
OAJ:n hallitus 16.-17.3.2021
Kooste, Katariina Kattelus, hallituksen jäsen



Sopimusedunvalvonta
Tiedoksi merkittävät



Yleinen neuvottelutilanne
• Kunta-alan pääryhmä ei ole kokoontunut

• Sote-alaryhmän osalta ei ole tapahtunut merkittävää edistymistä

• Paikallista sopimista koskeva neuvottelu
• Aikaraja tuli vastaan, ei tuloksia

• Suomen yrittäjille kelpaa vain paikallinen sopiminen

• Jatkoaika työryhmälle –toimeksiantoa pitäisi silloin täsmentää

• Ymmärretään, että julkinen sektori halutaan ulos paikallisesta sopimisesta –
lainsäädäntöön perustuminen perusteena

• Yliopistot voidaan saada ulos

• Yksityinen vaka jää tarkastelun piiriin

• Pitkälti kiinni Sivistystyönantajista ja Halista, mitä tarkoittaa yksityiselle 
opetusalalle

• Uudelleen startin takaraja 12.4.



Varhaiskasvatus

• Kunnan vakan siirtotyöryhmä menossa
• Mitä OVTES siirron jälkeen

• On perustettu uusi työryhmä, jonka ajatuksena käydä yksittäisiä 
sopimusmääräyksiä laajempaa keskustelua (vaka)



Henkilöstömenoleikkaukset

• Laihia, Loviisa, Pyhäjärvi ja Vaasa -lomautukset

• Ulvila - YT:t

• Kajaani, Keminmaa, Kokkola, Lahti, Lieksa ja Lieto – ei 
toimenpiteitä

• Ammatillinen toinen aste – kuusi työnantajaa, YT-menettely

• Korkea-aste - ei YT-menettelyjä 



Työtuomioistuimen tuomio 

• Harjoittelukoulun lehtorin henkilökohtainen lisä

• Ottaa kantaa prosessiin, useita asioita meni pieleen

• Taloudellinen peruste ei voi olla oikean palkanmaksun este

• OAJ:n näkökulmasta perusajatus on laajempi, sopimusalasta 
riippumaton, talous ei voi olla este ves/tes –toteuttamiselle

• Oleellista, miten paikalliset palkkausjärjestelmät kirjataan esim. 
miten arvio kirjataan



Kevan kuntapäättäjäbarometri, ennuste 
kuntasektorin eläköitymisestä ja ennakointia

• Noin kolmannes jäämässä eläkkeelle, esim. erityisopettajia enemmän

• Ennakointifoorumissa tehty ennakointi hieman erilainen, eläkkeelle 
jäädään, mutta työvoimaa tarvitaan nykyistä vähemmän

• Kevan tarkastelu ei siis kerro koko totuutta



Ammatilliset eläkeiät

• Euroopan ihmisoikeustuomioistuin päätti, ettei ota 
tutkittavakseen OAJ:n kannetta ammatillisen eläkeiän 
korottamisesta. 

• Ei edennyt varsinaiseen prosessiin, yhden tuomarin päätös.

• Oletettavasti se, että ei kerralla poistettu täysin, vaikutti 
prosessiin.

• Tähän päättyi samalla OAJ:n viimeinen riitautusmahdollisuus 
asian suhteen.



Ammatillisten oppilaitosten vuosityöaikaan 
siirtyminen

• Ei tiedotettavaa



Kunta-alan TS-yhteistoimintahenkilöstön 
valinta kaudelle 2022-2025

• Nykyinen kausi päättyy 31.12.2021

• Vaaliohje julkaistu

• OAJ:lla webinaari ensi viikon torstaina



Sopimusedunvalvonta
Päätösasiat



Tulevan neuvottelukierroksen 
tavoitevalmistelu

• Vuoden päästä pitäisi olla valmista

• Muutokset neuvottelurakenteessa -> sote, maku, uusi kunta, 
yritysjaos

• Jukon yhtenäisyys, löytyykö?

• Nykysopimusten päättymisajankohtien eriytyminen, voidaanko 
jäädä odottamaan toisen valmistumista

• Järjestövalmiuden tila?



