapaata haet-
taessa? 
 
Ei-harkinnanvarainen vai harkinnanvarainen virkavapaa? 
Virkavapaat jaotellaan ei-harkinnanvaraisiin ja harkinnanva-
raisiin virkavapaisiin. Lakiin perustuvat  
ei-harkinnanvaraiset virkavapaat on tietyin ehdoin myön-
nettävä hakemuksesta sellaisenaan (esim. perhevapaat, 

opintovapaa ja sairausloma). Harkinnanvaraiset virkavapaat  
(esim. muun työn hoitaminen ja yksityisloma lomamatkan vuoksi)  
ovat esimiehen harkittavissa; hän myöntää tai päättää olla 
myöntämättä haettua virkavapaata. Ratkaisua tehdessään 
esimies joutuu huomioimaan kaupungin yleiset linjaukset virkavapaiden 
myöntämisestä ja henkilöstön tasapuolisesta kohtelusta.  
 
Harkinnanvaraiset virkavapaat ovat yleensä kokonaan palkattomia. Ne 
saattavat lisäksi tuottaa ikävän yllätyksen palkanpidätyksen määrässä. 
Palkattoman virkavapaan kohdalla puhutaan ns. sakkopäivistä. Sakkopäi-
vät tarkoittavat sitä, että  virkavapaus edellytetään haettavaksi siten, että 
siihen sisältyy myös vapaapäiviä. 
 
Esimerkkejä virkavapaan määräytymisestä (Koskee tilanteita, joissa työnan-

tajalle aiheutuu virkavapaasta sijaiskuluja.) 
 Yksi työpäivä (esim. perjantai), virkavapaus myönnetään ko. työpäiväksi. 
 Kaksi työpäivää (esim. to - pe), virkavapaus myönnetään ko. työpäiviksi. 
 Kolme työpäivää (esim. ke, to ja pe, virkavapaus myönnetään sisältäen ko. 

työpäivät ja yhden vapaapäivän. 
 Neljä/ viisi työpäivää  (esim. ti - pe), virkavapaus myönnetään ko. työpäiviksi ja 

kahdeksi vapaapäiväksi. 
 Lauantain ja sunnuntain tai muun juhlapyhän palkka pidätetään aina, jos vir-

kavapaus jatkuu viikonvaihteen tai juhlapyhän yli.  
 Lisäksi on huomioitava, että jos hakee palkatonta virkavapaata ennen esim. 

talvilomaa ja jatkaa palkatonta virkavapaata talviloman jälkeen,  myös talvi-
loma on palkaton (sama koskee myös syys- , joulu- ja pääsiäislomaa). 
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 Kesäkeskeytyksen ajasta ei käytettävissäni olleen kaupungin ohjeistuksen mu-
kaan löytynyt erikseen mainintaa. En kuitenkaan kehota hakemaan ja kokei-
lemaan, kuinka käy haettaessa palkatonta virkavapaata välittömästi ennen ja 
jälkeen kesäkeskeytyksen, ennen kuin asia on erikseen tarkistettu. 

 Pidempiä harkinnanvaraisia virkavapaita varten työnantajalla on oma taulukko 
virkavapausajan määräytymisestä.  
 

Palkkatekijöiden vähentäminen palkattoman virkavapaan ajalta  Päivä-
palkka vähennetään varsinaisen palkan mukaan.  Yhden päivän palkka 
saadaan  varsinainen palkka jaettuna kuukaudessa olleiden päivien mää-
rällä. Lisäksi vähennetään esim. poissaolon osuus  esim. lv-palkkiosta, av-
palkkiosta, henkilökohtaisesta lisästä tai ylitunneista jne. Suurimman yllä-
tyksen tuottaa yleensä ylituntien osuuden vähentäminen. Viime vuonna 
ne vähennettiin vielä poissaolon jaksoon sattuneen ylituntimäärän mu-
kaan. Nykyisen sopimuksen (OVTES) mukaan vähennys tehdään keski-
määräisen ylituntimäärän perusteella.  
 
