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Johdanto 
 
OAJ Pääkaupunkiseutu on vielä nuori toimija, jolla on takanaan vasta yksi kokonainen 
hallituskausi. Alueyhdistys edustaa pääkaupunkiseudun kaikkia niin suomen- kuin ruotsinkielisiä 
jäsenryhmiä eli lastentarhanopettajia (LTOL), yleissivistäviä opettajia (YSI), ammatillisia 
opettajia (OAO) sekä yliopistojen opetushenkilöstöä (YLL). 
 
Päättynyt vuosi oli alueyhdistyksen ensimmäisen hallituksen jälkimmäinen toimintavuosi. 
Toiminta on löytänyt yllättävän nopeasti oman uomansa. Toimintaa on edelleen kehitetty 
vastaamaan alueen edunvalvonnan tarpeita. 
 
Alueyhdistyksen tavoitteena on nousta merkittäväksi opetus- ja kasvatusalan 
asiantuntijatoimijaksi toiminta-alueella sekä vahvistaa osaltaan paikallisen ja valtakunnan tason 
toimintaa ja viestintää hallituksen ja jaostojen toiminnan kautta. 
 
 
Toimintaympäristö 
 
Alueyhdistyksen toimintaan vaikuttivat vuoden 2013 aikana mm. seuraavat 
toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset: valtioneuvoston rakennepoliittiset ratkaisut 
kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentämisestä ja toiminnan tehostamisesta, valtion 
koulutusmäärärahaleikkaukset sekä kuntien ja muiden koulutuksenjärjestäjien ennakoitua 
heikompi taloudellinen tilanne, kuntien palvelurakenneuudistukset, ammattikorkeakoulu-
uudistus, varhaiskasvatuslain valmistelu, varhaiskasvatuksen ohjauksen siirtyminen opetus- ja 
kulttuuriministeriöön, päivähoidon hallinnonalan sijoittuminen Helsingissä, työ- ja 
virkaehtosopimusneuvottelut, valtion tekemät leikkaukset yliopistojen rahoitukseen, 
perusopetuksen opetussuunnitelmatyö, toisen asteen kehittämistyö, väestön ikärakenteen 
muutokset sekä monikulttuurisuus ja monimuotoistuvat oppimisympäristöt. 
 
Vuoden aikana Eduskunnassa oli edellä mainittujen lakien lisäksi käynnissä 
lakimuutosvalmistelut mm. työrauhaa ja oppilaiden osallisuutta sekä oppilas- ja 
opiskelijahuoltolakia koskien. 
 
Lisäksi OAJ:n tulevaisuustyö, järjestörakenteen kehittäminen ja vuoden 2014 järjestöllisten 
vaalien valmistelu vaikuttivat osaltaan alueyhdistyksen toiminnan sisältöihin. 
 
 
Edunvalvonta 
 
OAJ:n Pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen päätavoite on tehokas ja tarkoituksenmukaisesti 
koordinoitu edunvalvonta. Vuonna 2013 yhdistyksen toiminnan keskeisenä tavoitteena oli 
vaikuttaa kasvatuksen ja koulutuksen resurssien vahvistamiseksi ja lisäämiseksi. Alueyhdistys 
oli jäsenyhdistystensä kautta aktiivisesti yhteydessä vuoden alusta aloittaneisiin kuntapäättäjiin 
ja luottamushenkilöihin. Edunvalvonnassa kartoitettiin proaktiivisesti tulevia haasteita ja 
valmisteltiin yhteistyössä jaostojen kanssa sopivia ratkaisumalleja. Alueasiamiehen toimenkuvaa 
kehitettiin yhteistyössä vastaamaan pääkaupunkiseudun opettajien yleisiin ja erityisiin tarpeisiin 
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Parhaat voimat opetusalalla 

 
Alueyhdistyksen toimintaa kehitettiin vastaamaan eri opettajaryhmien tarpeita. 
Varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen perusrahoituksen tulisi olla riittävä taloudellisesti 
haasteellisessakin tilanteessa. Päättäjiin pyrittiin vaikuttamaan jäsenyhdistysten kautta jo 
ennalta talousarvioita laadittaessa, jotta resurssileikkauksia ei tehtäisi. Kaikin osin tässä ei 
onnistuttu. Opetuksenjärjestäjien taloudellinen tilanne oli huomattavasti ennakoitua heikompi. 
 
