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Uskalla haastaa itsesi... 

...tekemään asioita vähemmän, mutta ajatuksella. Kiireettä ja hutiloimatta, 

asettaen oman hyvinvointisi etusijalle. Unohda suorittaminen! Jos et osaa jo, 

opettele asettamaan asiat tärkeysjärjestykseen ja aloita aina niistä tärkeimmis-

tä.  

...ottamaan aikaa olemiselle. Marraskuun harmaa ankeus kutsuu pysähty-

mään ja hengähtämään, istahtamaan rauhassa nojatuoliin ja polttamaan 

kynttilöitä pimeän karkoittamiseksi. 

…ajattelemaan, että riität juuri sellaisena kuin olet. Olet tärkeä ja arvokas 

paitsi läheisillesi, myös oppilaillesi ja työyhteisöllesi. Kohtaa myös toiset sa-

malla rakkaudella ja armollisuudella. 

...kestämään keskeneräisyyttä, koska keskeneräisiä me kaikki olemme, kunnes 

on aika lähteä. Niin ihmiset kuin asiat ja usein myös ideat. Onneksi myös ke-

hityskelpoisia ja kehittyviä.  

...kokeilemaan jotain uutta. Ehkä jotain sellaista, josta olet ajatellut, ettet iki-

nä. Tai sellaista, josta olet ajatellut, että vielä jonain päivänä… 

 

Tässä lehdessä pääluottamusmies Sami Markkanen sukeltaa uudistuneen per-

hevapaalainsäädännön kiemuroihin ja valottaa sieltä olennaisimpia kohtia, 

mutta muistuttaa myös jäseniä olemaan yhteydessä hyvissä ajoin ennen per-

hevapaan hakemista. Mika Koskinen pohtii syntynyttä palkkaratkaisua lauk-

kaavan inflaation näkökulmasta ja Kirsi Hietanoro-Backman ja Leena Ronkai-

nen YS-ajan käytön järkevöittämistä. Työsuojeluvaltuutettu Jukka Mölsä pyy-

tää omassa tekstissään olemaan yhteydessä, mikäli työterveyspalveluiden 

kanssa on ongelmia. 

Kannattaa myös tutustua Stina Akolan ajatuksiin työhyvinvoinnista ja työn 

rajaamisesta Eeva Lohelan kirjoittamassa referaatissa yhteysopettajakoulutuk-

sen luennosta. Stinan somepostauksiin voi tutustua osoitteessa: https://

www.instagram.com/suavartenfi. 

Iloa ja valoa syksyysi! 

Ulla Puukangas 
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Inflaatio kiihtyy –  

  ostovoima heikkenee  

 

Opetusalan virka- ja työehtosopimuksessa 1.5.2022 - 

30.4.2025 saatiin opetusalalle tuolloin hyvältä näyttänyt 

sopimus. Mukana on poikkeuksellisesti palkkaohjelma, jonka tavoitteena on 

parantaa opetusalan palkkakehitystä. Julkisuudessa olemme havainneet, että 

toistaiseksi parempaa sopimusta ei ole onnistuttu saavuttamaan. Sopimuksen 

pääkohdat: 

• Kesäkuussa 2022 palkat nousivat yleiskorotuksella 2 %. 

• Juuri sovittiin keskitetyn järjestelyerän 0,5 % jakamisesta. Tästä Kunta-

työnantajien ja KT:n sopimasta erästä yleiskorotukseen käytetään 0,12 

% tehtäväkohtaisten palkkojen korottamiseen. Lisäksi yleissivistävän 

koulujen ja oppilaitosten (koulu/oppilaitos- ja kuntakohtainen) lisäteh-

täväpalkkioita korotetaan 10 prosentilla. Muilta osin järjestelyerä koh-

dennettiin varhaiskasvatukseen ja osin ammatilliseen koulutukseen. 

• 1.6.2023, maksetaan kaikille 1,32 %:n suuruinen yleiskorotus. 0,4 %:n 

suuruisen järjestelyerän jakamisesta päätetään paikallisesti keväällä 

2023.  

• Kesäkuun alussa 2024 yleiskorotus on 1,5 % ja paikallinen erä on 0,4 

%.  

• Näiden korotus lisäksi on sovittu viisivuotinen palkkaohjelma, jonka 

kustannusvaikutus on 5,1 prosenttia. Palkkaohjelma sisältää sekä keski-

tettyjä että paikallisia järjestelyeriä. 

 

Opetusalan virka- ja työehtosopimukseen 1.5.2022 - 30.4.2025 sisältyy lisä-

ehto; Jos teknologia- ja kemianteollisuuden sekä auto- ja kuljetusalan palkan-

korotusprosentit ylittävät OVTESin korotukset, ylimääräiset korotukset lisä-

tään OVTESin vuosien 2023 ja 2024 korotuksiin. Näiden sopimusalojen osal-

ta en ennusta helppoa sopimuskierrosta.  
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Neuvottelutuloksen saavuttamisen jälkeen talouden tilanne on synkentynyt. 

