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Vuosi 2012 lähenee loppuaan. Eli lienee syytä katsahtaa, millaisessa myl-
lerryksessä vantaalaisetkin opettajat ovat olleet. Vuoden 2013 talousarvio 
on yhä vantaalaisten koulujen ja oppilaitosten kannalta muuta kuin mitä 
toivoimme. Olkoonkin, että kuntavaaleissa lasten ja nuorten asiat olivat 
ilahduttavasti esillä. Ja olkoonkin, että avustajien määrän vähentämisestä 
luovuttiin. Toimikoon tämän syksyinen tärkeänä muistutuksena. Vaikka 
meillä olisi jatkossa kuinka vaikeita tilanteita vantaalaisia kouluja ja oppi-
laitoksia uhkaamassa, on toimittava viimeiseen saakka heikennyksiä vas-
taan. Antautumista ja luovuttamista ei voida parhaalla halullakaan pitää 
valppaana edunvalvontana. Eikä edes realismina nyt 
hyväksytyn talousarvion valossa! On arvioitava, 
kuinka on toimittu ja sen perusteella kehitettävä 
vaikuttamistyötä haastavassa toimintaympäristössä. 
Kiitos kanssamme työskennelleille! Suuri kiitos myös 
niille, joilta tähän perin vaikeaan tehtävään on apua 
ja tukea tullut! Tarve ei tule vuoden 2013 aikana 
poistumaan… 
 
Vantaan Sanomissa on kerrottu opettajan palvelussuhteen purkamisesta 
koeajalla mielipidekirjoituksen perusteella. Asiasta on aikaisemmin kier-
rellyt huhuja, mutta kukaan yhdistyksessä tai luottamusmiesorganisaati-
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ossa ei ollut saanut yhteydenottoa jutussa esitetystä tapauksesta.  Siispä 
kertausta luvassa: 
”Luottamusmiehet palvelevat palkka- ja palvelussuhde-epäselvyyksissä, 
sekä muissa työhön liittyvissä ongelmissa. Tämän toteutumisen varmis-
tamiseksi yhteydenotto luottamusmieheen on oleellisen tärkeää! Epä-
varmaa jäsentä on syytä rohkaista lähestymään luottamusmiestään, kun 
havaitsee tämän olevan vaikeuksissa. Tässä pyydän yhteysopettajia jat-
kossakin muistuttamaan koulunsa opettajia jäsenyyden eduista. Ongelmi-
en ilmaantuessa, luottamusmiehet palvelevat ainoastaan jäseniä. Luot-
tamusmiesten yhteystiedot löytyvät osoitteesta www.voay.fi” 
 
Jos muodostuu käsitys siitä, että pyytämällä luottamusmiehen apua, kir-
joittamalla mielipidekirjoituksen tai antamalla esimerkiksi haastattelun, 
tilaa vaikeuksia itselleen, vaikeutuu yhdistyksen ja luottamusmiesten 
edunvalvontatyö merkittävästi. Kun sanottavaa on, ei vaikenemiseen ole 
syytä. Vaikka vantaalaiset opettajat ovat esittäneet kriittisiä puheenvuo-
roja milloin missäkin mediassa omalla nimellään, ei kukaan ole kertonut 
jälkikäteen joutuneensa vaikeuksiin työnantajan kanssa tästä syystä. Jo-
ten jatketaan rohkeasti esimerkiksi blogien kirjoittelua ja seuraamista.  
 
OAJ:n sivutkin sitten uudistuivat. Jos et ole sivuilla aikaisemmin vieraillut, 
on tilanne syytä korjata mahdollisimman nopeasti. Ja koska olet jäsen, si-
nun kannattaa tilata käyttäjätunnus OAJ:n sivujen kautta.  Jäsensivut ovat 
eräs keskeinen OAJ:n tarjoamista jäseneduista, joten niitä kannattaa käyt-
tää. Jäsenmaksuille vastinetta siltäkin suunnalta hakemaan. 
 
Kohta on kuulemma Joulu ja Uusi Vuosi. Hyviä ja Onnellisia tässä kai on 
toivoteltava. Taas kerran loma tulee tarpeeseen ja on totta vie ansaittu! 
 
