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Syksy on ollut jälleen työntäyteistä aikaa niin kouluissa 
kuin yhdistystoiminnan parissakin. Yhteysopettajaristei-
lyn suuntautuminen Pietariin oli uutta, eikä johtanut 
katastrofiin. Ehkä vastaisuudessa tässäkään ei pidä kaa-
voihin kangistua. Kuntapäättäjien ja ehdokkaiden suur-
ta enemmistöä kuntavaalikampanjoinnin kiihkeimmän 
vaiheen aikana emme tällä kertaa mukaamme saaneet. 
Mutta vain tällä kertaa. Koulutusta tullaan kehittämään 
saadun palautteen pohjalta. Kannamme hallituksena vastuun myös niistä 
asioista, joihin ollaan tyytymättömiä.  
 
Kolmatta kertaa peräkkäin VOAY järjesti hallitusvaalit, joiden tulos on väli-
tetty jäsenille yhteysopettajien välityksellä. Kiitos vielä kerran kaikille vaa-
lien onnistumisen puolesta toimineille. Syyskokous vahvisti vaalitoimi-
kunnan esityksen, joka noudatti äänestyksen tulosta. Näin on jatkossakin 
oleva. Ja koska puheenjohtajaksi löytyi vain allekirjoittanut, valinta oli vä-
häisempi yllätys. Mutta, mutta… Haluan todellakin rohkaista niitä, jotka 
näkevät puheenjohtajuuden omalla kohdallaan mahdollisena vaihtoehto-
na. Uudeksi puheenjohtajaksi olisi mielestäni hyvä nousta vaalien kautta. 
Haasteita tehtävästä ei tule puuttumaan, kuten ei hallituksen jäsenyydes-
täkään. 
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Kuntavaalikampanjaa on käyty Vantaan budjettivalmistelujen rinnalla. 
Vaikka lapset ja nuoret ovatkin ehdokkaiden sydäntä lähellä, ei koulujen 
ja oppilaitosten tulevaisuus liene ihan vaaroista vapaata. Opetusministe-
rin lausumat alueemme lukioverkosta on luettava tarkkaan. Joku on var-
maan lukenutkin? Otan tässä vapauden mainostaa Enkeliporsaan blogia. 
Googlella löytynee. Talouden leikkausohjelma etenee Vantaalla, vaikka 
epäilyä eräiden säästötoimien järkevyydestä onkin noussut aikaisempaa 
laajemmissa päättäjäpiireissä. Hienoa!  Kuntavaalivaikuttaminen on ollut 
koko pääkaupunkiseudun yhteinen ponnistus. OAJ Vantaan paikallisyhdis-
tys, jossa VOAY on mukana, on tukenut opettajataustaisia ehdokkaita 
mainostamalla ja ehdokastilaisuuden järjestämällä. VOAY tuotti vaalileh-
den kaikille PKS-alueen opettajaehdokkaille. Pääkaupunkiseudun alueyh-
distys puolestaan järjesti vaalibileet, jota on perustellusti pidettävä onnis-
tuneena päänavauksena. Hyvä! Puolueetkaan eivät voi olla huomaamatta 
yli 16 000 pääkaupunkiseudun opettajaa. Siihen niillä ei ole varaa. Tästä 
kaikesta opitaan ja kehitetään toimintaa vuotta 2015 varten. Ajattelutyö 
on jo alkanut.  Kukaan ehdokkaista tai mikään puolueista ei ole saanut ra-
hallista tukea VOAY:ltä. Eikä saa jatkossakaan!  
 
Media on vaikuttamisen pelikenttä. Sinne pitää 
päästä. Sinne pitää pyrkiä. Vaikka omilla kasvoilla ja 
nimellä esiintyminen arastaisi, ei muuta vaihtoeh-
toa ole. Asian kanssahan siellä ollaan.  Mielipidekir-
joituksella voi aloittaa. Tai voi ottaa sopivaksi kat-
somaansa toimittajaan yhteyttä jonkin epäkohdan 
esille tuomiseksi. Saa toki hyvistäkin asioista ker-
toa! Niitäkin meillä on, eikä sitä saa unohtaa nyttenkään.  
 
Vaalien tulosta en näin seuraavana aamuna käy arviomaan muuten kuin 
alhaista äänestysaktiivisuutta pahoitellen.  Nykyinen valtuusto kuitenkin 
päättää vuoden 2013 budjetin, joten jännitys ei ole vielä päättynyt. 
 
