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Sopimusedunvalvonta
Tiedoksi merkittävät



Ajankohtaiset neuvotteluasiat

• Vaka-työryhmä valmistelee OVTES-siirtoon liittyviä asioita, 
tavoite, että seuraavassa kokouksessa olisi valmista 
kerrottavaa

• Kuntatyön merkitys ja hyvinvoinnin edistäminen 
Työterveyslaitos myöntänyt hankerahoitusta 2021-2022, 
pääsopijajärjestöt rahoittavat myös (vrt. päättynyt Kunteko)

• JHL – Juko yhteistyö vakan OVTES:iin siirtyvien JHL:n jäsenten 
osalta (päteviä opettajia)

• Tärkeää: mikään muu liitto ei toimi OVTES:ssa
• Asia ajankohtainen 1.9. 

• ”pitää ajan tasalla, kertoo, huomioi”



Käräjäoikeuden tuomio

• Lapin käräjäoikeus tuomitsi Kemijärven kaupungin maksamaan opettajalle 
hyvitystä 18.000 €, koska kaupunki oli yt-lain vastaisesti päättänyt irtisanoa 
opettajan ennen kuin laissa säädetty yhteistoimintamenettely oli päättynyt. 
Lisäksi kaupunki tuomittiin maksamaan opettajan reilut 15.000 euron 
oikeudenkäyntikulut. 

• Aiemmin marraskuussa 2020 Pohjois-Suomen hallinto-oikeus katsoi 
opettajan irtisanomisen laittomaksi. Kaupunki on valittanut KHO:n.

• Opettaja valikoitunut

• Näyttöä mm. 
• Seuraavan vuoden lukujärjestys tyhjennettiin jo ennen YT-neuvottelujen päättymistä
• Tunteja siirrettiin ei kelpoisille





Ammatillisten oppilaitosten vuosityöaikaan 
siirtyminen

• Vuosityöajan oikeaa soveltamista avaavia videoita on valmisteltu 
Sivistan, OVTES:n ja AVAINOTES:n soveltamisaloilla. 

• Tietoiskut on tarkoitus julkaista OAJ:n verkkosivuilla ensi syksynä ja ne 
on kohdennettu erityisesti vuosityöajan piirissä työskenteleville 
jäsenille.



Perusopetuksen vuosityöaika

• Kysely kokeilukouluille tehty, rehtoreiden kysely vielä kesken

• Ei ole vielä analysoitu

• Noin puolet kannattaa opv-työaikaa, puolet vuosityöaikaa

• Työterveyslaitos selvittää vaikutuksia hyvinvointiin
• Tuloksia ensi viikolla 



Sopimusedunvalvonta
Päätösasiat



• Aalto-yliopiston paikallinen sopimus koskien 
palkkausjärjestelmää

• Ajankohtainen Korona-tilanne



Neuvottelutulos malliksi paikallisesta työ- ja 
virkaehtosopimuksesta lukiokoulutuksen 
tutoropettajan työn korvaamiseksi (OVTES)
• Korottamalla (osion B 19 § Koulu/oppilaitos- ja kuntakohtaisen 

lisätehtävän euromäärää) 162,15 eurolla/kk yhtä viikoittaista 
oppituntia vastaavaa työmäärää kohden.

• Aikuislukio 152,61 e/kk.

• Tehtäväkohtaisen palkan korotus

• Lukemalla opetusvelvollisuuteen



Koulutuspolitiikka
Tiedoksi merkittävät



Ajankohtainen koulutuspolitiikan materiaali 
löytyy aina alla olevasta linkistä

• https://areena.oaj.fi/display/KM/Koulutuspolitiikan+materiaalipan
kki

• Areena -> edunvalvonta -> keskimmäisessä sarakkeessa tietoja 
ja ohjeita alla koulutuspolitiikan materiaalipankki

https://areena.oaj.fi/display/KM/Koulutuspolitiikan+materiaalipankki


Monivuotinen elvytyspaketti

• OAJ vaatii hallitukselta kevään aikana päätöstä rahoituksesta 
opetusalan elvytyspakettiin

• Jokaisen kunnan ja koulutuksen järjestäjän on laadittava vielä 
kevään aikana oma tilannekuva oppimisen vajeista ja 
tarvittavista tukitoimista.

• Toimeenpano aloitetaan viimeistään lukukauden alkaessa



Maan hallituksen puoliväliriihi

• Riihi venyi ja muuttui uusiksi hallitusneuvotteluiksi

• Koulutuksesta ei leikattu, mutta lisärahoitusta vain 
oppimisvajeiden paikkaamiseen 

• Tieteeseen tulee kuitenkin leikkauksia 35 milj. 

