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ESPOO-‐KAUNIAISTEN	  OAJ:n	  paikallisyhdistys	  

OAJ:n	  Yleissivistävät	  
Ope7ajat	  	  OAJ-‐YSI	  

Lastentarhanope7aja-‐	  
lii7o	  LTOL	  

OAJ:n	  AmmaAlliset	  
Ope7ajat	  	  OAO	  

Yliopiston-‐	  
lehtorien	  lii7o	  YLL	  

VALTAKUNNALLISET	  YHDISTYKSET	  

OAJ:n	  Pääkaupunkiseudun	  alueyhdistys	  

VANTAAN	  OAJ:n	  paikallisyhdistys	  

OAJ paikallisesti 

PSYLL	  HELA	   HOAY	   HAO,	  HHO,	  HUMAK	  

Aikuiskasv.,	  Keskuspuisto,	  	  
STO,	  musiikkiop.	  jne.	  

lastentarhanope7ajat	  
peruskoulut,	  lukiot,	  
vapaa	  sivistystyö	  

ammaAlliset	  ope7ajat	   yliopiston	  lehtorit	  
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Yhdistyksemme jäseniä ovat 
 lastentarhanopettajat ja varhaiskasvattajat sekä 

päiväkodin johtajat 
 yleissivistävän opetuksen opettajat ja rehtorit 

(mm. perusopetus, lukio ja vapaa sivistystyö) 
 ammatilliset opettajat (mm. toinen aste, 

ammattikorkeakoulut, aikuiskoulutus) 
 yliopiston opetushenkilöstö sekä  
 ruotsinkieliset opettajat (lastentarhanopettajista 

yliopistoon) 
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OAJ Pääkaupunkiseutu lukuina 
 toiminta alkoi 1.8.2011 
 n. 15 800 järjestäytynyttä henkilöjäsentä 
 n. 94 % alueen henkilöjäsenistä  
 5 paikallisyhdistystä + 11 muuta 

jäsenyhdistystä + FSL 
 4 kaupunkia: Espoo, Helsinki, Kauniainen ja 

Vantaa 
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Jaostot 
JAOSTOT	   Henkilöjäseniä	  

alueella	  
Hallitus-‐
paikkoja	  

Lastentarhanope7ajat	  LTOL	   n.	  2550	   3	  

Yleissivistävät	  
YSI	  

n.	  9300	   9	  

AmmaAlliset	  ope7ajat	  
OAO	  

n.	  3570	   5	  

Yliopiston	  lehtorit	  
YLL	  

n.	  580	   1	  

Ruotsinkieliset	  
FSL	  (osana	  YSIä)	  

n.	  900	   1	  
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Tavoite ja tehtävät 
 Alueyhdistyksen tavoitteena on nousta merkittäväksi 

opetus- ja kasvatusalan asiantuntijatoimijaksi 
alueellisesti sekä vahvistamaa paikallisen ja 
valtakunnan tason toimintaa 

 OAJ:n alueyhdistyksen päätavoite on tehokas 
edunvalvonta  

 Alueellisesti ja paikallisesti tiedetään 
täsmällisemmin, miten toiminta on tehokkainta   
alueyhdistyksen toimintaa kehitetään vastaamaan 
eri opettajaryhmien tarpeita 

 Alueyhdistys tekee itse ja välittää jäsentensä 
aloitteita edustajiensa kautta OAJ:n hallitukselle ja 
valtuustolle sekä antaa lausuntoja OAJ:lle ja 
opetuksesta vastaaville tahoille 
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Ajankohtaista mm. 
  Varhaiskasvatuslaki 
  Subjektiivinen päivähoito-oikeus 
 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 
 Opetussuunnitelmauudistukset 
  Erityisopetuksen kolmiportaisen tuen malli 
  Sähköiset ylioppilaskirjoitukset 
  Työrauha ja oppilaiden osallisuus 
 Nuorisotakuu 
  Toisen asteen ammatillisen opetuksen aloituspaikkojen 

leikkaukset 
  Ammattikorkeakoulu-uudistus 
  Yliopistojen rahoitusmalli ja lainsäädännön muutokset 
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Varhaiskasvatus 
 Ryhmäkokoon tulee määritellä maksimikoko lapsen 

kasvun tukemiseksi 
 Lapsen tulee saada yleisen tuen lisäksi tehostettua 

ja erityistä tukea heti, kun sitä tarvitsee 
 Varhaiskasvatuksessa tulee olla kaikkina aikoina 

riittävä hoito- ja kasvatushenkilöstöresurssi 
 Lastentarhanopettajakelpoisuuden saaneen 

henkilöstön määrää suhteessa muuhun hoito- ja 
kasvatushenkilöstöön tulee aktiivisesti lisätä 

