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Miksi jäsenyyden pitäisi muodostua 
ensisijaisesti OAJ:n kautta?

• Jäsenyyspäätös tapahtuisi aina keskustasolla ja samoilla 
kriteereillä 

• Jäsen kytkettäisiin aina jäsenyyden kannalta oikeisiin 
yhdistyksiin ja piireihin kaikilla yhdistystasoilla 

• Jäsenyyspäätökset nopeutuisivat ja kaikki jäsenet olisivat 
yhdenvertaisessa asemassa jäsenyyden syntymisessä

• Jäsenyyskriteereiden mahdollisesti laajetessa 
koulutusperustaisiksi, olisi jäsenyystulkintojen tekeminen 
helpompaa, kun kriteereiden täyttymistä ohjattaisiin ja 
seurattaisiin keskustasolta



Miksi jäsenyyden pitäisi muodostua 
ensisijaisesti OAJ:n kautta?

• Jäsenellä olisi vahvempi mandaatti vaatia suoraan OAJ:ltä 
mielipiteensä huomioimista

• Jäsendemokratia muodostuisi suoremmaksi, kun OAJ voisi 
suoraan kysyä (henkilö)jäsentensä kantaa

• Suurin osa OAJ:n jäsenistä tuntee olevansa ensisijaisesti OAJ:n 
jäseniä ja vasta toissijaisesti paikallis- tai valtakunnallisen 
yhdistyksensä jäseniä – tässä tosin on jäsenryhmäkohtaisia 
eroja (OAJ:n järjestökuvakysely 2018 ja 2019)

• Jäsenpidon kehittyessä olisi jäsenetujen ja -palveluiden 
henkilökohtaistaminen helpompaa ja keskitettyä



Jäsenyyden muodostuminen

• Kun jäsen liittyisi OAJ:n jäseneksi, liittyisi hän samalla paikallis-
ja opettajayhdistykseen, valtakunnalliseen yhdistykseen ja 
alueeseen

• Opetusalan palvelussuhteessa olevien osalta ainoa muutos olisi 
ensisijaisen jäsenyyden muodostuminen OAJhin nykyisen 
paikallis-/opettajayhdistyksen sijaan

• Muilla kuin opetusalan palvelussuhteessa olevilla jäsenyys 
muodostuisi OAJ:n jäsenyyden lisäksi työpaikan sijainnin ja 
koulutuksen mukaisesti (sama periaate kuin nykyisin) 



Jäsenyyden muodostuminen

• Opettajankoulutuksen saaneet kuuluisivat ensisijaisesti 
työskentelypaikkakuntansa paikallis- tai opettajayhdistykseen 

• Opetusalan palvelussuhteessa olevat kuuluisivat edelleen 
työnantajakohtaiseen paikallis- ja/tai opettajayhdistykseen (ei 
mahdollisuutta valita asuinpaikkakunnan vastaavia) 

• Ensisijaisen jäsenyyden muodostuminen OAJ:n kautta ei muuttaisi 
valtakunnallisten yhdistysten ja piirien asemaa – tälläkään hetkellä 
jäsenet eivät liity suoraan niihin 

• Paikallis- ja opettajayhdistyksiin muutos vaikuttaisi siten, että ne 
saisivat jatkossa OAJ:stä tiedon heihin liittyneistä jäsenistä - ei olisi 
erillistä hyväksymistä, tarvittaessa uudet jäsenet todettaisiin py:n
hallituksissa



OAJ:n päätöksentekoelinten 
rakenne

OAJ:n hallitus 16.-17.3.2021

Erityisasiantuntija Juha Makkonen



Valtuuston (150) ja hallituksen (20) koko 
• Molempien toimielinten koon tarkastelu on perusteltua työskentelyn 

sujuvoittamiseksi 

• Riittävä edustuksellisuus voidaan saavuttaa myös pienemmillä jäsenmäärillä, kun 
valtuuston ja hallituksen jäsenet ovat sitoutuneita tehtäviinsä ja kuulevat riittävästi 
edustamiaan tahoja sekä yhteys keskustason eri toimijatasojen välillä pystytään 
varmistamaan nykyistä paremmin

• Ehdolla olleiden määrä edellisissä valtuustovaaleissa vaalipiireittäin on pysynyt 
kokonaisuutena samoissa luvuissa ja laskenut joidenkin piirien osalta

• Muilla OAJ:n kokoisilla ja jopa suuremmilla ammattijärjestöillä hallinnon toimielinten 
koko on meitä pienempi – vaikka monilla noista järjestöistä jäsenkenttä on OAJtakin
kirjavampi