Ratkaistavia asioita

• Sopimuskauden pituus

• Palkankorotusten profiili
• %/€/sekalinja

• Yleiskorotukset – paikalliset erät, perälauta



Tupa 4.3.2021

• Palkkaohjelmat eri sopimusaloille

• Maisterille maisterin palkka 

• Korkeampien opv:ien alentaminen

• Palkkojen yhdenmukaistaminen

• Henkilöstön edustajien asema

• Jne. 



Muutamia nostoja

• Kuntasektorilla ollaan pilotoimassa uutta palkkausjärjestelmää 
nykyisen rinnalla

• HK-lisät eivät saa vuotaa



Perhevapaauudistus lausuntokierroksella

• Tulossa voimaan elokuussa 2022

• Muutoksia sairausvakuutuslaki, työsopimuslaki, varhaiskasvatuslaki

• Kaikissa perhemuodoissa samat oikeudet vanhempainrahan käyttöön

• Sukupuoleen viittaava terminologia poistettu

• Tavoitteena vapaiden tasaisempi jakautuminen vanhempien kesken

• Muutostarpeita työ- ja virkaehtosopimuksiin

• Raskausraha 40 arkipäivää

• Vanhempainpäiväraha 160 + 160, voi luovuttaa enintään 63 päivää

• Voi käyttää siihen mennessä kun lapsi täyttää 2v. 

• Uuden lapsen syntymä ei katkaise 

• Osa-aikaisuus mahdollista, kuluttaa päiviä





























Paikallinen sopiminen ja koronasta aiheutuvan 
lisätyön korvaaminen OAJ:n sopimusaloilla

• Neuvottelupyynnön jättäminen 24.3. klo 10.00 (H-hetki)

• Kunnan puolella JUKO

• LM-kirje 17.3.

• Ensi viikon alussa myös valtuutetuille kirje asiasta



Neuvottelutulos valtion virastoerästä, 
THL:n alaiset koulukodit

• THL:n koulukotien 1.5.2021 1 % suuruista virastoerää koskevissa 
neuvotteluissa on saavutettu neuvottelutulos.

• Virastoerä käytetään siten, että ne kohdennetaan apulaisrehtorien, 
johtavan rehtorin ja kehittämispäällikön tehtäväkohtaiseen 
palkanosaan vaativuustasoille I, II ja 6 sopimuskauden 2020–2022 
neuvottelu- ja sopimusmääräysten periaatteiden mukaisesti.



Perusopetuksen vuosityöaika

• Seminaarin annista:
• Poikkilaakson osalta hyvin positiivista, työn tasainen jakautuminen

• Vaasa, minkä verran mihinkin työtehtävään menee aikaa, työajan 
seuraaminen oli hyväksi, hoksautti rajaamaan

• 1520 on paljon, ei voi olla enempää

• 25-30% sitomattoman ajan %

• Kodin ja koulun välinen yhteistyö vei YS-aikaa melkein 100 tuntia



UTPJ uusi työaika- ja palkkausjärjestelmä



Koulutuspolitiikka
Tiedoksi merkittävät



Ajankohtaisia asioita

• Kuntavaalien siirto -> vaalikoneen vastausaikaa jatkettu

• Koulutuspoliittinen selonteko käsittely hieman alkuperäistä 
myöhäisemmällä aikataululla



Oppimisen tuki
• Tuen työryhmän tekevät työtään 

• 15 milj. varat VM pyrkinyt poistamaan (vaka), tämä kuitenkin huhujen 
tasolla

• PO 3-portainen tuki
• Miten tulkitaan lakia kunnissa, erityisesti kelpoisuusasetuksen osalta, Pirhosen 

johtamassa palaverissa ei päästy lopulta kuitenkaan yksimielisyyteen, ollaan valmiita 
menemään oikeusasiamiehelle asian tiimoilta, pyritään kuitenkin vielä vaikuttamaan 
muuten

• OPH neuvoo kuntia toisin kuin OAJ kenttää
• Koskaan aikaisemmin ei ole syytetty virastoa laittomasta toiminnasta, kysymys 

virkavirheestä, toimien rajuus verrattavissa työtaistelutoimiin 
• Kysymys siis nykyisen lain tulkinnasta
• Kotiläksyt tehty! Lain valmistelun ja voimaantulon aikaisilta ministereiltä selvitetty 

taustat. 