Lähes koko 2000-luvun euroalueella on ihmetelty, miksi hintojen nousua / 

rahan arvon laskua ei saada toivotulle kahden prosentin tasolle. Samalla tie-

tysti korkotaso on pysynyt käsittämättömän alhaisella tasolla. Enää ei tarvitse 

ihmetellä muuta kuin kummankin poikkeuksellisen korkeaa tasoa. Veronmak-

sajain Keskusliitto arvioi jo elokuussa ostovoiman laskevan rajusti kuluttaja-

hintojen noustessa ansiotasoa selvästi nopeammin. Liiton laskelmissa inflaati-

oksi oletettiin tuolloin valtiovarainministeriön ennustama 5,8 % ja keskituloi-

sen palkansaajan ansiotason keskimääräiseksi nousuksi 2,6 %:a. Laskuissa net-

topalkan ostovoima leikkaantui lähes 3 %:a (nykyrahassa noin 900 €/vuosi) 

ottaen huomioon verotuksen lievän loiventavan vaikutuksen. Marraskuun 

pimeyteen tultaessa tilanne ei ole muuttunut parempaan suuntaan: inflaatio-

prosentti on jo ylittänyt luvun kahdeksan. Neuvottelutulos saavutettiin ihan 

eri oloissa. 

 

Mitä tämä kaikki tarkoittaa sopimuksen kannalta? Miten siinä huomioidaan 

yleissivistävän koulutuksen opettajien palkkauksen kehitys? Olisiko paikallisia 

järjestelyeriä ja keskitettyjä eriä suunnattava osin tai jopa kokonaan yleisko-

rotuksiin, jotka tulevat kaikille? Mielestäni kyllä. Tulisiko niitä suunnata niin, 

että vaikutukset kohdentuvat mahdollisimman suurelle joukolle luokanopet-

tajia ja aineenopettajia? Esimerkiksi maksetaan luokanohjaajakorvaus luokan-

opettajille, joilla sitä vielä ei ole, ja korotetaan luokanohjaajakorvaus tasolle, 

joka vastaa tehtävän vaativuutta. Entäpä erillinen pääkaupunkiseutulisä tai 

vastaavat hinnoittelutunnusten korotukset, joita on jo sovittu aiemmin kel-

poisille opinto-ohjaajille ja erityis- sekä erityisluokanopettajille? Eivät nämä-

kään aivan huonoja ratkaisuja olisi yleissivistäville opettajille. Keväällä 2023 

näistä neuvotellaan paikallisesti. Keskitetyt järjestelyerät neuvotellaan OAJ:n 

ja Kuntatyönantajien kesken. Toivon, että niin paikallisesti kuin keskustasolla-

kin näissä neuvotteluissa löydetään tasapainoisen hyviä ratkaisuja. 

 

Mika Koskinen 

VOAY:n hallituksen puheenjohtaja 

mika.koskinen@eduvantaa.fi 

050-527 6999 
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Pääluottamusmiehen palsta 

Lyhyesti raskausvapaan ja vanhempainvapaan perusteista 

Perhevapaalaki on uudistunut ja koska elämme 4.9.2022 jälkeistä aikaa, kä-

sittelee kirjoitus uuden perhevapaalainsäädännön keskeisiä periaatteita. Jos 

aikaa tai tarvetta ei kirjoitusta ole lukea, voi jäsen siirtyä seuraavaan juttuun, 

kunhan muistaa olla yhteydessä omaan luottamusmieheensä ensimmäisen 

neuvolakäynnin aikoihin. 

Uusi perhevapaalaki huomioi erilaiset perhemuodot ja tilanteet ja on ras-

kausvapaata lukuun ottamatta sukupuolineutraali. Käytän kirjoituksessa toisi-

naan nimityksiä isä ja äiti, mutta tällä ei vähätellä yksinhuoltajia tai samaa 

sukupuolta olevia perheitä. Esimerkiksi kahden samaa sukupuolta olevan pa-

rin yhteisen lapsen tapauksessa pyydän jäseniä olemaan varhaisessa vaiheessa 

yhteydessä luottamusmieheen, jotta pääsemme huolellisesti selvittämään an-

nettavan ohjeistuksen mahdollisimman tarkasti parhaimman neuvonnan var-

mistamiseksi.  

