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62. KOKOUKSEN AVAUS 
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.01. 
 

63. 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. 

 

64. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 
 

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

 

65. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 
 

Esitys: Valitaan kokoukselle pöytäkirjantarkastajat. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa kokouksen 
ääntenlaskijoina. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa Jaakko Rinta-Paavola ja Sanna-Mari Lehmikangas. 
 
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jaakko Rinta-Paavola ja Sanna-Mari Lehmikangas. 
 

66. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 
 

Esitys: Merkitään tiedoksi kokouksen 3/2019 pöytäkirja. 
 
Päätös: Kokouksen 3/2019 pöytäkirja merkittiin tiedoksi. 

 

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

• Tyrnävällä kunnan henkilökunnalle tulossa 5 päivän lomautus heikon kuntatalouden vuoksi. Pääluot-
tamusmies on ollut yhteydessä asiasta OAJ:hin ja saanut sieltä neuvoja. PLM:n mukaan kaikki ei YT-
prosessissa ole mennyt oikein. 

• Suurin osa ammatillisista opettajista alueellamme on siirtynyt vuosityöaikaan. Osassa oppilaitoksista 
prosessi ei ole lähtenyt käyntiin hyvin, eikä työnantaja ole resurssoinut riittävästi opettajien tehtävien 
hoitamiseen. AO ja OAJ tulee järjestämään alueellisia koulutuksia luottamusmiehille koskien vuosityö-
aikaa ja sen seurantaa. 



• Yleissivistävällä puolella yhteissuunnitteluaika, sen soveltaminen ja seuranta ovat aiheuttanut keskus-
telua. 

• Siikalatvan kunnassa on kunnanjohtaja vaihtunut. 

• Vaalan kunnassa on opetuspuolella tapahtunut vaihdoksia ja siellä lukion rehtorin tointa tekee hen-
kilö, jolla ei ole lukion opettajan pätevyyttä. 
 

68. OAJ:N HALLITUKSEN ASIAT 
 

Esitys: Kuullaan hallituksen ajankohtaiset asiat. 
 
Päätös: Valtuutettu Pekka Pieskä esitteli: 
 
1. Sopimusedunvalvonta 

• Yleinen ja opetusalan neuvottelutilanne  
- Korotustaso määräytynee vientialojen kautta. Neuvottelevat liitot (esim. teknologiateollisuus ja Te-
ollisuusliitto) eivät tuo esille keskeneräisiä asioita. 
- Koulutetulla hoitohenkilöstöllä (KoHo) oma linja, tiedotti mm. KiKy:n osalta omalla tavalla. Tarkoitus 
oli kuitenkin tulla esille kunta-alan yhteisellä linjauksella. 
- KT:n osalta ei ole noussut mitään erityistä, vaikka vuosityöaika keskusteluttaa. Lukio kiinnostaa sen 
vuoksi, että LOPS2021 tuo uuden tavan kurssien järjestämiseen. 

• Perusopetuksen vuosityöaika 
- Vantaalla sitomattoman osuus noussut, Helsingissä ei muutoksia, Lahdessa eivät rehtorit uskalla 
käyttää sitomatonta riittävästi. 
- Jyväskylässä osalla opetustunnit vähentyneet, olisivat vähentyneet joka tapauksessa henkilökunnan 
lisäpalkkauksen vuoksi. Erikseen korvattavat tehtävät pitäisi laittaa sitomattomaan, jolloin prosentin 
pitäisi nousta. 
- Vuosityöaikakyselyssä esille tuli luottamuksen puute, osalla ei työaika tule täyteen (mm. S2-opetta-
jat), jolloin on keksitty lisää töitä. 

