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Kuka minä olen?

• OAJ:n puheenjohtaja 11.5.2022 alkaen
• Juristi, varatuomari ja tanssitaiteen maisteri
• Työmarkkina- ja edunvalvontatehtävissä n. 15 vuotta 

ja sitä ennen tanssinopettajana n. 10 vuotta
• Asun Espoossa, aviomies, 2 lasta ja koira
• Intohimoinen työmarkkina- ja edunvalvontaihminen, 

neuvottelija ja vaikuttaja
• Koulutus ja osaaminen ratkaisevat Suomen tulevaisuuden 

- Opettajat kouluttavat Suomen tulevaisuuden tekijät
• Motto: Eteenpäin!

Valinta OAJ:n 
puheenjohtajaksi 

10.5.2022



Mihin suuntaan luotsaan OAJ:ta?

Oikeudenmukaisuus

VastuullisuusAvoimuus

OAJ:n arvot



Mihin suuntaan luotsaan OAJ:ta?
OAJ:n strategia

YDINTEHTÄVÄT:
*Työmarkkinaedunvalvonta 

ja sopimukset
*Koulutuspolitiikka

*Oikeudellisen palvelut
*Työelämäpalvelut
*Järjestöpalvelut
*Jäsenpalvelut

* Viestintäpalvelut

YDINTEHTÄVÄT PYSYVÄT, MUTTA TOIMINTATAVAT MUUTTUVAT!



Tavoitteet

• OAJ:n painoarvo ja näkyvyys työmarkkinajärjestönä ja yhteiskunnallisena vaikuttajana on 
kasvanut 

• Olemme tehokkaampi jäsentemme edunvalvoja sekä laajempi ja vahvempi yhteiskunnallinen vaikuttaja –
esitämme ratkaisuja!
• Työmarkkinajärjestelmän kehittäminen
• Koulutuspoliittisen vaikuttamisen tehostaminen
• Viestinnän kirkastaminen – määrästä laatuun ja vaikuttavuuteen

• OAJ on jäsenlähtöinen ja jäseniä kuunteleva 
• Opettajien ja rehtoreiden työ näkyväksi - Teemme yhdessä ”alhaalta ylöspäin”! 
• Nuoret ja järjestäytymisen edistäminen

• OAJ on sisäisesti ja ulkoisesti vahva
• Edistämme, turvaamme ja valvomme kaikkien opetusalan ammattiryhmien etuja – opettajien työn arvostus 

ja työn merkitys!
• Alan arvostus, houkuttelevuus ja pysyvyys

• Toimiston organisaation kehittäminen

Uudistumme 
rohkeasti 2030-luvun 

ammattijärjestöksi



Yhteysopettajan tärkeä tehtävä

• Yhteysopettajilla on olennainen rooli jäsenhankinnassa ja -pidossa.

• Yhteysopettajat toimivat lähellä jäsentä työpaikoilla ja ohjaavat 
jäseneksi liittymisessä, perustelevat jäsenyyden kannattavuutta, 
tiedottavat ja kannustavat käyttämään jäsenetuja sekä ohjaavat jäsenen 
oikean tahon luokse tämän tarvitessa apua.

• Lakkokeväänä korvaamattoman tärkeä rooli niin tiedottamisen, 
yhteishengen luomisessa kuin lakkovartioinnin organisoinnissa.
• Tästä kiitos jokaiselle yhteysopettajalle!

• Osallistuminen paikalliseen edunvalvonta- ja vaikuttamistyöhön
• Omalla työpaikalla puhututtavat asiat yhdistyksen tietoon
• Yhdistyksen kyselyt, kannanotot, tiedotteet tiedoksi jäsenille



OAJ yhteysopettajan tukena 1/2

• Pääpaino yhteysopettajatoiminnan tukemisesta paikallisella 
yhdistyksellä
• OAJ:n toimintasuunnitelmassa 2021-2022 tavoitteena on nykyistä 

kattavampi ja toimivampi yhteysopettajajärjestelmä.

