
   
 

1   OAJ Pääkaupunkiseutu 
 OAJ Huvudstadsområdet 

  
  

 
 
 
TOIMINTAKERTOMUS 2012 
 
 
OAJ:n Pääkaupunkiseudun alueyhdistys perustettiin 6.4.2011 ja sen toiminta käynnistyi 
virallisesti 1.8.2011. Yhdistys edustaa pääkaupunkiseudun kaikkia niin suomen- kuin 
ruotsinkielisiä opettajaryhmiä eli lastentarhanopettajia (LTOL), yleissivistäviä opettajia (YSI), 
ammatillisia opettajia (OAO) sekä yliopistojen opetushenkilöstöä (YLL). Kalenterivuosi 2012 oli 
yhdistyksen ensimmäinen kokonainen toimintavuosi. 
 
Alueyhdistys vahvistaa osaltaan paikallisen ja valtakunnan tason toimintaa. 
 
Toimintaympäristö 
 
Alueyhdistyksen toimintaan vaikuttivat vuoden 2012 aikana mm. seuraavat toiminta-
ympäristössä tapahtuneet muutokset: kuntien sisäiset ja yhteiset palvelurakenneuudistukset, 
ammattikorkeakoulu-uudistus ja AMK-rahoitusmallin muuttuminen, varhaiskasvatuslain 
valmistelun aloittaminen, päivähoidon hallinnonalan sijoittuminen, VES- ja TES-neuvottelut, 
väestön ikärakenteen muutokset ja monimuotoistuvat oppimisympäristöt.  Ennen kaikkea 
kasvatus-, opetus- ja koulutussektorien toimintaan on vaikuttanut valtion ja kuntien taloudellinen 
tilanne. Talouden kiristyminen on aiheuttanut mm. seuraavaa: valtakunnalliset 13% ammatillisen 
koulutuksen leikkaukset ovat konkretisoituneet pääkaupunkiseudullakin yt-menettelyinä ja 
irtisanomisina, aikuiskoulutussektorin muutoksista on seurannut irtisanomisia,  toisen asteen 
määrättyjä koulutusaloja on supistettu, mikä on johtanut määräaikaisten opettajien työtilanteen 
heikkenemiseen. Helsingin opetustoimeen kaavailtiin  leikkauksia ja Vantaalla talouden 
tasapainottamis- ja velanhoito-ohjelma on leikannut opetuksen resursseja.  
 
Lisäksi OAJ:n sääntöjen uudistaminen, järjestörakenteen muuttuminen, OAJ:n tietojärjestelmien 
uudistaminen ja järjestön arvojen määrittely vaikuttivat osaltaan alueyhdistyksen toiminnan 
sisältöihin. 
 
Edunvalvonta 
 
OAJ:n Pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen päätavoite on tehokas edunvalvonta. Vuonna 2012 
yhdistyksen toiminnan keskeisenä tavoitteena oli toiminnan vakiinnuttaminen.  
 
Jaostot käsittelivät eri opettajaryhmiä koskevia asioita ja toivat niitä aktiivisesti hallituksen 
käsiteltäväksi. Hallitus kävi keskustelemassa Eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtaja 
Raija Vahasalon kanssa 27.4. koulutuspoliittiseen edunvalvontaan liittyvistä asioista.  
 
Hallitus laati työseminaarissa 3.-4.2. edunvalvontaa konkretisoivan asiakirjan, pitkän aikavälin 
edunvalvonnan tavoitteet sekä mittariston toiminnan ja tavoitteiden saavuttamisen arviointia 
varten.  
 
Edunvalvonnassa kartoitettiin proaktiivisesti tulevia haasteita ja valmisteltiin yhteistyössä 
jaostojen kanssa sopivia ratkaisumalleja. Alueasiamies aloitti työnsä 19.3.2012. Järjestö osti 
alueasiamiehelle työaikaa yhden työpäivän viikossa. Alueasiamiehen toimenkuvaa kehitettiin 
pääkaupunkiseudun opettajien yleiset ja erityiset tarpeet huomioiden. Hän osallistui aktiivisesti 
hallituksen työskentelyyn ja toimi sekä OAJ:n että alueyhdistyksen hallituksen linjausten 
mukaisesti.  
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Parhaat voimat opetusalalla 

 
 
 
Alueyhdistyksen toimintaa kehitettiin vastaamaan eri opettajaryhmien tarpeita. Opetuksen 
perusrahoituksen tulee olla riittävä taloudellisesti haasteellisessakin tilanteessa. Vaikutettiin 
päättäjiin talousarvioita laadittaessa, jottei resurssileikkauksia tehtäisi. Alueyhdistys laati 
kannanoton Vantaan kaupungin opetustoimeen kohdistuvien leikkausten estämiseksi.  
 
