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SOPIMUSEDUNVALVONTA

Ø Kaikki OAJ:n JUKO:n vastuualueella olevat virka- ja 
työehtosopimukset on irtisanottu samaan aikaan 29.1.2020.

Ø Sopimuskaudet pääasiassa 25 kk huolimatta sopimuskauden 
loppumisesta. Korotukset 3,2 % sopimuskaudelle, tavoite 22 
kk -> korotus -%?

Ø KiKy-tunnit poistuneet kaikilta, yksikään ei ole poistunut 
ilmaiseksi. Paperiteollisuudessa poistui 24 h, mutta juhannus 
alkaa to (ennen se alkoi ke). Teknologiateollisuudessa poistui 
24 h, tilalle 170 h mahdollisia ylitöitä (henkilöstön oma halu + 
luottamusmiehen allekirjoitus). 



Ø AVAINTES aloitti sekä yliopisto aloittivat heikennysten 
esittämisen; opetustuntikatot, palkallisten juhlapäivien 
vähentäminen, luottamusmiesten koulutusten 
vähentäminen, jäsenmaksujen perimisten lopettaminen 
yms. esillä

Ø Kunta-alan pääryhmä kokoontuu ke 12.2., aiheena  
tavoitteiden vaihtaminen, Sivista sekä yliopisto haastavia.

Ø Sopimusalasiirrot + SoTe-sopimus haastavia. KT ei halua 
kunta-alalle lisää paikallista sopimista.

Ø Pääryhmä kokoontuu myös 28.2.-20, viikosta 11 alkaen 
tiiviimpää.

Ø Harkkarit eivät ole vielä käynnistyneet, valtio seuraa muita 
perässä. Yksityinen sosiaalipalveluala tulossa.



412.2.2020

Lähde: Tilastokeskus, ennuste Akava 10.12.2019

Kuntien tilinpäätösten ennakkotiedot 5.2.2020 

• 225 kuntaa teki negatiivisen tuloksen
• Alueelliset erot suuria
• Myös suuret kaupungit Helsinkiä lukuun ottamatta tekivät 

negatiivisen tuloksen
• Tilikauden tulos – 200 milj. e, aikaisempi arvio – 900 milj e

• Satunnaiset tuotot (yhtiöiden myynti, kiky-leikkauksien 
kompensaatio) paransivat kertaluonteisesti tulosta

• Vuosikate negatiivinen 56 kunnalla (2018: 44, 2017: 4)
• Verorahoituksen ja valtionosuuksien kasvu tasapainottaa 

käyttötaloutta vuoden 2020 aikana.
• VM:n arvio: 2020 - 2023 toimintamenot kasvavat 3,4 %, verotulot 

3,7 %







Ø Tutustu työelämään

ü ”Tutustu työelämään ja tienaa”- koululaisten 
kesäharjoitteluohjelma on vuodesta 1992 lukien toteutettu 
peruskoululaisille, lukiolaisille, kymppiluokkalaisille sekä 
VALMA- koulutukseen osallistuville nuorille tarkoitettu 
ohjelma, jonka tarkoituksena on ollut tutustua työelämään. 
KT Kuntatyönantajat ja kunta-alan pääsopijajärjestöt 
suosittelevat kuntatyönantajille, että ne antaisivat myös 
kesällä 2020 koululaisille tutustumismahdollisuuden. 
Vastaava suositus tehdään myös Avaintyönantajien ja 
työehtosopimusosapuolten kesken.



Ø Neuvottelut liikaa teetettyjen VESO-päivien ja ys-ajan 
korvaamisen periaatteista 

ü Yhteinen näkemys (KT ja OAJ, ainakin toistaiseksi)on se, 
että  YS-aika johon ei pääse osallistumaan, voidaan korvata 
muulla työllä.

ü OAJ on käynnistänyt KT Kuntatyönantajien kanssa 
neuvottelut liikaa teetettyjen VESO-päivien ja ys-ajan 
korvaamista koskevista periaatteista. 

• Tunnille pitäisi saada hinta, vaihtoehtoina ylitunnin 
hinta, päiväpalkka, varsinainen palkka/152.



Ø Perusopetusta koskevat vuosityöaikakokeilut/ OVTES 

ü Helsinki järjesti kokeilukouluille seminaarin 6.-7.2. 
Vastaavanlainen seminaari oli Lahden järjestämänä 
vuosi sitten Vierumäellä.
• Seminaarin henki oli positiivinen, muutama asia nousi 

esille. Miten sitten, kun kolme vuotta tulee täyteen? 
Kunnat lähteneet tekemään selvityksiä, miten kokeilu 
on toiminut. Eka vuosi vaikein, sitten helpottuu. 

