
OAJ Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistys ry   P Ö Y T Ä K I R J A  

Asemakatu 22 A, 90100 OULU 
p. (08)371925, 0400 652 925 

  
 

OAJ:n Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistys ry:n hallituksen Webex-kokous 2/2020 
 
Aika: torstai 26.3.2020 klo 18.00   
https://oajfinland.webex.com/oajfinland/j.php?MTID=m3d91653a3ae4d043e3f6052cf950209b 
Meeting number: 955 203 870 
 

H a l l i t u k s e n  j ä s e n e t  j a  v a r a j ä s e n e t  20 2 0   
 
Puheenjohtaja +Ari-Pekka Sirviö 

JÄSEN YHDISTYS VARAJÄSEN YHDISTYS 

YSI – JAOS:    
+Timo Kettunen Oulun py Juhani Törmi Oulun py 

+Riina Kuuselma Oulun py Sanna Tittonen Oulun py 
+Riikka Kiiveri-Raappana  Oulun py Heikki Niemi Oulun py 
+Jaakko Rinta-Paavola  Oulun py Maarit Pylkkö Oulun py 
+Sanna-Mari Lehmikangas 
+Markku Maaranto 

Oulun py 
Liminganseutu-Kempele-Siikajoki 

Anu Porkola 
Manu Vähäsalo 

Oulun py  
Kempeleen py 

Heli Hartikka Utajärvi-Muhos-Tyrnävä-Siikalatva-Ii-Vaala Milla Savilampi Siikalatvan py 
+Antti Juntunen Pyhäjoki-Raahe  Olli Kaisto Raahen py 
+Riitta Rautio Oulainen-Haapavesi-Kärsämäki  Antti Pekkala Kärsämäen py 
+Jouni Paananen Sievi-Kalajoki-Ylivieska-Alavieska Jaana Matikainen Ylivieskan py 
+Jyrki Määttä  Nivala-Reisjärvi-Pyhäjärvi-Haapajärvi Marianna Hyvönen Reisjärven py 
+Simo Kaarre Pudasjärvi-Taivalkoski-Kuusamo Tuulikki Hentilä Kuusamon py 
    

OAO – JAOS:    
+Vesa Muikkula  SKO   Juha-Pekka Sillanpää AO 
+Anna Ontero  AO Tarja Jaatinen AO  
+Ari Hannus AO  Mirva Salokorpi AKOL  
    
VAKA – JAOS:    
+Anne Niemelä Oulun py  Anne Neitola Oulun py 
+Annukka Hulkkonen Oulun py Tarja Mankinen Oulun py 
 

YLL – JAOS: 
   

+Outi Ylitapio-Mäntylä YLL Maija Saviniemi YLL 
 

Hallituksen ulkopuoliset toimihenkilöt    Valtuutetut  
taloudenhoitaja +Juha Iisakka    Susanna Haapsamo VOL 
viestintävastaava +Riina Kuuselma    +Annukka Hulkkonen VOL 
tiedottaja +Päivi Pyky    Anitta Pakanen VOL 
koulutusvastaava +Marja-Liisa Pietiläinen    +Jari Jokinen OAO 
alueasiamies +Ville Tertsunen    +Tuovi Pasma OAO 
sihteeri +Mika Haapakoski    Mirva Salokorpi OAO 
    +Jouko Arvo YSI 
Muut    Tuulikki Hentilä YSI 
Soolin aluetoimija +Emma Määttä    +Olli Kaisto YSI 
Soolin aluetoimija +Tiia Karhu 
KLL:n yhteyshenkilö Johanna Korkala 

   +Katariina Kattelus 
   +Timo Kettunen 

YSI 
YSI 

YLL:n puheenjohtaja +Santeri Palviainen    +Pekka Pieskä YSI 
OAJ:n alueellisen esimiestyön vastuuhenkilö +Vesa Rinta-Säntti    +Jani Siirilä YSI 
    Juhani Törmi YSI 
    +Outi Ylitapio-Mäntylä YLL 

 

https://oajfinland.webex.com/oajfinland/j.php?MTID=m3d91653a3ae4d043e3f6052cf950209b
http://www.oaj.fi/


25.KOKOUKSEN AVAUS 
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.02. 
 