Opetusalan palkkausjärjestelmien kehittäminen ja niihin vaikuttaminen on alueellisesti 
merkittävää. Yhdistys kartoitti ja seurasi järjestelyerien toteutumista paikallisesti ja valvoi 
paikallisten palkkaus- ja työaikajärjestelmäkokeilujen kehittymistä. Erityisopettajia koskeva 
työaikakokeilu jatkui Vantaalla. Loppuvuodesta esiteltiin kokemuksia ja yhteenvetoa kokeilusta 
eri tilaisuuksissa. Myös Omniassa käynnistyi laaja-alaisten erityisopettajien vuosityöaikakokeilu. 
 
Hallitus ja alueasiamies pyysivät jäsenyhdistyksiä raportoimaan sekä palkkausjärjestelmistään 
että mahdollisista työaikakokeiluhankkeista alueasiamiehelle. Kaikki jäsenyhdistykset eivät 
reagoineet alueasiamiehen pyyntöihin. 
 
Vaikutettiin siihen, että opettajiksi ja lastentarhanopettajiksi hakeutuu ja valitaan edelleen 
päteviä, korkeakoulututkinnon suorittaneita opetusalan ammattilaisia. Lastentarhanopettaja-
jaostoa tuettiin taloudellisesti LTOL -päivien järjestämisessä ja osallistumisessa. LTOL-jaosto 
tapasi pääkaupunkiseudun kuntien varhaiskasvatusjohtajia. Tilaisuudessa keskusteltiin mm. 
varhaiskasvatuslakiuudistuksesta, lastentarhanopettajien rekrytointiongelmista sekä 
työolosuhteista. 
 
Alueyhdistys teki ja välitti jäsentensä aloitteita edustajiensa kautta OAJ:n hallitukselle ja 
valtuustolle sekä antoi lausuntoja OAJ:lle, opetuksesta vastaaville tahoille sekä 
opetuksenjärjestäjille. Alueasiamies käytti puheenvuoron alueen nimissä OAJ:n 
syysvaltuustossa koskien ostovoimantasausjärjestelmää. 
 
OAJ Pääkaupunkiseutu toteutti OAJ:n järjestö-, koulutus-, sekä tulo- ja palkkapoliittisia 
tavoitteita ja pyrki edustajiensa kautta vaikuttamaan järjestön tavoitteenasetteluun. Yhdistys 
toimi kiinteässä yhteistyössä jäsenyhdistysten kanssa ja vaikutti alueelliseen edunvalvontaan 
sekä tuki jäsenyhdistysten omaa edunvalvontaa mm. alueasiamiehen koordinoimana sekä 
taloudellisin avustuksin. 
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Työnteon edellytykset 

 
 
Tavoiteltiin sitä, että kaikille opetusalalla työskenteleville määrätyt tehtävät ovat palkanmaksun 
perusteena. Kiristyneessä taloudellisessa tilanteessa tähän tavoitteeseen ei päästy.  
 
Alueyhdistys piti osaltaan huolen, että työhyvinvointiin, työssäjaksamiseen ja työolosuhteisiin 
kiinnitettäisiin entistä voimallisemmin huomiota, esimerkiksi valtuustopuheenvuoroin sekä 
alueyhdistyksen YT-koulutuksessa. Lisäksi jäsenyhdistykset ovat tahoillaan vaikuttaneet 
jäsenten työssäjaksamiseen koulutuksin ja virkamiehiä tavaten. 
 