Talvisin terveisin 
Sami Markkanen 
VOAY:n puheenjohtaja 
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LUOTTAMUSMIES TIEDOTTAA  
 

Kaataako flunssa vuoteeseen, iskikö perheen kuopukseen korvatulehdus? Mi-
ten toimin? 
 
Taas on valitettavasti se aika vuodesta, jolloin suomalaiset alkavat sairastella. 
Monella alkaa myös työkuorma painamaan syysiltojen pimetessä. Kokosin tä-
hän juttuun muutamia perusperiaatteita sairaslomista sekä lapsen sairastumi-
sen varalta. 
 
Mitä teen jos sairastun?  
 
Omalle esimiehelle on ilmoitettava sairastumisesta aina henkilökohtaisesti, 
pääsääntöisesti puhelimitse, ellei jokin poikkeuksellinen este sitä estä. Pelkkä 
tekstiviesti tai sähköposti ei riitä, eikä myöskään ilmoitus kollegan välityksellä. 
 
Omalla ilmoituksella voi olla 1-3 päivää poissa. Sairauden jatkuessa 4-6 päivän 
ajalle tarvitaan sairaanhoitajan, työterveyshoitajan, terveydenhoitajan tai lää-
kärin todistus. Lääkärintodistusta ei siis välttämättä tarvita tällöin. Viikon kes-
täneissä tai sitä pidemmissä sairaslomissa tarvitaan aina lääkärintodistus. 
Muista viedä esimiehelle todistus sairaudesta viimeistään 7 vrk:n kuluessa lää-
kärillä tai sairaanhoitajalla käynnistä, muuten menetät yhden päivän palkan. 
Muutoinkin palkalliseen sairauslomaan ovat oikeutettuja ne työntekijät, joiden 
työsuhde on jatkunut vähintään 60 päivää ennen sairaslomaa. 
 
Muista sairastaa, jos olet sairas! Eli älä tule sairasloman aikana töihin! Sinulla 
on velvollisuus huolehtia siitä, että sairasloman aikana todella edistät pa-
ranemistasi. Lisäksi lienee muutenkin korrektia, ettei tule tartuttamaan kolle-
goita ja oppilaita. 
 
Tarvitaanko aina lääkärintodistus? 
 
Jos sairasloma jatkuu suoraan loman päättymisestä, tarvitaan aina lääkärinto-
distus. Esimiehellä on oikeus vaatia lääkärintodistus myös lyhyissäkin poissa-
oloissa, mikäli hänellä on aihetta epäillä työntekijän ilmoituksen paikkaansa 
pitävyyttä, tai jos työntekijälle on aiemmin kertynyt paljon poissaoloja. Mikäli 
esimies ei hyväksy esitettyä lääkärintodistusta, hänen on kuitenkin ohjattava 
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työntekijä jollekin läääkärille sairauden laadun arvioimista varten, yleensä ky-
seeseen tulee työterveyslääkäri. 
 
Miksi poissaoloista tehdään merkintä Intranetiin?  
 
Tämä ei ole mitään kyttäystä, vaan meidän työn-
tekijöiden omat työsuojelutoimijat ja työterveys-
huolto haluavat seurata työntekijöiden hyvin-
vointia.  
 
Esimies keskusteli kanssani poissaoloista. Mistä 
oikein on kyse? 
 
Vantaan kaupungin käytänne on, että esimies ottaa puheeksi työntekijän pois-
saolot, kun niitä kertyy 12 kk. aikana viisi kertaa tai yhteensä 20 päivää. Uudel-
leen asia otetaan puheeksi, jos poissaoloja on 12 kk aikana kertynyt 10 kertaa 
tai 30 päivää. Kyse on hyvinvoinnin ja työkyvyn seuraamisesta. 
 
Entä jos olen kauan sairaslomalla? Miten käy palkkani? 
 
Mikäli työsuhde on jatkunut ennen sairaslomaa 60 vrk tai enemmän, palkallis-
ta sairaslomaa saa kalenterivuoden sisällä 60 vrk täydellä palkalla. Sen lisäksi 
on mahdollista saada 120 päivää 2/3 palkalla. Vielä sen lisäksi voi saada kor-
keintaan 185 vrk korkeintaan 2/3 palkalla, harkinnan mukaan. Alle 60 päivää 
jatkuneissa työsuhteissa vuoden aikana on mahdollista saada vain 14 vrk pal-
kallista sairaslomaa. Muista, että sairaslomaa ei voi "katkaista" loma-ajaksi. 
Pidemmissä sairaslomissa on haettava kuitenkin KELA:n tukea, jolloin työnan-
taja maksaa tuen ja palkan erotuksen.  
 
