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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 Mervi Kemppainen  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 
Auli Satokangas Oulainen-Haapavesi-Kärsämäki  Sinikka Vanha Oulaisten py 
+Antti Pekkala 
+Leena Laulainen 

läsnäolo-oikeudella ilman äänioikeutta 
Kalajoki- Ylivieska-Alavieska-Sievi 

Riitta Rautio 
Terttu Lahdenmäki 

Oulaisten py 
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 Sirpa Karjalainen  AO  
Aki Leppälä  AKOL  Keijo Kivioja AKOL  
+Liisa Kiviniemi  AO Ari Korhonen TOOL 
    
LTO – JAOS:    
+Anne Niemelä Oulun py  Anne Neitola Oulun py 
Annukka Hulkkonen Oulun py Eija Alatarvas Oulun py 
 

YLL – JAOS: 
   

Santeri Palviainen YLL +Juha Iisakka 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 
AO:n puheenjohtaja Jouko Karhunen Katariina Kattelus YSI 
KLL:n yhteyshenkilö +Johanna Korkala Timo Kettunen YSI 
 +Pekka Pieskä YSI 
 +Jani Siirilä YSI 
 +Juhani Törmi YSI 

http://www.oaj.fi/


98. KOKOUKSEN AVAUS 
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 18.05. 
 

99. LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 
 

Alueyhdistyksen sääntöjen mukaan hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan vara-
puheenjohtajan kutsusta kokouksiin, joita pidetään tarpeen mukaan. Kokous on päätösvaltainen, jos puheen-
johtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet jäsenistä on läsnä.  
 
Auli Satokangas ja Sinikka Vanha ovat siirtyneet eläkkeelle ja tästä johtuen Oulainen-Haapavesi-Kärsämäki 
poolia edustavat Antti Pekkala ja varalla Riitta Rautio ilman äänioikeutta vuoden loppuun saakka.  Uudet halli-
tuksen jäsenet ja varajäsenet valitaan vuosikokouksessa 28.11.2018 ja ne astuvat voimaan vuoden 2019 alus-
ta. 
 
Esitys: Merkitään kokouksen osallistujat ja todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 
Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Merkittiin kokouksen osallistujat. 

 

100.  ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 
 

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

101.  PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 
 

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

102.  EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 
 

Esitys: Merkitään tiedoksi 4/2018 ja 5/2018 kokousten pöytäkirjat. 
 
Päätös: Kokousten 4/2018 ja 5/2018 pöytäkirjat merkittiin tiedoksi. 

  



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

• AVI-tapaaminen 30.11. jossa käsiteltävinä aiheina olivat, opettajien saatavuus, psykologien ja vaka-
erojen puute, opetukseen kohdistuvat väkivalta ja uhkatilanteet ja sisäilma-asiat. 

• Juha Iisakka esitteli 10.12. Oulussa pidetyn Lapin, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan korkeakoulutapaa-
misen keskeiset aihealueet. Uutta tapaamista suunnitellaan ensi vuodelle. 

• Raahen vuosityöajan käyttöönoton seurantapalaveri pidettiin 13.11. Siirtyminen vuosityöaikaan men-
nyt hyvin, vaikka sopimuksen soveltamisessa ja seurantajärjestelmän toimivuudessa on ilmennyt on-
gelmia. Seuraava palaveri  on tulossa huhti- toukokuussa. 

• Elukiosopimusta käsittellään elukion johtoryhmässä 14.12. 

• Vapaan sivistystyön neuvotteluoikeuksien kirjavuudesta keskusteltiin. 

• Tyrnävän ruokailuoikeuspäätöksestä yhdistys teki oikaisuvaatimuksen, mutta kunta ei hyväksynyt sitä. 
Asiasta on keskusteltu myös AVIn kanssa ja tilannetta tullaan seuraamaan. Ruokailuoikeuden muutos 
astuu voimaan vuoden alusta. 

• Kuultiin viimeisimmät käänteet Kärsämäen rehtorivalinnoista. Yt-neuvottelulakia ei ole noudatettu 
kyseissä prosessissa. 

• Asko Pekkarisen jää pois edunvalvontatiimistä ja tiimiä tullaan täydentämään tammikuussa. 

• Alueyhdistyksiä velvoitettiin lähettämään nopealla varoitusajalla 3 ammatillistaopettajaa reformin 
toimeenpanoa koskevaan keskustelutilaisuuteen 12.12., jossa paikalla mm. AO:n puheenjohtaja Jouko 
Karhunen. 

 

104.  OAJ:N HALLITUKSEN ASIAT 
 

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

• Työsopimuslain ja työttömyysturvalain muutos henkilöperusteiseen irtisanomiseen. Maan hallitus an-
toi lakiesityksen eduskunnalle 8.11. ja sen on tarkoitus tulla voimaan 1.7.2019. 

• Yhteistoiminnasta annetun lain toimivuudesta tehty selvitys luovutettiin työministeri Jari Lindströmil-
le. Selvityksessä esitetään yhteistoimintalain kehittämistä siten, että työvoiman vähentämistilanteita 
koskeva sääntely siirretään työsopimuslakiin ja korvataan nykyinen yhteistoimintalaki lailla yrityksen 
toiminnan ja henkilöstön kehittämisestä. Työministeri tulee asettamaan tämän vuoden aikana kolmi-
kantaisen työryhmän valmistelemaan uudistusta. 

