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1. Johdanto 
 
OAJ:n Pääkaupunkiseudun alueyhdistys edustaa pääkaupunkiseudun kaikkia niin suomen- kuin 
ruotsinkielisiä opettajaryhmiä eli lastentarhanopettajia (LTOL), yleissivistäviä opettajia (YSI), 
ammatillisia opettajia (OAO) sekä yliopistojen opetushenkilöstöä (YLL).  
 
Alueyhdistyksen tavoitteena on ollut vahvistaa osaltaan paikallisen ja valtakunnan tason toimin-
taa OAJ:n toimikuntajäsenten, OAJ-valtuutettujen, OAJ Pääkaupunkiseudun hallituksen sekä 
jaostojen kautta. Toimintaamme on ohjannut Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n strategia. 
 
Olemme tukeneet jäsenyhdistyksiä vaikuttamistyössään kasvatuksen, koulutuksen ja opetuksen 
resurssien vahvistamiseksi. Olemme myös järjestäneen koulutus- ja vaikuttamistapahtumia jä-
senistölle, osallistuneet yleiseen vaikuttamiskeskusteluun sekä tavanneet päättäjiä eri tasoilta. 
Alueemme toimintaan vaikuttavia tekijöitä ovat olleet mm. kasvatus- ja koulutusalaan liittyvän 
lainsäädännön uudistuminen, vuosityöaikakokeilut, jäsenyhdistysten alueilla käynnistyneet YT-
neuvottelut, ammatillisen koulutuksen reformi sekä opetussuunnitelmamuutokset. Myös järjes-
törakenteen kehittäminen on vaikuttanut yhdistyksemme toimintaan. 
 
 

2. Yhteiskunnallinen tulevaisuustyö ja jäsenten edun rakentami-
nen ja – valvonta näkyy kaikessa 

 
Vuonna 2018 järjestimme eri opettajaryhmien tarpeisiin vastaavia edunvalvontatilaisuuksia, 
sekä tuimme taloudellisesti jäsenyhdistyksiä paikallisen edunvalvonnan toteuttamisessa. Osa 
tapahtumista ja tuesta toteutettiin jaostoittain, osa suunnattiin kaikille jäsenille tai jäsenyhdistyk-
sille. Edunvalvonta- ja koulutustapahtumia toteutimme myös yhteistyössä OAJ Uusimaan ja OAJ 
Päijät-Hämeen kanssa. 
 
Edunvalvonta ja vaikuttaminen 
 
Vaikutimme alueasiamiehen, edunvalvontatiimien, luottamusmiesyhteistyön, OAJ:n toimikunta-
edustajien sekä jaostojen kautta sopimusmääräysten kehittämiseen, sopimustulkintoihin, opet-
tajien asemaan ja kelpoisuuksiin, opettajien koulutusmääriin, opettajien työn säilyvyyteen sekä 
opettajien arvostuksen nostamiseen. Lisäksi tuimme vuosityöaikakokeilujen käynnistämistä ja 
palkkausjärjestelmien kehittämistä alueellamme.  
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Työssäjaksaminen ja työhyvinvointi nousivat koko opetus- ja kasvatusalalla vuoden 2018 aikana 
merkittäväksi teemaksi. Järjestimme opettajien työhyvinvointia tukevia ja ylläpitäviä VOPE- ja 
KOPE-koulutuksia ja olimme tiiviissä yhteydessä alueen työsuojeluvaltuutettuihin tavaten heitä 
säännöllisesti. Myös YT-koulutuksen välityksellä tuettiin työturvallisuutta.  

 
 

 
 

Alueyhdistyksen hallitus tapasi sivistysvaliokunnan puheenjohtajaa keväällä 2018 vaikuttaen 
alueellisiin sekä valtakunnallisiin opetusalan resursseihin. Pidimme yllä alueellista keskustelua 
pääkaupunkiseudun erityispiirteistä, kuten maahanmuuttajien ja vahvempaa tukea tarvitsevien 
oppimisen edellytysten parantamisesta.  

 
Tarjosimme jäsenyhdistyksille vaikuttamistukea koulutuksen, kasvatuksen ja tutkimuksen rahoi-
tuksen lisäämiseksi paikallisella tasolla sekä teimme yhteistyötä työnantajien, yliopistojen ja kor-
keakoulujen, opetusalan viranomaisten sekä paikallisten opiskelijajärjestöjen kanssa.  
 
Vaikutimme osaltamme siihen, että kaikkiin koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalalla työskenteleviin 
sovellettaisiin opetusalan virka- ja työehtosopimuksia. Alueemme aktiivit ja OAJ:n valtuutetut 
ylläpitivät keskustelua siitä, että pääkaupunkiseudun opettajien palkkaus olisi ostovoimainen ja 
kilpailukykyinen. 