• Toimintasuunnitelman tavoitteiden mukaisesti OAJ on vahvistanut 
yhteysopettajatoimintaa
• Yhdistyksien tueksi on tehty valmista yhteysopettajien 

koulutusmateriaalia
• Yhteysopettaja-kasseja, -tarroja ja oppaita yhdistyksien tilattavissa

• Yhteysopettajana OAJ:ssä opas löytyy myös oaj.fi-nettisivuilta



OAJ yhteysopettajan tukena 2/2

• Suoraan yhteysopettajille suunnattua toimintaa
• Yhteysopettajan sivut OAJ areenassa (8/2021-)
• Koulutusvideo 
• Yhteysopettajatiedotteet
• Syksyllä 2022 valmistelussa

• Yhteysopettajien Howspace-tila mm. kouluttautuminen, 
verkostoituminen (julkaisu 2023)

• Yhteysopettajille kohdennettu webinaari (toteutus alkuvuodesta 
2023)

• OAJ tavoittaa suoraan yhteysopettajat, jotka paikallinen yhdistys 
on rekisteröinyt Edustettavat jäsenet – sovelluksessa.



Yhteysopettajan sivut OAJ areenassa



Työhyvinvointi keskiöön

• OAJ:n yksi tulevan talven ja kevään teemasta on työhyvinvointi
• Jäsenkysely työmäärän kasvusta
• Nostamme työhyvinvointiin vaikuttavat keskeiset teemat
• Esitämme ratkaisut: työlainsäädäntö, työsuojelun yt, sopimukset, 

koulutuspolitiikka, johtaminen
• Viestintä ja vaikuttaminen

Jokainen opettaja ja rehtori voi työssään hyvin ja voi tehdä työtään hyvin!



OAJ:n
eduskuntavaali- ja 

hallitusohjelma-
tavoitteet



Jos joku olisi viisi vuotta sitten kertonut, 
millaisen myllerryksen läpi 2020-luku tulee 
meitä viemään vuosikymmenen ensimmäisten 
hetkien aikana, emme ehkä olisi uskoneet. 

Edessämmekin olevat haasteet näyttävät 
valtavilta.

Tulevaisuutta emme voi varmuudella 
koskaan tietää. Mutta kun maailma 
ympärillämme muuttuu, yhdellä asialla 
voimme luoda turvaa

Koulutuksella.







Koulutusrahoituksen keskivertomaa, 
Pohjoismaiden hännänhuippu 

OECD 
Education at a Glance
2020 









Suomen menestys rakentunut korkean koulutuksen 
varaan
– vaatii päättäväisyyttä menestyä jatkossakin







• Koulutus on ratkaisu Suomen edessä oleviin 
valtaviin haasteisiin
• Askeleet rahoitustason nostamiseksi on otettava tulevalla 

hallituskaudella.

• Suomalainen koulutus on nyt vedenjakajalla. 
• Suomi saavutti pitkään erinomaisia koulutustuloksia jopa 

vähemmällä rahalla kuin verrokkimaat.
• Kilpailu osaamisesta kovenee entisestään

• Ylevät tavoitteet ja juhlapuheet eivät riitä 
ratkaisuksi
• OAJ:lla on konkreettisia ratkaisuja koulutuksen 

hyväksi 

Yhteenvetona



Helsinki
& 

Sarastia



Työnantajan tärkein velvollisuus on palkanmaksun 
turvaaminen
- Helsinki romuttaa luottamusta
• Helsingin kaupungin palkanmaksuongelmat ovat jatkuneet jo monia 

kuukausia vaikka ongelmista on varoitettu kaupunkia jo vuosi sitten
• Tilanne on kestämätön ja jäsenten kannalta painajaismainen kun palkka ei 

tule tilille ajoissa ja oikein
• Palkkasaatavat tulee maksaa viivästyskorkoineen viipymättä ja aiheutuneet vahingot 

on korvattava.

• Työnantajan vastuu palkan laskennasta ja maksatuksesta on yksiselitteinen 
– Kaupungin johdon on kannettava vastuu tapahtuneesta
• Tehtäviä ei voida siirtää rehtoreille ja esihenkilöille päiväkodeissa, kouluissa ja 

oppilaitoksissa. 