Raskausvapaan hakeminen 

Ensimmäinen muistettava asia on se, että raskausvapaa haetaan alkavaksi ai-

na 30 maksupäivää (ma-la, ei arkipyhiä) ennen laskettua aikaa. Virkavapaa 

alkaa siis noin 1,5 kuukautta ennen laskettua aikaa. Laki mahdollistaa myö-

häisemmän aloittamisen mutta tämä edellyttää työnantajan suostumusta – 

sitä et saa. Sen varaan et siis voi laskea, vaikka KELA:n laskuri ohjaa tässä 

käyttäjää kohden vaarallista virhettä. Raskausvapaata tulee hakea viimeistään 

kaksi kuukautta ennen raskausvapaan alkua, eli käytännössä vähintään 3,5 

kuukautta ennen laskettua aikaa. 
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Kun haet raskausvapaata varten virkavapautta, esitä työnantajalle alustava 

suunnitelma siitä, kuinka tulet perhevapaita hakemaan. Suunnitelmasta voi 

perustellusta syystä poiketa. Sinä päätät mahdollisen poikkeamisen. Muista, 

että haet perhevapaita varten aina virkavapauden ja KELA:n maksamat per-

hevapaaetuudet. Liitä mukaan todistus raskaudesta. Jos sinulla ei vielä ole 

todistusta raskaudesta hakiessasi perhevapaata, täydennä jättämääsi hake-

musta todistuksen saatuasi. Kesäkeskeytyksen ajalle ei perhevapaaetuutta 

pääsääntöisesti tule hakea. Poikkeuksena mainittakoon (nykytiedon mukaan) 

raskausvapaa ja sen perään välittömästi alkava palkallinen vanhempainva-

paajakso. 

Raskausvapaa kestää yhdenjaksoisena 40 maksupäivää – eli pääsääntöisesti 

arkipäivät maanantaista lauantaihin. Raskausvapaa on palkallinen. Tarkista 

itse perhevapaiden alkamisajankohta saatuasi lasketun ajan tietoosi KELA:n 

perhevapaalaskurilla. KELA:n sivuilta löytyy myös vanhan lainsäädännön mu-

kainen laskuri, joten sekaantumisen vaara on jälleen ilmeinen. 

Äidin vanhempainvapaa 

Raskausvapaan välittömäksi jatkoksi äiti hakee vanhempainvapaata yhden-

jaksoisesti vähintään 32 maksupäivää. Tämä on edellytys sille, että vanhem-

painvapaa on palkallinen. Eli ei siis päivänkään väliä. Ohjeena onkin hakea 

vähintäänkin raskausvapaa ja siitä alkava vanhempainvapaajakso samalla ker-

taa, jotta ehto virkavapauden hakemisesta viimeistään kahta kuukautta en-

nen raskausvapaan ja muiden perheva-

paajaksojen alkua tulee kaikissa tilanteis-

sa täytetyksi. Perusohje on: Hae perhe-

vapaata aina viimeistään kahta kuukaut-

ta ennen sen alkamista. Poikkeukset voit 

selvittää itse KELA:n sivuilta.  

Vanhempainvapaa 

Toistetaan nyt vielä: Pääsääntö on, että 

vanhempainvapaajaksoa haetaan vähin-

tään kahta kuukautta ennen jakson al-

kua. Poikkeuksen muodostavat tasan 12 

maksupäivää kestävät jaksot, jotka tulee 

hakea vähintään kuukautta ennen jakson 

alkua. 
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Vanhempainvapaata on kummallakin vanhemmalla 97+63 maksupäivää. 

Vanhempi voi luovuttaa toiselle vanhemmalle tai toisen vanhemman puoli-

solle (tai muulle laissa mainitulle henkilölle) omasta vanhempainvapaastaan 

enintään 63 päivää. Jokainen vanhempainvapaaseen oikeutettu voi pitää va-

paansa enintään neljässä jaksossa, huomioiden kuitenkin sen, että vanhem-

painvapaajakson vähimmäispituus on 12 maksupäivää. Äidin ensimmäinen 

jakso suoraan raskausvapaan jatkoksi on kuitenkin vähintään 32 maksupäi-

vää, jotta varmistetaan äidille kuuluva palkallinen vanhempainvapaa-aika. 

• Muulla kuin synnyttävällä vanhemmalla on mahdollisuus pitää yhden-

jaksoisuusvaatimuksesta poiketen palkallista vanhempainvapaata lapsen 

syntymän yhteydessä yhdenjaksoisesti ja loput palkallisesta vanhem-

painvapaasta myöhemmin yhdenjaksoisesti. Ihmiskielellä ensin 18 pal-

kallista päivää äidin raskausvapaan ja vanhempainvapaan aikaisena jak-

sona ja loput 14 palkallista päivää myöhemmin.  

• Mikäli puoliso luovuttaa äidille lain maksimin 63 maksupäivää vanhem-

painvapaata, on äidillä tällöin 160 + 63 maksupäivää vanhempainva-

paata. 

• Vanhempainvapaapäivät tulee käyttää siihen mennessä, kun lapsi täyt-

tää kaksi vuotta. Merkittävä muutos ja parannus aikaisempaan on se, 

että vanhempainvapaapäivät eivät ”kulu taustalla”. Sijaisten ja esimies-

ten ajoittain kiroama mahdollisuus työskennellä lyhyttä lomaa ennen 

yksi päivä, tuo siis taloudellisen edun lisäksi mahdollisuuden olla pidem-

pään kotona lapsen kanssa. Harkinta menettelystä on asiaa pohtivan 

jäsenen yksinoikeus. 