26.LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 
 

Alueyhdistyksen sääntöjen mukaan hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapu-
heenjohtajan kutsusta kokouksiin, joita pidetään tarpeen mukaan. Kokous on päätösvaltainen, jos puheenjoh-
tajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet jäsenistä on läsnä. 
 
Esitys: Merkitään kokouksen osallistujat ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 
Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin kokouksen osallistujat. 
 

27.ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 
 

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
 
Päätös: Esityslista hyväksyttiin. 

 

28.PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 
 

Esitys: Valitaan kokoukselle pöytäkirjantarkastajat. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa kokouksen 
ääntenlaskijoina. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa Simo Kaarre ja Anna Ontero. 
 
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Simo Kaarre ja Anna Ontero. 
 

29.EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 
 

Esitys: Merkitään tiedoksi kokouksen 1/2020 pöytäkirja. 
 
Päätös: Kokouksen 1/2020 pöytäkirja merkittiin tiedoksi. 

 

30.ALUEYHDISTYKSEN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2019 
 

Esitys: Hallitus hyväksyy alueyhdistyksen toimintakertomukset vuodelta 2019 esitettäväksi vuosikokouk-
selle syksyllä 2020. Tilinpäätös käsitellään toukokuun kokouksessa. 
 
Päätös:  Puheenjohtaja Ari-Pekka Sirviön johdolla käytiin alueyhdistyksen vuoden 2019 toimintakertomuk-
set läpi ja esitetyt muutokset lisättiin toimintakertomukseen (ks. liite1). 
 
 

  



31.HUONEISTOTOIMIKUNNAN TILINPÄÄTÖS 2019 
 

Esitys: Merkitään tiedoksi huoneistotoimikunnan tilinpäätös vuoden 2019 osalta. Huoneistotoimikunnan 
tilintarkastajana Oulun py:n puolelta toimii Hannu Hämäläinen ja PPAY:n puolelta tilintarkastajaksi esitetään 
Kari Kalevaa vuodelle 2020. 
  
Päätös: Huoneistotoimikunnan tilinpäätös merkittiin tiedoksi (ks. liite2).  
 
Huoneistotoimikunnan Oulun paikallisyhdistyksen tilintarkastajaksi vuoden 2020 osalta on valittu Hannu Hä-
mäläinen. Huoneistotoimikunnan PPAY:n tilintarkastajan nimeäminen vuodelle 2020 siirrettiin seuraavaan 
kokoukseen. 
 

32.EDUNVALVONTA-ASIAT 
 
Esitys: Kuullaan ajankohtaiset edunvalvonta-asiat. 
 
Päätös: Alueasiamies Ville Tertsunen esitteli: 
 
Kunta: 
 

• Useassa kunnassa mahdollisiin lomautuksiin tähtäävä YT-menettely aloitettu tai ollaan aloittamassa. 

• Joissakin kunnissa käytetään nopeutettua YT-menettelyä (YT15§). 

• Suurimman lomautusuhan alla ovat varhaiskasvatuksen opettajat, kansalaisopistojen ym. vapaan si-
vistystyön opettajat. 

• Kuntien tulee varautua yksityisen varhaiskasvatuksen toiminnan supistamiseen tai jopa lakkauttami-
seen. Jos yksityinen varhaiskasvatuksen yrittäjä lopettaa, kunnallisen puolen tulee huolehtia hoito-
paikkaa vaille jääneistä. 

• Yhdistysten toiminta erityisen tärkeää kunnallisen päätöksenteon seurannassa mahdollisten jatkotoi-
mien takia. Mahdolliset oikaisuvaatimukset kunnallisista päätöksistä tulee tehdä 14 päivän sisällä. 

• Kata Kattelus: Työsopimuslain 12§:n perusteella työntekijöitä on lomautettu ja palkanmaksu on kes-
keytetty 14 päivän jälkeen päätöksestä. Kuntatyönantaja on ohjeistanut, että tätä voi soveltaa myös 
viranhaltijoihin. 

• Timo Kettunen: Tilanne muuttuu kuntapuolella lähes päivittäin, eli valmiustila täytyy olla päällä koko 
ajan. 

