
OAJ:n hallitus 8.-9.12.2020



Sopimusedunvalvonta
Tiedoksi merkittävät



Ajankohtaista

• Terveystalo sijoitti 3 milj. omien työntekijöiden palkitsemiseen 
(korona)

• Työryhmät ovat jatkuneet



Talouskatsaus

• kolmannen vuosineljänneksen tiedot (heinä-syys)

• nousua, mutta vuoden takaiseen ollaan vielä miinuksella

• euroalue keskimäärin huomattavasti heikommin

• vain 39 kuntaa nostaa veroprosenttiaan
• keskimääräinen nousee nyt yli 20 (asukasmäärällä painotettu)



Työttömyys

• työttömyysaste nyt noin 8%

• kokoaikaisesti lomautetut pysähtynyt, nyt noin 60 000, jatkuu 
kesään

• v. 2022 38% työttömistä olisi pitkäaikaistyöttömiä (yli 12 kk 
työnhakijana, yhtäjaksoisuus)

• Lokakuussa OAJ:n työttömyys 4,8%, mikä noin tuhat enemmän 
kuin vuosi sitten 
• AKOL korkein, SMOL vahvalla hopealla, yläaste lukio 8,2%

• Avoimia työpaikkoja kuitenkin hieman enemmän 



Henkilöstömenoleikkaukset

• 198 YT-prosessia, 71 päätynyt toimenpiteisiin

• ammatillinen 43, 9, 7 ei, loput kesken

• AMK 3, joista kaikissa toimenpiteitä

• Yliopistot 2, molemmat päätyneet toimenpiteisiin



Ajankohtaiset oikeustapaukset
• Kemijärven kaupungin tuntiopettajan irtisanominen

• opetusta jouduttiin antamaan ei-kelpoisille (12-14vvt)
• lisäksi muilla ma-opettajilla ylitunteja
• ei lainvoimainen
• YT olisi pitänyt käydä kaikkien osalta, niin viranhaltijoiden kuin tuntiopettajien 

• KHO piti voimassa Kouvolan ammattiopiston lehtorin irtisanomisen 
laittomuuden
• ei tarjottu olemassa olevia tehtäviä 
• pitää aktiivisesti tarjota, pelkkä ilmoittaminen ei riitä
• vuosikirjaratkaisu (ohjataan tulevaa päätöksentekoa)

-> tehtävää ei saa laittaa julkiseen hakuun
jos siirretään välillä määräaikaiseen tehtävään, vakinaistaminen ulkoisen haun kautta
jos irtisanottu on virkasuhteinen, tulee tarjota sekä työ- että virkasuhdetta



Perusopetuksen vuosityöaikakokeilu
OVTES

• runsaat 200 opettajaa mukana

• ensimmäisen kahden vuoden jälkeen oli mahdollisuus irtaantua 
-> kaksi alakoulua irtaantui

• kaikki työ pitää olla budjetoitu -> kaikesta työstä pitää maksaa

• opetusvelvollisuudet eivät ole eläneet (mahdollisuus liikkua 
ensimmäisen vuoden jälkeen)

• työajan ylittyminen max 1,75, palkassa 2,5 ylituntia



Ammatillisten oppilaitosten vuosityöaikaan 
siirtyminen, OVTES/AVAINOTES/Sivista

• webinaarit jatkuneet, osallistujia runsaasti, hyvää palautetta

-> webinaareja kannattaa jatkaa



Työllisyystoimet

• Kolmikannassa ei tulosta -> maan hallituksen käsiin

• Palkansaajajärjestöjen oma esitys
• putken ikäraja nousisi 

• palkkatukea olisi edistetty

• muutosturvaan liittyviä esityksiä

• Muutosturva erityisesti sellainen, josta ei päästy 
yhteisymmärrykseen

• Yhteinen näkemys oli kuntoutuskomiteasta -> edistymässä 
lainsäädännöllisesti

• Hyvä pohjatyö tehty, maan hallitus pystyy elementtien pohjalta 
rakentamaan ratkaisun