Opetusalan palkkausjärjestelmien kehittämien ja niihin vaikuttaminen on alueellisesti 
merkittävää. Alueasiamies aloitti järjestelyerien paikallisen toteutumisen kartoittamisen. Myös 
palkkaus- ja työaikajärjestelmäkokeilujen paikallisten sovellusten syntymistä valvottiin. 
 
Pyrittiin vaikuttamaan siihen, että opettajiksi ja lastentarhanopettajiksi hakeutuu ja valitaan 
edelleen päteviä, korkeakoulututkinnon suorittaneita. Alueyhdistys laati kannanoton Helsingin 
yliopiston lastentarhanopettajakoulutuksen aloituspaikkojen lisäämiseksi. Kannanoton jälkeen 
yliopisto päätti lisätä 20 aloituspaikkaa. 
 
Alueyhdistys teki ja välitti jäsentensä aloitteita edustajiensa kautta OAJ:n hallitukselle, 
hallituksen toimikunnille ja valtuustolle sekä antoi lausuntoja opetuksesta vastaaville tahoille 
sekä opetuksenjärjestäjille. Alueen valtuutetut tapasivat kaksi kertaa vuoden aikana. 
Syysvaltuustossa esitettiin kolme alueen valtuutettujen yhdessä sopimaa pontta.  
 
Yhdistys toteutti OAJ:n järjestö-, koulutus-, sekä tulo- ja palkkapoliittisia tavoitteita ja vaikutti 
edustajiensa kautta järjestön tavoitteenasetteluun. Yhdistys toimi kiinteässä yhteistyössä 
jäsenyhdistysten kanssa (esim. kannanotto Vantaan sopeuttamistoimista yhteistyössä Vantaan 
jäsenyhdistysten VAO, VOAY ja VLY kanssa, Helsingin varhaiskasvatuksen hallinnonalan 
kannanotto sekä Helsingin opetustoimen säästöjen torjuminen) ja vaikutti alueelliseen 
edunvalvontaan sekä tuki jäsenyhdistysten omaa edunvalvontaa mm. alueasiamiesjärjestelmää 
hyödyntäen.  
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Työnteon edellytykset 

 
 
Pyrittiin vaikuttamaan myös alueellisesti siihen, että kaikki opettajalle määrätyt tehtävät ovat 
palkanmaksun perusteena (esim. Vantaan erityisopettajia koskeva työaikakokeilu, espoolaisten 
rehtorien työajan seuranta ja vertaismentorointi pääkaupunkiseudulla).  
 
Alueyhdistys tarjosi yhdistyksille mahdollisuuksia tuoda esiin sopimustulkintaerimielisyyksiä mm. 
jaostojen kautta, sekä tuki yhdistyksiä prosessien läpiviennissä (mm. Keskuspuiston 
ammattioppilaitos). 
 
Alueyhdistys pyrki pitämään osaltaan huolen, että työhyvinvointiin ja työssäjaksamiseen 
kiinnitetään entistä voimallisemmin huomiota. Koulu- ja päiväkotirakennusten kunnosta on 
huolehdittava, jotta henkilöstö sekä kaiken ikäiset oppijat voivat tehdä työtä ja opiskella myös 
terveydelle turvallisessa ympäristössä. Yhdistyksen lastentarhanopettajajaosto laati kannanoton, 
jossa kiinnitettiin huomiota lastentarhanopettajien ja päiväkotien johtajien työssäjaksamiseen. 
 
Alueyhdistys nimesi YT-vastuuhenkilöksi työsuojeluvaltuutettu Kaarlo Kontron Helsingistä. 
Hänen tehtäväänsä kuului mm. YT-koulutuksen järjestäminen alueen luottamusmiehille, 
työsuojeluvaltuutetuille sekä muille oppilaitosten työhyvinvoinnista ja yhteistoiminnasta 
vastaaville henkilöille. Koulutus pidettiin Paasitornissa 19.4.2012. Koulutukseen osallistu 50 
henkilöä. 
 