• Ari-Pekka Sirviö: Alueyhdistys on laittanut alueemme kuntiin vetoomuksen siitä, että opettajien lo-
mautussuunnitelmat keskeytettävä kunnissa. 

 
Yliopisto: 
 

• Yliopistojen yleinen työehtosopimus on syntynyt. 

• Tietoa kerätään kurssien pitämisestä tai siirtämisestä / perumisesta. Yliopiston hallinto tilastoi asioita 
myös taloudelliselta kannalta, sekä suhteessa opintopisteisiin. 

• Outi Ylitapio-Mäntylä: Kevään kursseja pyritään mahdollisuuksien mukaan toteuttamaan etänä. Siirtä-
minen ruuhkauttaisi tulevan kurssitarjonnan. 
 

Ammattikorkeakoulu: 
 

• Sivistan ohjaamana työnantaja on päättänyt siirtää tekniikan ja liikenteen alan laboratorioinsinöörit (5 
kpl) Sivistan hallinto- ja tukipalveluhenkilöstöön, vaikka heillä on toistaiseksi voimassa olevat työsopi-
mukset, joiden mukaan he kuuluvat opetushenkilöstöön (AVAINOTES). 



• Työnantajan kertoman mukaan he pystyvät siirtämään laboratorioinsinöörit uusiin työsopimuksiin 
ilman allekirjoituksia. Työnantajalle ilmoitettu asiasta erimielisyys ja OAJ:n tehtäväksi jää miettiä, 
mennäänkö asian tiimoilta oikeusprosessiin. Samanlainen tilanne laboratorioinsinöörien osalta on 
muissakin 1.4.2020 Sivistaan siirtyvissä ammattikorkeakouluissa, menettelytavat ehkä hieman vaihte-
levat. Haussa lienee ammattiliittotason ratkaisu oikeusteitse. 

• Koronaepidemialla vaikutusta Oulun yliopistolle siirtymiseen. 

• Jari Jokinen: Koronavirusepidemian vuoksi osa harjoittelujaksoista on keskeytetty. Koronavirussai-
raanhoitajiksi menevien tilalle voidaan määrätä myös opiskelijoita valmiuslain nojalla. 

 
Ammatilliset: 

 

• LUOVI: Työnantajatapaaminen järjestettiin 28.2.2020. Vesa Muikkula kertoi, että tapaaminen sujui 
hyvässä hengessä työnantajapuolen kanssa. 

• JEDU, OSAO: Kilpailumatkojen resursointi/palkanmaksussa on ollut epäselvyyksiä. 
 

Työsuojelu: 
 

• Monet koulutuksenjärjestäjät ja kunnat ovat olleet fiksuja ja ottaneet lisävakuutuksen (etätyövakuu-
tus) täydentämään etätyössä olevan lakisääteistä tapaturmavakuutusturvaa. Normaali työvakuutus 
kattaa vain välittömästi työhön liittyvän toiminnan. Kuntien kannattaa tarkistaa omien vakuutuk-
siensa kattavuus.  

• Jari Jokinen: Ainoastaan työpisteellä sattuneet tapaturmat kuuluvat normaalin tapaturmavakuutuk-
sen piiriin, joten esimerkiksi kodeissa, mökeillä yms. sattuneita tapaturmia normaali vakuutus ei kata. 

• Etätyövakuutus on voimassa etätyön yhteydessä lakisääteisen tapaturmavakuutuksen korvauspiirin 
ulkopuolelle jäävissä tilanteissa työntekijän tehdessä työtään sopimuksen perusteella asunnossaan tai 
muussa etätyöpaikassa.  

• Vakuutus on voimassa myös etätyön yhteydessä pidettävien tavanomaisten lyhyiden taukojen ja ruo-
kailujen aikana sekä etätyöhön välittömästi liittyvien matkojen aikana kuten ruokailu- ja lasten päivä-
hoitoon vienti- ja hakumatkoilla. Vakuutuksesta ei korvata tapaturmia, jotka sattuvat kotitöitä tehtä-
essä tai muun vapaa-ajan yhteydessä. Vakuutus ei kata matkoja vapaa-ajan asunnolle tai takaisin. 

