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Pääkirjoitus 

Jostain syystä tämä syksy on ajoittain tuntunut kovin raskaalta. Korona-arkea 

on eletty jo ihan liian pitkään ja ihmisten jaksaminen monella tasolla tuntuu 

olevan hyvin lopussa. Jaksamisvajeestakin johtuva kärjistynyt ilmapiiri tulee 

vastaan, paitsi mediassa ja sosiaalisessa mediassa, usein myös ihan koulujen 

käytävillä, luokkahuoneissa ja muissa kasvokkain tapahtuvissa kohtaamisissa. 

Väsyneenä on helpompaa olla jo valmiiksi vähän kiukkuinen ja puolustus-

asemissa. Helpompi on myös luulla asioita kuin ottaa niistä oikeasti selvää ja 

toimia oikean tiedon eikä luulojen pohjalta. Sangen ymmärrettävää! Mutta 

ei kuitenkaan oikea malli toimia. 

Jos tässä hetkessä saisin taikasauvan, toivoisin jokaiselle sen verran voimia ja 

positiivishenkistä asennetta, että suhtautuisi toisiin ihmisiin ja arjen ilmiöihin 

ja miksei kaikkeen muuhunkin lähtökohtaisen positiivisesti. Pyrittäisiin tulkit-

semaan moninaiset kohtaamamme viestit lähtökohtaisesti parhaalla mahdol-

lisella tavalla. Koko maailma ei ole meitä vastaan, vaikka siltä saattaa välillä 

(tai useinkin) tuntua. 

Tätä kirjoittaessa iloitsen siitä, että vähitellen Vopettajan kirjoittajakuntaan 

olemme saaneet uusia näppisniekkoja. Juttujen aiheetkin vaihtelevat laidasta 

laitaan, mutta yhteistä niille on suuri sydän ja opettajien parasta ajava asen-

ne. Nöyrä toiveeni on, että yhä useampi vantaalainen opettaja ja miksei 

kouluyhteisökin voisi näkyä Vopettajan sivuilla. Kaiken ei todellakaan tarvit-

se olla tiukkaa edunvalvonta– tai ammattiyhdistysasiaa. Aiemmin olemme 

saaneet lukea mm. kokemuksia opettajavaihdosta ja kokemuksia eri kouluil-

ta. Tätä toivomme lisää! Jutuista maksetaan myös pieni kirjoituspalkkio. 

Toiveikkain terveisin  

Ulla Puukangas 
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Puheenjohtajan terveisiä 

 

”Mä en edes muistanut, miltä Mika näyttää.” Tällä huu-

dahduksella hymyjen kera alkoi yhteiskuntaopin tuntini 

eräälle 9. luokalle. Ensimmäinen oppituntini maskivelvoit-

teesta luopumisen jälkeen oli alkanut. Tunnelma oli sel-

västi vapautunut ja myönteinen. Varmasti osa oli helpo-

tusta siitä, että vihdoinkin rajoitustoimenpiteistä luovu-

taan. Tiedostin myös toisen ehkäpä merkittävämmän sei-

kan. Saatoimme taas nähdä toistemme hymyn.  

Opettajan sanattomaan ja sanalliseen viestintään kuuluvat erottamattomana 

osana eleet ja ilmeet. Sama pätee myös toiseen suuntaan, eli oppilaiden il-

meet ja eleet ovat merkityksellisiä. Oppiminen tapahtuu aina vuorovaikutuk-

sessa toisten kanssa; vuorovaikutukseen kuuluvat ilmeet ja eleet. 

Yhdistystoiminnassa olemme voineet palata taas normaalimpaan arkeen. Pi-

dimme syksyn yhteysopettajakoulutuksen ja vietimme tänä vuonna 50 ja 60 

vuotta täyttävien juhlaa. VOAY:n vapaa-ajantoimikunta pystyy järjestämään 

jälleen teatteri-, ooppera- ja baletti-iltoja ja ehkä pian jopa matkoja. Yhdis-

tyksen liikuntavastaava kutsuu myös mukaan erilaisiin liikuntamahdollisuuk-

siin. VOAY tarjoaa erilaisia jäsenetuja jäsenistölle, eli yhdistyksen Facebook-

sivua ja kotisivuja kannattaa seurata. Aina vaan paremmin olet kartalla ta-

pahtumista, kun luet myös yhteysopettajan välittämät sähköpostit. 

Ammattiyhdistystoiminnan ydin on edunvalvonta. Kehotan teitä olemaan 

matalalla kynnyksellä yhteydessä luottamusmiehiin ja työsuojeluvaltuutettui-

hin. Heidän tehtäviinsä kuuluu ongelmatilanteissa auttaminen. Yhteystiedot 

löydät yhdistyksemme kotisivulta ja koulusi yhteysopettajan pitämältä ilmoi-

tustaululta. Muistutan myös siitä, että seuraa palkanmaksuasi, erityisesti mar-

raskuun palkan osalta. Syynä ovat palkanlaskennan haasteet, joiden toivom-

me jo kohta ratkenneen. Jos kuitenkin huomaat palkassasi virheitä, kysy en-

simmäisenä omalta rehtoriltasi. Jos asia ei selviä, ole yhteydessä luottamus-

mieheesi. 

Takana on ennenkokematon ajanjakso, jonka loppua ei emme vieläkään 

näe. Muista armollisuus itseäsi, oppilaita ja vanhempia kohtaan. Olemme  
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kaikki samassa tilanteessa. Kannattaa siis keskittyä  

perusasioihin. Toivotan kaikille mukavaa  

syyslukukauden jatkoa! 

Mika Koskinen 

VOAY:n hallituksen puheenjohtaja 

mika.koskinen@eduvantaa.fi 

050 527 6999    

 

Open kahvikuppi 

 

Opettajan tunnistaa kahvikupista. Nimi kupin kyljessä kertoo, kenelle työyh-

teisön jäsenistä kofeiinikeitos kuuluu, tietenkin. Lukuvuoden etenemisestä saa 

paljon arvokasta tietoa ihan vain tutkimalla opettajan kahvikuppia ja sen si-

sältöä vuoden mittaan.  

Kylmä kahvi kupissa kertoo, että todennäköisesti ollaan edetty lukuvuotta jo 

jonkin matkaa: kesän levosta ei ole enää tietoakaan ja opettajasta viikonlop-

pu tuntuu olevan ikuisuuden päässä, joka viikko. Jos kupissa oleva kahvi on 

sitä vastoin lämmintä tai jopa kuumaa, on yleensä joko leppoisa työvaihe, 

pullaperjantai tai meditaatiohetki. 

