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Tiedote 6/2021  

Tiedote on yksiosainen ja on suunnattu aktiiveille sekä jäsenille.  Tiedote ja kokousten nostot 

(1.11. Ja 2.12) ovat yhdistyksen verkkosivulla. 

AO:n hallitus piti kokouksen 1.11. Ja 2.12.2021. Vuosikokousasiat ovat olleet miltei koko 

syksyn esityslistoilla. Kokouksessa 1.11. päätettiin sähköisestä äänestyspalvelusta ja 

ennakoitiin valtuuston mahdollisia päätösten vaikutuksia jäsenmaksuun. Samoin käytiin läpi 

käytännön toimia vuosikokousjärjestelyiden suhteen. 2.12. kokouksessa arvioimme hallituksen 

ja työryhmien toimintaa vuodelta 2021 ja niiden kehittämistarpeita. 

OAJ:n syysvaltuusto oli 17.-19.11.2021. Valtuuston esityslistalla oli asioista, joilla ennakoitiin 

olevan vaikutuksia OAJ ammatillisten opettajien yhdistystoimintaan ja itsenäiseen 

päätöksentekoon. Valtuusto hylkäsi OAJ:n hallituksen esitykset. 

Yhdistyksen 10-vuotisjuhlavuosi startattiin Kajaanissa opintopäivän päätteeksi 20.11.2021 ja se 

huipentuu Oulussa pidettävässä opintopäivässä ja vuosikokouksessa 19.-20.11.2022. 

Valmistelussa on myös Educa 2022 – ja Taitaja2022 tapahtuma. Uuden jäsenen pakettiin on 

tulossa myös AO:n omaa materiaalia. 

Terveisin hallituksen puolesta  

Jaana Antila, viestintätiimin puheenjohtaja 

 

1 Koulutuspoliittiset asiat 

Tekijänoikeuslain uudistus etenee 

Tekijänoikeuksia koskeva DSM-direktiivi hyväksyttiin EU:ssa 15.4.2019. Asian kansallista 

toimeenpanoa on valmistellut Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmä.  

Olemme nostaneet tekijänoikeuskysymykset myös tuleviin tulo- ja palkkapoliittisiin 

neuvotteluihin ja etsimme aktiivisesti case-tapausta oikeuskäsittelyyn, jotta asiasta saadaan 

ennakkotapaus.  

OAJ on antanut asiasta oman lausuntonsa. 

Lisätiedot 

• OKM: Tekijänoikeusdirektiivin (DSM) muutokset tekijänoikeuslakiin 

• OKM: Tekijänoikeuslain muutokset lausuntokierroksella 

 

2 Järjestö- ja viestintäasiat 

OAJ valtuustovaalit 2022 

OAJ:n valtuustovaalien ehdokasasettelu on 1.11.2021–15.1.2022. Ehdokkaaksi on sopiva 

henkilö, joka on OAJ:n jäsen ja hänellä kolmen äänioikeutetun jäsenen tuki (valitsijayhdistys). 

Ennakkoäänestys toteutetaan 28.2. – 14.3.2022 ja varsinaiset vaalipäivät ovat 4.-5.4.2022. 

Tavoitteena on saada nykyistä enemmän ehdokkaita valtuustovaaleihin ja nostaa 

valtuustovaalien äänestysprosenttia. 

Lisätiedot 

• OAJ: Valtuustovaalit (oaj.fi) 

• Opettajalehti: Valtuustoon tarvitaan niin keltanokkia kuin konkareitakin. 

https://ao.oaj.fi/uutiset/aika-olennaista-1-11-2021/
https://ao.oaj.fi/uutiset/aika-olennaista-2-12-2021/
https://www.oaj.fi/ajankohtaista/lausunnot/2021/oaj-vaatii-selkeita-pelisaantoja-teosten-kayttoon-opetuksessa/
https://okm.fi/tekijanoikeuslain-direktiivimuutokset
https://valtioneuvosto.fi/-/1410845/tekijanoikeuslain-muutokset-lausuntokierroksella-
https://www.oaj.fi/oaj/oaj-esittaytyy/valtuustovaalit/
https://www.opettaja.fi/ajassa/oaj-toimii-valtuustossa-paasee-tuulta-pain/
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OAO:lla on valtakunnallinen vaalipiiri. Olemme vaaliliitossa KEA:n ja KSOLLI:n kanssa. Vaaliliiton 

slogan on ”AO-KEA-KSOLLI –ammatillisten asialla”. 

 

Jäsenhankinta ja OAJ:n jäsenrekisteri 

Hallitukselle on tullut paljon viestiä OAJ:n jäsenrekisterin hitaudesta. Pidämme tilannetta 

harmillisena ja olemme omalta osaltamme viestineet asiaa eteenpäin. Jäsenrekisterin 

hakemusten käsittely on ruuhkautunut järjestelmävaihdon vuoksi. Jäsenyys alkaa käsittelyajasta 

huolimatta hakupäivästä. Hallitukselle on tullut kyselyjä myös siitä, miten voi vaihtaa 

jäsenyhdistystä. Verkkosivuiltamme (ohjeet ja lomakkeet) löytyy asiaan ohje. 

