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Kysymys kuulijoille: Mitä muutoksia näette edessänne 

opettajuuteen ja opettajan työhön liittyen 

tulevaisuudessa?

Miten tähän muutokseen tulisi reagoida OAJ:ssa?

(valtakunnallisesti, alueellisesti, paikallisesti)





Parannamme vuorovaikutusta jäsentemme kanssa ja 

lisäämme vaikuttamismahdollisuuksia?

Miten?

Valtakunnan tasolla

Aluetasolla

Paikallistasolla













Miten etenemme?
- Strategian mukainen toiminta toiminnan kaikilla tasoilla

- selkeä suunta

- Vahva vuoropuhelu jatkuu, uudella tavalla

- Toimintasuunnitelma 2021 – 2022 –prosessi

- toiminnan vaikuttavuus ja tuloksellisuus (tulostavoitteet ja mittarit)

1. Toimintaympäristökuvaus

2. Toiminnan laatu

3. Kehittymislupaukset

https://www.oaj.fi/ajankohtaista/uutiset-ja-tiedotteet/2020/oajlle-uusi-strategia-

suomesta-paras-maa-opettaa-oppia-ja-tutkia/





Ammattijärjestötoiminnan 

uudistamisprojekti 2019-2020
KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ JUHA MAKKONEN







Laajan kuulemisen huomioita

 lisää yhteisöllisyyttä ja vaikutusmahdollisuuksia sekä miten 

järjestörakennetta saadaan kevyemmäksi.

 paikallistason toimintaan pitää panostaa enemmän

 laajempien osallistumismahdollisuuksien lisääminen

 OAJ:n koulutustarjonnan vieminen verkkoon

 OAJ:n uusi hallitus tulee saamaan syksyn 2020 aikana käsiteltäväkseen 

mahdollisimman konkreettisia muutosehdotuksia, joista useammalla on 

vaikutuksia myös OAJ:n sääntöihin



Toimintasuunnitelma, toimikunnat, valtuusto hyväksyy syysvaltuustossa, alue ja paikallistaso 

mukaan?

Tulevaisuuskuva ja muutostrendit: Miten OAJ pysyy muutoksessa mukana ja samalla varmistaa, että 

Suomi on paras paikka maailmassa opettaa, tutkia ja oppia?

1. Ydintehtävät

- Jäsenten edunvalvonna kannalta tärkeimmät toimet

- Mihin huomiota muuttuvassa työelämässä?

- Miten parannetaan jäsenyyden houkuttelevuutta?

- Miten varmistetaan uusien opettajien liittyminen OAJ:hin?

- Mitä teemoja OAJ:n tulisi nostaa keskusteluun koulutuksen uudistamiseksi Suomessa myönteiseen 

suuntaan?

2. Kehittymislupaukset

- Opettajuuden vetovoima ja arvostus

- Jäsenistön työhyvinvointi

- Vuorovaikutus ja osallistaminen

- Rohkea ja avoin viestintä

- Uudistuminen 2030-luvun ammattijärjestöksi

3. Toimintatapa

- Asiantuntevasti sydämellä (palvelu ja kohtaaminen)

- Luotettava ja ratkaisuhakuinen yhteistyökumppani

- Arvojen mukainen toiminta (Arvot: oikeudenmukaisuus, avoimuus, vastuullisuus)



OAJ-sovellus

2019 syksyllä Lohjan paikallisyhdistys teki aloitteen syysvaltuustolle Vipu-applikaation 

kehittämiseksi.

Aloite myöhästyi, mutta otimme asian OAJ Uusimaan halituksessa esille ja päätimme viedä asiaa 

valtuustossa eteenpäin.

Pj piti puheenvuoron Vipu-applikaation kehittämisestä ja tehty ponsiesitys applikaation 

kehittämiseksi ei tullut heti hyväksytyksi talousvaliokunnassa, eikä myöskään valtuustossa.

Kuitenkin asia on nyt edennyt ja sovellus toteutuu nyt syksyllä. 

Kevätvaltuustossa tänä syksynä tekemäni ponsi edellyttää, että sovellusta kehitetään jatkossa 

myös pääluottamusmiesten, työsuojeluvaltuutettujen ja muidenkin paikallisten edunvalvojien 

sekä tietysti jäsenistön palautteen pohjalta.



Käyttöönotto ja kehitys

 Elo-syyskuun aikana

 Odottaa verkkopankkitunnusten käyttöönottoa kirjautumiseen

 Erillinen jäsenkirje

 Mm. usein kysytyt kysymykset ja vastaukset

 Marraskuun palvelutyytyväisyyskyselyssä selvitetään sovelluksen 

käyttäjäkokemuksia, jatkokehitystä ja tarpeita.

 Esim. onko mobiilikortti riittävä, tarvitaanko tablettiskaalautuvuutta, 

puuttuuko jotain…



Yleistä

 Tavoite: jäsenpalvelut ja -edut kertakirjautumisella

 Sama sovellus OAJ:n ja SOOLin jäsenille

 Selaimen kautta ladattava sovellus (PVA-tekniikka)

 Ei ladata sovelluskaupasta → ei versio/sovellusriippuvuutta

 Ei tarvitse päivittää

 IOS ja Android

 Osa palveluista ei vielä skaalautuvia 

 esim. Omat tiedot –osio, sähköiset lomakkeet

 Korjaantuu kun järjestelmät uusitaan 2021

 1. versio ei skaalaudu tabletille



Sovelluksen etusivu 

OAJ:n ja Member+ -
palvelun jäsenedut

Rss-syötteet

Jäsenkortti, TaskuTurva, 
matkavakuutustodistus

Yhteydenottolomakke
et, muut yhteystiedot 

(ml. Opettajien 
Työttömyyskassa)

Omat tiedot –osio, 
sähköiset asiointi-

lomakkeet 
(ei skaalautuva)

OAJ Areena, 
Edustettavat jäsenet

Vipu







Merkityksen kokeminen yhteydessä 

henkiseen hyvinvointiin