Lukuvuosirenkaat kertyvät kahvikupin sisään, mutta jos renkaiden lisäksi kup-

piin on ilmestynyt myös hometta, homekupin omistajan työkavereiden on 

syytä huolestua ja selvittää, onko syytä huolestua lisää. Jos homekuppiopet-

taja on vielä töissä (onnellisin vaihtoehto, että ihminen vielä on), viimeistään 

tässä kohtaa tulisi kollegoiden kysyä häneltä: ”Mitä sinulle kuuluu?” Jotakin 

muutakin kommunikaation viittaavaa kuin kysymystä voi kokeilla, vaikka 

sanaa ”moi”. 

Aina homekuppilöydös ei suinkaan ole vakavaa, vaan kuppi kuuluu home-

kuppihamstraajan kokoelmaan (kun kahvi on juotu, kuppi jää luokkaan, uusi 

kahvi uuteen kuppiin… jatkuen koko lukuvuoden). Tällaisen opettajan kupis-

sa oleva kylmä kahvi kertoo siitä, että.. että opettajan kupissa oleva kahvi on 

kylmää. 

#KukasäootMäoonFredi #koulussatöissä 

Minna Varpula 
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Pääluottamusmiehen palsta 

Viimeisimmässä luottamusmieskirjeessä tiedotettiin luottamusmiehiä siitä, että 

OAJ:n hallitus on jatkanut tulevan neuvottelukierroksen tavoitevalmistelua 

tulo- ja palkkapoliittisen toimikunnan esitysten pohjalta yhteistyössä JUKO:n 

kanssa. Samoin huomiota kiinnittää ilmoitus, jonka mukaan neuvottelujen 

tueksi tarvittavien mahdollisten järjestöllisten toimenpiteiden suunnittelua on 

jatkettu yhteistyössä pääsopijajärjestöjen kanssa. Kun tiedämme varsin hyvin 

sen, että useilla tahoilla haetaan palkkaohjelmaa tai muuta pitkävaikutteista 

ja hintalapuilla varustettua ratkaisua, kannattaa itse kunkin hieman pohtia 

kevään tilannetta. Suosittelen lukemaan  OAJ:n sivuja, koska kaikkea sieltä 

löytyvää ei paikallisessa tiedotuksessa ole järkevää toistaa. Huomion arvoista 

on myös se, että OAJ:n hallitus jatkaa tavoitevalmistelua. Toivomme todella-

kin, että OAJ:n hallituksen YSI:läiset jäsenet tuovat rohkeasti esille perusope-

tuksen ja lukion opettajien tavoitteita tarpeeksi painokkaasti.  

Syksyn liittokierroksen ensimmäinen merkittävä yrityskohtainen työehtosopi-

mus on solmittu Stora Enson ja Paperiliiton välisenä. Sopimuksen kesto on 

kaksi vuotta ja neljä kuukautta. Palkankorotusten suuruus on kahtena ensim-

mäisenä vuotena 1,9 % ja kolmantena 0,9 %. Julkinen kiistely tämän sopi-

musratkaisun ohjausvaikutuksesta myöhemmin tehtävien sopimusten kustan-

nustasoon käynnistyi välittömästi. Kiihtyvän inflaation tilanteessa on selvää, 

että pelkästään vastuullisen maksajan – häviäjän, voisi joku perustellusti pur-

nata – viittaa ei yleissivistävien opettajien tule päälleen omatoimisesti sovit-

taa. Muistakaamme myös, että paikallisesti sovittava järjestelyvaraerä ei to-

dennäköisesti tällä(kään) kertaa osu omalle kohdalle. 
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Työsuojelun ja luottamusmiesorganisaation yhteistyöstä 

Työsuojeluvaalit on käyty. Onnea valituille. Järjestöjä edustavat pääluotta-

musmiehet muodostivat vaalitoimikunnan, jonka tehtävänä oli mm. pohtia 

äänestystapaa ja muita (myös vaalien tiimellyksessä esille nousseita) kysymyk-

siä. On syytä muistaa, että työsuojeluvaalit eivät ole järjestöjen väliset vaalit. 

Järjestöt toki ovat kannustaneet ja kovasti toivoneet omasta piiristä nouse-

vien ehdokkaiden menestymistä. Työsuojeluvaltuutetun tehtävä ei kuiten-

kaan ole järjestötehtävä vaan perustuu lainsäädäntöön. Työsuojeluvaltuute-

tut edustavat koko henkilöstöä: muidenkin järjestöjen jäseniä ja myös järjes-

täytymättömiä. Näitä periaatteita tulevallakin nelivuotiskaudella noudate-

taan tiukasti.  

Työnjako luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen tehtävien suhteen on 

selvä. Silloin kun kyseessä on sopimukseen tai siihen liittyvään lainsäädän-

töön liittyvä kysymys, on asiaa hoitava taho luottamusmies. Palvelu perustuu 

jäsenyyteen. Työntekijä ei siis saa työsuojeluvaltuutetulta sopimusneuvontaa, 

vaikka sitä erikseen pyytäisi. Työsuojeluvaltuutettu voi ohjata olemaan yh-

teydessä omaan luottamusmieheen ja jopa antamaan tämän yhteystiedot, jos 

ne hänellä sattuvat olemaan. Asiat, joita luottamusmiehet eivät hoida, liitty-

vät työympäristöön ja työyhteisöön liittyviin työntekijöiden ja viranhaltijoi-

den turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttaviin seikkoihin. Nämä kuuluvat työ-

suojelun toimialaan. 

Mikäli esimerkiksi työsuojelulliseen tilanteeseen liittyy vaikkapa työnjohdolli-

nen kuulemistilaisuus, osallistuu luottamusmies jäsentä tukien tähän.  Luotta-

musmies havaitsee usein, että jäsenen kannattaa sopimukseen liittyvän yhtey-

denoton lisäksi olla viipymättä yhteydessä omaan työsuojeluvaltuutettuunsa. 

Tällöin luottamusmies ohjaa jäsenen soittamaan työsuojeluvaltuutetullensa. 

Samanlaista havainnointia ja toimintaa on myös työsuojeluvaltuutetuilla. Oi-

keaan osoitteeseen ohjaaminen ei edelleenkään ole byrokratiaa. Yhteistyötä 

siis on, mutta jako on selvä.  

Sairauslomaohjeistusta 

Vaikka koronatilanne on helpottunut – vaikeutuakseen arvatenkin taas ker-

ran – on jonkinlaista normalisoitumista tottumisen ja väsymisenkin vuoksi 

havaittavissa. Koska normaaliajan syitäkin sairauslomaan on, lienee viimei-

simmän luottamusmieskirjeen kannibalisointi sallittua: 
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”Lääkärissä käynnit ja terveydelliset tutkimukset tehdään opettajilla oppitun-

tien ulkopuolella. Tämä on pääsääntö. Poikkeustilanteena nähdään lääkärissä 

käynnin ns. todellinen tarve, jolloin työntekijälle/viranhaltijalle on annettava 

vapautus työstä. Todellinen tarve tarkoittaa tilanteita, joissa tutkimusta ei 

voida tehdä työajan ulkopuolella tai kysymyksessä on äkillinen tutkimustar-

ve. Tarvittaessa on pyydettävä lääkäriltä tai terveysasemalta todistus, ettei 

tutkimusta ole voitu siirtää toiseen ajankohtaan. Lääkärissä käynnistä on aina 

ilmoitettava esihenkilölle mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.  

