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Yhteisen opettajuuden asialla 

 

- yhteistä etuamme valvomassa Vantaan trio Hellberg, Kinnunen ja Pesonen 

 

Opetusalan Ammattijärjestön valtuusto kokoontui kevätkokoukseen Pasilan 

Akavatalolla 11.-12.5.2017. Valtuuston kokouksissa jäsenten valitsema satavii-

sikymmentähenkinen valtuusto käyttää järjestön ylintä vaikutusvaltaa. Tämän 

kokouksen käsiteltävät asiat liittyivät vahvasti järjestömme talouteen, koska 

asialistalla olivat tilinpäätöksen sekä jäsenmaksujen vahvistaminen. Lisäksi 

saimme kuulla tietopaketit OAJ:n toimistolta, runsaasti puheenvuoroja ken-

tältä, sekä kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläisen tervehdyksen. 

Alkuun järjestömme puheenjohtaja Olli Luukkainen piti herättelevän avauspu-

heenvuoron, jossa otettiin jo tiukasti kantaa syksyn sopimusneuvotteluihin. 



Luukkaisen mukaan alamme palkkaus ei vastaa läheskään työn vaativuutta eikä 

opettajien korkeaa koulutustasoa, joten peruspalkkoja pitäisikin korottaa sa-

doilla euroilla. Kysymys kuuluikin, mitä valtuusto tai koko kenttä olisi valmis 

tekemään yhteisten tavoitteiden eteen. Ministeri Vehviläinen korosti omassa 

tervehdyksessään opettajien ja koulujen keskeistä 

roolia kansakunnan keskeisimpien arvojen, sivis-

tyksen ja inhimillisyyden, vaalimisessa. Ministeri 

kehotti myös kuntien uusia valtuutettuja lunasta-

maan nyt omat vaalilupauksensa sivistyskuntien yl-

läpitämisestä. 

Pääsimme kuulemaan tiiviit katsaukset OAJ:n toimistolta. Edunvalvontaosas-

tolla valmistaudutaan jo seuraavalle neuvottelukierrokselle ja työstetään jäse-

nistön käyttöön työajanseurantavälinettä. Konkreettista oli myös kuulla, että 

82% uusista opettajista palkataan ensi lukuvuonna 1.8. alkaen. Vantaa haluaa 

siis harmillisesti kuulua siihen kuntien vähemmistöön, jotka kohtelevat uusia 

opettajia epäoikeudenmukaisesti. 

Järjestöosastolla on puolestaan edelleen mietitty kentän tukemista jäsensuhtei-

den hallinnassa sekä panostettu laadukkaisiin jäsenetuihin. Uutena tarjolla on 

myös lyhytaikaisia vaihtuvia kampanjaetuja, joita kannattaa käydä bongaa-

massa OAJ:n kotisivuilta, Facebookista tai Opettaja-lehdestä. 

Koulutuspolitiikan osastolla uskottiin vahvasti koulutusleikkausten vuosikym-

menten olevan takanapäin ja nyt odotetaan vuorostaan selkeitä satsauksia 

osaamiseen. Kuntavaalit olivat koulutusvaalit ja sen osalta työ jatkuu edelleen 

vaikuttamalla uusiin kuntapäättäjiin. Koko 

maan valtuutetuista 8% on OAJ:n jäseniä, 

yhteensä opettajataustaisia valtuutettuja 

on yli 700. Keskiössä on viime aikoina 

vahvasti ollut leikkurin alla oleva amma-

tillinen koulutus, jossa OAJ:n tärkein 

viesti on pätevän opettajan rooli arvioijana 

ja ohjaajana. Peruskoulun tasa-arvo halutaan 

pelastaa ja varhaiskasvatuksessa lisätä osallisuutta sekä parantaa laatua. Lukio-

koulutuksen osalta OAJ edellyttää perusteellista selvitystyötä ennen uuden lu-

kiolain voimaantuloa.   