Esim. kahden päivän poissaolo, ylitunteja viisi: 
5 (viisi ylituntia)  x 2 (työpäivää) x  ylitunti a`hinta (kertaylituntipalkkio) 
 5 (viisi työpäivää viikossa) 
 
- Kahden päivän varsinaisen palkan lisäksi vähennetään esimerkkitapauksessa  yli-
tuntien osuudesta kahden ylitunnin osuus kertatuntipalkkioperusteella. 
- Yhden kertaylituntipalkkion arvo on esim. luokanopettajan hinnoittelutunnuksella 
(40304030 ) 27,66€ 

       
Osapäiväpoissaolon kohdalla menetellään siten, että poissaolotuntien vä-
hennys suhteutetaan päivän tunteihin. Esim. kolmen tunnin palkaton vir-
kavapaa kuuden tunnin päivänä vähentää puolet päivän varsinaisesta pal-
kasta. Ylituntipalkkiosta vähennetään se osuus päivittäisestä ylituntien 
määrästä, jonka poissaolo kestää ao. työpäivän opetustuntien kokonais-
määrästä. Päivittäinen ylituntien määrä saadaan jakamalla viikoittaisten 
ylituntien lukumäärä viikon työpäivien lukumäärällä. 
   
Kaavana 
poissaolotunnit________  x  poissaoloajan ylitunnit viikossa   x  kertaylituntipalkkio 
työjärjestyksen mukaiset                          5  
oppitunnit 
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HALLITUKSEN JÄSEN TIEDOTTAA 

Loma-aikaa edeltävä palkaton virkavapaa 
Loma-aikaa edeltävien virkavapaiden kohdalla on oltava tarkkana. Ope-
tusalan kunnallisen työ- ja virkaehtosopimuksen  (OVTES, Osio A, yleinen 
osa V luku 32§ 2 mom.) mukaan: "Jos opettaja on ollut palkattomalla vir-
kavapaalla eikä ole sitä hakenut loma-ajaksi (syys-, joulu-, urheilu- ja pää-
siäisloma), hänellä ei ole oikeutta loma-ajan palkkaan." Vantaalla työnan-
taja soveltaa kohtaa yli viiden päivän mittaisiin lomaa edeltäviin virkava-
paisiin, joten kannattaa harkita, hakeako lisälomat sittenkin syys-, joulu-, 
urheilu- tai pääsiäisloman jatkoksi.  
 
Jos harkitset palkatonta virkavapaata ennen näitä lomia (tai muutenkin 
aina epäselvissä tilanteissa), varmista aina omalta esimieheltä tai luotta-
musmieheltä, millä ehdoin työnantaja myöntää ko. virkavapaan.  
 
Mika Koskinen  
Korson koulu, luottamusmies  
mika.koskinen@eduvantaa.fi, 050 5276 999 
 

 
 
 

 

Työaika 
 
16 suurimman kaupungin neuvottelupäivillä pohdittiin ajan-
kohtaisia edunvalvonnallisia kysymyksiä. Painokkaasti 
OAJ:ssä toimivien aktiivien toimesta tuotiin esille työaikaky-
symys ja järjestörakenteen kehittäminen. Yleissivistävällä 
puolella alueellista kehittämistä on viime vuosina tehty voi-
makkaasti piiriorganisaatiosta alueyhdistyksiin. 
 
Työaikakysymyksessä painotettiin, että mitään päätöksiä ei ole vielä teh-
ty, mutta analyysiä on tehty ja tullaan tekemään. Aiemmat työaikakokei-
lut ja meneillään olevat luvattiin ottaa huomioon. Vanhastaan on tuotu 
aina se näkökulma esille, että opettajan kaikki muuttunut työ pitää saada 
palkanmaksun piiriin. Tässä yhteydessä tulee aina esille vuosityöaika si-

file:///C:/Users/Työ/Documents/mika.koskinen@eduvantaa.fi
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dottuine tunteineen ja sitten vapaammin valittava työaika. Usein on esiin-
tynyt sellaisia lukuja kuin 1200 tuntia sidottua työaikaa ja kokonaistunti-
määrän yhteydessä on mainittu usein 1600 tuntia. Osa opettajista on jo 
vuosityöajassa, mitään aivan uutta tämä ei opetusalalla olisi. 
 