• Mikäli palkaton vanhempainvapaajakso päättyy lyhyeen lomaan – ke-

säkeskeytys on eri asia – on lyhyt loma palkaton. Jos työskentelet yh-

denkin päivän ennen lyhyttä lomaa, on lyhyt loma palkallinen ja sääs-

tät lisäksi vanhempainvapaapäiviä myöhemmin käytettäväksi. Saat siis 

rahaa ja aikaa. 

• Yksinhuoltaja voi käyttää kaikki 320 vanhempainvapaapäivää itse.  

• Monikkoraskaudet tuovat lisäpäiviä vanhempainvapaaseen.  

• Laissa on poikkeuksia myös huomattavasti ennen laskettua aikaa synty-

vien lasten tapauksiin, sekä useisiin erilaisiin tilanteisiin liittyen.  
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Koska kirjoituksen luettavuus jo nyt vaarantuu, on syytä ohjata jäsen KELA:n 

sivuille ja luottamusmieheltä lisätietoa etsimään.  

Isyysvapaa on poistunut! 

Vaikka isyysvapaata ei enää ole, voivat tulevat isät ja kumppanit huokaista 

helpotuksesta. Äidin lisäksi isällä tai äidin kumppanilla on oikeus vanhem-

painvapaaseen, jota käytössä on kokonaista 160 päivää neljässä vähintään 12 

maksupäivää kestävässä jaksossa. Palkallisuus on 32 maksupäivältä. Mahdolli-

suus vanhempainvapaaseen alkaa lapsen synnyttyä. Yhtä aikaa lapsen äidin 

ollessa raskaus- tai vanhempainvapaalla toisella on mahdollisuus käyttää 

enintään 18 päivää omaa vanhempainvapaakiintiötä.  

Perhevapaat ja kesäkeskeytys 

Pitääkö vanhempainvapaan 32 arkipäivän virkavapaa hakea kokonaisena, 

mikäli se menee kesäkeskeytyksen päälle osaksi esim. niin että palkallinen 

osuus päättyy 6.6.23.? 

KVTES 5 luku 8 § 1 mom. toteaa, että vanhempainvapaa on palkallinen 32 

ensimmäisen arkipäivän osalta. Näin ollen myös kesäkeskeytyksen päälle tu-

leva palkallinen vanhempainvapaa tulee hakea yhdenjaksoisena 32 arkipäi-

vänä, jotta oikeus palkkaan koko ajalta syntyisi. Tässä myös säilyy edellisen 

sopimuksen 72 arkipäivää. 

Jos raskausvapaa alkaa siten, että 72 maksupäivän jakso ”menee kesäkeskey-

tyksen päälle”, tulee saadun vastauksen perusteella hakea mainittu aika yh-

denjaksoisena virkavapaaksi.  Kirjoittajan huomio. 

 Laskennallisen vuosiloman ”kaksoisetu” koskee raskausvapaaseen oikeutet-

tua, joten tällaista varallisuuden kartuttamista ei kannata enemmin pohtia. 
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Palvelussuhteen kestosta ennen raskausvapaalle jäämistä ja tämän vaikutuk-

sesta vapaan palkallisuuteen 

Raskausvapaan palkallisuus ns. kesken 40 arkipäivän raskausrahakauden: 

KVTES V luku 7§ määrittelee raskausvapaan palkallisuuden. Sopimuskohdassa 

todetaan, että raskausvapaa annetaan raskausrahakaudelle, ja palkallisuuden 

edellytys on 1 Viranhaltija/työntekijä on ollut ao. kunnan/kuntayhtymän pal-

velussuhteessa välittömästi ennen raskausvapaan alkamista vähintään kaksi 

kuukautta. Näin ollen tulkinta on, että raskausvapaa alkaa raskausrahakau-

den mukaisesti 30 arkipäivää ennen laskettua aikaa (mikäli työnantajan kans-

sa ei päästä sopimukseen myöhäisemmästä aloitusajankohdasta). Ei päästä! – 

kirjoittajan huomio. Palkallinen osuus ei voi alkaa siis ns. kesken raskausva-

paan.  

Onko palkalliseen vanhempainvapaaseen oikeus, mikäli ei ole oikeutta pal-

kalliseen raskausvapaaseen? 

Koska KVTES V luku 8 § 3 momentti toteaa, että raskausvapaan jälkeen ole-

vaan vanhempainvapaaseen on oikeus, ei voi syntyä pelkästään oikeutta 

vanhempainvapaan palkallisuuteen synnyttävällä vanhemmalla. Tässä säily-

tettiin edellisen sopimuksen 72 arkipäivän palkallinen osuus synnyttävällä. 

HUOM! Tämä tulkittu hiljattain näin, juuri tuon KVTES:n kirjauksen vuoksi. 

Työnantaja voi toki toimia myös eri tavoin, mutta koska kirjaus KVTES:ssa 

noin, totesimme, ettei menestymistä esim. riitatilanteissa ole. Ei siis ole. 

