
 OAJ Pääkaupunkiseutu  HALLITUKSEN KOKOUS 9/2017 

 OAJ Huvudstadsområdet  7.12.2017 
  TIIVISTELMÄ         1 (6) 

 
 

 

KOKOUKSESSA KÄSITELTIIN 
 

JAOSTOJEN KOKOUKSISSA MM. 
 

LTOL 

 
Jaoston kokouksessa 28.11.2017 käsiteltiin mm. seuraavia aiheita. 

  

• Jaoston toiminnan suunnittelu vuodelle 2018 

• Behaworks tapahtuma Hgin yliopistolla 1.12.2017 

• Tilannekatsaus lapsen tuen järjestämiseen Espoossa 

• Valtuustovaalit 2018 

• Lastentarhanopettajien poikkeuskoulutus? 

 
YSI 
 

Jaoston kokouksessa 23.11.2017 käsiteltiin mm. seuraavia aiheita. 

 

• Vuosityöaikakokeilut 

• Erityisopetuksen tilanne eri pääkaupunkiseudun kunnissa 

• Yliopistoyhteistyön vaikutus lukioiden opettajien työllisyyteen 

• Palkitsemisjärjestelmät eri kunnissa 

• Johtajuusjärjestelmät ja niihin liittyvät virkanimikkeet 

• Edunvalvontailta 13.12.2017 Suomenkielisen työväenopiston Opistotalolla 

 
OAO 

 

Jaoston kokouksessa 8.11.2017 käsiteltiin mm. seuraavia aiheita. 

Yhdistysten tilannekatsaus: 

• HAO ja HESTO yhdistyvät ja Stadin ao.:n py.:n eli STAPPIn perustaminen 
alkuvaiheessa, A-mallinen. Aloittaa vuoden 2018 alussa. 

o Vuosityöaika: esimiehillä erilaisia tulkintoja vuosityöaikasopimuksesta.  
o Palkkajärjestelmät eivät ole vielä ajan tasalla eivätkä tunnista kaikkia 

vuosityöaikaosioita. Huomio: lähiesimiehet eivät enää ole päivittäisin 
kosketuksessa opetustyöhön.  

• OMNIAN yhdistykset: Vuoden alusta hallitus. Eduskunnan päätös 
varasiirtoveron maksamisesta, jonka jälkeen Omnia koulutus Oy voi aloittaa 
toimintaansa.  

• VAO: vuosityöaika puhuttaa. Lähiesimiesten perehdytystä syytä lisätä. 
Sidottu/sitomaton työ tarkasteltava määrittelyt tarkemmin. Kokeilussa 
opettajien syytä tehdä omiakin muistiinpanoja ja työnseurantaa. 

• Työaika = opettajan työ + muu työ + luottamusmiehen tehtävät.  
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• Sidottu työ ei pelkästään opetustyötä, myös esim. paikkaan sidottua 
opetuksen valmistelua 

• KESKUSPUISTON ry.: Varoitusmenettelytavasta: voiko työnantaja antaa 
kirjallisen varoituksen ilman kuulemistilaisuutta. Varoituksen kestoaika 
vaihtelee. Työnantaja määrittää kestoajan. Opettajan oikeusturvan pitäisi olla 
parempi, kun käsitellään opiskelijoiden tekemiä valituksia. Uusi alueasiamies 
avuksi luottamusmiehelle. 

• Verkko opetus: Miten korvataan työaika, jota käytetään kehittämään 
verkkokursseja? 

• LAUREAn opettajat ry.: työajanseurantaan resurssien ja toteutuksen 

tasapaino 

• Amiedussa on käynnissä YT-neuvottelut, jotka koskevat 40 henkilötyövuotta 

Jaosto esittää hallitukselle: Alueyhdistyksen tulee järjestää OAJ:n lakimiesten 
antamaa työnohjausta luottamusmiehille. Ensimmäiset tilaisuudet keväällä 2018 ja 
sen jälkeen säännöllisesti. 

Jäsentoimintoja 

• Vapaan sivistystyön opettajat ke 13.12 ap.: työttömyyskassan johtaja Katriina 

Vierula, Entre-info ja ajankohtaista. 

• LM-tiimi 31.10. OAO valtuustoryhmä.  2.11., PKS:n valtuutetut 7.11. 

• Vuosityöaikailta kaikille OAJ PKS:n ja Uudenmaan jäsenille Valopihalla 23.11. 

klo 17.30. mukana OAJsta neuvottelujohtaja Petri Lindroos, työmarkkina-

asiamies Markku Perttunen, OAO:n pj. Päivi Koppanen, luottamusmiehet 

Mona Savinainen Amisto, Elina Seppo Stadin ao., Leena Teittinen Varia. 

• Työpaikalla järjestettävä koulutus – suunnittelusta käytäntöön, Helsinki, OKM: 

to 30.11. klo 9.00 – 15.00. ilm. 16.11. mennessä. http://minedu.fi/tapahtumat/ 

• YLEn kysely ammatillisille opettajille julkistettiin vk 44. 

