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Puheenjohtajan terveiset 

Vuosikymmen vaihtui ja samalla vaihtui VOAYn puheenjohtaja: Antti Karetie 

siirtyi puheenjohtajan paikalta hallituksen jäseneksi ja allekirjoittanut puheen-

johtajaksi. Muuten muutoksia hallituksessa ei tapahtunut muiden jäsenten jat-

kaessa entisissä tehtävissään. 

Kevään opetusalan virka- ja työehtosopimusneuvottelut käynnistyivät kaksi 

viikkoa sitten. Neuvottelut ovat vasta tunnusteluvaiheessa, koska voimassaole-

vat sopimukset päättyvät vasta 31.3.2020. OAJ:n neuvottelutavoitteena on so-

pimuskaudelle riittävät korotukset, minkä lisäksi on sovittava palkkaohjelma. 

Toisena keskeisenä tavoitteena on varhaiskasvatuksen opettajien siirto Kunnal-

lisesta yleisestä virka- ja työehtosopimuksesta (KVTES) Opetusalan virka- ja 

työehtosopimukseen (OVTES). Lisäksi tavoitteena on saada sovittua työhyvin-

vointia parantavia asioita. Yksityiskohtaisia tekstimuutostavoitteita ei ole muu-

toin julkaistu kuin julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestön yhteinen tavoite 

viikon palkallisesta saattohoitovapaasta.  

Onko mukana lisäksi korkeimpien opetusvelvollisuuksien alentaminen tai 

muita opetusvelvollisuustyöajan keskeisiä epäkohtia? Jos on, kaikille sopimus-

muutoksille lasketaan tarkka kustannusvaikutus eli hinta. Silloin se on pois sopi-

muskauden yleiskorotuksista. Toinen vaihtoehto on huonontaa sopimuksen jo-

takin muuta kohtaa. Viime sopimuskaudella keskeisiä sopimusmuutoksia olivat 

isyysvapaan palkallisuuden pidentäminen 12 ensimmäiseen arkipäivään ja tila-

päisen hoitovapaan ulottaminen koskemaan alle 12-vuotiaita lapsia.  

Tätä kirjoitettaessa ei näytä helpolta, eikä oikeastaan pidäkään. Kun sote-ala 

vaatii omaa työehtosopimusta hoitajien edellyttäessä muita aloja korkeampia 

korotuksia, kuntatyönantajan todistelee jo nykyisten palkkojen parhautta ja 

oman rahakirstunsa pohjan tyhjyyttä. Opetusalalla sivistystyönantajat puoles-

taan pitävät vaatimusta kiky-työajan hyvittämisestä absurdina vaatimuksena - 

opettajillahan on tunnetusti pitkät lomat. Lienee normaalia retoriikkaa neuvot-

teluiden alla. 

 



Joskus on hyvä puhua myös siitä, mistä ei puhuta. Kilpailukykysopimukseen 

liittyi muutakin kuin lomarahojen määräaikainen leikkaus ja työajan pidennys 

24 tunnilla. Sopimuksen mukaan kaikkien työntekijöiden työeläkemaksu nousi 

asteittain 1,2 prosenttiyksikköä vuosina 2017 - 2020 ja työttömyysvakuutus-

maksu 0,85 prosenttiyksikköä. Työnantajien maksut alenivat vastaavasti, 

minkä hyöty lasketaan miljardeissa euroissa.  

Neuvottelussa on aina kysymys sopimisesta: osapuolet antavat ja saavat jotain. 

Vaikeilta asiat tietenkin näyttävät neuvotteluiden tässä vaiheessa. Historiasta 

olemme kuitenkin oppineet, että vaikka erimielisyydet ovat usein johtaneet 

taisteluihin, ne voidaan myös ratkaista sopimalla. Jos ei, työtaistelu on vaihto-

ehto. 

Mika Koskinen 

VOAYn hallituksen puheenjohtaja 

mika.koskinen@eduvantaa.fi  

050 409 6457 

 

Tarkista tietosi! 