Kentän puheenvuoroissa nousi korostuneesti esiin huoli ammatillisen koulutuk-

sen tilasta ja etenkin ammatillisten opettajien työllistymisestä. Lisäksi kuulimme 



vahvoja puheenvuoroja lastentarhanopettajien siirtämisestä opetusalan sopi-

mukseen, asiasta joka on ollut esillä useita vuosia. Kaikilla opetuksen tasoilla 

keskusteluun nousi opettajien työmäärän lisääntyminen ja sen vaikutukset työs-

säjaksamiseen. Puheisiin nousivat kolmiportaisen tuen piirissä olevien oppilai-

den työllistävä vaikutus, jatkuvasti lisääntyneet kirjalliset työt, KIKY-tunnit, 

maahanmuuttajaoppilaiden kirjo opetuksessa ja rehtoreiden työssäjaksaminen. 

Puheenvuoroissa korostui kuitenkin yhteinen opettajuus, jossa opetustyö näh-

tiin jatkumona varhaiskasvatuksesta aina jatko-opintoihin saakka. OAJ:n toi-

mistoa kiiteltiin useampaan otteeseen valppaasta edunvalvontatyöskentelystä. 

 

Valtuusto vahvisti tilinpäätöksen ja jäsenmaksut, todeten järjestön jäsentuotto-

jen ja menojen olevan tällä hetkellä hyvässä suhteessa. Järjestön sijoitus-

tuotoista oltaisiin valmiita laittamaan rahaa lisätyövoiman palkkaamiseen 

edunvalvontatyöhön. 

Nykyinen valtuusto kokoontui nyt toiseksi viimeiseen kokoukseensa. Kuluvan 

valtuustokauden viimeinen kokous järjestetään 15.–17. marraskuuta. Ensi maa-

liskuussa jäsenet valitsevat keskuudestaan uudet valtuutetut. Kiinnostaisiko si-

nua valtakunnallinen edunvalvontatyö? Tule syksyllä aloittajaisiksi mukaan 

ammattiyhdistystoimintaamme, rivimme kaipaavat aina vahvistusta.  

Luottamuksesta kiittäen, 

Tiina Pesonen, Pirita Hellberg ja Kari Kinnunen 



Pääluottamusmiehen näppäimistöltä 

Vaikka kesän lähestymiselle ei voi korkeinta arvosanaa antaa, on kesäkeskey-

tyksen aika uhkaavasti lähestymässä. Olkoonkin ettei lukuvuoden 2017-2018 

liiallinen ajattelu kesäkeskeytyksen aikana välttämättä ole järkevää, on syytä jo 

nyt muistaa, että tulevana lukuvuonna KIKY-ajan lisäys nostaa vuotuisen ys-

ajan 126 tuntiin ja varmaankin kaikkien mielestä on edullisinta, jos opettajille 

esitellyn ohjeistuksen suhteen suunniteltu ys-ajan käyttö ei kanna mukanaan 

kaikkea sitä menneisyyden painolastia, joka edeltäneeseen YT-aikaan liittyi.  

Isyysvapaasta 

Haluamme myös muistuttaa tässä isyysvapaata koskevista muutoksista, jotka 

ovat astuneet voimaan 1.3.2017 alkaen. Erityisesti kannattaa muistaa, että 

isyysvapaata hakiessaan lauantai- ja sunnuntaipäiviä ei lasketa isyysvapaaseen, 

jollei isä halua niitä hakea. Ja miksipä haluaisi, voisi joku aiheellisesti ihmetellä. 

Tämän 3.5.2017 luottamusmieskirjeessä mainitun ohjeistuksen suhteen on 

syytä kiittää lukioiden luottamusmies Matti Jussilaa.  

