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KOKOUKSESSA KÄSITELTIIN 
 

TALOUSASIOISSA MM. 
 

• Merkittiin tiedoksi tuloslaskelma ja tase. Yhdistyksen taloussääntöä 
valmistellaan tämän vuoden aikana. Puheenjohtajan johdolla pohditaan 
varojen säilyttämistä tuottavammalla tavalla ja tarvittaessa tehdään esitys 
asiasta hallitukselle. Keskusteltiin myös talousarvioon vaikuttamistukeen ja 
koulutustukeen varattujen varojen riittävyydestä. 

 
Edunvalvonta- ja koulutusavustusanomukset 
 

• Päätettiin äänestyksen jälkeen myöntää Espoon ja Kauniaisten opettajien 
yhdistykselle vaikuttamisavustusta 4 000 € koulutus- ja vaikuttamisseminaarin 
7. - 9.10.2016. päättäjä- ja poliitikkovieraiden kuluihin (16 henkeä). (Liitteet). 
Äänestyksessä työvaliokunnan esitys 4 000 € sai 12 ääntä ja vastaehdotus 
5 192 € sai 4 ääntä. 
 

• Päätettiin myöntää Espoon ja Kauniaisten paikallisyhdistykselle 
vaikuttamisavustusta 1 632 €. Paikallisyhdistys järjesti maanantaina 9.12.2016 
tilaisuuden, johon oli kutsuttu poliitikkoja, virkamiehiä ja muita päättäjiä. 
Tämän tilaisuuden avulla yhdistys verkostoituu, tekee yhteistyötä ja vaikuttaa 
poliitikkoihin ja muihin päättäjiin saadakseen läpi omia kasvatukseen, 
opetukseen ja koulutukseen liittyviä edunvalvontatavoitteitaan vaikuttaakseen 
näiden resursointiin. 
 

• Päätettiin myöntää Helsingin opettajien ammattiyhdistykselle 2 279,50 € 
vaikuttamistukea poliitikkojen ja virkamiesten vaikuttamistapaamiseen 
25.10.2016. 
 

• Päätettiin äänestyksen jälkeen hylätä Espoon ja Kauniaisten opettajien 
yhdistykselle vaikuttamisavustusta 412,20 € opetus- ja 
varhaiskasvatuslautakunnan sekä suomenkielisen koulutusyksikön 
tapaamiseen 21.4.2016, koska hakemus tuli myöhässä. Tilaisuuteen osallistui 
9 päättäjä- ja poliitikkovierasta (Liitteet). Työvaliokunnan hylkäysesitys sai 8 
ääntä ja tämän hakemuksen hyväksymistä kannattava esitys sai 4 ääntä. 

 

• Päätettiin äänestyksen jälkeen hylätä Vantaan lastentarhanopettajien 
yhdistyksen vaikuttamis- ja koulutusavustushakemus 249,64 € päiväkotien 
johtajien tilaisuutta varten. Hakemus kohdistui yhden yhdistyksen yhteen 
henkilöstöryhmään (Liitteet). Työvaliokunnan hylkäysesitys sai 7 ääntä ja 
tämän hakemuksen hyväksymistä kannattava esitys sai 6 ääntä. 
 

• Päätettiin äänestyksen jälkeen hylätä Helsingin ammatillisten opettajien 
yhdistykselle koulutusavustusta luentosalin tilavuokraan 590 €. Tilaisuus oli 
yhteinen Helsingin sosiaali- ja terveysalan opettajien yhdistyksen kanssa. 
Aiheena oli vuosityöaikakokeilusopimus. Työvaliokunnan hylkäysesitys sai 9 
ääntä ja tämän hakemuksen hyväksymistä kannattava esitys sai 3 ääntä, 
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lisäksi annettiin 1 tyhjä ääni. Hylkäyksen perusteena oli, että koulutus 
kohdistui vain Helsingin kaupungin ammatillisiin opettajiin. 
 

• Päätettiin myöntää Helsingin opettajien ammattiyhdistykselle enintään 2 000 € 
vaikuttamistukea poliitikkojen ja virkamiesten vaikuttamistapaamiseen 
7.3.2017. 
 