Kevään neuvottelukierroksen olennaisena osana on työtaisteluvalmiuden var-

mistaminen ja kuten puheenjohtaja Luukkainen jo totesi, on lakkovalmius 

100%. Siihen liittyen, jokaisen jäsenen on tarpeellista tarkistaa, että OAJ:n jä-

senrekisterissä omat tiedot ovat ajantasaiset JA että OAJ:n tiedossa on myös 

työnantajasta riippumaton sähköpostiosoite sekä puhelinnumero. Tämä siksi, 

että mahdollisessa työtaistelutilanteessa työnantaja voi estää työsähköpostin ja 

työpuhelimen käytön. 
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Merkittävä osa siitä,  

mitä sinun tulee tietää  

opintovapaista… 

Opintovapaa perustuu opintovapaalakiin, jonka 

perusteella työnantaja myöntää viranhaltijalle vir-

kavapaan ja työntekijälle työvapaan koulutusta tai 

opiskelua varten. Jotta jäsenellä olisi mahdollisuus 

opintovapaaseen, on laista johdettavien ehtojen 

täytyttävä. Jos henkilö on ollut yhdessä tai useam-

massa jaksossa Vantaan palveluksessa päätoimisesti 

vähintään kolme kuukautta, on tällöin oikeus 

saada opintovapaata korkeintaan viiden päivän 

ajaksi. Jos palvelussuhdetta on vuosi – jälleen yh-

dessä tai useammassa jaksossa – on opintovapaata oikeus saada korkeintaan 

kaksi vuotta viiden vuoden aikana. Opintovapaata ei ole likikään aina edullista 

hakea yhdenjaksoisena, kaksi vuotta kestävänä kokonaisuutena. Opintova-

paata hakevan on syytä olla tietoinen siitä, että lyhyeen lomaan päättyvä pal-

katon virkavapaa – jollainen opintovapaakin on – merkitsee virkavapaata seu-

raavan lyhyen loman palkattomuutta. Tämän vuoksi esimerkiksi talvilomaa 

edeltävään perjantaihin tai joulujuhlapäivään jatkuva opintovapaa merkitsee 

talviloman/joululoman palkattomuutta. 

Opintovapaan hakeminen 

Opintovapaata haetaan intrasta löytyvällä ”Lomahakemus”-lomakkeella. Tar-

vittaessa apua lomakkeen täyttämiseen saa omalta lähiesimieheltä. Lisätietoja 

kohtaan tai erilliselle liitteelle lomakkeessa merkitään:  

• opintojen alkamis- ja päättymisajankohta  

• koulutuksen muoto ja tavoite  

• onko kyseessä aikaisemmin aloitetun opintovapaan aikana aloitetun kou-

lutuksen loppuunsaattaminen  

• oppilaitos tai muu koulutuksen järjestäjä   

• koulutuksen järjestävän oppilaitoksen opettajan hyväksymä opintolain 

mukainen opintosuunnitelma, jos opiskelu on päätoimista itseopiskelua.  

Jos opintovapaa koskee tutkinnon suorittamista, liitetään hakemukseen todis-

tus ilmoittautumisesta tutkintoon.  



Kuinka aikaisin opintovapaata on haettava? 

Jos opintovapaa kestää enintään viisi työpäivää, on opintovapaata haettava 

kirjallisesti vähintään 15 päivää ennen suunnitellun opintojakson alkamista. Esi-

mies ilmoitta ratkaisusta vähintään seitsemän päivää ennen opiskelun alka-

mista.  

Jos Opintovapaa kestää yli viisi päivää, tulee opintovapaata hakea vähintään 

45 päivää ennen opintojen alkamista. Esimiehen ilmoitus annetaan viimeistään 

15 päivää ennen opintojen alkua.  

Aivan ilmeistä on se, että opintovapaata pohtiessaan henkilön kannattaa kes-

kustella asiasta esimiehensä kanssa hyvissä ajoin – kauan ennen minimihakuai-

koja – mahdollistaen esimiehelle parhaat edellytykset hankkia kelpoinen ja so-

piva henkilö sijaisuutta hoitamaan.  

