OAJ:n VARSINAIS-SUOMEN ALUEYHDISTYKSEN HALLITUKSEN KOKOUS
PÖYTÄKIRJA 12/2017 - 2019
Aika:

Tiistaina 12.2.2019 klo 19.40 – 21.35

Paikka:

Aurakatu 20 E, 20100 Turku

Läsnä:

Varsinaiset jäsenet

Varajäsenet

x Harri Laukkanen, pj

Laura Lehtonen
x Tomi Törrönen

Mirkka Ali-Laurila

Kristina Lindgren

x Merja Alitalo

x Marita Savonmäki

x Helena Dahl

Miika Huhtinen

x Carola Friberg, vpj.

Piia Laaksonen

x Madeleine Karlsson

x Annika Norrgård

Antero Kilpinen
Jaana Kuusisto

Klaus Rytöhonka
x Tero Anttila

x Pirkko Kuhmonen

Mika Hakala

x Mia Peltomäki

Katja Koski

x Marjut Polviander
x Anne Porkka
x Tuija Mäntsälä, sihteeri

x Juha Lindström
Katariina Haavisto
x Jaana Tomppo

x Heidi Tammero

Suvi Viitaniemi-Merimaa

x Riina Virtanen

Virpi Kangas-Oksanen

Muut kutsutut:
x Jorma Uoti
Mervi Taurén
Johanna Mannström,
Jari Hauninen
x Sameli Valkama
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KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja Harri Laukkanen avasi kokouksen klo 19.40.
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LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
OAJ Varsinais-Suomen hallituksen kokous todettiin laillisesti
koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Varsinainen kokouskutsu ylimääräiseen hallituksen kokoukseen on
lähetetty perjantaina 8.2.2019 ja esityslista sunnuntaina 10.2.2019.
Alueen läsnä olevat valtuutetut ja OAJ:n hallituksen jäsen Marita
Savonmäki osallistuvat tämän kokouksen päätöksentekoon. Marita
Savonmäki osallistuu kokoukseen etäyhteyden avulla.
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EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYMINEN
Sihteeri on siirtänyt edellisen kokouksen pöytäkirjan hallituksen
luettavaksi
ja
kommentoitavaksi
verkkosivuille
6.2.2019.
Pöytäkirjaan ei ole tehty korjaus- tai muutosesityksiä.
Hallitus hyväksyi OAJ Varsinais-Suomen hallituksen edellisen
kokouksen pöytäkirjan, 12.2.2019, esitetyssä muodossa.
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ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
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VUOSITYÖAIKA
OAJ:n päätökset ja linjaukset koskien vuosityöaikasopimuksia ja
niiden tulkintaa. OAJ:n päättävissä elimissä olevat valtuutetut ja
hallituksen jäsenet esittelevät asiaa.
Käydään keskustelu korkea-asteen ja ammatillisen toisen asteen
vuosityöaikasopimuksista ja niiden sisällöstä ja käyttöönotosta sekä
perusopetuksen vuosityöaikakokeilusta. Kartoitetaan tilanne
Varsinais-Suomen alueella.
-

korkea-aste
ammatillinen toinen aste
vuosityöaikakokeilu perusopetuksessa

Esitys:

Päätetään keskustelun pohjalta asian vaatimat viestinnälliset toimet.
1.
OAJ:n tiedotuksen levittäminen alueyhdistyksen verkko- ja
Facebook –sivuille.
2.
Jäsentiedotus jäsenryhmille, erityisesti perusopetuksen ja
ammatillisen toisen asteen osalta.
Asiakohdan käsittelyn aikana Merja Alitalo pyysi työjärjestyspuheenvuoroa klo 20.25 esittäen, että varapuheenjohtaja Carola
Friberg toimii tästä eteenpäin kokouksen puheenjohtajana, koska
yhdistyksen puheenjohtajan katsotaan olevan käsiteltävän asian
osalta asianosainen. Tomi Törrönen ja Tero Anttila kannattivat tehtyä
esitystä.
Puheenjohtaja Harri Laukkanen teki vastaehdotuksen, jossa hän
esitti voivansa jatkaa kokouksen puheenjohtajana. Esitys ei saanut
kannatusta.

