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OAJ:n Pohjois-Pohjanmaan alueyhdistys ry:n hallituksen kokous 5/2022 
 
Aika: maanantai 19.9.2022 klo 17.30   Paikka: Asemakatu 22 A, 90100 Oulu  
 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODNjYjc0NGEtMGM3Ni00YjIxLTk0ZmYtZ-
GQzNDRkMGYxYjhj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ace00607-11d9-4fc5-9a7b-
f4151b298856%22%2c%22Oid%22%3a%221726f29c-75fd-4014-8a53-20846884b801%22%7d 
 

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 2   
 
Puheenjohtaja +Ari-Pekka Sirviö 

JÄSEN YHDISTYS VARAJÄSEN YHDISTYS 

YSI – JAOS: 
+Markku Maaranto 

 
Liminganseutu-Siikajoki-Kempele 

 
Manu Vähäsalo 

 
Kempeleen py 

+Katri Kanniainen-Risto Siikajoki-Liminganseutu-Kempele Anne Heilala Siikajoen py 
Miikka Mattila Tyrnävä-Muhos-Utajärvi-Siikalatva-Ii-Vaala Toni Väyrynen Muhoksen py 
+Henna-Riikka Ylitalo Ii-Tyrnävä-Muhos-Utajärvi-Siikalatva-Vaala Tiina Meriläinen Vaalan py 
+Katri Pappila Kärsämäki-Oulainen-Haapavesi Riitta Rautio Oulaisten py 
+Olli Kaisto Raahe-Pyhäjoki Johanna Karjaluoto-Pisilä Pyhäjoen py 
Hanna Siltakoski Kalajoki-Sievi-Ylivieska-Alavieska +Jaana Matikainen Ylivieskan py 
+Markku Mäkelä  Haapajärvi-Nivala-Reisjärvi-Pyhäjärvi Marianna Hyvönen Reisjärven py 
Simo Kaarre Pudasjärvi-Taivalkoski-Kuusamo Tuulikki Hentilä Kuusamon py 
    

OAO – JAOS:    
Samuli Vitikka AO   +Juha-Pekka Sillanpää AO 
Anna Ontero AO Tarja Jaatinen AO 
Vesa Muikkula SKO   Mirva Peltokangas AKOL 
+Ari-Pekka Sirviö AO  Liisa Kiviniemi AO 
    
VAKA – JAOS:    
Virpi Lipsonen Liminganseudun py  Tuija Halonen Liminganseudun py 
 

YLL – JAOS: 
   

+Outi Ylitapio-Mäntylä YLL Enni-Mari Ylikörkkö YLL 
 

Hallituksen ulkopuoliset toimihenkilöt    Valtuutetut  
taloudenhoitaja +Juha Iisakka    Juha-Pekka Sillanpää OAO 
toimistosihteeri +Päivi Pyky    Ari-Pekka Sirviö OAO 
koulutusvastaava +Marja-Liisa Pietiläinen    +Erkki Eilola YSI 
hyvinvointitiimin vetäjä Hanna Siltakoski    Tuulikki Hentilä YSI 
alueviestijä +Emma Määttä    Pekka Pieskä YSI 
alueasiantuntija +Ville Tertsunen    +Riitta Rautio YSI 
sihteeri +Mika Haapakoski      
   
Muut   
Soolin aluetoimija Laura Walta   
Soolin aluetoimija +Samuli Rysä   
KLL:n yhteyshenkilö +Salli Mattila   
OAJ:n hallituksen jäsen ja YLL:n puheenjohtaja Santeri Palviainen   
Alueellisen esimiestyön vastuuhenkilö Teemu Heikkinen   
Katariina Kattelus  
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81.KOKOUKSEN AVAUS 
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.33. 

 

82.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. 

 

83.ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 
 

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
 
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

 

84.PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 
 

Esitys: Valitaan kokoukselle pöytäkirjantarkastajat. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa kokouksen 
ääntenlaskijoina. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa Simo Kaarre ja Juha-Pekka Sillanpää. 
 
Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Outi Ylitapio-Mäntylä ja Markku Maaranto. 
 