• Jokaisen valtuutetun riittävä sitouttaminen OAJ:n valmisteluelimiin on tarpeen –
samalla vahvistetaan hallituksen ja päätösten valmistelun yhteyttä

• Kaikki toimikuntien ja pääosa työryhmien jäsenistä olisivat jatkossa valtuutettuja

• Hallituksen jäsenet jäisivät pois valmistelevista toimielimistä ja työryhmistä paitsi 
toimikuntien puheenjohtajat olisivat jatkossakin OAJ:n hallituksen jäseniä



Aktiivisuus valtuustovaaleissa 2010-2018 

VALTUUSTOPAIKAT JA EHDOKASMÄÄRÄT VAALIPIIREITTÄIN 2010-2018

VAALIPIIRI VALTUUSTOPAIKAT - EHDOKASMÄÄRÄT

2010 2014 2018

 - LTOL 21 51 22 54 23 59

 - OAO 34 70 33 61 31 75

 - YLL 3 7 3 8 3 6

 -OAJ-YSI 92 210 92 207 93 197

KOKO OAJ 150 338 150 330 150 337



Valtuuston ja hallituksen koko ja 
työskentely
• Nykyisellä rakenteella OAJ:ssä on n. 80 paikkaa valmistelevissa 

toimielimissä - toimikunnat ja työryhmät

• Valtuuston työskentelyn aktivoiminen myös kokousten välillä on 
tarpeen mm. verkkotyöskentelyä hyödyntäen 

• Howspace –tilastot osoittavat valtuutettujen nykyisen 
aktiivisuuden tason: valtuuston työtilassa on vuonna 2021 käynyt 
110/150 valtuutetusta, esim. aluerakenne-esityksen oli lukenut 
kokonaan 44/150 valtuutetusta ja aluerakennekeskusteluun oli 
kommentoinut 30/150 valtuutetusta

• Vaalipiirien vähentäminen ja kytkeytyminen mahdollisiin uusiin 
alueisiin on oma erillinen asiansa ja koskettaa erityisesti YSIä



Valtuuston ja hallituksen koko ja 
työskentely

• Valtuustolle valittaisiin jatkossa pj. ja vain yksi vpj. ja he eivät saisi kuulua 
samaan valtakunnalliseen piiriin / valtuustoryhmään 

• Pitääkö hallituksen jäsenen olla valtuutettu – näkemykset vaihtelevat

• Opiskelijaedustajien määrä valtuustossa laskettaisiin suhteessa 
jäsenmääräänsä tai jollain kertoimella kuten muissa ammattijärjestöissä

• Hallitukseen tulisi yksi opiskelijaedustaja – SOOLin pj.

• Opiskelijaedustaja hallitukseen voisi olla kirjattuna säännöissä kuten esim. 
Okka-säätiön säännöissä on: Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry:n hallitus 
nimeää asetetuista ehdokkaista säätiön hallitukseen viisi varsinaista 
jäsentä (kaksi jäsentä OAJ-YSI:stä, kaksi jäsentä OAO:sta ja yksi jäsen 
VOLista)

• Valtuuston osalta SOOL päättäisi itse miten edustajiensa valinta tehtäisiin 



Hallinnon toimielinten kokoja muissa 
ammattijärjestöissä - OAJ: valtuusto 150 ja 
hallitus 20
• Ammattiliitto Jyty: liittovaltuusto 37, hallitus pj. + 11 

• Ammattiliitto PRO: edustajisto 100, hallitus pj. + 15-20 

• Ekonomit: liittokokous 41, hallitus pj. + 2 vpj. + 6-9

• Insinööriliitto: edustajainkokous 73, hallitus pj. + 2 vpj. + 6-14 

• Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL: edustajisto 120, hallitus 25

• Lääkäriliitto: valtuuskunta 60, hallitus 10

• Palvelualojen ammattiliitto PAM: liittovaltuusto pj. + 50, hallitus pj. + 15 (liittokokous 4 vuoden välein)

• Rakennusliitto: liittovaltuusto 50, hallitus 24 (liittokokous 4 vuoden välein) 

• Tehy: valtuusto 83, hallitus 14

• Tekniikan akateemiset TEK: valtuusto 50-80, hallitus pj. + 10

• Teollisuusliitto: valtuusto pj. + 3 vpj. + väh. 50, hallitus pj. + 3 vpj. + 11-24 (liittokokous 5 vuoden välein)

• Tradenomiliitto: liittovaltuusto 35, hallitus pj. + 2 vpj. + 3-9

• Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut YKA: liittovaltuusto 40, hallitus pj.+ vpj. + 4-6 



Esimerkkejä opiskelijaedustuksesta 
ammattijärjestön hallinnossa

Ekonomit
• Liiton äänivaltaisia jäseniä ovat ekonomiyhdistykset ja opiskelijayhteisöt. 

