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KOKOUKSESSA KÄSITELTIIN 
 

JAOSTOJEN KOKOUKSISSA MM. 
 

LTOL 

 
Jaoston kokouksessa 31.5.2017 käsiteltiin mm. seuraavia aiheita. 

• Yhteysopettajakartoituksia jatketaan 

• Yhteiskuljetus Ouluun valtakunnallisille lastentarhanopettajapäiville 23.-24.9. 

• Yhteysopettajakoulutus 2.9. 

• Syksyn jäsentapahtumat 

• Varhaiskasvatusjohtajien tapaaminen 31.8. 

• Luottamusmiesten ja työsuojelun tapaaminen syksyllä 

• Vaikuttamis- ja koulutusrahojen jakokriteerit 

• Syksyn kokousaikataulu 6.9., 11.10., 29.11. ja tarvittaessa 20.12. 

 
YSI 

 

Jaoston kokouksessa 18.5.2017 käsiteltiin mm. seuraavia aiheita. 

• OAJ:n neuvottelutavoitteet seuraavalle sopimuskaudelle  

o Tavoitteeksi, että TVA-resurssit pysyvät palkkauksen piirissä, vaikka 

tekijät poistuisivatkin.  

o Yksikelpoisten luokanopettajien palkan korotus, koska saavat vähemmän 

kuin kaksoiskelpoiset; kaksoiskelpoistumisen edistäminen työn ohessa.  

o Tärkeinä yleiskorotus sekä se, että opettajan päivän tulee olla 

pääsääntöisesti yhtenäinen (ei hyppytunteja).  

• OAJ Pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen toiminnan kehittäminen 

o Keskusteltiin siitä, miten paikallista edunvalvontaa voidaan edistää OAJ 

Pääkaupunkiseudun alueyhdistyksen puitteissa. 

o  Ehdotettiin, että OAJ PKS:n perustoiminta olisi kevyttä ja kokoustamista 

harvennettaisiin. 

Lisäksi YSI-jaosto esittää Sami Markkasta Tupa-toimikuntaan jäljellä olevan kauden 
ajaksi Kari Kinnusen siirryttyä muihin tehtäviin. 

 
OAO 

 

Jaosto ei ole kokoustanut edellisen hallituksen kokouksen jälkeen. 

 

Ammatillisesta koulutuksesta tiedoksi 
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• Ammatillisen reformin ja verkostoitumisen toinen iltatilaisuus18.5.2017. 

Mukana OAJn työmarkkina-asiamies Inkeri Toikka. Valmistauduttiin 

asetustyöpajaan. 

• OKM:n järjestämä Ammatillisen koulutuksen reformin asetustyöpaja19.5.2017. 

Paikalla OAO-jaostosta Minna Bucht, Toivo Heikkilä ja Leena Teittinen. 

• Ammatillisen koulutuksen Ennakointifoorumin aloitusseminaari 1.6.2017 

• Jaoston kokouspäivät syksyllä ovat ti 5.9., to12.10. ja ke 8.11. 

 
YLL 

 

Sähköpostikokouksessa 23.-26.5.2017 käsiteltiin mm. seuraavia aiheita. 

 

• Päätettiin järjestää ns. eläke-ilta lokakuussa, seuraava kokous on 4.9. 

• Ajankohtaisia asioita: 

o opetuksen digiaineistojen tekijänoikeudet 

o HY on irtisanonut yt-sopimuksen jälkeen myös luottamusmiessopimuksen. 

Jälkimmäinen on tarkoitus neuvotella uudelleen. Ennen kesää käydyt 

neuvottelut kaatuivat, eikä neuvottelutulosta saatu. 

o AALLON kielikeskuksen jo vuosia jatkuneet johtamisongelmat 

 
 

JÄSENTOIMINTAA MM. 
 
Tiedottaminen ja viestintä 
 
Kuultiin ideoista vaaleista tiedottamisesta seuraavia vaaleja ajatellen sekä 

valtuutettujen onnitteluista. Lisää ideoita kerätään Surveypal-kyselyllä hallituksen 

jäseniltä. 