Yleissivistävä koulu on kuitenkin vielä pääosin opetusvelvollisuuteen pe-
rustuvassa työajassa. Aina kun ollaan työpaikalla, ollaan pääosin tehok-
kaassa aktiivityössä. Moni on valinnut ja valitsee edelleenkin ammatin 
opetusalalta nykyisen, tehokkaan työajan perusteella.  Jos lähdetään ko-
konaisvaltaisesti muuttamaan työntekijäpuolen tavoitetta työajan suh-
teen, olisi vähintäänkin toivottavaa, että koko jäsenistön mielipidettä ky-
syttäisiin ja pelkästään aktiivien ryhmä ei yksistään pääsisi muuttamaan 
vuosikymmeniä palvellutta työaikaperustetta. Jokaisella on varmaankin 
näkemys erilaisten työaikojen hyvistä ja huonoista puolista, mutta muu-
tos olisi siksi suuri, että kaikkien jäsenten pitäisi päästä siihen vaikutta-
maan. Kannattaa seurata tarkasti tämänkin lukuvuoden aikana, mitä tällä 
rintamalla tapahtuu ja mahdollisesti pyrkiä vaikuttamaan.  Nykyinen työ-
aikajärjestelmä tarvitsee kehittämistä opetustyössä tapahtuneiden muu-
tosten takia ja eri opettajaryhmien välisiä epäoikeudenmukaisuuksia ope-
tusvelvollisuuksien suhteen tulee vähentää, kuten viime sopimuskierrok-
sella tapahtuikin. 
 
Työterveysasiaa 
 
Länsi-vantaalaisilla opettajilla oli aikanaan työterveyspalvelut Myyrmäes-
sä. Kun kaupunki ryhtyi ostamaan työterveyspalvelut Diacorilta, palvelut 
siirtyivät Tikkurilaan. Työterveyslääkärin tavoittaa edelleen vain Tikkurilan 
Diacorista mutta  työterveyslääkärin määräämät laboratoriokokeet ja 
röntgenpalvelut voi käydä hoitamassa Flamingon Diacorissa. Tällöin mat-
ka saattaa jopa puolittua. 
 
Hallituksen jäsen palvelee 
Kari Kastu 
kari.kastu@vantaa.fi 
839(35647) tai 0400 703204 
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KUNTAVAALIEKSTRA 

KUNTAVAALIBILEET 

 
 

 
Huomio kuntavaaliehdokkaat! 
  

Jos olet OAJ:n jäsen ja työskentelet tai asut pää-
kaupunkiseudulla, on sinulla mahdollisuus tehdä 
esittely Vantaan opettaja -lehden kuntavaaliekst-
raan. Tarkemmat tiedot esittelyn pituudesta ja 
muusta sisällöstä saat ottamalla yhteyttä tiedo-
tustoimikuntaamme (tiedotus@voay.fi). Materi-
aaleja kerätään ti 9.10.2012 asti. Sen jälkeen vaa-
liekstra-lehti julkaistaan VOAY:n nettisivuilla ja se 
lähetetään myös vantaalaisille kouluille paperiver-

siona. Myös veteraanijäsenillä on mahdollisuus toimittaa vaaliesittely vaa-
lilehdykäiseemme. 
 

Terveisin, tiedotustoimikunta 
 

 
 
 

Pe 12.10.2012 klo 19.00-22.00 
Sokos Hotel PRESIDENTISSÄ (Eteläinen Rautatienkatu 4, 00100 Helsinki) 
 
Tarjolla tasokasta seuraa ja lasi kuohuviiniä. 
Stagella pääkaupunkiseudun opebändit ja 
ope-ehdokkaat!Tule yksin tai yhdessä, si-
säänpääsy on ilmainen! 
 