• Edu-tiimi ma 11.12.  

 

• Espoo-Kauniaisten musiikinopettajien yhdistykset: ma 23.10. Mukana 

alueasiamies Jaana Alaja, EKPY:n pj. Antti Piiroinen ja jaoston pj. Leena 

Teittinen 

• Vapaan sivistystyön opettajat: ke 13.12 aamupäivällä. 

 
YLL 

 

Jaoston kokouksessa käsiteltiin mm. seuraavia aiheita. 

 

• YLL-jaosto valitsi syyskokouksen edustajat ja hyväksyi kaksi raha-anomusta 

Taideyliopistolta ja Hankenilta. 

 
 

http://minedu.fi/tapahtumat/
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JÄSENTOIMINTAA MM. 

 
Tiedottaminen ja viestintä 
 
Keskusteltiin tiedottamisesta ja viestinnästä. 

 

Kuultiin tilaisuuksien onnistumisesta 
 

• YT-päivä 9.–10.11.2017, oli onnistunut 
o pohdittiin syitä osallistujien vähyyteen 
o mietittiin mahdollisuuksia yksipäiväiseen tilaisuuteen v. 2019 tai 

kahteen yksipäiväiseen tilaisuuteen, joita voisi esimerkiksi suunnata eri 
jäsenryhmille 

o käynti Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tiloissa oli 
onnistunut, seuraavia tilaisuuksia voisi miettiä naapurikaupunkeihin 
vastaavalla konseptilla 

• KOPE 4.-5.11.2017, Tallinna, oli onnistunut 
o osallistujia oli kaikista opettajaryhmistä 

 
 

Koulutus ja muut tilaisuudet 
 
Päätettiin esittää YSI-jaostolle, että Etelä-Suomen erityisopetusyhdistys ry. ja jaosto 

järjestäisivät erityisopetusillan keväällä tai syksyllä esimerkiksi Espoon 

valtuustosalissa tai jollakin koululla.   

Päätettiin, että alueyhdistys järjestää tilaisuuden, jossa luottamusmiehet voivat kysyä 
OAJ:n lakimiehiltä. Ensimmäiset tilaisuudet keväällä 2018 ja sen jälkeen 
säännöllisesti.  

 

• Jäsenten on mahdollista ostaa edulliset liput Allas Seapooliin. liput on myyty 
loppuun 

 

OAJ Uusimaan kanssa yhteisiä koulutuksia ja tilaisuuksia: 

 

• Eläkeinfot: 14.12.2017 on iltatilaisuus 

• Kevääksi on suunnitteilla myös koulutukset lobbauksesta ja tiedottamisesta 

 
Koululiikuntaliitto 
 
Kuultiin liiton toiminnasta. 

 
Ansiomerkit, muistamiset ja huomionosoitukset 
 
Helsingin Lastentarhanopettajat ry:n hallitus esittää OAJ Pääkaupunkiseudun 

alueyhdistyksen hallitukselle pronssisen ansiomerkin myöntämistä Kaisa Viitaselle. 
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ALUEELLINEN EDUNVALVONTA 
 

Kuultiin ajankohtaisista alueasiamiesasioista 
 

• Perusopetuksen mahdollisen vuosityöaikakokeiluun liittyvät koulukäynnit 

aloitettu Helsingissä 

• YLL:n jäsenilta Porthaniassa 4.12. 

• Ammatillisten oppilaitosten opettajien/ohjaajien lukumäärät: tietopyyntö OAJ:stä 

• 30.11 tietojen siirtopäivä tulevan alueasiamiehen kanssa 

• Alueasiamiehen roolin selkeyttäminen PKS:n hallituksessa ja TVK:ssa 

• Vipu-kisan voittajakoulun kakkukahvit 11.12. Aurinkolahti 

 
Kuulumisia työnantajien toiminnasta 
 
Kuultiin työnantajien toiminnasta seuraavaa. Amiedussa on käynnissä YT-

neuvottelut, jotka koskevat 40 henkilötyövuotta. Helsingissä pyritään tehostamaan 

tilankäyttöä mm. siten, että osa lapsista ja nuorista on säännöllisesti muualla kuin 

päiväkodissa, koulussa tai oppilaitoksessa. Tilojen käytön tehostamista tarkastellaan 

jaostoittain ensi vuoden puolella. 

 
Vaikuttamistoiminnan arviointia 

 

Arvioitiin alueyhdistyksen ja jäsenyhdistysten vaikuttamistoimien onnistumista. 