Kuntavaalien vaikuttamishakemukset 
 

• Päätettiin äänestyksen jälkeen myöntää Vantaan paikallisyhdistykselle 2 000 € 
vaalitilaisuutta ja mainoskirjettä varten. Äänestyksessä työvaliokunnan esitys 1 
500 € sai 1 äänen ja vastaehdotus 2000 € sai 9 ääntä. 

 

• Päätettiin äänestyksen jälkeen myöntää Helsingin opettajien 
ammattiyhdistykselle, Helsingin ammatillisille opettajien yhdistykselle sekä 
Helsingin lastentarhanopettajayhdistykselle 2 000 € kuntavaalivaikuttamiseen. 
Äänestyksessä työvaliokunnan esitys 1 500 € sai 0 ääntä ja vastaehdotus 
2000 € sai 9 ääntä. 

 

• Päätettiin äänestyksen jälkeen myöntää Espoon ja Kauniaisten 
paikallisyhdistykselle enintään 1 000 € vaalitilaisuutta varten. Äänestyksessä 
työvaliokunnan esitys 1 500 € sai 3 ääntä ja vastaehdotus 1 000 € sai 7 ääntä. 

 

• Päätettiin myöntää Espoon ja Kauniaisten opettajien ammattiyhdistykselle 
kuntavaalitilaisuuden järjestämiseen 1 000 €. Äänestyksessä yhdistyksen 
esitys 3 158,80 € sai 4 ääntä ja vastaehdotus 1 000 € sai 10 ääntä. 
Pohjaesityksenä oli yhdistyksen hakema summa, koska työvaliokunta oli 
unohtanut käsitellä hakemuksen. 

 

• Työvaliokunta totesi, että talousarviota laadittaessa on paremmin huomioitava 
toiminnan kulut esimerkiksi kuntavaalivaikuttamiseen valmistauduttaessa. 

 
HALLITUKSEN SEMINAAREISTA JA MUISTA TILAISUUKSISTA MAKSETTAVAT 
KORVAUKSET 

 
Keskusteltiin korvausten maksamisesta ja päätettiin seuraavaa.  
 
Päätettiin maksaa päivärahat yhdistyksen tilaisuuksia järjestäville suunnatun ohjeen 
mukaisesti. Tehtäviin määrätyille maksetaan päiväraha yhdistyksen käytänteiden 
mukaisesti pääkaupunkiseudun ulkopuolisista tilaisuuksista. Päätöksen päivärahojen 
maksamisesta tekee työvaliokunta tai tarvittaessa hallitus etukäteen riittävän ajoissa 
ennen tilaisuutta. 
 
Päätettiin maksaa Akavan aluetoimikunnassa olevalle yhdistyksen edustajalle 
kokouspalkkiot ja matkakorvaukset alueyhdistyksen käytänteiden mukaan. 
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ILMOITUSASIAT 

• OAJ NYT 2.12.2016 

• OAJ NYT 19.12.2016 

• OAJ NYT 9.2.2017  

• OAJ:n yhdistystiedote 19.1.2017 

• Aluetoimijoiden päivät 6.-7.2017 

• Jaostojen jäseniä on täydennetty 
 
 

JAOSTOJEN KOKOUKSISSA MM. 
 

LTOL 
 
Jaoston kokouksessa 18.1.2017 käsiteltiin mm. seuraavia aiheita 

• Kevään kokousajat 18.1, 8.3, 26.4 ja 31.5 

• Vuoden 2016 arviointi 

• Yhteysopettajakoulutus 16.2.2017 Vantaalla. Aiheena mm. Kiky, Vasu ja muut 

ajankohtaiset asiat 

• Yksityisissä päiväkodeissa työskentelevien lastentarhanopettajien jäsenilta 

5.4.2017 

• Varhaiskasvatuspäivän iltamat 17.3.2017 ravintola Keilalahden ranta 

Keilaniemessä. Omavastuu 20 €. 

• Yhteysopettajakartoitukset: Johanna Karlsson tehnyt yhteysopettajakartoitusta 

ruotsinkielisten lto:n kohdalta 

• Kevään muut jäsentilaisuudet ja aktiivien tapaamiset 

• Luottamusmiesten ja työsuojelun tapaaminen vkolla 14 

• Vasu-ilta: puhumassa LTOLn pj Anitta Pakanen 

 
YSI 

 
Jaoston kokouksessa 16.1.2017 käsiteltiin mm. seuraavia aiheita 

• Kevään kokousajat: 19.1., 16.2., 16.3., 12.4., 18.5. 