Virka- ja työehtosopimuksissa on määräyksissä erikseen mainittuna muutamia 

erityistilanteita, jolloin lääkärissä käynti on työaikaa tai palkallista vapaata, 

jonka ajalta työaika saa jäädä vajaaksi. 

Työajalla 

Työnantajan määräämiin tai työn edellyttämiin lakimää-

räisiin terveydenhoidollisiin tutkimuksiin ja tarkastuksiin 

kulunut aika luetaan työajaksi silloinkin, kun se tapahtuu 

vapaa-aikana (KVTES III luku 4 § 2 mom. 4). Mikäli 

opettajan virantoimitus keskeytyy sen johdosta, että hän 

joutuu työnantajan määräämiin tai työn edellyttämiin 

lakimääräisiin terveydenhoidollisiin tutkimuksiin hänen 

palkkaansa ei tästä syystä vähennetä (OVTES osio A 44 

§). Vastaavasti, jos sairastuu äkillisesti keskellä työpäivää, 

lääkäriin voi hakeutua työajalla.  

Vapautus työstä 

Synnytystä edeltävät lääketieteelliset tutkimukset viranhaltijalle/työntekijälle 

järjestetään vastaava vapautus työstä synnytystä edeltäviä lääketieteellisiä 

tutkimuksia varten, mikäli tällainen tutkimus on suoritettava työaikana 

(KVTES III luku 4 § 2 mom. 5, OVTES osio A, 44 §). Tarvittaessa lääkäriltä tai 

terveysasemalta on pyydettävä todistus siitä, ettei tutkimusta ole voitu siirtää 

toiseen ajankohtaan. Synnytystä edeltävillä lääketieteellisillä tutkimuksilla tar-

koitetaan sekä lääkärin että muun terveydenhoitohenkilökunnan suorittamaa 

tutkimusta taikka tällaiseen tutkimukseen perustuvan laboratorio- tai muun 

vastaavan kokeen suorittamista. Tutkimuksen tulee perustua raskaana olevan 

viranhaltijan/ työntekijän tai sikiön terveydentilan selvitystarpeeseen. 
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Äkillisen hammassairauden aiheuttamat hoitotoimenpiteet 

Viranhaltijalle/työntekijälle järjestetään vastaava vapautus työstä äkillisen 

hammassairauden johdosta työajalle sattuvan hoitotoimenpiteen ajaksi, jos 

äkillinen hammassairaus vaatii saman päivän aikana annettavaa hoitoa, eikä 

sitä voida antaa työajan ulkopuolella. Työkyvyttömyys ja hoidon kiireellisyys 

osoitetaan hammaslääkärin antamalla todistuksella (KVTES III luku 4 § 2 

mom. 5, OVTES osio A 44 §). 

Lääkärin määräämät tutkimukset 

Lääkärin lähetteellä määräämiin tutkimuksiin käytettyä aikaa ei lueta työajak-

si. Tällaisia ovat esimerkiksi erikoislääkärintutkimukset tai laboratorio- tai 

röntgentutkimukset. Jos viranhaltija/työntekijä kuitenkin todellisen tarpeen 

vaatiessa joutuu työaikanaan em. tutkimuksiin, tulee hänelle maksaa varsinai-

nen palkka ja järjestää vapautus työstä tutkimuksia varten (KVTES III luku 4 § 

2 mom. 5, OVTES osio A 44 §). Jos em. tutkimus matka-aikoineen ajoittuu 

työntekijän säännölliseen työaikaan, on se palkallista vapaata ja työaika saa 

tältä osin jäädä vajaaksi eikä sitä tästä syystä teetetä takaisin (KVTES III luku 4 

§ 2 mom. 5). Todellinen tarve osallistua tutkimuksiin työaikana on siinä ta-

pauksessa, jos tutkimusta ei voida tehdä työajan ulkopuolella tai kysymykses-

sä on äkillinen tutkimustarve. Työntekijällä pitää olla lääkäriltä kirjallinen 

määräys tutkimuksiin. Epäselvyyksien välttämiseksi määräyksessä tulisi lukea, 

että tutkimukset tehdään sairauden toteamiseksi.  

Omalla ajalla 

Oma-aloitteinen lääkärissä käynti, muut hoitotoimenpiteet ja tarkastukset. 

Sopimusmääräys ei koske oma-aloitteista työterveyslääkärissä, hammaslääkä-

rissä tai hoidossa käyntiä, useamman päivän kerrallaan kestäviä tutkimuksia 

eikä tutkimuksia, joita suoritaan viranhaltijan/työntekijän oma-aloitteisen lää-

kärissäkäynnin yhteydessä (KVTES III luku 4 § 2 mom. 5, OVTES osio A 44 §, 

soveltamisohje). 

Jos lääkäri määrää työntekijän käymään säännöllisesti lääkärintarkastuksessa, 

jossa seurataan terveydentilaa, esim. otetaan verikokeita tai mitataan veren-

painetta, kyseessä on ns. kontrollikäynti. Jos työnantaja tarjoaa henkilöstölle 

mahdollisuuden käydä tietyin väliajoin toistuvissa ikävuositarkastuksissa, on 

kyseessä työnantajan tarjoama etuus eikä työnantajan määräämä tutkimus. 
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Sopimusmääräys ei koske mm. työterveyslääkärin kanssa sovittuja hoito- ja 

tutkimuskäyntejä, raskauteen liittyviä säännöllisiä neuvolakäyntejä, normaa-

lia hammashoitoa, kontrollikäyntejä, ikäkausitarkastuksia, psyykkisistä syistä 

johtuvia hoitoja, fysikaalisia hoitoja, sädehoitoja tai lapsettomuustutkimuksia 

ja -hoitoja, ellei henkilö em. syistä ole ollut työkyvytön. Lääkärin määrää-

miksi tutkimuksiksi ei myöskään lueta kansanterveystyöhön liittyviin vapaa-

ehtoisiin joukko- tai ikäryhmätarkastuksiin osallistumista eikä ajokorttia var-

ten suoritettua lääkärintarkastusta. Kelan määräämiin tutkimuksiin kulunutta 

aikaa ei lueta työajaksi, vaikka ne kestäisivät useita päiviä. 