• Sarastian toimimattomuus ei tullut yllätyksenä Helsingille - OAJ jätti 
valvontapyynnön asiasta KT:lle Espoosta jo syksyllä 2021



”Inkluusio toimii vain, jos 
siihen on riittävät resurssit”

OAJ:n tuen kysely
syys-lokakuu 2022



Oppilaiden tuki toteutuu

Rehtorit (%) Luokanopettajat (%) Aineenopettajat (%)

erinomaisesti / hyvin 30 18 4

melko hyvin 49 38 33

melko huonosti 17 29 41

huonosti tai erittäin 
huonosti

5 16 22

Yhteensä 100 100 100
lkm 88 1036 628



Eniten puutteita

Luokanopettajat (%) Aineenopettajat (%)

osa-aikainen erityisopetus 39 39

erityisluokkamuotoinen erityisopetus 22 41

muusta 17 9

oppilashuollon psykologi 16 9

tukiopetus 4 1

oppilashuollon kuraattori 1 1

Yhteensä 100 100
lkm 1027 625



Kannatan inkluusiota, silloin kun siihen kuuluu 
oppilaan tarvitsema tuki oikea-aikaisesti ja riittävin 
resurssein ja erityisluokat

% peruskoulun rehtori  
peruskoulun 

luokanopettaja
perusopetuksen 
aineenopettaja Yhteensä

samaa mieltä 94 90 90 90

eri mieltä 3 7 7 7

en osaa sanoa 2 3 4 3

Yhteensä 100 100 100 100

N 87 1025 628 1740



Inkluusio on mahdollinen kouluni nykyisillä 
resursseilla

% peruskoulun rehtori  
peruskoulun 

luokanopettaja
perusopetuksen 
aineenopettaja Yhteensä

samaa mieltä 20 6 3 6

eri mieltä 74 87 90 87

en osaa sanoa 6 7 7 7

Yhteensä 100 100 100 100

N 85 1006 604 1695



Perusopetuksessa annettava tuki, 
eniten korjaamista

% peruskoulun rehtori  
peruskoulun 

luokanopettaja
perusopetuksen 
aineenopettaja muu Yhteensä

Vähemmän kirjallisia 
tuen suunnitelmia ja 
dokumentointia. 35 34 32 32 33
Oppilaalle vahvempi 
oikeus 
erityisluokkaan. 24 29 30 22 28
Osa-aikainen 
erityisopetus 9 7 13 7 9
Selkeämpi ero 
tehostetun ja erityisen 
tuen välille 11 6 5 11 7
Oikeus 
avustajapalveluun. 6 9 3 6 7
Kokoaikainen 
erityisopetus 5 5 7 5 5

muu 10 10 11 18 11

Yhteensä 100 100 100 100 100

N 88 1045 633 357 2123



Rehtorit:
”Riittävän pienet ryhmät tekisivät ihmeitä”
Avokysymykseen perusopetuksen järjestämisestä rehtorien 
vastauksissa korostuivat:

1) Riittämättömät resurssit
2) Kolmiportaisen tuen toimimattomuus

3) Liian vähän henkilökuntaa ml. avustajia 



Rehtorit:
”Inkluusio on hyvä asia, jos resurssit ovat 
kunnossa”

Avokysymykseen inkluusiosta rehtorien vastauksissa korostuivat:

1) Toimimattomuus ilman riittävää tukea
2) Periaate hyvä ja kannatettava, mutta liian vähän resursseja
3) Liian suuret ryhmät estävät inkluusion toimimisen



Luokanopettajien avovastauksissa korostuivat 1/2

• Resurssien vähyys
• ”Erityisluokanopella erityisoppilaita saa olla luokassa 6-10, mutta 

luokanopella heitä voi olla vaikka kuinka monta.”
• "Jos erityisoppilaat opiskelevat yleisopetuksen luokassa ilman riittäviä 

resursseja, joutuu luokanopettaja tekemään arvovalintoja; kuka oppilasta 
menee edelle, jos pystyn pitämään vain yhden tukiopetustunnin 
viikossa?"