 

Päätettiin jättää tänä syksynä väliin julkaisu Opettaja-lehden välistä. 

 

Keskusteltiin viestinnän kehittämisestä. Tiedotettavat materiaalit toimitetaan 

kirjallisesti yhdistyksen  

 

Kuultiin tilaisuuksien onnistumisesta 
 

• Puheenjohtajatapaaminen 3.5.2017 klo 17.30 

• VOPE 13.–14.5.2017, koulutustiimi 

• Esimiesristeily Lonnaan 5.6.2017 

• Työvaliokunnan seminaari heinäkuussa Porissa 

• Työvaliokuntien tapaaminen 23.8.2017 klo 17.30 

o Sovittiin leikkimielisestä Vipu-kisasta alueyhdistysten kesken 
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Koulutus ja muut tilaisuudet 
 

• VOPE 16.-17.9.2017, Siuntion kylpylä, Antti Karetie 

• 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 

• KOPE 4.-5.11. (Hotel Euroopa, Tallinna) Hanna Iso-Kuortti 

• Lisäksi 2 eläketilaisuutta syksyllä (päivä- ja iltatilaisuus) 

• Mahdollisesti suunnitteilla nuorten opettajien tapaaminen 
 

OAJ Uusimaan kanssa yhteisiä koulutuksia ja tilaisuuksia: 

 

• Eläketilaisuudet, ks. edellinen kohta 

• Uusimaa valmistelee yhdistysten yhteistä viestintäkoulutusta sekä 

lobbauskoulutusta   

 
Koululiikuntaliitto 
 
Koululiikuntaliiton tiedote on lähetetty yhdistyksille. 

 
Ansiomerkit, muistamiset ja huomionosoitukset 
 
Myönnettiin pronssinen ansiomerkki hopeisin lehvin Jukka Kuittiselle 

 
 
ALUEELLINEN EDUNVALVONTA 
 

Kuultiin ajankohtaisista alueasiamiesasioista 
 
LTOL 

 

▪ Varhaiskasvatussuunnitelmat. Ollut esillä paljon mediassa. 

▪ Lastentarhanopettajien koulutusmääriä nostetaan Helsingin yliopistossa ja 

ilmeisesti muuallakin 

 

OAO 

 

▪ Vuosityöaikakokeilut lähteneet käyntiin Variassa ja Stadin ammattiopistossa. 

Järjestetään Uusimaan kanssa yhteinen tilaisuus kokeiluista. 

▪ Ammatillisten opiskelijoiden työssäoppimisjaksot perusopetuksessa ja lukioissa. 

Ohjaus ja niistä maksettavat korvaukset pohdituttavat. Rehtori ottaa harjoittelijat 

kouluun ja opettajat päättävät, voivatko ottaa harjoittelijan oppitunneilleen. 

▪ Sopimus niihin oppilaitoksiin, joissa useita nykysopimuksen mukaisia 

opettajaryhmiä. esim. Omnia 
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YSI 

 

▪ Ammatillisten opiskelijoiden työssäoppimisen ohjaaminen ja korvaukset 

▪ Lukion oposopimus, HKI 

▪ Paikalliset sopimukset opv:n luettavista tunneista Tampere (Espoossa, 

Helsingissä omat sopimukset. Entä Vantaa?) 

▪ Espoon opettajayhdistyksen puheenjohtaja ja pääluottamusmies sekä 

alueasiamies tapaavat Espoon opetustoimenjohtajaa työaikaan liittyvistä 

muutospaineista 

 

YLL 

 

• Korkeakoulu-uudistuksen tämänhetkinen tilanne ja mahdolliset vaikutukset PKS- 

seudun yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin 

 

MUUTA: OAJ:n tasolta Tupaan/Kopoon (Valtuuston hyväksymä ponsi) 

 