Kannattaako työnteko raskaus- ja vanhempainvapaan aikana? 

Tässä KELA:n ohje vanhempainvapaalla työskentelylle (koskee myös raskaus-

vapaata): 

”Vanhempainrahaa ei makseta sellaisilta päiviltä, kun olet töissä. Voit kuiten-

kin tehdä töitä sunnuntaisin tai arkipyhinä, sillä vanhempainrahaa maksetaan 

vain arkipäiviltä (ma–la). Ilmoita asiasta esimiehelle. 

Työskentelyä on kaikki ansiotyö ja esimerkiksi 

• kotona tehtävä etätyö sekä päivystys- ja varallaoloaika 

• työskentely omassa tai perheenjäsenen yrityksessä 

• maa- tai metsätaloustyö 

• itsenäinen tieteellinen työ ja luottamustehtävän hoitaminen, kun se liit-

tyy omaan työhön tai siitä maksetaan palkkio. 
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Sinun ei kuitenkaan katsota työskentelevän, kun 

• toimit kuntalaissa tarkoitettuna luottamushenkilönä (ellet ole kuntalain 

80. §:ssä tarkoitettu päätoiminen tai osa-aikainen luottamushenkilö) 

• olet omaishoitaja tai toimeksiantosopimukseen perustuva perhehoitaja. 

Tämä ei kuitenkaan koske ammatillista perhehoitoa.” 

 

Lähtökohtaisesti työskentelystä perhevapailla tulee siis toki AINA sopia työn-

antajan kanssa, koska vanhempainvapaa myönnetään lapsen hoitamista var-

ten (kuten hoitovapaallakin tulee tehdä eli sopia työnteosta). Koska KELA:n 

päivärahaa ei makseta siltä ajalta, kun saa palkkaa (pois lukien sunnuntait), ei 

siltä ajalta ole myöskään oikeutta vanhempainvapaaseen, koska ei ole oikeu-

tettu päivärahaan (lait linkittyvät tässä toisiinsa). 

Näin ollen vastaus on, että mikäli vanhempainvapaalla työskentelee, ei ole 

oikeutettu vanhempainvapaaseen eli jakso katkeaa. Sunnuntaiden osalta 

työnteko on sovittavissa työnantajan kanssa. Perhevapaan aikana työskente-

ly ei siis kannata – kirjoittajan huomio ja mielipide. Poikkeuksena  

ei-maksupäivänä työskentely. 

Tämä kirjoitus ei käsittele likikään kaikkea. Vanhempainvapaa on esimerkiksi 

mahdollista hakea osittaisena, mutta kuinka kannattavaa se on, on vielä täy-

sin hämärän peitossa. Tai pimeyden.  
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Muistilista: 

 Ole yhteydessä aina omaan luottamusmieheen ensimmäisen neuvola-

käynnin jälkeen. Älä viivyttele. Uuden lain vuoksi ohjeiden antaminen 

vaatii erityistä huolellisuutta. Laissa on myös poikkeustilanteita huomi-

oitu kiitettävästi. 

 Hae virkavapaudet ja KELA:n maksamat perhevapaaetuudet aina mää-

räaikoja noudattaen. Pääsääntö: Haettava viimeistään kaksi kuukautta 

ennen vapaan alkua.  

 Varaudu siihen, että lainsäädännön ja sopimuksen tulkinta voi joiltakin 

kohdin elää. Saat kuitenkin aina parhaan annettavissa olevan ohjeen. 

 Tarkista KELAn laskurilla uuden perhevapaalain alku, jaksotukset yms. 

mahdollisen virheen eliminoimiseksi. Perehdy KELAn ohjeistukseen riit-

tävällä huolellisuudella. Joissakin tapauksissa luottamusmies tulee oh-

jeistamaan jäsentä olemaan yhteydessä KELAan.  

 Perhevapaapäivät ”eivät kulu taustalla” – poikkeuksena raskausvapaa. 

Jos et hae vanhempainvapaata varten virkavapautta kesäkeskeytyksen 

tai lyhyen loman ajalle, säästyvät nämä päivät. Aikaa vanhempainva-

paan pitämiseen onkin siihen asti, kunnes lapsi täyttää kaksi vuotta.  

 

Tilanteessa, jossa henkilö on yksinhuoltaja, eikä luovuta vanhempainvapaa-

päiviä muille henkilöille, on raskausvapaan ja sitä seuraavan vanhempainva-

paan kesto 40+320 maksupäivää. Olen testausmielessä laskenut tapauksen, 

jossa yksinhuoltajan raskausvapaa alkaisi tammikuun alussa 2023. Jaksotus-

sääntöjä noudattaen olisi esimerkkiopettajamme palannut työhön syksyllä 

2024. Kesät 2023 ja -24 olisivat olleet palkallisia. Täytyy todeta, että uusi 

perhevapaalaki on varsin edullinen, vaikka aikaisemmin tunsin muutoksesta 

huolta. Joskus sitä yllättyy iloisestikin.  

