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Pääkirjoitus 

Kevätlukukausi on loppusuoralla ja on aika kerrata kuluneen lukuvuoden sa-

toa. Yhdistyksen aktiiveja on kuluneena lukuvuonna työllistänyt vaikuttaminen 

muun muassa seuraaviin asioihin: OPS-työ, tuleva ylituntikatto eli ylityön ylä-

raja, digiloikka ja siinä erityisesti koulujen laitevaihdot. Näistä kaikista toi-

vomme syksylläkin töiden taas jatkuessa palautetta ja yhteydenottoja. 

Haluamme kuulla miten uuden OPS:n 

käyttöönotto sujuu ja mitä pulmakoh-

tia vastaan tulee, mutta mielellämme 

jaamme myös onnistumisia ja hyviä 

käytänteitä. Ylituntikaton myötä voi 

tulla lukujärjestyshaasteita, joista halu-

amme kuulla ja niiden ratkaisussa aut-

taa. Digiloikka-asioiden osalta olemme 

Sivistystoimen edustajien kanssa sopi-

neet kokoontuvamme heti syksyllä. Ryhdymme toden teolla purkamaan sol-

mukohtia esimerkiksi laitevaihtoihin ja viipyviin GAFE-tunnuksiin liittyen. Mu-

kaan tapaamiseen kutsutaan myös Tietohallinnon edustajia. 

Lopuksi muistuttaisin uudemman kerran yhdestä asiasta, josta jo Vopettajassa 

kirjoitin eli OAJ:n Vantaan Paikallisyhdistyksen viimekeväisestä kannanotosta 

koskien rekrytointiheikennystä ja sen aiheuttamia seurauksia työn aloittamisen  

ajankohdalle syksyllä. Rekrytointiheikennys-

hän tuli käyttöön viime syksynä, kun uudet 

opettajat aloittivat työsuhteensa Vantaalla 

vasta ensimmäisestä VESO-päivästä eikä 

heillä ollut mahdollisuutta perehtyä tehtä-

viinsä yhtään etukäteen. Uudet opettajat pal-

kataan tänäkin vuonna vasta ensimmäisestä 

VESO-päivästä eli 15.8.2016 alkaen. On tär-

keää, että me jo tehtävissä olevat opettajat 

emme myöskään saavu etukäteen töihin 



vaan osoitamme tukemme uusille opettajille tässä asiassa ja aloitamme työt 

heidän kanssaan samaan aikaan. Samalla osoitamme työnantajalle, että emme 

kannata heidän ratkaisuaan palkata uudet opettajat vasta 15.8. alkaen. Paikal-

lisyhdistyksen kannanotto asiasta on uusittu tälle vuodelle ja se toimitetaan tie-

doksi kouluille yhteysopettajien välityksellä. 

Kiitos kaikille kuluneen lukuvuoden ahkeroinnista ja oikein rentouttavaa kesää! 

Annika Arstila-Aaltonen 

VOAY:n puheenjohtaja 

annika.arstila-aaltonen@eduvantaa.fi 

050-409 6456 

 

Pääluottamusmiehen terveisiä  

 

Sopivasti kesäkeskeytyksen lähestyessä ja kiireen pahimpana aikana yhteysopet-

tajat ovat saaneet tai saamassa niin yhdistyksen kuin luottamusmiestenkin ta-

holta ajankohtaisia viestejä. Toivottavasti nämä viestit saavuttavat opettajat, 

jotka ovat jäseniä. Ja toivottavasti ohjeistusta noudatetaan! 

 

Vuoden 2017 budjetin valmistelu etenee. 

Haastava taloustilanne jatkuu, kuten uutisia 

seuraaville lienee selvää. Perusopetuksen 

opettajat tervehtivät ilolla sitä, että budjet-

tivalmistelussa lähtökohtana on estää ryh-

mäkokojen kasvu. Tämä ei edelleenkään 

ole vähäinen asia; ei etenkään niiden 45 

määräaikaisen opettajan osalta, jotka on 

aikaisemmin palkattu valtiolta tulleen ra-

hoituksen turvin. 

 

Perhevapaiden hakeminen 

 

Kuluvan kevään aikana on käynyt selväksi, että perhevapaiden kohdalla jäsen-

ten on syytä toimia erityisen huolellisesti! On äärimmäisen tärkeää, että perhe-

vapaan käydessä ajankohtaiseksi jäsen perehtyy omatoimisesti OAJ:n jäsensivu-

jen kautta perhevapaita koskevaan ohjeistukseen. Jäsenen tulee kirjautua  
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jäsennumeron ja salasanan avulla jäsensivuille, josta löytyy keskeistä tietoa pal-

velussuhteen ehtoihin liittyen  

Tämän lisäksi jäsenen kannattaa olla hyvissä ajoin ennakolta yhteydessä omaan 

luottamusmieheensä! Ennakoiminen kannattaa tässäkin. Myös taloudellisesti. 