Sopimusedunvalvonta
Päätösasiat



Ajankohtainen korona-tilanne

• THL:n johdon tapaaminen
• hyvähenkinen
• tutkimusten mukaan erityisesti vakassa ja perusopetuksen alaluokilla 

sairastuvuus vähäistä, lapset kuitenkin kantavat tautia
• käsitystä maskien suojaavuudesta muutettu

• maski suojaa sekä itseä että muita
• pisaratartunta merkittävin tartuntojen muoto

• myös visiiri suojaa
• mikäli oireita ei esiinny, maskia tai visiiriä käyttänyt ei ole altistunut
• esihenkilöiden työn raskaus – sivistystoimen johtajien tulisi järjestää 

palaveri, jossa asiat käydään ennakoivasti läpi
• rokottamisjärjestys opettajien osalta –THL ei halunnut vastata



Muuta

• Joku ryhmä joutuu etäopetukseen, muut lähiopetuksessa, 
koettu raskaaksi

• pidetty linjaa, että ei oteta kantaa alueellisiin tilanteisiin

• Venäjällä opettajat ensimmäisten rokotettavien joukossa

• Milla Eronen (Hesen sijainen):
• somessa tulee esille uupunut ja toive, että OAJ tekisi jotain 

• pääkaupunkiseudun opettajien tilanne

• Karanteeni, työnantaja maksaa palkan -> työnteosta sopiminen
• THL ja OPH (voivatko ottaa kantaa)



OAJ nostoja korona-asiassa

• Ryhmiä ei tule yhdistää (vaka/joululoma)

• Opettajien rokottaminen ensimmäisten joukossa

• TA:n kustannettava maskit/visiirit

• TSV:jen tiedonsaanti ja osallistuminen asioiden valmisteluun

• Muun työn tarjoaminen, kun oppilaitos kiinni (esim. vapaa 
sivistystyö



Helsingin kaupungin aikuislukion 
paikallinen sopimus

• Keskeytysajalle ennen juhannusta ja elokuulle voidaan sijoittaa 
opetusta 

• Maksetaan normaalisti tai voidaan sopia vapaasta työkauden aikana



Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:stä 
1.1.2021 siirtyvien työntekijöiden 
työehtosopimuksen soveltamisen 
varhennus

• Ei koske opetushenkilöstöä, pitää antaa valtuutus

• Sopimussiirron varhennus



Espoon kaupungin varhaiskasvatuksen 
opettajia ja esiopettajia koskevan 
työaikakokeilun vakinaistaminen ja 
laajentaminen

• Espoossa on ollut käynnissä määräaikainen esiopettajia koskeva 
työaikakokeilu, joka päättyy 31.12.2020

• Espoolla on tarkoitus syksyn aikana neuvotella mahdollisuudesta 
vakinaistaa käynnissä oleva työaikakokeilu ja laajentaa soveltamisalaa 
koskemaan yksiköitä ja varhaiskasvatuksen opettajia 1.1.2021 alkaen

• laajennuksen jälkeen sopimuksen piirissä olisi 44 päiväkotiyksikköä, 38 
päiväkodin johtajaa ja 125-150 varhaiskasvatuksen opettajaa ja 
varhaiskasvatuksen erityisopettajaa

• hallitus päätti hyväksyä sopimuksen ja edellytti sopimuksen seurantaa



Työriitojen sovittelujärjestelmän kehittäminen

• Keskusjärjestö Akava ja Juko ovat käynnistämässä valmistelutyötä siitä 
tulisiko suomalaisen työmarkkinajärjestelmän työriitojen 
sovittelujärjestelmää uudistaa.