Tässä lyhyesti raskaus- ja vanhempainvapaan perusteista, joilla tilannetta voi 

yrittää itsellensä avata, mutta ilman luottamusmiehen tukea älköön kukaan 

perhevapaitaan hakeko. 

Hyvää loppuvuotta ja vanhemmuuden iloja toivottaen 

Sami Markkanen 

Pääluottamusmies 
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Ajankohtaista työsuojeluasiaa 

 

Vantaalaisten opettajien työterveydestä vastannut Aito työterveys yhdistyi 

kesäkuun alussa osaksi Terveystaloa. Aiempien kokemusten perusteella oli 

palveluntuottajan vaihtuessa odotettavissa haasteita. Yllättävää on kuitenkin 

se, kuinka laajoja haasteet tuntuvat olevan ainakin kuulemani perusteella. 

Lääkäriaikoja kuuluu olevan tarjolla niukasti tai niitä saa vasta pitkän ajan 

kuluttua. Kaiken lisäksi, kun on ensin kerrottu, ettei aikoja ole saatavilla, on 

pöyristyttävää kyllä tarjottu mahdollisuutta saada lääkäriaika välittömästi 

omalla kustannuksella. Mahdollisesti vaillinaisesta hankintaosaamisesta johtu-

en puhelimella yhteyden ottaminen maksaa, ja netin kautta aikojen saaminen 

on vieläkin hankalampaa kuin puhelimitse.  

Kaupungin henkilöstöpuolen toimesta asiaa yritetään saada toimimaan pa-

remmin. Jotta asiaan nimetyt toimijat voisivat Terveystaloa reklamoida mah-

dollisista sopimusrikkomuksista, tarvitsevat he tietoa tapauksista. Siksi pyy-

täisinkin teitä ilmoittamaan työsuojeluvaltuutetuille aina, kun törmäätte työ-

terveyden toimimattomuudesta johtuviin ongelmiin. Lähettäkää vaikkapa 

sähköpostilla viesti siitä, milloin ja mitä tapahtui. Me toimitamme tiedon 

eteenpäin ja se auttaa toivottavasti saamaan tämän tärkeän palvelun toimi-

vammaksi. 

Asia mistä haluaisin muistuttaa teitä, on riittävän varhainen tuen hakeminen. 

Työntekijän tai työyhteisön ongelmien tullessa työsuojelun tai työterveyden 

tietoon, on asia usein jo eskaloitunut. Olisi kaikkien kannalta parasta, että 

terveys- tai työilmapiiriongelmien ilmetessä niihin puututtaisiin riittävän ajois-

sa. Ole siis tarvittaessa matalalla kynnyksellä yhteydessä alueesi työsuojelu-

valtuutettuun, jonka kanssa voit luottamuksella pohtia, miten ongelman 

kanssa tulisi/voisi edetä. 

Voimia pimenevään loppusyksyyn toivoo 

Jukka Mölsä 

 

Työsuojeluvaltuutettujen alueet ja yhteystiedot löytyvät osoitteesta  

https://www.voay.fi/yhdistyksemme/tyosuojelu/ 
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Työaikaa kannattaa seurata 

 

Opettajan työnkuvaa on kovin helppo laajentaa, jos kukaan ei kyseenalaista 

uusia tehtäviä. Monessa opettajainhuoneessa kuiskitaan joskus hämyisistä 

“muista virkavelvollisuuksista”, joita väitetään voitavan osoittaa opettajalle. 

OVTES ei kuitenkaan tunne tällaisia tehtäviä. Sopimuksen mukaan opettajan 

työ koostuu 1. vesoista, 2. opetusvelvollisuuden määrittämistä oppitunneista 

(sisältäen tuntien esi- ja jälkityön ja arvioinnin), 3. ys-ajasta ja 4. erilliskorvat-

tavista tehtävistä. Periaatteessa kaikki työtehtävät pitäisi pystyä sijoittamaan 

johonkin näistä kategorioista. Esimies voi toki yllättävissä tilanteissa määrätä 

opettajan esimerkiksi sijaistamaan tai vaikka mukaan johonkin hankkeeseen, 

mutta näistä töistä pitäisi saada rahallinen tai ajallinen korvaus. 

Yhteissuunnitteluaika on kategorioista ongelmallisin, koska sitä ei aina suunni-

tella ja seurata tarpeeksi. Maksimituntimäärän ylitys on sopimusrikkomus, 

joka jää seuraamuksitta / korvauksitta, jos yhteissuunnitteluaikaa ei seurata.  