Pidempiin sairauslomiin liittyy usein työkyvyn arviointi, joka tehdään yhteis-
työssä esimiehen ja työterveyshuollon kanssa. Mikäli pelkäät, että oma kantasi 
ei tule tarpeeksi vahvasti kuulluksi, saa sinulla olla työkyvyn arviointiin liittyvis-
sä kokouksissa mukana työsuojelun edustaja, tai muu valitsemasi edustaja, 
esim. luottamusmies. 
 
Jouduin sairaalaan tutkimuksiin. Saanko palkan? 
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Palkallinen tutkimus voi olla vain äkillisen tutkimustarpeen kohdatessa tai syn-
nytystä edeltävän tutkimuksen suhteen, mikäli tutkimusta ei voida hoitaa vir-
ka-ajan ulkopuolella. Vapaaehtoiset hammastarkastukset tai lääkärikäynnit tai 
esim. kosmeettiset operaatiot eivät oikeuta palkalliseen poissaoloon. Lisäksi 
useamman päivän kestävät tutkimukset eivät ole palkallisia.  
 
Milloin saan jäädä hoitamaan sairasta lasta? 
 
Lähtökohtaisesti voit lapsen sairastuttua olla poissa töistä sairaan lapsen 
hoidon järjestämiseksi. Muista merkitä virkavapaushakemukseen asia juuri 
tässä muodossa, ei esim. "sairaan lapsen hoito" Sairaan lapsen on oltava alle 
10-vuotias, eikä puoliso tai joku muu läheinen voi hoitaa lasta, eikä häntä voi 
viedä vaikkapa päiväkotiin.  Voit saada neljä perättäistä työpäivää vapaata, 
poislukien viikonloppu, mutta palkkaa voi saada vain sairastumispäivää 
seuraavat kolme päivää.  Esim. hoidon järjestämiseen voi saada siis vapaata 
perjantaista keskiviikkoon, mutta palkkaa saa tällöin vain perjantaista 
sunnuntaihin. Mikäli lapsi taas sairastuisi esim. maanantaina, olisi palkallista 
madollista saada tiistaista torstaihin, ja vapaata yhteensä tiistaista perjantaihin. 
 
Lapsen sairauden laatu on selvitettävä esim. terveydenhoitajan todistuksella 
työnantajalle ja vakuutettava, ettei toinen puoliso voi hoitaa lasta. 
 
Entä jos lapsi on sairaalahoidossa? 
 
Jos lapsi on sairaalahoidossa, tulisi hoitavalta henkilökunnalta pyytää todiste 
siitä, että lapsi tarvitsee myös vanhemman hoitajaksi. Muutoin lapsen 
katsotaan olevan asianmukaisesti hoidossa, eikä palkallista hoitovapaata 
anneta. Vakava sairastuminen tai tapaturma perhepiirissä oikeuttaa kuitenkiin 
palkattomaan virkovapaaseen aina. 
 
Milloin katsotaan, ettei puoliso voi hoitaa lasta? 
 
Mikäli puoliso on töissä, opiskelee (kaukana) toisella paikkakunnalla, on 
asepalveluksessa tai kertausharjoituksissa tai sairaalahoidossa, ei hänen 
katsota voivan osallistua sairaan lapsen hoidon järjestämiseen. Asepalvelusta 
suorittavan viikonloppu tms. loma on luonnollisesti poikkeus. Huomaa, että 
samalla seudulla opiskelevan  puolison pääsääntöisesti katsotaan pystyvän 
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hoitamaan lasta, tai järjestämään lapsen hoito, tämä silloinkin kun hänellä olisi 
tentti tai muu kiire opinnoissa. 
 
Muista myös, että et voi olla saman lapsen saman sairastumisen vuoksi kahta 
kertaa järjestämässä lapsen hoitoa. Mikäli olet töissä välillä, ja lapsen sairaus 
jatkuu, pitäisi puolison tulla vuorostaan järjestämään hoitoa. 
 
Mikäli puolison katsotaan muuten voivan hoitaa lasta, mutta hän on itsekin 
sairaana, vain erittäin vakava sairastuminen oikeuttaa sinut jäämään kotiin  
lapsen hoitoa järjestämään. Esim. flunssatapauksissa sairastavan puolison 
katsotaan voivan järjestää lapsen hoito, etkä itse voi jäädä kotiin. 
 
 
Terveitä syys- ja talvipäivä toivottaen, 
 
Jos jäi kysyttävää, soita tai meilaa! 
 