• Kuntien valtionosuuksiin saattaa kuitenkin vielä tulla leikkauksia



Koulutuspolitiikka
Päätösasiat



Korkeakoulujen saavutettavuussuunnitelma –
lausunnon valmistelu, nostoja

• Olisi ulotettava myös muihin koulutusasteisiin, ei vain 
korkeakouluihin esim. toinen aste

• Korkeakoulujen ohjauksen ja yhteistyön vahvistaminen

• Opettajankoulutukseen valitaan moninaisilla taustoilla 

• Saavutettavuus

• Henkilöstön ja opiskelijoiden osallisuudesta saatava paremmat 
kirjaukset

• Riittävä määrä ohjaustoimintaan olevaa henkilöstöä

• Karvi seuraisi opiskelijavalintauudistuksen vaikutuksia



Opettajarekisterin perustaminen
• Pitkäaikainen OAJ:n tavoite

• Vihdoin liikkeelle

• Selvityshenkilöt valittu OTM Henriikka Hannula, KTT Hannu Karhunen, prof. Jouni Pursiainen 

• Tehty säännöllisiä tiedonkeruita
• Voiko tiedonkeruita jalostaa/kehittää 

• Vaiko opettajarekisteri?

• Opettajanumero= olet laillistettu opettaja 
• Esim. todistusta annettaessa

• Ei-kelpoiset rekisterissä
• Ei tulisi nimitietoja vain työnantajan osalta, millaisia nimikkeitä, joissa ei-kelpoinen opettaja

• Rehtorit – opetusalan rekisteri -> pitääkö silloin ottaa muutkin opetusalan ammattiryhmät

• Ammattikorkean opettajat eivät välttämättä koe tarvetta –jätetäänkö korkeakoulut ainakin alussa 
ulkopuolelle? 

• 30.11.2021 selvityshenkilöiden työ valmiina



Varhaiskasvatuksen tuen lainsäädännön 
uudistus

• Tuen 3-portaisuus tulee myös vakaan
• Hallinnollinen päätös erityisestä tuesta

• Erityisopettajan palvelut (15§)
• Tuen muotona täsmennetty vakan erityisopettajan antama konsultaatio 

ja opetus

• Nyt varattu 15m€/vuosi
• 1,5m€ hallinnolliseen päätökseen

• 13,5m€ vakan henkilökunnan lisäämiseen

• Lausunnolle vapun jälkeen, luvattu jatkaa 10.6. saakka



• Tuen eri portaiden välille selkeämmät erot ja toimet

• Veon tulisi olla mukana jokaisessa arvioinnissa

• Lapsen vasuun tulisi arvioida tuen tarve ja kuinka paljon 
erityisopetusta annetaan

• OAJ:n näkökulmasta tulisi koskea myös yksityistä 
palvelutuotantoa. 

• Sisältää samoja virheitä, joiden suhteen perusopetuksessa ollut 
ongelmia

• Pitäisi olla sama aikataulu kuin perusopetuksen uudistuksessa, 
nyt kulkee edellä



Järjestöasiat
Tiedoksi merkittävät



Järjestöasiat
Päätösasiat



OAJ:n valtuustovaalien vaalipäivämäärät 
ja vaalipiirit

• Valtuusto päättää vaali- ja äänestysjärjestyksen

• Sähköinen ennakkoäänestys + uurnavaali 
• sähköinen ennakkoäänestys 28.2.–14.3.2022 
• uurnavaali 4.–5.4.2022 
• seuraavat vaalipiirit/alueet 

• YSI: Pohjanmaa ja Pääkaupunkiseutu 

• OAO : TOOL

• Kokonaan sähköinen vaali 
• sähköinen ennakkoäänestys 28.2.–14.3.2022 
• sähköinen varsinainen vaali 4.–5.4.2022
• muut





Valtuuston asiakirjojen julkisuus

• jatkossa valtuuston esityslistat julkistetaan jäsenistön saataville, ellei 
julkistamiseen ole jotain erityistä estettä. 

• Esityslistojen liitteitä ei jatkossakaan julkisteta etukäteen, koska niiden 
sisältö voi valtuuston käsittelyssä vielä olennaisesti muuttua.

• Valtuustossa tuli vielä esitys liitteiden julkisuudesta – päätös kuitenkin 
hallituksen päätöksen mukainen



• Jukon hallituksen varajäseneksi (Pekka Pankkosen tilalle) 
Markku Perttunen

• Akavan hallitukseen (esitys) SOOLin edustaja (Saana 
Ylikruuvin tilalle) Markus Helin



Ammattijärjestötoiminnan uudistaminen 

• Selvitys OAJ:n ja sen valtakunnallisten piirien ja yhdistysten välisistä 
sopimuksista sekä jäsenmaksuista, tukimaksuista ja valtakunnallisten 
piirien hallintojen tukimuodoista



Henkilöstöasiat
Tiedoksi merkittävät



Yleisiä henkilöstöasioita

• OAJ sijoittui Suomen Parhaat Työpaikat 2021 -listalla keskisuurten 
sarjassa sijalle 20.

