
OAJ:n hallitus syys- ja 
lokakuu 2022

3.11.2022 1



 Ajankohtaiskatsaukset pj

Kokous 10 (19. – 21.9.2022)

 Ensi syksynä maassa uusi hallitus, OAJ:n 50-vuotisjuhla -> 
laajempi konferenssi koulutuksesta ja osaamisesta 
yhteistyökumppaneiden kanssa harkinnassa.

 Akavan hallituksessa keskustelu valtakunnansovittelijan 
”kierrosta” (kaksi kautta kerrallaan vuorotteluperiaatteella). 
Nykyisen loppuaika ta:n edustaja -> 4 + 4 palkansaajapuoli?

 Ulkomailta tulleille osaajille tarjottava neuvontaa, myös 
Akavassa, kustannus 180 000 €, kolmannes Akava, loput 
liitoilta.

 OAJ:n painoarvon nostaminen, koska keskusjärjestöjen 
rooli pienentynyt.



Ajankohtaiskatsaukset talouskatsaus

 Ensi vuosi kuntataloudella ennustetaan sujuvan hyvin. 
Kuluttajahintaindeksi nostettu 6,5 % ja ensi vuonna n. 3 % 
(VVM). Ostovoima pienenee tänä vuonna, ensi vuonna 
ansiotaso n. 3 %  parempi.

 EKP nostanut ohjauskorkoa -> taantuman riski kasvaa, 
ensi vuosi hidasta kasvua tai pienetä laskua. 
Työllisyysaste jäänyt samalle tasolle, työttömyysaste 
kasvanut.

 Sopimusedunvalvonta

 SoTe ry:n neuvottelutilanne akuutti asia,  potilasturvallisuus-
laki herättänyt närää. Turvaamistoimet myös käytössä, 
käräjäoikeus kieltää osin työtaistelun. Tukilakkojen ja 
poliittisten lakkojen rajoittaminen ta:n tavoite. 



 Vientialat toisen vuoden palkankorotukset neuvotteluissa 
(syyskuun loppuun mennessä), työntekijät eivät halua 
nollalinjaa (korotukset paikallisesti). Valtio ja yliopisto 
tulossa toisen vuoden korotukset -> pyritään saamaan 
”suuremmat korotukset”.

 Valtakunnansovittelijan neuvotteluissa ei juuri 
edistystä. Palkkaharmonisointi esille, SoTe ry ei 
halua tuoda sitä esille. 

 Turvaamistoimet esillä viime keväänä Sivistan osalta 
(uhka työsulkuun).

 Järjestövalmiutta ei JUKO:n osalta ollut muilla kuin 
kunnalla. 

 Yhteistyö ei pitänyt, Riku Aalto tuonut vaihtoehtoja 
(huomattava kertoerä).



 Henkilöstömenoleikkaukset

• Gradia hakee isoja säästöjä (10 milj.), ammatillinen 
toinen aste. 

 Yleissivistävän koulun määräaikaisten opettajien kesäajan 
palkkausta koskeva kysely

• Ei isoja yllätyksiä, Nivala, Posio ja Ypäjä maksavat sekä 
sijaiselle että viranhaltijalle.

 Kuluneen neuvottelukierroksen arviointia

• linjata OVTES:n järjestelyerää 1.10.2022 koskevia 
jatkoneuvotteluja 

 Hallitus päätti 

• hyväksyä paikallisen sopimuksen Tuusulan kunnan 
konsultatiivisen erityisopettajan palvelussuhteen ehdoista 
1.8.2022 lukien 

• päätti työhyvinvoinnin parantamiseen tähtäävän 
vaikuttamistyön kärkitavoitteista ja aikataulusta 



 Koulutuspoliittinen edunvalvonta

 OAJ:n tavoitteet budjettiin

• Varhaiskasvatuksen opettajien koulutusmäärät 
nostettava oikealle tasolle –2,3 milj. €