Adventtiterveisin,  
Sami Markkanen 
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LUOTTAMUSMIES TIEDOTTAA   
 

 

Perhevapaat vaativat suunnittelua  
Ennen sanottiin, että lapsi tuo leivän. Nyt yhteiskunta antaa vanhemmille 
tiettyjä etuuksia, mutta ne eivät tule itsestään ja pyytämättä.  
 
Ilmoitettava ajoissa  
Äidillä ja isällä (ml. adoptio-, uusio- ja sateenkaariperheet, katsokaa 

lisäohjeita Kelan sivuilta) on oikeus virkavapauteen ns. 
perhevapaiden (äitiys-, isyys- ja vanhempain- sekä 
hoitovapaan) ajaksi. Perhevapaista on ilmoitettava ja 
hakemus jätettävä työnantajalle viimeistään kahta 
kuukautta ennen vapaan alkamista. Äitiysvapaata 
haettaessa on hyvä esittää kokonaissuunnitelma 
muiden perhevapaiden käyttämisestä. Tämä helpottaa 
mm. sijaisjärjestelyissä. 
 
Isyysvapaalle voi jäädä lyhyemmälläkin varoitusajalla: 

Kuukausi riittää ilmoitus-ajaksi enintään 12 arkipäivää kestävän vapaan 
osalta ja eräissä poikkeustapauksissa - Yli 12 arkipäivää kestävien vapaiden 
ilmoitusaika on kaksi kuukautta. Vapaiden alkamis- ja 
päättymisajankohdat voi valita itse, kunhan noudattaa niiden hakemista, 
pituutta ja jaksottamista koskevia määräyksiä.  
 
Äitiys- ja vanhempainvapaan kesto on yhteensä 263 
arkipäivää. Huom! Arkipäiväksi lasketaan myös 
lauantai, mikä tulee ottaa laskelmissa huomioon. 
 
 
Palkkaa vai päivärahaa äitiysvapaan ajalta? 
  
Äitiysvapaa alkaa 30 - 50 arkipäivää ennen laskettua synnytysaikaa. 72 
ensimmäistä arkipäivää ovat palkallisia, jos työsuhdetta on kestänyt 
vähintään kaksi kuukautta ennen vapaan alkamista. Palkallisen 
äitiysvapaan ajankohtaa ei voi muuttaa esim. kesäkeskeytyksen 
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(”kesäloman”) vuoksi. Lisäksi työnantajalle on esitettävä 
todistus raskauden kestosta ja lasketusta synnytysajasta 
viimeistään kaksi kuukautta ennen vapaan alkamista. 
Työnantaja maksaa palkan ja saa itselleen päivärahaosuuden 
muulta ajalta paitsi 16.6. alkavalta laskennalliselta 
vuosilomalta. (Tämä koskee peruskoulun ja lukion opettajia, 
joilla virallisesti ei ole vuosilomaa.) Sivutoimisilla opettajilla ei 
ole oikeutta palkalliseen äitiysvapaaseen. 

 
Äitiysrahakauden pituus on yhteensä 105 arkipäivää. Palkallisen 
äitiysvapaan jälkeen alkaa Kelan päivärahakausi. Siitä alkaa myös oikeus 
alennettuun jäsenmaksuun. Muista tehdä ilmoitus sekä OAJ:n 
jäsenrekisteriin että VOAY:n toimistoon!  
 
Työntekoa äitiyslomakaudella ei pidetä suotavana. Se on sallittua vain 
työnantajan suostumuksella ja tietyin reunaehdoin. 
Huom! Kaikki Kelan maksamat vanhempainpäivärahat ovat verollisia.  
 
Vanhempainvapaa periaatteessa molemmille 
 
Äitiysvapaan jälkeen alkaa vanhempainvapaa. Sen ajalta Kela maksaa 
vanhempain- rahaa 158 arkipäivältä. Vanhempainvapaalle voi jäädä lapsen 
äiti tai isä. He voivat olla vapaalla myös vuorotellen mutta eivät yhtaikaa. 
Jos vapaa jaetaan, erillisiä jaksoja saa kummallakin olla enintään kaksi ja 
niiden tulee kestää vähintään 12 arkipäivää.  
 