• Oppilaiden haasteet:
• ”Pahoinvoivia, häiriökäyttäytyviä, tunne-elämältään häiriintyneitä lapsia 

on paljon. Oppimisvaikeuksien osalta inkluusio on helpompi toteuttaa.”
• ”Lahjakkaat ja keskitason oppilaat jäävät nyt jalkoihin. Kukaan ei pidä 

heidän puoliaan. = Suomi menettää paljon!”



Luokanopettajien vastauksissa korostuivat 2/2

• Osaamisen ja koulutuksen puutteet:
• ”Inkluusio voi toimia vain, jos koulussa on riittävästi ammattitaitoisia 

aikuisia.”

• Pedagogisten asiakirjojen heikkoudet:
• ”Luokanopettaja kirjoittaa ja päivittää valtavan määrän tuen papereita, joista 

ei kuitenkaan seuraa yhtään resurssia lisää luokkaan.”

• Tilojen rajoitukset: 
• ”Mikään määrä aikuisia ja tukea ei myöskään poista sitä ongelmaa, että isossa 

tilassa ja isossa ryhmässä on yksinkertaisesti liikaa ääntä, melua ja 
levottomuutta.”



Luokanopettajien vastauksista positiivisia asioita

• ”Inkluusion periaate on tärkeä. Resurssien ollessa kohdillaan 
inkluusio toimii kyllä.”

• ”Ainoa oikea ratkaisu on pienemmät ryhmät ja omat rauhalliset 
työtilat.”

• "Olen aikaisemmin tehnyt työtä koulussa, jossa erityisluokkien 
oppilaita on siirretty vähitellen osaamisen ja käyttäytymisen 
kehittyessä yleisopetukseen ryhmiin, tässä tapauksessa luokkaani. Se 
toimi hyvin. Elämässä olemme kaikki samaa porukkaa, toiset 
tarvitsevat vain enemmän harjoittelua yhteiseen olemiseen. "



Aineenopettajien avovastauksissa korostuivat

• Nykyisillä resursseilla inkluusio ei toimi
• Ei toimi, kaikki kärsivät. Oikeasti, ne tavalliset oppilaat (suurin osa) eivät saa juurikaan open 

aikaa, saati superlahjakkaat, joita voisi työntää pidemmälle.
• Inkluusio on kaunis ajatus, jossa kunnat ovat nähneet vain mahdollisuuden säästää rahaa 

lasten ja nuorten selkänahasta.

• Tarvitaan lisää erityisluokkia
• Erityisluokkia ei saa täysin lakkauttaa. Oppilaan etu on tärkein ja joillekin pienempi 

ryhmä, oma luokkatila ja oma opettaja on parempi.

• Tarvitaan lisää erityisopettajia
• Koulumme on yli 500 oppilaan yläkoulu. Meillä on kaksi laaja-alaista erityisopettajaa. Lisää ei 

tule. Näin meille rehtorin toimesta ilmoitettiin opettajakokouksessa, jossa aiheena oli koulun 
kehittäminen.

• Oppimistulokset ovat laskeneet
• Huonoin ja eniten oppimista heikentänyt uudistus viimeisen 25 v aikana. On aiheuttanut ja 

tulee aiheuttamaan vielä nykyistä pahemman romahduksen oppimisessa.



Alueelliset tulokset: 
Luokanopettajien mielestä oppilaiden tuki tällä 
hetkellä toteutuu

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Uusimaa
Varsinais-Suomi

Satakunta
Kanta-Häme
Päijät-Häme
Kymenlaakso
Etelä-Karjala
Pohjois-Savo

Pohjois-Karjala
Keski-Suomi

Etelä-Pohjanmaa
Pohjanmaa

Keski-Pohjanmaa
Pohjois-Pohjanmaa

Kainuu
Lappi

%

erinomaisesti / hyvin melko hyvin melko huonosti huonosti tai erittäin huonosti

Lähde: OAJ:n kysely

Luokanopet-
tajista vain 
kolmannes 
arvioi 
hyväksi!