• Valmistelutyön pohjaksi on Akavaworks tehnyt selvityksen eräiden 
eurooppalaisten maiden järjestelmistä ja sen perusteella muutamia 
kehittämisajatuksia: Työriitojen sovittelujärjestelmä vertailevasta 
näkökulmasta, Niklas Bruun, 2020

• hallitus linjasi OAJ:n näkemyksiä työriitojen sovittelujärjestelmän 
uudistamisesta



Koulutuspolitiikka
Tiedoksi merkittävät



Oppivelvollisuuden laajentaminen
• Asetuksia vielä antamatta

• Tutkintoon valmentava koulutus (TUVA), kelpoisuuksien säätämisiä 

• Erityinen tuki, vaativa erityinen tuki 
• TUVAssa voidaan suorittaa 

• 4- vuoden ajan opiskelevat otetaan huomioon rahoituksessa
• ammatillinen koulutus 12 x 60 min – EI käy OAJ:lle, mikäli ei muuteta pykälä poistettava 

• OAJ:n tavoite 18 tuntia

• Sivistysvaliokunta antanut 22 lausumaa, joihin sisältyy OAJ:n vaatimat asiat esim. OPO-resurssi + 
paljon muuta

• Asia eduskunnassa ensimmäisessä käsittelyssä (parhaillaan)

• Toinen käsittely perjantaina 

-> olisi valmis hyväksyttäväksi

• OAJ järjestää tammikuussa webinaarit opettajille

• Suositellaan toimeenpanotilaisuuksien järjestämistä alueille/paikallisesti

• Kysely luottamusmiehille
• resurssit
• henkilöstövaikutukset

• sopimushaasteita
• oppimateriaalien laatu ja hankintamenettely



Koulutuspoliittinen selonteko
• Tulossa näinä päivinä lausunnolle

• Sisältää paljon hyviä tärkeitä asioita, mutta myös hankalia asioita

• Otettava kantaa isoihin asioihin

• Koulutuksen rahoitus: ollaan paljon jäljessä pohjoismaisesta tasosta

• Vihreät: opettajamitoitus aloitettaisiin erityisopettajista ja OPOista, 10 
vuoden rahoituksen nostoa

• Kanta duaalimalliin mietittävä (ammattikorkea ja yliopisto)

• Kuntarakenne ja lasten määrän väheneminen (ratkaisumallia ei ole 
kehitetty)

• Sitovat laatukriteerit kaikille koulutustasoille

• Helmikuussa eduskunnan käsittelyyn 

• OAJ:n tarkoitus ottaa kantaa rahoitukseen



Koulutuspolitiikka
Päätösasiat



Työvoimatarpeen ennakointitulokset

• Osaamisen ennakointifoorumi

• Perusopetuksen kouluverkon tulevaisuuden näkymiä

• Työvoimatarve ja korkeakoulutus



Osaamisen ennakointifoorumi

• Osaamisen ennakointifoorumi
• OKM:n ja OPH:n asettama ennakoinnin asiantuntijaelin 

• OAJ:n edustajat ammatillisesta koulutuksesta ja ammattikorkeasta

• https://www.oph.fi/fi/palvelut/osaamisen-ennakointifoorumi-oef

Esimerkki korteista

• https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/osaamisen-
ennakointifoorumi-koulutustarvekortit-verkkoversio_2_0.pdf

https://www.oph.fi/fi/palvelut/osaamisen-ennakointifoorumi-oef
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/osaamisen-ennakointifoorumi-koulutustarvekortit-verkkoversio_2_0.pdf


Peruskoulun tulevaisuuden kouluverkko

• Peruskoulujen määrä on laskenut vuosien 2000 (N=4009) ja 2018 
(N=2333) 42 %:lla

• Keskimääräinen koulukohtainen oppilasmäärä noussut 145 -> 236

• 2018 - ennuste 2040 125 000 oppilasta vähemmän po:ssa

• kolme eri vaihtoehtoa, keskimääräinen koulukoko v. 2040
• 336 nykyisellä kasvuvauhdilla

• 228 kasvu jatkuu vuoteen 2030, sen jälkeen tasoittuu

• 236 nykymääräinen oppilasmäärä

• Laskelma puhtaasti väestön määrän laskun mukaan

• Linkki raporttiin: https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-
julkaisut/julkaisut/perusopetuksen-ja-kouluverkon-
tulevaisuudennakymia

https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/perusopetuksen-ja-kouluverkon-tulevaisuudennakymia


Työvoimatarve ja korkeakoulutus
• Työvoima 2035

• 41% tarvitaan korkeakouluosaajia (nousua 5%-yks.)