Isyysvapaa vain isälle 
 
Isyysvapaan kesto on 18 arkipäivää, jotka voi käyttää äitiys- 
ja vanhempainvapaakaudella enintään neljässä eri jaksossa. 
Jos pitää varsinaisen isyysvapaan viimeiset vähintään 12 
arkipäivää vanhempainvapaakauden päätteeksi, vapaata voi 
jatkaa yhdessä jaksossa 1-12 arkipäivää. Isyysvapaa on 
toistaiseksi palkaton. Isyysraha haetaan Kelalta.  
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HUOM! Hallitus esittää lainmuutosta isyysvapaisiin 1.1.2013 alkaen. 
Muutos koskisi niitä perheitä, joilla ensimmäinen vanhempainrahapäivä 
olisi 1.1.2013 jälkeen. Palaan asiaan, jos lakia muutetaan. 
 
Hoitovapaa alle 3-vuotiaan hoitoon  
 
Vanhempainrahakauden päätyttyä alkaa oikeus hoitovapaaseen, jolloin isä 
tai äiti voi jäädä kotiin hoitamaan alle kolmivuotiasta lasta. Kotihoitoa 
varten voi hakea Kelalta kotihoidontukea. Monet kunnat maksavat lisäksi 
kunnallista kotihoidontukea. Hoitovapaan voi jaksottaa enintään kahteen 
vähintään kuukauden mittaiseen jaksoon. 
 

Hoitovapaa on tarkoitettu nimenomaan lapsen 
hoitamiseen, ei esim. toisen työn tekemiseen, 
ellei työnantaja anna tähän erikseen lupaa. 
Työnantajan kanssa voi – kun täyttää tietyt 
edellytykset (12 viimeisen kuukauden vähintään 6 
kuukautta saman työnantajan palveluksessa ym.) - 
töihin palattuaan sopia työajan lyhentämisestä 
osittaisella hoitovapaalla, mikä vastaavasti 

vähentää palkkaa. Tällöin on otettava huomioon myös se, että 
päätoimisuus säilyy. Vantaalla osittaista hoitovapaata voi hakea vain 
kerran kalenterivuodessa.  
 
Perhevapaiden jaksottaminen  
 
Perhevapaiden alkamis- ja päättymisajankohtia suunniteltaessa on oltava 
tarkkana. Kun virkavapaa on myönnetty, hakija ei sitä voi yksipuolisesti 
peruuttaa. Sen voi keskeyttää vain poikkeustapauksissa, joita eivät 
työsopimuksen mukaan ole uusi raskaus, muutto tai työpaikan vaihdos. 
 Huom! Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen syksyllä 2007 tekemän 
päätöksen mukaan hoitovapaan saa keskeyttää myös uuden äitiysvapaan 
vuoksi.  
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Opetusvelvollisuus- tai vuosityöaikaa tekevillä opettajilla ei ole 
vuosilomaa, jonka voi siirtää pidettäväksi perhevapaan jälkeen. Tämän 
vuoksi opettajan ei tarvitse hakea virkavapaata koulutyön 
kesäkeskeytysajaksi. Tosin palkallinen äitiysvapaa-aika on aina haettava, 
vaikka se menisikin kesäkeskeytyksen päälle.  
 

Hoitovapaan voi pitää enintään kahdessa vähintään kuukauden pituisessa 
jaksossa. Jos hoitovapaan molemmat jaksot on käytetty, ei kesäksi voi 
uudelleen ”palata töihin”, vaikka lapsi olisikin alle kolmevuotias. Esimerk-
ki: toukokuu hoitovapaata, sitten ”töihin” kesäksi, elokuusta hoitovapaal-
le – seuraavana kesänä ei töihin palata mutta hoitovapaata voi jatkaa, 
kunnes lapsi täyttää 3 vuotta. 

   
”Töihin” paluu kesällä on herättänyt paljon keskustelua, mutta toistaiseksi 
se on ollut mahdollista, kunhan ajoittaa virkavapaushakemuksensa tämän 
mukaan. Syys-, joulu-, talvi- tai pääsiäisloman ajaksi vapaita ei voi kes-
keyttää.  
 

Tärkeää! 
 