85.EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 
 

Esitys: Merkitään tiedoksi kokousten 3/2022 ja 4/2022 pöytäkirjat. 
 
Päätös: Kokousten 3/2022 ja 4/2022 pöytäkirjat merkittiin tiedoksi. 

  

86.OPI 23-PÄIVIEN TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA  
 
Esitys: Opi-toimikunnan puheenjohtaja Kai Lotvonen esittelee asiakohdan. 
 
Esitys: Opi-toimikunnan puheenjohtaja Kai Lotvonen esitteli Opi23:n www-sivut ja tapahtuman tämänhet-
kisen tilanteen, sekä läpikävi OPI-23 -toimintasuunnitelman (ks. liite1) ja OPI-23 -talousarvioesityksen (ks. liite 
2). 

  



87.EDUNVALVONTA-ASIAT 
 
Esitys:  
 
Päätös:  Alueasiantuntija Ville Tertsunen esitteli. 
 

• ”Koulutuksella tulevaisuudenkestävä Suomi” -kiertue koulutuskuntayhtymä JEDUssa 15.2.2023 yhteis-
työssä JAMPAn, JEDUn ja Nivalan paikallisyhdistyksen kanssa. 

• Perhevapaauudistus heijastelee alalle syntyneisiin sopimuksiin. 
 

YSI:  

• Kiertävän opettajan määrityksen muuttuneet 1km -> 2km ja tämä on heikentänyt joidenkin opettajien 
tilannetta. Tuntiopettajat mukana myös perusopetuksen ja lukion osalta. 

• Vapaan sivistystyön tuntiopettajien osalta sopimus muuttui 6km -> 20km, mutta useissa kunnissa on 
tehty paikallisia sopimuksia ns. vanhan mallin mukaisesti. Näin saadaan turvattua mm. kansalaisopis-
ton opetus. 

• Perusopetuksen digitutor-sopimus on päättynyt, korvattavissa maksimissaan 76 oppituntien vaihtami-
sella. 
 

VAKA:  

• Kolmitasoisen tuen lakiuudistus ja siihen liittyvät uudistukset ovat kunnissa alkaneet. 

• Vasu-uudistukset tekeillä lain myötä. 

• Varhaiskasvatuksen sosionomin työnkuva on parhaillaan työn alla kunnissa. 

• Sijaisten ja vakituisten työntekijöiden löytäminen vaikeaa. Pitkiinkään sijaisuuksiin ei tahdo löytyä pä-
teviä hakijoita. 

• Veoja joudutaan hankkimaan mm. ostopalveluna. 
 

AMMATILLISET:  

• JEDUssa uusi yhtymäjohtaja. 

• Tarve vähentää kiinteistöjä ja siirtää opetusta enemmän työelämään. 

• Brahessa uusi pääluottamusmies Minna Nurmela. 
 

OAMK:  

• YT-toiminnalle pyritään asettamaan raamit oppilaitoksissa.  
 

YLIOPISTO: 

• Etätyöpistekokeilun myötä osa haluaisi jatkaa etämallilla. Kysely henkilökunnalle mm. kasvatustietei-
den tiedekunnassa. 

• Peppi -lukujärjestysohjelma ei oikein toimi. 
 

TYÖSUOJELU JA TYÖHYVINVOINTI:  

• OAJ:n valtakunnalliset KIILA-kuntoutukset tulossa pääluottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille 
vaka- että alkuopetuksen puolelle. 

• 1.8.2022 koulujen työrauhaan ja kurinpitosäädösten täsmennykset. Opiskelijan velvollisuuksiin vaati-
mus syrjimättömyydestä. Opettajan ja rehtorin ilmoitettava alle 18-vuotiaan huoltajalle epäilty kiu-
saaminen, häirintä, väkivalta, syrjintä oppimisympäristössä ja koulumatkalla. 

• Tuovi Pasma toimii OAJ:n työhyvinvointiryhmän jäsenenä kaudella 2022-2024.  
 

  



88.OAJ:N HALLITUKSEN ASIAT 
 

Esitys: Kuullaan ajankohtaiset hallituksen asiat. 
 