Vaikutettiin kunnallisiin päättäjiin opetus- ja kasvatustyöhön liittyvissä asioissa niin, että 
pääkaupunkiseudulla ymmärretään koulutuksen ja opetuksen tärkeys ja taataan sen 
toimintaedellytykset haasteellisissa taloudellisissa tilanteissa sekä muuttuvissa olosuhteissa 
(mm. kannanotto Vantaan talouden sopeuttamistoimiin). 
 
Yliopistojen henkilöstön edunvalvontaa on tuettu jaoston kautta, joka pitää tiivistä yhteyttä 
jäsenyhdistyksiin ja henkilöjäseniin. Henkilöjäsenille tiedotetaan ja heitä koulutetaan 
edunvalvontaan ja työsuhteen ehtoihin liittyvissä kysymyksissä säännöllisin väliajoin. 
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OAJ Pääkaupunkiseutu – vahva ja arvostettu alueyhdistys 
 
 

 
 
Yhdistys teki yhteistyötä työnantajien, yliopistojen sekä korkeakoulujen ja opiskelijajärjestöjen ja 
opetusalan viranomaisten kanssa vaikuttaen aktiivisesti päättäviin poliitikkoihin, virkamiehiin ja 
luottamushenkilöihin. Yhdistys seurasi opetusta säätelevien lakien, opetussuunnitelmien ja 
hallinnollisten päätösten vaikutuksia opetus- ja kasvatusalalla sekä pyrki osaltaan vaikuttamaan 
päätöksentekoon (esim. KESU, varhaiskasvatuslain ja hallinnonalan siirron valmistelu, 
opetussuunnitelmauudistus, kolmiportaisen tuen malli erityisopetuksessa). Vuoden 2012 aikana 
yhdistys kartoitti alueen sidosryhmiä ja yhteistyökumppaneita sekä käynnisti yhteistyön. 
 
Yhdistyksen edustajat OAJ:n toimielimissä vaikuttivat siihen, että pääkaupunkiseudun opettajien 
erityiskysymykset tulivat huomioiduiksi. Yhdistys edisti jäsenten vuorovaikutusta mm. OAJ:n 
valtuutettujen, hallituksen ja toimikuntien jäsenten välillä. Alueen OAJ:n valtuutetut tapasivat 
vuoden aikana kaksi kertaa, ennen valtuuston kokouksia. OAJ:n hallituksen jäsenet ovat puhe- 
ja läsnäolo-oikeutettuja alueyhdistyksen hallituksen kokouksissa. 
 
Tavoitteena oli saada toimintaan mukaan alueen kaikki yhdistykset, tähän tavoitteeseen ei vielä 
ole päästy. OAJ järjesti erityisesti lastentarhanopettajien jäsenrekrytointikampanjan, johon 
alueyhdistyksen LTOL-jaosto osallistui aktiivisesti.  
 
Vaikutettiin koulutuspoliittisten teemojen esiin ottamiseen kuntavaaleissa. Alueyhdistys järjesti 
yhteistyössä OAJ:n toimiston ja OAJ Uudenmaan alueyhdistyksen kanssa kaksi OAJ on the 
road –tapahtumaa, 15.2. ja 2.10. juuri ennen kuntavaaleja. Toritapahtumissa tavoitettiin yli tuhat 
asiasta kiinnostunutta kaupunkilaista, ja iltatilaisuuksissa oli yhteensä lähemmäs 300 jäsentä. 
Lisäksi yhdistys järjesti kuntavaalien alla 12.10. jäsenistölle juhlat, joissa pääkaupunkiseudulla 
kuntavaaleissa ehdolla olevat opettajataustaiset ehdokkaat saivat esittäytyä. 
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Koulutus ja jäsentoiminta 
 
Yhdistys koulutti alueen luottamusmiehiä mm. YT-koulutuksessa 19.4. sekä jaostojen 
järjestämissä yhteistyötapaamisissa (YSI 23.8. ja LTOL-jaosto 23.8.). Lisäksi yhdistys tuki 
jaostojen omaa koulutustoimintaa. Osaavat edunvalvojat vaikuttavat osaltaan jäsenistön 
edunvalvonnan toteutumiseen.  
 