Koulu- ja päiväkotirakennusten kunnosta on huolehdittava, jotta henkilöstö sekä kaiken ikäiset 
oppijat voivat tehdä työtään ja opiskella terveydelle turvallisessa ympäristössä. Sekä OAJ että 
alueyhdistyksen jäsenyhdistykset vaikuttivat työantajiin hyödyntäen OAJ:n sisäilmaselvitystä. 
Alueyhdistys nimesi YT-vastuuhenkilöksi Kaarlo Kontron (työsuojeluvaltuutettu). Hänen 
tehtäväänsä kuului mm. YT-koulutuksen järjestäminen alueen luottamusmiehille, 
työsuojeluvaltuutetuille sekä muille oppilaitosten työhyvinvointiin ja yhteistoimintaan vaikuttaville 
henkilöille. Koulutus pidettiin 2.4.2103 ja tilaisuudesta saatiin hyvää palautetta. 
 
Yhdistys vaikutti päättäjiin, mediaan ja vanhempien edustajiin opetus- ja kasvatustyöhön 
liittyvissä asioissa niin, että pääkaupunkiseudulla ymmärrettäisiin varhaiskasvatuksen, 
opetuksen ja koulutuksen tärkeys ja taattaisiin sen toimintaedellytykset haasteellisissa 
taloudellisissa tilanteissa sekä muuttuvissa olosuhteissa. OAJ Pääkaupunkiseutu osallistui 
jäsenyhdistyksensä (HOAY) järjestämään Koulujen työrauha -mielenilmaukseen Senaatintorilla 
10.4.2103. Tilaisuudessa puheenvuoron omien toimijoiden lisäksi käyttivät OAJ:n puheenjohtaja 
Olli Luukkainen, Suomen Vanhempainliiton toiminnanjohtaja Tuomas Kurttila ja Helsingin 
vanhempainyhdistysten HELVARY:n puheenjohtaja Tuija Tikkanen. Tilaisuus ylitti 
julkaisukynnyksen kaikissa valtamedioissa. 
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OAJ Pääkaupunkiseutu – vahva ja arvostettu alueyhdistys 
 
 

 
 
OAJ Pääkaupunkiseutu teki tiivistä yhteistyötä naapurialueen OAJ Uusimaan kanssa. 
Työvaliokunnat tapaavat säännöllisesti muutaman kerran vuodessa. Yhteistyö OAJ Uusimaan 
työvaliokunnan kanssa on ollut hyvin tiivistä yhdistyksen perustamisvaiheista lähtien. Vuonna 
2013 tapaamisissa keskusteltiin mm. kuntarakennemuutoksista, yhteisistä vaikuttamistarpeista, 
varhaiskasvatuksen kannanotoista, yhteistyöstä Uudenmaan liiton kanssa, ammatillisen kentän 
leikkauksista, järjestöasioista, työaikakysymyksistä, Verme-hankkeesta ja YT-ajan 
käyttämisestä. Lisäksi alueyhdistysten puheenjohtajat ovat olleet tiiviisti yhteydessä aina 
ajankohtaisten asioiden ilmaantuessa. Yhdistyksen hallitus kävi Uudenmaan liitossa vierailulla 
yhteistyössä OAJ Uusimaan kanssa 11.3.2013. Tilaisuudessa keskusteltiin mm. ammatillisen 
koulutuksen aloituspaikkojen määrästä Uudenmaan alueella. 
 
OAJ Pääkaupunkiseutu teki yhteistyötä työnantajien, yliopistojen ja korkeakoulujen, opetusalan 
viranomaisten sekä paikallisten opiskelijajärjestöjen kanssa vaikuttaen aktiivisesti poliitikkoihin, 
virkamiehiin ja luottamushenkilöihin. OAJ Pääkaupunkiseutu seurasi opetusta säätelevien 
lakien, opetussuunnitelmien ja hallinnollisten päätösten vaikutuksia opetus- ja kasvatusalalla 
sekä pyrki osaltaan vaikuttamaan päätöksentekoon. Tämä vaikuttamistyö tehtiin pääsääntöisesti 
joko OAJ:n kautta suoraan valmistelevaa työryhmätyöskentelyä evästämällä tai 
jäsenyhdistysten kautta. 
 