 
Järjestimme tapahtumia, joihin annettiin osallistumisoikeus myös järjestäytymättömille opetta-
jille. Tapahtumien kautta he saivat tietoa järjestöstämme ja heillä oli mahdollisuus liittyä OAJ:n 
jäseniksi.  

 
Yhdistys koulutti jäsenyhdistysten aktiivitoimijoita ja tuki jaostojen sekä jäsenyhdistysten omaa 
koulutustoimintaa. Jäsenkoulutusten tavoitteena oli lisätä jäsenistön tietoa OAJ Pääkaupunki-
seudun sekä OAJ:n tavoitteista, koulutuspoliittisista linjauksista, järjestön toiminnasta, palkka-, 
virka- ja työehtosopimusasioista sekä aktivoida jäsenistöä yhteisten asioiden hoitamiseen. Li-
säksi eri asteiden opettajille tarjottiin yhteisiä tilaisuuksia, esim. eläkeinfot, vuosityöaikakokeilu-
tapahtumat, työsuojelutapaamiset, työssäjaksaminen, työhyvinvointi ja johtaminen.  
 

3. Vahvistamme yhteisöllisyyttä ja yhteistä asiantuntijuutta osaa-
misen ja sivistyksen kehittäjänä 

 
Järjestimme vuonna 2018 opettajien identiteettiä vahvistavia koulutuksia yhdistys- ja jaostota-
soisesti. Kävimme koulutuspoliittista keskustelua alueella päättäjien kanssa vaikuttaen opetta-
jien edunvalvonnan tehostumiseen. 
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Vahvistimme ja päivitimme yhteysopettajaverkostoa tiiviimmän tiedonkulun ja yhteydenpidon 
vuoksi. Jäsenet voivat jäsenyhdistysten sekä suorien yhteydenottojen kautta vaikuttaa alueyh-
distyksen toimintaan kyetäksemme palvelemaan entistä paremmin jäseniämme. Järjestimme 
luottamusmies- ja työsuojeluvaltuutettujen tapaamisia sekä alueelliset YT-päivät syksyllä 2018. 
Tapahtumien avulla vahvistimme jäsenten sekä omaa verkostoitumistamme. Tiedotuskanavis-
samme ja tapahtumissamme välitimme ajankohtaista tietoa opetusalalta jäsentemme tietoon.  
 
Jäsenten aktivoimiseksi käytössämme on Aktiivinen jäsenpassi, jonka avulla palkitsimme aktii-
vijäseniä osallistumisestaan yhdistyksen tapahtumiin mm. elokuvalipuin. Yhteistyössä OAJ:n 
kanssa järjestimme MOP-päivän tilaisuuden 5.10.2018 Sanomatalolla. 
 

 
 
 

4. Teemme jäsenyydestä ja järjestötoiminnasta entistä houkuttele-
vampaa 

 
Järjestimme yhteistyössä muiden alueyhdistysten kanssa jäsenille suunnattuja tapahtumia ja 
koulutuksia. Osallistuimme jäsenetuyhteistyön kehittämiseen (mm. Elixia) yhdessä emojärjes-
tömme kanssa. Järjestimme eri opettajaryhmille suunnattuja edunvalvontakoulutuksia ja tapah-
tumia sekä järjestövalmiuskoulutusta.  
 
Opettajiksi opiskelevat osallistuvat yhdistyksemme työskentelyyn jaostoissa. Järjestimme myös 
infotilaisuuksia valmistuville opettajille. Suomen opettajaksi opiskelevien liiton (SOOL) kanssa 
tehtävää yhteistyötä jatkoimme edellisten vuosien tapaan.  
 
Kannustimme jäsenyhdistyksiämme työnantajakohtaisten paikallisyhdistysten perustamisessa. 
Alueyhdistyksemme ei peri jäsenyhdistyksiltä omaa jäsenmaksua. Alueyhdistyksen toimintaa 
muovattiin järjestöltä saatua tukea vastaavaksi.  
 
  

5. Alueyhdistyksen järjestämät tapahtumat vuonna 2018 
 

Alueyhdistyksen järjestämät vaikuttamistapahtumat 
 

 MOP-päivän tapahtuma 5.10.2018 yhdessä OAJ:n kanssa. 

 Eduskuntavierailu sivistysvaliokunnan puheenjohtajan Tuomo Puumalan luokse 
25.4.2018. 

 Esimieskisa keväällä 2018.  

 Esimiesristeily 13.6.2018. 

 OAJ on the Road 17.9.2018 Vantaalla. 
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Alueyhdistyksen järjestämät koulutukset ja muut tapahtumat 

 

 Vuosityöaikailta 17.4.2018. 