Päätös: Puheenjohtaja Ari-Pekka Sirviö esitteli Pekka Pieskän tiivistelmän (ks. liite 3) OAJ:n hallituksen asi-
oista. 

 

89.KOULUTUS- JA HYVINVOINTITIIMIN ASIAT 
 

Esitys: Koulutustiimin edustaja esittelee. 
 

• Pohjoisten alueiden syysneuvottelupäivät ja työvaliokunnan seminaari Kajaanissa 30.9.-1.10.2022. 

• Alueelliset yhteistoiminnan neuvottelupäivät (Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu) 3.-4.10.2022. 

• Maailma opettajien päivänä striimattu luento 5.10.2022. Varsinainen MOP-tapahtuma 8.10.2022. 

• Työvaliokunnan talousseminaari 15.10.2022. 

• Lakikoulutus Lapin järjestämänä syysloman jälkeen. 

• OAJ Pohjois-Pohjanmaan kansanedustajatapaaminen Helsingissä 10.11.2022. 

• Eläkekoulutus yhdessä Lapin ja Kainuun kanssa 10.11.2022. 

• Sählyturnaus Hiukkavaaratalolla 12.11.2022. 

• AO:n valtakunnallinen opintopäivä ja vuosikokous Oulussa 19.-20.11.2022. 

• Vaikuttaja- ja vaalikoulutus yhdessä Kainuun kanssa 22.11.2022. 

• OPI23-päivät Oulussa 3.-4.2.2023. 

• Koulutuksella tulevaisuuden kestävä Suomi -kiertue Nivalassa 15.2.2023. 

• Jatko-Nope -koulutus alueyhdistyksen jäsenille vuoden 2023 alussa. 
 
Päätös: Koulutusvastaava Marja-Liisa Pietiläinen esitteli asiakohdan. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

 

90.JAOSTEN ASIAT 
 

Esitys:  Kuullaan jaosten ajankohtaiset asiat.  
 

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

• OPI-päivistä tiedotettiin ja useassa kunnassa otettu opettajien VESO-ohjelmaan. 

• Alueasiantuntija kävi läpi ajankohtaisia asioita: 
- 1.10. järjestelyerä ei vaadi kunnissa toimia, mutta jo tulleista korotuksista on syytä muistuttaa jäse-
niä ja tarkistaa niiden oikeellisuus. 
- Perhevapaauudistus tullee aiheuttamaan kyselyjä, varsinkin pääluottamusmiesten on syytä ottaa 
asiasta selvää. 
- Kiertävän opettajan korvattavan työpisteiden välisen matkan pituus on uudessa sopimuksessa pi-
dentynyt 1km -> 2km. 

• OAJ:n hallituksen jäsen Pekka Pieskä esitti hallituksen tiivistelmän (ks. liite3). 

• Ajankohtainen koulutustarjonta käytiin läpi: 
- Alueyhdistyksen järjestämä MOP-tapahtuma tuli nopeasti täyteen. 
- Sählyturnaus 12.11.2022. 
- Vaikuttaja-koulutus. 
- OAJ:n uuden puheenjohtajan vierailu Nivalassa. 
- Alueasiantuntija muistutti koulutusinfojen välittämisestä jäsenistölle. 

• YSI-jaos kannattaa toimistosihteerin palkan korottamista. 



• Kuulumisia kunnista. 
- Sijaisia ei tahdo löytyä, ohjaajistakin joissain kunnissa pula. 
- Valmistavaan opetukseen (ukrainalaiset) on tullut useissa kunnissa ryhmiä ja on saatu päteviä opet-
tajia, jopa TVA-korvauksia. 

 
YLL-jaoksen vetäjä Outi Ylitapio-Mäntylä esitteli: 

• Etätyöskentelykokeilun jälkeen on kartoitettu työpisteitä tarvitsevien määrää. Kaikille tarvitseville py-
ritään takaamaan oma työpiste kampukselta. Kyseessä myös talouden sopeuttamistoimi. 

• Jäsenten aktivointia mietittiin ja mitä toimintaa jäsenistölle tarjottaisiin. 