 

OAJ:n jäsensivuille kirjautuminen 

 

Seuraavan OAJ:n sivuilta löytyvän ohjeistuksen mukaan on kaikkien niiden 

syytä toimia, jotka eivät ole kenties ikinä kirjautuneet OAJ:n jäsensivuille: 

 

”OAJ:n jäsensivuille kirjaudutaan jäsennumerolla ja salasanalla. Löydät jäsen-

numeron jäsenkortistasi. Jos et tiedä salasanaasi, voit tilata uuden salasanan 

kirjautumissivun ”Unohditko salasanasi?” -linkin kautta. Voit myös vaihtaa sa-

lasanasi helpommin muistettavaan muotoon ”Haluatko vaihtaa salasanasi?” –

linkin avulla. 

 

Salasana lähetetään automaattisesti jäsenrekisterijärjestelmään tallennettuihin 

yhteystietoihin: matkapuhelinnumeroon ja/tai sähköpostiosoitteeseen. Kun 

olet tilannut salasanan, järjestelmä ilmoittaa, mihin yhteystietoosi viesti lähete-

tään. Mikäli yhteystietosi puuttuvat, ei salasanaa ole mahdollista toimittaa. 

 

Jos yhteystietosi puuttuvat tai ovat vanhentuneet, voit pyytää yhteystietojen 

päivittämistä puhelimitse OAJ:n jäsenrekisteristä tai lähettää sähköpostia osoit-

teeseen kirjautumi-

nen(at)oaj.fi ja laittaa 

sähköpostiviestiin mu-

kaan jäsennumerosi, 

syntymäaikasi, matka-

puhelinnumerosi, säh-

köpostiosoitteesi sekä 

postiosoitteesi. Päivi-

tämme yhteystietosi 

jäsenrekisterijärjestel-

mään ja kerromme, 

milloin salasanan ti-

laaminen on mahdol-

lista.”   



Apua edunvalvontaan kesäkaudella 

 

Luottamusmiehetkin ovat kesäkeskeytyksensä ansainneet, joten voit kesäkes-

keytyksen aikana olla yhteydessä suoraa pääluottamusmieheen mikäli oman 

koulusi luottamusmiestä et saavuta, ja tämän ollessa tavoittamattomissa juhan-

nuksen tienoilta alkaen, voit olla yhteydessä suoraan OAJ:n päivystävään nu-

meroon ohjeiden saamiseksi. 

 

Kesällä viikkojen 23–31 aikana puhelinpalvelua on vain aamupäivisin. Edunval-

vontaan ja palvelusuhteen ehtoihin liittyvää puhelinpalvelua (puh. 020 748 

9780) on päivittäin klo 9.00–11.00 ja lakipalvelua (puh. 020 748 9788) klo 

10.00–11.00. Ja jälleen tylsästi palvelua ainoastaan jäsenille. OAJ:n toimisto on 

suljettuna 16. ja 23.6.2016, eikä puhelinpalvelua silloin ole lainkaan. 

 

Tuntiopettajien tuntimäärät 

 

Ylituntikaton vuoksi on oletettavissa, 

että syksyllä 2016 Vantaalla työskente-

lee aikaisempaa useampi sivutoiminen 

tuntiopettaja. Vaikka KT katsookin oh-

jeistuksessaan, että esimiehen tulisi ky-

syä mainituilta opettajilta heidän mah-

dollisesta toimimisesta muissa oppilai-

toksissa, ei haittaa aiheudu, vaikka kol-

legalta asiaa mahdollisimman pian tie-

dustelisi. 

 

Saadakseen päätoimisuuden edut tuntiopettaja on itse velvollinen ilmoitta-

maan pitämiensä oppituntien kokonaismäärän. Aina tuntiopettajat eivät vält-

tämättä tiedä kaikista oikeuksistaan, joten heiltä on syytä kysyä opettavatko he 

mahdollisesti jossain muussakin oppilaitoksessa. Huomaa, että tuntiopettajan 

on esitettävä tieto muualla annettavista tunneista ennen palvelussuhteen alkua 

etukäteen, jotta ne heti vaikuttaisivat palkkaukseen (Osio A 51 § 4 mom.). 

http://www.kuntatyonantajat.fi/fi/sopimukset/opettajat/yleissivistava-koulu-

tus/Sivut/tuntiopettajan-palkkaus.aspx 

 

Päätoimisen tuntiopettajuuden ehtojen täyttyminen on jäsenen palvelussuh-

teen ehtojen kannalta erittäin edullista! Mahdollisista muutoksista on viivytyk-

settä oltava yhteydessä esimieheen. Näin vältetään etuuksien menettäminen. 



Tärkeää on myös ilmoittaa välittömästi esimiehelle, mikäli alunperin päätoi-

miseksi katsottu palvelussuhde ei muutosten vuoksi sille asetettuja kriteereitä 

täyttäisikään. 

 

Tuleva lukuvuosi tulee jo uuden OPS:n myötä olemaan erityisen haastava 

yleissivistävissä oppilaitoksissa. Ei ole kyse pessimismistä tai ”edunvalvonta-pro-

pagandasta”, jos ennakoi ylituntikaton tuomien heikennysten syksyllä oman li-

sänsä tuovan. Näistä ja muistakin asioista kannattaa sitten olla yhteydessä. 