• OAJ PKS:n esimiesjaosto 

o Ysi-jaosto totesi, että se ei näillä tiedoilla osaa ottaa kantaa perustettavan 

esimiesjaoston koosta tai kokoonpanosta. Jaosto käsittelee asiaa 

seuraavassa kokouksessa, mutta toivoo saavansa OAJ PKS:n 

hallitukselta tarkempia tietoja perustettavan esimiesjaoston toiminnallisista 

tavoitteista. 

• Vuosityöaikakokeilut 

o Jaoston kokouksen aikana vuosityöaikakokeilua koskevaa sopimusta ei 

oltu allekirjoitettu. Kokeiluita on kaavailtu toteutettavaksi Vantaalla ja 

halukkuutta kokeilusta neuvottelemiseen on edelleen. Espoon 

paikallisyhdistys on myös valmis neuvottelemaan kokeiluista sopimuksen 
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synnyttyä. Ysi-jaosto totesi, että kokeiluihin osallistuminen on yhdistysten 

sisäinen asia. 

• Uusien opettajien palkkaus 

o Osana ammatillisten opettajien vuosityöaikaneuvotteluja Helsingin 

kaupunki päätti palkata kaikki opettajat (myös Ysi) 1.8. alkaen. Muissa 

pääkaupunkiseudun kunnissa tuntusi olevan samansuuntaista liikehdintää. 

Kauniaisissa opettajat on aiemminkin palkattu 1.8. alkaen. 

• Arviointikeskusteluihin liittyvä sopimustulkinta 

o Pääkaupunkiseudun eri opetuksen järjestäjillä on erilaisia tulkintoja siitä, 

mihin työaikaan vanhempien kanssa käytävät arviointikeskustelut 

kuuluvat. Jaosto keskusteli eri työnantajien sopimustulkinnoista sekä 

neuvottelutilanteista. Todettiin, että kiky-aika saattaa vaikuttaa asiaan. 

• Kuntakohtaiset kuulumiset 

o Espoo: Esiopetuksen opettajat säilyvät OVTES:ssa 

o Helsinki: Merkkipäivälahjat jatkossa verotettavana tulona, palkallisena 

vapaana tai eettisenä lahjana. Tutor-opettajien palkkauksen ehdot 

tarkentuneet. 

o Vantaa: Tutor-opettajalle yksi opetukseton päivä, mutta useampia kouluja. 

o Ruotsinkielinen opetus: Helsingissä ruotsinkieliset LOPOt eivät ole 

saaneet lupaa osallistua suomenkielisten työaikakokeiluun. 

• Valmistuvien infot 

o Ysi-jaosto järjestää valmistuvien info-tilaisuudet aineenopettajaksi 

valmistuville Viikin normaalikoululla 30.3.2017 klo 11.30–13.00 ja 

Ratakadun Norssilla 20.4.2017 klo 14.30–16.00. 

 
OAO 
 
Jaoston kokouksessa 19.1.2017 käsiteltiin mm. seuraavia aiheita 
 
Yhdistysten tilannekatsaus 

• Keskuspuisto: Yt-neuvottelu syksyllä: vakinaiset päätoimisiksi., 9 opettajaa 

irtisanottu. HOJKS:n tekemisestä erimielisyysneuvottelu pidetty. Otettu 

yhteyttä OAJhin. 

• Varia: vuosityöaikakokeilu. 

• OMNIA: 1.1 2017 OMNIA koulutus. Työnantajakohtaisen paikallisyhdistyksen 

perustamiseksi käynnistetty neuvottelut. Valmistellaan yhtiöittämistä. 

• Stadi: vuosityöaikakokeilu, johtamisjärjestelmää ja organisaatiota mietitään 

uusiksi, 37 milj. varattu 4:lle vuodelle digitalisaatioon. 

• Laurea. strategista liittoumaa rakennetaan, opiskelijoiden vapaa liikkuvuus 

mahdollistetaan. Oppilaitosten samanlaiset palvelut yhdenmukaistetaan. 

