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Yhteysopettajakoulutuksen kuulumiset 

Lauantaina 11.3. järjestettiin VOAY:n kevään yhteysopettajakoulutus. Koulutus-

päivä pidettiin Sokos Hotel Flamingossa. Päivä alkoi omalla puheenvuorollani, 

jossa pohdin opettajien työssä jaksamista 

uusien Kunta10 -tutkimuksen tulosten va-

lossa. Positiivinen tulos oli se, että kunta-

työntekijöiden saama tuki esimiehiltä on 

kasvanut. Huolta herätti se, kuinka moni 

kokee työmäärän nousseen yli oman sieto-

kyvyn. (Näistä tarkemmin uudessa Vopetta-

jassa.) Sen lisäksi moni koki, että heillä ei ole kovin suurta mahdollisuutta vai-

kuttaa omaa työtään koskeviin muutoksiin. Tämän tiedon pohjalta on tärkeää, 

että VOAY:n jäsenet ottavat ajoissa yhteyttä yhdistyksemme aktiiveihin, jotta 

pystymme mahdollisimman tehokkaasti vaikuttamaan yhä haasteellisemmaksi 

muuttuvaan työskentely-ympäristöömme. Lopuksi muistutin myös kuntavaa-

leista ja sen tärkeydestä, että opettajat äänestäisivät koulutusmyönteisiä ehdok-

kaita.  

Seuraavana vuorossa oli erityisasiantuntija Marjo Kenttälä Kehittämiskeskus 

Opinkirjosta. Hän kertoi meille esimerkkejä Opinkirjon erilaisista materiaa-

leista. Opinkirjon materiaaleista löytyy mm. apua osallisuus- ja yrittäjyyskasva-

tukseen sekä yhteiskunnallisten teemojen opettamiseen. Uutena aihealueena 

oli vielä muotoilukasvatus. Opinkirjon tarjontaan kannattaa tutustua tarkem-

min osoitteessa opinkirjo.fi. 

OAJ:n toimistolta olimme tällä kertaa saaneet paikalle järjes-

töjohtaja Pasi Pesosen. Hän kertoi kattavasti opetusalan ajan-

kohtaisista asioista. Saimme hänen esityksessään kuulla mm. 

vuosityöaikakokeilusta ja kilpailukykysopimuksesta (kiky). 

Hän esitteli myös OAJ:n järjestörakennetta ja yleisesti järjes-

tön toimintaa. Jäseniä muistutettiin omien jäsentietojensa päi-

vittämisestä ja ajan tasalla pitämisestä. Jokaisen jäsenen olisi 

hyvä käydä säännöllisesti OAJ:n omilla jäsensivuilla.  

http://news.cision.com/fi/tyoterveyslaitos/r/kunta10-tutkimus--johtaminen-kunnissa-parantunut,c2169225


Lounaan jälkeen olivat vuorossa luottamusmiesryhmät ja tällä kertaa ryhmät 

kokoontuivat opettajaryhmittäin. Tämä vaikutti oikein toimivalta ratkaisulta, 

jotta ryhmän kokoontumisaika saatiin kokonaisuudessaan käytettyä kaikkia 

ryhmäläisiä koskettaviin aiheisiin. Luottamusmiesryhmien jälkeen pääluotta-

musmies Sami Markkasen puheenvuoron pääaiheena oli yhteissuunnitteluaika. 

Aiheesta olisi voinut kuulla ja keskustella pidempäänkin kuin aikaa oli käytettä-

vissä. Se on aihe, josta tulemme varmasti tiedottamaan vielä lisää kevään kulu-

essa. 

Annika Arstila-Aaltonen 

VOAY:n puheenjohtaja 

puh.050-409 6456 

 

Pääluottamusmies tiedottaa 

Yhteissuunnitteluajan käyttö perusopetuksessa 

Yhteysopettajakoulutuksessa käsiteltiin OAJ:n toimittamaa kalvosarjaa, jossa 

esiteltiin aikaisemmin YT-aikana tunnettuun työaikaan liittyviä huomioita. 