Sairastaminen kesäloman aikana 

Opetusvelvollisuustyöaikaan ei kuulu 

mahdollisuutta siirtää kesäloman pitä-

mistä sairauden vuoksi, koska meillä ei 

ole vuosilomaoikeutta. Eli kesä voi ku-

lua sairastellessa. Laastarina olkoon se, 

että opettajilla on oikeus saada lasken-

nallisen vuosiloman aikaan - 16.6. al-

kava – osuneen sairausloman ajalta 

Kelan sairauspäivärahaa. Tätä kukin 

harkintansa mukaan lääkärintodistuksella Kelalta hakekoon. Tästä huolimatta 

en olisi kesäkeskeytyksestä opettajia vuosilomalain piiriin hevillä siirtämässä.  

Luottamusmieskauden jatkaminen 

Syytä lienee mainita sekin, että JUKO on päättänyt jatkaa kuntiin ja kuntayhty-

miin sote- ja maakuntauudistuksen alkamisen jälkeen jäävien luottamusmiesten 

voimassaolevaa luottamusmieskautta jatkettavaksi vuodella 31.7.2019. Koska 

päätöksen perusteena olevien syiden osalta on muutamia vielä avoinna olevia 

seikkoja, on ilmoitettu, että JUKO tulisi tällaisessa tilanteessa arvioimaan jatko-

päätöstä uudelleen.  



Lomarahojen leikkaus 

Olen jokseenkin varma, että useammalle kuin yhdelle opettajalle tulee yllätyk-

senä se, että Kikyn myötä lomarahoja tullaan leikkaamaan julkisella sektorilla 

30%. Sama toistuu vuosina 2018 ja 2019. Tämä tapahtuu sitten kaikissa kun-

nissa, joten tämän kurjuuden suhteen emme ole yksin. Jos muiden ahdingosta 

joku lohdutusta saisi.  

Uusien opettajien palkkauksessa epäkohta – solidaarisuutta tarvitaan 

Valittaen on todettava ihan Vantaalainen epäkohta, eli uusien opettajien palk-

kaus ensimmäisestä veso-päivästä lähtien. Mutta olen varma, ettei asian suh-

teen ole meillä tai Espoossa ole tehty päätöstä sen kanssa kohtaloonsa tyytyen 

totutella elämään. Ja ei sitten mennä kouluun ennen ensimmäistä vesoa! Pidet-

täköön tätä vaikka solidaarisuusharjoitteena eteen tulevia tarpeita silmällä pi-

täen. 

Sijainen, varmista työttömyysturvasi 

Ainoastaan lukuvuoden oppilastyöajaksi palkattujen opettajien on syytä var-

mistaa kuinka toimia, jotta mahdollinen työttömyysturva tulisi turvatuksi. Ai-

heesta löytää mm. Opettaja-lehdestä ajantasaisimman tiedon.  Ohessa linkki 

opettajien työttömyyskassan sivuilta: https://www.opetk.fi/ajankohtaista/artik-

kelit/ansiopaivarahan_askelmerkit_mita_miten_ja_milloin.2634.news  

Inklusiiviset valmistavat ekaluokat? 

Kysymys inklusiivisten valmistavien ekaluokkien opettajia koskien on työnanta-

jan tiedossa ja jahka ilmoitettavaa sen suhteen on, asiasta tiedotetaan. 

Olemme kovin kovasti sitä mieltä, että inklusiivisen ekaluokan opettajana toi-

miminen on palkkauksessa huomioitava tekijä. Jos joku on sitä mieltä, ettei 

näin ole, on väärässä. 

  

https://www.opetk.fi/ajankohtaista/artikkelit/ansiopaivarahan_askelmerkit_mita_miten_ja_milloin.2634.news
https://www.opetk.fi/ajankohtaista/artikkelit/ansiopaivarahan_askelmerkit_mita_miten_ja_milloin.2634.news


Mistä apua kesän aikana? 