Vuoden 2013 aikana yhdistys kartoitti alueen sidosryhmiä ja yhteistyökumppaneita sekä 
käynnisti yhteistyön mm. kansanedustajien ja Uudenmaan liiton kanssa. 
 
OAJ Pääkaupunkiseudun edustajat OAJ:n toimielimissä vaikuttivat siihen, että yhdistyksen 
kannanotot ja pääkaupunkiseudun opettajien erityiskysymykset tulevat kuulluksi. Yhdistys 
edistää jäsenten vuorovaikutusta mm. OAJ:n valtuutettujen, hallituksen ja toimikuntien jäsenten 
välillä. Yhdistykselle on muodostunut perinteeksi, että kaikki alueen valtuutetut tapaavat ennen 
valtuuston kokouksia sekä keväällä että syksyllä, valmistautuen yhteistyössä kokouksiin. 
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Tavoitteena on saada alueyhdistyksen toimintaan mukaan alueen kaikki yhdistykset sekä 
aktivoida järjestäytymättömiä opettajia liittymään OAJ:n jäseniksi. Yhdistykseen liittyi vuoden 
aikana kaksi uutta jäsenyhdistystä, DIAK-ammattikorkeakoulu ja Itä-Helsingin musiikkiopisto. 
 
Vaikutimme omalta osaltamme koulutuspoliittisten teemojen esiin ottamiseen kunnallisessa 
päätöksenteossa lähinnä jäsenyhdistysten ja jaostotoiminnan kautta sekä kansanedustajia 
tapaamalla. Alueyhdistyksen hallitus tapasi alueen kansanedustajia ja sivistysvaliokunnan 
jäseniä eduskunnassa 24.4.2013. Tilaisuudessa keskusteltiin ajankohtaisista kasvatus-, opetus- 
ja koulutuskentän asioista. Tilaisuudessa sovittiin, että yhteistyötapaamisesta tehdään traditio. 
 
Yhdistyksen hallitus teki opintomatkan Brysseliin syyslomalla. Hallitus kävi keskustelemassa 
MEP Sirpa Pietikäisen kanssa Euroopan parlamentissa, tutustui Parlamentin toimintaan sekä 
vieraili Eurooppa-koulussa tutustuen opettajien palvelussuhteen ehtoihin ja työoloihin 
kansainvälisessä työympäristössä. 
 
 
 
Koulutus ja jäsentoiminta 
 
Yhdistys koulutti alueen luottamusmiehiä mm. YT-koulutuksessa 2.4. 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. Lisäksi tavoitteena oli aktivoida jäsenistöä yhdistystoiminnan pariin ja saada 
toimintaan mukaan osaavia ja vahvoja toimijoita. Tilaisuudet tarjosivat mahdollisuuden 
verkostoitua muiden opettajaryhmien kanssa. 
 
Jäsenille tarjottiin lisäksi hyvinvointia edistävää kulttuuri-, liikunta- ja muuta virkistystoimintaa. 
Yhdistys järjesti vuoden aikana seuraavat koulutus- ja muut tapahtumat:  
 
Kevään KOPE-koulutus, eli kokeneemmille opettajille suunnattu koulutus- ja virkistymis-
tapahtuma, järjestettiin Vantaan Flamingossa 8.-9.3. Kouluttajina toimivat Helsingin pelastus-
koulun rehtori Matti Waitinen, joka puhui turvallisuudesta sekä OAJ:n neuvottelupäällikkö Visa 
Pohjola, joka kertoi edunvalvonnasta. 
 
Yhdistys järjesti jäsenyhdistysten puheenjohtajille yhteistyötapaamisen keväällä 29.5. 
Tilaisuudessa kartoitettiin jäsenyhdistysten toiveita alueyhdistyksen toiminnalle sekä tarjottiin 
mahdollisuus verkostoitua yhteistyökumppaneiden kanssa. 
 
