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OAJ:n Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistys ry:n hallituksen Webex-kokous 3/2020 
 
Aika: maanantai 11.5.2020 klo 18.00   
 
https://oaj.webex.com/oaj/j.php?MTID=m520d5f4ed604482db6011d810b0bcfae  
Meeting number: 841 611 347, Password: Ce2TMXp8gw8 
 

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://oaj.webex.com/oaj/j.php?MTID=m520d5f4ed604482db6011d810b0bcfae
http://www.oaj.fi/


 

45.KOKOUKSEN AVAUS 
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.03. 
 

46.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. 
 

47.ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 
 

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

 

48.PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 
 

Esitys: Valitaan kokoukselle pöytäkirjantarkastajat. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa kokouksen 
ääntenlaskijoina. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa Ari Hannus ja Anne Niemelä. 
 
Päätös:  Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ari Hannus ja Anne Niemelä. 
 

49.EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 
 

Esitys: Merkitään tiedoksi kokouksen 2/2020 pöytäkirja. 
 
Päätös: Kokouksen 2/2020 pöytäkirja merkittiin tiedoksi. 

 

50.ALUEYHDISTYKSEN TILINPÄÄTÖS 2019 
 

Esitys: Hallitus hyväksyy alueyhdistyksen tilinpäätöksen vuodelta 2019 esitettäväksi vuosikokoukselle syk-
syllä 2020. 
 
Päätös:  Taloudenhoitaja Juha Iisakka esitteli alueyhdistyksen vuoden 2019 tilinpäätöksen (ks. liitteet 1, 2 ja 
3). Alueyhdistyksen hallitus hyväksyi tilinpäätöksen esitettäväksi vuosikokoukselle 26.11.2020. Hallituksen 
kokouksessa läsnäolleet hallituksen jäsenet allekirjoittavat tilinpäätöksen koronatilanteen takia myöhemmin, 
syksyllä tapahtuvaan tilintarkastukseen mennessä. 
 

  



51.HUONEISTOTOIMIKUNNAN TILINTARKASTAJAT VUODELLE 2020 
 

Esitys: Huoneistotoimikunnan tilintarkastajaksi Oulun py:n puolelta vuodelle 2020 on valittu Hannu Hämä-
läinen. PPAY:n puolelta tilintarkastajaksi esitetään Kari Kalevaa vuodelle 2020. 
  
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 
 

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

• YT-neuvottelut käyty tai käynnissä lähes kaikissa alueemme kunnissa. Osassa neuvotteluista kyse ko-
rona-aikaa koskevasta työn vähenemisestä. Lomautuksia on annettu varhaiskasvatuksen opettajille.  

• Muutamassa kunnassa mukana myös muut säästötoimet. Koko henkilöstöä koskevista lomautuksista 
päätetty Ylivieskassa ja Oulaisissa. 

• Alueyhdistys järjesti 14.4. ja 21.4.2020 pääluottamusmiehille ja puheenjohtajille kaksi koulutustilai-
suutta aiheina YT-neuvottelut sekä muutoksenhaku kunnallisiin päätöksin. 
 

Ammattikorkeakoulu: 
 

• Oulun ammattikorkeakoulun hallitus päätti 30.4.2020, että Oulun ammattikorkeakoulu Oy käynnistää 
YT-lain 8 luvun mukaiset neuvottelut koskien työvoiman käytön mahdollista vähentämistä taloudelli-
silla ja tuotannollisilla sekä toiminnan uudelleen järjestelyistä johtuvilla perusteilla. Alustavan arvion 
mukaan pysyvä vähennystarve on noin 40 henkilötyövuotta, joista opetushenkilöstön osuus on arvi-
olta 30 henkilötyövuotta. YT-neuvottelut päättyvät juhannukseen mennessä. 

• Pääsykokeisiin liittyvien poikkeusjärjestelyjen vuoksi kokeet osuvat opettajien vapaajaksolle, mikä 
aiheuttaa omat ongelmansa valvonnan järjestämiseen, muun muassa vapaajaksoviikon siirtämisiä, 
lisääntynyttä esimiestyötä ja työaikasuunnitelmien muutoksia. 

• Siirtyminen Sivistan työehtosopimukseen, muutto Linnanmaalle ja organisaatiomuutokset työllistävät 
Oamkin henkilöstöä ja luottamusmiesten työmäärä on selkeästi normaalitilannetta suurempi. Työsuo-
jeluun ja jaksamiseen on panostettu työsuojeluvaltuutetun johdolla se, mitä etätyöskentelytilan-
teessa on ollut mahdollista. 