Jäsenkoulutuksen tavoitteena oli lisätä jäsenistön tietoa OAJ:n tavoitteista, koulutuspoliittisista 
linjauksista, järjestön toiminnasta, palkka-, virka- ja työehtosopimusasioista sekä aktivoida 
jäsenistöä yhteisten asioiden hoitamiseen. OAJ koulutti puheenjohtajia, alueasiamiehiä sekä 
luottamusmiehiä.  
 
Yhdistys jakoi avustuksia jäsenyhdistyksille koulutuksen järjestämiseen sekä paikalliseen 
edunvalvontaan. 
 
Hallituksen jäsenten koulutustilaisuus Talviforum pidettiin Akavatalolla 18.1. Tilaisuudessa 
tutustuttiin jaostojen toimintaan ja parhaisiin käytänteisiin. 
 
YSI-jaosto piti Akavatalolla jäsenistölle työaikapaneelin 28.2. Työaikakeskustelutilaisuuksia 
pidettiin lisäksi seuraavasti: YSI-jaosto 18.9. ja LTOL- jaosto 29.11. 
 
Kevätkokouksen yhteydessä Helsingin yliopistolla 25.4.2012 Timo Airaksinen piti luennon 
aiheesta Työn- ja edunvalvonnan etiikka. 
 
Yhdistys järjesti kaikkia opetusasteista koskevan Erityisopetuksen foorumi –koulutuksen 6.10. 
 
Jäsenille tarjottiin hyvinvointia edistävää kulttuuri-, liikunta- ja muuta virkistystoimintaa. Keväällä 
oli alueelliset opettajien Golf-kisat 8.6. Syksyllä kuntavaalien alla 12.10. järjestettiin vaalibileet 
jäsenistölle. Tilaisuudessa esiintyi opettajabändejä. Syyskokouksen 30.11. yhteydessä 
järjestettiin jäsenistölle avoimet pikkujoulut. Tavoitteena oli aktivoida jäsenistöä 
yhdistystoiminnan pariin ja saada toimintaan mukaan osaavia ja vahvoja toimijoita. Lisäksi 
tarjottiin mahdollisuus verkostoitua muiden opettajaryhmien kanssa. 
 
Yhdistys liittyi Koululiikuntaliiton (KLL) jäseneksi ja nimesi Maarit Rahkolan yhdistyksen KLL-
vastaavaksi. 
 
 
Viestintä ja tiedottaminen 
 
Viestintästrategian lähtökohtana on toimivien ja riittävien viestintäkanavien määrittäminen, 
tiedotusstrategian luominen ja ammattitaitoisesti tehtyjen verkkosivujen ylläpitäminen sekä 
suhteiden luominen julkisiin viestimiin.  
 
Yhdistys hoiti viestintästrategiansa mukaista tiedottamista pitämällä yhteyttä jäsenistöönsä 
ensisijaisesti jaostojen, verkkosivujen ja sosiaalisen median (Facebook) kautta sekä 
tiedottamalla, uutisoimalla ja ottamalla kantaa jäsenistöä koskeviin asioihin. Lisäksi 
jäsenyhdistysten puheenjohtajille lähetettiin vuoden aikana 5 yhdistystiedotetta sähköpostitse. 
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Yhdistys on saanut verkkosivustostaan hyvää palautetta OAJ-aktiiveilta. Yhdistyksen Facebook-
sivu on vilkkaassa käytössä. Alueen oajläiset kuntavaaliehdokkaat saivat käyttää yhdistyksen 
nettisivua itsensä tunnetuksi tekemisessä. 
 
 
Yhdistyksen hallinto 
 
Yhdistyksen hallituksen jäsenet edustavat kattavasti eri kaupunkeja ja opetusaloja. Yhdistyksen 
hallitus toteuttaa toimintasuunnitelman, sääntöjen sekä yhdessä sovitun perustamisasiakirjan 
mukaista toimintaa. Hallituksen puheenjohtajana toimi Laura Nurminen. 
 
Hallituksen toimihenkilöt: 1. varapuheenjohtaja Leena Teittinen 

2. varapuheenjohtaja Mervi Piirainen 
sihteeri  Seppo Sainio (1.1.-31.7.) 