• OVTES perusopetuksen vuosityöaikakokeilujen tilanne. 

• Espoossa on laadittu paikallinen työ- ja virkaehtosopimus, joka koskee esiopettajien työaikakokeilua 
1.1.2019-31.7.2020. Kokeilua varten on perustettu ohjausryhmä. 

• OVTES- ja AVAINOTES ammatillisten oppilaitosten vuosityöaikaan siirtymisen tilanne.  

• Vastauksessaan kirjalliseen kysymykseen opettajien sijaiskäytäntöjen vaikutuksista oppilaiden koulu-
päivän turvallisuuteen ja oppimiseen opetusministeri korostaa, että toisen luokasta huolehtiminen 
oman työn ohella on rajattava ainoastaan yllättäviin ja äkillisiin tilanteisiin. Se ei voi olla vakiintunut 
menettelytapa. 

• THL julkisti terveet tilat 2028 -toimenpideohjelman 31.10.2018. 

• OAJ:n työhyvinvointiryhmä on tekemässä työkalua paikallisen päätöksenteon avuksi kasvatus-, koulu-
tus- ja tutkimusalan työhyvinvointivaikutusten arviointiin.  

• Yliopiston harjoittelukoulujen järjestelyerien jakamista koskevat neuvottelut. 



• Sivistan yksityisen opetusalan ammatillisten oppilaitosten työaika- ja palkkausjärjestelmän kehittämi-
seen on varattu kaksi järjestely-/paikallista erää 1.1.2019 0,5 % sekä 1.6.2019 0,85 %. Sopimus allekir-
joitettiin 19.11.2018. 

• Kunnallisen ja yksityisen eläkejärjestelmien erillisyydestä on käynnissä selvitys. Suunnitteilla on järjes-
telmien yhdistäminen kunnallisen järjestelmän rahoituspohjan varmistamiseksi. 
 

2. Koulutuspoliittinen edunvalvonta 

• Lukion rahoitusjärjestelmän uudistaminen. OKM on asettanut työryhmän selvittämään lukiokoulutuk-
sen erilaisia rahoitusmallivaihtoehtoja. Työryhmän toimikausi käynnistyy marraskuussa ja päättyy 
30.6.2019. 

• Yliopistotutkinnon rakenteen muuttaminen. Ylioppilastutkintoa suorittavan kokelaan olisi suoritettava 
viisi koetta, joihin sisältyy äidinkielessä ja kirjallisuudessa järjestettävä koe sekä kokelaan valinnan 
mukaan vähintään kolme koetta ryhmästä, johon kuuluvat matematiikassa, toisessa kotimaisessa kie-
lessä, vieraassa kielessä ja reaaliaineessa järjestettävä koe. Kokelas päättäisi itse, minkä viidennen ko-
keen suorittaa. Ehdotettu rakenne koskisi kokelaita, jotka aloittavat ylioppilastutkinnon suorittamisen 
kevään 2021 tutkintokerralla tai sen jälkeen. 

• Sote- ja maakuntauudistus on yksi tämän hallituskauden suurimmista uudistushankkeista. Toteutues-
saan maakuntauudistus uudistaa myös kuntakenttää, sillä kunnilta lähtee sen myötä merkittävä osa 
niiden rahoituksesta. 

• Oppimisen ja koulunkäynnin tuen eli kolmiportaisen tuen kehittämislinjaukset. Monien, mm. OAJ:n 
selvitysten mukaan kolmiportainen tuki ei toimi lainsäätäjän tarkoittamalla tavalla. Tarkoituksena on 
tehdä esitykset siitä, miten pedagogisia asiakirjoja voidaan yksinkertaistaa ja minkälaisia lakimuutok-
sia se edellyttää. 
 

3. Järjestöasiat  

• OAJ on the Road 2019 paikkakunnat ja päivämäärät. 

• MOP-päivä 4.10.2019. 

• Kehittämispäälliköksi edunvalvontaosastolle on valittu Jaakko Salo. 

• Kanslian kehittämispäällikön määräaikaiseen tehtävään on valittu Juha Makkonen. 

• Koulutuksen arviointineuvoston on avannut avoimen verkkokyselyn, johon voi kertoa mitä kohteita 
KARVIn tulisi arvioida seuraavalla toimikaudellaan 2020-2023. 

 

105.  VALTUUSTOASIAT 
 

Esitys:  Kuullaan valtuuston ajankohtaiset asiat. 
 

Päätös: Valtuutettu Jani Siirilä esitteli: 
 

• OAJ:n valtuusto kokoontui syyskokoukseen 21. - 22.11., jonka avasi Olli Luukkainen.  Valtion terveh-
dyksen kokoukseen toi perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko, joka korosti että opettajalla 
pitäisi olla aikaa keskittyä ydintehtäväänsä. Kokouksessa OAJ:n valtuusto hyväksyi järjestön toiminta-
suunnitelman vuosille 2019–2020 ja ensi vuoden talousarvion.  