Päätös:

Käytiin keskustelu korkea-asteen ja ammatillisen toisen asteen
vuosityöaikasopimuksista ja niiden sisällöstä ja käyttöönotosta sekä
perusopetuksen vuosityöaikakokeilusta. Todettiin, että eri
sopimusten välillä on eroja ja kokouksen osallistujien asiantuntemus
suuntautuu eri sopimusalueille.
Hallitus keskusteli myös saamiensa sähköpostiviestien ja Facebookryhmän ”Opettajien vuosityöaika – Kokeilut ja arviot” kirjoitusten
pohjalta opettajien vuosityöaikaa ja –kokeiluja koskevista
kysymyksistä.
Varsinais-Suomessakin käytävä Some-keskustelu sekä alueen
päälehdessä, Turun Sanomissa, asiaan liittyvä kirjoittelu on
haastavaa, vaikeasti tulkittavissa ilman syvällistä asiantuntemusta ja
osin jopa arveluttavaa ja harhaanjohtavaa.
Todettiin, että alueasiamies, OAJ:n valtuutettu Jorma Uoti on ollut
yhteydessä OAJ:hin ammatillisen koulutuksen vuosityöajan ja
perusopetuksen vuosityöaikakokeilun viestitykseen liittyvistä
linjauksissa saatuaan kutsun hallituksen ylimääräiseen kokoukseen.
Viesti välitettäväksi hallitukselle oli selkeä. Mikäli vuosityöaikaan
liittyvää keskustelua alueella ei saada asialliseksi ja faktoihin
perustuvaksi, OAJ:n hallitus harkitsee kokouksessaan 13.2.2019
alueyhdistyksen rahoituksen leikkauksia. Myös OAJ:n hallituksen
jäsen Marita Savonmäki oli tietoinen linjauksista.
Kokouksessa nähtiin positiivisena se, että opettajat keskustelevat
sopimusasioista ja vuosityöajasta.
Varsinkin Facebook –
keskusteluissa perusopetuksen vuosityöaikakokeilusopimuksen ja

ammatillisen toisen asteen vuosityöaikasopimuksen sisältö
menee kuitenkin helposti sekaisin eikä keskustelu perustu
faktoihin. Tältä pohjalta nousi esille myös pelko siitä, että
ammatillisen vuosityöajan käyttöönottoon liittyvät neuvottelut
vaarantuvat virheellisesti tulkitun tiedon levittämisen seurauksena
alueen ammatillisissa toisen asteen oppilaitoksissa.
Päätettiin työvuoropuheenvuoron perusteella klo 20.28, että
varapuheenjohtaja Carola Friberg toimii kokouksen puheenjohtajana
loppukokouksen ajan.
Todetaan, että Varsinais-Suomen alueyhdistyksen linja on sama kuin
OAJ:n virallinen linja.
Hallitus ja kokoukseen osallistuvat valtuutetut päättivät tehdä
alueyhdistyksen sivuille lyhyen ja ytimekkään tiedotteen
perusopetuksen kokeilusta ja ammatillisen toisen asteen
vuosityöajasta ja sen käyttöönotosta alueella. Tiedotteiden pohjana
käytetään OAJ:n virallista tiedotusta. Tomi Törrönen valtuutettiin
kokouksen linjausten perusteella tekemään tiedotteet valmiiksi
13.2.2019 mennessä. Tiedotus pohjautuu emo OAJ:n tiedotukseen.
Asiakirjat on liitetty tämän pöytäkirjan loppuun.
Oheisista OAJ:n sivuilla olevista linkeistä löytyy yhteenveto
peruskoulun vuosityöaikakokeilusta:
https://www.oaj.fi/arjessa/perusopetuksenvuosityoaikakokeilu/mika-perusopetuksen-vuosityoaikakokeilu/
Mikä ihmeen vuosityöaikakokeilu?
https://www.oaj.fi/arjessa/perusopetuksenvuosityoaikakokeilu/mika-perusopetuksen-vuosityoaikakokeilu/
Tiedotteet toimitetaan torstaina jakeluun jäsenyhdistysten
puheenjohtajille ja edelleen jaettavaksi jäsenilleen, laitetaan
alueyhdistyksen sivuille ja tarjotaan Turun Sanomille.
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Esitys:

