
OAJ:N KEMIJÄRVEN PAIKALLISYHDISTYKSEN  
TOIMINTASUUNNITELMA 2019 
 
JOHDANTO  
 
Vuosi 2019 on OAJ:n Kemijärven paikallisyhdistyksen kahdeskymmeneskolmas toimintavuosi. 
Paikallisyhdistys toteuttaa sääntöjensä mukaisia tavoitteita päätöksenteossa ja toiminnassa. 
Yhdistys noudattaa opetusalan ja ammattijärjestön päätöksiä ja ohjeita sekä soveltaa niitä 
paikallisella tasolla jäsentensä edun mukaisesti.  
 

   
 
PAIKALLISYHDISTYKSEN PERUSTEHTÄVÄ 
 
Paikallisyhdistyksen perustehtävä on toimia jäsenistön edunvalvojana sekä puuttua työoloihin 
liittyviin epäkohtiin. Paikallinen edunvalvonta on paikallisyhdistyksen ja sen luottamushenkilöiden 
tärkeimpiä tehtäviä, sillä lainsäädäntö ja sopimuskäytäntö ovat siirtäneet päätösvaltaa yhä 
enemmän paikallistasolle. Toiminnan tukena on OAJ:n Lapin alueyhdistys ry (OAJ Lappi). 
 
Yhdistyksen tehtävänä on edistää jäsenistön vaikutusmahdollisuuksia, edistää hyvää yhteishenkeä 
sekä yhteenkuuluvuutta opetusalalla toimivien keskuudessa sekä edistää opetusalalla toimivien 
työhyvinvointia ja –turvallisuutta. 
 
Paikallisyhdistys pitää yhteyttä koulutuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjään ja kunnallisiin 
päättäjiin sekä pyrkii vaikuttamaan taloussuunnitteluun jo valmisteluvaiheessa. 
 
 
 
 



 
TULEVAISUUSKUVA 
  
Paikallisyhdistys on alueellaan osaamisen ja sivistyksen vaikuttaja ja toimii opetusalalla toimivien 
henkilöiden tukena. Lisäksi se jakaa opetus- ja luottamustehtävissä oleville henkilöille 
järjestötietoutta ja tiedottaa koulutuksista niin, että he tulevaisuudessakin pystyvät vastaamaan 
muuttuvan työnkuvan haasteisiin.  
 
 
ARVOT 
 
Yhteisöllisyys 
Paikallisyhdistys osallistuu avoimeen, arvostavaan ja vastuulliseen yhdessä tekemiseen. Se pyrkii 
vahvistamaan yhteisöllisyyttä järjestämällä erilaisia yhteisiä ajankohtaistapahtumia 
paikkakunnalla. 
  
Oikeudenmukaisuus 
Paikallisyhdistys kohtelee kaikkia yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti. 
  
Edelläkävijyys 
Paikallisyhdistys rakentaa tulevaisuutta ennakkoluulottomalla ja aloitteellisella otteella.  
  

 
 
  
STRATEGISET PAINOPISTEALUEET  
 
A)Yhteiskunnallinen tulevaisuustyö ja jäsenten edun rakentaminen ja valvonta näkyy kaikessa  
 
Yhdistys seuraa OVTES:n ja KVTES:n paikallista toteutumista. Yhdistys seuraa, että paikkakunnalla 
noudatetaan ammattikuntaa koskevia lakeja, asetuksia ja voimassa olevia virkaehtosopimuksia.  
 
Yhdistys neuvottelee työnantajan kanssa paikallisista sopimuksista ja sopimusten 
soveltamisohjeista. Luottamushenkilöt puuttuvat paikallisiin epäkohtiin ja neuvottelevat niiden 
ratkaisemisista. 
 
Yhdistys vaikuttaa siihen, että koulutuksen ja varhaiskasvatuksen järjestäjä antaa riittävät resurssit 
ja pedagogisesti tarkoituksenmukaiset opetus- ja oppimismahdollisuudet erilaisissa 
oppimisympäristöissä. Yhdistys edellyttää, että jäsenten pääsy jatko- ja täydennyskoulutukseen 
mahdollistetaan ja koulutuksen ajaksi palkataan sijainen. 



