
Yhteysopettajakoulutus 31.10.
Alueasiamiehen puheenvuoro



Koulun työvuosi 2020-2021

Peruskouluissa ja lukioissa 

syyslukukausi

käynnistyi 11.- 20.8. välisenä aikana.

Koulutyö päättyy 5.6.

Työ- ja loma-ajat vaihtelevat hieman

kunnittain. Ammatillisissa 

oppilaitoksissa

lukuvuosi käynnistyi peruskouluja

aiemmin.

Lukuvuoden työ- ja loma-ajat voi 

tarkistaa kaupunkien ja kuntien 

nettisivuilta.
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Varhaiskasvatuksessa päiväkodit ovat olleet auki läpi 
koronakriisin.

Etätyöhön siirryttiin onnistuneesti ja poikkeukselliset 
opetusjärjestelyt sujuivat toukokuussa.

Esihenkilöinä toimivien työkuorma muutoksissa ja jatkuvassa 
säätämisessä on mahdoton.

Nyt on keskityttävä oppimiseen kaikilla koulutusasteilla. 

Kevään aikana syntyneet oppimisvajeet on kartoitettava 
kattavasti.
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Turvaa ja terveyttä lukuvuodeksi!
KUINKA ELÄMME TÄSSÄ UUDESSA AJASSA?











OAJ TOIMII MONELLA ERI TASOLLA

Alueyhdistyksen tehtäviä:

- vaikuttaa OAJ:n tavoitteiden 
toteutumiseen 
maakuntatasolla.

- tekee koulutuspoliittista 
edunvalvontatyötä alueella.

- edistää jäsenryhmien välistä 
yhteistyötä.

- järjestää alueellisia 
tapahtumia ja koulutusta.

Paikallisyhdistyksen tehtäviä:

- toimii lähellä jäsentä.
- paikallinen edunvalvonta ja 

vaikuttaminen.
- virkistystoimintaa jäsenille.
- tiedottaminen ja 

kouluttaminen.



Miten MOP huomioitiin alueellamme?

- MOP-pullat 2e/jäsen
- 50e / yksikkö + 5e herkkurahaa
- suklaalevyt
- suklaapatukka
- Pullakahvit paikallisessa kahvilassa
- Lahjakortit ja karkit
- Herkkukassit marketin noutopisteessä
- Pipo, jossa logo
- Herkkubuffet
- Livestriimi



KUNTAVERTAILUA UUDELLAMAALLA

MITÄ TÄMÄ TARKOITTAA OPETTAJAN TYÖSSÄ?
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- henkilöstömenojen karsiminen; siirretään haussa olevien virkojen 
täyttämistä seuraavaan lukuvuoteen > yhdistetään opetusryhmiä

- jätetään palkkaamatta tuntiopettajia ja karsitaan jakotunteja 
viranhaltijoiden opetusvelvollisuustuntimäärän mahdollistamissa 
rajoissa

- karsitaan mahdolliset ylitunnit
- sijaisten palkkamenojen karsiminen
- jäädytetään oppimateriaali-, kirja- ja välinehankinnat; minimoidaan 

muut käyttömenot
- lukion kurssitarjonnan tarkoin rajoitettu supistaminen sekä 

yksittäisten kurssien opetustuntimäärän supistaminen
- luovutaan koti- ja kouluyhdistyksille myönnettävistä avustuksista
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- uudisrakentamisessa sekä saneeraamisessa suositaan 

monikäyttöisyyttä sekä tilatehokkuuden nostoa. 

- kouluista ja päiväkodeista muodostetaan hallinnollisesti 
suurempia yksiköitä. Koulujen osalta tavoitteena on yhdistää 
tällä hetkellä luottamusrehtoreiden johtamat kouluyksiköt 
isompien kouluyksiköiden virkarehtoreiden johdettaviksi.

- päiväkotien osalta yksiköt muodostetaan niin, että 

päiväkodinjohtajalla on johdettavana useampi hallinnollinen 

yksikkö.



Perusopetuksen oppilaiden määrä vähenee. 

Miten tasavertainen oppiminen järjestetään tulevaisuudessa?



MILLE VÄESTÖLLE?

7-vuotiaiden alakoulun aloittaneiden ikäluokka on joka vuosi edeltävää vuotta pienempi vuoteen 2026 

saakka. 