- Aloituspaikkamäärän nostaminen 1400 aloituspaikkaan

• Opettajarekisterille on varattava rahoitus vuoden 2023 
budjetista –0,5 milj. €

- Budjettiin oma kohta rekisterin perustamisen aloittamiseen

• Vertaismentorointimallille rahoitusta budjetista –6 milj.€

- Kohdejoukko < 5 vuotta opetusalalla olevat ja 
koronapandemian keskeltä opettajaksi valmistuneet 
uudet opettajat 



 Marinin hallituksen budjettiriihilinjauksia 

• Varhaiskasvatusmaksuja alennetaan pysyvästi 70 milj. 
eurolla. Yksityisen hoidon tuen hoitolisää korotetaan 
100 eurolla kuukaudessa. 

• Koulupoissaolojen ehkäisyyn kehitetty sitouttavan 
kouluyhteistyön malli vakiinnutetaan ja sille esitetään 
pysyvää 8 miljoonan euron rahoitusta. 

• Oppivelvollisuuden laajentamisen ja maksuttoman toisen 
asteen asteittaista toimeenpanoa jatketaan ja uudistukselle 
kohdennetaan 102 miljoonaa euroa ensi vuodelle. 

• Sotaa pakenevien ukrainalaisten koulutuksen tueksi 
varhaiskasvatukseen kohdistetaan 60 miljoonaa euroa ja 
perusopetuksen valmistavaan opetukseen 120 miljoonaa 
euroa.

vaka ja po



Ammatillisen koulutuksen opettajarahat pysyviksi –taso 
jäi toivotusta

• Hallituskaudella jaettu ammatillisten opettajarahaa 
tulevaisuusinvestointina vuosittain määräaikaisena 
70-80milj. €

 Rahoitus olisi loppunut vuoden 2022 jälkeen
 Kyseessä noin 1000 opettajan palkkarahat

• Hallituksessa yksimielisyys rahojen tarpeellisuudesta. 

• 80 milj. € määräaikainen rahoitus vaihtui 50 milj. € 
pysyvään rahoitukseen

 30 milj. € lasku tarkoittaa noin 300-400 opettajan työtä 



Budjettiriihi B1 kieli

• lisätään 1 vuosiviikkotunnin B1-kieltä perusopetuksen 
kieliohjelmaan. 

• Vuonna 2023 toteutettavaan opetussuunnitelmatyöhön 
varataan 1 miljoonaa euroa.

• Tuntimäärän lisääminen edellyttää sekä 
perusopetusasetuksen että valtioneuvoston tavoite- ja 
tuntijakoasetuksen muuttamista. Esitykset annetaan 2022 
aikana ja voimaan viimeistään 2024 syksyllä.

Toisen asteen koulutuksen kehittäminen 

• Hallitus vahvistaa ammatillisen koulutuksen laatua ja 
saavutettavuutta antamalla OKM:njo valmisteleman 
hallituksen esityksen ammatillisen koulutuksen ja 
lukiokoulutuksen yhteistyöstä sekä 
oppivelvollisuuskoulutuksen rahoituksen kehittämisestä.



• Esitystä voidaan muokata lausuntopalautteen pohjalta. 

• Lukiokoulutusta ja ammatillista koulutusta kehitetään 
myös omina koulutusmuotoinaan, joilla on omat tehtävänsä.

• Esitys valmistellaan sillä reunaehdolla, ettei se kiihdytä 
alueellisen koulutusrahoituksen epätasa-arvoa. 

Osaajapulaan vastaamiseksi sekä osaamis- ja koulutustason 
nostamiseksi itäisen Suomen korkeakouluihin lisätään 
opiskelijapaikkoja vetovoima-aloille

Osaavan työvoiman saatavuuden parantamiseksi budjetissa 
varaudutaan käynnistämään alueellisen 
opintolainahyvityksen kokeilu.

sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkintoihin liittyviin 
harjoittelukorvauksiin valtiolta 12 milj euroa. laskennallisin 
perustein harjoittelun järjestäjille, kun aiemmin maksajina ovat 
olleet ammattikorkeakoulut.



