
 OAJ:n hallituksen kokouksia 1-9 (normaalisti tähän mennessä kolme kokousta) 

 
 Kokous 1: 

- Valittiin toimikaudekseen 1. varapuheenjohtajaksi Katariina Katteluksen, 2. 
varapuheenjohtajaksi Lauri Hietalahden ja 3. varapuheenjohtajaksi Anitta Pakasen  

- toimikuntien ja työryhmien puheenjohtajiksi 
o Talousvaliokunta, puheenjohtajaksi Anitta Pakanen  
o Koulutuspoliittinen toimikunta, puheenjohtajaksi Tuija Mäntsälä  
o Tulo- ja palkkapoliittinen toimikunta, puheenjohtajaksi Erja Oksa  
o Järjestö- ja viestintätoimikunta, puheenjohtajaksi Kirsi Vuori  
o Opiskelijatoimikunta, puheenjohtajaksi Anna Renfors  
o Aikuiskoulutustyöryhmä, puheenjohtajaksi Maarit Rahkola  
o Opettajankoulutustyöryhmä, puheenjohtajaksi Santeri Palviainen  
o Korkeakoulutyöryhmä, valitsee puheenjohtajan keskuudestaan (Ulla Kangasniemi, 

varapj Santeri Palviainen) 
o Työhyvinvointityöryhmä, valitsee puheenjohtajan keskuudestaan (Katri Juvonen, 

varapj Tuovi Pasma) 
 

Kokous 2: 

- Hylättiin Sivistystyönantajat ry:n yksityisen opetusalan työehtosopimusta 2022–2024 
koskevan sovintoehdotuksen  

- Hyväksyttiin neuvottelutulos Taideyliopiston paikallisesta kokeilusopimuksesta  
 

Kokous 3 - 4: 

-  Hyväksyttiin  
o osaltaan kunnallisen pääsopimuksen 17§:n mukaisen erillissopimuksen  
o osaltaan erillissopimukseen sisältyvän KVTES 2022–2025 osuuden  
o erillissopimukseen sisältyvän OVTES 2022–2025 osuuden  

-  Päätettiin  
o - OAJ:n lausunnosta hallituksen esitykseen II-asteen kehittämishankkeen 

säädösmuutoksiksi  
o - OAJ:n eduskuntavaalien 2023 tavoitteiden jatkovalmistelusta  
o - OAJ:n kannoista budjettiriihen tavoitteiksi  
o nimetä talousvaliokunnan, toimikuntien ja työryhmien jäsenet ja varajäsenet  
o nimetä hallituksen edustajat senioritoimikuntaan, opetusalan johdon 

neuvottelukuntaan ja pedagogiseen toimikuntaan  
o ns. Koiskalan kiinteistön myynnistä  
o jäsenten jäsenmaksujen rästittämisen ja jäsenpalvelun yhteydenottojen 

ruuhkautumisen purkamiseen hankittavista ulkopuolisista resursseista  
 

Kokous 5 - 6: 

 
-  Päätettiin  

o hyväksyä neuvottelutuloksen Avainta ry:n työehtosopimuksesta AVAINTES 2022–
2025  



o päätti hyväksyä neuvottelutuloksen Avainta ry:n opetusalan työehtosopimuksesta 
AVAINOTES 2022–2025  

o Sivistan yksityisen opetusalan ja aikuiskoulutuskeskusten sopimuksia koskevan 
neuvottelutilanteen edellyttämistä jatkotoimenpiteistä  

o OAJ:n keskeiset toimintaperiaatteet  
o keskeisistä lähtökohdista Akavan tulevan puheenjohtajan valintaprosessiin  

 

Kokous 7: 

- Päätettiin  
o hyväksyä Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen liityntäpöytäkirjaa 

koskeva neuvottelutulos (OAJ:n ja HALI:n välillä) 
 
Kokous 8 - 9: 

- Päätettiin  
o hyväksyä neuvottelutulos Sivistystyönantajat ry:n yksityisen opetusalan 

työehtosopimuksesta 2022–2024 äänestyksen jälkeen. 
o tähän jätettiin eriävät mielipiteet 
o hyväksyä neuvottelutulos Sivistystyönantajat ry:n yksityisen opetusalan 

ammatillisen aikuiskoulutuksen työehtosopimuksesta 2022–2024 
o hyväksyä paikallisen sopimuksen Kokkolan kaupungin konsultatiivisen 

erityisopettajan palvelussuhteen ehdoista 1.8.2022 lukien 
o hyväksyä paikallisen sopimuksen Kotkan kaupungin perusopetuksen tutoropettajan 

palvelussuhteen ehdoista 1.8.2022 lukien 
o linjata OVTES:n järjestelyerää 1.10.2022 koskevia neuvottelutavoitteita 
o linjata OAJ:n eduskuntavaalien 2023 tavoitteiden jatkovalmistelua 
o OAJ:n tiede- ja innovaatiopoliittisten linjausten päivittämisestä 
o OAJ:n lausunnosta koskien esitysluonnosta opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain 

muuttamiseksi 
o OAJ:n lausuntoluonnoksesta SORA-lainsäädännön muutosesityksiin 
o järjestön toimintasuunnitelman 2023–24 toimeenpanon jatkosta 
o hyväksyä vuoden 2023 koulutussuunnitelman 
o päivittää järjestön koulutusten matkustusohjeen 
o nimetä Opetusalan johdon neuvottelukuntaan VOL:n edustajaksi Susanna 

Haapsamon tilalle varsinaiseksi jäseneksi Annukka Hulkkosen ja hänen 
varajäsenekseen Susanna Haapsamon 

o nimetä OAJ Etelä-Karjalan alueasiantuntijan sijaisuuden hoitaja 31.12.2022 saakka 
o OAJ:n sisäisestä valmisteluprosessista OAJ:n kannanmuodostukseen Akavan 

tulevasta puheenjohtajasta 
o käynnistää OKKA-säätiön hallituksen ehdokasasettelun taustayhteisöissään kaudelle 

2023–2024, lisäksi hallitus päätti nimetä ehdokkaat OKKA-säätiön hallituksen 
jäseniksi lokakuun kokouksessaan 

o valita koulutuspolitiikan johtajan tehtävään Nina Lahtisen 
o osallistua OAJ:n eduskuntavaalivaikuttamista vahvistavan tv-sarjan toteuttamiseen 