ü Kokeiluun tulevien osalta viimeinen mahdollisuus on 
maaliskuun kokouksessa.

ü Koulut äänestävät, Vantaalta yhtenäiskoulu ilmoittanut 
kiinnostuksensa. 



Ø Ammatillisten oppilaitosten vuosityöaikaan 
siirtyminen/ OVTES/AVAINOTES/Sivista

ü AVAINTA OK, kunta etenee, Sivista aloittelee. 

ü OAJ järjestää 2 x 5 teemoitettua webex-koulutusta 
ammatillisesta vuosiajasta kevään aikana:

• Työaikakokonaisuus vuosityöajassa 5.2. klo 16.15 - 17.00 ja 
saman sisältöisenä torstaina 6.2. klo 8.00 – 8.45.

• Vuosityöajan suunnittelu ja seuranta 11.3. klo 8.00-8.45 ja 
saman sisältöisenä 16.15-17.00

• Vuosityöajan sopimusmuutokset 21.4. klo 8.00-8.45 ja 16.15-
17.00

• Virka- ja työvapaat 6.5. klo 8.00-8.45 ja 16.15-17.00 
• Erityiskysymyksiä 2.6. klo 8.00-8.45 ja 16.15-17.00



KOULUTUSPOLIITTINEN EDUNVALVONTA
Ø Oppivelvollisuusuudistus
ü Oppivelvollisuusuudistus on yksi suurimpia 

koulutuspoliittisia uudistuksia tällä hallituskaudella. 
ü OAJ sivustolla www.oaj.fi/oppivelvollisuus voi 

seurata asiaa. 
Ø Lapsen ja nuoren tuki varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle 

ü Marinin hallitusohjelman ja sen pohjalta laadittujen 
varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laadun ja tasa-
arvon kehittämisohjelmien mukaan varhaiskasvatukseen 
kehitetään tuen malli, joka yhdenmukaistaa tukea esi- ja 
perusopetuksen välillä. 

http://www.oaj.fi/oppivelvollisuus


ü Perusopetusta koskeva erityisopetuksen lainsäädännön 
toimivuutta arvioidaan, kolmiportaista tukea 
vahvistetaan ja pyritään valtakunnallisesti yhtenäisiin 
käytäntöihin tarvittaessa lainsäädäntöä uudistamalla. 
Toimenpiteissä huomioidaan erityisesti nivelvaiheiden 
tuki ja oppivelvollisuuden laajentaminen. 

ü OAJ:n saaman tiedon mukaan tuen kehittämiseen 
perustetaan OKM:n toimesta työryhmä maalis-
huhtikuussa. 

ü Erityisopetuslainsäädännön ja inkluusion toimivuutta 
sekä resurssien riittävyyttä arvioidaan

ü Kolmiportaista tukea vahvistetaan ja pyritään 
valtakunnallisesti yhtenäisiin ja tehokkaisiin käytäntöihin 
tarvittaessa lainsäädäntöä uudistamalla



ü Varhaiskasvatukseen kehitetään tuen malli, joka 
yhdenmukaistaa oppimisen tukea esi- ja 
perusopetuksen välillä

ü Oppimisen tukea ja inkluusiota kehitetään yhteisessä 
työryhmässä esi- ja perusopetuksen kanssa

Ø Hallituksen kehysriihi 7.4.2020
ü Maan hallitus päättää vaalikauden alussa vaalikauden 

kehyksestä eli valtion budjetin menojen katosta, sekä 
kehysmenettelyn säännöistä koko nelivuotiselle 
vaalikaudelle. 

ü Kehyksen hallinnonaloittainen jako tarkistetaan 
vaalikauden kehyksen sisällä joka vuosi maalis-
huhtikuussa osana julkisen talouden suunnitelmaa, jolloin 
on mahdollista tehdä muutoksia aiemmin linjattuun. 



ü Julkisen talouden suunnitelma on samalla seuraavan 
vuoden eli tässä tapauksessa vuoden 2021 talousarvio-
ehdotuksen valmisteluohje hallinnonaloille. Sanna 
Marinin hallituksen ensimmäinen kehysriihi pidetään 
7.4.2020 ja se koskee vuosia 2021-2024.

Ø Kuntavaalit 18.4.2021 

ü Kuntavaaleja varten OAJ:n toimistolle on perustettu 
projektiryhmä, joka on aloittanut työnsä. 
Projektipäällikkönä toimii Pauliina Viitamies. 
Vaalikampanjan teemojen määrittelyssä on jo kuultu 
aktiivisesti paikallisia toimijoita paikallisyhdistysten 
puheenjohtajapäivillä. 