Myös päihdeongelman vuoksi suoritetut hoitokäynnit laitoksen ulkopuolisis-

sa hoitopaikoissa tulee tehdä ensimmäistä käyntiä lukuun ottamatta työajan 

ulkopuolella. Jos henkilö esihenkilön luvalla käyttää näihin tutkimuksiin ja 

hoitoihin säännöllistä työaikaansa, on se yleensä palkatonta vapaata tai se on 

tehtävä takaisin jonakin muuna aikana.  

Paikalliset ohjeet voivat olla virka- ja työehtosopimusmääräyksiä paremmat 

Paikallisesti on mahdollista työnantajakohtaisesti sopia KVTES:n määräyksiä 

paremmasta menettelystä, jossa työnantaja myöntää joihinkin tiettyihin tar-

kastuksiin tai hoitotoimenpiteisiin vapautuksen työstä työaikana, antaa sen 

palkallisena vapaana eikä teetä vajaaksi jäänyttä työaikaa takaisin.” 
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Jos tätä lukee henkilö, jonka mielestä kaikki on Vantaalla huonommin, voin 

heti todeta pettymystä tuottaen, että näin ei ole. Sairauspoissaoloihin liittyvä 

ohjeistus löytyy myös PASU:sta (Palvelussuhdekäsikirja). Eli Vantaan intran 

käyttö kannattaa myös pitää hallinnassa. Esimerkiksi päihdeongelmaisella, 

joka omatoimisesti hakeutuu laitoshoitoon, on oikeus saada palkkaa. Palkka 

maksetaan vain, jos hoidosta on etukäteen sovittu työnantajan kanssa. Hoi-

dosta sovitaan työterveyden kautta. Hoitojaksolta maksetaan sairausloma-

ajan palkka, jolloin hoitoaika sisällytetään palkalliseen sairausloma-aikaan sen 

kestoa laskettaessa. Ote KVTESistä:  

 

2 § Sairausloma-ajan palkka 

1 mom.       

Viranhaltijalla/työntekijällä on saman kalenterivuoden aikana oikeus saada 

sairausloman ajalta 

• varsinainen palkkansa 60 kalenteripäivän ajalta 

• sen jälkeen kaksi kolmasosaa varsinaisesta palkastaan 120 kalente-

ripäivän ajalta 

• lisäksi voidaan harkinnan perusteella maksaa enintään kaksi kol-

masosaa varsinaisesta palkasta enintään 185 kalenteripäivän ajalta. 

2 mom.       

Edellytyksenä sairausajan palkan saamiselle on, että palvelussuhde on välittö-

mästi ennen sairauslomaa jatkunut vähintään 60 kalenteripäivää. 

 

Vaikka viimeinen aihe on jonkun mielestä ikävä, on se kirjoituksen lopetus. 

Ajateltakoon mieluummin siten, että yhteistyössä toimien vaikeatkin haasteet 

ja ongelmat löytävät onnellisen ratkaisunsa. Mahdollista se ainakin on. 

 

Syksyn kääntyessä vähittäin kohden talvea 

Sami Markkanen 

Pääluottamusmies  

050-3145131 

etunimi.sukunimi@vantaa.fi  
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Valvo etujasi, myös lukiossa 

Pahin koronapandemia alkaa toivon mukaan olla piakkoin takana päin, aina-

kin koulumaailmassa. Koronan jättämät oppimisen haasteet, opintojen pite-

neminen lukiossa, ylioppilaskirjoitusten venyminen ja moni muu ongelma on 

kuitenkin edelleen käsillä. Tänä syksynä on useissa lukioissa vallinnut väsynyt 

ja osin turhautunutkin tunnelma, mikä on sangen ymmärrettävää. Valtion 

koronaraha on positiivinen kädenojennus, valitettavasti se ei suoraan vaikuta 

kaikkiin haasteisiin arjessamme. Opettaja voikin pyytää apua luottamusmie-

heltä tai työsuojeluvaltuutetulta.  

Mutta kummanko puoleen kääntyä? Luottamusmies voi avustaa esim. työai-

kaan, palkkaukseen, virkasuhteisiin ja virkavapaisiin liittyvissä kysymyksissä. 

Työsuojeluvaltuutettu tukee, kun ongelma koskee työilmapiiriä, epäasiallista 

kohtelua, työn kuormittavuutta, työssä jaksamista tai muuta työturvallisuut-

ta. Työsuojeluvaltuutettu on samantasoinen henkilö kuin pääluottamusmies, 

joten hänellä on hyviä keinoja yksittäisen työntekijän tai työyhteisön tukemi-

seen. Muistakaa, että luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu ovat myös esi-

miehiä varten; luottamusmies auttaa toki vain OAJ:n jäseniä. 

Opetuksen lisäksi tehtävästä työstä 

YS-ajan määrä tuntuu olevan ikuisuuskysymys myös lukiossa. Monia opettajia 

askarruttaa, voiko kaikki YS-aika olla vain kokouksia. Näin ei järjestelmän 

pitäisi olla, jotta se toimisi mielekkäästi. Siinä missä peruskoulupuolella YS-

aikaa määritellään aika laajasti, määritellään lukioliitteessä YS-ajaksi vain 

opettajakokoukset, ryhmäpalaverit ja neuvottelut. Tosin vakiintuneen käy-

tännön mukaan YS-aikaa on aina käytetty myös lukioissa samoihin asioihin 

kuin peruskoulussa. Olennaista on myös, että lukioissa on Ax-korvaukset yli-

määräisiä tehtäviä varten, ja peruskoulussa ei. OVTES:in mukaan lukioresurssi 

(ax) on tarkoitettu “luokan ulkopuolisiin töihin ja tehtäviin”.  Jos siis YS-

aikaa ei haluttaisi käyttää muuhun kuin kokouksiin ja ryhmäpalavereihin, lu-

kuisista erillisistä töistä ja tehtävistä pitäisi saada Ax-korvaus. On myös hyvä 

muistaa, ettei opetussuunnitelman tekeminen tai päivittäminen ole OAJ:n 

linjauksen mukaisesti YS-aikaa, vaan erikseen korvattava tehtävä. 
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Viime vuosina on yleistynyt työnantajan linjaus, jossa erilaisiin kaupunkitasoi-

siin valmisteluryhmiin kuulumisesta korvataan vain opetuskuukausien ajan, 

esimerkiksi 50 € kuussa elokuusta toukokuuhun. Koska kyseessä ei yleensä ole 

tavanomainen viranhoitoon liittyvä tehtävä, mitään tällaista määritelmää ei 

tarvitse automaattisesti hyväksyä. Palkkaa voi vaatia 12 kuukaudelta, kuten 

on ax-korvaustenkin osalta tilanne.  Opettajan ei pidä lupautua mihinkään 

tehtävään, ennen kuin korvaus on tiedossa! Opettajalla on oikeus vaatia, että 

korvaus on sitovasti sovittu ennen tehtävään määräämistä. Tarvittaessa on 

otettava yhteyttä luottamusmieheen ja viimeisenä keinona pidettävä asiasta 

paikallinen neuvottelu. Kannattaa muistaa, että meille maksetaan myös vas-

tuusta ja tuottavuudesta, eikä vain työtunneista. Kaupunkitasoinen suunnitte-

lu- tai valmisteluryhmä voidaan katsoa olevan sangen vastuullinen tehtävä.  