• Opettajien työssäjaksaminen tarkastelun alla, koska osa opettajista tekee todella pitkiä päivä tällä 
hetkellä.  

 

33.OAJ:N HALLITUKSEN ASIAT 
 

Esitys: Kuullaan ajankohtaiset hallituksen asiat. 
 
Päätös: Valtuutettu Pekka Pieskä esitteli hallituksen ajankohtaiset asiat (ks. liite3). 
 

34.VALTUUSTOASIAT 

 
Esitys:  Kuullaan valtuuston ajankohtaiset asiat. 

 
Päätös: Valtuutetut Jani Siirilä, Pekka Pieskä ja Katariina Kattelus kertoivat valtuuston ajankohtaiset kuulu-
miset.  
 
 
 



35.KOULUTUSASIAT 
 

Esitys: Koulutustiimin edustaja esittelee. 
 

• Valmistuvien opettajien infotilaisuus 1.4.2020. 

• Alueellisesti järjestettävät luottamusmiesten neuvottelupäivät Oulussa 20.-21.4.2020. 

• Työsuojeluvaltuutettujen koulutus 28.4.2020. 

• Karttakepin katkojaiset Oulun teatterilla 30.5.2020 peruttu. 

• Tenniskurssit Nallisportissa 1.-3.6.2020. 

• OAJ on the road Raahessa 1.10.2020. 

• Opettajien sählyturnaus Hiukkavaaran monitoimitalossa 7.11.2020. 
 
Päätös:  
 

• Valmistuvien opettajien infotilaisuus 1.4.2020 peruttu, mutta pyritään järjestämään OAJ:n päästä 
etäyhteyksillä. 

• Alueellisesti järjestettävät luottamusmiesten neuvottelupäivät Oulussa on peruttu. 

• Työsuojeluvaltuutettujen koulutus on peruttu. 

• Karttakepin katkojaiset Oulun teatterilla 30.5.2020 on peruttu. 

• Tenniskursseja Nallisportissa 1.-3.6.2020 ei ole vielä peruttu, mutta todennäköisesti tullaan peru-
maan.  

• OAJ on the road Raahessa 1.10.2020. 

• Opettajien sählyturnaus Hiukkavaaran monitoimitalossa 7.11.2020. 
 

36.JAOSTEN ASIAT 
 

Esitys:  Kuullaan jaosten ajankohtaiset asiat.  
 

Päätös:  Kuultiin jaosten ajankohtaiset kuulumiset. 
 
VAKA: Annukka Hulkkonen esitteli: 

• Päiväkodit ovat auki. Kentällä paljon hätää siitä, miten riskiryhmäläiset pysyvät terveinä. Lapsia vähän 
hoidossa. 

• Eri kunnissa lähetetään eriävää informaatiota asioista. 

• Osa esiopetuksesta toteutetaan etäopetuksena ja myös 1-5 -vuotiaiden lasten perheille lähetetään 
toimintavinkkejä koteihin. 

• Varhaiskasvatuksen koulutustaustoja on kartoitettu ja osa henkilökunnasta on jo siirretty ja osa siirre-
tään muihin tehtäviin esim. terveyspuolelle. Siirtoihin on varauduttava. 

 
YSI: Markku Maaranto esitteli: 

• Oulun paikallisyhdistyksen eroilmoituksesta OAJ Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistyksestä keskusteltiin 
paljon. 

• Hallituksen ysiläisen jäsenen paikka tulossa hakuun. Menettelyssä noudatetaan vaaliohjetta. 

• Opetustoimen ketjutukset. 

• Koulurakennusten kunto. 

• Osa esimiehistä kokemattomia, joilla ei ole sopimusosaamista. Myös heille pitäisi järjestää koulutusta. 
 

 
 



37.SOOLIN ALUETOIMIJOIDEN ASIAT 
 
Esitys: Kuullaan Soolin aluetoimijoiden ajankohtaiset asiat. 
 
Päätös: Kuultiin Soolin aluetoimijoiden ajankohtaiset kuulumiset. 
 

