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Puheenjohtaja +Erkki Eilola 

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 Laura Salmela Oulun py 
+Jaakko Rinta-Paavola  Oulun py Maarit Pylkkö Oulun py 
+Sanna-Mari Lehmikangas Oulun py Anu Porkola Oulun py  
+Lauri Kiviniemi Muhos-Tyrnävä-Siikalatva-Utajärvi-Ii-Vaala Henri Hand Iin py 
+Olli Kaisto Raahe-Pyhäjoki  Antti Juntunen Pyhäjoen py 
+Riitta Rautio Oulainen-Haapavesi-Kärsämäki  Antti Pekkala Kärsämäen py 
+Leena Laulainen Kalajoki- Ylivieska-Alavieska-Sievi Terttu Lahdenmäki Ylivieskan py 
Jyrki Määttä  Nivala-Reisjärvi-Pyhäjärvi-Haapajärvi Marianna Hyvönen Reisjärven py 
Simo Kaarre Pudasjärvi-Taivalkoski- Kuusamo Jari Kaartinen Kuusamon py 
    

OAO – JAOS:    
+Vesa Muikkula  SKO   Juha-Pekka Sillanpää AO 
Anna Ontero  AO Tarja Jaatinen AO  
+Ari Hannus AO  Mirva Salokorpi AKOL  
+Liisa Kiviniemi  AO Ari Korhonen TOOL 
    
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 LTOL 
tiedottaja +Päivi Pyky    +Annukka Hulkkonen LTOL 
koulutustiimin vetäjä +Marja-Liisa Pietiläinen    Anitta Pakanen LTOL 
hyvinvointitiimin vetäjä +Tuovi Pasma    Jari Jokinen OAO 
alueasiamies +Ville Tertsunen    +Tuovi Pasma OAO 
sihteeri +Mika Haapakoski    Mirva Salokorpi OAO 
    +Jouko Arvo YSI 
Muut    Tuulikki Hentilä YSI 
Soolin aluetoimija +Emmi Turpeinen     +Olli Kaisto YSI 
Soolin aluetoimija +Tiia Karhu 
AO:n puheenjohtaja Jouko Karhunen 

   Katariina Kattelus 
   +Timo Kettunen 

YSI 
YSI 

YLL:n puheenjohtaja +Santeri Palviainen    +Pekka Pieskä YSI 
KLL:n yhteyshenkilö +Johanna Korkala    +Jani Siirilä YSI 
    Juhani Törmi YSI 
    +Outi Ylitapio-Mäntylä YLL 

 

http://www.oaj.fi/


80. KOKOUKSEN AVAUS 
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.02. 
 

81. 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. 

 

82. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 
 

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

 

83. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 
 

Esitys: Valitaan kokoukselle pöytäkirjantarkastajat. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa kokouksen 
ääntenlaskijoina. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa Lauri Kiviniemi ja Olli Kaisto. 
 
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Lauri Kiviniemi ja Olli Kaisto. 
 

84. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 
 

Esitys: Merkitään tiedoksi kokouksen 4/2019 pöytäkirja. 
 
Päätös: Kokouksen 4/2019 pöytäkirja merkittiin tiedoksi. 

 

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

• Tyrnävän kunnan lomautukset viikoilla 42 ja 44, yksi veso ja viimeinen koulupäivä. Tyrnävän paikallis-

yhdistykseltä on pyydetty tietoja siitä, mitä yhdistys on tehnyt lomautusten estämiseksi. Oikaisuvaati-

musta lomautuksista ei ole tehty, eikä AVIin ole tullut tietoa Tyrnävän kunnan lomautuksista.  

• Pudasjärven kaupungilla on ollut palkanmaksuvaikeuksia ja tähän liittyen on tiedustelu ovatko opetta-
jat oikeutettuja viivästyskorkoihin. 



 
VAKA 

• Tyrnävän kunnan lomautukset koskevat myös varhaiskasvatuksen opettajia. Ylittyvätkö lomautusten 
vuoksi kiintiöt ryhmissä? 

