Alueyhdistystiedote 12/2020

Hyvä OAJ:n jäsen!
Kulunut vuosi on ollut hyvin erilainen verrattuna moneen aikaisempaan. Koulujen,
päiväkotien ja oppilaitosten arki on vuosi vuodelta työntäyteisempää ja nyt
koronaviruspandemia on muuttanut arkeamme niin työssä kuin vapaa-ajallakin. Tämän
lisäksi moni koulutuksen järjestäjä on käynyt tai joutunut käynnistämään yt-neuvottelut.
Opettajien työssä jaksaminen on ollut monesta eri syystä koetuksella. Tuore
rehtoribarometri kertoo myös esimiesten kuormittumisesta omassa työssään.
Työpaikkasi työsuojeluvaltuutettu sekä pääluottamusmies/luottamusmies auttavat sinua
ongelmatilanteissa. Kysy rohkeasti apua mikäli tunnet sitä tarvitsevasi! Lisäksi OAJ on
koonnut
ohjeita
koronaviruspandemiaan
liittyen
osoitteeseen
https://www.oaj.fi/arjessa/koronavirus/. Sivustolta löytyy myös usein kysyttyjä
kysymyksiä koronan vaikutuksista opetusalan arkeen koskien mm. lähi- ja etäopetusta,
karanteenia ja palkanmaksua.
***
Poikkeuksellisesta arjesta huolimatta opetusalaan vaikuttavia uudistuksia on
valmistelussa. Lakiesitys oppivelvollisuuden laajentamisesta on annettu eduskunnalle
marraskuussa. Lakiuudistuksen toimeenpanon aikataulu on hyvin tiukka, sillä uusi laki
koskisi jo ensi keväänä peruskoulun päättävien ikäluokkaa. Lakiesitys sisältää useita
uudistuksia liittyen mm. perusopetuksen opinto-ohjauksen tehostamiseen, toisen asteen
opintoihin hakeutumisvelvollisuuteen ja nivelvaiheen ohjaukseen. Laissa säädetään myös
toisen asteen koulutuksen maksuttomuudesta ml. oppimateriaalit ja koulumatkat. OAJ on
antanut lausuntonsa lain valmistelun eri vaiheissa, mutta lakiesityksessä olisi edelleen
parantamisen tarvetta esimerkiksi toisen asteen opintojen tuen osalta ja ammatillisen
toisen asteen osaamispistettä kohden annetun lähiopetuksen minimimäärän
määrittelyssä. Lisäksi uudistuksen toimeenpanoon kohdennetun rahoituksen määrä
huolestuttaa. Vaikka lain valmistelun aikana on luvattu, että uudistuksen kulut korvataan
koulutuksen järjestäjille täysimääräisesti ja vielä ns. etupainotteisesti, jää nähtäväksi
kuinka paljon koulutuksen järjestämisen todelliset kulut kasvavat ja kuinka hyvin
rahoituksen tarve on pystytty arvioimaan. Uudistuksen seurauksena ei missään nimessä
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pitäisi syntyä tilanne, jossa toisen asteen koulutuksen järjestäjät joutuvat säästämään
opetuksen järjestämisen kustannuksella.
***
Koronavirustilanteen vuoksi OAJ järjestää runsaasti webinaareja. Esimerkiksi
työssäjaksamiseen liittyvä webinaari pidetään jo 14.12.2020 (tarkempi webinaariohjelma
sekä muut jäsenedut löytyvät sivulta https://www.oaj.fi/jasenyys/) Jäsenille tarjotaan
myös pikkujoulut musiikin ja kirjallisuuden parissa 11.12. ja 16.12.2020 (lisätietoja
https://www.oaj.fi/jasenyys/tule-oajn-etapikkujouluihin/).
Alueyhdistyksen järjestämä koulutus on toteutettu viime aikoina etäyhteyksin.
Alkuvuodesta 2021 järjestämme webinaarit liittyen erityisopetukseen sekä
oppivelvollisuuden laajentamiseen. Tiedotamme tapahtumista nettisivuillamme
www.oajetelakarjala.fi sekä sähköpostitse. Tarkistathan että yhteystietosi ovat ajan
tasalla.
***
Näin vuoden 2020 lopussa jokainen meistä voi varmasti todeta tehneensä parhaansa
omien voimavarojen ja vallitsevien olosuhteiden puitteissa. Toivotankin tämän tiedotteen
myötä hyvää loppuvuotta ja uuden vuoden alkua!

Anu Pohjamo, alueasiamies, OAJ Etelä-Karjala

Moni opetus- ja kasvatusalalla työskentelevän työhön
konkreettisesti vaikuttava päätös tehdään kunnissa. OAJ:n
kuntavaalitavoitteisiin voi tutustua osoitteessa
https://www.oaj.fi/kuntavaalit. Sivustolta löytyy myös vinkkejä
mikäli itse kiinnostuit edokkaaksi ryhtymisestä. OAJ julkistaa
tammikuussa vaalikoneen, jonka kysymykset keskittyvät
opetus- ja kasvatusalan aiheisiin. OAJ toivoo mahdollisimman
monen kunnallisvaaliehdokkaan vastaavan vaalikoneen
kysymyksiin.
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