Ilmoittaudu kuitenkin 27.9. mennessä osoit-
teessa:  
http://oajpaakaupunkiseutu.fi/tapahtumat/
ilmoittaudu-tapahtumaan/ 
 

mailto:tiedotus@voay.fi
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HARRASTUSTOIMEN SIHTEERI TIEDOTTAA 
 
 
 

Tarkemmat tiedot alla olevista tapahtumista VOAY:n nettisivuilla:  
www.voay.fi/tapahtumat/vapaa-ajantoiminta 
 
Ilmoittautumiset kaikkiin marjaliisakuronen@hotmail.com. 
Maksut välittömästi ilmoittautumisen JÄLKEEN VOAY:n tilille FI30 8000150 
1647912. Liput tulevat koulullesi sisäisessä postissa lähempänä esitysajankohtaa! 
Ks. teattereista tarkemmat tiedot  www.kansallisteatteri.fi , www.hkt.fi . 
 
 
 
TUTUSTUMISKÄYNTI: 

Fazerille Vaaralaan 

ma 8.10. klo 14.30. 

  

Voit tulla yksin tai ottaa mukaan yli 10-vuotiaat lapset, lastenlapset tai kummilapset. 

Ikärajaa on noudatettava! Hauska multimediaesitys + kierros kestää noin tunnin 

päättyen Fazerin tuotteiden maisteluun. Fazer antaa jokaiselle kotiin vietäväksi tu-

liaispaketin. Sen lisäksi on mahdollisuus vierailla omia ostoksia tehden tehtaanmyy-

mälässä.  Kierros ei sisällä tehdaskäyntiä.       

 

TEATTERIT: 

 

KAUPUNGINTEATTERISSA: 

SIIRI JA KAMALA POSSU lasten näy-

telmä  

La 27.10. klo 11  

Pieni Näyttämö Lämpiö, Eläintarhantie 

5  

Liput 5 e, normaali hinta 7 e  

Lippuja saa ostaa vain omaan käyt-

töön. Ei siis naapureille eikä tuttaville!  

YHDEN ASUNNON LOUKUSSA 

To 8.11. klo 19 

Arena-näyttämö, Hämeentie 2 

Liput VOAY 33 e, ulkopuoliset 37 e, 

norm. hinta 39 e 

 

http://www.voay.fi/tapahtumat/vapaa-ajantoiminta
mailto:marjaliisakuronen@hotmail.com
http://www.hkt.fi/
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VIIVI JA WAGNER, SIAN MORSIAN 

Pe 16.11. klo 19 

TEATTERISTUDIO PASILA 

Liput kaikille 33 e, norm. hinta tähän 

ajankohtaan 37 e 

THERE´S NO HARRI 

Ke 21.11. klo 19TEATTERISTUDIO PASI-

LA 

Liput VOAY 30 e, ulkopuoliset 35 e, 

norm. hinta tähän ajankohtaan 37 e  

YKSI MIES, KAKSI POMOA 

Ti 29.11. klo 19 

Suuri Näyttämö, Eläintarhantie 5 

Liput VOAY 40 e, ulkopuoliset 44 e,  

ARMI (=Armi Ratia) 

Ti 4.12. klo 19  

Pieni Näyttämö, Eläintarhantie 5  

Liput VOAY 30 e, ulkopuoliset 36 e, 

norm. hinta tähän ajankohtaan 38 e  

HAMLET 

Ma 10.12. klo 19 

Suuri Näyttämö, Eläintarhantie 5 

Liput VOAY 40 e, ulkopuoliset 43 e, 

norm. hinta tähän ajankohtaan 45 e 

TULOSSA Viulunsoittaja katolla pe 

14.12.  

Ilmoitan hinnan myöhemmin 

CLUB ACT!ONE, stand up –komiikkaa 

La 15.12. klo 19 

TEATTERISTUDIO PASILA 

liput kaikille 25 e, normaali hinta 29 e  

TONTUT SUUTAREINA, lastennäytel-

mä 

Kesto n. 40 min. 