Palkanmaksusta 

Palkanlaskennan ongelmat vaikuttavat kesän jälkeen huomattavasti vähenty-

neen. Silti tänä syksynä joissakin yksiköissä on ollut tilanteita, joissa palkkalas-

kelmassa on ollut huomautettavaa. Oma haasteensa syntyy jo sinänsä siitä, 

että palkkalaskelma voi olla sangen vaikeaselkoinen. Ota yhteyttä omaan 

luottamusmieheesi, jos palkkakuitti mietityttää. Säilytä myös syksyn alkupuo-

lella saamasi opettajarekisteriote, jotta voit verrata sitä palkkalaskelmaasi. 

Voit myös jättää yhteydenottopyynnön Vantaan kaupungin sivuilla HR-

palveluihin. Väärin maksettua palkkaa voi pyytää oikaistavaksi/periä – sekä 

työntekijä että työnantaja – takaisin kuluvaa kalenterivuotta edeltäneiltä kol-

melta vuodelta. Siis tällä hetkellä palkka 

voidaan oikaista vuoden 2018 alusta alka-

en.  

Pikakertauksena vielä joitakin perusasioita 

lukioiden palkanmaksusta: Elo- ja syys-

kuussa saa vain tehtäväkohtaisen palkan 

ikälisineen ja mahdollisen henkilökohtaisen 

lisän. Lokakuussa saa lisät myös elo- ja 

syyskuulta. YO-kirjoitusten tarkastamiskor-

vaus on nykyisin jaettu vuosiviikkotuntipe-

rusteiseksi palkkioksi koko lukuvuodelle 

(yleensä jokin desimaaliluku).  
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Vuorottelu- ja opintovapaista 

Viime vuosina vuorotteluvapaat ja opintovapaat vaikuttavat nostaneen suo-

siotaan. Tämä näkyy sekä peruskouluissa, että lukioissa. Seuraavassa muuta-

mia asioita, joita on hyvä muistaa: 

Vuorotteluvapaan suhteen on työnantajan, siis oman esimiehen, kanssa neu-

voteltava ajankohta. Kannattaa tarkistaa toki ensin, että edellytykset vuorot-

teluvapaasta täyttyvät. Koska kyseessä on palkaton virkavapaa, työnantaja 

voi halutessaan määrätä vuorotteluvapaan alku- ja loppupäivämäärän. Esi-

merkiksi lukuvuoden alussa vapaalle haluava voi joutua hakemaan sen välille 

1.8.–31.1. Kannattaa myös muistaa, että vuorotteluvapaan voi käyttää vain 

kerran. Harkitse siis ajankohta ja tilanne hyvin. Jos pääasiallinen motiivi on 

työssäjaksamiseen liittyvät haasteet, kannattaa harkita, olisiko jokin muu kei-

no parempi apu, esimerkiksi työtaakan keventäminen. Vuorotteluvapaan jäl-

keen vanha arki nimittäin jatkuu. 

Opintovapaaseen on työntekijällä subjektiivisempi oikeus. Työntekijä saa itse 

hakea opintovapaata haluamalleen ajankohdille. Opintovapaan on kuitenkin 

vastattava opintojen tosiasiallista kestoa. Työnantaja voi siirtää, muttei estää 

opintovapaata. Siirto merkitsee puolen tai yhden vuoden siirtoa, vastaavien 

opintojen seuraavaan alkamisajankohtaan. Näin esimerkiksi 1.9. alkaviin 

opintoihin ei opettajan tarvitse hakea opintovapaata 1.8. alkaen, vaikka tä-

mä olisi työnantajalle helpompi ratkaisu. Muista kuitenkin, että vapaasta on 

tiedotettava ajoissa työnantajalle. On myös reilua ilmoittaa syksyllä alkavasta 

opintovapaasta jo aiemminkin, jotta sijainen voidaan rekrytoida ennen kesä-

keskeytystä. Ole tässäkin asiassa ajoissa yhteydessä luottamusmieheen. Sa-

moin, jos haluat keskeyttää opintovapaan tai jatkaa sitä, kannattaa olla yh-

teydessä luottamusmieheen. 

 

Hyvää syksyä ja jaksamista kaikille 

Matti Jussila 

Varapääluottamusmies 
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Kasvatusta 

Pedagogian piirinmestarikin seuraa aikaansa, vaikka aikamoinen  

boomeri onkin. Olen siis alkanut katselemaan työpaikkailmoituksia  

sillä silmällä, koska ilmeisesti niin pitää tehdä opettajana. 

Opiskeluaikana kasvatustieteen maisterin papereita mainostettiin  

pääsylippuna monenlaisiin ammatteihin, jos nyt jostain syystä  

haluaisi kansakuntamme ja peräti maailman parhaasta ammatista  

luiskahtaa pimeyteen. No ei kun hakukone laulamaan ja  

töitä etsimään! 

Hakusanalla ”kasvatus” tarjottiin porkkanankasvattajan vakanssia.  

Kuulostaa lupaavalta! Rivit pysyisivät suorassa ja kieroonkasvaneet  

yksilöt voisi viedä tunkiolle. Mutta työ keskittyisi kesään, jonka on  

tottunut vetämään lonkkaa. Unohdetaan siis tämä.  

Entäpä sitten hakusanoilla, jotka liitetään luokanopettajiin: 

”Ulospäinsuuntautunut, omaa hyvän sosiaalisen pelisilmän, ei pelkää 

olla esillä.” Jaahas, Temptation Islandille haetaan uusia kykyjä. Tätä 

voisi harkita, mutta entäpä jos joku kanssakilpailija olisikin entinen  

oppilas? Tulisi kriisi, koska kokisi epäonnistuneensa opettajana. Kuinka 

monta kertaa tuli sanottua, että tosi-TV-tähti ei ole ammatti? Ei jat-

koon. Sitten olisi nämä perinteiset ammatit, joista on jo kokemusta 

opettajuuden sivutuotteena: poliisi, terveydenhoitaja, psykologi, äiti, 

isä, järjestyksenvalvoja, tapahtumajärjestäjä, perhetyöntekijä ja show-

painija.  

Antaa olla. Suutari pysyköön lestissään ja opettaja luokassaan. Pedago-

gian piirinmestari odottelee Suvivirttä ja yöttömän yön kutsua, jolloin 

voi olla ilman ammatin viittaa.  

