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Ammattijärjestötoiminnan 
uudistaminen 2019-2020

• Uudistamisprojektia on viety eteenpäin yhdessä OAJ:n strategiatyön 
kanssa 

• Ylätason strategiset linjaukset antavat perusteet konkreettisemmille 
toiminnan muutoksille

• Syksyn 2019 ja vuoden 2020 aikana strategia- ja uudistamistyötä 
edistettiin kuulemalla ja osallistamalla niin OAJ:n toimielimiä kuin 
jäsenistöäkin 

• Kaikilla jäsenillä oli mahdollisuus osallistua verkossa Howspace -
työskentely- ja osallistumisalustan kautta syksyn 2019 aikana 

• Demos Helsinki toimi kehittämiskumppanina vuonna 2019
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Lyhyesti haasteista ja ratkaisujen suunnasta (Demos Helsinki syksyn 2019 
työskentelyn pohjalta)

HAASTEISTA

Useita poikkileikkaavia teemoja turvallisuuden, yhteisöllisyyden ja 

yhteenkuuluvuuden alueilla:

● Järjestörakenteen tuottamat suorat ja epäsuorat haasteet 

● Vaikutusmahdollisuuksien ongelmat liittyvät osittain 

järjestörakenteeseen, osittain vuorovaikutukselliseen 

viestintään ja osittain suorempien vaikuttamiskanavien 

puutteeseen

● Aktiivisten osallistujien puute ja “projektimaisemman” 

mutta vaikuttavan toiminnan kaipuu 

RATKAISUISTA

Esitettyjen ratkaisujen suunnat peilaavat haasteiden 

poikkileikkaavia teemoja:

● Järjestörakenteen keventäminen eri muodoissa (mm. 

aluetason tehtävän kirkastaminen, suora henkilöjäsenyys)

● Suorien vaikutusmahdollisuuksien lisääminen 

yksittäisille jäsenille (mm. jäsenäänestykset, “osallistava 

budjetointi”, gallupit)

● Henkilökohtaisempi ja vuorovaikutteisempi viestintä 

(mm. uusien illat, henkilökohtainen apu)

• Haasteiden ja ratkaisujen parissa työskentelyyn osallistui syksyn 2019 

aikana OAJ:n valtuuston ja hallituksen lisäksi 3273 kutsun saanutta 

jäsentä, 662 jäseniltoihin osallistunutta jäsentä ja noin 70 yhdistystä
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Vuoden 2020 tarkastelussa todettua

• Nykyistä OAJ:n järjestelmää on niin koulutusten kuin jäsenten 
osallisuuden kannalta vaikea saada tuottamaan enää parempaa tulosta 

• Paikallis- ja aluetaso toivoo lisää tukea - toimisto kouluttaa ja tukee mutta 
jäsenistön tyytyväisyys ei parane ja jäsenmäärä laskee

• Koulutuksista tulee hyvää palautetta mutta 

a) sisältö ei siirry toivottavalla tavalla paikallistason toimintaan

b) liian suuri osa toimijoista ei osallistu koulutuksiin 

• OAJ:n koulutussysteemi vaatii päivittämistä, jotta paikallistasolle asetettuja 
toiveita pystytään toteuttamaan

• Yhdistysten toimijoiden osallistumisaktiivisuutta ja mahdollisia syitä jättää 
osallistumatta on selvitetty



Vuoden 2020 tarkastelussa todettua

• Paikallisen ja alueellisenkin toiminnan laadussa on ajoittain vaihtelua, 
mikä voi johtaa yksittäisiin heikkoihin jäsenkokemuksiin 

• OAJ:n toimiston puolesta ei pystytä paikkaamaan osin hyvin pienillä 
resursseilla hoidettavaa paikallista edunvalvontaa eikä aktiivitoimijoita 
saada nykysysteemillä lisää 

• Paikallisen tason luottamusmiesresurssin pitäisi riittää lisääntyvään 
paikalliseen sopimiseen – pystyykö aluetaso tukemaan jatkossa? 