Opintovapaan alun siirtäminen työnantajan toimesta 

Työnantaja voi tietyin edellytyksin siirtää opintovapaan alkua enintään kaksi 

kertaa peräkkäin. Jos opintovapaan myöntämisestä aiheutuisi palvelutuotan-

nolle merkittävää haittaa ja koulutus alkaa harvemmin kuin 6kk välein, voi 

työnantaja siirtää opintovapaan alkua enintään kuudella kuukaudella tai seu-

raavan koulutuksen alkamisajankohtaan. 

Samoin siirtäminen on mahdollista, jos aikaisemmasta opintovapaasta on alle 

6kk, eikä opintovapaan tarkoituksena ole saattaa loppuun aikaisemman opin-

tovapaan aikana aloitettuja opintoja.  

  



Opintovapaan myöntäminen 

Kaikkeen opiskeluun opintovapaata ei myönnetä. Opintovapaata voidaan 

myöntää julkisen valvonnan alaiseen koulutukseen. Tämä kannattaa tarkistaa 

varhaisessa vaiheessa oppilaitoksesta, jossa opinnot on aikomus suorittaa. Op-

pilaitoksen antama todistus tähän liittyen on vaadittaessa kyettävä näyttämään 

työnantajalle. Myös iltaopintoina tapahtuvaa opiskelua koskevat opintovapaa-

lain määräykset poikkeavat klassista päätoimista opiskelua koskevista määräyk-

sistä. 

Opintovapaa voidaan myöntää yhtenä tai useampana kokonaisena työpäi-

vänä, useassa jaksossa, joiden välillä henkilö on työssä. Lainsäädäntö ja kau-

pungin ohjeistus ei myöskään estä osapäivätyön mahdollisuutta. Tämä voi olla 

koulun toiminnan kannalta kuitenkin haastavaa järjestää. 

Opintovapaan keskeyttäminen tai siirtäminen työntekijän toimesta 

Opintovapaan voi keskeyttää tai siirtää. Halutessasi voit jättää hakemasi opin-

tovapaan käyttämättä, kunhan ilmoitat asiasta vähintään kaksi viikkoa ennen 

opintovapaan alkamista. Siirtäminen onnistuu yli 5 päiväksi myönnetyn opin-

tovapaan osalta, mikäli tästä ei aiheudu työnantajalle kohtuutonta haittaa. Ha-

kemus on tehtävä kirjallisesti ja opintojen alkua voi siirtää enintään vuodella. 

Opintovapaan voi keskeyttää ja palata työhön, mikäli opintovapaata on 

myönnetty yli 50 vuorokautta. Keskeyttäminen tehdään kirjallisesti ja ilmoitus 

tästä on tehtävä viimeistään 4 viikkoa ennen töihin paluuta. Automatiikasta ei 

ole kyse, sillä jos opintovapaalla olevan sijaiseksi on palkattu sijainen, ei opin-

tovapaalla olevalla ole oikeutta palata työhön. 

  



Työkyvyttömyys opintovapaan aikana 

Mikäli opintovapaalla oleva tulee työkyvyttömäksi sairauden, synnytyksen tai 

tapaturman vuoksi ja työkyvyttömyys kestää yli 7 päivää, ei seitsemän päivän 

ylittävää osaa lueta opintovapaaksi, jos vapaalla oleva tätä kirjallisesti viipy-

mättä hakee. Työkyvyttömyyden osoittamiseksi tarvitaan luonnollisesti lääkä-

rintodistus.  

Opintovapaa jatkuu vastaa työkyvyttömyyden jälkeen. Synnytyksestä aiheu-

tuva työkyvyttömyys alkaa synnytyksestä ja kestää kuusi viikkoa, jollei lääkä-

rintodistus muuta osoita. Myös opintovapaalla olevien jäsenten on syytä olla 

yhteydessä omaan luottamusmieheen hyvissä ajoin. Jo opintovapaasta tiedus-

teltaessa on omalle luottamusmiehelle syytä kertoa, mikäli odotettavissa on 

iloista perheenlisäystä tai moinen on aikeena.  