• Kehysriihen osalta yritetty edistää myös toisen asteen tukea



Reformin toimeenpanon onnistuminen

• Selvitys valmistunut

• Aikataulu oli tosi nopea

• Suunta oikea, monilta osin vielä kesken

• Esim. joustava haku jakaa rehtoreita

• Erityistä tukea liian vähän 



Ajankohtainen koronatilanne

• Päälinjausta suhteessa aiempaan ei muuteta



Koulutuspolitiikka
Päätösasiat



OAJ:n lausunto koskien jatkuvan 
oppimisen palvelukeskusta

• Lausuntopyynnön mukaan tavoitteena on sovittaa yhteen 
jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palveluja. Jatkuvan 
oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus edistäisi työikäisen 
väestön osaamisen kehittymistä ja osaavan työvoiman 
saatavuutta. 

• Palvelukeskuksen perustamisen tavoitteena on 
palvelujärjestelmän uudistaminen siten, että työikäisen väestön 
osaamisen kehittäminen olisi aikaisempaa tiiviimmin 
kytköksissä työelämän tarpeisiin sekä alueiden elinkeinojen ja 
elinvoiman kehittämiseen ja uusintamiseen.



Lausunnossa mm. 

• Ohjaus on opettajan ja opinto-ohjaajan työtä

• TE-hallinnon ja oppilaitosten yhteistyötä kehitettävä (vrt. reppufirmat)

• Ennakointia on kehitettävä systemaattisesti yli hallinnonalarajojen. 
Palvelukeskuksen rooli

• Ennakointitieto, jotta alueelliset toimijat pystyvät yhdessä 
kehittämään toimintaansa 

• Koottava jo olemassa oleva tieto koulutustarjonnasta ja hyvistä 
käytännöistä

• Rooli maahanmuuttajakoulutuksessa

• Sijaintipaikka olisi OPH:n erillisyksikkönä

• Oltava ”uutta rahaa”



Ammatillisen koulutuksen opetuksen ja 
ohjauksen määrän arvioinnissa käytettävät 
periaatteet –lausunnon antaminen
• Oppivelvollisuuden laajentamisen yhteydessä OAJ:n keskeisenä tavoitteena on ollut vahvistaa 

opiskelijan oikeutta saada opettajan antamaa opetusta ja ohjausta. Lakiin ammatillisesta 
koulutuksesta 48 § 2 mom. saatiin jo lisättyä seuraava kirjaus ”Perustutkintokoulutuksessa 
koulutuksen järjestäjän tehtävänä on arvioida oppilaitoksessa ja muissa oppimisympäristöissä 
toteutettavan opetuksen ja ohjauksen tarve sekä määrä.

• Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin opetuksen ja ohjauksen määrän arvioinnista.” 
Lisäksi ammatillisen koulutuksen asetukseen 9 § kohta 7 a saatiin kirjaus, että koulutuksen 
järjestäjä merkitsee opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan HOKS 
tiedot oppilaitoksessa ja muissa oppimisympäristöissä toteutettavan opetuksen ja ohjauksen 
tarpeesta sekä määrästä. Nämä molemmat kirjaukset tulevat voimaan 1.8.2021.

• Parhaillaan keskustellaan opetus- ja kulttuuriministeriön koolle kutsuman ”pyöreän pöydän” 
äärellä siitä, miten valtioneuvoston asetuksella säädettäisi tarkemmin opetuksen ja ohjauksen 
määrän arvioinnista.

• (kompromissiesitys 25h viikossa opettajan antamaa opetusta)



Vaka-esi-perusopetus lainsäädännön ja 
rahoituksen kokonaisuudistus (alustavat tavoitteet)

• Maan hallitus on käynnistämässä laajan valmistelun, jossa 
varhaiskasvatuksen sekä esi- ja perusopetuksen lainsäädäntöä ja 
rahoitusjärjestelmää tullaan tarkastelemaan kokonaisuutena. Kattavana 
ääneen lausuttuna tavoitteena on kasvatuksellisen ja koulutuksellisen tasa-
arvon turvaaminen tulevaisuudessa huomioiden toimintaympäristön 
muutokset, joista merkittävin on ikäluokkien pieneminen sekä epätasainen 
muuttoliike maan sisällä. Tavoite on lausuttu mm. hallituksen luonnoksessa 
koulutuspoliittiseksi selonteoksi.