• Yhteisseminaari 4.9: millainen voisi olla visio koulutus- kasvatus ja tutkimusalan 

profession kehittymisestä/muutoksesta ja vahvistamisesta 

• Yleinen käsitys alan työtehtävistä sekä arjen haasteet tulevaisuudessa 

• OAJ:n sopimustavoitteet sopimusaloittain 

• henkilövaihdokset/lisäykset OAJ:n toimistossa 

• kaikkia ryhmiä koskeva: VIPU-työkalu 

 
OAJ-taustaisten työsuojeluvaltuutettujen tapaaminen 21.8 (kunta) 
 
Alueasiamiehen ero 

 

Alueasiamies ilmoitti eroavansa tehtävästä 1.1.2018 alkaen. Lopullisen päätöksen 

tekee OAJ:n hallitus. 

 
Kuulumisia työnantajien toiminnasta 
 
Helsingissä talousarvioesitykseen on tulossa myönteisiä muutoksia. 
 
Vaikuttamistoiminnan arviointia 

 

Variassa ja Stadin ammattiopistossa on saatu aikaan vuosityöaikakokeilut. 

Alueasiamies on mukana Stadin ammattiopiston vuosityöaikakokeilua seuraavassa 

ryhmässä. 

 

Kaupunkityönantajien ja alueyhdistyksen yhteistyö on vaikuttanut myönteisesti 

opetushenkilöstön tavoitteisiin. 
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Pääkaupunkiseutulisä/ostovoimanerontasausjärjestelmä 
 
Alueyhdistys ei peri jäsenmaksua, mikä nostaa jäsenten ostovoimaa. Helsingissä, 
Espoossa ja Vantaalla tarjotaan työsuhdeasuntoja mm. lastentarhanopettajille. 
 

JÄSENASIAT 

 

Kuultiin Omnian paikallisyhdistyksen perustamisesta. 

 

Päätettiin hyväksyä Helsingin Diakoniaopiston opettajat ry:n ero OAJ 

Pääkaupunkiseudun alueyhdistyksestä. 

 

Päätettiin hyväksyä OAJ:n Suomen Diakoniaopiston opettajat paikallisyhdistys ry:n 

jäsenanomus.  

 

TALOUSASIOISSA MM. 
 

Merkittiin tiedoksi tuloslaskelma ja tase.  
 

Edunvalvonta- ja koulutusavustusanomukset 
 

• Päätettiin myöntää Vantaan paikallisyhdistykselle koulutusavustusta 404 

euroa eläketilaisuutta varten 2.3.2017 (osallistujia oli ysiläisten, 

lastentarhanopet-tajien sekä ammatillisten opettajien parista.38 jäsentä) sekä 

noin 411 euroa After Work -jäsentilaisuutta mm. Olli Luukkaisen tenttaamista 

varten 10.2.2017 (31 jäsentä).  

 

• Päätettiin hylätä Espoon ja Kauniaisten sekä Vantaan paikallisyhdistysten 

hallitusten tapaamiseen 28.2.2017 pyydetty anomus (168 €), koska hakemus 

ei täytä koulutus- eikä vaikuttamisavustuskriteereitä.  

 

• Päätettiin myöntää vaikuttamistukea Helsingin ammatillisten opettajien ja 

opetuslautakunnan jäsenten tapaamiseen 13.3.2017 269 euroa. 

 

• Päätettiin myöntää vaikuttamistukea enintään 1 750 € Helsingin opettajien 

ammattiyhdistys ry HOAY, Helsingin Lastentarhanopettajat ry Hela sekä 

Helsingin ammatilliset opettajat ry HAO järjestämään vaikuttamistilaisuuteen 

Akavatalolla 19.9.2017. Tilaisuuteen kutsutaan Kasvatuksen ja koulutuksen 

lautakunnan sekä varsinaiset että varajäsenet ja Kasvatuksen ja koulutuksen 

toimialan ylin virkamiesjohto. Tilaisuuteen osallistuvat myös edustajat 

HOAY:n, Helan ja HAO:n hallituksista. 

