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Sopimusedunvalvonta
Tiedoksi merkittävät



Yleinen neuvottelutilanne

• Ei mitään suurta

• Teknologiateollisuuden paikalliset sopimukset ovat edenneet -> 
työnantajalla ei syytä väittää muuta

• Metsäteollisuudessa palkansaajapuoli hyvin valmistautunut 
neuvotteluihin

• Kunta-alalla nyt yhteinen käsitys siitä, millä ajalla neuvotellaan 
mistäkin asioista, muuten ei yhteistä näkemystä

• Vaka-ryhmässä sote yrittää määritellä, mistä voidaan 
neuvotella, mistä ei



• OVTES-siirron valmistelu etenee (vaka)

• Aikataulutus tulevaa neuvottelukierrosta varten 

• Perhevapaauudistus tulossa lausuntokierrokselle



Henkilöstömenoleikkaukset

• Laihia, Pyhäjärvi ja Vaasa lomauttamassa

• Keminmaa YT:t kesken

• Ammatillinen toinen aste neljä työnantajaa YT-menettelyt 
käynnissä



Työtuomioistuimen tuomio, eläkkeelle 
jääneen vuosisidonnaiset lisät

• Miten vaikuttaa
• LM kirjeessä ohje, miten saatavia kannattaa hakea 

• kuluva + 3 vuotta

• väh. viikon mittainen palvelussuhde

• vaikka aikoinaan sovittu, lainsäädäntö on muuttunut

• Myös muita vastaavia määräyksiä esim. kiertävä tuntiopettaja
• käsittelyssä OVTES-palkkatyöryhmässä

• Pakottava oikeus
• yhdenvertaisuuslaki ja tasa-arvolaki vahvimmat



Liikenneopettajat 

• Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä (YSAO) siirsi liikenneopettajat 
(ajokorttiopetus) KVTES:n piiriin 1.1.2019 alkaen. Asia 
riitautettiin paikallistasolla ja se jäi erimieliseksi. Asiasta on sen 
jälkeen neuvoteltu keskustasolla. 

• Tammikuun viimeisellä viikolla OAJ ja KT pääsivät asiasta 
yhteisymmärrykseen, ja sen mukaan ko. opettajat kuuluvat 
OVTES:n piiriin. Ratkaisevaa loppuvaiheessa oli OKM:n kanta.



Perusopetuksen vuosityöaikakokeilut

• Seminaari pidetty



Perusopetuksen vuosityöaika



Perusopetus vuosityöaika







• maaliskuussa hallituksessa käsittelyyn mahdolliset uudet 
kokeilut



Ammatillinen vuosityöaika

• Ei erityistä uutta

• Koulutusta ja neuvontaa edelleen

• Tehdään lyhyitä tietoiskuja (videoita) palvelussuhteen ehtoihin 
liittyvistä asioista



Ensimmäinen kysely Sivistan puolelle, 
vuoden päästä uusi, silloin jo enemmän oppilaitoksia mukana



Luovi, Live ja Kiipula kaikki ammatillisia erityisoppilaitoksia



• Paljastaa myös selkeitä 
sopimusrikkeitä





• Ollut YT-prosesseja esim. Luovi kolmeen kertaan

• Nämä YT:t olisi luultavasti käyty vaikka työaikamuutosta ei olisi 
ollut -> vaikutus työaikaan

• Osalla ollut paikallisia sopimuksia, joista nyt siirrytty 
valtakunnallisen sopimuksen mukaiseen vuosityöaikaan

• Oulun Palvelualan opisto oli 1600 tunnissa, siirtyi 1500 tuntiin
• palkka muuttunut







Muuta



Alustavia johtopäätöksiä kyselyn 
perusteella



Talous

Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösARVIOT 2020

- Lähes kaikki Manner-Suomen kunnat tekivät positiviisen
tuloksen

- Tilikauden tulos 1,7 mrd €

- Koronatuet paransivat tilannetta
- kunnat saivat 3 mrd € 

- Vain kaksi kuntaa vuosikatteeltaan negatiivisia (ed. vuonna 65 
kuntaa)

- Vuosi -94 on kuntatalouden kannalta ollut yhtä hyvä











• Kuntien omat henkilöstösäästöt pienensivät 100 miljoonaa € 
henkilöstömenoja, vaikka oli sopimuskorotuksia

• Investoinneilla ollut vaikutusta työllisyyteen 

• Viime vuonna lisälainaa 1,5 mrd € (edellinen 2,5 mrd €)

• 2021 kunnat saavat vielä 2,5 mrd €, josta suurin osa testauksiin 
yms. 