Koska kesä jo lähestyy, on syytä tuoda esille se, että myös luottamusmiehet 

noudattavat itseään koskevia sopimusmääräyksiä. Ainakin toivon kovin, että 

luottamusmiehetkin sallivat itsellensä tarpeellisen ja välttämättömän toipumi-

sen niin opetustyön kuin toisinaan sangen kuluttavaksikin kuvailtavien luotta-

musmiestehtävien suhteen.  Ja pääluottamusmiehelle voi varmaankin soittaa 

kesän alussa. Mutta avutta eivät jäsenet jää, josta todisteena seuraava: 

”Kesällä viikkojen 23–31 aikana puhelinpalvelua on vain aamupäivisin. 

Edunvalvontaan 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. 

OAJ:n toimisto on suljettuna 22.6.2017, eikä puhelinpalvelua silloin ole lain-

kaan. Puhelinpalvelu on tarkoitettu ensisijaisesti jäsenille.”  

 

Ansaittua kesäkeskeytystä kaikille jäsenille! 

Sami Markkanen 

 

Harkinnanvaraisten virkavapauksien myöntä-

miseen järkeä ja oikeudenmukaisuutta 

 

Kevään kynnyksellä luottamusmiehet ovat vastaanottaneet kysymyksiä, jotka 

koskevat harkinnanvaraisia virkavapauksia. Nimensä mukaisesti harkinnanva-

raisen virkavapauden myöntämiseen liittyy sen myöntämisestä päättävän esi-

miehen harkinta, jonka tulee perustua lakien, virka- ja työehtosopimusten, 

kaupungin ja toimialan ohjeiden ja linjausten mukaiseen päätöksentekoon.  

Työnantaja ohjeistaa esimiehiä huomioimaan palveluntuotannon tarpeet ja 

päätöksen taloudelliset vaikutukset. Jäsenen tulee ehdottomasti hakea virkava-

pautta hyvissä ajoin, jotta tilanteen ja eri vaihtoehtojen pohtimiselle jää riit-

tävä aika. Suosittelen myös lämpimästi keskustelemaan varhain lähiesimiehen 

kanssa suunnitelmista hyvän yhteistyön hengen ja avoimuuden mukaisesti.  

Vantaan kaupungin yleisenä linjauksena on, että harkinnanvaraisia vuoden kes-

täviä virkavapauksia myönnetään vain erityisin perustein. Periaate on voimassa 



myös kaupungin sisällä tapahtuvissa siirroissa. Lainkaan haluamatta puuttua esi-

miesten harkintaan, on syytä korostaa harkinnanvaraisten virkavapauksien 

merkitystä työntekijöiden ammattitaidon kehittymisen ja työssä jaksamisen nä-

kökulmista. Virkavapaus voisi huomattavasti edesauttaa edellä mainittuja seik-

koja ja hyödyttää näin myös työnantajaa. 

Harkinnanvaraisten virkavapauksien suhteen tulee työnantajan kohdella työn-

tekijöitä tasapuolisesti.  Joudun kuitenkin toteamaan, että epätasapuolisen 

kohtelun toteennäyttäminen on sangen haastavaa - vaikka samassa yksikössä-

kin henkilölle olisi myönnetty harkinnanvarainen virkavapaus. Harkintaa käyt-

tävien esimiesten tulee kyetä perustelemaan päätöksensä, etenkin tilanteissa, 

joissa virkavapautta ei myönnetä. Ja esimiehen ei tule kokea perustelupyyntöä 

itseensä kohdistuvana kritiikkinä tai epäluottamuksena.  Sama koskee kaikkia 

luottamusmiesten yhteydenottoja esimiehiin.  Luottamusmiehet eivät kiistä esi-

miesten velvollisuutta noudattaa saamiansa työnjohdollisia määräyksiä ja nii-

hin liittyviä linjauksia!  