• OKM on käynyt valtakunnallisesti vierailuilla yliopistoissa. Oulun yliopistolla omaa henkilökunnan 
edustajaa ei kutsuttu tapaamiseen vierailun aikana. 

• Lääketieteellisen tiedekunnan taloustilanne on haastava. 
 

AO-jaoksen jäsen Juha-Pekka Sillanpää esitteli: 

• Käytiin läpi kierros oppilaitosten ajankohtaisista asioista. 

• Tuovi Pasma kertoi OAO:n valtakunnalliset asiat. 
- Perehdytys - Buustaa parempi perusta -henkilöstökoulutusmateriaali on julkaistu! Se on tuotettu 
OAJ:n työhyvinvointirahaston tuella ja on ladattavissa maksutta työpaikan käyttöön. 
- OAJ:n työhyvinvointityöryhmän varapuheenjohtaja toimii Tuovi.  
- OAO:n ja valtakunnallisten yhdistysten yhteisen koulutuksen päivänmäärä 27.-29.7.2023. 
- Järjestöakatemiaan haku 18.9.2022 asti. 
- Educa 2023 toteutuu. 
- Ammatillisten eduskuntavaalitavoitteet hyväksytään yhdessä muiden koulutusasteiden tavoitteiden 
kanssa OAJ:n hallituksessa ensi viikolla. OAO järjestää vaikuttamistilaisuuden Akavatalolla. 

• Sivistan uudessa OTES sopimuksessa on heikennetty vapaajaksojen palkkausta. Palkkaa leikataan ta-
pauksissa, joissa opettaja on hakenut harkinnanvaraista työvapaata, opintovapaata tai vuorotteluva-
paata. Ammatilliset opettajat AO ry pitää tärkeänä, että oppilaitoksissa seurataan paikallisia toteutus-
malleja ja järjestelyjä. 

• Opetusalan sopimusten ensimmäisten järjestelyerien neuvottelut ovat ajankohtaisia. Pääluottamus-
miesten on hyvä huolellisesti valmistautua neuvotteluihin. Luottamusmiesten, kunnissa ja kaupun-
geissa, on pidettävä huolta siitä, että myös ammatilliset opettajat saavat oikeudenmukaisen osuuden 
palkankorotuseristä. 

• Pääluottamusmiesten on tärkeää käydä neuvottelut järjestelyerien jakamisesta työnantajan kanssa ja 
jos ei päästä sopimukseen, on tehtävä erimielisyyspöytäkirjat. 

 

91.ALUEVIESTIJÄN ASIAT 
 
Esitys:  Kuullaan alueviestijän ajankohtaiset asiat.  

 

Päätös:  Alueviestijä Emma Määttä kertoi alueyhdistyksen Facebook-sivujen kattavuuden olevan yli 1000 
aktiivista seuraajaa. Paikallisyhdistykset ovat hyvin jakaneet alueyhdistyksen postauksia. Facebookia käyttävät 
iäkkäämmät jäsenet ja Instagramia nuoremmat. 

 

92.ALUEELLINEN ESIMIESTYÖHANKE 
 
Esitys:  Alueellisen esimiestyön vastuuhenkilö Teemu Heikkinen kertoo hankkeen kuulumiset.  
 
Päätös: Teemu Heikkinen ei päässyt osallistumaan kokoukseen. 
 



93.SOOLIN ALUETOIMIJOIDEN ASIAT 
 
Esitys: Kuullaan SOOLin aluetoimijoiden ajankohtaiset asiat. 
 
Päätös: Samuli Rysä esitteli: 
 

• SOOLin uusi toiminnanjohtaja on Riku Oras. 

• SOOL on tehnyt kannanoton opettajienkoulutuksen rahoituksen turvaamiseksi. 

• SOOLin järjestökurssi 15.-16.10.2022. 

• Talvipäivien suunnittelutoimikuntaan kuuluu 15 jäsentä, johon tullaan hakemaan paria uutta jäsentä. 
Majoituskouluja kartoitetaan tällä hetkellä. Suunnittelutoimikunta ottaa yhteyttä alueyhdistyksen pu-
heenjohtajaan siitä, miten alueyhdistys osallistuisi talvipäivien toteutukseen. 

