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Hallituksen kokous 32/2020–2022 
 
SOPIMUSEDUNVALVONTA-ASIAT  
 

Hallitus merkitsi tiedoksi  
- selvityksen yleisestä ja opetusalan neuvottelutilanteesta 
- selvityksen opetusalan henkilöstömenoleikkauksista 

 
Hallitus totesi, ettei seuraavista sopimusaloista ole saavutettu neuvottelutulosta ja linjasi 
näihin liittyviä jatkotoimenpiteitä 

- Kunnallinen virka- ja työehtosopimus KVTES 2022–2024 
- Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES 2022–2024 
- Avaintyönantajat Avainta ry:n työehtosopimuksesta AVAINTES 2022–2024 
- Avaintyönantajat Avainta ry:n opetusalan työehtosopimuksesta AVAINOTES 
- Sivistystyönantajat ry:n yksityisen opetusalan työehtosopimuksesta 2022–2024 
- Sivistystyönantajat ry:n ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimuksesta 

2022–2024 
 
Hallitus päätti  
- hylätä omalta osaltaan neuvottelutuloksen koskien Sivistystyönantajat ry:n yliopistojen 

yleistä työehtosopimusta 2022–2024 
- hylätä Sivistystyönantajat ry:n harjoittelukouluja koskevat määräykset 2022–2024. 

 
KOULUTUSPOLIITTISET ASIAT 

 
Hallitus merkitsi tiedoksi  
- selvityksen ajankohtaisista koulutuspolitiikan asioista 
- analyysin maan hallituksen kehysriihestä 6.4. 

 
Hallitus linjasi 
- OAJ:n eduskuntavaalitavoitteiden valmistelua 

 
JÄRJESTÖASIAT 
 

Hallitus päätti  
- edellyttää valtuustovaalin teknisestä toteutuksesta tehtäväksi perusteellisen selvityksen 

seuraavien vaalien järjestämistä varten 
- valtuuttaa 6.5.2022 saakka järjestön puheenjohtaja Olli Luukkaisen ja neuvottelujohtaja 

Petri Lindroosin yhdessä päättämään tarvittavista järjestöllisistä toimenpiteistä kunnan, 
Avaintan sekä Sivistan opetusalan ja aikuiskoulutuskeskusten sopimusalojen osalta 

- myöntää hopeisen ansiomerkin kultaisin lehvin 
- myöntää kolme hopeista ansiomerkkiä 
- esittää alueellisten Jatko-Nope-koulutusten toteuttamista 
- valita Vuoden koulu, oppilaitos tai päiväkoti -kilpailun voittajat sekä kunnianmaininnan 

saajat 
 
Hallitus linjasi  
- kunnan, Avaintan sekä Sivistan opetusalan ja aikuiskoulutuskeskusten järjestöllisten 

toimenpiteiden jatkovalmistelua 
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VALTUUSTOASIAT 
 
 Hallitus päätti 

- kutsua valtuuston koolle kevätkokoukseen Helsinkiin ma–ke 9.–11.5.2022 
- esittää valtuustolle kokouksen kokouskutsun, ohjelman, esityslistan, valiokuntajakauman 

ja työjärjestyssäännöt 
- esittää valtuustolle vastaukset jätettyihin neljään aloitteeseen 
- esittää valtuustolle vastausten antamista valtuuston syyskokouksessa 2021 tehtyihin 

ponsiesityksiin 
 
Hallitus päätti esittää valtuuston päätettäväksi  
- valtuusto päätti vahvistaa tilinpäätöksen 31.12.2021 
- valtuusto päätti myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille 
- valtuusto päätti merkitä tiedoksi toimiston henkilöstökertomuksen vuodelta 2021 
- valtuusto päätti vuoden 2021 tilinpäätöksen ylijäämän käyttämisestä 
- varsinaisten jäsenmaksujen suuruus ja kantotapa vuonna 2023 
- esittää valtuustolle, että valtakunnallisten yhdistysten tukimaksujen yleiseksi 

palauteprosentiksi hyväksytään 11,5 % vuodelle 2023 
- hallituksen ja valtuuston jäsenten palkkioiden ja matkakustannusten korvauksien sekä 

hallituksen jäsenten kulukorvauksien hyväksymistä 
- valtuusto käy lähetekeskustelun vuoden 2023 talousarvion valmistelua varten 

 
TALOUSASIAT 
 

Hallitus merkitsi tiedoksi 
- Kojamo Oyj:n tilinpäätöksen vuodelta 2021 

 
Hallitus päätti 
- että OAJ luopuu muovisesta jäsenkortista ja siirtyy käyttämään sähköistä jäsenkorttia 
- että OAJ:n ja ST1:n välinen nykyinen jäsenetuyhteistyö päättyy vuoden 2022 loppuun 

 
HENKILÖSTÖASIAT 
 
 Hallitus merkitsi tiedoksi 

- opiskelijatoiminnan asiantuntijaksi on nimetty KM Riku Oras ajalle 1.8.2022–31.7.2024 
 
Hallitus päätti 
- hyväksyä vuoden 2021 henkilöstökertomuksen 
- käynnistää talousjohtajan tehtävän haun 

 
VIESTINTÄASIAT 
 

Hallitus merkitsi tiedoksi  
- selvityksen ajankohtaisista viestintäasioista 
 
Hallitus päätti 
- jatkaa keskustelufoorumipilotti Saunaa pilotin päätyttyä 

 
SEURAAVA KOKOUS  

 
Hallituksen seuraava kokousaikataulun mukainen kokous pidetään lähikokouksena 6.5.22 
Akavatalolla. Hallitus pitää ylimääräisen sähköpostikokouksen to 7.4. valtuustovaalin tuloksen 
vahvistamiseksi. 


