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OAJ:n kyselyt vaikuttamisen apuna

OAJ on koronaepidemian ajan seurannut opetustyön sujumista ja 
jäsentensä jaksamista jäsenkyselyillä. Vastaukset antavat arvokasta 
tukea OAJ:n vaikuttamistyöhön. 

Kyselyllä oli merkitystä muun muassa siinä, että hallitukselta saatiin 
tukipaketti poikkeusoloista johtuvien vaikutusten tasaamiseen 
koulutuksessa. 

Tänä syksynä OAJ selvittää kyselyillä vielä muun muassa 
ammatillisten opettajien ja korkeakouluissa työskentelevien 
näkemyksiä.



OAJ on ainoa, joka kysyy opettajilta

• Varhaiskasvatuksessa  esiin muun muassa se, että korona-ajan 
ohjeistukset olivat puutteellisia. Vastausten tuella OAJ myös sai 
ohjeisiin parannusta.

• Esiin monenlaisia ongelmakohtia, esim. taiteen 
perusopetuksessa ja vapaassa sivistystyössä opetus loppui 
koronan takia melko laajalti kokonaan. 

• Kun ongelman laajuus hahmotettiin, löytyi hyviä käytäntöjä, 
joilla opetusta pystyttiinkin jatkamaan erilaisin järjestelyin.

• Toisaalta kyselyissä nousi esiin se, että opettajat onnistuivat 
nopeassa siirtymässä valtavan hienosti.



Muuttuiko mikään?

• Maan hallituksen yli 100 miljoonan koronaraha koulutukseen

• Henkilöstön palkkaaminen, esimerkiksi resurssiopettajia ja 
erityisopettajia 

• Parhaimmillaan merkitystä opetushenkilöstön hyvinvoinnille.

• Rahat  käytetty Uudellamaalla hyvin eri tavoin

• Lomautusehto, takaisinperinnän uhka

• OPH ja monet muut tahot siteeranneet laajasti



OAJ:n strategia
3000 jäsentä osallistui strategian tekemiseen.





Ydintehtävämme

•OAJ valvoo jäsentensä etua 
ja luo heille turvaa muuttuvassa 
työelämässä.



Kehittämislupaus:

•Parannamme 
vuorovaikutusta jäsentemme 
kanssa ja lisäämme 
osallistumismahdollisuuksia.



Miten se  tehdään?

•Valtakunnan tasolla

•Alueellisesti

•Paikallisesti

•Yhdistyksittäin

•Työpaikoilla



OAJ Uusimaa: Pj ja siht koulutus, Krapi syksy 2020 JÄSENTEN VAIKUTTAMISMAHDOLLISUUDET:

’Miten kuuntelette ja osallistatte jäseniänne?’

VASTAUKSIA:

1. Kun ilmoittaudutaan tapahtumiin, samalla muutama lisäkysymys esim. risuja ja ruusuja

2. Vastaajien kesken arvonta

3. Vesopäivänä ständi, jossa palauteboksi ja tarjottavana jotain pientä

4. Kirjoitus- ja kuvauskilpailuja, kyselyjä, nettisivulla avoin palautekyselylinkki

5. Kyselyistä saatuja tietoja myös työnantajalle

6. Kyselyn vastausten hyödyntäminen edunvalvontatyössä

7. Hallituksen viestittävä toiminnastaan ja vaikuttamistyöstään

8. Henkilökohtainen tapaaminen tärkeää: Kysy suoraan

9. Yhteysopettajakoulutuksissa korostettu, että yhteysopettaja on koululla korvat ja silmät.  Kannustetaan yhteysopettajia olemaan 

herkällä korvalla.

10. Yhteysopettajilla mahdollisuus osallistua hallituksen kokouksiin

11. Hallituksessa mahdollisimman kattava edustus

12. Ideoista palkitseminen