 
Ammatillinen toinen aste: 
 

• Etätyö sujunut yleisesti hyvin, mutta pudokkaita on jonkin verran. Vuosityöajan soveltaminen etätyö-
hön sujunut enimmäkseen ongelmitta. Työmäärä on kasvanut. Poikkeusaika ei vaikuta valmistumi-
seen. Työnantajat huomioineet hyvin opettajien työhyvinvoinnin ja työssäjaksamisen. 

 
Yliopisto: 
 

• Opetushenkilöstö on tyytymätön siihen, että vain tutkimusansioilla on merkitystä urakehitykselle ja 
myös siihen, että kaikilta edellytetään tutkimusta, vaikka TESin mukaan näin ei ole.  

• Kasvatustieteiden tiedekunnassa myös musiikkikasvatuksen YT:n jälkipyykki puhuttaa vielä ja teettää 
työtä myös luottamustehtävissä. 

  



Työsuojelu: 
 

• OAJ:n www-sivuilta löytyvät yhteiset ohjeet turvallisen lähiopetuksen paluuseen.  
 

Muuta: 
 

• Edunvalvontahakemuslomakkeet on päivitetty ja löytyvät yhdistyksen www-sivuilta.  

• Myös poikkeustilanteiden tuki ja ohjeet on päivitetty. Tämä on poikkeusaikana erityisesti yhdistysten 
puheenjohtajille tarkoitettu työajan ostamiseen suunnattu tuki max. 8h ja 30e/h.  

 

53.OAJ:N HALLITUKSEN ASIAT 
 

Esitys: Kuullaan ajankohtaiset hallituksen asiat. 
 
Päätös: Valtuutettu Pekka Pieskä esitteli hallituksen ajankohtaiset asiat (ks. liite4). 
 

54.VALTUUSTOASIAT 

 
Esitys:  Kuullaan valtuuston ajankohtaiset asiat. 

 
Päätös: Valtuutettu Jani Siirilä kertoi valtuuston ajankohtaiset kuulumiset. Valtuuston ajankohta on siirretty 
myöhempään ajankohtaan. 
 

55.KOULUTUSASIAT 
 

Esitys: Koulutustiimin edustaja esittelee. 
 

• YT-neuvotteluista ja lomautuksista etäkoulutus alueemme kuntien YSIn puheenjohtajille ja pääluotta-
musmiehille.  

• Tenniskurssit Nallisportissa siirrettään elokuulle 2020. 

• Varhaiskasvatuksen opettajien ilta lokakuussa 2020. 

• OAJ on the road Raahessa 1.10.2020. 

• Opettajien sählyturnaus Hiukkavaaran monitoimitalossa 7.11.2020. 
 
Päätös: Puheenjohtaja Ari-Pekka Sirviö esitteli: 
 

• YT-neuvotteluista ja lomautuksista etäkoulutus alueemme kuntien YSIn puheenjohtajille ja pääluotta-
musmiehille 14.4.2020 ja 21.4.2020. 

• Tenniskurssit Nallisportissa elokuussa 2020. 

• Opiskelijainfot luokan- ja varhaiskasvatuksen, sekä aineenopettajille syyskuussa 2020. 

• Kainuun, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan työvaliokuntien syysneuvottelupäivät Rukalla 17.-18.9.2020. 

• YT-päivät Rokualla 23.-24.9.2020. 

• Varhaiskasvatuksen opettajien ilta lokakuussa 2020. 

• OAJ on the road Raahessa 1.10.2020. 

• Maailman opettajien päivä (MOP) 5.10.2020. 

• Esimieskoulutus syksyllä 2020. 

• Opettajien sählyturnaus Hiukkavaaran monitoimitalossa 7.11.2020. 

• Lakikoulutukset marraskuussa 2020.  



56.JAOSTEN ASIAT 
 

Esitys:  Kuullaan jaosten ajankohtaiset asiat.  
 

Päätös:  Kuultiin jaosten ajankohtaiset kuulumiset. 
 
YSI - Markku Maaranto esitteli: 
 

• YT-neuvottelut alueemme kunnissa. 

• Kuluneen etä- ja lähiopetuksen jakson aikana hyvin kirjavia käytänteitä toteutuksessa eri kunnissa. 
Saako päällekkäisestä työstä, eli etä- ja lähiopetuksesta korvausta? Oulu on saanut neuvoteltua tästä 
oto-korvauksen tiukoin ehdoin etäopetusjakson loppuajalle.  