 

Yhdistykset ovat vaikuttaneet kaupunkien talousarvioesityksiin ja poliitikot ovat 

tehneet kasvatuksen ja koulutuksen näkökulmista myönteisiä päätöksiä. Espoon 

talousarvioon lisättiin varoja erityisopetusta varten. Helsingin talousarvioon tuli 

merkittävästi aikaisempaa enemmän rahaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle 

(kesän budjettiesitykseen verrattuna 40 miljoonaa euroa) mm. erityisopetukseen, 

positiivisen diskriminaation rahoitukseen, digitalisaatioon. Vantaalla on vaikutettu 

ammatillisen koulutuksen kielikokeiden säilyttämisen puolesta. Vantaalla on purettu 

rajoitukset subjektiiviseen oikeuteen varhaiskasvatuksessa. 

 
Pääkaupunkiseutulisä/ostovoimanerontasausjärjestelmä 
 
Kuultiin asian etenemisestä.  

 
JÄSENASIAT 

 

Kuultiin jäsenasioista. Musiikkioppilaitosten yhdistysten kanssa keskustellaan, 

samoin Metropolian opettajien sekä ammatillisen koulutuksen esimiesten 

jäsenyydestä.  

 

Uusia henkilöjäseniä pyritään saamaan liittymään yhdistysten jäseniksi.  
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TALOUSASIOISSA MM. 
 

Merkittiin tiedoksi tuloslaskelma ja tase.  
 

Edunvalvonta- ja koulutusavustusanomukset 
 

Päätettiin myöntää vaikuttamistukea 5 850 € Espoon ja Kauniaisten opettajien 

ammattiyhdistykselle vuosittaiseen vaikuttamistilaisuuteen, johon kutsutaan 

poliitikkoja, virkamiehiä ja muita päättäjiä kuulemaan yhdistyksen kasvatukseen ja 

opetukseen liittyviä edunvalvontatavoitteita. Anottu summa kattaa heidän kulunsa.  

 

Päätettiin myöntää vaikuttamistukea 1023,50 € OAJ:n Espoon ja Kauniaisten 

paikallisyhdistykselle vuosittain vaikuttamistilaisuuden ja yhteistyöillan, johon 

kutsutaan 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 vaikuttamistukea 100 € Helsingin opettajien ammattiyhdistykselle 

25.10.2017 järjestettyyn kolmiportaisen tuen tutkimuksen esittelytilaisuuteen 

työnantajan edustajille (aluepäälliköt erityisen tuen suunnittelijat), Helvaryn edustajille 

ja OAJ:n asiantuntijoille (15 henkilöä). Vaikuttamisraha kymmenelle yhdistyksen 

ulkopuolisen vaikuttajan vieraanvaraisuuteen. Tuloksena Helsingin kaupungin 

talousarviolisäys 3.4 miljoonan euron erityisen tuen kohdennukseen 

 

Päätettiin myöntää koulutustukea 511 € Vantaan opettajien paikallisyhdistykselle 

2.10.2017 uusien opettajien iltaan yhteensä.  

 

Päätettiin myöntää vaikuttamistukea 756 € Vantaan opettajien paikallisyhdistyksen 

vaikuttamisseminaarin 28.10.2017 kustannuksiin. 

 

Päätettiin myöntää koulutustukea 475 € Vantaan opettajien paikallisyhdistyksen 

äänenhuoltokoulutukseen 9.11.2017. Keskusteltiin asiasta ja todettiin mm., että 

tarvitsemme jäseniä houkuttelevia tilaisuuksia, joissa voidaan samalla tuoda 

näkyväksi ammattiyhdistyksen tarpeellisuutta. 

 

Varojen sijoittaminen 
 
Keskusteltiin Index varainhoidon tarjouksesta ja päätettiin jättää päätös seuraavalle 
hallitukselle. 
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MOP-tilaisuuden rahoitus 

 

Liitteenä OAJ on the Road-tapahtuman kustannukset ja tuotot. Tilaisuuteen oli 

suunniteltu käytettäväksi 10 000 €. Sekä meno- että tulopuoli ylittyivät. Päätettiin 

maksaa loput tilaisuuden kustannuksista: 1 263,40 € Helsingin opettajien 

ammattiyhdistykselle. Kokonaisuutena OAJ on the Road- ja MOP-tapahtumat tulivat 

maksamaan alueyhdistykselle 1224,10 € vähemmän kuin oli budjetoitu eli 8 775,90 

€. 

 

 

TOIMINTAKALENTERI KEVÄT 2018 

 

Tarkasteltiin toimintakalenteriluonnosta keväälle 2018. Toimintakalenteri täydentyy 
vuoden 2018 alussa, samalla tarkastellaan mahdollisuutta tehdä 
toimintakalenteriluonnos koko vuodeksi.  

 
 
ILMOITUSASIAT 
 

• OAJ:n uutiskirje 1.11.2017  

• OAJ NYT 30.11.2017 

• OAJ:n puhelinvaihde lopetetaan 

• OAJ:n valtuustovaalit alkuvuodesta 2018, ehdolle asettumisesta on syytä 
tiedottaa 

 
 

 

 

 
 