YSI- ja OAO -jaostot järjestivät jäsenistölle työaikaillat keväällä 20.3. ja syksyllä 6.11. Herossa 
pidetyissä tilaisuuksissa OAJ:n työmarkkina-asiamies Markku Perttunen kertoi erilaisista 
työaika- ja palkkausjärjestelmistä. Tilaisuuksissa käytiin vilkasta keskustelua aiheesta. 
Tilaisuudet olivat jatkumoa jo edellisenä vuonna käynnistetylle työaikateemalle. Työaika-
keskustelutilaisuuksia pidettiin lisäksi seuraavasti: YSI-jaosto 18.9. ja LTOL-jaosto 29.11. 
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OAJ on the Road -tapahtuma järjestettiin Vantaan Jumbossa 2.10. Tilaisuuden käytännön-
järjestelyistä vastasi Vantaan paikallisyhdistys, mutta tilaisuus oli avoin kaikille OAJ 
Pääkaupunkiseudun ja OAJ Uusimaan jäsenille. On the Road -kiertueen yhteydessä järjestettiin 
mediatapaaminen, johon alueasiamies Pirita Hellberg osallistui yhdessä järjestön puheenjohtaja 
Olli Luukkaisen ja viestintäjohtaja Marja Puustisen kanssa. 
 
OAJ:n 40-vuotisjuhlallisuudet starttasivat alueellamme Maailman opettajien päivänä 5.10. 
järjestetyssä juhlassa, johon osallistui yli 300 jäsentä. 
 
KOPE-koulutus sai valtavan suosion ja siksi yhdistys päätti järjestää KOPE-koulutusta myös 
syyslukukaudella, koulutus pidettiin 29. - 30.10. Vantaalla Flamingossa. 
 
Yhdistys on Koululiikuntaliiton (KLL) jäsen. Maarit Rahkola nimettiin yhdistyksen KLL-
yhteyshenkilöksi ja hänen varahenkilökseen nimettiin Antti Piiroinen, joka jatkoi varsinaisena 
yhteyshenkilönä syyskaudella. Yhdistys haluaa tukea jäseniensä työkyvyn ylläpitämistä ja 
hyvinvointia. Yhdistys solmi Elixian kanssa yhteistyösopimuksen, joka tarjoaa jäsenillemme 
edullisen jäsenyyden Elixian kuntoklubeilla. 
 
Kesällä 6.6. pidettiin perinteiset alueelliset opettajien ”Erkin malja” -golfkisat. 
 
Yhdistys jakoi avustuksia jäsenyhdistyksille koulutuksen järjestämiseen sekä paikalliseen 
edunvalvontaan. Yhdistyksiä on aktiivisesti kannustettu avustusten hakemiseen. 
 
 
Yhdistyskokoukset: 
 
Kevätkokouksen yhteydessä Omniassa 23.4.2013 kuultiin Espoon opetustoimenjohtaja Sampo 
Suihkon ajankohtaiskatsaus koulutuksen kehittämissuunnitelmista ja kuntayhtymän johtaja 
Tapio Siukonen kertoi ammatillisesta koulutuksesta Omniassa. Kevätkokouksessa palkittiin 
myös OAJ Pääkaupunkiseudun Vuoden esimies -kisan voittaja Tiina Hieta, Mellunmäen ala-
asteelta. 
 
Syyskokous pidettiin Pelimannin ala-asteella 27.11. Kokouksen aluksi kuultiin OAJ:n 
kehittämispäällikkö Nina Lahtisen katsaus ajankohtaisiin kasvatusta, opetusta ja koulutusta 
koskeviin lainsäädäntöprosesseihin.  
 
Syyskokouksessa palkittiin yhdistyksen Aktiivinen jäsen -kisan voittajia. Lisäksi tilaisuudessa 
kukitettiin ansioituneita yhdistyksen jäseniä pitkäaikaisesta työstä järjestön hyväksi. OAJ:n 
hallitus myönsi Leena Teittiselle, Mervi Piiraiselle ja Pekka Lempiäiselle hopeisen ansiomerkin 
kultaisin lehvin.  
 