• työllisten määrä 2,3 milj.

• uusiin työpaikkoihin ja poistumaan korvaamaan tarvitaan 1,15 milj. osaajaa 
2017-2035

• tarvitaan huomattavaa osaamistason nousua, myös nykyisin työmarkkinoilla 
olevien osalta

• matalan koulutustason tehtävämäärät putoavat

• osa yliopistotutkinnon suorittaneista yli 30v ja omaavat jo yliopistotutkinnon -> 
nuoria koulutettava enemmän, jotta päästään tavoitteeseen

• nuorten kouluttaminen ei riitä, jo työssä olevien koulutustasoa nostettava

• kaikilla asteilla täytyy osata enemmän ja paremmin

• linjattiin jatkovalmistelua



Järjestöasiat
Tiedoksi merkittävät



Järjestöasiat
Päätösasiat



Ammattijärjestötoiminnan uudistaminen

OAJ:n valtuusto päätti syyskokouksessaan valtuuttaa hallituksen 
valmistelemaan seuraavia toimintatapa- ja mahdollisia 
sääntömuutoksia kevätvaltuustolle 2021:

• OAJ:n jäsenyyskriteereiden laajentaminen kaikkiin opetusalan tehtäviin 
kelpoisiin henkilöihin

• Jäsenyys OAJ:öön muodostuisi jatkossa ensisijaisesti suoraan OAJ:n 
kautta

• Nykyistä paremmin paikallistasoa ja perusjäseniä tukeva alue- ja 
paikallistason organisoituminen

• Nykyistä tehokkaammin ja vaikuttavammin sekä demokraattisemmin ja 
osallistavammin toimivat toimielimet

• SOOLin äänivaltainen edustus kaikissa toimielimissä

• Hyväksytyt ponnet ja muutosesitykset, aikataulutus keväälle



Vuoden koulu, oppilaitos tai päiväkoti -
kilpailu

• 31. kerta

• 5.2 - 5.3.2021 kilpailuajankohta

• Ehdotuksia palkinnon saajaksi voivat esittää OAJ:n valtakunnalliset piirit, 
opettajien ammattiyhdistykset sekä yksittäiset päiväkodit, koulut ja 
oppilaitokset. 

• Itseään ei voi ehdottaa, mutta esitykset vanhempainyhdistyksiltä sekä 
oppilaitosten tai päiväkotien ylläpitäjiltä ovat mahdollisia.

• Vuoden koulu, oppilaitos tai päiväkoti -kilpailu toteuttaa OAJ:n uutta 
strategiaa: kehittymislupauksista se vahvistaa opettajuuden vetovoimaa ja 
arvostusta sekä edistää jäsenten työhyvinvointia.

• Raati: Kirsi Vuori, pj., Asko Parkkinen, Maarit Rahkola



Vuoden koulutusvaikuttaja 2020

• Vuodesta 2010 alkaen

• Julkistus Educan yhteydessä



Aluetoiminnan vaikuttavuuden selvittäminen 
vuonna 2021

• edellinen hallitus päätti, että syksyn 2020 aikana tehdään suunnitelma 
alueyhdistysten toiminnan ja velvoitteiden arvioinnista edunvalvonnan ja 
koulutuksen näkökulmasta sekä, miten tämä toimii eri kokoisten yhdistysten 
ja eri opettajaryhmien kannalta vuoden 2021 aikana