• Lumijoen kunnassa päiväkotipaikkoja on vähän ja tästä syystä subjektiivista päivähoito-oikeutta oltaisiin 
rajoittamassa 10 päivään kuukaudessa, jos toinen vanhemmista ei ole töissä tai ei opiskele. Avista on pyy-
detty lausunto asiasta, jossa todetaan että tällä hetkellä rajoittamisessa ja sen soveltamisessa ei ole huo-
mautettavaa. 

 
AMMATILLISET 

• JEDUn työnantajatapaaminen 5.11.2019 Nivalassa, koskien vuosityöaikaa ja sen soveltamista. 

• Luottamusmiesten keskustelu- ja koulutustilaisuus 5.11.2019 Oulussa. 

• OSAO YT:t päättyneet ja niiden tuloksena 2 irtisanotaan, 5 osa-aikaistetaan ja yhdelle tarjotaan irtisano-
misen vaihtoehtona toista palvelussuhdetta. 

 
YLIOPISTO 

• Yliopiston rehtoritapaamiselle yritetään löytää sopiva ajankohta. 

• Yliopistolla käynnissä YT:t ja ne koskevat yliopistopuolella 500 ja ammattikorkean puolella 200 henkilöä. 
YT:n syynä toimintojen uudelleen organisointi. 

• Valtakunnallinen verkosto Paikkari perustettu paikallisten toimijoiden tueksi. 
 
ALUEYHDISTYS 

• Sopivaa ajankohtaa kansanedustajatapaamiselle haetaan. 

• Hailuodon paikallisyhdistys selvittää miten paikallisyhdistys lopetetaan ja mihin yhdistykseen jäsenet voi-
sivat liittyä lakkauttamisen jälkeen. 

 

86. OAJ:N HALLITUKSEN ASIAT 
 

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

• KoHo irtisanoi kunnallisen pääsopimuksen 
- Super ja Tehy irtisanoivat kunnallisen pääsopimuksen 27.9.2019 päättymään 31.3.2020. Irtisanomi-
sen perusteeksi liitot ilmoittivat, että haluavat neuvotella uuden pääsopimuksen, joka mahdollistaa 
hoitoalalle oman sosiaali- ja terveysalan työ- ja virkaehtosopimuksen. 

• Yleinen neuvottelutilanne on tällä hetkellä haastava. Teknologiateollisuuden ja Teollisuusliiton neu-
votteluista ei ole tämän hetken tietojen mukaan päästy eteenpäin. KiKy hiertää. JUKOn liitoista esim. 
lääkärit nostavat työtaisteluvalmiutta. 

• Helsingin Sanomat julkaisi 15.9.2019 Tilastokeskuksen palkkarakenneaineistoon perustuvan artikkelin 
opettajien ansiokehityksestä vuosina 2011-2018. Tarkasteluajanjaksona sopimuskorotukset ovat ta-
soltaan olleet melko samanlaisia eri opettajaryhmissä, joten erot ansiokehityksessä johtuvat pääosin 
palkansaajaryhmien sisäisistä rakenteellisista tekijöistä, kuten vuosisidonnaisen lisän kertymisestä. 
Vertailu perustuu Tilastokeskuksen palkkarakennetilastoon, jossa mukana kaikki työnantajasektorit.  

• Helsingissä, Vantaalla ja Lahdessa äänestetään perusopetuksen vuosityöajan jatkamisesta tammi-hel-
mikuussa 2020. 

• Ammatillisen vuosityöaika: 
- OVTES-ammatillisista oppilaitoksista 33 ja AVAINOTES-oppilaitoksista 4 on ottanut vuosityöaikasopi-
muksen käyttöön 1.8.2019 mennessä.  
- 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. 
- Ammatillisessa vuosityöajassa vuosittainen vähimmäistyöaika on 1 500 h, perusopetuksen kokei-
lussa se puolestaan on 1 520 h. Eli arkipyhävähennys on jo huomioitu ammatillisen sopimuksessa.  