• Opettajat ovat poikkeuksellisen väsyneitä poikkeusolojen ja -opetusjärjestelyiden takia. Paikallisyhdis-
tykset voisivat muistuttaa jäseniään huolehtimaan jaksamisestaan.  

• Vaaleja valmisteleva toimikunnan kokoontuminen siirtyy myöhempään ajankohtaan. 

• Oulun paikallisyhdistyksen eroilmoitus OAJ Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistyksestä. 
 
AMMATILLISET - Vesa Muikkula esitteli: 
 

• OAMK käynnistää YT-neuvottelut. 

• Etäopetukseen on siirrytty onnistuneesti ja siihen on saatu koulutusta. 

• Vuosityöaika on taipunut hyvin poikkeusaikojen opetuksen toteuttamiseen. 

• Työnhyvinvointiin on panostettu. 

• Luovilla tehty kysely vuosityöajasta. 25% on kokenut työssäjaksamisen heikentyneen vuosityöajan 
myötä. 

• Lomautuksia ei ole vielä ollut. 

• Valmistumiset tapahtuvat keväällä ajallaan. 
 

VAKA - Annukka Hulkkonen esitteli: 
 

• Varhaiskasvatuksen opettajat ovat huolissaan terveydestään epidemian vuoksi. 

• Lomautuksia ei ole vielä toteutettu. Kempele on perunut osan lomautuksista. 

• Kesälle on tulossa normaalia enemmän lapsia varhaiskasvatukseen. Oulun päiväkodit tulevat olemaan 
suuremmalla kapasiteetilla auki kesällä kuin aikaisemmin.  

• Sopimusasiat ovat kesken. 

• Syksyllä palataan subjektiiviseen varhaiskasvatukseen takaisin. 
 

57.SOOLIN ALUETOIMIJOIDEN ASIAT 
 
Esitys: Kuullaan Soolin aluetoimijoiden ajankohtaiset asiat. 
 
Päätös: Emma Määttä esitteli: 
 

• Soolin liittokokous siirtyy epidemian vuoksi. Soolin nykyisen hallituksen toimikausi päättyy 30.4.2020, 
jonka jälkeen se vastaa liittokokoukseen asti toiminnasta ja palveluiden ylläpidosta, mutta ei ota enää 
uusia järjestöllisiä tai koulutuspoliittisia linjauksia tai projekteja käsiteltäväksi. 

• Lukuhaaste toukokuussa. 

• Webinaareja on järjestetty tavallista enemmän. 

• Valmistuvien infot on saatu järjestettyä OAJ:n toimesta etäyhteyksillä. 18.5.2020 info ammatillisten 
opintojen opettajille. 



• Emma Määttä ja Tiia Karhu jatkavat aluetoimijoina syksyllä 2020 ja tulevan syksyn suunnittelu on jo 
käynnistetty. 
 

58.KOULULIIKUNTALIITON VUOSIKOKOUKSEN 2020 ALUEEN VIRALLISET 

KOKOUSEDUSTAJAT 
 

Esitys: KLL:n vuosikokoukseen alueyhdistyksen edustajina toimivat Johanna Korkala ja Esa Suhonen. Kol-
manneksi edustajaksi esitetään Päivi Koskelaa. 
 
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 
 

59.TIEDOKSI MERKITTÄVÄÄ 
 

Esitys: Merkitään tiedoksi 
 

• Työvaliokunnan syksyn kokoukset kello 17.00 to 27.8.2020, ti 13.10.2020 ja to 3.12.2020. 

• Hallituksen syksyn kokoukset kello 18.00 (ruokailu 17.30 alkaen) ti 15.9.2020, to 5.11.2020 ja to 
17.12.2020. 

• Vuosikokous to 26.11.2020. 
  
Päätös: Hyväksyttiin alustavasti esityksen mukaisesti. Varattiin muutosoikeus OAJ:n hallituksen ja valtuus-
ton kokousaikataulujen tarkennuttua. 

 

60.MUUT MAHDOLLISET ASIAT 
 
Esitys:   

 
Päätös:   

 

61.KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.07. 
  
 

 
 

Ari-Pekka Sirviö   Mika Haapakoski 
puheenjohtaja   sihteeri 
 
 
 
 

Ari Hannus    Anne Niemelä 
pöytäkirjantarkastaja   pöytäkirjantarkastaja 


