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 Hei! 
 

Olen yhdistysihminen ”henkeen ja vereen”. Koen itselleni tärkeiksi arvoiksi 
oikeudenmukaisuuden ja sitä haluan edistää OAJ-yhteisössä. Haluan, että lapset ja nuoret 
saavat hyvää kasvatusta ja opetusta. Sen edellytys on, että opettajien ja rehtoreiden 
työolosuhteet ja palkkaus ovat kunnossa. 
 
Opetan  historiaa ja yhteiskuntaoppia  lukiossa ja yläkoulussa. Tunnen niin lukion kuin 
yläkoulunkin arjen. Aiemmin opetin seitsemän (7) vuotta myös aikuislukiossa. Koen ” aatteen 
paloa  parantaa opetusalan  työolosuhteita, palkkausta ja arvostusta  meidän opettajien ja 
rehtoreiden  yhteiseksi hyväksi”. Siksi olen ehdolla toiselle kaudelle OAJ:n valtuustoon.  

 
 
 

 
 
 
 
Minulle tärkeitä asioita, joihin olisi saatava parannusta OAJ:n valtuustokaudella 2014-
2018: 

 

Lukiokoulutus 
-kaikille yhtenäinen ryhmänohjaajakorvaus, joka on irrotettu opetusvelvollisuudesta 
-lukioresurssin suurentaminen, jotta ns. luokan ulkopuolisista lukion opettajan tehtävistä 
voidaan maksaa riittävä korvaus 
-mahdollisista verkkokursseista ja oppimateriaalin tuottamisesta on saatava kunnon palkka 
-täydennyskoulutusta aineenhallintaan ja uusiin oppimisympäristöihin työajalla 
-lukiota kehitettävä laajan yleissivistävän opinto-ohjelman pohjalta: lukiolainen ei ole kypsä 
liian laajaan valinnaisuuteen. Työelämä- ja korkeakouluyhteistyötä on lisättävä. 
-opinto-ohjaukseen saatava lisää resursseja:  1 LOPO 200:aa opiskelijaa kohden 
 



Perusopetus 7-9 –vuosiluokat 
-tuen kolmiportaisen mallin toteutukseen saatava riittävät työaika- ja palkkaresurssit 
-yhtenäiskoulun yläluokilla (7-9) opetusta antavat jatkossakin aineenopetuksen lehtorit 
-ryhmäkoot eivät saa kasvaa ja ryhmiä muodostettaessa on huomioitava oppilaiden vaikea 
ikä ja oppimisvaikeudet 
-täydennyskoulutusta opettajille työajalla 
 
Kaikilla aineenopettajilla ja rehtoreilla  on oltava 
-terveellinen, turvallinen työympäristö 
-nykyajan opetusteknologia käytössään 
-oikeus oman ammatillisen osaamisen kehittämiseen työajalla ja täydellä palkalla 
-oikeudenmukainen, kaiken työn korvaava palkkaus 
-oikeus hyvään johtamiseen ja esimiehen tukeen 
-mahdollisuus saada työnohjausta sekä   työsuojelu- ja  luottamusmiespalveluita. 
 
Yksi valtuutettu ei ihmeisiin  pysty, mutta näiden tavoitteiden puolesta olen valmis 
vaikuttamaan ja niitä edistämään OAJ:n valtuuston jäsenenä. Menneellä valtuustokaudella 
saimme OAJ:ssä merkittävän parannuksen perusopetuksen luokanvalvojien palkkaukseen – 
nyt kaikki saavat samasta työstä saman palkan. Tähän on  päästävä myös lukiossa.  
 
Työtä riittää – olen käytettävissäsi. 
 
Tuomas 
 

 
 
 
 