TKI

• Valtion T&K-toiminnan rahoituksen kokonaissummaksi 
arvioidaan 2,4 miljardia euroa vuonna 2023. 

• 5 miljoonan euroa ammattikorkeakoulujen T&K-toiminnan 
vahvistamiseen ja 7,5 miljoonaa euroa CSC:n tutkimusinfran 
rahoitukseen.

OKM tulkinta ammatillisen 12 h/osp asiassa

• Koulutuksen järjestäjät ovat tehneet hyvin erilaisia tulkintoja 
12h/osp asetuksesta ja UKK-sivuilla olleista ohjeista.

• Pikakartoituksen jälkeen ( n=40) ilmeni, että yli puolella 
vastaajien oppilaitoksissa on paljon epäselvää asetukseen 
liittyen.



 Käytännön kokemukset lukiokoulutuksen uudesta 
opintorakenteesta

Kuormitustekijöitä:
1. Opiskelijoiden heikommat valmiudet lukio-opiskeluun
2. Uuden opetussuunnitelman mukaisen opetuksen suunnittelu
3. Oppituntien ulkopuolisen työn lisääntyminen
4. Ylioppilastutkintoon liittyvän työn lisääntyminen
5. Opetusryhmien koon kasvaminen



 Hallitus päätti 

• OAJ:n eduskuntavaalitavoitteet, lisäksi hallitus evästi 
suunnitelmia OAJ:n kampanjatoimiksi 

• OAJ:n lausunnosta koskien lukiokoulutuksen 
laatustrategian luonnosta 

• OAJ:n lausunnosta koskien ammatillisesta koulutuksesta 
annetun asetuksen 14§:n muuttamista (Ammatillisesta 

koulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 14 §:ään lisättäisiin uusi 5 
momentti, jossa säädettäisiin koulutuksen järjestäjän velvollisuudesta antaa 
todistus arvosanan korottamisesta. Jos henkilö korottaisi tutkintotodistukseen 
merkittyä arvosanaa, koulutuksen järjestäjän tulisi antaa korotuksesta 
todistus suoritetuista tutkinnon osista).

• OAJ:n lausunnosta koskien perusopetuksen 6. 
vuosiluokan arviointikriteereitä 



 Järjestöasiat

 Jäsenmäärien kehitys 

 Jäsenaloite

 Aluetoimijakeskustelut vuonna 2022

 Sivistysakatemia

 Hallitus päätti 

• linjata järjestön toimintasuunnitelman 2023–24 jatkovalmistelua 

• tarkentaa työhyvinvointirahaston avustuspäätösten linjauksia 

• toteuttaa jäsenkyselyn työmäärästä 

• toteuttaa jäsenkyselyn opettajaopiskelijoille ja nuorille opettajille 
alalle hakeutumisen syistä ja pysyvyydestä yhteistyössä SOOLin
kanssa

• hyväksyä paikallis- ja alueyhdistysten mallisäännöt 

• pyytää esityksiä Vuoden koulutusvaikuttaja 2022 –
tunnustuksen saajasta 



 Viestintäasiat

• hyväksyä OAJ:n vaalilinjaukset koskien valtakunnallisia 
poliittisia vaaleja 

 Hallitus päätti 

 Ajankohtaiskatsaukset pj

Kokous 11 (11. – 13.10.2022)

 Koulutuksen ja osaamisen korostaminen, materiaalia ja 
tukea saatavissa toimintaan. Koko oppimisketju kuntoon. 
Vaikuttamistyötä tehtävä joka tasolla. 

 Työhyvinvointihanke: työssäjaksaminen ja asiallinen 
kohtelu.

 Toimintatapojen muutos jäsenlähtöisemmäksi ja 
selkeämmäksi (jäsenyys kannattaa).