Kouluissa tehtävät ys-aikasuunnitelmat ovat hyvin usein kaikille opettajille 

samat eivätkä huomioi esimerkiksi oppilasainesta, joka vaikuttaa olennaisesti 

kodin ja koulun ja moniammatillisen yhteistyön määrään. Oppilasaines vaih-

telee kunnasta, kaupunginosasta, koulusta ja luokasta riippuen. Alueilla, joilla 

on paljon tuen tarvetta ja S2-oppilaita, palavereihin, kokoustamiseen ja muu-

hun aikuisten väliseen yhteistyöhön menee leijonanosa ys-ajasta. Kodin ja 

koulun yhteistyön määrä on vähemmän työllistävälläkin ryhmällä iso, koska 

esimerkiksi arviointikeskustelut ja niihin valmistautuminen sekä Wilma-

viestittely vievät aikaa. Tästä syystä viikoittaisia kahden tunnin kokouksia ei 

pitäisi järjestää kuin vain tarpeen tullen, esimerkiksi kerran kuussa, sillä pa-

himmillaan tyhjää täynnä olevat pakkokokoukset takaavat sen, että ys-aika 

ylittyy eikä olennaiseen jää aikaa. 

Ys-aika ja luokanvalvojan tehtävät näyttävät menevän myös ajoittain sekai-

sin. Asian ei kuitenkaan pitäisi olla monimutkainen, sillä OVTES määrittelee 

esimerkiksi kodin ja koulun ja muiden tahojen sekä viranomaisten välisen yh-

teistyön ys-ajaksi. Esimerkiksi vanhempainillat ja arviointikeskustelut ovat ys-

aikaa. Luokanvalvojan korvaus ei kata kaikkia luokanvalvojan tehtäviä; se on 

eräänlainen vastuukorvaus siitä, että opettaja tutustuu valvontaluokkaansa, 

huolehtii, edustaa, tarkkailee ja valvoo oppilaitaan.  
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Opettajien pitäisi seurata omaa yhteissuunnitteluajan käyttöään, sillä ys-ajan 

kirjaaminen antaa tärkeää tietoa niin opettajalle kuin työnantajallekin. Jos ys

-aika uhkaa täyttyä ennen lukuvuoden loppua, olisi hyvä lähestyä jo hyvissä 

ajoin rehtoria, joka vastaa koulun ys-aikasuunnittelusta. 

OAJ:n laatimat yksityiskohtaisemmat ys-aikaohjeet löytyvät mm. OAJ:n net-

tisivuilta. 

Olemme tänä syksynä keskustelleet perusopetuksen johtaja Ilkka Kalon kans-

sa ylittyvästä ys-ajasta ja mahdollisista ratkaisuehdotuksista. Asiaan palataan 

tammikuussa. 

VOAY:n hallituksen jäsenet 

Kirsi Hietanoro-Backman ja Leena Ronkainen 
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Ensin ihminen, sitten opettaja 

Työnohjaaja, työyhteisövalmentaja ja eri-

tyisopettaja Stina Akola piti lauantaina 

29.10.2022 VOAY:n yhteysopettajille kaksi-

tuntisen koulutuksen opettajien työhyvin-

voinnista Scandic HUB -hotellissa Helsingis-

sä otsikolla Kun mikään ei riitä ja kaikki 

käy! Koulutuksen pääteemoina olivat rajo-

jen asettaminen opettajien omalle suoritta-

miselle ja vähemmän tekeminen. Stina Ako-

la käsitteli koulutuksessa kysymystä siitä, 

mitä meiltä oikeasti odotetaan ja milloin 

opettajan oma sisäinen ylisuorittaja ottaa 

vallan. Avain asian selvittämiseen voi löy-

tyä oman toiminnan ajureita tutkimalla: 

mikä saa opettajat esimerkiksi tekemään 

töitä iltaisin ja viikonloppuisin? 

Asioihin on mahdollista 

vaikuttaa kahdella tapaa: 

ensinnäkin muuttumalla 

itse, toiseksi olosuhteita 

muuttamalla. Ei kuiten-

kaan riitä, että itse muu-

tut, vaan olosuhteiden 

tulee aina muuttua myös. 

Olosuhteiden muutos 

mahdollistuu esimerkiksi 

keskustelemalla esihenki-

lön kanssa tai työyhteisön 

kesken. Työhyvinvointi 

on aina työyhteisön yh-

teinen asia. 
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Opettajien työssäjaksamisen kannalta keskeistä on pysähtyminen. Työpäiviin 

tulisi järjestää mahdollisuus tauoille. Viime aikoina monissa opettajainhuo-

neissa on havahduttu siihen, että opettajat eivät enää samalla tavalla ko-

koonnu kahvikupin äärelle juttelemaan, osin johtuen koronarajoitusten vaa-

timista uusista työtavoista. Tällä on negatiivisia vaikutuksia työhyvinvoinnin 

ja esimerkiksi uusien opettajien “sisäänajossa” taloon. Myös yksilöllä on vas-

tuu huolehtia omista tauoistaan! Opettajat ovat usein itse itselleen vaativia ja 

haluavat pitää narut käsissään. Päiviin voi lisätä myös mikrotaukoja: ottaa 

hetki aikaa itselle työpaikalla, kotimatkalla tai kotona. Mikrotaukojen aikana 

voi mm. pohtia omia voimavaroja, mikä lisää niitä ja mikä puolestaan kulut-

taa niitä. 