 

Silti kesän ihanuutta korostavin terveisin 

 

Sami Markkanen 

Pääluottamusmies 

sami.markkanen@vantaa.fi 

050-3145131 
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Kevätarviointia 

Kevätlukukausi on purkissa muutaman loppurutistuksen jälkeen. Sitten koittaa 

se asia, josta niin monet muut työntekijät opettajia kadehtivat. Nimittäin kesä-

loma! Vaikka meillä on virallisesti kesäkeskeytys, niin puhekielessä käytämme 

taatusti jo siitä sanaa kesäloma. Toki muillakin työntekijöillä on lomansa, 

mutta opettajien kesä kirvoittaa usein muissa melko voimakkaitakin mielipi-

teitä. 

Kevätlukukauden loppuun kuuluu oleellisena osana arviointi. Arvioinnin am-

mattilaisille se ei useinkaan tuota mahdottomia vaikeuksia. Opettajat saavat 

myös osakseen erilaista arviointia niin oppilaiden kuin huoltajienkin ja jopa 

toisten kollegojen taholta. Joskus se arviointi on enemmän arvostelua. Se voi 

satuttaa ja ahdistaakin; varsinkin jos sen kokee täysin aiheettomaksi, ja se on 

vieläpä epäasiallista. 

Arvioinnin oleellinen osa on myös itsearviointi. Onko se aikuiselle yhtään hel-

pompaa kuin lapselle tai nuorelle? Peiliin katsominen on joskus rankkaa. Ku-

kaan toinen ei voi ketään toista muuttaa. Onko edes tarpeellista muuttua? Mi-

ten itsensä voisi nähdä toisten silmin? Olenko ollut oikeudenmukainen oppi-

lailleni? Olenko ollut yhteistyökykyinen työkaveri? Olenko kuunnellut myös 

muiden mielipiteitä ja arvostanut niitä? Olenko myös tuonut jotain työyhtei-

sööni? Olenko yrittänyt parhaani? 

Me opettajat uskomme ja kannatamme tietysti kehitystä ja kehittämistä, vaikka 

vauhti toisinaan hirvittääkin. Jokainen opettaja kaipaa myös koulutusta, jotta 

pysyy mukana kehityksessä. Mutta itsensä kehittäminen on muutakin. Se on 

kasvua ihmisenä, joka on vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa. Se on 

työtä, joka ei tule valmiiksi. 

Opettaja on ansainnut lomansa. Kesä on ai-

kaa, jolloin kerätään voimia. Jokainen tekee 

sen omalla tavallaan.Toivonkin kaikkien ke-

räävän varastoonsa niin paljon lepoa, aurin-

koa ja voimia, jotta jaksaa uudella innolla 

aloittaa ensi syyslukukauden. 

Yhteistyöterveisin 

Marja-Leena Jämsén-Mässeli 

Työsuojeluvaltuutettu 

 



VOAY järjestää 

Prison Island 

Prison Island-etu jatkuu 24.6.2016 asti. OAJ:n jäsenkorttia näyttämällä VOAYn 

jäsenet saavat yhden ilmaisen käyntikerran Vantaan Flamingon seikkailuhuo-

neisiin. Paikalle kannattaa kerätä vaikka isompikin porukka, jossa kaikkien ei 

tarvitse olla VOAYn jäseniä – ei-jäsenet vain maksavat normaalin sisäänpääsyn.  

Syksyn työhyvinvointipäivät 

VOAY järjestää jäsenilleen työhyvinvointiin keskittyvän matkan Haikon karta-

nossa 9.-10.9.2016. Päivät ovat perjantai ja lauantai. Matkan hinta jäsenelle on 

30€, johon sisältyy majoitus 2hh huoneessa, illallinen, aamiainen, lähtölounas 

sekä kylpylän ja kuntosalin vapaa käyttö. Suunnitteilla on myös vapaaehtoista 

liikuntaohjelmaa perjantaille.  

Mukaan mahtuu ensimmäiset 60 ilmoittautunutta VOAYn jäsentä. Viimeinen 

ilmoittautumispäivä on 24.8.2016. Ilmoittautua voi sähköpostilla: tiina.j.peso-

nen(at)eduvantaa.fi. Ilmoittautumiseen on liitettävä oma nimi ja yhteystiedot 

sekä koulun nimi. 

Teatteria 

Syksyn teatteritarjonnassa mm. Mielensäpahoittaja ja Minna Canth. Lisätietoja 

teatteri- ja muista esityksistä saa VOAYn nettisivuilta www.voay.fi 

Save the date 

OAJ-PKS järjestää  

Lauantaina 24.9.2016 Hy-

vinvointipäivän  

yhteistyössä Koululiikun-

taliiton ja Elixian kanssa. 

  

Paikka: Akavatalo, Pasila 

Luennoitsijana mm. Jutta 

Gustavsberg  

Lisätietoa tapahtumasta 

tulee myöhemmin.  

 