 SoTe ry:n ja KT:n välinen työriita ratkesi, sopimuksen 
huolellinen analysointi (JUKO, JAU).

 Jäsenrekisterin monivuotiset ongelmat saatava kuntoon.

 Oikeuspalveluiden painoarvon kasvattaminen.

 Jäsenkyselyt (talvi-kevät): alalle hakeutuvien perusteet 
ja pysyvyys alalla (opiskelijat ja työuran alussa olevat), 
täydennyskoulutus.

 Keskeisten vientialojen 2. vuoden palkankorotusneuvottelut, 
30.9. määräaika -> sopimusten irtisanominen.

 Valtion, yliopiston ja kirkon 2. vuoden 
palkankorotusneuvottelut joulu-tammikuussa.

 OAJ:n sisäinen työmarkkinajärjestelmän kehittäminen sekä 
LM-järjestelmän tila ja tulevaisuus valmistelu käyntiin.

 Aluekiertue starttaa marraskuussa, 17 aluetta talven ja 
kevään aikana



 Ajankohtainen talouskatsaus

 Ennuste ensi vuodelle BKT -0,1 %, yksityinen kulutus 0,2 %, 
inflaatio 3,5 % ja työttömyysaste 7,0 % (eli kurjuusindeksi 
10,5 %).

 Kuluttajien luottamus ennätysheikkoa, ennusteissa 
paljon epävarmuutta, talouskasvu hidastuu. 

 Kuntatalous tänä ja ensi vuonna poikkeuksellisen 
positiiviset. 

 Tämän vuoden verokertymä hyvää, ensi vuonna 1,2 mrd
aiempien vuosien verojen palautusta.

 Kurjuusindeksi 13,6 % (inflaatio + työttömyysaste, 
molemmat 6,8 %) . 



 Sopimusedunvalvonta

 Yleinen ja opetusalan neuvottelutilanne

• Vientialat eivät pääsene sopimukseen toisen vuoden 
korotuksista -> sopimukset raukenevat.

• SoTe ry:n ratkaisu, KT ”vetänyt happea”. JUKO, 
JAU ja KT käyvät yhdessä periaatteet läpi 
neuvotteluissa. 

• Miten joustava ruokailu vaikuttavat, miten vaka-
ratkaisu vaikuttaa SoTe ry:n sopimuksessa.

 OAJ jäsenten vireillä olevat oikeustapaukset 30.9.2022 
sekä päättyneet oikeustapaukset ajalla 1.1.–30.9.2022 
asiaryhmittäin sekä myönnetyt oikeusturvavakuutukset

• Hallitus sai tiedoksi selvityksen vireillä olevista ja 
päättyneistä oikeustapauksista 1.1.-30.9.2022 



 Järjestön toimenpiteitä jäsenten työhyvinvoinnin 
parantamiseksi 

• Hallitus sai tiedoksi selvityksen järjestön 
toimenpiteistä jäsenistön työhyvinvoinnin 
parantamiseksi 

 Hallitus päätti 

• linjata vuoden 2023 yliopistojen ja harjoittelukoulujen 
palkankorotuksia koskevia neuvotteluita. Tavoite ei ole 

irtisanoa sopimuksia, vaan sopia tulevista korotuksista.

• hyväksyä Vantaan kaupungin lukioissa noudatettavaksi 
paikallisen sopimuksen eräiden opettajien osalta 1.8.2022 
lukien 

• hyväksyä OVTES 1.10.2022 jaettavaa 0,5 % erää 
koskevan sopimusratkaisun 
G-osio 0,3 %, ammatillinen 0,08 % ja YSI (0,12 %) koulu- ja 
kuntakohtaiset lisät korotus 10 % + yleiskorotus kaikille 0,12 %.