 

Verkostoitumistilaisuuden yhteenveto 

• Lisää jäseniltoja, verkostoitumista, reformiristeily 
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Vuosityöaikakokeilut 

• Varian ja Stadin ao. KT:ltä valtuutus 19.1. OAJ 26.–27.1.Vantaan ja 

Helsingissä kaupungin hallitukset keväällä. Omniassa asiasta keskusteltu ja 

mahdollisesti kokeiluun vasta 1.8.2018. OAO- ja YSI-jaostot suunnittelevat ja 

järjestävät PKS:n koko jäsenistölle seminaarin ke 5.4. klo 18.00 Valopihalla. 

 

Opettajien rekrytointi 

• Helsingissä kaupunki rekrytoi jatkossa 1.8. alkaen opettajat (tieto JA17.1.). 

Vantaalla Varia rekrytoi jatkossa 1.8. alkaen opettajat (tieto plm 18.1.) 

 
Verkostoitumis- ja ammatillisen koulutuksen reformitilaisuus 15.12.2016.  
 
Askeleet ammattiosaamiseen 2025/ AMKE 1.2.2017 
 
Leena Teittinen osallistui kahteen tilaisuuteen 

• Kokoomuksen keskusteluavaus tulevaisuuden ammatillisesta koulutuksesta ti 

31.1.2017 Kansalaisinfossa, Helsingissä, paikalla mm. ministeri Sanni Gran-

Laasonen ja sivistysvaliokunnan vpj. Sanna Lauslahti. 

• Askeleet ammattiosaamiseen 2025 ke 1.2.2017: ammattiosaamisen 

kehittämisyhdistys AMKE ry.:n järjestämä keskustelu ammattiosaamisen ja 

ammatillisen koulutuksen tulevaisuudesta. Keskustelemassa mm. 

kansliapäällikkö Anita Lehikoinen OKM ja johdon neuvonantaja Lauri Kajanoja 

Suomen Pankki. 

 
OAJ PKS hallitusasiat 
 
Kevään kokousaikatauluja 

• Jaosto klo 17.30–19.30 Akavatalo: ke 15.2., ke 15.3., ke 12.4., 

• To 18.5. verkostoituminen jatkuu (INKERI TOIKKA?) 

• Ke 5.4. vuosityöaikaseminaari klo 18.00 Valopiha, Akava-talo  

• LM-tiimi: 6.3. klo 17.30, Akava-talo 

• Edutiimi: 16.2. 

 
YLL 
 
Seuraava kokous on 28.2.2017. 

 
 

JÄSENTOIMINTAA MM. 
 
Tiedottaminen ja viestintä 
 
Kotisivujen etusivulle lisätään myös kaikki tapahtumat 
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Koulutus ja muut tilaisuudet 
 
Kuultiin tilaisuuksien onnistumisesta 

• Ei käsiteltäviä asioita 
 

Merkittiin tiedoksi ja sovittiin vastuunjaosta: 

• Aktiivinen jäsen -kilpailu 

• Tähtitakomo-yhteistyö vanhempainyhdistysten kanssa 

• Vuoden Esimieskilpailu, aikataulu (kilpailun avaus, päätös, palkinto)  

• KOPE 25.–26.3.2017, koulutustiimi 

• Valmistuvien info-tilaisuudet aineenopettajaksi valmistuville Viikin 

normaalikoululla 30.3.2017 klo 11.30–13.00 ja Ratakadun Norssilla 20.4.2017 

klo 14.30-16.00, ysi-jaosto 

• VOPE 13.–14.5.2017, koulutustiimi 

• Eläkeinfot 19.4.2017 klo 9.00–11.00 ja 27.4. klo 17.00–20.00, paikka Stadin 
ammattiopisto, Sturenkatu, koulutustiimi 

• Esimiesristeily Lonnaan 5.6.2017, alueasiamies 

• Työvaliokunnan seminaari heinäkuussa Porissa 

• OAJ on the Road 5.10.2017, puheenjohtaja, alueasiamies sekä Timo 
Saavalainen, Venla Olin ja Kirsi Sutton 

• YT-päivä 9.–10.11.2017, YT-vastaava 
 

Koulutustiimin jäsenet voivat pitää omalta osaltaan edunvalvontapuheenvuoroja. 
Jaostot tukevat materiaalin valmistelua. 
 