• Kilpailukieltosopimuksia selvittäneen työryhmän muistio: 
- Kilpailukieltosopimuksia käytetään nykyisin lainvastaisesti. 
- OAJ:n näkökulmasta kilpailukieltosopimukset ovat erityisesti yksityisen varhaiskasvatuksen puolella 
ongelma. 
- Esille lainsäädännöllisiä ratkaisuja, joilla voitaisiin puuttua laittomiin kilpailukieltosopimuksiin: 
- - Lakisääteinen korvausvelvollisuus. 
- - Kirjallinen selvitys erityisen painavasta syystä. 
- - Erityiskoulutuksia koskevien sopimusten rajoittaminen. 
- - Kilpailevan toiminnan tarkempi määrittely. 
- - Yhteistoimintamenettely kilpailukieltosopimusten käytön periaatteista. 
- - Kilpailukiellon rajoittaminen lomautuksen tai osa-aikaistamisen osalta. 

• OAJ on julkaissut oppaan varhaiskasvatuksen opettajien suunnittelu-, arviointi- ja kehittämistyöajan 
käyttöön sekä selvityksen työaikaa koskevien erityismääräysten toteuttamisesta kunnallisissa ja yksi-
tyisissä päiväkodeissa.  
- Opas löytyy osoitteesta https://www.oaj.fi/ajankohtaista/julkaisut/2019/hyodynna-sak-tyoaikaasi/.  
- Työaikamääräystä sovelletaan kunnallisissa päiväkodeissa paremmin kuin yksityisissä päiväkodeissa. 

• YT-menettelyt käynnissä n. 50 kunnassa. 

• OAJ:n tulo- ja palkkapoliittinen toimikunta ja JUKOn neuvottelukunnat ovat jatkaneet tulevan neuvot-
telukierroksen tavoitevalmistelua. JUKOn työelämätavoitteita on valmisteltu kahdessa työpajassa, 
joissa tavoitteiden lähtökohtina ovat olleet työ- ja vapaa-ajan yhdistäminen ja osaamisen kehittämi-
nen. 

• Työttömyyskassalakia ollaan uudistamassa Fivan tekemän aloitteen käynnistämänä. Uudistamistyö on 
nyt sovittu tehtäväksi kahdessa osassa: 
1. Asiat, joista on jo yhteisymmärrys olemassa ja STM:ssä valmisteltu hallituksen esitys käytännössä 
valmiina. 
2. Muut mahdolliset asiat, joiden valmistelu aloitetaan osapuolten ehdotusten perusteella. 

• OAJ:n näkemykset perhevapaauudistukseen: 
- Vaihtoehto 1: 5.5 + 5.5 + 5.5 -malli, jossa äidille 5,5 kk äitiysrahaa, isälle 5,5 kk isyysrahaa ja vanhem-
pien sopimuksen mukaan jommallekummalle tai jaettavaksi 5,5 kk vanhempainrahaa. 
- Vaihtoehto 2: 1 + 7 + 7 -malli, jossa molemmille vanhemmille oma 7 kk:n vanhempainrahakausi. 
Omista vanhempainrahapäivistä voisi luovuttaa 3kk toiselle vanhemmalle tai puolisolle. Lisäksi syn-
nyttävälle vanhemmalle olisi oma 1 kk:n ”raskausraha -jakso”. 

 
2. Koulutuspoliittinen edunvalvonta 

• Rinteen hallitus laatii vuoden 2020 loppuun mennessä koulutuspoliittisen selonteon, jonka tavoit-
teena on luoda tilannekuva koulutuksen ja tutkimuksen nykytilasta sekä tavoitetila. Pääpaino on 
konkreettisissa toimenpiteissä, joilla päästään koulutuspoliittisiin tavoitteisiin. Ennakkotiedon mukaan 
lokakuun lopussa alkaa kiertue, jolla kerätään palautetta eri koulutusasteilta eri puolilla Suomea. 

• Oppivelvollisuuden pidentämistä käsittelevä seurantaryhmä on asetettu ja sen on määrä aloittaa 
työnsä 7.10.2019 pidettävässä kokouksessa. Tavoitteena on antaa hallituksen esitys eduskunnalle vii-
meistään alkusyksyllä 2020. Uudistus astuisi voimaan syksystä 2021 alkaen ikäluokka kerrallaan.  
 

3. Järjestöasiat 

• Helsingin opettajien ammattiyhdistyksen ilmoitus erota OAJ Pääkaupunkiseudun jäsenyydestä 
1.1.2020.  

