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Kevään eduskuntavaalit lähestyvät kovaa vauhtia. OAJ:n keskeisin viesti vaaleihin ja tulevalle 

hallituskaudelle on, että kriisien keskellä ja maailman muuttuessa koulutus on avainasemassa. 

Koulutus turvaa tulevaisuuden, ja siksi koulutukseen on myös investoitava vahvasti.  

OAJ:n eduskuntavaalitavoitteet voidaan tiivistää seuraavasti:  

Koulutukselle tulee luoda kestävät perustukset. Tämä tarkoittaa riittävää perusrahoitusta, 

investointeja tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan, koulutuksen laadukasta kehittämistä, 

kuntien ohjaamista laadukkaiden koulutuspalveluiden tarjoamiseen sekä osaavien opettajien 

varmistamista kaikille koulutusasteille. 

Työelämän on oltava hyvä kaikille. Siihen päästään, kun työolosuhteet ovat kunnossa ja 

työntekijän asema turvattu, esihenkilöillä on tosiasiallinen mahdollisuus hoitaa tehtävänsä ja 

täydennyskoulutusmahdollisuuksista huolehditaan. 

Jokaiselle on turvattava perustaidot. Tämän saavuttamiseksi vaaditaan konkreettisia toimia mm. 

opiskeluvalmiuksien ja S2-opetuksen varmistamiseksi. Lisäksi tarvitaan riittävästi opettajia, 

opetustunteja ja lähiopetusta. Oppimisen tuen varmistamiseksi oppijan oikeus tukeen on 

määriteltävä nykyistä täsmällisemmin.   

Tarvitsemme taitavaa työvoimaa ja korkeaa osaamista. Tämä tarkoittaa osaamistarpeen 

ennakointia, systemaattista koulutustarpeiden kartoittamista, jatkuvan oppimisen tukemista, 

oppimisen polkujen sujuvoittamista, julkisten koulutuspalveluiden kehittämistä sekä 

maahanmuuttajien osaamisen ja työllistymisen tukemista koulutuksen avulla. 

Lisäksi OAJ on laatinut erikseen koulutusalakohtaisia tavoitteita. Kaikki tavoitteet pääset lukemaan 

OAJ:n verkkosivuilta osoitteessa https://www.oaj.fi/politiikassa/vaalit2023/vaalitavoitteet/.  

Kannustamme kaikkia OAJ:n jäseniä tutustumaan eduskuntavaalitavoitteisiin, käymään 

keskusteluja ehdokkaiden kanssa ja valitsemaan koulutusmyönteisiä päättäjiä tulevalle 

hallituskaudelle. Lähde mukaan rakentamaan tulevaisuudenkestävää Suomea yhdessä! 

Jaa kohtaamisesi ehdokkaiden kanssa myös somessa! Ota selfie ehdokkaan kanssa ja kerro, 

mistä OAJ:n eduskuntavaalitavoitteista keskustelitte. Lisää mukaan tunniste #vaalit2023 ja 

#koulutusratkaisee, niin muutkin löytävät julkaisusi. Arvomme joulukuusta maaliskuuhun 

kuukausittain 150 euron arvoisia lippu.fi-lahjakortteja kaikkien kantahämäläisiä ehdokkaita 

tavanneiden jäsentemme kesken. Merkitse @oajkantahame mukaan julkaisuusi ja olet mukana 

arvonnassa! Vaalien jälkeen arvotaan lisäksi kaikkien osallistuneiden kesken n. 400 euron 

arvoinen älykello.  

Oletko innokas Instagramin käyttäjä? Tykkäätkö kertoa työstäsi somessa? Haluaisitko päästä 

jakamaan vaalitavoiteasiaa OAJ Kanta-Hämeen seuraajille? Tarjoamme ennen vaaleja 

muutamalle jäsenelle mahdollisuuden ottaa OAJ Kanta-Hämeen Instagram-tili haltuunsa yhden 

päivän ajaksi. Tarkoituksena on jakaa kertomuksia ja kokemuksia tavallisilta opettajilta, tavallisesta 

arjesta. Ei haittaa, vaikka et olisi yhdistysaktiivi tai muutenkaan aktiivinen OAJ-läinen; pääasia, että 

sinulla on sanottavaa ja osaat tuoda sen esiin vaikuttavasti mutta asiallisesti. Jos kiinnostuit, lähetä 

lyhyt esittely sähköpostilla osoitteeseen tiedottajakantahame(a)gmail.com joulukuun loppuun 

mennessä. Valitsemme mukaan yhden ihmisen jokaiselta koulutusalalta, ja aikataulut sovitaan 

kunkin osallistujan työhön ja arkeen sopivasti.  

Tehdään yhdessä näistä vaaleista koulutusvaalit! 

Terveisin OAJ Kanta-Hämeen hallitus 

P.S. Merkitse jo nyt kalenteriisi alueyhdistyksen oma eduskuntavaalitilaisuus ke 15.3.2023! 

https://www.oaj.fi/politiikassa/vaalit2023/vaalitavoitteet/