• Uudistuksen valmistelu on alkamassa ja tulee jatkumaan tämänhetkisen 
tiedon valossa vuoden 2022 loppuun. Valmistelua tullaan tekemään osana 
Oikeus oppia -ohjelman työtä. Jotta OAJ voi vaikuttaa valmisteluun jo 
alusta lähtien, on tarpeen, että OAJ:n hallitus päättää jo maaliskuun 
kokouksessa alustavista tavoitteista uudistukseen. Yksityiskohtaisempia 
tavoitteita tullaan käsittelemään valmistelun edetessä.



Alustavia tavoitteita
• Sitovampi lainsäädäntö esim. velvoittavat laatukriteerit, henkilöstömitoitukset

• Varhaiskasvatuksen määritelmä (avoin vaka, perhepäivähoito)

• Perustuvat lähiopetukseen

• Yhtenäinen vahva opinpolun alku, ml. tuen malli

• Tiiviimpi yhteistyö esi- ja perusopetuksessa, ei rajaa 2. ja 3. luokan välille

• Kelpoisuusvaatimuksia ei saa alentaa/väljentää

• Koulutustarjonnan laajentaminen niin, että voidaan hankkia useampia kelpoisuuksia

• Entistä vakaampi rahoitusmalli, hankehumpasta strategiseen kehittämiseen

• Vahva oppimisen ja kasvun tuki

• Vahva valmistava opetus (1-2 vuotta) ja muu maahanmuuttajien tuki

• Oppilashuolto osana lainsäädäntöä (ei erillistä oppilashuoltolakia)

• Johtamisen laadun vahvistaminen

• Turvallisuus

• Kodin kanssa tehtävä yhteistyö (vanhemmilla kasvatusvastuu)

• Koulupäivän rakenne, harrastukset koulupäivän alkuun/loppuun

TEHTY MYÖS RISKIENAVIOINTIA muiden tahojen esille nostamien asioiden suhteen



Järjestöasiat
Tiedoksi merkittävät



Järjestöasiat
Päätösasiat



Alueyhdistyserojen vaikutukset











Jäsenyyden hallinnan kokonaisuus

• Varsinaisten jäsenten lukumäärä kasvanut hiukan vuoden 
takaisesta

• Areenassa tukea jäsenhankintaan ja jäsenpitoon

• Verkkokaupassa materiaalia

• Runsaasti toimia vuoden 2020 aikana, muutama nosto:
• SOOL/OAJ –webinaarit aloitettu
• Kirjakampanja
• ”Etäpikkujoulut”

• Jäsenyys kannattaa –brändivideo 
https://www.youtube.com/watch?v=Sjl3YcmGOso



Jäsenmääräkehitys 1.1.-28.2.2021
ja järjestäytymisasteselvitys

- Varsinaisten jäsenten osalta pientä kasvua alkuvuodesta, kaikki 
muut paitsi YSI kasvaneet, toisaalta ysiläisiä nyt enemmän kuin 
vuosi sitten maaliskuun alussa

- Järjestäytymisaste haastava selvittää, saadaan karkea tulos
- Pohjana Tilastokeskuksen työssäkäyntitilastot

- Edelleenkin voidaan todeta, että 9/10 opettajista  

on OAJ:n jäseniä



Ammattijärjestötoiminnan uudistaminen

• Paikallistoiminnan uudistaminen ja organisoiminen

• OAJ:n jäsenyyden ensisijainen muodostuminen

• OAJ:n päätöksentekoelinten rakenne

• Näistä erilliset materiaalit



Hallituksen Howspace-työskentely

• Hallitus käsitteli asioita Howspace-työskentelyssään. 

• Juha Makkonen laatii koonnin hallituksen työskentelystä

• Päätökset asiasta tekee valtuusto



Opetusalan johdon neuvottelukunnan 
jäsenvaihdokset

• Koulutuksen esimiehet ja asiantuntijat KEA ja Suomen rehtorit 
esittäneet:

• Markku Ollilan, Anne Rouskun, Inka Kokkosen ja Marko Kuvajan 
17.3.2021 alkaen. 

• Katri Tuomaisen, Veli-Matti Hakasen, Jyrki Rostin ja Päivi Ikosen 
jäsenyys Opetusalan johdon neuvottelukunnassa päättyy.



