
Hatunnosto maailman parhaille opettajille

Pitkin vuotta on tiedotusvälineistä saanut 
lukea ikäviä otsikoita opettajista. Kyse ei 

valitettavasti ole enää yksittäistapauksista. 
Räikeimmässä revittelyssä kerrottiin ”tutkimuk-
sesta”, jonka mukaan usein luokan ongelma 
on opettaja. On vaikeaa ymmärtää motiiveja 
opettajien tikun nokkaan nostamiseen. Perin-
teisesti opettajan ammatti on ollut arvostettu 
ja työn merkitys sivistys-Suomen kivijalkana 
tunnustettu. 

Yleisesti ottaen suomalaiset opettajat tekevät 
upeaa työtä, joka kestää vertailun mihin muu-
hun maahan tahansa. Koulutusihmeemme on 
vahvasti pohjautunut työhönsä sitoutuneiden ja 
korkeasti koulutettujen opettajiemme varaan. 
Opettaja tekee työtä persoonansa kautta ja 
hyviin oppimistuloksiin voi päästä montaa eri 
reittiä. On selvää, että Suomi voi tulevaisuu-
dessa menestyä vain korkealla osaamisella. Eri 
ammattiryhmistä juuri opettajat vaikuttavat kan-
sakunnan osaamisen kehittymiseen kaikkein 
eniten. Ruotsia kauempaa ei tarvitse hakea 
varoittavaa esimerkkiä siitä, mitä tapahtuu, kun 
opettajan professio ei enää olekaan arvostettu 
ja haluttu ammatti. Naapurimaassamme päte-
viä opettajia ei enää ole tarpeeksi ja miljardien 
kruunujen panostuksetkaan eivät tällä hetkellä 
tilannetta auta.

Opettajan työ Suomessa on perustunut vas-
tuuseen ja laajaan ammatilliseen autonomiaan. 
Koulutusjärjestelmämme perustuu luottamuk-
seen ja niin sen tulee olla myös tulevaisuu-
dessa. Kyttääminen ja vähättely eivät auta 
saamaan kenestäkään ihmisestä parastaan irti. 
Johtamisen tukeminen sekä opetusalan am-
mattilaisten systemaattinen ja yksilöllinen täy-
dennyskoulutus pitävät koulutusjärjestelmäm-

me maailman kehityksen kärjessä. On selvää, 
että tähän tarvitaan kuitenkin riittävät resurssit. 
Tämän vuoksi tarvitsemmekin yli hallituskau-
sien kestävän kansallisen koulutuspoliittisen 
ohjelman, johon sitoutuvat kaikki eduskunta-
puolueet. Ohjelma huomioi koko koulutuspolun 
yhtenä kokonaisuutena varhaiskasvatuksesta 
korkea-asteelle.

Tänään 5.10. on Maailman Opettajien Päivä 
ja mitä parhain hetki aloittaa pala palalta 
palauttamaan opettajan ammatin arvostus sille 
tasolle, mille se yhteiskunnassamme kuuluu. 
OAJ Pirkanmaa jatkaa työtä maailman parhai-
den opettajien työrauhan, tuen ja arvostuksen 
edistämiseksi.

Hyvää syksyä ja voimia tärkeään työhön!

Matti Helimo
OAJ Pirkanmaa, puheenjohtaja



Kasvatuksen ja koulutuksen panostuksilla 
kiskot eivät vie vain etelään

Kaupunkitutkija Timo Aro esitteli 
kesän alussa keinoja, joilla Tampere 

voisi säilyttää ja parantaa vetovoimaan-
sa. Toimivat peruspalvelut olivat yksi 
keskeisiä keinoja. Samalla Aro totesi 
viisaasti, että lyhyellä ja keskipitkällä 
aikavälillä investoinnit näihin, esimerkik-
si kasvatukseen ja koulutukseen, eivät 
tuo vielä rahoja takaisin. Vasta pitkällä 
aikavälillä nähdään tuottoja. Aron näke-
myksiä on helppo laajentaa koskemaan 
koko Pirkanmaata. Ne kunnat jotka 
pitkäjänteisesti investoivat koulutukseen, 
ovat etenkin lapsiperheille houkuttelevia 
asuinpaikkoja. Ja yritykset tulevat sinne, 
missä ihmiset haluavat asua.