Opintovapaasta palvelussuhdekäsikirjassa 

Palvelussuhdekäsikirja listaa muistettavia asioita, joista muutamia nostoja: 

*Opintovapaa-aika on palkatonta, mutta henkilöllä voi olla oikeus esim. 

KELA:n myöntämiin tukiin. 

*Opintovapaa-aika voi pienentää eläkettä. – Voi se toki eläkettä nostaakin, jos 

koulutuksen kautta tulot nousevat lopputyöuran ajaksi. 

Koska kirjoitus ei kata kaikkia erityistilanteita, on jäsenen syytä olla yhteydessä 

omaan luottamusmieheensä hyvissä ajoin ennen opintovapaahakemuksen te-

kemistä.  

 

Sami Markkanen 

Pääluottamusmies 

sami.markkanen@vantaa.fi 

050 314 5131 
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Jotta opettajuus houkuttelisi jatkossakin… 

Nuorten ja uraansa pohtivien toiminta on ratio-

naalista, siinä kuin jo pitempäänkin opettajana 

toimineiden. Mikäli tarjolla on vain ensimmäi-

sestä VESOsta kevätjuhlapäivään kestäviä määrä-

aikaisuuksia, joiden aikana pääsee tutustumaan 

komiportaisen tuen arkeen, samalla saaden sel-

vyyden siitä kuinka toimimaton sopimus on 

työn rajaamisen suhteen, eivät alalta poishakeu-

tumiset ja opettajakoulutukseen hakeutuvien 

määrän merkittävä lasku voi tulla kenellekään 

suurena yllätyksenä. Opettajakoulutuksen hank-

kineet eivät ole päätyneet alalle pakon sanele-

mina. Heillä on vaihtoehtoja. Hyvien PISA-tulos-

ten taustalla on ollut – ja näin tulee jatkossakin olemaan – korkeasti koulutettu 

ja sitoutunut opettajakunta, eivät yhteiskunnan tarjoamat ylivertaiset resurssit. 

Jos tulevaisuuden ammattia pohtivat päätyvät muihin ratkaisuihin, ei tulosten 

heikkenemistä voida ikävä kyllä välttää. Opetuksen ja koulutuksen maksutto-

muus ja korkea laatu ovat pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan perustaa, 

jonka havaitsee helposti sen pettäessä. Tämä on todellinen riski – ehkä jo ar-

kea. 

Toivomme luonnollisesti kunta-alan neuvottelujen tuovan osaltaan ratkaisuja, 

joilla turvataan opettajan ammatin houkuttelevuus jatkossakin. Voimia niille, 

joiden tehtävänä valtakunnalliset neuvottelut ovat. Ja tämän asian ymmärtä-

misestä ei soisi puutetta olevan myöskään kuntatyönantajan riveissä. 

 

Sami Markkanen 

Pääluottamusmies 

sami.markkanen@vantaa.fi  

050 314 5131 
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VOAYn jäsenetuja  

 

HELSINKI TEAWALK syyskuu-toukokuu 

Helsinki TeaWalk järjestetään kerran kuussa. Tule tutustumaan Helsingin  

teetarjontaan. Kävely kiertää neljän uniikin teekaupan kautta ja päättyy  

Salutorgetin iltapäiväteelle. Kierros kestää n. 3 h ja matkaa kertyy n. 3 km. 

Hinta sisältää maistiaisia kaikissa teekaupoissa sekä iltapäiväteen Salutorgetissa.   

Ilmoittaudu tapahtumaan jarkko@myllykangas.fi   

Kokonaishinta 50 euroa. Jäsen maksaa käteisellä tai mobilepaylla kävelyn  

vetäjälle 20 euron omavastuun, yhdistys maksaa lopun. Näytä jäsenkorttisi 

maksuvaiheessa. Tarkemmat tiedot Facebookista: Helsinki TeaWalk tai  

sähköpostilla Jarkko Myllykankaalta, sähköpostiosoite yllä.  

Edun voi käyttää kerran.   