 
Matti Jussila 
 
VOAY:n hallituksen jäsen 
Luottamusmies 
OAJ:n Pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen 
yleissivistävän jaoston jäsen 
 
0503800383 
matti.jussila@eduvantaa.fi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:matti.jussila@eduvantaa.fi
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LUOTTAMUSMIES TIEDOTTAA 

 
 

 
 

Tulos- ja kehityskeskusteluihin on hyvä osallistua, vaikka virkaehtosopi-

mus ei suoranaisesti niihin velvoita. Lähtökohtaisesti niiden tulisi olla vuo-

rovaikutteisia tilanteita, joissa esimies ja työntekijä voivat kartoittaa nyky-

tilannetta ja suunnitella koko kouluyhteisöä ja työntekijää itseään koske-

via tarpeita ja tulevaisuuden painotuksia. Kehityskeskustelujen merkitys 

tulee jatkossa korostumaan, koska harkinnanvaraiset henkilökohtaiset li-

sät jaetaan pääsääntöisesti hyvien työtulosten perusteella. Kehityskeskus-

telu toimii tämän arvioinnin pohjana, kun esimiehet tekevät esityksiä 

henkilökohtaisen lisän saajista. 

Työnantaja voi sekä määrätä että oikeuttaa koulutukseen. Mikäli työnan-

taja määrää koulutukseen, työnantajan pitää maksaa koulutukseen liitty-

vät virkaehtosopimuksen mukaiset korvaukset. Mikäli työnantaja määrää 

kolmen virkaehtosopimuksessa mainitun koulutuspäivän lisäksi muita pa-

kollisia koulutuksia, on hyvä kysyä ja selvittää, mihin ajankäyttöön nämä 

pakolliset koulutukset liittyvät. Yhteistoiminta-aika on yksi mahdollinen 

vastaus.  

Työntekijällä on oikeus saada korvaus, jos työnantaja määrää työntekijää 

kuljettamaan ihmisiä tai tarvikkeita työhön liittyvissä tehtävissä. Näistä 

olisi aina hyvä sopia etukäteen. 

Kiitän nöyrästi kaikkia äänestäjiäni. Taistelu oikeudenmukaisen, syrjinnäs-

tä ja suosimisesta vapaan edunvalvonnan puolesta jatkuu. 

Kari Kastu, luottamusmies 
kari.kastu@vantaa.fi 
839 35647 ja 0400 703204 

mailto:kari.kastu@vantaa.fi
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TIEDOTTAJAN KYNÄSTÄ 

PS Käykääpä uimassa henkisen ja fyysisen jaksamisen merkeissä. Työnan-

taja tarjoaa ilmaiset uinnit Vantaan kaupungin työntekijöille Vantaan ui-

mahalleissa viikolla 46. (12. marraskuuta alkaen -) 

 
 

 

Vantaan opettajien syyskokous pidettiin tänä vuonna 

Hakunilan koululla lokakuun 24. päivänä. Ennen varsi-

naista kokousta Työterveyslaitoksen kehittämispäällik-

kö Elina Pääkkö luennoi aiheesta ”Kun työ kuormittaa.” 

Aihe koskettaa varmasti kaikkia opettajia sekä oman 

että kollegoiden jaksamisen kautta. 

 
Luennon keskeiseen sisältöön kuuluivat työn mahdollisten stressitekijöi-

den tunnistaminen. Meidän työssämme tällaisia ovat esimerkiksi jatkuvat 

keskeytykset ja yksintyöskentely. Luennoitsija piti tärkeänä myös oman 

jaksamisen tilan tunnistamista eli olenko stressaan-

tunut, ylikuormittunut tai uupunut. Hän kertoi 

myös, miten stressitilanteessa tulisi muun muassa 

pystyä rajaamaan työtänsä ja edistää omaa henki-

lökohtaista työhyvinvointiaan. Työhyvinvoinnin 

edistäminen on sekä epäkohtiin puuttumista että vahvuuksien tunnista-

mista, vahvistumista ja hyödyntämistä. Tämän kaiken tarkoituksena on 

lisätä työn imua, johon kuuluu tarmokkuus, omistautuminen ja uppoutu-

minen työhön. 

Jokaisella meistä on vastuu omasta hyvinvoinnistamme – myös töissä. 

Työstä irtautuminen ja lepo ovat tässä asiassa avainasemassa, niin iltaisin, 

viikonloppuisin kuin  lomillakin. 

Työn imua kaikille!  

Eeva Lohela 
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SIUNTION TYÖHYVINVOINTIVIIKONLOPPU 

Ps. Tässä muutamia lukuvinkkejä aiheesta kiinnostuneille: 

 Hakanen, Jari; Ahola, Kirsi ja Härmä, Mikko ym. (2009) Voiman lähteet. Työn 

voimavarojen ABC. Työterveyslaitos. 