• ”Nyt juhlat juhlittu, 2020 jäi poikkeukselliseksi vuodeksi”

• Valtion talouden tasapainottaminen edessä (valtio otti velkaa 18 
mrd €)



Sopimusedunvalvonta
Päätösasiat



Rikosseuraamuslaitoksen virastoerä

• 1% virastoerä

• Kohdennetaan opettajille, jotka sijoittuvat tasoille 3 ja 4

• tasolla 3, 45€

• tasolla 4, 85€ (sisältyy esimiesvastuuta)



Paikallisen sopimisen edistäminen

• Asia koskee yksityissektoria, 
heijastuu jollain aikataululla 
julkiselle

• KT ollut maltillinen

• Selvitykset tulevat julkisiksi 
1.3.

• Akavan oma kyselytutkimus 
500 yritykselle 

• Poliittinen paine kova, joten 
TEM tullenee jotain 
esittämään

• Kolmikantainen valmistelu



Paikallinen sopiminen ja koronasta 
aiheutuvan lisätyön korvaaminen OAJ:n 
sopimusaloilla
• Haettaisiin paikallisneuvottelulla korvausta lisätöiden 

korvaamisesta

• Paikallisneuvottelupyyntö valmiilla pohjalla

• Selkeästi ohjeistettu

• Voisi olla webinaari tms. 

• Laajennus Jukoon?



Koulutuspolitiikka
Tiedoksi merkittävät



Ajankohtaista koulutuspolitiikassa

• Materiaali löytyy https://areena.oaj.fi/display/KM

https://areena.oaj.fi/display/KM


Analyysi OAJ:n tavoitteiden toteutumisesta 
oppivelvollisuuden laajentumisessa

• Valmistelussa on edelleen osa säännöksistä koskien ammatillisen 
koulutuksen asetusta. 

• Myös opetussuunnitelman täydennys perusopetuksen tehostettua 
henkilökohtaista oppilaanohjausta koskien sekä tutkintoon valmen-
tavan koulutuksen tutkinnon perusteet ovat valmisteilla. 

• Täysin valmiina eivät vielä ole myöskään oppivelvollisuusrekisteri 
eikä VALPAS-valvontapalvelu oppivelvollisuuden seurantaan. 

• Keskeistä on erityisesti se, miten lain toimeenpano onnistuu 
paikallisesti ja riittävätkö uudistukseen kohdennetut resurssit.



Paikallisen vaikuttamisen vahvistaminen

• Paikallinen kopo-vaikuttaminen kaipaa tehostamista

• Uudet kv:t -> tehokkaampi vaikuttaminen

• Aula Reseach Oy:n tutkimus

• noin tuhat vastaajaa

• maine pääasiassa hyvä, Kymenlaaksossa paras (Kouvolan 
lomautuksiin vaikuttaminen)

• sivistyslautakunnan jäsenet näkevät OAJ:n maineen 
kaupunginvaltuustoja parempana

• Yhteydenpidon määrässä parannettavaa, sisältä luotettavaa

• Sivistyslautakunnan jäsenten OAJ-tuntemus kolmosen luokkaa 
(skaala 1-5)



Johtopäätöksiä

• maine hyvä

• paikallinen tunnettavuus matalampi kuin valtakunnallinen

• sivistyslautakunta liian löysästi otteessa 

• yhteydenpitoa ja infoa halutaan 

• tutustuminen arkeen ja perehtyminen toivottavaa

-> Tulokset rohkaisevat paikallisen vaikuttamisen tehostamiseen!