La 1.12. klo 11 

La 8.12. klo 11 

La 15.12. klo 11 

Pieni Näyttämö LÄMPIÖ, 

Eläintarhantie 5 

Liput 5 e, normaali hinta 7 e  

Näitä lippuja voi ostaa omalle perheel-

leen, isovanhemmat mukaansa teatte-

riin tuleville lapsenlapsilleen ja kummit 

mukaansa tuleville kummilapsilleen.  

Niitä ei saa ostaa "naapureille ja tutta-

ville".  

YKSI MIES, KAKSI 

POMOA 

Ti 18.12. klo 19 

Suuri Näyttämö, 

Eläintarhantie 5 

Liput VOAY 35 e, ulkopuoliset 39 e, 

normaali hinta 35-46 e esitysajankoh-

dasta riippuen 
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KANSALLISTEATTERISSA: 

HOMO! outojen ooppera  

Suuri näyttämö  

Ke 24.10. klo 19  

Liput VOAY 32 e, ulkopuoliset 35 e  

 

PATRIARKKA 

Suuri näyttämö  

Ti 6.11. klo 19  

Liput kaikille 32 e  

 

NEUVOSTOLIITTO 

Willensauna  

La 24.11. klo 19  

Liput kaikille 24 e   

                                                                     

 

NENÄPÄIVÄ  

Pieni näyttämö  

La 1.12. klo 19  

Liput kaikille 27 e  

 

SAITURIN JOULU  

Suuri näyttämö  

La 15.12. klo 14  

Liput VOAY 31 e, ulkopuoliset 35 e, 

lapset alle 16 v ja opiskelijat 19 e , 

normaali hinta 37 e 

 

JUKKA PUOTILA -SHOW 

Pieni näyttämö  

Ti 18.12. klo 19  

Liput VOAY:n jäsenille, heidän mukaan 

tuleville perheenjäsenilleen tai teatte-

riin tulevalle seuralaiselle 32 e
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MATKA: 

SYYSLOMALLA 

LAIVA-BUSSIMATKA    TALLINNA - RIIKA - TALLINNA  

ks. tarkemmin www.voay.fi 

18.-21.10. (to-su)  

VOAY:n jäsenet 70 e, ulkopuoliset 160 e  

 

Hinta sisältää  
- laivamatkat kansipaikoin Tallinkilla 
- bussikuljetus Tallinna-Riika-Tallinna  
- majoittuminen Riikassa Hanza Hotel ***  
- majoittuminen Tallinnassa Hotel Clarion Euroopa**** 
- aamiaiset  
- kaupunkikiertokävely Riikassa 

 
 

Aikataulu:  
lähtö Länsiterminaalista to 18.10. klo 7.30  
lähtö Tallinnan D-terminaalista su 21.10. klo 16.30 

Tarvitaan lähtijöiden nimet, syntymäajat, koulu, puh.nro.  

terveisin Marjuska  
Marja-Liisa Kuronen  
7. tie 8  
01520 Vantaa  
040-7172463 
VOAY 050-5221808 

 

 

 
 
 
 
 

http://www.voay.fi/
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SYYSKOKOUSKUTSU 

 
 
 
 

VOAY:n syyskokous 24.10.2012   

Paikka:  Hakunilan koulu,  

 Hiirakkotie 9, 01200 Vantaa 

Tilaisuuden aikataulu: 

klo 18.00 Kahvitarjoilu 

 Koulun esittely 

 Puheenvuoroja ajankohtaisista asioista   

klo 19.00 Sääntömääräinen syyskokous  

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen  

§16 mukaiset asiat. 

 

 

 

Osallistu sinäkin Vantaan opettajan tekemiseen!  

Materiaali seuraavaa lehteä varten tulee toimittaa  
29.10.2012 klo: 12 mennessä sähköpostilla osoitteeseen:  

tiedotus@voay.fi 