Näitä selventämään OAJ on lähettänyt 16.3.2017 luottamusmieskirjeen, jossa 

mm. pedagogisten asiakirjojen laatimiseen liittyen todetaan seuraavaa:  

Pedagogisten asiakirjojen laatimiseen kuluva 

aika vaihtelee erittäin paljon. Se voi sisältyä 

opettajan ys-aikaan tai muihin virkaan kuulu-

viin tehtäviin. Erityisluokanopettajien ja erityis-

opettajien työmäärä on usein niin suuri, että 

sitä on korvattu esim. opetustunteina tai lisä-

työnä. Kuntien välillä on erilaisia käytäntöjä. 

Lain muutos toi selvästi lisätyötä ilman, että 

siitä olisi sovittu virkaehtosopimuksella. Tältä 

osin olemme ns. harmaalla alueella  

Harmaalla alueella oleilu ei tämän hetkisessä tilanteessa kuulosta erityisen haus-

kalta. Valmisteilla oleva ys-aikaa koskeva ohjeistus huomioi kiky-ajan tuoman 

lisäyksen ja toivomme työnantajan vakavasti pohtineen ajan käytön seurantaa 

ja luovan toimivat käytänteet siihen. Toivomme työnantajan pohtineen myös 

käytänteitä, jotka parhaalla mahdollisella tavalla turvaavat osapuolten oikeute-

tut intressit.  



Inklusiivinen valmistava opetus? 

Rehtorit ovat joillakin kouluilla esitelleet kaupungin suunnitelmia valmistavan 

opetuksen järjestämisestä inklusiivisesti ensimmäisen luokan oppilaille. Asiasta 

on tiedotettu VOAY:n hallitusta. Hallitus ja luottamusmiehet tulevat saamaan 

asiasta lisätietoa ennen asian tarkempaa kommentointia. En kiellä, ettenkö kat-

selisi kysymystä kovin edunvalvonnallisten lasien lävitse ja voitte olla täysin 

luottavaisia sen suhteen, että VOAY:n hallitus on samalla katsantokannalla. 

Olen täysin varma, että valmistavan opetuksen piirissä tulevaisuudessa olevien 

lasten parhaan mahdollisen opetuksen ja oppimisen kannalta on edullista huo-

mioida niin opettajien osaamiseen, jaksamiseen kuin edunvalvontaan liittyvät 

seikat.  Tämänkään kysymyksen suhteen ei kuitenkaan ole syytä hätiköidä, jo-

ten saatuamme tarkemman selvityksen asiaan liittyen, palaamme asiaan. Tämä 

on varmaa. 

Loman lähestyessä 

Mikäli OAJ Vantaan paikallisyhdistys uudistaa keväällä opettajille lähetettävän 

kannanottonsa, ettei opettajien ole syytä mennä koululle ennen ensimmäistä 

vesopäivää, olisi hartain toiveeni, että tätä linjausta ammattiyhdistystoiminnan 

parhaiden periaatteiden mukaan myös noudatettaisiin. Tässä meillä opettajina 

lienee parannettavaa? 

Keväisin terveisin, 

Sami Markkanen   

sami.markkanen@vantaa.fi   

050-3145131 

 

Arkistojen kätköistä:  

Harkinnanvaraiset virkavapaudet 

Meille luottamusmiehille tulee usein harkinnanvaraisiin virkavapauksiin 

liittyviä kysymyksiä. Harkinnanvaraisuudella tarkoitetaan sitä, että työnantaja 

ei ole lain tai sopimusmääräysten perusteella velvollinen myöntämään 

vapaata, vaan ottaa harkinnassa huomioon esim. sen, miten tehtävien hoitami-

nen järjestetään poissaolon aikana. Harkinnanvaraiset vapaat ovat 

yleisesti ottaen palkattomia.  