 
Yhdistys tukee ja kannustaa luottamustehtävissä olevien henkilöiden kouluttautumista, jotta 
paikallissopimusten laatiminen ja sopimusten noudattamisen seuranta ovat jäsenistön edun 
mukaista. Kouluttautuminen on tärkeää, sillä luottamushenkilöt kohtaavat työssään yhä enemmän 
paikallisesta sopimisesta johtuvia haasteita. Yhdistys tekee opetusalan moninaista ja haastavaa 
työtä näkyväksi ja vaikuttaa näin yleiseen ilmapiiriin ja kuntapäättäjiin. Hallitus kehittää 
yhteistyötä työnantajien ja muiden sidosryhmien kanssa. 
 
Työsuojeluorganisaation avulla yhdistys turvaa opettajille hyvät toimintamahdollisuudet ja 
työolot. Lisäksi kiinnitetään huomiota terveellisen työympäristön kehittämiseen sekä psyykkiseen 
ja ennakoivaan työsuojeluun. 
 
Yhdistys järjestää tarvittaessa jäsentapahtumia. Se jatkaa yhteistyötä valtakunnallisten yhdistysten 
sekä alueyhdistyksen (OAJ Lappi) kanssa ja osallistuu yhteisiin koulutustilaisuuksiin ja tapahtumiin. 
 
Tavoitteet  
1. Opettajilla on mahdollisuus säännölliseen, työajalla tapahtuvaan osaamisen kehittämiseen. 
Uransa aloittavat opettajat saavat perehdytyskoulutusta (mm. NOPE). 
2. Seurataan KIKY-sopimuksen tuomaa työajan lisäyksen toteutumista ja vaikutuksia. 
3. Vaikutetaan siihen, että eduskuntavaalien alla nostetaan esille opetus- ja kasvatusalan asioita. 
4. Vaikutetaan kunnalliseen päätöksentekoon siten, että opetus- ja kasvatusalalla on käytössään 
riittävät resurssit työn laadukkaaseen hoitamiseen.  
5. Kaikkiin koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalalla työskenteleviin sovelletaan opetusalan virka-  
ja työehtosopimuksia.  
 
B)Vahvistamme yhteisöllisyyttä ja yhteistä asiantuntijuutta osaamisen ja sivistyksen kehittäjänä  
 
Paikallisyhdistys vaikuttaa koulutuspolitiikkaan hyödyntäen OAJ:n tuottamaa  
materiaalia ja luo hyvät yhteistyösuhteet alueen kansanedustajiin ja mediaan. 
Yhdistys tuo esiin tietoa paikallisista kehittämistarpeista ja erityispiirteistä.  
 
Tavoitteet  
6. Luottamusmiesten, työsuojeluvaltuutetun ja muiden paikallisten toimijoiden  
toimintaedellytykset kasvavat ja paikallisen sopimisen osaaminen vahvistuu. Osallistutaan 
mahdollisuuksien mukaan tarjolla oleviin koulutuksiin.  
7. Verkostoidutaan päättäjien ja asiantuntijoiden kanssa yhteisten päämäärien saavuttamiseksi.  
8. Aktiivijäsenet sekä yhteysopettajat toimivat OAJ:n viestinviejinä kaikissa opetus- ja kasvatusalan 
yksiköissä. Lisäksi tiedotamme yleisesti tärkeistä ja ajankohtaisista asioista paikallislehdessä sekä 
muissa medioissa.   
9. Tiedotamme hallituksen kokousten jälkeen jäsenillemme tärkeitä ajankohtaisia asioita. 
 
C)Teemme jäsenyydestä ja järjestötoiminnasta entistä houkuttelevampaa  
 
Paikallisyhdistys järjestää tilaisuuksia, joissa annetaan perustietoa työehtosopimuksista ja OAJ:n 
toiminnasta jäsenten etujen puolustajana. Lisäksi se järjestää jäsenten toivomaa 
virkistystoimintaa. 
 



 
Tavoitteet  
10. Seurataan jäsenmääriä ja tehostetaan jäsenhankintaa. 
11. Luottamusmiehiä ja yhteysopettajia toimii kaikilla tasoilla.  
12. Yhdistyksen talous pidetään tasapainossa ja vahvana. 
13. Järjestetään jäsenistölle yhteinen virkistystapahtuma.  
 
 
 
  
 
OAJ:n Kemijärven paikallisyhdistys ry 
 
HALLITUS 
  
 
  
 