• Hallitus valitsi OAJ:n edustajat Akavan liittokokoukseen 26.11.2019 ja JUKOn syysliittokokoukseen. 
Lisäksi hallitus nimesi ehdokkaat Akavan ja JUKOn hallitusvaaleihin 2020-2021. 

  

https://www.oaj.fi/ajankohtaista/julkaisut/2019/hyodynna-sak-tyoaikaasi/
https://www.oaj.fi/ajankohtaista/julkaisut/2019/hyodynna-sak-tyoaikaasi/


4. Viestintäasiat 

• OAJ:n viestinnän tärkein syksyn 2019 ja kevään 2020 painopistealue on työmarkkina-asiat. Erityinen 
viestinnän aihealue on seuraava neuvottelukierros.  

 
5. Muut esille nousseet asiat 

• Valtuutettu Jouko Arvo esitti kysymyksen pääsopimuksen irtisanomisesta, eli onko vaarana että pai-
kallisia ”parempia” sopimuksia myös irtisanotaan. Pekka Pieskä vastasi tähän, että KT ei ole tällaista 
ohjeistusta antanut ja pääsopimuksen irtisanominen lakkauttaa myös nämä sopimukset. 

• Jouko Arvo nosti esille eri työttömyyskassojen fuusioitumisen ja niiden toimintamallien epäselvyydet.  
 

87. VALTUUSTOASIAT 
 
Esitys: Kuullaan valtuuston ajankohtaiset asiat.  
 
Päätös: Valtuutettu Jani Siirilä nosti esille muutamia valtuustossa esille tulleita asioita: 
 

• Opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö Anita Lehikoinen esitteli Rinteen hallituspoliittisia nä-
kemyksiä. Esille nousi mm. Islannin malli kerhoista keskelle koulupäivää, sekä oppivelvollisuuden pi-
dentäminen.  

• Neuvottelutilanne tulee olemaan vaikea. Mikä on OAJ:n järjestövalmius lakkoon ja minkä asioiden 
puolesta voidaan mennä lakkoon? 

• Lisäksi keskusteltiin kikystä osana tulevaa sopimusta. 
 

88. KOULUTUSASIAT 
 

Esitys: Koulutustiimin edustaja esittelee. 
 

• Ammatillisten luottamusmiesten koulutus 5.11.2019 Oulussa. 

• NOPE-koulutus 15.-16.11.2019 Oulussa. 

• YSIn pääluottamieskoulutus 18.11.2019 Oulussa ja 19.11.2019 Oulaisissa. 

• Eläkeinfo Oulussa keväällä 2020. 

• Valmistuvien aineenopettajien infotilaisuus siirretään keväälle 2020. 
 

Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 
 

89. HYVINVOINTITIIMIN ASIAT 
 

Esitys:  Hyvinvointitiimin edustaja esittelee. 
 

• Elokuvailta Kuusamossa 16.11.2019, Raahessa 17.11.2019, Oulussa 19.11.2019 ja Ylivieskassa 
26.11.2019. 

• Opettajien sählyturnaus Ouluhallilla 9.11.2019. 

• Karttakepin katkojaiset 30.5.2020. 
 

Päätös:  Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 
  



90. JAOSTEN ASIAT 
 

Esitys:  Kuullaan jaosten ajankohtaiset asiat.  
 

Päätös:  Kuultiin YSI-, AO- ja YLL-jaosten ajankohtaiset kuulumiset. 
 
VAKA 

• Lastentarhanopettajaliiton uudeksi nimeksi on valittu Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto (VOL). 

• Sopimustavoitteita tulevalle neuvottelukierrokselle OVTESiin siirtyminen ja palkkaohjelma. Tarvitta-
essa lakkovalmiutta löytyy. 

• Sijaisten saanti on vaikeutunut, eikä rekrystä näitä aina saada Oulussa. Varhaiskasvatuksen aloitus-
paikkoja lisätty, mutta tämä näkyy vasta 5 vuoden päästä. 

• Varhaiskasvatuksen johtajia eläköityy tulevina vuosina paljon. Lisäksi varhaiskasvatuksen opettajien 
tarve suuri. 