 Tietosuojakoulutus jäsenyhdistyksille 23.4.2018. 

 VOPE-koulutus 16.-17.9.2018. 

 Eläkeinfot 21.3., 19.4., 11.10 ja 18.10.2018. 

 YT-päivät työsuojeluorganisaatioissa toimiville 9.-10.11.2018. 

 KOPE-koulutus 10.-11.11.2018. 

 Lobbauskoulutus yhdessä OAJ Uusimaan kanssa 11.12.2018. 

 Irti maasta! yhteistyö Koululiikuntaliiton kanssa. 200 lippua jäsenille myyntiin hin-
taan 5€/jäsen. 

 Jaostojen koulutukset ja tapahtumat 
 LTOL 
 Varhaiskasvatusiltamat 15.3.2018. 
 Opiskelijainfo 26.4.2018. 
 Yhteysopettajaristeily 15.9.2018. 
 Varhaiskasvatuslakikoulutus 24.10.2018. 

 
 YSI 
 Opiskelijainfot 11.4. ja 17.4.2018. 
 Puheenjohtajien miniseminaari 18.12.2018. 

 
 OAO 
 Vapaa sivistystyö 15.5.2018. 
 Vuosityöaika 1.2. ja 18.3.2018. 
 Vuosityöaikatilaisuus 10.10.2018 
 Lakimiesilta 10.12.2018 luottamusmiehille. 

 
 YLL 
 Kevätretki 11.6.2018. 
 Teatteri 20.11.2018. 

 
 

 Alueyhdistyksen tukemat edunvalvonta- ja vaikuttamistilaisuudet  
 

 OAJ:n Vantaan paikallisyhdistys 2.3.2018 After Work-tilaisuus. 670€. 

 Espoon-Kauniaisten paikallisyhdistys 6.3.2018 paikallisyhdistysilta Vantaan ja 
Omnian paikallisyhdistysten kanssa. 226,18€. 
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 Vantaan lastentarhanopettajayhdistys 15.3.2018 vaikuttamistilaisuus, kutsuttuina 
opetuslautakunta ja valtuutetut. 163€. 

 Helsingin Lastentarhanopettajat Hela 15.3.2018 varhaiskasvatuspäivän brunssi. 
Kohderyhmänä Helsingin poliittiset päättäjät, virkamiehet, yliopiston kouluttajat ja 
muut yhteistyökumppanit. 1850€. 

 Helsingin opettajien ammattiyhdistys HOAY 17.4.2018 vaikuttamistilaisuus. Tilai-
suudessa kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnan sekä varsinaiset että varajä-
senet ja Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ylin virkamiesjohto. 1850€. 

 Espoon ja Kauniaisten opettajien ammattiyhdistys 7.5.2018 edunvalvonta- ja vai-
kuttamistapaaminen. Kutsuttuina paikallisia poliitikoita ja päättäjiä. 1032€. 

 Stadin ammattiopiston paikallisyhdistys STAP 30.5.2018 vaikuttajatapaaminen. 
Kutsuttuina Stadin ammattiopiston ja Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan johdot. 
589,70€. 

 OAJ:n Omnian paikallisyhdistys 1.9.2018 yhteistyö- ja koulutusristeily. 1200€. 

 HOAY, Hela ja STAP 30.5.2018 vaikuttamistilaisuus, kutsuttuina kasvatuksen ja 
koulutuksen lautakunnan sekä varsinaiset että varajäsenet ja koulutuksen toi-
mialan ylin virkamiesjohto sekä apulaispormestari. 1950€. 

 OAJ:n Vantaan paikallisyhdistys 21.8.2018 uusien opettajien edunvalvontakoulu-
tus. 506€. 

 OAJ:n Vantaan paikallisyhdistys 13.10.2018 vaikuttamisseminaari, kutsuttuina 
Vantaan kaupunginvaltuuston ja opetuslautakunnan jäseniä. 1200€. 

 OAJ:n Omnian paikallisyhdistys 2.11.2018 vaikuttamistapahtuma. Kutsuttuna pai-
kallisia poliitikkoja ja kansanedustajia. 1300€.  

 HOAY, Hela ja STAP 30.10.2018 vaikuttamistilaisuus, kutsuttuina kasvatuksen ja 
koulutuksen lautakunnan sekä varsinaiset että varajäsenet ja koulutuksen toi-
mialan ylin virkamiesjohto sekä apulaispormestari. 1950€. 

 OAJ:n Espoon ja Kauniaisten paikallisyhdistys 16.11.2018 yhteistyöilta ja vaikut-
tamistilaisuus, kutsuttuina poliitikoita ja virkamiehiä. 1061,50€. 