     Heli Haaro (1.8.-31.12.) 
LTOL-jaoston pj Hanna Iso-Kuortti 
YSI-jaoston pj Heli Haaro 
OAO-jaoston pj Leena Teittinen 
YLL-jaoston  pj Seppo Sainio 
Koulutussihteeri Venla Olin 
Tiedottaja  Susanna Nousiainen 
Alueasiamies Pirita Hellberg 
YT-vastaava Kaarlo Kontro 

 
 
Hallituksen kokousten välillä kokoontui työvaliokunta, joka toimi valmistelevana elimenä. 
Työvaliokuntaan kuuluivat puheenjohtaja, varapuheenjohtajat, sihteeri ja jaostojen 
puheenjohtajat.  
 
Hallituksen jäseniä olivat: 
 

Varsinainen   Vara 
 
LTOL 
Hanna Iso-Kuortti    Hannele Huovinen 
Susanna Nousiainen   Salla Sutinen 
Mervi Piirainen   Antti Lehto 
 
YSI 
Annika Arstila-Aaltonen   Annamaria Kolari 
Heli Haaro     Hannu Suntio 
Eeva-Mari Kivimäki-Sandgren  Jouni Leivo 
Pekka Lempiäinen   Päivi Lyhykäinen  
Sami Markkanen   Matti Jussila 
Jukka Mölsä   Kari Kastu 
Antti Piiroinen   Sari Karjalainen 
Leena Taimela-Helenius   Päivi Lahti-Österberg 
Maritta Virtanen   Jukka Talvitie 
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OAO 
Seppo Kinkki   Ritva Hautala 
Venla Olin     Taina Cederström 
Irma Parijoki    Tarja Koskinen 
Maarit Rahkola   Riitta Larne 
Leena Teittinen    Jouko Lamminparras 
 
YLL 
Seppo Sainio    Hans-Joachim Schulze 

 
FSL 
Joakim Häggström   Anders Rosenqvist 

 
 
Jäsenryhmien mukaiset jaostot valmistelivat toimialaansa kuuluvat asiat hallituksen 
päätettäväksi. Lisäksi hallituksen työtä tukevat viestintä- ja koulutustiimi.  
 
Yhdistys vuokrasi toimitilat Akavatalolta 7. kerroksesta. 
 
Yhdistys tuki jäsentensä edunvalvontaa tukemalla jaostojen toimintaa taloudellisesti, 
toteuttamalla ja hiomalla viestintästrategiaansa sekä rakentamalla toimivan organisaation, joka 
vastaa pääkaupunkiseudun edunvalvonnan haasteisiin tulevinakin vuosina.  
 
 
Talous 
 
Yhdistys rahoittaa toimintansa OAJ:n alueyhdistysavustuksella. Omaa jäsenmaksua ei kerätty 
toimintavuoden 2012 aikana. Yhdistyksen taloutta hoitamaan palkattiin Jonna Koskinen OAJ:n 
VKY-palveluista. 
 
Yhdistyksen taloutta hoidettiin varovaisuuden periaatetta noudattaen. OAJ:n alueyhdistys-
rahoitus pienenee normaalitasolle neljäntenä toimintavuotena. Yhdistyksen talous on alusta asti 
mitoitettu vastaamaan normaalitasoa, siten, että jatkossakaan yhdistyksen ei tarvitse periä 
omaa jäsenmaksua. Tästä johtuen tilikauden tulos osoittaa merkittävää ylijäämää. 
 
 
Toiminnan arviointi  
 
Hallitus teki työnsä tueksi tarkennetun edunvalvontatavoitteiden konkretisointisuunnitelman 
toimintavuodeksi 2012. Lisäksi hallitus valmisti edunvalvonnallisten tavoitteiden pitkän aikavälin 
suunnitelman, sekä aloitti toiminnan tavoitteellisuutta ja onnistumista arvioivan mittariston 
laatimisen. Vuotta 2013 koskeva toimintasuunnitelma sisältää jo toiminnan arvioinnin mittariston, 
joten jatkossa hallitus voi tavoitteellisemmin mitata toiminnan onnistumista. 
 
Yhdistyksen ensimmäisen kokonaisen toimintavuoden keskeinen tavoite oli vakiinnuttaa 
yhdistyksen toiminta. Tässä tavoitteessa hallitus ja jaostot ovat onnistuneet hyvin. Jäsenistön 
edunvalvonnassa yhdistys on toiminut aktiivisesti tässä toimintakertomuksessa kuvatulla tavalla. 
 
 