• Oulun SAK-työaikakyselyn tuloksia on käyty läpi, eikä joka kaikissa yksiköissä työaikaa ole noudatettu 
ohjeiden mukaisesti. 

• Lene-testien tekemisen pakollisuudesta on keskusteltu ja asia on viety johtoryhmän päätettäväksi. 
Vaka-jaos katsoo, ettei Lenen tekeminen kuulu varhaiskasvatuksen opettajien perustehtävään. 
 

91. SOOLIN ALUETOIMIJOIDEN ASIAT 
 
Esitys: Kuullaan Soolin aluetoimijoiden ajankohtaiset asiat. 
 
Päätös: Soolin uusi aluetoimija Tiia Karhu esittäytyi. Emmi Turpeinen esitteli: 
 

• Tavoitteet opettajankoulutukselle lehtisen. 

• Tavoitteet opetusharjoittelulle työryhmä perustettu. 

• Webinaari inkluusiosta tulossa 6.11.2019. 

• Soolin varapuheenjohtaja Laura Lahin on asiantuntijana tehtäessä koulutuspoliittista selontekoa.  

• Emmi Turpeinen on jättämässä Soolin aluetoimijan tehtävät alkuvuodesta. 

• Oulun opettajakoulutuksen linjat Taika ja Tekno ollaan lopettamassa. 

• Opettajakoulutuksen lähiopetuksen vähyydestä keskusteltiin ja miten asiaan voitaisiin vaikuttaa. 
 

92. EDUNVALVONTATIIMIN TÄYDENTÄMINEN 
 
Esitys:  Edunvalvontatiimissä vaihtui 3 jäsentä luottamusmiesvaalien tuloksena. Edunvalvontatiimiä ehdo-
tetaan täydennettäväksi ammatillisen toisen asteen edustajalla plm Keijo Kiviojalla.   
 
 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 

 
Päätös:  Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

 



93. VUOSIKOKOUS 
 

Esitys:  Käydään läpi järjestelyasiat: kokousaika, -paikka ja -tarjoilut, hallituksen järjestäytyminen, erovuo-
rossa olevat, toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020. Järjestämisvuorossa VAKA-jaos. 
 

• Sääntömääräinen vuosikokous to 28.11.2019 Liminganlahden koululla. 

• Vuosikokouksen aikataulu: 
17.00 valtakirjojen tarkistus. 
17.30 ruokailu ja kahvit. 
18.00 esittely. 
18.30 ryhmäkokoukset. 
19.00 vuosikokous. 

• Jaokset selvittävät erovuoroiset ja uudet ehdokkaat. 

• Hyväksytään toimintasuunnitelmat ja talousarvio vuodelle 2020. 
 

Päätös: Puheenjohtaja Erkki Eilolan johdolla käytiin läpi toimintasuunnitelmat vuodelle 2020 (ks. liite1). 
Taloudenhoitaja Juha Iisakka esitteli talousarvion vuodelle 2020 (ks. liite2). Vuosikokouksen puheenjohtajana 
toimii Limingan luottamusmies Virpi Lipsonen. Vuosikokousjärjestelyt hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

 

94. 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. Vas-
tuuhenkilön valinta esimiesjäsenistä on alueyhdistyksen tehtävä. Kokeilun rahoitus on 3000€/v ja hakemus 
tulee jättää 31.10.2019 mennessä. 
 
Päätös:  Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

 

95. 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. Tunnustuksen päättää näyttelijä Satu Tuuli Karhu. 

 

96. TIEDOKSI MERKITTÄVÄÄ 
 

Esitys: Merkitään tiedoksi 
 

• Työvaliokunnan syksyn kokous kello 17.00 to 21.11.2019. 

• Hallituksen syksyn kokous kello 18.00 (ruokailu 17.30 alkaen) to 12.12.2019. 

• Vuosikokous 28.11.2019 Liminganlahden koululla. 
  
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

  



97. MUUT MAHDOLLISET ASIAT 
 
 

98. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 20.02. 
  
 
 
 

Erkki Eilola    Mika Haapakoski 
puheenjohtaja   sihteeri 
 
 
 
 
Lauri Kiviniemi   Olli Kaisto 
pöytäkirjantarkastaja   pöytäkirjantarkastaja 