Pedagogian piirinmestari 
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Työsuojeluasiaa 

Työsuojeluorganisaatiossa tapahtuu ensi vuoden alussa isoja muutoksia. Pe-

rusopetuksen ja toisen asteen opettajilla on tähän asti ollut kaksi työsuojelu-

aluetta. Nyt alueita tulee kaikkiaan kolme. Ne tulevat olemaan seuraavat: 

 

1) Kasvatuksen ja oppimisen toimialalta talous- ja hallintopalvelut sekä 

oppilashuolto, ruotsinkieliset palvelut, toisen asteen koulutus ja varhais-

kasvatuksen palvelualueelta ympärivuorokautiset päiväkodit 

Alueen työsuojeluvaltuutettuna toimii ensi kaudella Rosa Ilonen. 

2) Perusopetuksen alueet Tikkurila-Hakunila ja Kivistö-Aviapolis 

Alueen työsuojeluvaltuutettuna toimii ensi kaudella Jukka Mölsä. 

3) Perusopetuksen alueet Korso-Koivukylä ja Myyrmäki sekä perusopetuk-

seen kuuluvat muut kuin edellä mainitut 

Alueen työsuojeluvaltuutettuna toimii ensi kaudella Jouni Koivisto. 

 

Toiselle asteelle saatiin viimein oma työsuojeluvaltuutettu. Vaikka alueeseen 

kuuluvat ruotsinkieliset palvelut, osa kaso:n virastoa ja ympärivuotiset päivä-

kodit, ovat lukiot ja Varian opettajat enemmistönä tuon alueen edustettavis-

sa. Tästä seurasi se, että aiemmat perusopetuksen työsuojelualueet jäivät 

epätasapainoisiksi edustettavien määrältään. Työnantaja ei halunnut pilkkoa 

palveluyksiköitä (esim. Tikkurila-Hakunila), joten se päätti jakaa ne uudel-

leen perusopetuksen työsuojeluvaltuutettujen kesken. Uudessa jaossa otettiin 

huomioon edustettavien opettajien määrän kullakin alueella.  

Hyvää talvenodotusta ja voimia pimeneviin päiviin toivoen 

Jukka Mölsä 

työsuojeluvaltuutettu  

perusopetus koillinen ja itäinen alue  

(vielä vuoden loppuun)  
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120:een laskeminen on yllättävän  

vaikeaa - ajatuksia ys-ajasta 

Viime aikoina on puitu paljon opettajien uupumusta ja alanvaih-

toaikeita. Syitä on etsitty perustellusti esimerkiksi väärin toteute-

tusta inkluusiosta, kankeasta kolmiportaisesta tuesta ja hanketul-

vasta. Yksi väsymyksen lisääjistä on ylittyvä ys-aika. 

Opettajat tarvitsevat konkreettisia toimia ja välineitä työnsä rajaamiseen; ny-

kysysteemin porsaanreiät pitäisi paikata. Työaikajärjestelmiä halutaankin ke-

hittää. Peruskoulussa käynnissä oleva vuosityöaikakokeilu ei ole ratkaisu, kos-

ka se mahdollistaa opetustuntien ja ys-aikaan rinnastettavan työn lisääntymi-

sen opettajan lukujärjestyksessä. Lisäksi se vaikeuttaa palkkapussin kartutta-

mista sijaistuksia tekemällä. Kun työaikaa ja palkkausta lähdetään kehittä-

mään, siihen pitää varata rahaa eikä kenenkään työehtoja saa heikentää. Jos 

rahaa ei kuitenkaan ole tarjolla, pitää ratkaisua hakea nykyisten rakenteiden 

keventämisestä. Yksi keino on järkevöittää ys-ajan käyttöä. 

Vantaan ys-aikaohjeet löytyvät Rehtorikirjeestä 10/2021. “Opetuksen yhteis-

suunnittelutyöaikaa (ys-aika) voidaan käyttää esim. koulun kehittämiseen 

muiden opettajien kanssa, koulun kasvatustyön suunnitteluun ja koulun toi-

mintaan liittyvien teematapahtumien, koko koulun juhlien ja retkien ym. 

suunnitteluun, yhteistyöhön viranomaisten kanssa ja yhteistyöhön oppilaiden 

huoltajien kanssa.” Iso osa opettajalle kasautuvista ylimääräisistä tehtävistä 

voidaan siis lukea ys-aikaan kuuluviksi. Tästä näkökulmasta ys-aikaohjeiden 

noudattaminen, pysytteleminen kolmessa viikkotunnissa, olisi todellinen 

työnrajaamiskeino. Ja jos ei ajasta pystytä pitämään kiinni, sen pitäisi olla 

opettajalle ansaitsemiskeino. 
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Kokouksia kokouksien vuoksi 

Kun ensin vuosituhannen alkupuolella ys-ajalle varattiin lukujärjestyksestä 

tunti ja myöhemmin kaksi, tarkoitus lienee ollut hyvä: opettajat saivat yhtei-

sen ajan, jolloin esimerkiksi yhteisiä projekteja voitaisiin jalostaa. Tuolloin jo 

kuitenkin osattiin epäillä, että lukujärjestykseen lukituista tunneista saattaa 

tulla opettajia velvoittavia. Ja näinhän siinä joissakin kunnissa ja kouluissa 

kävi. Opettajien ys-aikaan kuuluvat työt eivät hävinneet mihinkään, mutta 

niiden päälle saatiin vielä kaksi kokoustuntia, joiden aikana ei läheskään aina 

pysty tekemään konkreettisia ys-töitä. 

Nykyään useissa Vantaankin peruskouluissa opettajat istuvat lähes viikoittain 

kokouksissa: on tiimikokouksia, epävirallisia opettajainkokouksia, aineryhmä-

kokouksia. Mahtuupa mukaan koulutuksiakin, vaikka niiden ei pitäisi ys-aikaa 

ollakaan. Kokousten ajankohdat on mietitty jo hyvissä ajoin ennen lukuvuo-

den alkamista. Aivan kuin ennustaja olisi osannut useita kuukausia aikaisem-

min sanoa, että joulukuun viides päivä on syytä pitää tiimikokous. 

Liian moni kokous on opettajien ajankäytön aliarvioimista. Näihin kuuluvat 

rupattelukokoukset, joissa vain jutellaan ylhäältä määrätyistä aiheista, ja info-

kokoukset, joissa joku lukee dioja ääneen.  

 “Rehtori vastaa yhteissuunnittelutyöajan kokonaisuudesta työnjohto-

oikeutensa perusteella. Rehtori vastaa myös siitä, että yhteissuunnittelutunnit 

jakautuvat suunnitelmallisesti, tarkoituksenmukaisesti ja joustavasti.”  Keski-

viikkoiltapäiviin naulatut etukäteen suunnitellut kokoukset eivät ole tarkoi-

tuksenmukaisia; niitä voisi karsia reilusti. Tärkeimmät tiedotusasiat opettajat 

voisivat lukea/kuulla viikkoinfosta. 