• vuonna 2019 tehtiin kattava kysely aluetoiminnan vaikuttavuudesta ja sama 
kysely uusittiin syyskuussa 2020. Vastaajajoukkoa laajennettiin edelliseen 
vuoteen nähden

• hallitus päätti aluetoiminnan vaikuttavuuden suunnitelmaksi vuodelle 2021 
seuraavaa:
• selvitys tilaisuuksien määrästä ja osallistujista tammikuu 2021
• aluetoiminnan velvoitteiden päivittäminen tammi-helmikuu 20201
• aluetoimijakeskustelut maalis-kesäkuu 2021
• alueyhdistysten vuoden 2020 tilinpäätöstietojen kerääminen ja analysointi syyskuu 

2021
• aluetoiminnan vaikuttavuuskysely syyskuu 2021



OAJ:n eroaminen YES ry:stä
• YES ry:n tarkoituksena on ollut suomalaisen yrittäjyyskasvatuksen 

tukeminen. 

• Yhdistys on toiminut paikallisten ja alueellisten yrittäjyyskasvattajien sekä 
yrittäjyyskasvatusta edistävien yhteisöjen yhteistyöfoorumina.

• Yrittäjyysopetusmenetelmien ja -materiaalien kehittäminen ja levittäminen, 
opettajien yrittäjyyskasvatuskoulutus ja eri toimijoiden oppilaitos- ja 
työelämäyhteistyön edistäminen 

• Kevääseen 2020 asti YES ry oli yrittäjyyskasvatusta tukevien ja 
toteuttavien yhdistysten yhdistys, jossa OAJ on ollut jäsenenä vuodesta 
2012. 

• Toukokuussa 2020 YES ry muutti sääntöjään ja rakennettaan, niin että 
siitä tuli yrittäjyyskasvatusta toteuttavien toimijoiden yhdistys. Samalla 
valtakunnalliset järjestöt vetäytyivät pois sen toiminnasta.

-> OAJ eroaa 1.1.2021



OAJ pääkaupunkiseudun alueasiamiehen 
vaihdos 

• OAJ pääkaupunkiseudun hallitus esittää, että alueyhdistyksen 
alueasiamiestehtävään ajalle 1.1.2021-31.7.2022 valittaisiin 
Antti Piiroinen. Tällä hetkellä tehtävää hoitaa Jukka Mölsä.



Paikallisyhdistyksiä

• OAJ:n Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän 
paikallisyhdistys

• Etelä-Savon ammattiopiston paikallisyhdistys

• OAJ:n Seinäjoen ammattikorkeakoulun paikallisyhdistys

• OAJ:n Sedun paikallisyhdistys

• Åbo Akademin paikallisyhdistys



Talousasiat
Päätösasiat



Pankkitilien irtisanomiset

• OmaSp

• Ålandsbanken

• Tili on aikoinaan avattu tunnistautumispalveluja varten.



Henkilöstöasiat
Tiedotusasiat



Esihenkilövastuut laajenevat 1.1.2021

• Työmarkkinaedunvalvonnan ja oikeusturvan palvelualueella 
neuvottelujohtaja Petri Lindroosin lisäksi esihenkilöinä toimivat 
• Erkki Mustonen (lakitiimi) 

• Eila Urpilainen (YSI-tiimi)  

• Niku Tuomisto (työelämätiimi)



Henkilöstöasiat
Päätösasiat



Tehtävä- ja nimikemuutos

• Johtavan työmarkkina-asiantuntijan Markku Perttusen 
vastuualueena on tällä hetkellä osallistuminen ammatillisen 
koulutuksen neuvottelutoimintaan. Työmarkkinaedunvalvonnan 
ja oikeusturvan palvelualueella järjestellään henkilöstön 
vastuualueita uudelleen. 

• Markku Perttusen neuvottelupäälliköksi 1.1.2021 lukien.



Viestintäasiat
Päätösasiat



Muut asiat