KEVÄÄN 2019 TAPAHTUMIA
Kuullaan tapahtumien
päätökset.

tilannekatsaus

ja

tehdään

tarvittavat

6.1 OAJ On the Road, Turku 12.9.2019
T urun paikallisyhdistyksen puheenjohtaja Jaana Tomppo esittelee.

6.2 MOP2019, lauantai 5.10.2019
OAO-jaosto on järjestelyvuorossa. OAO-jaoston puheenjohtaja Marjut
Polviander esittelee.

Päätös:
7 – 169
Esitys:

Asian käsittely siirrettiin seuraavaan kokoukseen.

EDUSKUNTAVAALIT KEVÄÄLLÄ 2019
Eduskuntavaalit pidetään14.4.2019.
Alueyhdistyksillä
on
tärkeä
rooli
OAJ:n
eduskuntavaalivaikuttamisessa, sillä kampanjan vaikuttavuus lähtee
paikallisesta
kohtaamisesta,
toiminnasta
ja
jäsentemme
sitoutumisesta ja innostumisesta.
Kuullaan tilannekatsaus ja tehdään tarvittavat päätökset. Työryhmän
puheenjohtaja Jorma Uoti esittelee.

Päätös:
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Päätettiin varata 2500 € määräraha työryhmän käyttöön.

MUUT MAHDOLLISET ASIAT
Muita mahdollisia asioita ei ollut.
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TIEDOTUSASIAT
Aluetoimijoiden neuvottelupäivät järjestettiin 6. – 7.2.2019
Akavatalossa, Helsingissä. Puheenjohtaja ja alueasiamies
osallistuvat päiville. Kuullan terveiset koulutuksesta.
Kuullaan tiedotusasiat seuraavassa kokouksessa.
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KEVÄÄN 2019 KOKOUSAIKATAULU
Kevään 2019 tulevat kokoukset:
Työvaliokunta
Ti
Ma

Hallitus
Ti
12.02.2019
To
04.04.2019
Ma
06.05.2019

26.03.2019
29.04.2019

Vuosikokous keskiviikkona 24.4.2019
OAJ:n kevätvaltuusto 8. - 10.5.2019
OAJ:n syysvaltuusto 14. – 15.11.2019
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KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja Carola Friberg päätti kokouksen klo 21.35.

Harri Laukkanen

Tuija Mäntsälä

Puheenjohtaja (1 – 4)

Sihteeri

Carola Friberg
Puheenjohtaja (5 – 11)