 Varhaiskasvatusyksiköiden tulee olla sen kokoisia, 
että päiväkodin johtajien työkokonaisuudet ovat 
hallittavissa 
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Pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksen 
laadun kipupisteet 

  Lapsiryhmien koko 
  Lapsen tuki 
  Riittävä henkilöstöresurssi kaikkina 

toiminta-aikoina 
  Kelpoisten lastentarhanopettajien  

saatavuus ja pysyvyys 
  Johtajien tehtäväkokonaisuudet 
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Varhaiskasvatuslaissa huomioitavaa 

 Lapsen subjektiivinen oikeus 
varhaiskasvatukseen ja sitä tukevaan 
päivähoitoon 

 Varhaiskasvatus- ja 
esiopetussuunnitelmien ohjeistus  
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Lapsi varhaiskasvatuksessa 

 Ryhmäkoko 

 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki 

 Osapäivähoito/Kerhotoiminta 
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Varhaiskasvatuksen henkilöstö 

  Henkilöstömitoitus 

  Henkilöstön riittävyys päiväkodin 
aukioloaikana 

  Henkilöstön perehdytys ja täydennyskoulutus 
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Yleissivistävä opetus 
  Pääkaupunkiseudulle muuttaa vuosittain paljon 

maahanmuuttajataustaisia ihmisiä (väestöennuste, esim. HKI v. 
2020 joka viides asukas on maahanmuuttajataustainen).  
Heidän sopeutumisensa yhteiskuntaan ja jatko-opinto-
kelpoisuuden saavuttaminen on työllistymisen kannalta tärkeää. 
Kaikkien nuorten jatko-opintokelpoisuuden varmistaminen ja 
mahdollisen syrjäytymisen ehkäiseminen vaativat resursseja jo 
peruskoulussa. Näitä ennaltaehkäiseviä resursseja ovat mm. 
pienet ryhmäkoot ja oppilaiden saama opetustuntimäärä, joka 
on pääkaupunkiseudulla pidettävä korkeammalla tasolla kuin 
muualla maassa. Muuttovoitto on meille välttämätöntä mm. 
työvoiman saatavuuden turvaamiseksi. Se taas edellyttää 
erityisiä mahdollisuuksia opiskelun tukeen. 
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Yleissivistävä opetus 

 Ylioppilaskirjoitusten uudistus etenee 
kouluille liian nopealla aikataululla. 
Sähköisesti toteutettavia kirjoituksia 
uumoillaan toteutettaviksi osin jo 2016 eli 
opetusta pitäisi pystyä antamaan jo ensi 
lukuvuodesta alkaen vastaavilla välineillä ja 
järjestelmillä. Tähän ei ole resursseja, aikaa 
opettajien kouluttautua tai omaksua uutta 
pedagogiikkaa eikä tarvittavia välineitäkään 
ole riittävästi.  
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Erityisopetus 
 Ehdotamme, että valtiontalouden kehyksissä 

huomioidaan seuraavat toimenpiteet 
o  Säädetään esi- ja perusopetuksen ryhmäkoosta 

(budjettilakina VTAE 2014) ja huomioidaan tukea 
tarvitsevien oppilaiden vaikutus ryhmäkoon 
pienentämiseen 

o  Suojataan säädösten mukaiset opetushenkilöstön ammatti-
nimikkeet ja perustetaan kansallinen opetushenkilöstön 
ammattirekisteri. 

o  Lisätään erityislastentarhanopettajien ja erityisopettajien 
koulutuspaikkoja 

 Kehitetään kouluissa, kunnissa ja kansallisella tasolla 
o  Tukitoimien toteutumisen palautetiedon keräämistä, 

toteutumista ja valvontaa 
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Työrauha ja osallisuus 
 OAJ Pääkaupunkiseutu on huolissaan 

koulujen työrauhasta, opettajan oikeuksista 
ja oppilaan velvollisuuksista 

 Ennaltaehkäisevät toimet, mm. 
o Pienet ryhmäkoot 
o Yhteistyö vanhempien ja oppilaiden kanssa 
o Oppilashuolto ja varhainen puuttuminen 
o Lastensuojelu 