 



Lähtökohtana on, että palkattomalla virkavapaalla olevalle opettajalle palka-

taan aina sijainen. Tällöin virkavapaus voidaan Vantaalla vakiintuneen 

käytännön mukaisesti myöntää seuraavasti: 

 

1-2 työpäivää: voidaan myöntää ko. työpäivät (esim. to-pe) 

3 työpäivää: voidaan myöntää ko. työpäivät ja yksi vapaapäivä 

(esim. ke-la) 

4-5 työpäivää: ko. työpäivät ja kaksi vapaapäivää (esim. ti-su) 

 

Tätä ohjetta noudatetaan myös ns. arkipyhäviikolla. Lisäksi on tärkeää 

muistaa, että virkavapaus myönnetään yhdenjaksoisena. Ei siis kannata 

hakea palkatonta virkavapaata viikonlopun yli tai loman molemmin puolin, 

koska silloin menettää myös viikonlopun tai loma-ajan palkan. 

Poikkeuksen edelliseen muodostaa kaupungin ohjeistus vapaaehtoisten 

lomien pitämisestä. Jos viranhaltija halutessaan virkavapaata anoo sen ns. 

säästövapaana, palkattomia päiviä ovat vain anotut päivät. Tällöin ei kuiten-

kaan voi palkata sijaista. 

 

Edelleen yli viikon mittaisia virkavapauksia on syytä harkita tarkkaan, 

etenkin ennen lomia. Virkaehtosopimuksessa (OVTES, osio A, yleinen osa 

V luku 32§, 2 mom.) todetaan, että jos opettaja on ollut palkattomalla virka-

vapaalla eikä ole hakenut sitä koulun/oppilaitoksen loma-ajaksi (syys-, 

joulu, urheilu- ja pääsiäisloma), hänellä ei ole oikeutta loma-ajan palkkaan. 



 

Vantaalla työnantaja soveltaa määräystä yli viiden päivän mittaisiin lomaa 

edeltäviin virkavapaisiin. Jos virkavapaa alkaa 1.12.-15.12.2009 välisellä 

ajalla, siitä voi seurata palkan menetys 31.12.2009 asti ja 30.11. alkaen 

anotusta virkavapaasta palkan menetys 6.1.2010 asti. 

 

Useamman kuukauden mittaisen virkavapaan ja esim. vuorotteluvapaan 

hakemiseen on oma ohjeistus. Samoin erillinen ohjeistus on laadittu niitä 

tilanteita varten, jolloin viranhaltija siirtyy toisen työnantajan palvelukseen 

ja hakee virkavapaata esim. koeajaksi. 

 

Jos siis suunnittelet harkinnanvaraisen virkavapaan hakemista, tarkista 

etukäteen, miten pitkäksi aikaa ja millä ehdoilla työnantaja voi sen myöntää. 

Erityisesti kannattaa tarkistaa virkavapaan vaikutukset loma-ajan 

palkkaan. Muistathan myös, että loman jälkeisestä sairauspoissaolosta 

työnantaja vaatii lääkärintodistuksen 

 

Pirita Hellberg 

Varapääluottamusmies 

(Juttu on alun perin julkaistu Vantaan opettajassa 6/2009, mutta tiedot pitävät 

edelleen paikkansa.) 

 

Ajankohtaisia jäsenetuja 

 

Jäsenristeily Tallinnaan 5.6.2017 

1) Päiväristeily Megastarilla kansipaikoin: 

20 euroa / henkilö minimi 10 henkilön ryhmälle 

Voay tarjoaa tulomatkalla päivällisen. 

Meno 5.6. / klo 10.30 – 12.30 

Paluu 5.6. / klo 19.30 – 21.30 

päivällinen klo 19.00 

  



2) Hotellimatka: 

hinta 75 euroa / henkilö minimi 10 henkilön ryhmälle 

Voay tarjoaa lounaan tulomatkalla. 