Perhevapaisiin liittyviin koukeroihin kannattaa 
tutustua perusteellisesti ennen 
kokonaissuunnitelman ja hakemuksen tekoa. 
Suosittelen yhteydenottoa oman koulusi 
luottamusmieheen hyvissä ajoin ennen 
hakemuksen jättämistä. Selvitellään yhdessä, 
ettei tarvitse katua mahdollisia menetyksiä! 

 
Mukavaa joulunaikaa toivotellen  
Pirjo ”Pirre” Haikka  
pirjo.haikka(at)gmail.com 
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LUOTTAMUSMIES TIEDOTTAA  
 

 

Epäasiallista kohtelua työpaikalla 
 
AKAVA/Uusimaa järjesti tilaisuuden, jossa pohdittiin työilmapiirin merki-
tystä, työpaikkakiusaamista ja miten erilaisiin tilanteisiin tulisi reagoida. 
Tilaisuus oli avoin kaikille jäsenille.  Keskeiseksi kysymykseksi nousi oikeu-
denmukaisuus, jota odotetaan ennen kaikkea työnantajan edustajalta, 
mutta myös kaikilta työtovereilta toisiaan kohtaan. 
 
Tehtävien jaon tulisi olla tasapuolista ja kaikilla tulisi lähtökohtaisesti olla 
mahdollisuus osallistua toimintaan ja päätösten valmisteluun. Ikäkysymys 
ei saa olla ratkaiseva tekijä siten, että nuoret tai vanhat työntekijät asete-
taan eriarvoiseen asemaan. Kaikki ovat aina uuden tehtävän edessä aloit-
telijoita. 
 
Työpaikkakiusaaminen on vaikeasti määriteltävissä oleva asia. Sen minkä 
toinen kokee kiusaamisena, toinen kuittaa vaikkapa huumorilla tai nor-
maalina toimintana tässä työpaikassa. Yleensä kiusaaminen ei ole avointa, 
julkista ja edessäpäin tapahtuvaa. Se piilotetaan rakenteisiin, perustellaan 
yleisellä tasolla ja jätetään yksittäinen työntekijä ulkopuoliseksi asioista 
päätettäessä. Tai ryhmitytään pieniin sisäpiireihin, eikä haluta nähdä ko-
konaisuutta ja jokaista työntekijää sen arvokkaana, erilaisena osana. 
 
Ratkaisukeinoina nähtiin avoimuus, yleisesti 
keskustelun tärkeys, sisäisen tiedottamisen 
suuri merkitys ja työn yhteisten tavoitteiden 
jatkuva päivitys, jossa kaikki voivat olla muka-
na suuremmalla tai pienemmällä työpanok-
sella. Jokainen voi kysyä itseltään, olenko mi-
nä rakentamassa työilmapiiriä, jossa kaikkien, 
eri elämäntilanteessa olevien, ihmisten on 
hyvä työskennellä. 
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Työtehtävien ketjuttaminen 

Jos opettaja on ollut vuosia saman työnantajan palveluksessa ja tehtävää 
ei ole vakinaistettu, kannattaa ottaa yhteyttä lähimpään esimieheen. Jos 
tämä yhteydenotto ei johda toivottuun tulokseen lyhyellä tai pidemmällä 
aikaperiodilla, kannattaa olla yhteydessä opettajien edunvalvonnasta 
huolehtiviin henkilöihin. Määräaikaisuudelle on lain mukaan oltava perus-
te (esim. sijaisuus). Peruste tulisi olla kirjattuna virkamääräykseen. 

Kari Kastu, luottamusmies 
kari.kastu@vantaa.fi 
839(35647) tai 0400 703204 
 
PS. Syvä pahoitteluni siitä, että käykääpä uimassa – kannustukseeni oli 
tullut virheellinen aikajakso. Toivottavasti se kuitenkin johti fyysisen kun-
non edistämiseen. 
 
 

 

Osallistu sinäkin Vantaan opettajan tekemiseen!  

Materiaali seuraavaa lehteä varten tulee toimittaa  
21.1.2013 klo: 12 mennessä sähköpostilla osoitteeseen:  

tiedotus@voay.fi 

VOAY:n hallitus toivottaa kai-

kille opettajille turvallista ja 

rentouttavaa joulun aikaa ja yhä 

parempaa uutta vuotta 2013! 
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