


Suomessa on
maailman parhaat opettajat

Jokaisessa kunnassa on maailman parasta opetusta 

- jos kuntapäättäjät niin haluavat.

- jos sinä niin haluat.



Ryhdy päättämään asioista
Olet paras asiantuntija.
Ja siksi paras ehdokas

Opettajat ovat erinomaisia vaaliehdokkaita ja päättäjiä minkä tahansa 

puolueen riveissä.

OAJ on täysin sitoutumaton järjestö eikä opettajuus tai liiton jäsenyys 

väritä opettajaa minkään puolueen väriseksi.



Kuntapäättäjän muistilista

Laadimme tueksesi muistilistan, jonka avulla kehität kuntasi 

päiväkotien, koulujen ja oppilaitosten oppimisen iloa ja työrauhaa.

https://www.oaj.fi/politiikassa/kuntien-

koulutuspolitiikka/kuntapaattajan-muistilista/



Seuraavissa dioissa muutamia 
nostoja kuntavaalityöhösi



Kasvatus, koulutus ja tutkimus
edistävät kunnan elinvoimaa

Koulutuksesta ei saa leikata, vaan siihen pitää investoida. Jos koulutus-

ja kasvatuspalveluihin ei kohdenneta riittävästi rahaa, hyödyt jäävät 

saavuttamatta.

Koulutukseen sijoittaminen tuottaa pitkällä aikavälillä säästöjä kunnan 

muilla toimialoilla.



Kunnan kannattaa investoida 
koulutukseen

– se maksaa itsensä takaisin 

Suomi ja kunnat voivat menestyä vain osaamisella.

Koulutus on investointi tulevaisuuteen, eikä sitä pidä nähdä vain 

kulueränä kunnan budjetissa.



Hyvinvoiva opettaja
on edelleen kunnan kantava 

voima

opettajan avulla monissa kunnissa harrastus- ja kulttuurielämä 

kukoistaa.

Ja miljoona muuta asiaa ovat aina tehneet, tekevät ja tulevat tekemään.



Lisää tukevaa asiaa:

oaj.fi/ kuntavaalit

oajpaijathame.fi/kuntavaalit



Älä unohda näitäkään

- sitten kun olet niistä päättämässä



Opettajia ei saa lomauttaa
Tai paremminkin:

oppilaita ei saa lomauttaa

Laki turvaa oppijoille turvallisen oppimisympäristön ja oikeuden 
opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen kaikkina koulupäivinä.

Lomautusoloissa opetussuunnitelman tavoitteet eivät toteudu ja 
opiskelun turvallisuus heikkenee.



Opettajia ei saa lomauttaa
Tai paremminkin:

oppilaita ei saa lomauttaa

Hyvä kuntapäättäjä ei yritä tasapainottaa taloutta lomauttamalla 

opettajia.

Lomautus ei ole missään kunnassa tuottanut tavoiteltuja menosäästöjä. 

Sen sijaan se aiheuttaa pysyvää haittaa paitsi oppimiselle, myös kunnan 

maineelle ja uskottavuudelle laadukkaan koulutuksen järjestäjänä.



Vaikuttamisstrategiasi?
Kuulostaa ylitsepääsemättömältä 

asialta
Työ ei kuitenkaan ole sen kummempaa kuin miettiä, mitkä asiat ovat 

kunnassanne tärkeimpiä koulutuksen kannalta.

Mitä asioita on syytä parantaa ja mitkä asiat kenties ovat hyvin ja siksi 
vaalimisen arvoisia?

Miten parannettavia asioita voitaisiin muuttaa?

Miten herätellä muita päättäjiä koulutusmyönteisempään suuntaan?

Tai edes ajattelemaan koulutusasioita?



Kuntavaalitilaisuus?

Opettajataustainen ehdokas:

Ota rohkeasti yhteyttä meihin.

Tulemme tilaisuuteesi tukemaan vaalityötäsi.

Etänä tai läsnä



OAJ Päijät-Häme

OAJ:n alueasiantuntija

Marko Varjos

https://www.oajpaijathame.fi/