• Liikuntapalkinto Ollin kiulu meni Pirkanmaalle. 

• Edunvalvontaan asetettiin kolme teemaa: 
1. Työhyvinvointi ja työssäjaksaminen: Valtuutetut olivat huolissaan opettajien työtaakasta eri koulu-
asteilla. 
2. Neuvottelutavoitteet: Seuraavalle neuvottelukierrokselle asetettiin toiveita mm. palkkauksen, re-
surssien, edunvalvonnan ja kolmiportainen tuen suhteen. 
3. Työaika: Vuosityöajasta keskusteltiin ja peräänkuulutettiin kriittistä ja monipuolista analysointia 
uusia asioita kokeiltaessa. 

• Talousarvio vuodelle 2019 hyväksyttiin, sekä läpikäytiin välitilinpäätös. Jäsenmaksu pidetään entisellä 
tasolla. Valtuustolle varattiin rahaa kokouspalkkiota varten. 



• Edunvalvontapuolella esitettiin, kikystä pitäisi luopua ja OAJ:n tulisi ajaa asia aktiivisesti. 

• Olli Luukkaisen syyskokouksen puheenvuorossa esitteli, kuinka syntyvyys on laskussa Suomessa ja mi-
tä vaikutuksia sillä tulee olemaan opetuksen järjestämiseen tulevaisuudessa. 
 

106.  KOULUTUSASIAT 
 

Esitys: Koulutustiimin edustaja esittelee. 
 

• Kainuun ja Lapin alueyhdistysten kanssa on suunnitteilla yhteinen toimijakoulutus paikallisyhdistysten 
puheenjohtajille, sihteereille ja taloudenhoitajille 8.-9.2.2019 Oulussa. 
 

Päätös:  Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 
 

107.  HYVINVOINTITIIMIN ASIAT 
 

Esitys:  Hyvinvointitiimin edustaja esittelee. 
 
Päätös:  Tuovi Pasman kertoi hyvinvointitiimin järjestämien tapahtumien osallistujamääristä ja tulevan vuo-
den suunnitelmista. Johanna Korkala kertoi, että opesähly järjestetään 9.11.2019. 

 

108.  JAOSTEN ASIAT 
 

Esitys:  Kuullaan jaosten ajankohtaiset asiat.  
 

Päätös:  Kuultiin jaosten kuulumiset. 
 

109.  SOOLIN ALUETOIMIJAN ASIAT 
 

Esitys: Kuullaan Soolin aluetoimijan ajankohtaiset asiat. 
 
Päätös: Soolin aluetoimija Emmi Turpeinen esitteli: 
 

• Sool täyttää ensi vuonna 60 vuotta. Juhlavuotta julistetaan Educassa ja kakkukahveilla opiskelupaik-
kakunnilla. 

• Sool oli mukana Nenäpäiväkampanjassa yhdessä OAJ:n kanssa ja lahjoitussumma kampanjaan oli 
45000e. 

• Eduskuntavaalipäivä tulossa ensi vuonna, jossa Sool mukana. 

• Soolin talvipäivät Raumalla 22. – 24.2.2019. 
 
 
 
 
 
 



110. TOIMISTOSIHTEERIN PALKAN KOROTTAMINEN TAMMIKUUN 2019 ALUSTA 
 
Esitys: Toimistosihteerin palkan korottaminen tammikuun 2019 alusta 3,5 %:lla (87,50€/kk).  
Perusteet: Erinomainen työpanos, kehittynyt tehtävässään ja työn vaativuus on lisääntynyt (esim. koulutus-
tiimin uusi rakenne ja tietosuoja-asiat). Palkkaa ei ole myöskään tarkistettu toimistosihteerin kolmen vuoden 
työssäoloaikana.  
 
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 
 

111.  HYVÄ OPETTAJA 2018 TUNNUSTUS 
 

Esitys: Työvaliokunta valitsee saatujen esitysten pohjalta 2 ehdokasta, joista Tapani Tölli tekee lopullisen 
valinnan. Tunnustus jaetaan Helsingissä Educa-messuilla 25.-26.1.2019. 

 
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 
 

112.  TIEDOKSI MERKITTÄVÄÄ 
 

Esitys: Merkitään tiedoksi 
 

• Työvaliokunnan kevään kokoukset kello 16.00 ti 15.1.2019, ke 27.2.2019 ja ma 8.4.2019. 

• Hallituksen kevään kokoukset kello 18.00 (ruokailu 17.30 alkaen) ke 30.1.2019, to 28.3.2019 ja ma 
13.5.2019. 

• Työvaliokunta Educa-messuilla 25.-26.1.2019. 
  
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. 
 

113.  MUUT MAHDOLLISET ASIAT 

 
 

114.  KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 
 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.24. 
 

 
 
 
Riina Kuuselma   Mika Haapakoski 
puheenjohtaja   sihteeri 
 
 
 
Liisa Kiviniemi    Anna Ontero 
pöytäkirjantarkastaja   pöytäkirjantarkastaja 

 
 