Koen aidoksi epäkohdaksi sen, että Vantaa eräistä muista lähiseudun kaupun-

geista poiketen ei myönnä vuoden kestäviä virkavapauksia opettajille, joilla on 

toistaiseksi voimassa oleva palvelussuhde muualla. Olen saanut yhteydenot-

toja, joissa linjausta on verrattu turpeeseen sitomiseen. En ole pohdintaa ku-

monnut. Uuteen palvelussuhteeseen sisältyy työntekijän kannalta riskejä. Esi-

merkiksi palvelussuhteen koeaika on tällainen. Jos satut kuulumaan opettaja-

ryhmään, jonka työllisyystilanne on vaikea, voi kynnys nousta kaupungin vir-

kavapauksia koskevan linjauksen vuoksi todelliseksi esteeksi. Tunne siinä sitten 

työn iloa ja kehitä toimintaasi. Liikkuvuuden mahdollistamisella on haittansa 

mutta sen tuomat hyödyt olisivat kustannuksia aiheuttamatta huomattavasti 

suuremmat. Jääkö vantaalaisen opettajan vaihtoehdoksi pyytää palvelussuh-

teensa toisen työnantajan palveluksessa määräaikaisena, ja uskoa siihen, että 

hänet valitaan tämän jälkeen kyseiseen tehtävään toistaiseksi, eikä tuon määrä-

aikaisuuden vuoksi uusi työnantaja määrää palvelussuhteen alkuun koeaikaa? 

Tätäkö on järjen käyttö digiloikan aikakautena? Tätäkö on työntekijän valin-

nanvapaus? 

Erityisen kohtuuttomalta harkinnanvaraisen virkavapauden epääminen tuntuu 

niiden opettajien kohdalla, jotka haluavat virkavapaata esimerkiksi sisäilmaan 

liittyvien seikkojen vuoksi. Aina ei työnantajankaan kannattaisi toimia kuten 

voi, vaan kuten on järkevää ja oikeudenmukaista. 

Jukka Mölsä 

Luottamusmies  



Syksyllä tapahtuu taas – SAVE THE DATES 

 

Elokuu Elobileet – uusi lukuvuosi 

käyntiin hyvällä sykkeellä 

18.8.17 

jäsenet VOAY Vanha Bäckby, Viertola 

Syyskuu Uusien yhteysopettajien ilta 

26.9.17 

yhteysopettajat VOAY VOAY:n toimistotilat, 

Talkootie 7 

 VOPE-koulutus 16.-17.9.17 jäsenet PKS Siuntion kylpylä 

 Syksyn työhyvinvointipäivät 

TYHY 29.-30.9.17 

jäsenet VOAY Hotelli Nuuksio,  

Kirkkonummi 

Lokakuu Palkkauksen- ja työajan kie-

muroita selvemmiksi 3.10. 

jäsenet VOAY VOAY:n toimistotilat, 

Talkootie 7 

 

 Uusien opettajien ilta 

(tarkempi aika tulee syksyllä) 

uudet opettajat PY VOAY:n toimistotilat, 

Talkootie 7 

 

 VOAY:n syyskokous 

(tarkempi aika tulee syksyllä) 

jäsenet VOAY VOAY:n toimistotilat, 

Talkootie 7 

 

 NOPE-koulutus  

(tarkemmat tiedot julkaistaan elo-

kuussa mm. Opettaja-lehdessä) 

jäsenet, jotka 

ovat alle 35-

vuotiaita tai on 

alle 5 vuotta 

työkokemusta 

OAJ Paikka avoin 

Marraskuu Yhteysopettajakoulutus 3.-

5.11.17 

yhteysopettajat VOAY Tukholman risteily 

 KOPE-koulutus 4.-5.11.17 

 

 

 

jäsenet, jotka 

ovat yli 40-

vuotiaita/yli 15 

vuotta opetus-

alalla työsken-

nelleitä 

PKS Tallinna 

Joulukuu     

 

VOAYn hallitus toivottaa  

kaikille aurinkoista ja  

varsin virkistävää 

kesäkeskeytystä 