ü Jäsenten osallistamisosuus tehtiin syksyn 2019 aikana 
osana jäseniltoja ja OAJ:n strategian uudistamista. OAJ:n 
valtuusto on työskennellyt uudistamisen parissa 
viimeksi syyskokouksessaan ja tuottanut syksyn 
muuhun osallistamiseen pohjautuen ratkaisuehdotuksia. 

JÄRJESTÖASIAT

Ø Ammattijärjestötoiminnan uudistamisprojekti 2019-2020 

ü Vuoden 2019 alussa alkanut 2-vuotinen projekti on edennyt 
kartoitus- ja tiedonkeruuvaiheiden osalta suunnitellusti. 
Aktiiveja on kuultu ja osallistettu muun muassa OAJ:n 
koulutusten yhteydessä. 



Ø Alueyhdistysavustus vuodelle 2020 

ü Alueyhdistyksille on maksettu tammikuun puolivälissä 40 
000 euron ennakko vuoden 2020 avustuksesta OAJ:n 
hallituksen päätöksen mukaisesti (25/2012–2014). 
Alueyhdistysavustuksen myöntämisen edellytykset on 
kirjattu erilliseen dokumenttiin, jossa määritellään 
aluetoiminnan velvoitteet. 

ü Voimassa oleva alueyhdistysrahoitusmalli otettiin 
käyttöön 1.1.2019 alkaen (päätös OAJ:n hallitus 6/2018-
2020). Avustus koostuu yhdistyskohtaisesta 
perusrahoituksesta ja jäsenmäärään perustuvasta 
rahoitusosuudesta. Lisäksi neljälle alueyhdistykselle 
maksetaan erillinen tuki FSL:n jäsenten osalta ja kaikille 
alueyhdistyksille aluetoimijakorvaus alueasiamiehen sekä 
puheenjohtajan toteutuneesta työajan ostamisesta.



Ø Paikallisyhdistysten edunvalvonta-avustus 

ü Hallitus päätti, että paikallisyhdistyskohtainen avustus 
vuonna 2020 on 475 € ja vuodenvaihteen jäsentilastoihin 
perustuva jäsenkohtainen osuus 5 €/jäsen. 

ü Lisäksi hallitus päätti, että saadakseen edunvalvonta-
avustuksen täysimääräisenä, paikallisyhdistyksen tulee olla 
oman alueensa alueyhdistyksen jäsen. Muussa tapauksessa 
avustus puolitetaan. 

ü Lisäksi edunvalvonta-avustus maksetaan myös niille 
alueyhdistyksille - jotka hoitavat alueyhdistyksen 
keskuspaikkakunnalta puretun paikallisyhdistyksen tehtäviä 
- edustamiensa jäsenten osalta. 



Ø Vuoden koulu/oppilaitos/päiväkoti 2020 -kilpailu 

ü Kilpailuaika on 14.2. - 13.3.2020. Radin jäsenet 
Marita Savonmäki (pj), Maarit Rahkola sekä Asko 
Parkkinen 

Ø OAJ:n sääntöjen päivittäminen 

ü Hallituksen antamassa ponsivastauksessa valtuuston 
kevätkokouksessa 2019 tehtyyn ponteen todetaan, että OAJ:n 
sääntöjen mahdolliset muutokset on tarkoituksenmukaista 
ajoittaa valtuuston syyskokoukseen 2020. Ajankohta 
mahdollistaa sen, että samalla kertaa voidaan käsitellä 
ponnessa esitetyn sääntömuutoksen lisäksi myös mahdolliset 
uudesta strategiasta ja ammattijärjestötoiminnan 
uudistamishankkeesta tulevat sääntömuutostarpeet.



ü Sääntötyöryhmän puheenjohtajana toimii järjestö- ja 
viestintätoimikunnan puheenjohtaja Marita 
Savonmäki. Työryhmän jäseninä ovat FSL:n
puheenjohtaja, Harri Myllyniemi (VOL), Päivi 
Koppanen (OAO), Jaakko Sarmola (YSI), Santeri 
Palviainen (YLL) sekä järjestöjohtaja. Työryhmän 
sihteerinä toimii järjestöyksikön asiantuntija. 

ü Sääntötyöryhmän esitykset tulee olla hallituksen 
käsiteltävänä viimeistään lokakuun kokouksessa 
2020, jotta hallitus voi tehdä tarvittavat esitykset 
sääntömuutoksista valtuuston syyskokoukseen 2020.