Syyskokouksessa nimettiin yhdistykselle uusi hallitus. Puheenjohtajana jatkamaan valittiin Laura 
Nurminen. Hallitukseen nimettiin: Susanna Nousiainen (LTOL), Hanna Iso-Kuortti (LTOL), Kirsi 
Sutton (LTOL), Matti Kangasniemi (YSI), Aki Saariaho (YSI), Antti Piiroinen (YSI), Jukka Talvitie 
(YSI), Maritta Virtanen (YSI), Päivi Lyhykäinen (YSI), Jukka Mölsä (YSI), Sami Markkanen (YSI), 
Annika Arstila-Aaltonen (YSI), Venla Olin (OAO), Leena Teittinen (OAO), Elina Byckling (OAO), 
Irma Parijoki (OAO), Seppo Kinkki (OAO), Pia Mänttäri (YLL) ja Joakim Häggström (FSL). 
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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 4 varsinaista yhdistystiedotetta sekä 
muuta informaatiota sähköpostitse. 
 
Yhdistys on saanut verkkosivustostaan hyvää palautetta OAJ-aktiiveilta. Yhdistyksen Facebook-
sivu on vilkkaassa käytössä. 
 
 
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  Heli Haaro  
LTOL-jaoston pj Hanna Iso-Kuortti 
YSI-jaoston pj Heli Haaro 
OAO-jaoston pj Leena Teittinen 
YLL-jaoston  pj Pia Mänttäri 
Koulutussihteeri Venla Olin 
Tiedottaja  Susanna Nousiainen 
Alueasiamies Pirita Hellberg 
YT-vastaava Kaarlo Kontro 

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

Varsinainen   Vara 
 
LTOL 
Hanna Iso-Kuortti    Hannele Huovinen 
Susanna Nousiainen   Salla Sutinen 
Mervi Piirainen   Antti Lehto 
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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 
 
OAO 
Seppo Kinkki   Ritva Hautala 
Venla Olin     Taina Cederström 
Irma Parijoki    Tarja Koskinen 
Maarit Rahkola   Riitta Larne 
Leena Teittinen    Jouko Lamminparras 
 
YLL 
Pia Mänttäri    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 pienen toimiston Akavatalolta 7. kerroksesta. 
 
Yhdistys tuki jäsentensä edunvalvontaa tukemalla sekä jaostojen että jäsenyhdistysten 
toimintaa taloudellisesti, toteuttamalla ja hiomalla viestintästrategiaansa sekä rakentamalla 
toimivan organisaation, joka vastaa pääkaupunkiseudun edunvalvonnan haasteisiin tulevinakin 
vuosina.  
 
 
Talous 
 
Yhdistys rahoitti toimintansa OAJ:n alueyhdistysavustuksella. Omaa jäsenmaksua ei kerätty 
toimintavuoden 2013 aikana. Yhdistyksen taloutta hoiti kevätkaudella Jonna Koskinen OAJ:n 
VKY-palveluista ja syyskaudella Terhi Hautamäki. 
 
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. 
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Toiminnan arviointi  
 
Hallitus teki työnsä tueksi tarkennetun edunvalvontatavoitteiden konkretisointisuunnitelman 
toimintavuodeksi 2013. Lisäksi hallitus valmisti edunvalvonnallisten tavoitteiden pitkän aikavälin 
suunnitelman. Vuotta 2013 koskeva toimintasuunnitelma sisälsi toiminnan arvioinnin mittariston, 
jotta jatkossa hallitus voi tavoitteellisemmin mitata toiminnan onnistumista. 
 
Yhdistyksen ensimmäisen kauden keskeinen tavoite oli vakiinnuttaa yhdistyksen toiminta. Tässä 
tavoitteessa hallitus ja jaostot ovat onnistuneet hyvin. Jäsenistön edunvalvonnassa yhdistys on 
toiminut aktiivisesti tässä toimintakertomuksessa kuvatulla tavalla. 
 