AO:lta on valmistumassa jäsenten hankintaan materiaalia. OAJ:lta on ilmestynyt ohjevideo 

liittymisen tueksi. Toivommekin, että rekrytoitte uusia opettajia yhdistystenne jäseniksi.  

 

3 Tulo- ja palkkapoliittiset asiat 

Vuosityöaika 

OAJ ja KT ovat aloittaneet koulutuskierrokset vuosityöajan soveltamisesta paikallisesti. Neljä 

koulutuskierrosta on jo toteutunut  ja 39 on vielä tulossa.  

Tulevien hyvinvointialueiden vaikutus työnantajien järjestäytymiseen 

KT:n asema laajenee Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajaksi. Hyvinvointialueiden aloittavat 

palvelutoimintansa vuonna 2023.  KT:n hallinto uudistuu uudistetun lain mukaisesti 

(L630/2021). Tällöin KT:n toimintaelimet ovat hallitus ja kolme jaostoa (kuntajaosto, 

hyvinvointialuejaosto ja yritysjaosto). Päätösvaltaa käyttää hallitus. Tavoitteena on, että 

Avaintyönantajat Avainta ry siirtyy KT:n yritysjaostoon. 

 

4 Vuosikokouksen päätöksiä 

Valittiin puheenjohtajat ja hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle 

Tuija Mäntsälä, puheenjohtaja vuosiksi 2022 – 2025 

Tapio Lindfors, 1. varapuheenjohtaja vuosiksi 2022 – 2024 

Johanna Toivanen, 2. varapuheenjohtaja vuosiksi 2022 2023 

Hallituksen jäseniksi erovuoroisten tilalle vuosiksi 2022 – 2023 (suluissa henkilökohtainen 

varajäsen) valittiin 

Jaana Antila, 2. aste  (Toivo Heikkilä, 2. aste) 

Jari Hourula, 2. aste  (Niina Srbinoska, 2. aste) 

Tuovi Pasma, 2. aste  (Pauliina Huhtasalo, 2. aste) 

Terhi Saarinen, 2. aste  (Kirsi Vartiainen, 2. aste) 

Markku Seppälä, amk  (Jussi Kuoppala, 2. aste) 

Kirsti Vänskä, amk   (Mervi Juntunen, amk) 

Vuodeksi 2022 Seppo Säätelän varajäseneksi Kimmo Siuruainen, koska Markku Seppälä valittiin 

varsinaiseksi jäseneksi. 

Hallituksessa jatkavat vuonna 2022 

Jari Jokinen, amk  (Minna Kaija-Kortelainen, amk) 

Anni Koppanen, 2. aste  (Teija Mäntylä, 2. aste) 

Tarja Mäenpää, 2.aste  (Sanna Kettunen, 2. aste) 

Ulla Maija Nyman, 2. aste  (Juha Lindström, 2. aste) 

https://ao.oaj.fi/uploads/2021/11/f8cceda0-oaj-palvelussuhteen-paivitys-sahkoinen-asiointi_ohje.pdf
https://www.oaj.fi/globalassets/jasenyys/liittymisprosessin-ohjevideo/liittymisen-ohjevideo-17.9.2021.mp4
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Heidi Savolainen, amk  (Saija Flinkkilä, amk) 

Seppo Säätelä, 2. aste  (Kimmo Siuruainen, 2. aste) 

Paikallisten edunvalvontakoulutusten tukeminen 

Vuosikokous päätti vuoden 2022 talousarvion käsittelyssä, että jäsenyhdistysten tukimaksua 

nostettiin 116 000 euroon. Olemme päivittäneet ohjeet jäsenyhdistysten paikallisten 

edunvalvontakoulutusten järjestämisestä ja tukemisesta vuodelle 2022 hallituksen kokouksessa 

2.12.2021. Huomioikaa uudet ohjeet toimintaa suunnitellessanne. 

Tammi-helmikuussa järjestettäviin tilaisuuksiin hakemukset tulee toimittaa 20.12.2021 

mennessä. Maalis-elokuussa järjestettäviin tilaisuuksiin hakemukset tulee toimittaa 13.2.2022 

mennessä ja syys-joulukuulla järjestettäviin tilaisuuksiin hakemukset tulee toimittaa 28.8.2022 

mennessä. 

Jäsenmaksu suuruus 2022 

AO:n jäseniltä kannettavan jäsenmaksun suuruus 0,10 % säilyi ennallaan. 