Aineenopettajien mielestä: 
oppilaiden tuki tällä hetkellä toteutuu

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %
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Pohjois-Savo

Pohjois-Karjala
Keski-Suomi

Etelä-Pohjanmaa
Pohjanmaa

Keski-Pohjanmaa
Pohjois-Pohjanmaa

Kainuu
Lappi

%

erinomaisesti / hyvin melko hyvin melko huonosti huonosti tai erittäin huonosti

Lähde: OAJ:n kysely

Aineenopettajis
ta melkein 
80% antaa 
negatiivisen 
arvosanan!



• Apulaisoikeusasiamies 27.10.2022: perusopetuksen oppimisen 
tuesta ei ole säädetty riittävän selkeästi 
• Ratkaisu tukee oppilaan oikeutta erityisopetukseen
• Yksilöllistetyssä oppiaineessa saatava vahvinta mahdollista tukea
• Sääntelyn porsaanreikiä ei saa käyttää säästökeinona
• Oppilaiden yhdenvertaisuus edellyttää täsmällistä ja selkeää 

lainsäädäntöä

• OPH ja OKM ilmoitettava 2/2023 toimenpiteistään

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies samaa mieltä 
OAJ:n kanssa OPH:n tulkintojen puutteista



OAJ ratkaisut tuen 
korjaamiseksi



OAJ ratkaisut tuen korjaamiseksi
OAJ on koonnut ehdotuksensa tukiketjun vahvistamisesta esitteeseen. Lue tarkemmin OAJ:n tuen mallista Tuki toimivaksi - OAJ:n ratkaisut (PDF)

• Yhtenäisen tuen ketjun pitää ulottua varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle.

• Vain kaksi asiakirjaa: Pedagoginen selvitys tuen tarpeesta ja tuen järjestämissuunnitelma

• Tuen käsitteiden ja toimeenpanon on oltava yhtenäistä kaikilla asteilla.

• Tuen portaiden välillä on oltava selkeät erot niin, että tuki vahvistuu seuraavalle portaalle siirryttäessä.

• Tehostettuun tukeen on säädettävä osa-aikaisen erityisopetuksen ja tukiopetuksen vähimmäismäärät.

• Erityisessä tuessa oppija on aina oikeutettu erityisryhmään tai -luokkaan.

• Apuvälineitä, tulkitsemis- ja avustajapalveluita on mahdollisuus käyttää kaikilla tuen portailla.

• Käyttöön erityisopettajamitoitus ja tuen oppijoille kertoimet

• Tiedonkulku kuntoon

• Rahoitusta tuen mukaan

• Henkilöstölle koulutusta

• On säädettävä velvoite oppijan koulunkäyntikyvyn arviointiin. Tuen moniammatillisesta toteuttamisesta pitää sopia periaatteet. 

• Vaativa erityinen tuki on tunnistettava kaikilla asteilla. Vaativan erityisen tuen työryhmien kehitysehdotukset on toimeenpantava perusopetuksessa ja 
ammatillisessa koulutuksessa.

https://www.oaj.fi/contentassets/281703604bbd4733b735bcb904724dab/oaj_kolmiportainentuki_netti.pdf


Riittävä määrä opettajia ja toimiva ryhmäkoko



Hyvinvointialueet aloittavat 
työnsä 2023:

kohti sivistyskuntia?



Sote-uudistuksen jälkeen kaupunkien ja kuntien 
peruspalvelut keskittyvät sivistystoimeen

25
mrd. €

58 %

47
mrd. €

31 %



Koulutuksen eurosta menee entistä vähemmän 
opetukseen

-8%
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Opetuksen osuus perusopetuksen 
kuluista



• Jatkettava perustusten vahvistamista
• Perusrahoitukset vakaiksi ja noususuuntaan

• Varmistettava perustaidot kaikille
• Oppimisen tuki kuntoon

• Vahvistettava kasvatuksen, koulutuksen ja tutkimuksen polkuja, 
jotta meillä on taitavaa työvoimaa ja korkeaa osaamista

Kunnissa ja valtion päätöksenteossa on 
keskityttävä nyt perusasioihin

Kriisien keskellä ja epävarman tulevaisuuden 
edessä Suomen on satsattava koulutukseen