Meno 5.6. / klo 10.30 – 12.30 Megastar kansipaikoin 

Majoittuminen hotelli Euroopassa kahden hengen huoneissa aamiaisella 

Paluu 6.6. / klo 16.30 – 18.30 Star kansipaikoin 

Lounas klo 16.00 

Ilmoittaudu Voay:n sivujen kautta mahdollisimman pian. 

Vastuullinen matkanjärjestäjä Matkapojat 

 

Teatteria 

Kirka - Surun pyyhit silmistäin 

Peacock-teatterissa lauantaina 22.04.  

2017 klo 13.00 

Rivi 19, jäsenille 29 euroa, muut 49 euroa 

Ilmoittautumiset VOAY:n sivujen kautta 30.3.2017 mennessä. 

Myrskyluodon Maija 

Kaupunginteatterin suuri näyttämö, permanto 

lauantaina 07.10.2017 klo 13.00 

Liput: 2. rivi jäsen 60 euroa ja muut 78 euroa 

torstaina 21.9.2017 klo 19.00 

Liput: 3. rivi jäsen 50 euroa, muut 68 euroa 

Muista mainita päivä, jolle haluat liput.   

Ilmoittaudu Voay:n sivujen kautta viimeistään 16.9.2017 

Lisätietoja: http://www.hkt.fi/ohjelmisto/play.php?name=myrs  

 

  

http://www.hkt.fi/ohjelmisto/play.php?name=myrs


Musikaali 

Cats  

sunnuntaina 22.10 Hartwall Areenalla 

Klo 13 näytös: 

B-liput: rivi 13 ja 14: jäsen 70 euroa, muut 101 euroa 

katsomo 118:  rivi 2 ja 7: jäsen 50 euroa, muut 81 euroa 

katsomo 113:  rivi 3: jäsen 40 euroa, muut 71 euroa 

klo 18 näytös: 

B-liput:  rivi 11 ja 12: jäsen 70 euroa, muut 101 euroa 

katsomo 118:  rivi 3: jäsen 50 euroa, muut 81 euroa 

katsomo 113: rivi 4: jäsen 40 euroa, muut 71 euroa 

Kun ilmoitat varauksesi Voay:n sivujen kautta, niin merkitse vaihtoehto 1 ja 2, 

että heti tiedän, jos liput ovat loppuneet ens. vaihtoehdosta, niin voin katsoa 

seuraavaksi parasta vaihtoehtoa. 

Lisätietoja: 

http://hartwallarena.fi/fi/vierailijat/saapumisohjeet-ja-kartat/katsomokartat 

http://www.livenation.fi/artist/cats-tickets?gclid=CNzFz9O-xtICFYaCsgodY-

AUEOA  

 

Syyslomalla Barcelonaan 

17. – 21.10.2017 

Matkan hinta                               

 

Jäsen 415  euroa ja muut 615€/hlö 

kahden hengen huoneessa  

Hotelli Ronda   House *** 

Yhden hengen huoneen lisä 

170€/hlö                              

Jäsen 470 euroa ja muut 670€/hlö 

kahden hengen huoneessa  

Hotelli Garbi Millenni **** 

Yhden hengen huoneen lisä 

185€/hlö   

Syyslomalla Dubliniin 

16. – 20.10.2017  

Matkan hinta     

                           

jäsen 400 euroa ja muut 600€/hlö 

kahden hengenhuoneessa  

Hotelli Paramount *** 

Yhden hengen huoneen lisä 

150€/hlö 

 

Lisätietoja molemmista matkoista 

VOAYn nettisivuilla www.voay.fi  

 

http://hartwallarena.fi/fi/vierailijat/saapumisohjeet-ja-kartat/katsomokartat
http://www.livenation.fi/artist/cats-tickets?gclid=CNzFz9O-xtICFYaCsgodYAUEOA
http://www.livenation.fi/artist/cats-tickets?gclid=CNzFz9O-xtICFYaCsgodYAUEOA
http://www.voay.fi/

