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Työaikakoulutus 26.10.2015 
 

Vuosityöaika on jälleen ajankohtainen sekä perusopetuksessa että ammatilli-
silla opettajilla, sillä 

 OVTES:n perusopetuksen vuosityöaikaa koskeva työryhmätyö on jatkunut 
keskustasolla. 

 Ammatillisten opettajien vuosityöaikakokeiluja koskeva työryhmätyösken-
tely on käynnistynyt. 

 Joidenkin ammatillisten  erityisoppilaitosten vuosityöaikakokeilusta on 
valmistunut tutkimus 

 
Kaikista näistä saamme tietoa ja kuulemme kokemuksia vuosityöajan toi-
mivuudesta ja jatkotoimenpiteistä. Tule paikalle kuulemaan ja keskustele-
maan! Ilmoittautumiset http://oajpaakaupunkiseutu.fi/tapahtumat-kauppa/ 
 
17.30 kahvit ruokalassa 2.krs 
18.00 avaus 

Alueasiamies Jaana Alaja,  
Ammatillisen jaoston puheenjohtaja Leena Teittinen 
 

18.15 kokeilututkimuksen tuloksia  
Työmarkkina-asiamies OAJ Markku Perttunen 
 

19.00 OVTES ja ammatillisten vuosityöaikaneuvotteluiden ajankohtainen tilanne           
Työmarkkina-asiamies OAJ Markku Perttunen 

  
19.30 kokemuksia kokonaistyöajasta 

Venla Olin, Stadin ammattiopisto 
keskustelua, näkemyksiä 
  

20.00 tilaisuus päättyy 
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Syyskokous 23.11.2015 
 
OAJ Pääkaupunkiseudun sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina 23.11.2015. 
Kokous valitsee yhdistykselle puheenjohtajan ja hallituksen jäsenet kaudelle 1.1.2016–
31.12.2017. 
 
Puheenjohtaja 
 

Pääkaupunkiseudun alueyhdistys on toiminut vuodesta 2011. Kausille 2012–
2013 ja 2014–2015 puheenjohtaja on valittu yleissivistävästä jaostosta. Tulevalle 
kaksivuotiselle kaudelle valitaan puheenjohtaja perustamisasiakirjan sopimuksen 
mukaisesti ensisijaisesti muun kuin yleissivistävän jaoston piiristä: lastentarhan-
opettajista, ammatillisista opettajista tai yliopiston opetushenkilöstöstä. Puheen-
johtajuus ei vie jaoston hallituspaikkaa. Hallituksen keskuudestaan valitsemat va-
rapuheenjohtajat ovat eri jaostoista kuin puheenjohtaja. 
 
OAJ Pääkaupunkiseudun hallitus pyytää jäsenyhdistyksiltä esitykset puheenjoh-
tajan tehtävään viimeistään 30.10.2015. osoitteeseen  
puheenjohtaja@oajpaakaupunkiseutu.fi.  
 
Puheenjohtajaehdokkaita saa esittää myös syyskokouksessa, mutta tällöin ko-
kousedustajilla ei ole mahdollisuutta tietää edustamansa jäsenyhdistyksen kan-
taa uusiin ehdokkaisiin.  
 
Ennakkoon ilmoittautuneista puheenjohtajaehdokkaista laaditaan esite, joka toi-
mitetaan jäsenyhdistysten puheenjohtajille ennen syyskokousta.  
 
Puheenjohtajaehdokkaiden tulee toimittaa esittelynsä viimeistään 31.10.2015 
osoitteeseen puheenjohtaja@oajpaakaupunkiseutu.fi. Esittelyyn saa laittaa valo-
kuvan sekä vapaamuotoisen, enintään 100 sanan mittaisen esittelytekstin. 

 
 
YT-yhteyshenkilö 
 

Hallitus valitsee yhteistoimintahenkilön kaksivuotiskaudeksi 1.1.2016–
31.12.2017. YT-yhteyshenkilön tehtäviin kuuluu mm. vuosittain alueellisten yh-
teistoimintaneuvottelupäivien järjestely, alueen työsuojelutoimijoiden yhteistyön 
koordinointia sekä työsuojeluun ja työhyvinvointiin liittyvän koulutuksen järjestä-
mistä jäsenille. 
 
OAJ Pääkaupunkiseudun hallitus pyytää yhdistyksiltä esitykset YT-
yhteyshenkilön tehtäviin 15.11.2015 mennessä osoitteeseen  
puheenjohtaja@oajpaakaupunkiseutu.fi , jotta jaostot ehtivät ottaa kantaa valin-
taan ennen valintaa joulukuun kokouksessa. 

 
 
Terveisin 
OAJ Pääkaupunkiseudun hallitus 
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