 Hakanen, Jari (2011) Työn imu. Työterveyslaitos. 

 Räisänen Kirsi (2012) Työstressirokoitus. Työterveyslaitos. 

 Toppinen-Tanner, Salla & Ahola, Kirsi (2012) Kaikkea stressistä. Työterveyslai-

tos. 

 

 
 
 

 
40 jäsentä työhyvinvoinnin lumoissa 
 

VOAY tukee jäseniään monella tapaa. Nykyään 

jo eläkkeellä oleva,  liikunnasta ja terveydestä 

innostunut, luokanopettaja Jukka Vartiainen 

aloitti VOAY:n Siuntion Tyhy-perinteen. Joka 

syksy nelisenkymmentä yhdistyksemme jäsentä pääsee lepäämään ja liik-

kumaan Siuntion hyvinvointikeskukseen.  

 

Siuntiossa jäsenet saavat urheilla ja liikkua lähes mielensä mukaan. Kun-

tosalit ja saunaosastot uima-altaineen ovat käytettävissä. Luonto- ja lii-

kuntapuisto houkuttaa. Jotkut pelaavat tennistä hampaat irvessä. Jos liik-

kuminen ei maita, lepo tekee terää. Siuntiossa on myös mahdollista 

hemmotella itseään erilaisia hemmotteluhoitoja ostamalla. Ruoka on aina 

ollut erittäin hyvää. 

 

VOAY järjestää ensi syksynä työhyvinvointiviikonlopun Siuntiossa vanhaan 

malliin. Yleensä kaikki ilmoittautuneet ovat päässeet mukaan. Tervetuloa! 

Kai-Ari Lundell 
toinen VOAY:n liikuntavastaavista 
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HARRASTUSTOIMEN SIHTEERI TIEDOTTAA 

 
 
 

 
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 
      
TEATTERIT:      
KAUPUNGINTEATTERISSA:   
 
ARMI (=Armi Ratia) 
Ti 4.12. klo 19  
Liput VOAY 30 e, ulkopuoliset 36 e, norm. hinta tähän ajankohtaan 38 e  
 
HAMLET 
Ma 10.12. klo 19 
Liput VOAY 40 e, ulkopuoliset 43 e, norm. hinta tähän ajankohtaan 45 e 
 
OLLAKO VAI EI 
Ti 11.12. klo  19 
Liput VOAY 33 e, ulkopuoliset 35 e, normaali hinta tähän ajankohtaan 37  
 
CLUB ACT!ONE, stand up -komiikkaa 
La 15.12. klo 19 
liput kaikille 25 e, normaali hinta 29 e  
 
TONTUT SUUTAREINA, lastennäytelmä, kesto n. 40 min. 
La 1.12. klo 11 
La 8.12. klo 11    

mailto:marjaliisakuronen@hotmail.com
http://www.hkt.fi/
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Liput 5 e, normaali hinta 7 e  
 
YKSI MIES, KAKSI POMOA 
Ti 18.12. klo 19 
Liput VOAY 35 e, ulkopuoliset 39 e, normaali hinta 35-46 e esitysajankoh-
dasta riippuen 
 
KANSALLISTEATTERISSA: 
 
Nenäpäivä  
La 1.12. klo 19  
Liput kaikille 27 e  
 
Saiturin joulu  
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  
Ti 18.12. klo 19  
Liput VOAY:n jäsenille, heidän mukaan tuleville perheenjäsenilleen tai te-
atteriin tulevalle seuralaiselle 32 e 
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TYÖMATKASETELEIDEN TILAAMINEN  
 
 

Kaikki kaupungin työntekijät ovat oikeutettuja 10 euron arvoisten työ-
matkaseteleiden tilaamiseen. Seteleitä voi tilata yhden/kuukausi, kuiten-
kin maksimissaan 11 kappaletta vuodessa.  
 
 
Työmatkaseteleiden tilauksesta:  

 tapahtuu HR-työpöydän kautta 

 seuraavan kuukauden setelit tulee tila-
ta edeltävää kuukautta edeltävän kuu-
kauden 15. päivään mennessä  
eli tilaa tammikuun setelisi viimeistään 
15. marraskuuta!  

 setelit voi tilata koko vuodeksi kerrallaan 
 

 

Osallistu sinäkin Vantaan opettajan tekemiseen!  

Materiaali seuraavaa lehteä varten tulee toimittaa  
3.12.2012 klo: 12 mennessä sähköpostilla osoitteeseen:  

tiedotus@voay.fi 