Kuinka paljon aikaa pitäisi varata kodin ja koulun väliselle yhteistyölle? 

Kodin ja koulun välinen yhteistyö lienee yksi tärkeimmistä ja kuormittavim-

mista ys-tehtävistä. Vantaan ys-aikaohjeistuksessa lukee näin: “Opetuksen yh-

teissuunnittelutyöajan yhtenä osa-alueena on kodin ja koulun yhteistyö. Tä-

hän osaan ys-ajasta sisältyvät vanhempainillat sekä muu tarpeellinen yhtey-

denpito huoltajiin.” “Ys-ajasta 38 tuntia käytetään kodin- ja koulun yhteis-

työhön. --- Se osa arviointikeskustelusta, jolloin keskustellaan oppilaan kas-

vusta ja kehityksestä/vuorovaikutuksesta on ys-aikaa, johon voidaan laskea 

20 min. yhtä valvontaluokan oppilasta kohden lukuvuodessa. Tämä sisältyy 

edellä mainittuun 38 tuntiin.”  
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Vantaalainen opettaja saa siis käyttää (vähemmän kuin) tunnin viikossa kodin 

ja koulun väliseen yhteistyöhön. Tämä kannattaisi tuoda vanhempienkin tie-

toisuuteen, jos/kun he ihmettelevät niukkasanaista viestintää. Erityisesti tämä 

pitäisi kuitenkin tuoda opettajakunnan tietoon: Kaikki yli tunnin viikossa me-

nevä kodin ja koulun yhteistyö on hyväntekeväisyyttä. Vantaalaisella opetta-

jalla on aikaa alle 12 minuuttia päivässä soittaa puhelut ja hoitaa Wilma-

viestintä - 20 oppilaan luokanvalvojalle jää arviointikeskusteluiden jälkeen 

viestintään hieman alle 10 minuuttia / päivä. 400 oppilasta viikossa opetta-

van kannattaa miettiä tarkkaan, miten ja kenelle ajan antaa. 

Tunti kodin ja koulun yhteistyötä + kaksi tuntia kokouksia = viikon ys-aika 

tehty. Niissä kouluissa, joissa em. kaava toteutuu, kuitenkin odotetaan, että 

opettaja osallistuu esimerkiksi moniammatillisiin palavereihin ja aineryhmära-

jat ylittäviin projekteihin ja on tarpeen vaatiessa yhteydessä kuraattoriin ja 

psykologiin. Ys-tunnit ylittyvät, ja koska asiasta ei joudu vastuuseen eikä yli-

tyksille ole sovittu hintaa, ilmaisia ylitöitä teetetään. Mitä asialle voisi tehdä? 

Oikein käytetty ys-aika on kaikkien etu 

Vantaan ys-aikaohjeistus ei velvoita viikoittaisiin lähikokouksiin: “Erilaisia 

työskentelymuotoja (esim. lähi- tai etäkokoukset) voidaan käyttää joustavasti 

ja tarkoituksenmukaisesti rehtorin harkinnan mukaan kuitenkin niin, että vä-

hintään puolet on lähikokouksia.” Olisi jo pieni parannus, jos koululla istut-

taisiinkin kokouksissa vain joka toinen viikko. 

Oikein käytetty ja oikein laskettu ys-aika olisi to-

dellinen parannus ja kaikkien etu, työtaakan keven-

nyskeino, tapa saada koululle lisää tietotaitoa - jo-

pa ilman ylimääräisiä kuluja. Kun tehtäviä delegoi-

daan järkevästi - huomioiden esimerkiksi valvonta-

luokan erityistarpeet ja tulevat palaverit - taloon 

saadaan tietotaitoa enemmän kuin nykyisessä sys-

teemissä. Kaikki tämä edellyttäisi vain suunnitel-

mallisuutta ja suunnitelman seurantaa. Lisäksi se 

edellyttäisi ajattelutavan muutosta: kaikkien ei tar-

vitsisi osallistua kaikkeen eikä kaiken tarvitsisi ta-

pahtua keskiviikkona. Vantaalla tämän tyyppinen 

malli ei ole vielä saanut kannatusta mutta on ollut 

käytössä esimerkiksi Hämeenlinnassa Jukolan koulussa (Opettaja 16, 2019).  
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Rehtoreiden työtaakka on valtaisa, eikä siten olisi ihme, että he eivät haluaisi 

enää valvottavakseen opettajien ys-aikoja. On helpompaa sijoittaa vuosikel-

loon kaikille yhteiset kokoukset ja osoittaa näin asianmukainen suunnitelma 

tehdyksi. Mutta jospa kalenteriin kirjattaisiin vain kerran kuussa pidettävä 

kokous ja varsinainen suunnitelman teko jätettäisiin opettajille, joiden asian-

tuntijuuteen ja työmoraaliin luotettaisiin. Opettajat täyttäisivät valmiin kaa-

vakkeen syyslukukauden alussa, kun vastuutehtävät on jaettu ja valvontaluo-

kan tuen tarve kartoitettu. Kaavakkeet toimitettaisiin rehtorille, joka kävisi ne 

ensin pintapuolisesti läpi ja myöhemmin kehityskeskustelussa yhdessä opetta-

jan kanssa tutkailisi suunnitelman toteutumista. 

Voisiko rehtorikokouksessa ottaa uusintakäsittelyyn ys-ajan ja opettajien jak-

samisen?  

Kirsi Hietanoro-Backman 

 

 

OAJ:n valtuustovaalit lähestyvät - valmistaudu sinäkin äänestämään tai jopa 

ryhtymään ehdokkaaksi 

OAJ:n ylin päätöksentekijä on valtuusto, joka luo OAJ:n suuret linjat ja  

päättää sopimuksista ja järjestöllisistä toimista. Valtuutetut välittävät tietoa 

päätöksistä jäsenille ja tuovat jäsenten viestejä päätöksentekijöille.  

Seuraavat valtuustovaalit järjestetään ensi keväänä. Vantaalaiset yleissivistä-

vien koulujen opettajat äänestävät Pääkaupunkiseudun YSI-vaalipiirin  

ehdokasta. Toivottavasti saamme mukaan monia vantaalaisia opettajien 

edunvalvonnasta kiinnostuneita ehdokkaita. VOAY kannustaa asettumaan 

ehdokkaaksi ja mukaan linjaamaan järjestön toimintaa. Ehdokasasettelu on  

käynnissä 1.11.2021 - 15.1.2022.  