• Oulussa kampuksella uudet opiskelijat. Opetusta toteutetaan hybridi-mallilla. 

• SOOL on fuksitapahtumissa mukana. 

• SOOLin aluetoimijat ovat pitäneet pienryhmissä infoja ja hankkineet uusia jäseniä. 

• MOP järjestetään 4.10. kampuksella tiedekunnan aulassa. Tarjolla kahvia ja pullaa ja ständejä. Alueyh-
distys/OAJ osallistuu tapahtumaan mukaan. Pubivisa illalla Letkunpuiston Helmessä. 

• Kaiken kaikkiaan opiskelijoilla hyvä meininki kampuksella. 
 

94.PÄÄLUOTTAMUSMIESTEN JA TYÖSUOJELUVALTUUTETTUJEN TYÖNOHJAUS 
 

Esitys: Alueasiantuntija esittelee asian. 
 
Päätös: Rahastolle tehtiin anomus, joka hyväksyttiin. Työnohjaus aloitettiin ehdollisesti jo helmikuussa, ja 
23 sai työnantajalta luvan osallistua hankkeeseen työajalla. Alueelliset ryhmät on perustettu keskuspaikkoina 
Nivala ja Oulu. Työsuojeluvaltuutetuilla ja pääluottamusmiehillä on omat ryhmät. Aloituspalaveri on jo pi-
detty, loppuvuoden aikana pidetään kolme ohjauskertaa, kuten myös ensi vuoden alussa. Projekti päättyy 
maaliskuussa, kyselyt työnohjauksesta maaliskuussa ja loppuraportti keväällä. 

 

95.TOIMISTOSIHTEERIN PALKAN TARKISTUS 
 
Esitys: OAJ Pohjois-Pohjanmaan toimistosihteerin palkkaa on korotettu viimeksi 1.1.2019, jolloin palkkaa 
korotettiin 3,5 %, koska palkan jälkeenjääneisyyttä ei oltu korjattu kolmeen vuoteen. 
 
OAJ:N TOIMISTON TYÖNTEKIJÖIDEN YLEISKOROTUKSET 1.1.2019 JÄLKEEN: 
1.4.2019 1,5 % 
1.9.2020 1,3 % 
1.8.2021 1,2 % 
1.5.2022 2 % 
 
YHTEENSÄ KUMULOITUNUT KOROTUS 1.4.2019 ALKAEN OAJ:N TOIMISTOSSA: 6,13 % 
 
Koska OAJ Pohjois-Pohjanmaan toimistosihteerin palkan korotukset ovat jääneet tekemättä ja niitä on vaikea 
tehdä takautuvasti, sekä koska toimistosihteerille ei makseta esimerkiksi iltatöistä aiheutuvia haittalisiä, esi-
tän, että toimistosihteerin palkkaa korotetaan 7 % alkaen takautuvasti elokuusta 2022. 
 
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 

 



96.TIEDOKSI MERKITTÄVÄÄ 
 

Esitys: Merkitään tiedoksi 
 

• Työvaliokunnan syksyn kokoukset kello 17.00 ma 17.10.2022 ja ma 28.11.2022. 

• Hallituksen syksyn kokous kello 17.30 to 3.11.2022 ja to 15.12.2022. 

• Vuosikokous to 24.11.2022, jaokset kello 17.00, kokous kello 18.00. 
  
Päätös: Merkittiin tiedoksi. 

 

97.MUUT MAHDOLLISET ASIAT 
 
Esitys:    

 
Päätös:  KLL:n yhteyshenkilö Salli Mattila kertoi 12.11.2022 Hiukkavaaratalolla pidettävän sählyturnauksen 
järjestelyistä. 

 

98.KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.22. 
 

 
 
 

Ari-Pekka Sirviö   Mika Haapakoski 
puheenjohtaja   sihteeri 
 
 
 
 

Outi Ylitapio-Mäntylä   Markku Maaranto 
pöytäkirjantarkastaja   pöytäkirjantarkastaja 