Koulutuspolitiikka
Päätösasiat



Lukiodiplomin kehittäminen ja OAJ:n 
lausunnon valmistelu

• Lukiodiplomi nostettiin lukiolain uudistamisen yhteydessä 
asetuksesta lakiin

• OAJ esittänyt, että lukiodiplomi voisi korvata yhden viidestä 
kokeesta

• OKM:n selvitysryhmä työskennellyt vuonna 2020

• Vuosittain noin 1600 lukiodiplomia
• kuvataide 56%

• liikunta 20%
• Musiiki 11%
• Teatteri 6,7%



Lausuntoluonnoksesta
• raportissa ei ole huomioitu muiden koulutusmuotojen kanssa 

tehtävää yhteistyötä esim. taiteen perusopetus

• keskeinen tavoite oppilaiden hyvinvoinnin lisääminen

• opetushallitus oikea taho viemään kehittämistä eteenpäin 

• KU, MU, LI säädettäisiin kaikkia velvoittavaksi, myös muita 
tulee kehittää

• kehittäjälukioverkosta (erityisen tehtävän saaneet lukiot)

• etä- ja verkkovälitteisen opetuksen menetelmät lisäävät 
yhdenvertaisuutta

• voisi korvata yhden viidestä kokeesta



Lausuntoluonnoksesta jatkuu
• arvioinnin kehittäminen oleellista, tehtävä yhteistyössä opettajien, 

opettajankouluttajien, pedagogisten järjestöjen ja OAJ:n kanssa

• korkeakoulut aktiivisesti mukana kehittämisessä

• kotitalouden diplomin korvaaminen yrittäjyys ja työelämätaidot –
diplomilla – EI OAJ:n kannatusta, kotitalouden diplomia ei tule 
lakkauttaa (kotitalous sisältää mm. taloutta)

• käsityön diplomia ei tule muuttaa teknologian lukiodiplomiksi 
(sisältää jo nykyisin teknologian)

• ei tulisi hirttäytyä nykyiseen kahdeksaan diplomiin, määrä voi olla 
muukin

• lukiodiplomia ei tule laajentaa yo-tutkintoaineisiin



Kysely alueyhdistyksistä eronneille 
yhdistyksille ja alueyhdistyksille, joista 
eronnut yhdistyksiä

• Alueyhdistyksistä on edellisten vuosien kuluessa eronnut 
kaikkiaan kolme yhdistystä, kaikki eri alueilla. 

• Eronneille yhdistyksille ja alueyhdistyksille, joista erot ovat 
tapahtuneet, tehtiin tammikuussa kysely, jossa kysyttiin niin 
erojen syistä kuin oletetuista seurauksistakin. 

• Kyselyn tuloksista voidaan vetää joitakin yleisiä johtopäätöksiä, 
mutta jokaisessa erossa on ollut omia erityispiirteitäänkin.



Järjestöasiat
Tiedoksi merkittävät



Järjestöasiat
Päätösasiat



Alueita koskevia päätöksiä 

• Alueasiamiehen nimikkeen muuttaminen 
alueasiantuntijaksi

• Alueyhdistysavustus vuodelle 2021



Paikallisyhdistysten edunvalvonta-avustus

• Hallitus päätti, että paikallisyhdistyskohtainen avustus vuonna 2021 on 475 euroa ja 1.1.2021 
jäsentilastoihin perustuva jäsenkohtainen osuus 5 euroa/jäsen.

• Hallitus päätti, aiemmin hyväksyttyjen järjestörakenneuudistuslinjausten mukaisesti, että 
saadakseen edunvalvonta-avustuksen täysimääräisenä, paikallisyhdistyksen tulee olla oman 
alueensa alueyhdistyksen jäsen. Muussa tapauksessa avustus puolitetaan. Edunvalvonta-avustus 
maksetaan myös niille alueyhdistyksille, jotka hoitavat alueyhdistyksen keskuspaikkakunnalta 
puretun paikallisyhdistyksen tehtäviä edustamiensa jäsenten osalta.

• Hallitus päätti, että uusille työnantajakohtaisille paikallisyhdistyksille maksettava, aiemmin 
hyväksyttyjen järjestörakenneuudistuslinjausten mukainen käynnistysavustus, on vuonna 2021 
samansuuruinen kuin jäsenkohtainen edunvalvonta-avustus, eli 5 euroa/jäsen. Avustus maksetaan, 
mikäli uuden paikallisyhdistyksen perustaminen edellyttää yhdistysjärjestelyjä.

