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Varapuheenjohtajan tervehdys 

Hyvää alkanutta syyslukukautta kaikille! Toivottavasti syksyn työt ovat käyn-

nistyneet olosuhteisiin nähden hyvin. Koulujen alun myötä VOAY:n hallitus ja 

muut aktiivit ovat myös aloittaneet syksyn toiminnan. Tästä syksystä ja toden-

näköisesti koko lukuvuodesta tulee tavanomaisesta poikkeava, koska koronavi-

rus vaikuttaa edelleen arjessamme. Tämä huomioiden haluankin heti muistut-

taa, että olkaa meihin yhteydessä matalalla kynnyksellä. Kysymyksiä varmasti 

ilmenee monenlaisista edunvalvontaan liittyvistä asioista syksyyn mittaan.  

Yhdistyksen toiminnassa on kuitenkin myös asioita, jotka etenevät lähes sa-

maan tapaan kuin ennenkin. Yksi niistä on yhdistystoiminnan aktiivien toimi-

kaudet. Yhdistyksemme sääntömuutoksen myötä rytmittyy toiminta niin, että 

vuorovuosina joko puheenjohtaja tai kaikki 12 hallituksen jäsentä ovat erovuo-

rossa. Molemmissa tehtävissä kausi kestää kaksi vuotta. Tänä syksynä on vuo-

rossa hallituksen jäsenten valinta seuraavalle kaksivuotiskaudelle ja ensim-

mäistä kertaa siten, että kaikki hallituksen jäsenet ovat samaan aikaan erovuo-

roisia. Lähiaikoina yhteysopettajat saavat sähköpostitse materiaalit ja ohjeet 

ehdokkaaksi ilmoittautumisesta. Poikkeuksellisista ajoista huolimatta toi-

vomme, että löytyy yhdistystoiminnasta kiinnostuneita jäseniä, jotka ovat val-

miita asettumaan ehdolle hallitukseen. Ehdokkaaksi tulee ilmoittautua maanan-

taihin 14.9.2020 klo 16 mennessä. Jäämme jännityksellä odottamaan ehdok-

kaaksi ilmoittautuvien määrää. Ehkäpä saamme vaalit aikaan! 

 

Voimia syksyyn! 

Annika Arstila-Aaltonen 

varapuheenjohtaja 

 



Tyyntä myrskyn edellä? 

Syksy alkaa suuren epävarmuuden vallitessa.  Uhat ja huolet ovat poikkeuksel-

lisella tavalla läsnä opettajien pohtiessa alkanutta lukuvuotta. Kasvatus ja kou-

lutus eivät elä erillään yhteiskunnan ja talouskehityksen kohtaamista haasteista. 

Ei ole kuitenkaan aihetta toivottomuuteen. Valtion rahoitus on tullut avuksi 

pehmentämään kuntatalouden kokemaa ”korona-iskua”. Vantaalle tilanne on 

lentokenttä- ja logistiikkakeskuksena erityisen haastava. Kaupungin budjettival-

mistelun edetessä kuntapäättäjät ovat toistuvasti todenneet, että koulutuksen 

ja kasvatuksen laadukkaat palvelut ovat tarpeen, jotta Vantaa voisi jatkossa 

houkutella veronmaksukykyisiä asukkaita, jotka lisäksi jäävät Vantaalle bile- ja 

ruuhkavuosien jälkeen. Vantaa ei voi kasvaa, jos verotulot eivät kasva. 

Vaikka olemme tietoisia talouden haasteista ja epävarmuuksista, muistutamme 

mielellämme, että juuri nuo veroja maksavat kuntalaiset ovat se perusta, jolle 

kaupungin kehitys ja tulevaisuus rakentuvat. Sosiaali- ja terveysmenojen kasvu 

on väistämätöntä. Tämän haasteen varjolla ei kuitenkaan voida nakertaa tule-

vaisuuden Vantaan kasvun ja menestymisen edellytyksiä. 

Peliä ei ole menetetty. Kuten mainittua, poliittisilla päättäjillä on kiitettävää 

ymmärrystä kasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen merkityksestä. Kevät 

osoitti, että lukioiden ja perusopetuksen opettajat pystyivät onnistuneesti siir-

tymään etäopetuksenomaisiin olosuhteisiin. Viisautta oli myös se – ympäri Suo-

men – että opettajien oli mahdollista keskittyä JOKO lähiopetukseen TAI 

etäyhteyden välityksellä annettavaan opetukseen. Näitä kokemuksia on työn-

antajan syytä kerätä. Ja tarvittaessa palauttaa mieleen. 

Uutisia seuraaville ympäri Suomen välittynyt tieto opettajien alkaneista, alka-

vista ja suunnitelluista lomautuksista on järjenvastaisuudessaankin huolestut-

tava. Kuinka nämä toimet sopivat yhteen valtion tarjoaman lisärahoituksen, 

yleisesti todetun oppimisvajeen ja sen paikkaustarpeen kanssa? Eivät ne yh-

teensopivia olekaan. Tämä on Vantaalla ymmärretty, eikä missään ole tie-

toomme tullut, että tällaista suunniteltaisiin. Tämä mahdollistaa opettajien kes-

kittymisen perustehtäväänsä; opettamiseen ja kotien kasvatustehtävän tukemi-

seen. 