OAJ Pirkanmaa vertailee tänäkin 
vuonna alueen kuntia, kuinka tärkeää 
niille on laadukas kasvatus ja koulutus. 
Yleisesti ottaen parantamisen varaa 
vielä on keskeisissä tunnusluvuissa. 
Esimerkiksi varhaiskasvatuksessa toinen 
puolisko alueen kunnista pitäisi saada 
pienentämään varhaiskasvattaja/ lapsi 
suhdelukua ryhmissä 1/8:sta 1/7:ään.  
Peruskoulun ryhmäkokojen osalta 
Pirkanmaalla on koko maan suurim-
mat ryhmät. Parhaissa maakunnissa 
ryhmäkoot ovat jopa 3 oppilasta Pirkan-

maata pienemmät. Lukioiden ryhmäkoot 
ovat valtakunnallisessa vertailussa 
kasvaneet suuriksi varsinkin Tampereen 
seutukunnan lukioissa. Ammatillisen 
koulutuksen valtakunnalliset leikkaukset 
ovat näkyneet alueemme oppilaitoksis-
sa irtisanomisina ja lomautuksina, kun 
opetuksesta on leikattu. Koulutuksen 
valtakunnalliset leikkaukset ovat tietysti 
näiden esimerkkien taustalla, mutta 
myös paikallisilla koulutuksen järjestäjillä 
on oma vastuunsa.

Me kasvatuksen ja koulutuksen am-
mattilaiset kyllä tiedämme tekevämme 
joka päivä arvokasta työtä. Rakennam-
me yksilöille paremman elämän edelly-
tyksiä ja yhteiskunnalle kaikkein tärkein-
tä voimavaraa; osaamista. Välitetään 
tätä viestiä edelleen myös kuntien ja 
valtion päättäjille. OAJ Pirkanmaa on the 
Road -kiertue tänä syksynä ja talvena 
nostaa kasvatuksen ja koulutuksen kysy-
myksiä esille koko maakunnan alueella. 
Tutustu kiertuekalenteriin. Toivottavasti 
nähdään oman alueesi tilaisuudessa!

Syysterveisin
Arto Kauppinen
OAJ Pirkanmaan alueasiamies

Varhaiskasvatuksen opettajista koostuva LTOL -jaos on 
aktiivinen jäsentensä edunvalvoja. 

Tämä näkyy alueellamme muun muuassa aktiivisena koulut-
tamisena. Esimerkiksi syyskuun alussa koulutimme jäsenistöä 
uudesta Varhaiskasvatuslaista. 
Tulossa on 31.10 koulutus lastentarhanopettajien työsuhteen 
ehdoista, joihin tuli KVTES -sopimuksessa merkittäviä muutok-
sia viime keväänä.
Helmikuussa 2019 järjestämme koulutusta eläkeasioista. Sinne 
kannattaa
osallistua, mikäli eläkeasiat mietityttävät tai ovat ajankohtaisia.

LTOL -jaoksen edustajat vierailevat Lempäälässä Otson-
mäen päiväkodissa sekä Villa Hakkarissa tavaten jäsenistöä 
23.10.2018. Tulkaahan lempääläläiset tervehtimään!

LTOL -jaos
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Yleissivistäviä eli perusopetuksessa ja lukioissa työskenteleviä opettajia edus-
tava jaos. Jaoksessa toimii useita edustajia eri puolilta Pirkanmaata, jotta koko 

alueen ääni saadaan kuuluviin. YSI-jaos ja sen jäsenet toimivat alueella kunta-
päättäjien tukena, jotta edellisissä kuntavaaleissa kuvatut koulutus- ja opetusasiat 
resursoitaisiin luvatulla tavalla.