• Hallitus päätti, että uusien työnantajakohtaisten yhdistysten perustamisen ja järjestelyjen 
yhteydessä maksettava, aiemmin hyväksyttyjen järjestörakenneuudistuslinjausten mukainen 
kannustinraha, on vuonna 2021 samansuuruinen kuin jäsenkohtainen edunvalvonta-avustus, eli 5 
euroa/jäsen.

• Hallitus edellyttää, että kaikki paikallisyhdistykset huolehtivat liitteessä (liite) mainituista velvoitteista 
saamaansa paikallisyhdistysten edunvalvonta-avustusta vastaan ja raportoivat toiminnastaan 
pyydettäessä OAJ:n toimistolle.



Työhyvinvointirahaston vuosisuunnitelma 
2021

Aikataulu vuonna 2021

• Hakuaika 1.3. - 30.4.2021

• Hakemusten käsittely 1.5. - 30.6.2021

• Avustuspäätökset elokuussa 2021

• Avustukset maksetaan saajille viimeistään 30.9.2021



Ammattijärjestötoiminnan uudistaminen

• Erilliset PDF:t



Hallituksen Howspace-työskentely

• Hallitus käsitteli asioita Howspace-työskentelyssään. 

• Juha Makkonen laatii koonnin hallituksen työskentelystä

• Päätökset asiasta tekee valtuusto



Henkilöstöasiat
Tiedoksi merkittävät



Yleisiä henkilöstöasioita

Työmarkkinaedunvalvonnan palvelualueelle haetaan 
erityisasiantuntijaa, jonka tehtävänä tulee olemaan 
yleissivistävän koulutuksen sopimus- ja palkkapoliittinen edun-
valvonta ja vaikuttaminen, luottamusmies- ja jäsenneuvonta sekä 
koulutus, neuvottelujen valmistelutyö ja tarvittaessa niihin 
osallistuminen sekä jäsenviestintä. 

Tehtävänkuvaa tarkennetaan valittavan henkilön koulutuksen ja 
osaamisen perusteella. Eduksi on kokemuksen vapaasta 
sivistystyöstä. Haku päättyy 17.2.2021.



Henkilöstöasiat
Päätösasiat



Työsääntö

• OAJ:n toimisto on valmistellut toimistolle johtosääntöä. Sen 
tarkoituksena on luoda edellytyksiä valmistelun ja 
päätöksenteon avoimuudelle sekä vuorovaikutteiselle 
johtamiselle siten, että OAJ:n toimisto pystyy hoitamaan 
tehtävänsä hyvin ja tuloksellisesti. Johtosääntö on toimiston 
keskeinen ohjausväline ja se ohjaa toimiston asioiden 
valmistelua ja päätöksentekoa.

• Tämän vuoksi on tarkoituksenmukaista myös tarkastella OAJ:n 
työsääntöä (liite), josta hallitus päättää. Muutoksista 
työsääntöön on neuvoteltu Henkilöstöyhdistys HENKY ry:n 
kanssa 11.1.2021.



Viestintäasiat
Päätösasiat



Opettajuuden arvostushanke käynnistyy 
keväällä ja ponnistaa tutkitusta tiedosta

• OAJ:n toimisto on valmistellut hanketta opettajuuden arvostuksen 
vahvistamiseksi. Valmistelun tueksi on selvitetty niin jäsenten, kansalaisten 
kuin päättäjien näkemyksiä opettajan ammatista ja työstä sekä osallistettu
järjestön aktiiveja.

• Vuosina 2021 ja 2022 toteutettava kampanja jakautuu kolmeen 
markkinointipiikkiin, joiden viestinnälliset kärjet vaihtuvat. Se, mikä 
kokonaisuutta yhdistää, on tavoite vankistaa suomalaisten ymmärrystä 
siitä, miten tärkeässä roolissa opettajat ovat meidän kaikkien 
tulevaisuutemme kannalta. Haluamme myös haastaa kampanjan aikana 
kansalaisia mukaan tukemaan opettajia heidän työssään – esimerkiksi 
äänestyspäätöksillään.

• Läpi hankkeen OAJ:n toimisto pyrkii pitämään OAJ-yhteisön ajan tasalla 
hankkeesta ja kannustaa kysymään ja kommentoimaan arvostushanketta 
ja kampanjasisältöjä esimerkiksi OAJ-areenassa.



Muut asiat


