
OAJ:n hallitus 
marras- ja joulukuu 

2022



AJANKOHTAISKATSAUKSET JA 
SELVITYKSET 

Jos teet esitystä, johon tulee puhujakuva, 
jätä tämä kohta tyhjäksi kaikissa 
esityksesi dioissa. Dian aineistot eivät 
saa jäädä puhujakuvan alle. Voit kopioida 
tämän laatikon muistuttamaan tyhjän 
tilan jättämisestä kaikille dioille. 
-> POISTA tämä laatikko ennen kuin 
nauhoitat esityksesi!
-> POISTA tämä laatikko, jos et tee 
nauhoitettavaa puhujakuvallista 
esitystä!

• puheenjohtajan ajankohtaiskatsaus

• selvitys yleisestä ja opetusalan neuvottelutilanteesta 

• selvitys henkilöstömenoleikkauksista 

• selvitys hallinto-oikeuden päätöksestä koskien Kajaanin 
ammattikorkeakoulua 

• selvitys ajankohtaisista koulutuspolitiikan asioista 

• selvitys aluetoiminnan vaikuttavuuskyselyn tuloksista 

• viestinnän kvartaalikatsauksen  



• vaikuttamistyö käynnissä entistä voimakkaammin 
puolueiden pj:t, sihteerit myös kansanedustajia. 

• julkisen talouden tilanne keskusteluttaa, 
hyvinvointialueiden alkaessa -> keskustelu sotesta 
jatkuu. 

• STM ja OKM ovat helpoimmin löydettävissä leikkaukset. 

• Educa tammikuussa tuo mahdollisuuden pitää 
koulutuspolitiikkaa esillä. 

• Hallituskauden alussa tehtävä ratkaisut ongelmien 
selvittämisestä. 

• Kokonaisuuden keskustelu jäänyt vajaaksi kriisien 
seurauksena. 

• Turun yliopiston osalta keskustelua niin YLL:n kuin 
tieteentekijöiden liiton kanssa.



• Talous supistui kolmannella neljänneksellä, hinnat nousseet 
nopeammin (ennusteita), työllisyyskehitys +. 
Kuluttajahintaindeksi lokakuu 8,3 %, tavoite tälle vuodelle 6,5 
%. Saksassa inflaatio ensi vuodelle 1 – 5 %? Vaikutus myös 
palkkaratkaisuun.

• Erityisesti ruoan hinta on noussut syksyn aikana. Työllisyysaste 
siis +, työttömyysaste myös alentunut.

• Ministeri Haatainen käynnisti keskustelun Suomen suunta. 
Liittyy työvoiman saatavuuteen, koulutukseen ja työperäisen 
maahanmuuton toimivuuteen. Ulkomaisesta osaavasta 
työvoimasta tullaan kilpailemaan eri maiden välillä. Myös 
haastavuutta työlupien saamisessa Suomessa. 
Tulevaisuusvalmistelu ainakin järjestön sisällä käyntiin. 

Ajankohtainen talouskatsaus 



• hyväksyttiin paikallinen sopimus Kuopion kaupungin lukio-
opetuksen konsultoivan tvt-opettajan työn korvaamisesta 

✓ toimii kuten lukion vuosityöajassa olevat opot ja erityisopettajat

• päätettiin OAJ:n kannasta Akavan valmistelemaan 
työttömyysturvamalliin 

SOPIMUSEDUNVALVONTA-ASIAT 





• JUKO: onnistui kuten toivottiin. Keskustelua 
viedään yhdessä eteenpäin 

• kunnan pääneuvottelukunta koolle viime viikolla 
(vk 49), SoTe ry mukaan. Kustannuslaskelmat 
sopimuksen osalta, kokoontuminen tammikuussa 
loppiaisen jälkeen (JUKO ja JAU), määräaika 1.2.-23 
muiden liittojen osalta.

• Teollisuusliitto on sopinut tekstit, palkankorotus 
auki. YTN:n osalta perhevapaauudistus esillä, 
teollisuusliitto ei. Kirkolla katkolla joulukuussa. 
Kaikki odottavat ja ”kyttäävät”, verrokkialojen 
osalta määräajat 1.2.2023 -> mitä tapahtuu. 

• Ensi vuosi sovittuna ja palkkaohjelma jatkuu joka 
tapauksessa, mikäli sopimus irtisanotaan (vuoden 
2024 ei siis sopimusta). Valtio, yliopisto ja kirkko 
pyrkivät löytämään sopimuksen toisen vuoden 
korotuksille.