Tulevana keväänä opetus-, kasvatus- ja koulutusasioita tuodaan esille eduskun-
tavaaleissa. Jokainen OAJ:n jäsen voi tehdä jaosten jäsenten kanssa vaikuttamis-
työtä omalla paikkakunnallaan asettumalla ehdolle, äänestämällä tai tekemällä 
koulutusmyönteistä vaalityötä informoimalla päättäjiä, ehdokkaita ja puolueita 
Pirkanmaan kuntien sekä kaupunkien tilanteista. Paikallisesti vaikuttamalla voi 
vaikuttaa myös merkittävästi koulutuksen tulevaisuuteen alueellisesti.

YSI-jaos on aktiivisesti mukana OAJ Pirkanmaan edunvalvonta- sekä koulutustoi-
minnassa. Seuraa ilmoittelua osoitteessa www.oajpirkanmaa.fi!

YSI-jaos

= OAJ:n Ammatilliset Opettajat ja Yliopistojen Opetusalan Liitto

OAO-YLL –jaos käsittelee ammatillisen perus- ja aikuiskoulutuksen, taiteen perus-
opetuksen ja vapaan sivistystyön, ammattikorkeakoulun sekä yliopistojen opettaja-
kunnan työhön liittyviä monimuotoisia asioita. Jaoksen jäsenet edustavat kattavasti 
OAO:n ja YLL:n kenttää Pirkanmaalla. Edustajat tuovat omien oppilaitosmuotojen-
sa ajankohtaiset asiat jaoksen käsittelyyn ja valvottaviksi. 

Ajankohtaista juuri nyt:
• OAO-YLL -jaos kokoontuu säännöllisesti kuukausittain
• ammatilliset pääluottamusmiehet tapaavat tiiviisti
• vuosityöaikaan siirtyminen ja valmistautuminen
• ammatillinen reformi ja uusi amispedagogiikka haastavat
• uudet opetussuunnitelmat ja tutkinnon perusteet
• säästöt, irtisanomiset, lomautukset, leikkaukset
• rakenteilla oleva uusi Tampereen korkeakouluyhteisö
• Tulossa Amis-kiertue marraskuulla, seuraa tietoja www.oajpirkanmaa.fi 

kalenterista.

OAO-YLL -jaos

OAJ Pirkanmaa On the Roadilla opettajissa on voimaa!

OAJ AMIS-kiertue 
Pirkanmaalla 9.11.2018 

Hyvä paha reformi!

Mediatilaisuus klo 13 – 15
Iltatilaisuus jäsenistölle klo 18 – 20

Tredu, Kalevan kampus, Sammonkatu 45

Seuraa ilmoittelua osoitteessa

www.oajpirkanmaa.fi
Tervetuloa mukaan!

TUTUSTU
uusiin OAJ valtuutettuihin 

ja toimijoihin
www.oajpirkanmaa.fi/oajvaltuusto

KAIPAATKO
pääluottamusmiehen tai 

työpaikkakuntasi 
yhdistyksen tietoja?

Löydät ne myös sivuiltamme
www.oajpirkanmaa.fi/toimijat



Somessa ja verkossa!

facebook: OAJ Pirkanmaa
instagram: oajpirkanmaa

www.oajpirkanmaa.fi

Vuosikokous
28.11.2018

Lisätiedot www.oajpirkanmaa.fi

Esimieskoulutus 
13.2.2019

Pyynikin palloiluhalli

Tiesitkö näistä 
jäseneduistasi?

Rekisteröidy nyt!

Taitto: K
aisa Entonen Paino: Tredu 2018

JatkoNOPE
15.-16.2.2019 Tampereella.

Sinä Nope-koulutuksen käynyt, 
ilmoittaudu nyt.

www.oajpirkanmaa.fi/
koulutukset