• Opiskelijayhteisöksi voi liittokokous hallituksen esityksestä ottaa hyväksymiensä sääntöjen mukaan 
toimivan kauppatieteellisen alan yliopistotutkintoa suorittavien muodostaman ylioppilaskunnan tai 
kauppatieteellisen alan yliopistotutkintoa suorittavien muodostaman rekisteröidyn yhdistyksen. 

• Opiskelijayhteisö tai kunniajäsen ei maksa liitolle jäsenmaksua. Liittokokous voi päätöksellään 
rajoittaa niitä jäsenpalveluja ja –etuja, joihin opiskelijayhteisön jäsenet ovat oikeutettuja. 

• Liiton hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jota nimitetään liiton puheenjohtajaksi, kaksi 
varapuheenjohtajaa, joita nimitetään liiton I ja II varapuheenjohtajaksi ja vähintään kuusi ja enintään 
yhdeksän hallituksen muuta jäsentä, joista vähintään yksi edustaa opiskelijoita. Hallituksen kaikkien 
jäsenten tulee olla jäsenyhteisöjen jäseniä. Jäsenyhteisön puheenjohtaja ei voi toimia liiton 
puheenjohtajana. 

• Kussakin toimikunnassa tulee olla jäsenenä vähintään yksi ruotsinkielisiä jäsenyhteisöjä ja 
vähintään yksi opiskelijayhteisöjä edustava jäsen. 



Esimerkkejä opiskelijaedustuksesta 
ammattijärjestön hallinnossa

Ekonomit
• Kullakin opiskelijayhteisöllä on (liitto)kokouksissa yksi (1) ääni kutakin jäsenmääränsä alkavaa 150 – lukua 

kohti (muilla yhdistyksillä alkavaa 50-lukua kohden). Opiskelijayhteisön äänimäärää laskettaessa mukaan 
otetaan sellaiset opiskelijajäsenet, jotka ovat suorittaneet korkeintaan kandidaattitasoisen tutkinnon ja joista 
on yhdistyksen jäsenluettelossa sellaiset tiedot, joiden perusteella henkilö on identifioitavissa. Tällaisena 
tietona pidetään henkilötunnusta tai sen sijasta syntymäaikaa sekä joko syntymäpaikkaa tai 
opiskelijatunnusta. 

• Edellisestä kappaleesta poiketen kullakin opiskelijayhteisöllä on kuitenkin kunakin kalenterivuonna ääniä 
jäljempänä olevan taulukon mukaisesti, jos edellistä kalenterivuotta edeltävänä kalenterivuonna siitä 
yliopistosta, jota yhteisö edustaa, kauppatieteen maisteriksi valmistuneista on liittynyt valmistumisvuonna tai 
seuraavana kalenterivuonna liiton jäsenenä olevan ekonomiyhdistyksen jäseneksi ja on liiton jäsenenä 
edelleen valmistumisvuotta seuraavan vuoden lopussa: 

• Liittyneiden osuus valmistuneista Äänimäärä 
• Yli 60 %, mutta enintään 70 % 1 ääni kutakin alkavaa 100 lukua kohti 

• Yli 70 %, mutta enintään 75 % 1 ääni kutakin alkavaa 90 lukua kohti 

• Yli 75 %, mutta enintään 80 % 1 ääni kutakin alkavaa 80 lukua kohti 

• Yli 80 %, mutta enintään 85 % 1 ääni kutakin alkavaa 70 lukua kohti 

• Yli 85 %, mutta enintään 90 % 1 ääni kutakin alkavaa 60 lukua kohti 

• Yli 90 % 1 ääni kutakin alkavaa 50 lukua kohti 



Esimerkkejä opiskelijaedustuksesta 
ammattijärjestön hallinnossa
TEK
• Yhdistyksen jäsenet ovat vuosijäseniä, opiskelijajäseniä, kunniajäseniä sekä yhteisöjäseniä.

• Opiskelijajäseneksi, jolla on oikeus ottaa osaa yhdistyksen toimintaan, mutta ei äänestyksiin, voidaan 
hyväksyä vuosijäsenkelpoisuuteen johtavan tutkinnon suorittamiseksi opiskeleva henkilö. 
Opiskelijajäsenen edellytetään sitoutuvan noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja yhdistystä sitovia 
sopimuksia. Tutkintonsa suorittanut opiskelijajäsen siirretään vuosijäseneksi ilman eri hakemusta.