• Petri: Tulevaisuustyö vuonna 2014 mallina yllä 
olevalle. Keva ratkaisu myös OK. Virastoerät? 
Raami kuitenkin sopimatta.

• Työryhmätyöt jatkuvat, määräaikaisten osalta 
pyritään sopimaan lomapäiväkorvauksista, 
tuntiopettajat mm. musa-opistot

• Vaka:n osalta KT haluaa keskustella OSVA:n
mallin mukaista mallia (KVTES:n malli uusista 
hituista).  

• Helsingin palkanmaksuongelmat, 
valvontapyynnöt esitetty niin OAJ:n kuin JHL:n 
osalta. Kantelu oikeuskanslerille, ei ota 
käsittelyyn (Tehy tehnyt tutkintapyynnön 
poliisille). 



• linjattiin OAJ:n jatkotoimenpiteitä koskien eduskunnan 
apulaisoikeusasiamiehen päätöstä OAJ:n kanteluun ja Oikeus 
oppia -työryhmän loppuraportista

• Opettajakoulutuksen foorumin jatko vuoden 2023 loppuun.

• Opettajien työhyvinvointi: väkivaltatilanteet lisääntyneet.

• Koulutuksen kokonaisrahoitusta lisättävä. 

• Ukrainalaisteema tänään 7.12.-22, ohjekirje tammikuussa 
lähdössä kuntiin. Haaste kotikuntaoikeuden saaminen, miten 
kunta järjestää. 

• Lukiokoulutus: lukiodiplomit

• OPS päivitys käynnissä opiskeluhuollon osalta. 

KOULUTUSPOLIITTISET ASIAT



• Apulaisoikeusasiamies: Opetushallitus ei ole laiminlyönyt 
velvollisuuttaan määrätä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 
tehostetun tuen, oppimissuunnitelman ja HOJKS:in sisällöistä. Sen sijaan 
Opetushallituksen tulkintaa ja ohjeistusta mm. siitä, kuka saa opettaa 
erityisen tuen oppilaita integroidussa opetuksessa, apulaisoikeusasiamies 
ei pidä oikeana. 

• Apulaisoikeusasiamies pitää hyvin epätyydyttävänä sitä, että ministeriö ja 
sen alainen virasto ovat erimieltä lain tulkinnasta asiassa, joka koskee 
haavoittuvimmassa asemassa olevia lapsia ja nuoria.

• Opetushallituksen ja Opetus-ja kulttuuriministeriön on ilmoitettava 
eduskunnan oikeusasiamiehelle helmikuun 2023 loppuun mennessä, 
mihin toimenpiteisiin he ovat ryhtyneet päätöksen johdosta. 

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies samaa 
mieltä OAJ:n kanssa OPH:n tulkintojen 
puutteista



• Osa-aikaista erityisopetusta voidaan antaa sekä yleisen että 
tehostetun tuen aikana, joten POL 17.1 §:ssä erityisopetuksella 
tarkoitetaan osa-aikaista erityisopetusta vahvempaa erityisopetusta.

• Tehostettu tuki on ensisijaista ja erityistä tukea annetaan vasta, kun 
tehostettu tuki ei riitä ja oppilas tarvitsee osa-aikaista erityisopetusta 
vahvempaa tukea.

• Oppiaineen oppimäärän yksilöllistäminen on mahdollista vain 
erityisessä tuessa, ja oppilasta on pääsääntöisesti pitänyt tukea myös 
vahvimmalla mahdollisella tukimuodolla eli erityisopetuksella 
ennen kuin oppiaineen oppimäärä yksilöllistetään.

• Oppilaalla, joka opiskelee yksilöllistetyn oppimäärän mukaan, on 
tässä oppiaineessa oikeus erityiseen tukeen kuuluvaan 
erityisopetukseen.

Tehostetun ja erityisen tuen ero



• Erityisopetusta antaa erityisopettaja. 

• Osa-aikaiseen erityisopetukseen ja erityiseen tukeen 
kuuluvaan osa-aikaista erityisopetusta vahvempaan 
erityisopetukseen on eri kelpoisuusvaatimukset.

• Sillä ei ole kelpoisuuksien suhteen merkitystä, 
annetaanko erityisopetusta erityisluokalla vai 
yleisopetuksen ryhmässä.