OAJ:n toimintakertomus 2019-2020

• 1. Toimintaympäristökuvaus

• 2. Toimenpiteet ja tavoitteiden toteutumisen arviointi
• Tavoite toteutunut 5

• Tavoite toteutunut osittain 11

• Tavoite ei ole toteutunut 0



Linjausten valmistelu ilmastoteoiksi

• OAJ arvioi aktiivisesti oman toimintansa ilmastorasitetta. Vuoden 2021 aikana teetämme laskelmat 
hiilijalanjäljestämme, jonka jälkeen määrittelemme merkittävimmät päästölähteet sekä konkreettiset 
tavoitteet ja yksityiskohtaiset toimenpiteet päästövähennysten saavuttamiseksi. Hiilineutraaliuden 
saavuttaminen edellyttää myös päästöjen kompensointia, joten teemme myös sitä erityisesti matkustamisen 
osalta. Tavoitteenamme on myös huomioida energiatehokkuus kaikessa toiminnassamme tilaisuuksista 
hankintoihin. OAJ on ollut mukana WWF:n Green Office -toiminnassa jo vuodesta 2011 lähtien. Tämän 
ohjelman avulla järjestön omaa ilmastorasitusta on saatu jo vähennettyä merkittävästi. Jatkossakin OAJ 
toteuttaa ilmastotavoitteitaan Green Office -toiminnan avulla.

• OAJ:n ilmastoteot sisältävät näiden perustavoitteiden mukaisesti ilmastoteot keskustason toiminnassa (OAJ:n 
toimiston ja luottamuselimien toiminta sekä toimiston organisoima muu toiminta) sekä suositukset OAJ:n 
lähes 700 jäsenyhdistyksen toiminnalle. OAJ:n toimisto alkaa toimia ilmastotavoitteiden mukaisesti kaikessa 
toiminnassaan asteittain heti toimenpiteiden hyväksymisen jälkeen ja samaa suositellaan jäsenyhdistyksille.

• Ilmastotekojen määrittely noudattaa OAJ:n strategiaa (2020) ja erityisesti sen arvoperustasta vastuullisuuden 
arvoa. Ilmastoteot ovat kunnianhimoisia, mutta välttämättömiä ja kiinteä osa OAJ:n vastuullisuustyötä. 
Mikäli ilmastoteoista seuraa positiivisia talousvaikutuksia, tämä suunnataan jäsenistön hyväksi. Kun asiakirja 
on hyväksytty OAJ:n kevätvaltuustossa 2021, sitä päivittää ja täsmentää tarpeen vaatiessa OAJ:n hallitus.



Henkilöstöasiat
Tiedoksi merkittävät



- Anneli Vainikin valinta edunvalvontaosastolle

- Keväällä 2020 henkyn kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti 
0,57% jäva

- Kohdentuminen siirretty yhteisellä sopimuksella (koronan vuoksi) tälle 
keväälle

- Nyt kohdennettu kehityskeskustelujen pohjalta



Henkilöstöasiat
Päätösasiat



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
Päätösasiat



OAJ:n viestinnän periaatteet

1. Viestinnän lähtökohdat

2. Viestinnän tavoitteet ja periaatteet MITEN, MIKSI

3. Viestinnän kehittämiskohteet

VIESTIMME KIINNOSTAVASTI TYÖSTÄMME JA SEN 
TULOKSISTA

4. Viestinnän vastuut ja roolit

5. Ydinviestit ja äänensävy

TUKEA JÄSENELLE, TULEVAISUUKSIA SUOMELLE

6. Viestinnän tärkeimmät kohderyhmät

7. Vaikuttavuuden mittarit



• Olemme 

• Empaattinen

• Rohkea 

• Ratkaisuhakuinen

• Vältämme ylimielistä, arkaa ja kyynistä ilmaisutapaa



Muut asiat



• Varauma ylimääräiselle valtuuston kokoukselle26.-27.8. tai 
syyskuussa

• Hallituksen edustaja POE:een Katariina Kattelus

• Talousvaliokunnan yleisvara Jukka Sarpila

• Työhyvinvointiryhmän varajäsen Markku Tikkanen

• AMK-tunnustus (AMK 25v., selvitysrahoitus 
ammattikasvatuksen kehittämiseksi)

• POEn jäsenyys, pitäisikö edellytyksenä olla OAJ:n jäsenyys –
ohjesäännön muuttaminen valmisteluun


