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Helsinkiläinen 
näkökulma opettajan 

edunvalvontaan!

OAJ:n 
järjestövalmiustilaisuus

17.2 Akavatalon valopihalla on erit-
täin tärkeä järjestötilaisuus. Saat 
tietää missä tällä hetkellä mennään 
yhteiskunnassa ja mitä tapahtuu 
”yhteiskuntasopimus”rintamalla, 
mihin varaudumme ja mitä seuraa.  
Saavu opekavereinesi mukaan ja tulkaa 
kuulemaan ajantasaisin tieto opettaji-
en työehtojen tulevaisuudesta. Ilmoit-
tautumisaikaa on jatkettu osoitteessa 
http://oajpaakaupunkiseutu.fi/tapah-
tumat-kauppa/

Yhteysopettajille:

• Yhteysopettajalaivaseminaari  
pidetään 4.3.-6.3.2016, Viking 
Line

Tyhjät tuolit tarjoaa 
keväälle 2016

• -Laskettelumatka Tahkolle 11.3.-
13.3.2016

• -Hangmen 16.3.2016, Kansalliste-
atteri

• -Kylpylämatka Tallinnaan 18.3.-
19.3.2016

• -Jari Sillanpään konsertti 3.4.2016, 
Vantaan Energia  Areena

• -Pieni merenneito 7.4.2016, Kan-
sallisooppera

• -Myrskyluodon Maija 9.4.2016, 
Lahden kaupunginteatteri

• -Viron kartano- ja saarikierros 6.6.-
10.6.2016.

PALVELUSUHTEEN EHDOT KATEISSA - 
ETÄ- JA VERKKO-OPETUS

OAJ Pääkaupunkiseudun sekä Uudenmaan alueyhdistykset järjestävät 
jäsenten toiveesta koulutustilaisuuden etä- ja verkko-opetuksen palve-
lussuhteen ehdoista 1.3.2016 klo 16.30 alkaen Akavatalolla.
 
ILMOITTAUTUMINEN viimeistään ke 24.2.2016 klo 16
oman alueyhdistyksen sivujen kautta:
www.oajpaakaupunkiseutu.fi

Ole huolellinen virkavapaiden anomisessa

Virkavapaiden anomisessa on ilmennyt epäselvyyksiä erityisesti  
kaupungin kouluissa.  

Jokainen opettaja anoo itse omat virka/työvapaansa. Myönnettyä  
virkavapaata ei voi muuttaa tai peruuttaa kuin poikkeustapauksissa.  
Tarkista vapaata koskevat ohjeet AINA ennen virkavapaan anomista:

1. Sekä kaupungin että viraston Helmi-intrasta henkilöstöosiosta
2. HOAY:n jäsensivuilta (www.hoay.fi>Jäsensivut->Yhteysopettajakansio)
3. OAJ:n jäsensivuilta (www.oaj.fi -> jäsensivut -> jne.) 

Kannattaa muistaa seuraavat asiat

1. Harkinnanvaraista virka/työvapaata ei ole pakko myöntää
2. Perhevapaat on yleensä anottava 80 vrk aikaisemmin, jotta tieto 
on ajoissa KELAssa päivärahojen maksamista varten
3. Kaupungin kouluissa syys-, joulu-, talvi- ja pääsiäislomat ovat 
palkattomia äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaan yms. palkattomien  
virkavapaiden jälkeen, edellyttäen, että palkaton virkavapaa on kestänyt 
yli 5 työpäivää. Koko joululoma on siis palkaton, vaikka viraston ohjeen 
(nuolitaulukon) mukaan harkinnanvarainen vapaa anotaan päättyväksi 
esimerkiksi 31.12. 

Myös omaan luottamusmieheen kannattaa olla yhteydessä ennen vapaan 
anomista. Hän osaa neuvoa ja kertoa, mistä tarvittava tieto löytyy. Oman 
luottamusmiehen yhteystiedot löytyvät HOAY:n kotisivuilta. 