Kuka on kelpoinen antamaan 
erityisopetusta?



• Pohjois-Suomen hallinto-oikeus katsoi päätöksessään 18.10.2022, että 
Kajaanin ammattikorkeakoulusta 6.7.2012 irtisanottujen 2 opettajan 
virkasuhde Kajaanin kaupunkiin on jatkunut katkeamattomana. 
Korkein hallinto-oikeus oli päätöksessään 30.12.2016 todennut 
irtisanomiset laittomiksi. Ammattikorkeakoulun toiminnot olivat 
liikkeenluovutuksella siirtyneet Kajaanin kaupungilta Kajaanin 
ammattikorkeakoulu oy:lle 1.1.2014. KAMK oy ei kuitenkaan ottanut 
opettajia palvelukseensa KHO:n päätöksen jälkeen. Toisin kuin 
käräjä- ja hovioikeus, Korkein oikeus katsoi tuomiossaan 15.5.2020, 
että opettajat eivät olleet siirtyneet liikkeenluovutuksella KAMK 
oy:n palvelukseen 1.1.2014.

Hallinto-oikeuden päätös, Kajaanin AMK



• Poliittista keskustelua on käyty mm. liittyen 
koulutuspoliittiseen selonteon linjoihin

• Tällä hallituskaudella kesken jääneet prosessit (mm. 
oppimisen tuen uudistaminen)
• Etenkin mikäli seuraavassa hallituksessa nykyisiä hallituspuolueita

• Parlamentaarisesti sovittu mm. TKI-toiminnan 
kehittämisestä

• Puolueiden politiikkaohjelmat linjaavat keskeisiä suuntia

Vaikuttaminen puolueiden hallitusohjelmakirjauksiin käynnissä nyt

Tuleva hallitusohjelma ei synny 
tyhjästä





Koulutusrahoituksen keskivertomaa, 
Pohjoismaiden hännänhuippu 

OECD 
Education at a Glance
2020 





Suomen menestys rakentunut korkean 
koulutuksen varaan
– vaatii päättäväisyyttä menestyä jatkossakin



• Pula varhaiskasvatuksen opettajista on johtanut vilkkaaseen  
keskusteluun kelpoisuusehtojen muuttamisesta

• Pulaa varhaiskasvatuksen henkilöstöstä ei ratkaista kelpoisuusehtoja 
romuttamalla
• Varhaiskasvatuslaki määrittää toiminnan pedagogiikkaan perustuvaksi
• Koko alan etu on että tehtävänimikkeet ovat selkeät ja erilainen osaaminen 

tunnustetaan

• Varhaiskasvatuksen opettajapula juontaa juurensa vuosien taakse, 
STM:n alaisuudessa opettajamääriä ei seurattu 
• Opettajapulaan herättiin myöhässä ja toimet sen ratkaisuun ovat olleet 

riittämättömiä

• Opettajia saadaan lisää parantamalla palkkaa ja työoloja, sekä 
kouluttamalla heitä riittävästi. Siihen yliopistot tarvitsevat pysyvää 
rahoitusta

Varhaiskasvatuksen henkilöstöpula ei 
johdu lakimuutoksesta



Opettajapula on paheneva ja koskee 
kaikkia koulutusasteita

• Pulaa kelpoisista opettajista ollut aikaisemmin etenkin 
varhaiskasvatuksessa

Pula levittäytymässä kaikille koulutusasteille ja tilanne 
pahenee nopeasti

• Kelpoisia opettajia tarvitaan riittävästi, jotta työkuorma ei kasva liian 
suureksi. 
• Kelpoisuusehtojen väljentäminen ei ole ratkaisu

• Kevan työvoimaennusteen 2030 (18.2.2021) mukaan opettajapula vain 
pahenee tulevina vuosina.
• Jo nyt Kevan tilaston mukaan on pulaa 2300 erityisopettajasta, 4000 

varhaiskasvatuksen opettajasta, 2000 luokanopettajasta.

Luotettava tieto opettajien todellisesta tarpeesta 
puuttuu!



Miksi opettajarekisteri tarvitaan?

• Opetusalasta ei ole olemassa ajantasaista ja 
täsmällistä tietoa

• kelpoisten määrästä, saadusta täydennyskoulutuksesta, 
työllisyydestä, uran vaihdosta ja sen syistä, eläköitymisestä jne.

• Aikaisemmin tietoa kerätty Opettajat ja rehtorit 
Suomessa tiedonkeruun avulla.

