Kesällä ajoittain ajattelin ammattiyhdistysliikkeen
tulevaisuutta. Silloin tällöin kentältä tulee viestiä, miksi
kuuluisin ammattijärjestöön. Ammattiyhdistysliikkeen
olemassaoloa on käsitelty myös mielipidekirjoituksissa.
Ammattijärjestön tärkein tehtävä on neuvotella virka- ja
työehtosopimuksista työnantajapuolen kanssa. Samoin
neuvotellaan monista työelämän laatuun liittyvistä
asioista. Paikallisyhdistyksen edustajat ja luottamusmiehet valvovat työ- ja
virkaehtosopimuksien noudattamista paikallisella tasolla sekä toimivat
ristiriitatilanteissa jäsenen apuna.
Seuraavaksi muutama työntekijälle epäedullinen tilanne, jos OAJ ei olisi
sopinut asioita puolestamme:
Opettaja aloittaa uudessa virassa. Hän on tietoinen työtehtävistä, mutta
palkasta hän käy itse neuvottelut. Haluaako työnantaja halvalla hyvää vai
maksaako se riittävän palkan? Joka vuosi käydään palkkaneuvottelut
seuraavan vuoden palkasta, ja palkka vaihtelee työnantajan mielihalujen
mukaan.
Opettaja sairastuu ja hän ilmoittaa poissaolosta esimiehelleen. Opettaja saa
luvan poissaoloon.
Seuraavassa palkassa, kas kummaa, kyseinen
sairausloma näkyy palkattomina päivinä, sillä opettaja ei ollut huomannut itse
neuvotella niiden palkallisuudesta.
Opettajalla on kaksi alaikäistä lasta, jotka sairastuvat. Ei ole mikään yllätys,
ettei näistäkään päivistä makseta palkkaa. Senkin opettaja oli unohtanut itse
neuvotella.
Opettaja joutuu pitkälle sairauslomalle. Työnantaja päättää välittömästi
irtisanoa opettajan, jotta tilalle voidaan hankkia toinen opettaja. Asiasta ei
käydä yhteistoimintamenettelyä, eikä opettaja itse ole osannut sitä edes vaatia.
Irtisanominen oli ilmoitusluontoinen asia.
Toivottavasti tulevaisuudessa asiat eivät ole näin. Jokaisen kasvatus- ja
opetusalan ammattilaisen kannattaa kuulua Opetusalan Ammattijärjestöön!
Yhdessä meissä on voimaa!
Timo Hillman, puheenjohtaja

Jäsenkuntaamme koskevat virka- ja
työehtosopimusneuvottelut käynnistyivät vuoden vaihteen
jälkeen perinteisellä tyylillä. Olimme yhdessä
luottamushenkilöidemme kanssa valmistelleet huolellisesti
neuvottelutavoitteita. Järjestövalmiuden kohottamiseen oli
erityisesti panostettu, koska tuoreessa muistissa olivat
edellisen kierroksen lakot yliopistoissa ja pitkät illat
valtakunnan sovittelijan pakeilla yksityisen opetusalan
neuvottelujen kriisiydyttyä.
Korona heitti neuvottelut aivan uuden eteen. Sopimuskausien päättymisen lähestyessä siirryimme
neuvottelemaan etäyhteyksin.
Ennakkoon tiesimme, että tällä kierroksella edessämme on neljä isoa haastetta: yleisen linjan
mukaiset palkankorotukset, Kiky, varhaiskasvatuksen opettajien OVTES-siirto sekä ammatillisen
vuosityöaikasopimuksen määräysten kehittäminen. Tavoitteemme eivät tulleet vastapuolellekaan
yllätyksenä. Olimme jo hyvissä ajoin kertoneet niiden olevan edellytyksenä sopimusten syntymiselle
ylipäätänsä.
Ensimmäisenä valmistuttiin valtiolla, heti perään yksityisen opetusalalla ja yliopistoissa. Nämä
neuvottelutulokset linjasivat vielä muita neuvottelupöytiä mm. kikyyn liittyen. Oli selvää, että
työnantaja tulee vaatimaan jonkinlaista kompensaatiota myös kaikissa opetusalan sopimuksissa
menettämästään työajasta.
Arvioimme jo ennalta, että kunta-alan neuvottelupöytä ajautuu vaikeuksiin. Näin myös tapahtui ja
sopijaosapuolet hakeutuivat valtakunnan sovittelijan vapaaehtoiseen sovitteluun. Sovittelija teki
pitkällisen väännön jälkeen ratkaisuesityksen, jonka pohjalta kaikki kunta-alan sopimukset mm.
OVTES neuvoteltiin valmiiksi. Kaikki osapuolet eivät kuitenkaan esitystä hyväksyneet.
Tässä vaiheessa esitettiin, että neuvottelut siirrettäisiin kokonaisuudessaan syksyyn. Olimme täysin
eri mieltä. Korona ja sen myötä heikkenevä taloudellinen tilanne heikentäisi neuvotteluasemaamme
merkittävästi ja riittävän palkankorotusten tason saavuttaminen vaikeutuisi.