• Ammatillisen vta 
- OVTES-ammatillisista oppilaitoksista 33 ja AVAINOTES-oppilaitoksista 4 on ottanut vuosityöaikasopi-
muksen käyttöön 1.8.2019 mennessä. 
- Sopimuksen ongelmat tiedossa, KT:n kanssa käydyssä kehittämispäivässä tullut myös esille. 
- Sidottu/sitomaton työaika ja sen ymmärtäminen on tuonut kentällä haastetta niin työntekijöiden, 
kuin työnantajankin piirissä. 
- Yksityiset ammatilliset oppilaitokset voivat siirtyä vuosityöaikasopimukseen aikaisintaan 1.8.2019 tai 
viimeistään 1.8.2023. 1.8.2019 siirtyy 6 oppilaitosta ja tämän hetken tiedon mukaan 1.1.2020 siirtyy 5 
oppilaitosta. 

• Talouskatsaus 
- Suomen Pankki teki 1,6 % ennusteen talouskasvusta kesäkuussa. Nykyisen tiedon mukaan kasvu vain 
1,0 % luokkaa. 
- Tällä viikolla tullut uusia YT tietoja, vaikka teollisuuden uudet tilaukset kasvoivat heinäkuussa 18 %, 
teollisuustuotanto kasvoi 4 %. 
- Kuluttajien luottamus heinä- ja elokuussa oli negatiivinen, oma talous elokuussa osoitti kuitenkin 
kasvua. 
- Euroopan keskuspankki kertoo lähiaikoina oman ennusteensa. EKP jakaisi aikuisväestölle tietyn sum-
man ”helikopterirahaa”, jolla pyrittäisiin vauhdittamaan kysynnän ja inflaation kasvua. 
 

2. Koulutuspoliittinen edunvalvonta 

• Yleistä koulutuspolitiikasta 
- Hallitusohjelman linjauksia ovat oppivelvollisuuden nosto eduskuntaan 2020, jatkuva oppimisen par-
lamentaarinen työryhmä ja 2/3 tulisi olla korkeakoulututkinto 2035 mennessä. 
 



3. Järjestöasiat 

• Aluetoiminnan vaikuttavuus 
- OAJ:n toimisto selvittää vuosittain alueyhdistysten toiminnan laajuutta keräämällä tiedot koulutus-
ten ja tilaisuuksien määristä sekä taloudellisesta tilanteesta. Talouden yhdenmukaistaminen jatkuu 
vuoden 2020 alussa, kun alueyhdistykset ottavat käyttöön yhdenmukaiset tilikartat. Lisäksi alue-
asiamiehet ja alueyhdistysten puheenjohtajat käyvät aluetoimijakeskustelut OAJ:n toimiston kanssa. 
- Aluetoimijoiden kanssa yhdessä suunniteltiin neuvottelukierroksen tavoitteenasettelusta, järjestö-
valmiudesta ja tulevaisuustyöstä koostuvien jäseniltojen käytännön järjestelyt. 

• Jäseniltojen aiheena neuvottelukierroksen tavoitteenasettelu, järjestövalmius ja tulevaisuustyö. 
Jäsenillat: 
- Taivalkoski Hotelli Herkko ke 25.9.2019. 
- Ylivieska Centria to 26.9.2019. 
- Oulu Pakkalan Sali ke 16.10.2019. 
Jäsenillat Taivalkoskella 25.9.2019, Ylivieskassa 26.9.2019 ja Oulussa 16.10.2019. 

• Akavan ja JUKOn hallitusvaalit 2020-2021. 
- Hallitus päätti antaa puheenjohtaja Luukkaiselle valtuudet neuvotella ja sopia OAJ:n liittymisestä 
vaaliliittoon ja vaalirenkaaseen Akavan ja JUKOn 2020- 2021 vaalien osalta. 
- Hallitus päätti nimetä OAJ:n ehdokkaaksi JUKOn hallituksen puheenjohtajaksi Olli Luukkaisen. 