• Tiedot eivät ole olleet luotettavia vuoden 2013 jälkeen.
• Tiedot pitää syöttää joka kyselyyn kokonaan uudestaan, kun 

rekisteriin ne syötetään vain kerran.

Opettajarekisteri tarkoittaisi seuraavaa:

• Luotettava ja ajantasainen tieto yhdestä 
paikasta. Tiedot syötetään kerran ja sen jälkeen 
päivitetään, jos tieto muuttuu.

• Mahdollistaa ennakoinnin 
opettajakoulutustarpeesta ja turvaa näin 
riittävän määrän kelpoisia opettajia.

• Tukee opettajankoulutuksen ja 
opettajien osaamisen kehittämistä.

• Apuna työnantajalle rekrytointitilanteessa.

• Tutkimuksen tekeminen monipuolistuu ilman 
raskaita erillisiä kyselyitä. Tämä keventää 
rehtoreiden ja opettajien työtaakkaa.

• Mahdollistaa ajantasaisten vaikutusarviointien 
tekemisen lainsäädännön yhteydessä.

• Koulutusta koskevat päätökset ja rahoitus 
saavat vankemmat tietopohjan.



Koko koulutusjärjestelmän ja 
opettajien kuormituksen 
kannalta keskeinen asia. 

Tällä hallituskaudella työn tulokset olleet 
vaatimattomia
- Tuen työryhmän loppuraportissa 
4.11.2022 kehittämisehdotuksia

Useiden eri puolueiden tulevien 
vaaliohjelmien keskeinen teema

Oppimisen tuen ongelmat ovat yksi syksyn 
puhutuimmista aiheista



• Varhaiskasvatuslakiin 1.8.2022 alkaen yleinen, tehostettu ja 
erityinen tuki

• Perusopetuksessa nykylain tulkinnasta OAJ:n tekemä 
kantelun päätös oikeusasiamieheltä 27.10.2022
• Lainsäädäntöä täsmennettävä

• OAJ:n kysely tuen toimivuudesta yli 2000 opettajalle

• Toisella asteella tarve oppimisen tuelle voimistuu
• Toimia ei ole saatu aikaan

• Tarve erityisille oppimisjärjestelyille kasvaa myös 
korkeakouluissa

Oppimisen tuen kehittämisessä useita 
kehityskulkuja eri koulutusasteilla



Hyvinvointialueet aloittavat 1.1.2023
• SOTE-palvelut mukaan lukien oppilas- ja opiskelijahuollon palvelut ja neuvolat 

siirtyvät hyvinvointialueille kuntien vastuulta
• OAJ:n huolena on, että oppilashuollon johtaminen hankaloituu, kun jatkossa sen enempää koulu, rehtori kuin 

kuntien sivistystoimetkaan eivät enää vastaa työnjaosta ja sen resursseista

• OAJ vaatii edelleen, että yksittäisen opettajan työssä muutos ei saa näkyä 
muutoin kuin sotepuolen ammattilaisten entistä parempana saatavuutena.

• Uudistus vaatii yhteistyön rakentamista ja tiedonvaihdon parantamista
• Rehtorien ja sivistystoimen johdon pitää pystyä tarjoamaan alueille faktatietoa siitä, mihin ja kuinka paljon 

opiskeluhuollon työtä kouluissa tarvitaan.

• Aluehallinnoissa on strategiassa ja linjauksissa näyttävä miten opiskeluhuoltoa johdetaan ja mistä 
opiskeluhuollossa todella on kyse. 

• Yhteisiä ohjeita tarvitaan erityisesti vastuukysymyksistä ja tiedonkulusta

• Myös muun muassa neuvola-, mielenterveys- ja lastensuojelupalveluiden 
sekä sairaalakoulujen kanssa tehtävä yhteistyö linjattava yhdessä kuntien 
kanssa.



• Edelliset kyselyt on tehty lokakuussa 2021, syyskuussa 2020 ja 
syyskuussa 2019.  

• OAJ:n toimistolta lähetettiin aluetoiminnan vaikuttavuutta 
koskeva kysely OAJ:n paikallis- ja opettajayhdistysten 
puheenjohtajille, varapuheenjohtajille ja sihteereille, 
pääluottamusmiehille ja alueyhdistysten hallitusten jäsenille. 

• Vastausaikaa oli 13.-28.9.2022. 