 Espoon-Kauniaisten opettajayhdistys 5.-7.10.2018 vaikuttamisristeily, kutsuttuina 
poliitikkoja, kansanedustajia ja kaupungin virkamiehiä. 6165,50€. 

 
 
 
 
Yhdistyksen hallinto 
 
Yhdistyksen hallituksen jäsenet edustavat kattavasti eri kaupunkeja, opetusaloja ja työnantajia. 
Yhdistyksen hallitus toimi toimintasuunnitelman, sääntöjen sekä yhdessä sovitun perustamis-
asiakirjan mukaisesti. Hallituksen kokousten välillä kokoontui työvaliokunta, joka toimi valmiste-
levana elimenä. Työvaliokuntaan kuuluivat puheenjohtaja, alueasiamies, varapuheenjohtajat, 
sihteeri ja jaostojen puheenjohtajat. 
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Jäsenryhmien mukaiset jaostot valmistelivat toimialaansa kuuluvat asiat hallituksen päätettä-
väksi. Jaostojen toiminta oli keskeisessä roolissa niin yhdistyksen rakenteessa kuin edunval-
vonnan käytännön toteutuksessa. Lisäksi hallituksen työtä tuki koulutustiimi.  
 
Hallituksen puheenjohtajana toimi Hanna Iso-Kuortti 
 
Hallituksen toimihenkilöt: 

1. varapuheenjohtaja Leena Teittinen 
2. varapuheenjohtaja Antti Karetie 
Sihteeri Jukka Talvitie 30.6.2018 asti 
Sihteeri Elina Byckling 1.7.2018 alkaen 
LTOL-jaoston pj Kirsi Sutton 31.4.2018 asti 
LTOL-jaoston pj Salla Sutinen 1.5. 2018 alkaen 
YSI-jaoston pj Antti Karetie 31.4. 2018 asti  
YSI-jaoston pj Timo Saavalainen 1.5.2018 2018 alkaen 
OAO-jaoston pj Leena Teittinen 
YLL-jaoston pj Hans-Joachim Schulze 
Koulutussihteeri Ulla Jauhiainen 
Tekninen tiedottaja Timo Saavalainen 
Alueasiamies Jukka Mölsä 
KLL-vastaava Tiina Pesonen 

 
Hallituksen jäsenet: 

Varsinainen   Vara 
 

LTOL 
Minttu Ilveskivi-Hentilä   Merja Laitinen 
Salla Sutinen  Sanna Tilli 
Kirsi Sutton    Merja Winter 1.1.2018-16.4.2018 
Merja Winter  Kaisa Viitanen 17.4.2018-31.12.2019 
 
YSI 
Matti Jussila  Pirita Hellberg 1.1.2018-16.4.2018 
Pirita Hellberg  Matti Jussila 17.4.2018-31.12.2019 
Antti Karetie   Annamaria Kolari 1.1.2018-16.4.2018 
Antti Karetie  Annika Arstila-Aaltonen17.4.2018-31.12.2019 
Tiina Pesonen   Kari Kastu 1.1.2018-16.4.2018 
Tiina Pesonen  Leena Ronkainen 17.4.2018-31.12.2019 
Jukka Sarpila  Aki Saariaho 
Antti Piiroinen  Satu Lind  
Matti Kangasniemi   Mikko Löyttyniemi 
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Suaad Onniselkä  Mira Ketola 17.4.2018-31.12.2019 
Timo Saavalainen   Jukka Talvitie 17.4.2018-31.12.2019 
Juho Vehviläinen  Tarja Tuohimaa 17.4.2018-31.12.2019 
 
OAO 
Elina Seppo   Timo Ohmero 
Ulla Jauhiainen  Reijo Viitanen 
Olli Härmä   Tarja Koskinen 
Elina Byckling   Riitta Larne 
Leena Teittinen   Samuli Sollo 
 
YLL 
Hans-Joachim Schulze   
 
FSL 
Joakim Häggström   Marcus Lång 

 
 
 
Talous 
 
Yhdistys rahoitti toimintansa OAJ:n alueyhdistysavustuksella. Omaa jäsenmaksua ei kerätty toi-
mintavuoden 2018 aikana. Yhdistys huolehti jäsentensä edunvalvonnasta tukemalla jaostojen 
ja jäsenyhdistysten koulutus- ja vaikuttamistoimintaa taloudellisesti.  
 
 
 
Yhdistyksen myöntämät ansiomerkit 
OAJ:n Kulttuurin hyväksi-mitali (hopeinen) rehtori Laila Nieminen. 
OAJ:n pronssinen ansiomerkki hopeisin lehvin Salla Sutinen. 