• Vaaleilla valittujen jäsenten lisäksi valtuustoon (50-80) valitaan kuusi (6) täysvaltaista 
opiskelijaedustajaa ja heille enintään kuusi (6) varajäsentä. Yhdistyksen paikallisyhdistykset 
ylioppilaskunnissa ja niitä vastaavissa yhdistyksissä valitsevat jäsenäänestyksellä opiskelijaedustajat ja 
heidän varajäsenensä, mikäli mahdollista ylioppilaskuntien piirissä olevista opiskelijajäsenistä aina 
seuraavaksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Opiskelijaedustajien varajäsenillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus 
valtuuston kokouksissa.

• Mikäli opiskelijaedustaja on pysyvästi estynyt hoitamasta tehtäväänsä tulee hänen tilalleen varajäsen. 
Mikäli opiskelijaedustaja ilmoittaa olevansa tilapäisesti estynyt hoitamasta tehtäväänsä, tulee hänen 
tilalleen varajäsen esteellisyyden kestoajaksi. Esteellisyydestä on ilmoitettava yhdistykselle kaksi 
viikkoa ennen kokousajankohtaa.



Esimerkkejä opiskelijaedustuksesta 
ammattijärjestön hallinnossa

TEK

• Yhdistyksen hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja sekä vähintään 
kahdeksan (8) ja enintään kymmenen (10) muuta varsinaista jäsentä. 
Kullekin hallituksen jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen. Yhden 
(1) hallituksen jäsenen, samoin kuin hänen henkilökohtaisen 
varajäsenensä, tulee olla opiskelijajäsenten edustaja, jonka valtuusto 
valitsee syyskokouksessaan seuraavaksi kalenterivuodeksi kerrallaan, 
mikäli mahdollista sääntöjen hyväksymishetkellä ylioppilaskunnissa ja niitä 
vastaavissa yhdistyksissä toimivien yhdistyksen paikallisyhdistysten 
asettamista opiskelijajäsenehdokkaista.



Esimerkkejä opiskelijaedustuksesta 
ammattijärjestön hallinnossa

TRAL

• Valtuuston jäsenistä 5 ja varajäsenistä 5-10 valitaan liiton 
opiskelijajäsenyhdistysten asettamista ehdokkaista 
(valtuustossa kaikkiaan 35 jäsentä) 

• Liittohallitukseen kuuluvat pj, 2 vpj:aa, opiskelijaedustaja sekä 
2-8 muuta varsinaista jäsentä



Esimerkkejä opiskelijaedustuksesta 
ammattijärjestön hallinnossa
IL ry

• Jäsenjärjestö saa edustajia edustajakokoukseen siten, että jokainen alkava 
kahden prosentin (2%) osuus keskusliiton koko henkilöjäsenmäärästä antaa 
yhden (1) edustajan. Jäsenjärjestöjen jäsenmäärässä ei huomioida 
mahdollisia opiskelijajäseniä muiden kuin insinööriopiskelijoiden 
valtakunnallisen jäsenjärjestön kohdalla. Insinööriopiskelijoiden 
valtakunnallisen jäsenjärjestön jäsenmäärästä huomioidaan mukaan 
kolmasosa (1/3) laskettaessa jäsenjärjestön edustajia edustajakokoukseen.

• Jokaisella edustajalla on yksi ääni

• Edustajakokokouksen toimikausi on kaksi vuotta. Edustajat ja varaedustajat 
valitaan edustajakokouksen toimikaudeksi. Edustajakokouksen toimikausi 
alkaa sääntömääräisestä kevätkokouksesta ja päättyy kauden päättävään 
sääntömääräiseen kevätkokoukseen. Opiskelijoita edustava järjestö valitsee 
kuitenkin edustajansa yhdeksi vuodeksi (puolet toimikaudesta) kerrallaan.



Esimerkkejä opiskelijaedustuksesta 
ammattijärjestön hallinnossa

IL ry

• Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, kolme (3) 
varapuheenjohtajaa ja vähintään kuusi (6) ja enintään 
neljätoista (14) muuta hallituksen jäsentä. Varapuheenjohtajilla 
ja hallituksen muilla jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet.

• Hallituksen varapuheenjohtajien ja muiden jäsenten sekä 
varajäsenten toimikausi on neljä vuotta ja päättyy toimikauden 
päättävässä edustajakokouksessa

• Opiskelijoita edustava hallituksen jäsen ja varajäsen ovat 
kuitenkin erovuorossa joka toinen vuosi