Vaikka OAJ:n paikallisellakin tasolla kohotettiin lukuvuonna 2019-20 val-

miutta järjestöllisiin toimenpiteisiin, lakolta vältyttiin. Kunta-ala – opetusala 

mukaan luettuna – sai yleisen korotuslinjan mukaiset korotukset. Lakkoa josta-

kin meille vieraasta syystä toivoneille esitämme kysymyksen siitä, olisiko koro-

nakevät ollut se paras ajankohta kaivaa banderollit ja soppatykit naftaliinista? 



OAJ:n puheenjohtaja totesi elokuisessa kevätvaltuustossa, että yleisen linjan 

ylittäminen ei tapahdu neuvottelupöydässä ilman konkreettisia painostuskei-

noja koko kentällä. Siis lakosta oli puhe. 

Mitä yleinen linja sitten tarkoittaa? Opettajien palkankorotukset b-liitteessä 

ovat seuraavat: yleiskorotus 1.8.2020 lukien 0,87% ja 1.4.2021 0,72%. Paikal-

lisesti sovittava järjestelyvaraerä 0,8% tulee voimaan 1.4.2021 lukien. Jos asi-

asta sopiminen jostakin syystä viivästyisi, maksetaan kyseinen osa takautuvasti. 

Viime kerralla esim. opettajat, joiden koulussa on erityisen monikulttuurinen 

toimintaympäristö, saivat tuntuvan korotuksen palkkaansa. Muitakin ehtoja 

asiaan toki liittyy.  

Kuten muistamme, VOAY määrittää neuvottelutavoitteet paikallista järjestely-

varaerää koskien, josta neuvottelu käydään. Mikäli työnantajan kanssa ei 

päästä yksimielisyyteen, voi työnantaja päättää, kuinka kyseinen korotusvara 

käytetään. Toivomme, että viime kierroksen henki jatkuu todellisen neuvotte-

lun merkeissä.  

Yllä mainittujen yleiskorotusten ja järjestelyerän prosentit yhteen laskemalla 

havaitaan, että korotustaso ei ole sama kuin eräiden muiden sopimusten pii-

rissä saavutettu tulos. Näin vaikka osaisi laskea korkoa korolle periaatteen mu-

kaisesti. Miksi näin? Aina kun sopimustekstiin saadaan muutos, laskee työnan-

taja tälle muutokselle kustannusvaikutuksen. Se on yleiskorotuksesta pois. Tällä 

sopimuskierroksella esimerkiksi saatiin yhdysluokkahuojennus myös päätoimi-

sille tuntiopettajille.  Päätoimisesti työssä oleville ja samanaikaisesti eläkkeellä 

oleville opettajille maksetaan nyt vuosisidonnaiset lisät ja luokanopettajien 

tehtäväkohtaista palkkaa korotettiin yleiskorotusten lisäksi 0,545%. Neuvotte-

lukierroksilla kaikki opettajat eivät siis saa samaa korotusta. 

OAJ:n pitkäaikainen tavoite varhaiskasvatuksen opettajien siirrosta OVTES:n 

piiriin toteutui tällä neuvottelukierroksella. Tällä ei tietojemme mukaan ollut 

kustannusvaikutusta. Tulevilla sopimuskierroksilla varhaiskasvatus on siis OAJ:n 

neuvottelupöydässä.  

VOAY kouluttaa jäseniään mielellään. Koulutusten peruminen ei ole toi-

veemme. Silti on mahdollista, että alkaneen lukuvuoden aikana koulutus- ja 

muut tapahtumat eivät suunnitellulla tavalla toteudu. Tällä tietoa ainakin 

OAJ:n perhevapaailta järjestetään 8.9.2020. Suosittelemme täysin THL:n lin-

jauksista irrallaan kaikkia osallistujia käyttämään kasvomaskia, joita koulutuk-

seen osallistuville jaetaan. Koska vara on viisautta, Pidetään lisäksi turvavälejä, 

tuuletetaan, eikä unohdeta käsidesiä.  



Kouluille on viimevuotisen yhteysopettajan yhteysopettajan osoitteeseen toi-

mitettu uusien ja vanhojenkin opettajien käyttöön lista keskeisimmistä palve-

lussuhteen kompastuskivistä. Lista ei ole tyhjentävä, mutta se kannattaa huo-

lella lukea. Jos sitä ei syystä tai toisesta koululla ole, voi listaa kysyä vaikkapa 

sähköpostilla osoitteesta tiedotus@voay.fi tai allekirjoittaneilta. 

 

Syysterveisin 

Mika Koskinen   Sami Markkanen 

puheenjohtaja   pääluottamusmies 

 

 

VOAYn jäsenetuja…  

…kannattaa bongailla sivuiltamme www.voay.fi. Muuttuvissa tilanteissa ajan-

tasaisinta tietoa saat seuraamalla VOAY:n sivua Facebookissa https://www.fa-

cebook.com/vantaan.oay  

 

 

Voimia syksyn haasteisiin! 

http://www.voay.fi/
https://www.facebook.com/vantaan.oay
https://www.facebook.com/vantaan.oay