OAJ Uusimaan kanssa yhteisiä koulutuksia ja tilaisuuksia: 
 

• Työvaliokuntien tapaaminen 17.1.2017 klo 17.30 

• Työvaliokuntien tapaaminen 23.8.2017 klo 17.30 

• Tiedottajakoulutus 2.3.2017, alueyhdistysten tiedottajat järjestävät 
 
Koululiikuntaliitto 

• Tilastot 2016 – KLL:n huippuvuosi vaikuttavuudessa ja liikunnan määrässä. 
Pääkaupunkiseutu aktiivinen opettajien liikuttamisessa, taloudellista tukea 
pitäisi olla tulossa. 

• KLL-markkinointimateriaali 
• Koululiikuntaliiton seminaari ja vuosikokous, Helsinki 6.5 klo 12-16  

Ansiomerkit, muistamiset ja huomionosoitukset 
 
Ei käsiteltäviä asioita. 
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ALUEELLINEN EDUNVALVONTA 
 

Kuultiin ajankohtaisista alueasiamiesasioista: 
 

• Helsingin musiikinopettajayhdistysten PJ-tapaamisen satoa 

• Kutsu Omnian kauppaopettajien kokoukseen: aiheena työnantajakohtaisen 

yhdistyksen perustaminen 

• OPH:n ja OMK:n hankerahat eri sektoreille (Liite) 

• Lm-kirjeissä muutoksia eroamisikään (kaikki sopimusalat) sairasloma-ajan 

palkkaukseen, pitkien virkavapaiden vaikutus loma-ajan palkkaan (kunta) 

(Liite) 

• Ulkomailla työskentelevien opettajien edunvalvonta: Educluster Finland Oy ja 
dokumenteissa on todettu, että työsuhteeseen sovelletaan Qatarin 
lainsäädäntöä 

• Ammatillisille esimiehille järjestetään mahdollisuutta järjestäytyä OAJ:n sisällä 

• Yt-menettelyt alkaneet Juutalaisessa koulussa 
 

Pääkaupunkiseutulisä/ostovoimanerontasausjärjestelmä 
 

• Asiaa yritetään viedä eteenpäin vuosityöaikakokeiluista. Helsingin sanomissa 
vertailtiin Helsingin kalleutta muuhun maahan. Leena Teittiselle voi lähettää 
aiheeseen liittyvää materiaalia. 

 
Palaute alueasiamiehen toiminnasta 
 

• Helsingin ammatillisten opettajien yhdistys on lähettänyt palautetta siitä, että 
alueasiamies oli vieraillut Stadin ammattiopistossa eikä ollut tiedottanut 
asiasta ko. yhdistykselle. Puheenjohtaja selvittää asiaa. 

  
OAJ:n muutosesityksiä ammatillisen reformin lakiluonnokseen 
 

• Päätettiin, että puheenjohtaja, alueasiamies ja OAO-jaoston puheenjohtaja 
laativat OAJ:n muutosesityksiä tukevan lausunnon ja lähettävät sen opetus- ja 
kulttuuriministeriöön 10.2.2017. 

 
 
TOIMINTASUUNNITELMAN 2017 KONKRETISOINTI 

 
Keskusteltiin toimintasuunnitelman konkretisoinnista jaostojen täydennysten ja 
kommenttien perusteella. Pyydettiin jaostoja lähettämään kommentit ja täydennykset 
puheenjohtajalle. 

 
 

ALUEYHDISTYKSEN HALLITUKSEN OPINTOMATKA SYKSYLLÄ 2017 
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Kuultiin opintomatkan järjestelyistä. 

 

KUNTAVAALIT 
 

Keskusteltiin yhdistyksen kuntavaalitiedotteesta. Ehdokkaiden oli lähetettävä tietonsa 
viimeistään 5.2.2017 tiedottajalle. Ehdokkaille tarjotaan mahdollisuus lisätä 
tiedotteeseen kotisivunsa osoite. 
 
Keskusteltiin, välitetäänkö tietoa jäsenten vaalitilaisuuksista. Päätettiin, ettei tietoja 
ehdokkaiden vaalitilaisuuksista laiteta tiedoksi kotisivuille.  

 
 

MAHDOLLISET VALTUUSTOALOITTEET OAJ:N VALTUUSTOLLE 
 

OAJ:n hallitukselle osoitetut kirjalliset aloitteet perusteluineen tulee toimittaa 
viimeistään 15.3.2017 mennessä järjestöyksikköön. Päätettiin, ettei alueyhdistys tee 
omaa aloitetta.  

 
 

 
 