Toinen paljon keskustelua herättänyt teema oli vähemmän tekeminen. Kaik-

kiin asioihin emme voi vaikuttaa, emmekä kaikissa asioissa voi vähentää 

omaa työmääräämme. Akola kannusti keskittymään niihin asioihin, joihin 

voimme vaikuttaa. Opettajien kannattaa pohtia ja priorisoida, mitkä ovat 

niitä asioita, joihin kukin voi ja haluaa olla vaikuttamassa. Rajauksen teko 

voi olla epämieluisaa, koska aika moni olisi mieluusti vaikuttamassa mahdol-

lisimman moneen asiaan. Akola muistutti, että kun tiedät sanoessasi EI, että 

mille sanot KYLLÄ, se auttaa pitämään rajoja. Jokaisen on tärkeää muistaa, 

että on ensisijaisesti ihminen, sitten vasta opettaja. Opettajuuden alttarille ei 

kannata uhrata omaa elämäänsä.  

Eeva Lohela 
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Tule mukaan! 

OAJ järjestää jäsenilleen toimintaa monilla eri tasoilla: alueyhdistykset, pai-

kallisyhdistykset ja opettajayhdistykset järjestävät – edunvalvontaa unohta-

matta – erilaisia tapahtumia ja etuja jäsentensä hyväksi. Vantaalaisille 

opettajille tämä tarkoittaa sitä, että he voivat osallistua sekä VOAY:n että 

Vantaan paikallisyhdistyksen ja OAJ Pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen 

järjestämiin tapahtumiin. VOAY:n järjestämistä tapahtumista tiedotetaan 

yhdistyksen netti- ja Facebook-sivuilla ja lisäksi tapahtumista lähetetään tietoa 

yhteysopettajille, joiden tehtäviin kuuluu toimia tiedon välittäjinä oman kou-

lunsa jäsenille. Pyrimme myös parhaamme mukaan tiedottamaan Vantaan 

paikallisyhdistyksen ja pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen tapahtumista. 

VOAY järjestää erilaisia koulutuksia sekä jäsenille ylipäätänsä että yhteysopet-

tajille erityisesti. Tämä syksynä järjestettiin yhteysopettajakoulutus Helsingissä 

ja jäsenkoulutus opettajan oikeuksista ja velvollisuuksista Aviapoliksessa Van-

taalla. Lisäksi järjestämme erilaisia työhyvinvoinnin ylläpitoon liittyviä tapah-

tumia. Syksyn alkuun ovat oman paikkansa vakiinnuttaneet opettajien kou-

lunaloitusta juhlistavat elobileet, joissa on mahdollisuus tavata kollegoja eri 

kouluilta hyvän ruoan ja ohjelman merkeissä. Marraskuisin juhlistamme vuo-

den aikana 50 tai 60 vuotta täyttäneitä jäseniämme myös hyvän ruoan ja 

ohjelman parissa. Kuvat tämän vuoden juhlista otti Maarit Salo-Korkalainen. 
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OAJ-sovellus tuo OAJ:n taskuusi 

Löydä tärkeät OAJ-palvelut omasta puhelimestasi! OAJ-sovelluksesta löydät 

muun muassa jäsenkortin, jäsenedut, Fiilismittarin, vakuutustiedot, ajankoh-

taiset uutiset ja blogit, Opettaja-lehden, tärkeää tietoa työelämästä ja tietysti 

myös OAJ:n sähköiset palvelut.  

Näin lataat sovelluksen 

Avaa puhelimen selain ja kirjoita osoite https://app.oaj.fi 

Lue asennusohjeet alhaalta ensin kokonaan läpi. Lisää sovellus puhelimen ko-

tinäytölle ohjeiden mukaisesti. Avaa sovellus ja kirjaudu jäsentunnuksilla, 

pankkitunnuksella tai mobiilivarmenteella. 

Sovellus toimii Android- ja IOS-käyttöjärjestelmissä. Suosittelemme pitämään 

puhelimen selaimen ajan tasalla.  

Jäsenkortti uudistuu vuoden 2023 alussa 

Muovikortti jää historiaan vuodenvaihteessa, kun jäsenkortti siirtyy pysyvästi 

OAJ-sovellukseen. Jäsenkortti toimii jo nyt puhelimissa, joten sovellus kan-

nattaa ladata valmiiksi odottamaan vuoden alkua! Jäsenet, joilla ei ole älypu-

helinta, voivat hankkia itselleen paperin todistuksen kortista vuoden vaihtu-

essa. 

Lähde ja tarkemmat tiedot:  

https://www.oaj.fi/jasenyys/oajn-verkkopalvelut/oaj-sovellus/ 

Kuva: Maija Kauppila 
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Tutustu jäsenetuihisi 

 https://www.voay.fi/jasenedut/kulttuuria/ 

 https://www.voay.fi/jasenedut/urheilua/ 

 https://www.voay.fi/jasenedut/muita-jasenetuja/ 