• Nenäpäiväkampanja syksyllä 2019 
- Haastetaan OAJ:n yhdistykset ja erikseen sovittavat yhteistyötahot henkilökohtaisesti mukaan. 
- Alueyhdistykset haastettu jo helmikuussa 2019. 
- Toivotaan että mahdollisimman moni yhdistys ottaisi osaa kampanjaan ja tekisi lahjoituksen OAJ:n 
nettilippaan kautta www.nenapaiva.fi/oaj. 
- Kampanjan ilme on käytettävissä OAJ-areenassa ja yhdistykset voivat käyttää materiaaleja vapaasti 
omaan viestintäänsä.  
- Kutsumme aktiivisia yhdistyksiä mukaan Nenäpäiväshow´ta seuraamaan Tampereelle 8.11.2019. 

 

69. VALTUUSTOASIAT 
 

Esitys:  Kuullaan valtuuston ajankohtaiset asiat. 
 

Päätös: Kuultiin valtuuston ajankohtaiset kuulumiset. 
 

70. KOULUTUSASIAT 
 

Esitys: Koulutustiimin edustaja esittelee. 
 

• Oulun ja Koillismaan YSIn pääluottamusmiesten koulutus Oulussa 26.8.2019. 

• Oulun eteläisen YSIn pääluottamusmiesten koulutus Oulussa 27.8.2019. 

• Työsuojeluvaltuutettujen koulutustilaisuus Oulussa 1.10.2019. 

• Ammatillisten luottamusmiesten koulutus 5.11.2019. 

• NOPE-koulutus 15.-16.11.2019 Oulussa. 

• YSIn pääluottamieskoulutus 18.-19.11.2019. 

• Eläkeinfo tulossa syksyllä 2019. 

• Aineenopettajien OAJ-info tulossa syksyllä 2019. 
 
  



Päätös: Koulutustiimin tapahtumat täydennettynä: 
 

• Oulun ja Koillismaan YSIn pääluottamusmiesten koulutus Oulussa 26.8.2019. 

• Oulun eteläisen YSIn pääluottamusmiesten koulutus Oulussa 27.8.2019. 

• Työsuojeluvaltuutettujen koulutustilaisuus Oulussa 1.10.2019. 

• NOPE-koulutus 15.-16.11.2019 Oulussa. 

• YSIn pääluottamieskoulutus 18.11.2019 Oulussa ja 19.11.2019 Oulaisissa. 

• Eläkeinfo Oulussa joulukuussa 2019. 

• Aineenopettajien OAJ-info tulossa syksyllä 2019. 
 

71. HYVINVOINTITIIMIN ASIAT 
 

Esitys:  Hyvinvointitiimin edustaja esittelee. 
 

• Taidenäyttelyn opastus Oulun taidemuseolla 5.10.2019. 

• Fatbikesafari 10.10.2019.  

• Opettajien sählyturnaus Ouluhallilla 9.11.2019. 
 

Päätös:  Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 
 

72. JAOSTEN ASIAT 
 

Esitys:  Kuullaan jaosten ajankohtaiset asiat.  
 

Päätös:  Kuultiin jaosten ajankohtaiset kuulumiset. 
 

73. SOOLIN ALUETOIMIJAN ASIAT 
 
Esitys: Kuullaan Soolin aluetoimijoiden ajankohtaiset asiat. 
 
Päätös: Soolin edustajia ei ollut paikalla. 

 

74. EDUNVALVONTATIIMIN TÄYDENTÄMINEN 
 
Esitys:  Edunvalvontatiimissä vaihtui 3 jäsentä luottamusmiesvaalien tuloksena. Edunvalvontatiimiä ehdo-
tetaan täydennettäväksi pääluottamusmies Ulla Virranniemellä (AMK/SIVISTA).   
 
 Katariina Kattelus PLM  OVTES/YSI 
 Juha Karlström PLM  OVTES/AMMATILLISET/KVTES 
 Hannu M. Heikkinen LM  SIVISTA/YLIOPISTO 
 Eija Salmi  LM  KVTES/VAKA 
 Tuovi Pasma                           TSV                                              TYÖSUOJELUASIAT 
 Pekka Pieskä     PLM     OVTES/YSI/KVTES 
 Ville Tertsunen Alueasiamies 

 



Päätös:  Ulla Virranniemi valittiin edunvalvontatiimiin esityksen mukaisesti. Muita edunvalvontatiimiin so-
veltuvia henkilöitä etsitään yhteistyössä ammatillisen jaoksen kanssa. Juha Karlström on siirtynyt muihin teh-
täviin, eli ei ole enää tiimin jäsen. 
 