Lue lisää OAJ:n sivuilta https://www.oaj.fi/oaj/oaj-esittaytyy/valtuustovaalit/ 
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Vapaa-ajantoimikunta esittäytyy 

 

 

Arja Kaarto, Annamaria Kolari, 

Tiina Pesonen ja Heidi Hentti-

nen yhteysopettajakoulutuk-

sessa Jätkäsaaressa 

Kuva: Maarit Salo-Korkalainen 

 

 

 

 

Vapaa-ajan toimikunnan tehtävänä on järjestää VOAY:n jäsenille erilaisia ta-

pahtumia ja jäsenetuja mahdollisimman monipuolisesti. 

 

Arja Kaarto ja Annamaria Kolari järjestävät lippuja jäsenhintaan erilaisiin 

kulttuuritapahtumiin, kuten teatteriin ja konsertteihin. 

Tiina Pesonen vastaa TYHY-päivien järjestämisestä ja jäsenten liikuntatapah-

tumiin liittyvien tukihakemuksien käsittelystä.    

Heidi Henttinen on neuvotellut jäsenillemme useita etuja eri toimijoiden 

kanssa, mm. liikunta- ja ruokaetuja. 

Tietoja tapahtumista löydät kotisivuiltamme voay.fi sekä yhdistyksen  

Facebook-sivulta. 

Jos sinulla on jokin idea tapahtumasta tai jäsenedusta, joka voisi kiinnostaa 

jäseniämme, ota meihin rohkeasti yhteyttä esim. sähköpostitse  

kulttuuri.voay@gmail.com  
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Kuulumisia yhteysopekoulutuksesta 

Vantaalaisia yhteysopettajia kokoontui kuulemaan ajankohtaisia ammattiyh-

distysasioita Hotelli Clarioniin Helsinkiin 29.-30.10.2021. Aiheina olivat mm. 

opettajan oikeudet ja velvollisuudet (Erkki Mustonen, OAJ) sekä ajankohtai-

set luottamusmiesasiat. Oli mukava taas tavata tuttuja opettajia eri kouluista 

ja vaihtaa kuulumisia.  

Tässä neljän opettajan kokemuksia koulutuksista ja yhteysopettajuudesta.  

Päivi ja Anneli Itä-Hakkilan koulusta 

Päivi: Anneli on toiminut pitkään kou-

lumme yhteysopettajana. Hänen innos-

tamanaan hain aikanaan varayhteys-

opettajaksi ja siitä lähtien olen ollut 

enemmän ja vähemmän aktiivinen toi-

mija tässä pestissä. Yhteysopettajuus on 

mielestäni tärkeä ”toimi” ammattiyhdis-

tyksen ja koulun opettajien välissä. Kou-

lutuksen aiheet ovat ajankohtaisia ja parasta antia on kuulla luottamusmies-

ryhmissä muiden koulujen kuulumisia. Toki kuulumisia vaihdellaan hyvässä 

hengessä myös epävirallisesti kokoustamisen välissä.  

Yhteysopettajakoulutuksessa on aina osattu tasapainottaa tärkeä asia ja osal-

listujien hyvinvointi. Tällä tavoin viikonlopun jälkeen kentälle singahtavat 

virkistyneet airuet kertomaan ajankohtaiset kuulumiset ammattiyhdistyksen 

kentältä. 

Anneli: Opettajakunnan kiinnostus ammattiyhdistysasioita kohtaan on vaih-

dellut niiden vuosien aikana, kun olen ollut yhteysopettajana. Kiinnostus on 

ollut melko laimeaa viime aikoina. Silloin kun koulun johto ja käytänteet 

ovat toimivia, ei opettajakunnasta nouse asioita vietäväksi VOAY:n tietoon. 

Yhteysopettaja kannustaa käymään OAJ:n ja VOAY:n sivuilla ja välittää jäse-

nille tiedoksi asioita. Oma aktiivisuus on tärkeää. Yhteysopettajana toimimi-

sessa kiinnostavaa on toisten koulujen tilanteiden vertailu oman koulun tilan-

teisiin. Pulmat ovat olleet melko samankaltaisia. Koulutuksissa on saanut tu-

tustua mukaviin opettajakollegoihin, joiden kanssa on kahvikupposen (tai 

viinilasillisen) ääressä naurettu ja parannettu maailmaa.  
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Sirkku ja Liisa Rekolanmäen koulusta 

Liisa: Olen koulumme va-

rayhteysopettaja (Liisa Lei-

nonen) ja ensimmäistä ker-

taa yhteysopettajakoulu-

tuksessa. Olen käyttänyt 

aktiivisesti VOAY:n palve-

luita, sillä niin luottamus-

mies, pääluottamusmies 

kuin työsuojeluvaltuutettu-

kin ovat auttaneet minua 

haastavissa tilanteissa. Yh-

teysopettajana haluan roh-

kaista kollegoitakin käyttämään näitä laadukkaita edunvalvontapalveluita. 

Olen kiinnostunut opetusalan hallinnollisista ja edunvalvonnallisista asioista, 

ja yhteysopettajakoulutuksessa luennoineen lakimies Erkki Mustosen luennol-

ta poiminkin kiinnostavia opettajan oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyviä 

muutoksia kollegoille välitettäväksi. Luottamusmiesryhmässä oli kiinnostavaa 

tutustua vantaalaisiin kollegoihin ja pohtia ajankohtaisia, puhututtavia tee-

moja kouluillamme. Yhteysopekoulutus vahvisti käsitystäni siitä, että VOAY:n 

tapahtumissa yhdistyy huvi ja hyöty mukavalla tavalla.  

Sirkku: Olen työskennellyt Vantaalla 29 vuotta erilaisissa opettajan tehtävis-

sä. VOAY:ssä olen toiminut hallituksessa, tiedottajana ja viime aikoina yh-

teysopettajana kolmessa eri koulussa. Yhteysopena pysyy mukavasti ajan ta-

salla edunvalvonnan ajankohtaisissa asioissa. Olen erityisesti pitänyt yhteys-

opettajakoulutuksista, joita yleensä pidetään kaksi kertaa vuodessa. Siellä on 

monipuolisia ja ajankohtaisia puheenvuoroja OAJ:sta ja VOAY:n eri toimi-

joilta. Lisäksi siellä tutustuu uusiin ihmisiin ja kuulee eri koulujen kuulumisia. 

Yhteysopettajan työ on enimmäkseen tiedon välittämistä. Välitän jäsenille 

sähköpostiviestejä ja autan heitä ottamaan yhteyttä tarvitessaan luottamus-

miehiin ja työsuojeluvaltuutettuun. Suurempi rutistus on vaalien järjestämi-

nen, mutta niitä ei onneksi ole usein. Suosittelen kaikille lämpimästi yhteys-

opettajaksi ryhtymistä! 

Kuvat: Arja Kaarto 
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