• hyväksyä neuvottelutulokset Kunta- ja hyvinvointialan 
työsuojelun yhteistoimintaa koskevasta työ- ja 
virkaehtosopimuksesta sekä Kunta- ja hyvinvointialan 
työsuojeluvaltuutetun ajankäyttöä ja ansionmenetyksen 
korvaamista koskevasta työ- ja virkaehtosopimuksesta 

 Koulutuspoliittinen edunvalvonta

 Koulutustason nosto vaatii rahaa ja suunnitelman 
(kannanotto)

 OECD:n raportti: Finland’s Right to Learn Programme: 
Achieving equity and quality in education

• päätti OAJ:n kannoista jatkuvaan oppimiseen 

 Hallitus päätti 

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/65eff23e-en.pdf?expires=1667216392&id=id&accname=guest&checksum=5A0974284EE8BDA0C4BA6307B49CDA41
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/65eff23e-en.pdf?expires=1667216392&id=id&accname=guest&checksum=5A0974284EE8BDA0C4BA6307B49CDA41
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/65eff23e-en.pdf?expires=1667216392&id=id&accname=guest&checksum=5A0974284EE8BDA0C4BA6307B49CDA41


 Järjestöasiat

 Hallitus sai tiedoksi 

• selvityksen aSuite-järjestelmän ja jäsenmaksujen 
perinnän tilanteesta 

• selvityksen jäsenmääräkehityksestä 1.1.-30.9.2022 

 OAJ:n kanta Akavan puheenjohtajan valintaan

• kannattaa Maria Löfgreniä (JUKO) Akavan 
puheenjohtajaksi äänestyksen jälkeen

 Hallitus päätti 

• nimetä OKKA-säätiön hallituksen kaudelle 2023–2024 

• nimetä Akavan liittokokousedustajat 14.11.22 

• nimetä OAJ:n edustajat JUKOn syysliittokokoukseen 
22.11.-22 

• nimetä Katarina Murron OAJ:n ehdokkaaksi JUKOn
puheenjohtajaksi 



• päivittää OAJ:n kokous- ja koulutustilaisuuksien 
matkustusohjeen juna-matkustamisen osalta 
(Extra-luokka) 

 Valtuustoasiat
 Hallitus päätti 

• kutsua OAJ:n valtuuston syyskokouksen koolle Helsinkiin 
Akavatalolle 16.–18.11.2022, lisäksi hallitus hyväksyi valtuuston 
kokouksen kokouskutsun, esityslistan, ohjelman, työjärjestyssäännöt 
sekä valiokuntajakauman 

• esittää valtuustolle järjestön toimintasuunnitelman hyväksymistä 
vuosille 2023–2024 

• esittää valtuustolle järjestön talousarvion hyväksymistä vuodelle 2023 

• esittää järjestön välitilinpäätöksen 1.1.–31.8.2022 valtuustolle tiedoksi 
merkittäväksi 

• esittää valtuustolle, että se valitsee tilintarkastajan vuodelle 2023 

• esittää valtuustolle hyväksyttäväksi Hyvän hallintotavan periaatteet 



• esittää valtuustolle päätettäväksi tarvittaessa opiskelijaedustuksen 
mahdollistavien sääntömuutosten valmistelun käynnistämisestä 
valtuuston kevätkokoukseen 2023 

• esittää valtuustolle selvityksen kevään 2022 
sopimusneuvottelukierroksen järjestöllisistä toimenpiteistä ja 
niihin liittyvästä viestinnästä valtuustolle tiedoksi 

 Talousasiat

 Henkilöstöasiat

 Hallitus päätti OAJ:n varapuheenjohtajille maksettavista 
korvauksista 

 Hallitus päätti Olli Luukkaisen työsuhteen keston ja 
päättymisajankohdan muutoksesta 

 Viestintäasiat

 Hallitus päätti Opettaja-lehden jatkumisesta elokuusta 2023 
alkaen kuukausijulkaisuna.



Kiitos 
tarkkaavaisuudesta
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