 Katariina Kattelus PLM  OVTES/YSI 
 Ulla Virranniemi PLM  AMK/SIVISTA 
 Hannu M. Heikkinen LM  SIVISTA/YLIOPISTO 
 Eija Salmi  LM  KVTES/VAKA 
 Tuovi Pasma                           TSV                                              TYÖSUOJELUASIAT 
 Pekka Pieskä     PLM     OVTES/YSI/KVTES 
 Ville Tertsunen Alueasiamies 
 

75. PPAY:N TALOUDEN TERVEHDYTTÄMINEN 
 

Esitys: Työvaliokunta ehdottaa hallitukselle talouden tervehdyttämiseksi seuraavia toimenpiteitä:  
 

• Puheenjohtajalle ostetaan vain yksi työpäivä. 

• Hyvinvointitiimin toimintaa supistetaan ja tiimin palkkioita tarkastetaan. Kaikkien muiden tapahtu-
mien kuin edunvalvonta- tai järjestökoulutuksien tulee olla mahdollisimman kustannusneutraaleja. 

• Koulutussihteerin ja hyvinvointitiimin vetäjän tehtävät yhdistetään. 

• Tiedottajan tehtävän tarkastelu. 

• MOPin järjestäminen keskeytetään toistaiseksi. 

• KOPE-koulutuksia ei järjestetä toistaiseksi. 

• Tila- ja ruokailukustannukset pyritään järjestämään mahdollisimman kustannustehokkaasti. 

• Toimijakoulutusten osallistujamäärän ja kohderyhmän uudelleen tarkastelu. 

• Jäsenyhdistykset jaetaan eri kategorioihin jäsenmäärän perusteella ja jokaiselle kategorialle on maksi-
mikorvaus lobbausrahaa käytettävissä vuoden aikana seuraavasti:  
Kategoria 1: Alle 100 jäsentä (12 yhdistystä). Korvaus 300 euroa.  Yhteensä max 3600 euroa 
Kategoria 2: Alle 300 jäsentä (15 yhdistystä). Korvaus 400 euroa. Yhteensä max 6000 euroa. 
Kategoria 3: Alle 600 jäsentä (2 yhdistystä). Korvaus 500 euroa. Yhteensä max 1000 euroa. 
Kategoria 4: Yli 600 jäsentä (2 yhdistystä). Korvaus 700 euroa. Yhteensä max 1400 euroa. 
Yhteensä max 12 000 euroa vuodessa. 

• Alueyhdistys on maksanut 1 hengen huoneen lisäkorvauksen valtuutetuille laskua vastaan. Jatkossa 
esitetään korvauksen maksimääräksi 40 euroa yöltä. 

• Educaan ei kustanneta työvaliokuntaa vuonna 2020 OPI-päivien vuoksi. 

• Syysneuvottelupäivät järjestetään joka toinen vuosi. 

• Kilometrikorvausten tarkastaminen vuodelle 2020. 

• Kokouspalkkion tarkastaminen vuodelle 2020. Vuosikokoukselle ehdotetaan kokouspalkkioksi 45 eu-
roa. 

 
Päätös: Alueyhdistyksen hallitus hyväksyi seuraavat talouden toimintaa tasapainottavat toimenpiteet: 
 

• Tulevalle puheenjohtajalle ostetaan vain yksi työpäivä. 

• Koulutussihteerin ja hyvinvointitiimin vetäjän tehtävät yhdistetään ja hyvinvointitiimin toimintaa su-
pistetaan. Koulutussihteeri voi halutessaan budjetin sisällä tai kustannusneutraalisti toteuttaa muita-
kin kuin edunvalvontatapahtumia.  