Neuvottelutulokset kunnan pöydissä saavutettiin viimein 27.5. Lähes kaksi kuukautta takarajan
ylittämisen jälkeen. Todella iso asia oli se, että sovimme varhaiskasvatuksen opettajien
siirtymisestä opetusalan sopimukseen 1.9.2021 lukien. Tätä oli tavoiteltu lähes 25 vuotta, sitkeys
siis kannatti.
Sopimustemme pituudeksi sovittiin 23 kuukautta, yliopistoilla ja yksityisellä opetusalalla 24
kuukautta. Palkankorotukset ovat yleisen linjan mukaiset. Onnistuimme parantamaan ja
kehittämään useita sopimusmääräyksiä mm. lukioresurssia koskevia. Ammatillisen koulutuksen
vuosityöaikaa kehitettiin tavoitteidemme mukaisesti.
Koronan vaikutukset jatkuvat vielä pitkään. Taloudelliset menetykset yhdistettynä kuntien jo
lähtökohtaisesti heikkoon taloustilanteeseen lupaavat kylmää kyytiä osalle jäsenkuntaamme mm.
lomautuksin. Tämä onkin seuraava suuri koetinkivemme. Nyt 193 kuntaa on käynnistänyt ytneuvottelut henkilöstön vähentämiseksi vuoden 2020 aikana. Näistä 113 on jo päättänyt luopua
toimenpiteistä. Paikallisesti ja keskustasolla tehty vaikuttamistyö tuottaa siis merkittäviä tuloksia.
Tarvitsemme jatkossakin kaikkia opettajaryhmiä varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin mukaan
järjestön toimintaan. Vain yhdessä olemme vahvoja.
Petri Lindroos
neuvottelujohtaja, OAJ ry

Työhyvinvointi – meidän kaikkien yhteinen asia! Kasvatus- ja
opetusalalla työhyvinvointi on keskiössä erityisesti siksi, että meidän
oma sekä työyhteisön hyvinvointi vaikuttaa lapsiin ja nuoriin, heidän
hyvinvointiinsa ja oppimiseensa. Työhyvinvointia ei kuitenkaan synny
ilman sinun itsesi, kollegan, esimiehen ja työnantajan yhteistä
ponnistelua asian eteen. On selvää, että lait ja asetukset velvoittavat
työnantajaa työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin osalta, mutta
yksistään niillä ei saada aikaiseksi hyvää työhyvinvointia – siihen
tarvitaan meidän kaikkien yhteispeliä ja vahvaa tahtotilaa.
Kasvatus- ja opetusalan henkilöstön työhyvinvointi on nostettu tärkeäksi asiaksi Opetusalan
Ammattijärjestössämme, OAJ:ssä. Viime lukuvuonna OAJ:ssä kehitettiin työhyvinvointityön
tueksi jäsenistöä osallistava Fiilismittari, jonka mobiilisovelluksen voit ladata maksutta App
Storesta tai Google Play:sta. Elokuussa kokoontunut OAJ:n kevätvaltuusto puolestaan
hyväksyi OAJ:n työhyvinvointirahaston perustamisen. Sen tavoitteena on tukea taloudellisesti
työhyvinvointia parantavia kehittämishankkeita, koulutusta sekä työelämän laatua parantavaa
toimintaa. Tuen hakeminen on mahdollista kaikille OAJ:n yhdistyksille ja jäsenten
yhteenliittymille. Yksittäisen jäsenen on myös mahdollista hakea tukea työhyvinvoinnin
tutkimukseen tai kehittämiseen. Me OAJ Kanta-Hämeessä kannustamme kaikkia
kantahämäläisiä paikallisyhdistyksiä ja niiden alayhdistyksiä oman jäsenistönsä
työhyvinvoinnin kehittämiseen ja tuen hakemiseen! Tämä on myös erinomainen oman
jäsenistön osallistamisen paikka kysyä ja kuunnella – olkaa myös jäsenet itse aktiivisia
osallistumaan.
Lähde mukaan vaikuttamaan! Tiesitkö, että oma paikallisyhdistys linjaa ja valvoo paikallista
sinun työnantajasi kanssa tehtävää edunvalvontatyötä tai vaikuttaa paikallisiin kasvatus- ja
opetusalan linjanvetoihin, siis juuri niihin sinua koskeviin asioihin? Voisiko sinulla olla
annettavaa yhteisten asioiden kehittämiseen ja eteenpäin viemiseen? Tule rohkeasti mukaan
yhdistystoimintaan, kaikille on täällä tilaa! Tulevaisuuden edunvalvonta ja työhyvinvointi – älä
unohda vaikuttaa niihin.
Katri Juvonen, alueasiamies
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Kanta-Hämeen OAJ-valtuutetut 2020
kevätvaltuustossa, joka pidettiin koronatilanteen vuoksi
vasta elokuussa. Asianmukaisin suojavarustein,
tietysti!