• Koulutuspolitiikan erityisasiantuntijan (ammatillinen koulutus) haku 
avoinna ajalla 26.4.–17.5.2021



KV-asiat
Tiedoksi merkittävät asiat

ja päätösasiat



Osallistujien nimeämisiä

• ETUCEn High-level Leadership kokous 28.5.2021
- Puheenjohtajisto nimennyt

• puheenjohtajisto, kv-asioiden päällikkö, Heljä Misukka

• ETUCE ylimääräinen konferenssi 5.−6.7.2021
- Hallitus nimesi

• Puheenjohtaja Olli Luukkainen, kansainvälisten asioiden päällikkö Christer 
Holmlund, joka toimii 
OAJ:n Principal Delegatena sekä Heljä Misukka ETUCEn komitean jäsenen 
ominaisuudessa (kiintiön ulkopuolella).

• Lisäksi hallitus päätti valtuuttaa puheenjohtajan nimeämään kokouksen 
tarkkailijat.



Viestintäasiat
Tiedoksiasiat



Opettajuuden arvostushankkeen 
markkinointiaikataulun muutokset kuntavaalien 
vuoksi
• Opettajuuden arvostushanke lanseerataan näkyvästi ja suunnitellun aikataulun mukai-

sesti viikolla 12.

• Viestimme keväällä jäsenten tekemän työn merkityksestä ja arvoista, jotka työtä ohjaavat 
sekä siitä, miten tärkeä rooli OAJ:n jäsenillä on meidän kaikkien tulevaisuuden kannalta. 
Nostamme esiin ihan oikeita jäseniä eri koulutusasteilta ja eri puolilta Suomea. Kuvaukset 
pidettiin viikolla 10, ja kampanjan materiaalit ovatkin pitkälti jo valmiina.

• Jäsenten ajatusten esiin nostamisen lisäksi haluamme jo keväällä nostaa esiin myös 
edunvalvonnallista näkökulmaa; sitä, että opetustyö tarvitsee puolustajia myös alan 
ulkopuolelta, ja että jokainen voi esimerkiksi omalla äänestyspäätöksellään osallistua 
tulevaisuuden tekemiseen. Tämän vuoksi reagoimme kuntavaalien siirtoon jakamalla 
kevään kampanjalähdön kahteen osaan. Ensin opettajat kertovat, mihin he ovat 
sitoutuneita. Vaalien alla kysymme äänestäjiltä, mihin he ovat sitoutuneita, ja 
kannustamme äänestämään koulutusmyönteistä ehdokasta.



Viestintäasiat
Tiedoksi merkittävät asiat



OAJ:n viestinnän kvartaalikatsaus

• Alkuvuoden tärkeimmät viestinnän painopisteet saivat hyvin näkyvyyttä. Keskeisiksi 
nousivat kuntavaalivaikuttaminen, koronaan ja työhyvinvointiin liittyvät aiheet sekä 
omilla kanavilla sopimusedunvalvonta-aihe työryhmätyön tutuksi tekeminen.

• Näiden lisäksi jäsenedut, työelämäoppaan sisällöt ja opettajien arvostukseen liittyvät 
sisällöt nousivat esiin eri kanavilla ja ne kiinnostivat useimmilla mittareilla mitattuna.

• Mediajulkisuudessa OAJ palasi normaalin loppuvuoden hiljaisuuden jälkeen tavalliseen 
näkyvyyteen.

• Voimakkaimmin OAJ hallitsi ja vaikutti julkisuuteensa osumissa, jotka käsittelivät 
palkkausta ja sopimusedunvalvontaa.

• Uutena asiana katsauksessa on listattu paikallisten uutisaiheiden kärjet. Tästä on 
toivottavasti apua maakunta- ja paikallistason medianäkyvyyden seurantaan ja 
suunnitteluun.



Opettajuuden arvostuskampanja

• Opettajuuden arvostushanke on lanseerattu, ja ensimmäisellä 
kampanjalähdöllä mainoksemme tavoittivat miljoonat suomalaiset eri 
kanavissa.

• Toukokuussa viimeistellään kuntavaalien alla julkaistavat 
mainossisällöt ja suunnitellaan jo kovaa vauhtia tulevaa syksyä.

• Tuolloin kampanja kiinnittyy mm. Maailman opettajien päivään ja 
Nenäpäivään, ja haastamme suomalaisia puhumaan ja viestimään 
itselle tärkeistä opettajista.



Muut asiat