 

KAHVIA KAHVIA 

Kaffa Roastery Helsingin Punavuoressa  

https://www.kaffaroastery.fi/  

Lähde mukaan Helsinki School of Coffee:n  

kahvikursseille. Opi valmistamaan kahvisi. 

Valitse kurssi: http://helsinkischoolofcoffee.fi/   

Ilmoittaudu: koulutus@kaffaroastery.fi 

Näytä jäsenkortti kurssilla maksuvaiheessa ja saat alennuksen. 

Omavastuu 60e kurssista 20e ja 30 e kurssista 10 e. 

 

UIMAAN JA SAUNOMAAN KUUSIJÄRVELLE lokakuu-maaliskuu  

*Sähkösaunan sarjalippu 10 kpl, 20 euroa (yhdistys maksaa 15 euroa) - edun 

voi käyttää kaksi kertaa  

*Sähkösaunan kausilippu 4 kk, 40 euroa (yhdistys maksaa 35 euroa) - edun voi 

käyttää yhden kerran  

*Savusaunan kertalippu 2 e. 2 lippua/kuukausi (yhdistys maksaa 5 euroa)  

Maksu vain KÄTEISELLÄ ja jäsenkorttia näyttämällä.  

mailto:jarkko@myllykangas.fi
https://www.kaffaroastery.fi/
http://helsinkischoolofcoffee.fi/


 

TROPICARIO - TROOPPINEN ELÄINTALO 

Jäsenkorttia näyttämällä pääsee elämysmatkalle 

Tropicarioon. Yksi käyntikerta per jäsen. 

http://www.tropicario.com/  

Tropicario on Pohjoismaiden suurin trooppinen 

eläintalo, joka keskittyy esittelemään pääasiassa  

käärmeitä ja liskoja ja tekemään opetuksellisessa  

mielessä tunnetuksi niiden kiehtovaa elämää sekä suojelua. 

 

SELKÄJUMPPAA 

Jäsenhintaista selänhoitoa selkäyhdistyksen 

jumpissa. 

http://www.selkayhdistykset.fi/toiminta/liikunta-

ryhmat/   

Kampanjakoodi siis VOAY ja ale 50%. 

 

 

Teatteritarjontaa 

 

SUOMEN KANSALLISTEATTERI 

• Musta laatikko 15 

ti 10.3.20 klo 19.00 Suuri näyttämö.  

Lipun hinta jäsenille 22 e, muille 34 e. 

• Sapiens 

ma 23.3.20 klo 19.00 Suuri näyttämö.  

Lipun hinta jäsenille 32 e, muille 47 e. 

• Kauppamatkustajan kuolema 

pe 3.4.20 klo 19.00 Suuri näyttämö.  

Lipun hinta jäsenille 34 e ja muille 49 e. 

http://www.tropicario.com/
http://www.selkayhdistykset.fi/toiminta/liikuntaryhmat/
http://www.selkayhdistykset.fi/toiminta/liikuntaryhmat/


HELSINGIN KAUPUNGINTEATTERI 

• Everstinna 

ti 10.03.2020 klo 19:00 Pieni näyttämö.  

Lipun hinta jäsenille 20 e, muille 30 e.  

• Stalinin suloinen ruoska 

to 19.3.20 klo 19.00 Pieni näyttämö.  

Lipun hinta jäsenille 26 e, muille 39 e. 

• Le Coq - taistelu ravintolasta 

ti 21.04.2020 klo 19:00 Arena-näyttämö.  

Lipun hinta jäsenille 26 e, muille 40 e.  

 

Tarkemmat tiedot esityksistä: voay.fi/kulttuuria 

Kaikki kulttuuriesitysten liput varataan voay.fi-sivulla olevalla lomakkeella.  

Kun olet saanut vahvistuksen varauksesta, maksa liput mahdollisimman 

pian VOAY:n tilille Nordea FI14 21901800 003414. Älä jää odottamaan las-

kua! 

HUOM! Maksun viestikenttään esityksen nimi ja lippujen määrä 

Liput lähetetään koululle sisäisessä postissa. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