• Kyselyyn vastasi 456 henkilöä kyselyn kohderyhmään 
kuuluneista 1639 eri henkilöstä (v. 2021, 457/1648, v. 2020, 
334/1007 ja vuonna 2019, 166/408). 

• Kyselyn vastausprosentti oli n. 28 % (v. 2021, 28%, v. 2020, 
33% ja v. 2019, 41 %). 

Aluetoiminnan vaikuttavuuskyselyn 
tuloksista 





• hyväksyttiin OAJ:n Porvoon opettajien paikallisyhdistyksen OAJ:n 
paikallisyhdistysjäseneksi 1.1.2023 alkaen 

• hyväksyttiin OAJ:n Lapuan paikallisyhdistyksen OAJ:n 
paikallisyhdistysjäseneksi 1.1.2023 alkaen 

• tarkennettiin työnantajakohtaisten paikallisyhdistysten perustamiseen 
liittyvää rahoitusta 1.1.2023 alkaen 

• linjattiin OAJ:n kantaa yliopistosektorin järjestövalmiustoimien 
valmistelutyöhön 

• hyväksyttiin työhyvinvointirahaston vuoden 2023 vuosisuunnitelman 

• päätettiin esittää syysvaltuustolle hyväksyttäväksi järjestön 
toimintasuunnitelmaan tekniset muutokset 

• nimettiin ehdollisesti JUKOn hallitukseen OAJ:n edustajien 
jäsenvaihdoksia 

JÄRJESTÖASIAT 



• Vuoden koulutusvaikuttaja 2022

✓ julkistetaan Educassa

• Sääntömuutosesityksen valmistelu (opiskelijajärjestö SOOL:ille varsinaiset 
edustajat OAJ:n hallitukseen ja valtuustoon)

✓ Vaikuttavuusarviointi päätökseen liittyen; imago, vaikutukset 
työskentelyyn (hallitus ja valtuusto), jäsenryhmien painoarvoon, 
taloudelliset vaikutukset sekä muiden järjestöjen käytänteet. Ryhmät 
käyvät keskenään keskustelun, hallitus käsittelee kahdessa kokouksessa 
(esim. helmi- ja maaliskuussa). Valtuusto joko 150 tai 153 ja hallitus 1 + 21. 
Tämän pohjalta valmistelu



• Kojamo Oyj:n osavuosikatsauksen 1–9/2022 

• jatkaa yhteistyötä Keskinäisen Vakuutusyhtiö Turvan 
kanssa yksivuotisella sopimuksella vuonna 2023 

TALOUSASIAT



• nimettiin koulutuspolitiikan päälliköksi 
Niina Jurvan 

• linjattiin organisaation kehittämisen 
jatkokäsittelyä 

HENKILÖSTÖASIAT



KANSAINVÄLISET ASIAT
• OAJ:n kehitysyhteistyön ja muun solidaarisuustyön 

ajankohtaiskatsaus

✓ OAJ:n valtuusto päätti keväällä 2019 kansainvälisestä strategiasta, ja linjasi samassa 
yhteydessä, että OAJ tavoittelee sitä, että 0,7 % jäsenmaksutuotosta kohdennetaan 
tulevaisuudessa kehitysyhteistyöhön ja muuhun solidaarisuustyöhön.

VIESTINTÄASIAT
• Puoluejohtajat tv-sarjassa luokan eteen – ja lopuksi 

opettajanhuoneeseen 
✓ Yhteistyössä Nelosen ja Yellow Filmin kanssa 

tehtävä tv-sarja 

✓ Puolueiden pj:t tekevät tehtäviä. Torstai-iltaisin, 
jaksoja 7.

https://www.oaj.fi/ajankohtaista/julkaisut/2019/kansainvalinen-strategia/


• OAJ:n Sauna-foorumin kevätkausi 2023
✓ Työhyvinvoinnin kärkihankkeeseen liittyvä koko kauden mittainen 

livekokonaisuus vierailevine ulkopuolisine asiantuntijoineen

✓ Eri jäsen- ja opettajaryhmien tarpeista nousevat livesisällöt

✓ Puheenjohtajan Saunailta-livet

✓ Tulossa siis kolme teemaa, live-sarjaa. Kerran viikossa 

toimintaa, pj kerran kuussa, työhyvinvointi kerran kuussa, 

vierailijat + kohdennetut toiveet samoin kerran kuussa.

✓ Jäsenistön osallistamista myös tätä kautta.
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