• Tiedottajan tehtävä säilytetään OAJ:n ohjeiden mukaisesti. Tiedottajan toiminnan sisältöä ja vaikutta-
vuutta pyritään tehostamaan.  

• MOPin järjestäminen keskeytetään toistaiseksi. 

• KOPE-koulutuksia ei järjestetä toistaiseksi. 

• Tila- ja ruokailukustannukset pyritään järjestämään mahdollisimman kustannustehokkaasti. 



• Toimijakoulutusten osallistujamäärää ja kohderyhmää tarkastellaan tapauskohtaisesti uudestaan. 

• Jäsenyhdistykset jaetaan eri kategorioihin jäsenmäärän perusteella ja jokaiselle kategorialle on maksi-
mikorvaus lobbausrahaa käytettävissä vuoden aikana seuraavasti:  
Kategoria 1: Alle 100 jäsentä (12 yhdistystä). Korvaus 300 euroa.  Yhteensä max 3600 euroa 
Kategoria 2: Alle 300 jäsentä (15 yhdistystä). Korvaus 400 euroa. Yhteensä max 6000 euroa. 
Kategoria 3: Alle 600 jäsentä (2 yhdistystä). Korvaus 500 euroa. Yhteensä max 1000 euroa. 
Kategoria 4: Yli 600 jäsentä (2 yhdistystä). Korvaus 700 euroa. Yhteensä max 1400 euroa. 
Yhteensä max 12 000 euroa vuodessa. 

• Alueyhdistys on maksanut 1 hengen huoneen lisäkorvauksen valtuutetuille laskua vastaan. Vuoden 
2020 alusta esitetään korvauksen maksimääräksi 40 euroa yöltä. Vastaehdotuksena tälle oli nykyisen 
käytännön jatkaminen. Asiasta äänestettiin ja työvaliokunnan esitys sai äänestyksessä 12 ääntä ja vas-
taehdotus 5 ääntä. 

• Educaan ei kustanneta työvaliokuntaa vuonna 2020 OPI-päivien vuoksi. 

• Syysneuvottelupäivien järjestäminen jätettiin vielä päättämättä. Alueyhdistyksen puheenjohtajalle 
annettiin valtuudet keskustella syysneuvottelupäivien tulevaisuuden järjestelyistä muiden alueyhdis-
tysten kanssa. 

• Kilometrikorvausten osalta päädyttiin jatkaa nykyistä käytäntöä. 

• Vuosikokoukselle ehdotetaan kokouspalkkioksi 45 euroa vuodelle 2020. 
 

76. HYVÄ OPETTAJA 2019 TUNNUSTUS 
 

Esitys: Työvaliokunta valitsee saatujen esitysten pohjalta 2 ehdokasta. Tunnustus jaetaan Oulussa 
Opi-päivillä 31.1. – 1.2.2020. 
 
Päätös:  Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

 

77. TIEDOKSI MERKITTÄVÄÄ 
 

Esitys: Merkitään tiedoksi 
 

• Työvaliokunnan syksyn kokoukset kello 17.00 ti 8.10.2019 ja to 21.11.2019. 

• Hallituksen syksyn kokoukset kello 18.00 (ruokailu 17.30 alkaen) to 31.10.2019 ja to 12.12.2019. 
  
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

 

78. MUUT MAHDOLLISET ASIAT 
 

• Alueyhdistyksen puheenjohtajan tehtävä tulee hakuun tulevalle kaudelle. Hyviä ehdokkaita halutaan 
puheenjohtajavaaliin mukaan. 

  



79. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.56. 
  
 
 
 

Erkki Eilola    Mika Haapakoski 
puheenjohtaja   sihteeri 
 
 
 
 
Jaakko Rinta-Paavola   Sanna-Mari Lehmikangas 
pöytäkirjantarkastaja   pöytäkirjantarkastaja 