38.OAJ:N VAPAAEHTOISEN KAHDEN VUODEN KOKEILU ALUEELLISEN ESIMIESTYÖN TU-
KEMISESTA 

 
Esitys: Tavoitteena on yhdistysten ja esimiesjäsenten yhteistyön vahvistaminen. Kokeiluun osallistuville 
vastuuhenkilöille järjestetään neuvottelupäivät 13.2.2020, toinen keväällä 2021 ja kolmas syksyllä 2021. Ko-
keilun rahoitus on 3000€ vuodessa ja hallitus päättää palkkion käyttämisestä. Vastuuhenkilöksi valittiin Vesa 
Rinta-Säntti, jonka esittelee suunnitelmansa siitä, miten toimintaa voidaan alueellamme toteuttaa yhteis-
työssä edunvalvontatiimin ja alueyhdistyksen hallituksen kanssa. Vastuuhenkilön tehtäviin kuuluu toimia yh-
teyshenkilönä OAJ:n suuntaan.  
 
Päätös: Vesa Rinta-Säntti esitteli suunnitelmansa siitä, miten toimintaa tullaan alueellamme toteuttamaan, 
mitkä ovat keskeiset painopistealueet ja mitkä asiat ovat haasteellisia tällä hetkellä.  
 
Vesa Rinta-Säntti ja puheenjohtaja Ari-Pekka Sirviö ovat sopineet, että Vesan palkkio on 1000e, sekä kilomet-
rikorvaukset tapaamisiin. Tarkoituksena on järjestää 1-2 esimiestapaamista alueellamme. Vesa Rinta-Säntti 
aiemmasta esityksestä poiketen ei ole edunvalvontatiimiin täysivaltainen jäsen, mutta kutsutaan mukaan tar-
vittaessa asiantuntijaksi. 
 

39.OAJ POHJOIS-POHJANMAAN ALUEYHDISTYKSEN VIESTINTÄ 
 

Esitys: Viestintävastaava esittelee. 
 
Päätös: Viestintävastaava Riina Kuuselma ja puheenjohtaja Ari-Pekka Sirviö esittelivät kohdan.  

 

40.KOULULIIKUNTALIITON VUOSIKOKOUKSEN 2020 ALUEEN VIRALLISET 
KOKOUSEDUSTAJAT 

 
Esitys: KLL:n vuosikokoukseen alueyhdistys esittää alueen edustajiksi Johanna Korkalaa ja Esa Suhosta. 
Yhtä edustajaa vielä haetaan. 
 
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 
 

  



41.OULUN PAIKALLISYHDISTYKSEN ERO OAJ POHJOIS-POHJANMAAN ALUEYHDISTYK-
SESTÄ 

 
Esitys: Paikallisyhdistyksen edustaja esittelee asian. 
 
Päätös: Oulun paikalisyhdistyksen puheenjohtaja Timo Kettunen kertoi eroilmoituksen syistä ja se läpikäy-
tiin kokoukseen osallistuvien kanssa (ks. liite4). Alueyhdistyksen puheenjohtaja Ari-Pekka Sirviö taustoitti 
Timo Kettusen kanssa asiasta käytyjä keskusteluita. Eroilmoituksesta keskusteltiin, asiasta käytettiin puheen-
vuoroja ja esitettiin tarkentavia kysymyksiä. Oulun paikallisyhdistys ja Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistys jatka-
vat neuvotteluja OAJ:n järjestöyksikön johtajan Pasi Pesosen välityksellä tarkoituksena avata ongelmakohtia ja 
pyrkiä sopuun. 

 

42.TIEDOKSI MERKITTÄVÄÄ 
 

Esitys: Merkitään tiedoksi 
 

• Työvaliokunnan kevään kokous kello 17.00 ke 15.4.2020. 

• Hallituksen kevään kokous kello 18.00 (ruokailu 17.30 alkaen) ma 11.5.2020. 
  
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

 

43.MUUT MAHDOLLISET ASIAT 
 
Esitys:   

 
Päätös:   

 

44.KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.41. 
  
 
 

 
 

Ari-Pekka Sirviö   Mika Haapakoski 
puheenjohtaja   sihteeri 
 
 
 
 
 
Simo Kaarre    Anna Ontero 
pöytäkirjantarkastaja   pöytäkirjantarkastaja 