 
 
Mittareita toiminnan arviointiin 
 
Hallitus ja jaostot ovat pyrkineet kehittämään luontevia ja luotettavia tapoja mitata toiminnan 
tuloksellisuutta. Mittareita vuonna 2013 olivat esimerkiksi: 
 

-‐ kannanotot ja lausunnot sekä niiden määrä ja vaikuttavuus 
-‐ päättäjäkontaktien määrä ja vaikuttavuus 
-‐ koulutuspoliittiseen keskusteluun osallistuminen 
-‐ yhdistyksen saama palaute ja hallituksen itsearviointi 
-‐ asetettujen neuvottelutavoitteiden toteutuminen 

 
Yhdistyksen vaikuttamistyö tapahtui pääasiassa tapaamisissa ja keskusteluissa. Yhdistys laati 
kannanottoja tarvittaessa. Solmittiin uusia yhteistyökontakteja sekä paikallisella että valtakunnan 
tasolla, mm. kansanedustajiin, eduskunnan sivistysvaliokuntaan ja paikallisiin opetus- ja varhais-
kasvatuslautakuntiin. 
 
Alueyhdistys seurasi aktiivisesti koulutuspoliittista keskustelua ja tiedotti ajankohtaisista asioista 
jäsenyhdistyksille. Varhaiskasvatuslain valmisteluun vaikutettiin mm. kannanotoin, yhteyden-
otoin, median välityksellä ja kertomalla aiheeseen liittyviä näkökulmia OAJ:n toimistolle.  
 
Tärkeimpänä neuvottelutavoitteena ollutta ostovoimantasausjärjestelmää edistettiin OAJ:n 
valtuustossa käytetyssä puheenvuorossa. Muita neuvottelutavoitteita ei asetettu. 
 
 
Vuoden 2013 kärkihankkeet 
 

- Lomautukset ja irtisanomiset on torjuttava  
- Työaikakokeilujen seuranta  
- Jäsenhankinta ja jäsenpito  
- Vaikutetaan lastentarhan- ja erityislastentarhanopettajien sekä erityisluokanopettajien 

vakanssien lisäämiseen ja tehtäviin kelpoisten henkilöiden riittävyyteen 
pääkaupunkiseudulla  

- Ohjauksen lisääminen ja lähiopetuksen turvaaminen  
- Elinikäisen ohjaamisen huomioiminen kaikilla opetusasteilla  
- Toisen asteen koulutuspaikkojen riittävyys taattava  
- Alueellisen edunvalvonnan kehittäminen  
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- Estetään TET-jakson käyttäminen palkanalennuskeinona pääkaupunkiseudulla  
- Riittävän pienien ryhmäkokojen turvaaminen  
- Yliopistokoulutuksen laadun turvaaminen  
- Opettajien urakehitys  
- Opetus- ja kasvatusalan resurssien turvaaminen 

 
 
Pitkän aikavälin tavoitteita 
 
- Pääkaupunkiseutulisä: Yhdistyksen nimissä käytettiin asiasta puheenvuoro OAJ:n valtuuston 
kokouksessa. Yhdistys kerää faktoja ostovoimantasausjärjestelmän perusteiksi ja jatkaa asian 
edistämistä suunnitelmallisesti. 
- Vaikutetaan ammatillisen koulutuksen opetuksen ja ohjauksen tavoitteen toteutumiseen: 
lähiopetuksen määräksi on lailla säädettävä vähintään 32 h/ov, ohjattavien määräksi enintään 
200 opiskelijaa/opinto-ohjaaja ja ryhmäkooksi enintään 16: Yhdistyksen vaikuttamistyöllä on 
vaikea saavuttaa tuloksia tässä, koska työnantajilla on direktio-oikeus. 
- Ponnistellaan sen eteen, että lastentarhanopettajien sopimus siirtyy OVTES:iin: 
Valtakunnallinen neuvottelukierros oli taloudellisen tilanteen takia erityisen vaikea, eikä tässä 
tavoitteessa edistytty. 
 