©LN_OAJ_PKS	  

Työrauha ja osallisuus 
 Rehtorilla oltava oikeus evätä opetus enintään kolmeksi 

päiväksi 
 Korostetaan myös oppilaan velvollisuuksia, esim. häirintä 

ja epäasiallinen käytös kiellettävä (vrt. työturvallisuuslaki 18 § ) 
 Jälki-istunto: yleishyödylliset tehtävät mahdollisiksi 
 Rangaistusten suorittamisen oltava osa oppivelvollisuutta 

(oppilas saisi lukuvuositodistuksen vasta kun esim. jälki-
istunnot on suoritettu) 

 Koulumatka edelleen kotien valvonnassa, mutta 
opettajalle velvollisuus ilmoittaa huoltajalle tietoonsa 
tulleet tapaukset ja oikeus puuttua esim. oppilashuollon 
keinoin 
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Ammatillinen opetus 

  Koulutuksen laatu heikkenee mikäli 
ryhmäkokoja suurennetaan 16:sta 
20-24:ään ja opetus- ja ohjausresurssia 
vähennetään 

  2. asteen työssäoppimisen ohjausresurssia 
ei tule vähentää  

  Erityisopetuksen laatu heikkenee mikäli 
resurssia vähennetään 
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Ammatillinen opetus 

  Aikuiskoulutuksen supistaminen uhkaa 
nuorisotakuun toteutumista, väliin putoajina 
henkilöt, jotka vaihtavat  ammattia/
koulutusalaa 

  Opiskelijoiden henkilökohtaiset opintopolut 
vaativat enemmän ryhmänohjaajan ja opinto-
ohjaajan työpanosta 

  Ammatillisen 2. asteen rahoituksen 
suunnitelma ohjata kuntayhtymän asemesta 
kunnille ei ole näkemyksemme mukaan 
tarkoituksenmukaista 
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Yliopisto-opetus 
  Yliopistoissa on kiinnitettävä huomiota opetukseen 

resursointiin. Riittävä määrä toimia on täytettävä opetuspainotteisena 
siitä huolimatta, että yliopistot pyrkivät 
profiloitumaan tutkimusyliopistoina. 

  Suurin osa yliopistojen julkisesta rahoituksesta tulee 
koulutuksesta. Sen tulisi näkyä opiskelija-opettaja-suhdeluvun 
paranemisena. Koulutus vaatii panostuksia laadullisen kehittämisen 
näkökulmasta. Tällöin sujuvien opintopolkujen, laadukkaan opetuksen 
ja riittävien ohjausresurssien avulla tutkintojen suorittamisaikoja 
saadaan alemmaksi. Koulutuksen laadun mittareita on kehitettävä 
osaksi rahoitusmallia. 

  Opetuksen ja tutkimuksen eriytyminen on pysäytettävä. Yliopisto-
opetuksen yhtenä tarkoituksena on tehdä uusin tutkimus opiskelijoille 
näkyväksi. Tämä edellyttää opettajilta omakohtaisen tutkimuksen 
tekemistä sen sijaan että opetus ja tutkimus eriytetään ”opintopiste- 
ja artikkelitehtailuksi“. Opettajien uramahdollisuuksia on tuettava. 
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Yliopisto-opetus 
 Opettajankoulutuksen ja harjoittelukoulujen asema 

kansallisena erityistehtävänä on turvattava. Sekä 
resursseja että kansallista koordinaatiota on kehitettävä. 

 Yliopistossa opettavalta tulee vaatia muodollista 
pedagogista kelpoisuutta. 

 Yliopiston opetus- ja tutkimustyö on itsenäistä 
asiantuntijatyötä. Yliopistolaiset ovat tyytyväisiä 
työhönsä, mutta eivät siihen miten voivat nykyisessä 
johtamismallissa vaikuttaa omaa työtään koskevaan 
päätöksentekoon. Yliopistokollegion aseman 
vahvistaminen ja yhteistoiminnan kehittäminen ovat 
avainasemassa. 
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Yhteistyötoiveita? 
Kiitos ajastanne! 

Yhteistyöterveisin	  
OAJ	  Pääkaupunkiseutu	  
laura.nurminen@edu.hel.fi	  
puheenjohtaja	  
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