13-vuotiaiden yläkoulun aloittaneiden määrä kasvaa vuoteen 2022 saakka, jonka jälkeen jokainen aloittava 

ikäluokka on edeltävää ikäluokkaa pienempi vuoteen 2032 saakka. 

Lukiolaisten määrä kasvaa lievästi vielä 2030-luvulle saakka, minkä jälkeen 2030-luvun aikana vähenee, 

koska 2010-luvun lopulla syntyvyys oli alhaista. 



Syntyvyyden kehitys vuodesta 2010 ja arvio vuoteen 2030 Suomessa.
Lähde: Tilastokeskus



Syntyvän ikäluokan koko keskimäärin

2000-2002: 55 952

2003-2005: 57 221

2006-2008: 59 093

2009-2011: 60 575

2012-2014: 58 572

2015-2017: 53 101

2018-2019: 46 705

Lähde: Tilastokeskus



SOTESTA ja OPPILAS- JA 
OPISKELIJAHUOLTOLAIN 

MUUTTAMISESTA
PSYKOLOGIT JA KURAATTORIT PYSYKÖÖT KOULUISSA



MIKSI OPPIVELVOLLISUUDEN 
PIDENTÄMINEN ON TÄRKEÄÄ?
ONKO VARAA JÄTTÄÄ OSA IHMISISTÄ OSALLISUUDEN, 

TYÖELÄMÄN JA OSAAMISEN ULKOPUOLELLE?



Oppivelvollisuus uudistuu

Miksi hyvä juttu?

Pedagoginen näkökulma – Pakottaa resursoimaan siihen, että

kaikille muodostuu edellytykset oppia 

Osaamistason lasku – Vaikuttaa talouskasvuun ja tuottavuuteen 

Osaamistarpeen kasvu – Ilman toisen asteen tutkintoa ei työllisty 

Arvokysymys - Yhteiskunnan ei tule sallia kouluttautumattomuutta 

Täsmätoimien riittämättömyys – nykyrakenteet syrjäyttävät 

Väestörakenteen kehitys – Yhteiskunnan kantokyky vaarassa 

Koulutusjärjestelmä paras ottamaan koppia syrjäytymässä olevista –

Opettajille töitä ja rahaa koulutusjärjestelmään 

Vahvistaa opettajien työllisyyttä

Opettajien ääntä kuultu:

Rahoituksen fokusta on siirretty opetukseen ja ohjaukseen.

Lukio-opettajien huoli oppimateriaalihankinnoista on kuultu.

Perusopetuksen arviointia ja tukea uudistamalla vastataan 

ammatillisten opettajien huoleen.

Tiedonkulku tuen tarpeista paranee.

Ammatillisessa koulutuksessa kirjataan opiskelijan suunnitelmaan 

hänen tarpeensa opetukselle ja ohjaukselle.

Uudessa tutkintoon valmentavassa koulutuksessa opetus kirjataan 

opiskelijan suunnitelmaan, ja arvioijana toimii opettaja.

Koulupudokkuuden ehkäisyyn tulee lisävelvoitteita.



Oppivelvollisuuden nostaminen koskee ensimmäisen 

kerran perusopetuksen keväällä 2021 päättäviä nuoria eli 
pääosin vuonna 2005 syntyneitä.

On ratkaistava ongelmia, jotka nykyisellään johtavat 
koulupudokkuuteen.

Koulutuksen järjestäjillä tulee olla riittävästi aikaa uudistuksen 
laadukkaaseen toteuttamiseen.

Maksuttomilla matkoilla ja materiaaleilla ei tehdä mitään ilman 
opetusta ja tukea.



Mistä yhteysope saa tukea?
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Mitäpä, jos lähtisit ehdolle 
kuntavaaleihin?

OAJ:n kuntavaalitavoitteet julkaistiin 5.10.



MIKÄ ON SINULLE KESKEISIN 
OIVALLUS TÄNÄÄN?

Minkä ajatuksen otat mukaasi?



Kiitos mielenkiinnosta!
Palautetta tästä esityksestä ja tarkemmin: alueasiamies Ilkka Miettinen, 

ilkka.miettinen78@gmail.com

www.oajuusimaa.fi ja oaj_uusimaa

mailto:ilkka.miettinen78@gmail.com
http://www.oajuusimaa.fi