 

• Päätettiin myöntää vaikuttamistukea 411 € OAJ:n Vantaan 

paikallisyhdistykselle 15.5.2017 järjestettyyn tilaisuuteen, jossa 
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paikallisyhdistyksen edustajat tapasivat Vantaan opetuslautakunnan jäseniä ja 

sivistystoimen virkamiehiä. Tilaisuudessa esiteltiin Vantaan eri 

opettajaryhmien ajankohtaisia asioita yhdistysten näkökulmasta käsin ja 

käytiin yksityiskohtaisempia keskusteluja opetuslautakunnan jäsenten kanssa. 

Tapahtumaan otti osaa 50 henkeä. 

 
Tilintarkastuksen kilpailuttaminen  

 

• Päätettiin aloittaa valmistelut tilintarkastuksen kilpailuttamiseksi. 

 

Varojen sijoittaminen 

 

• Keskusteltiin Index varainhoidon tarjouksesta ja päätettiin odottaa OAJ:n 

päätöstä alueyhdistysrahoituksesta ja alueyhdistyksen syyskokouksen 

päätöstä talousarviosta. 

 

Vaikuttamistuen hakuohjeet 

 

• Hyväksyttiin uudet ohjeet. 

 

ALUEYHDISTYKSEN TOIMINNAN JA RAKENTEEN KEHITTÄMINEN 

 

Päätettiin selvityksen laatimisesta alueyhdistyksen toiminnan ja rakenteen 

kehittämiseksi. Puheenjohtajat aloittavat selvityksen laatimisen yhteistyössä 

jaostojen puheenjohtajien, mm. mitkä asiat toimivat ja mitkä osa-alueet tarvitsevat 

muutosta.  

 
OAJ ON THE ROAD 

 

Kuultiin tilaisuuden järjestelyistä.  

 

ALUEYHDISTYKSEN HALLITUKSEN OPINTOMATKA KÖÖPENHAMINAAN 

 

Kuultiin opintomatkan järjestelyistä. 

 
ILMOITUSASIAT 
 

• OAJ:n uutiskirje 9.5.2017 

• Yhdistystiedote 19.5.2017 

• OAJ:n jäsenkirje 22.5.2017: Kevättervehdys OAJ:stä 

• Olli Luukkaisen 60-vuotisjuhlat 6.6.2017, PKS:n onnittelut ja lahjan veivät Iso-
Kuortti ja Teittinen 

• OAJ:n uutiskirje 12.6.2017 
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• OAJ NYT tiedote 19.6.2017 

• OAJ:n uutiskirje 23.8.2017 
 
ALUEYHDISTYSTEN RAHOITUS 

 

Toukokuun ja elokuun järjestö- ja viestintätoimikunnan kokouksissa sekä OAJ:n 

hallituksen kokouksessa on keskusteltu alueyhdistysten rahoituksesta. Keskusteltiin 

asiasta. Mahdollisesti isojen yhdistysten rahoitusta pienennetään ja pienempien 

vahvistetaan. Kokouksen mielestä alueyhdistysrahoitusta tulee muuttaa 

mahdollisimman vähän. Rahoituksen leikkaus rajoittaa alueyhdistyksen 

mahdollisuuksia hoitaa jäsenten edunvalvontaa. 

 
TOIMINTASUUNNITELMAN VALMISTELU 

 

Aloitettiin toimintasuunnitelman valmistelu. Jaostot suunnittelevat ensi vuoden 

toimintaa ja vastaavat kyselyyn viimeistään 8.9.2017, jonka jälkeen puheenjohtaja 

kokoaa toimintasuunnitelmaesityksen seuraavaan hallituksen kokoukseen.  

 

TALOUSARVION VALMISTELU 

 

Aloitettiin talousarvion valmistelu. Jaostot suunnittelevat ensi vuoden toimintaa ja 

vastaavat talouteen liittyvään kyselyyn viimeistään 8.9.2017, jonka jälkeen 

puheenjohtaja kokoaa talousarvioesityksen seuraavaan hallituksen kokoukseen. 

 

 

 
 