Lisäksi 

Päätettiin mm. toimintasuunnitelma vuodelle 2022, yhdistyksen talousarvio vuodelle 2022 ja 

hallituksen jäsenten palkkiot. 

 

5 OAJ:n syysvaltuuston 2021 päätöksiä 

Ammattijärjestötoiminnan uudistaminen 

Valtuuston keskeisin esityslistalla ollut asia oli ammattijärjestötoiminnan uudistaminen. 

Valtuutetut äänestivät useasta asiasta. OAJ:n jäsenkriteerejä ei laajenneta, suora 

henkilöjäsenyys OAJ:ssä ei toteutunut, opiskelijaedustus OAJ:n valtuustossa ja hallituksessa 

säilyi ennallaan (puhe- ja läsnäolo-oikeus) ja jäsenaloitteen käyttöön ottaminen etenee 

sääntömuutokseen. 

Jäsenmaksu 2022 

Kevät- ja syysvaltuusto 2021alensivat jäsenmaksun vuodelle 2022 ja se on näin ollen 0,8%. 

Kevään työmarkkinakierrokseen liittyvät järjestölliset toimenpiteet 

Valtuusto päätti antaa OAJ:n hallitukselle valtuudet päättää mahdollisista järjestöllisistä 

työtaistelutoimenpiteistä, mikäli työtaistelutoimenpiteiden piirissä on enintään viisi prosenttia 

järjestön varsinaisista jäsenistä. 

Lisäksi 

Valtuusto hyväksyi OAJ:n turvallisemman tilan periaatteet.  

Valtuusto hyväksyi OAJ:n järjestöaktiivin toiminnan periaatteet.  

Valtuusto hyväksyi talousarvioin vuodelle 2022. 

Valtuusto hyväksyi vaaliohjeet hallituksen jäsenten ja valtuuston puheenjohtajan vaalia varten. 

Lisäksi hyväksyttiin useita ponsia mm. työhyvinvointirahaston peruspääomaa kasvatetaan 

viidellä miljoonalla eurolla, neuvotellaan työnantajapuolen kanssa sopimuskoulutuksiin ja 

järjestökoulutuksiin nykyistä suuremmat ryhmäkoot, OAJ näkyy Pride -väreissä sekä kannustaa 

alue- ja paikallisyhdistyksiä käyttämään Pride-materiaalia Pride-viikolla. 

https://ao.oaj.fi/uutiset/tuemme-jasenyhdistystemme-edunvalvontakoulutuksia/
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OAJ uutinen: Valtuusto hyväksyi syyskokouksen päätöspäivänä uusia järjestötoiminnan 

periaatteita. 

Opettajalehti 21/2021: Syysvaltuusto hyväksyi jäsenaloitteen ja piti opiskelijoiden aseman 

ennallaan. 

 

6 AO:n viestintä ja koulutukset 

AO STUDIO (Huom. ajankohta muuttunut) 

Joulukuun AO STUDIO (järjestötoiminta ja viestintä) siirtyy alkuvuoteen 2022. Tiedotamme asiat 

lisää, kun uusi hallitus on järjestäytynyt. 

Aika olennaista – hallituksen kokouksen nostot 1.11. 

• Yhteenveto AO:n tekemästä yhteisten tutkinnon osien kyselystä  

• Esitys YAMK –tutkintonimikkeen muuttamisesta maisteriksi  

• Ammatilliset opettajat Educa 2022 –messuilla.  

Aika olennaista – hallituksen kokouksen nostot 2.12. 

• Seudulliset koulutustilaisuudet 2022 

• Valtuustovaalit 2022 

• Palautekeskustelu vuoden 2021 hallitustyöskentelystä 

Hallituksen seuraava kokous on 12.1.2022, työvaliokunnan kokous 7.1.2022. 

 

Toivotamme kaikille Rauhallista Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2022! 

 

Terveisin  

 

Puheenjohtaja Tuija Mäntsälä, puh. 040 7769 727  

Varapuheenjohtaja Tapio Lindfors, puh. 044 238 1935  

Varapuheenjohtaja Johanna Toivanen, puh. 040 8016 210  

 

Puheenjohtajiston ja hallituksen jäsenet tavoitat sähköpostilla etunimi.sukunimi@ammatilliset.fi 

https://www.oaj.fi/ajankohtaista/uutiset-ja-tiedotteet/2021/syysvaltuuston-paatospaiva-2021/
https://www.oaj.fi/ajankohtaista/uutiset-ja-tiedotteet/2021/syysvaltuuston-paatospaiva-2021/
https://www.opettaja.fi/ajassa/jasenaloite-vahvistaa-vaikuttamista/
https://www.opettaja.fi/ajassa/jasenaloite-vahvistaa-vaikuttamista/
https://ao.oaj.fi/uutiset/aika-olennaista-1-11-2021/
https://ao.oaj.fi/uutiset/aika-olennaista-2-12-2021/
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