• Jos alue- ja paikallisyhdistysten vastuita määritellään uudelleen, pitää 
myös koko OAJ-organisaation rahoittamista tarkastella 

• Mieluummin vähemmän ja paremmin resursoituja alue- ja 
paikallistoimijoita kuin nykyisen – osin toimimattoman - järjestelmän 
ylläpitämistä? 



Uudistamisesitysten perustana olevat 
vahvimmat faktat ja kannat

• Maksavien jäsenten määrä on laskenut yli 6 % viimeisen 6 vuoden 
aikana, jäsenistöstä eläköityy tällä vuosikymmenellä n. 30 % ja 
koulutusalan henkilöstötarve voi laskea 2020-luvulla jopa 10000 
työpaikkaa

• Jäsenistö haluaa suorempia vaikuttamismahdollisuuksia, lähellä olevaa 
ja laadukasta edunvalvontaa – parasta mahdollista vastinetta 
jäsenmaksuilleen 

• Järjestön rakenteen pitää muodostua jäsenistön tarpeista käsin –
rakenteen on palveltava jäsentä ja mahdollistettava ydintehtävän 
toteutuminen

• Uudet jäsenet eivät osallistu ja uudet opettajat eivät järjestäydy kuten 
vanhempien ikäluokkien edustajat aikanaan - ,mutta potentiaalia on  

• Yhdistyksiin ei saada toimijoita millään toiminnan tasolla 



Uudistamisesitysten perustana olevat 
vahvimmat faktat ja kannat

• Jäsenistön kyselyn päätulokset
• Lisää yhteisöllisyyttä ja vaikutusmahdollisuuksia: yksittäisen jäsenen 

mielipide ja aktiivisuus helpommin ja paremmin esille sekä OAJ:n 
palvelut ja viestintä vuorovaikutteisemmiksi kaikilla toiminnan tasoilla

• Järjestörakennetta kevyemmäksi: järjestäytymis- ja 
päätöksentekorakennetta kevennettävä

• Valtuuston työskentelyn päätulokset
• Enemmän panostusta paikallistason toimintaan

• OAJ:n ja jäsenten vuorovaikutusta ja OAJ:n näkyvyyttä pitää lisätä

• Jäsenille laajemmat osallistumismahdollisuudet





Mitkä asiat ovat tarkastelussa syksyllä 
2020?

• Jäsenyyden muodostuminen (henkilöjäsenyyden mahdollisuus)

• Jäsenkelpoisuuden määrittely (kelpoisia niin opetusalan 
työsuhteiset kuin opetusalan tutkinnon suorittaneetkin)

• Paikallistason toiminnan tukeminen (vahvemmat paikallistasoa 
tukevat alueet ja hallinnollisesti kevyempi paikallistaso)

• Valtakunnallisen tason rakenne ja päätöksenteko (SOOLilla
äänivaltainen edustus kaikissa toimielimissä sekä nykyistä 
pienemmät ja tehokkaammin toimivat toimielimet)

• Jäsenten osallistuminen ja osallisuus (jäsenaloite sekä jäsenten 
mielipiteiden kerääminen ja hyödyntäminen)



Ammattijärjestötoiminnan uudistamishankkeen 
eteneminen vuonna 2020 (sovitut ajankohdat)

Valmistelua

Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu

Johtoryhmän 

seminaari ja 

kokous 10.-11.8.

Valtuuston 

kevätkokous 17.-

19.8.

Hallituksen 

kokous 25.-26.8.

Palvelut jatkavat

Johtoryhmä 

Hallituksen 

kokous ja 

seminaari 14.-

16.9.

Kuulemiset

Toimikunnat

Palvelut jatkavat

Kuulemiset

Toimikunnat

Hallituksen 

kokous 27.-

28.10. 

Valtuustoryhmät

Palvelut jatkavat

VOLin
valtuusto 
6.11.

Valtuuston 
syyskokous 
18.-20.11. 
(päätökset) 

Päätösten 
toimeenpano



Juha Makkonen
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