Alueyhdistyksen tiedote medialle

OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys tukee OAJ:n linjaa
Turun Sanomat uutisoi 3.2. opettajien kritiikistä vuosityöaikaa kohtaan. Artikkelissa esiin
tuodut opettajien pelot työajan lisääntymisestä ja palkan pienenemisestä voivat olla todellisia,
mutta perustuvat pitkälti sosiaalisessa mediassa levinneisiin virheellisiin tietoihin.
Keskustelussa ei osata mm. verrata opetusvelvollisuuteen perustuvaa sopimusta ja
vuosityöaikasopimusta keskenään.
Perusopetuksen vuosityöaikakokeilut on linjattu OAJ:n valtuustossa. Alueyhdistys tukee
valtuuston linjaa, jonka mukaisesti kokeilujen avulla selvitetään vuosityöajan soveltuvuutta
perusopetukseen. Kokeilut päättyvät viimeistään vuonna 2023. Alueyhdistys toteaa, ettei
perusopetuksen kokeiluja olla nyt muuttamassa pysyväksi sopimusmääräykseksi.
Parhaiten kokeilujen suuntaan paikallisesti vaikutetaan, jos Varsi-nais-Suomessa saadaan
aloitettua työaikakokeilu OAJ:n linjausten rajoissa (aikataulu, vapaaehtoisuus). Vasta
kokeilujen tuoman tiedon myötä voidaan ottaa kantaa sen vaikutuksista eri opettajaryhmien
työ-hön. Siksi olisi tärkeää saada kokeiluihin mukaan myös yläkouluja.
Varsinais-Suomessa suuri osa ammatillisista opettajista on siirtynyt tai siirtymässä 1.8.
vuosityöaikaan. Paikalliset toimijat neuvottelevat (koko ajan) uuden työaikamallin
soveltamisohjeista sekä kouluttavat esimiehiä ja opettajia. Tälle työlle on annettava rauha.
Kaikkien toimijoiden on varmistettava levittämänsä tiedon todenperäisyys. Ristiriitaisen tiedon
levittäminen vaikeuttaa opettajien edunvalvontaa.
Järjestelmä on uusi myös työnantajalle, joten jatkuva yhteistoiminta työnantajan kanssa on
välttämätöntä. Saadun kokemuksen myötä tullaan korjaamaan vuosityöaikasopimuksessa
ilmeneviä epäkohtia. Prosessi on jatkuva eikä opetusvelvollisuustyöaikakaan ole tullut
pitkästä iästään huolimatta koskaan ai-van valmiiksi.
OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistyksen hallitus ja OAJ:n valtuutetut

Alueyhdistyksen tiedote jäsenyhdistyksille ja niiden jäsenille

Varsinais-Suomen alueyhdistys tukee OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkaista ja
OAJ:n henkilöstöä
Sosiaalisessa mediassa on voimakkaasti kritisoitu, jopa mustamaalattu järjestön
puheenjohtajaa Olli Luukkaista ja toimiston työntekijöitä mm. Markku Perttusta. Alueyhdistys
tuomitsee henkilöön kohdistuvat asiattomat kommentoinnit ja vetoaa jäsenistöön, jotta
keskustelu pysyisi kaikin puolin asiallisena.
Perusopetus
Perusopetuksen vuosityöaikakokeilut on linjattu OAJ:n valtuustossa. Alueyhdistys tukee
valtuuston linjaa, jonka mukaisesti kokeilujen avulla selvitetään vuosityöajan soveltuvuutta
perusopetukseen. Kokeilut päättyvät viimeistään vuonna 2023. Alueyhdistys toteaa, ettei
peloilla kokeilun muuttumisesta hallitsemattomasti pysyväksi sopimusmääräykseksi ole
mitään pohjaa. Parhaiten kokeilujen suuntaan paikallisesti vaikutetaan, jos VarsinaisSuomessa saadaan aloitettua työaikakokeilu OAJ:n linjausten rajoissa (aikataulu,
vapaaehtoisuus). Vasta kokeilujen tuoman tiedon myötä voidaan ottaa kantaa sen
vaikutuksiin eri opettajaryhmien työhön. Siksi kokeiluihin tulisi saada mukaan yläkouluja.
Ammatillinen koulutus
Varsinais-Suomessa suuri osa ammatillisista opettajista on siirtynyt tai siirtymässä 1.8.
vuosityöaikaan. Paikalliset toimijat neuvottelevat koko ajan uuden työaikamallin
soveltamisohjeista sekä kouluttavat esimiehiä ja opettajia. Tälle työlle on annettava rauha.
Kaikkien toimijoiden on varmistettava levittämänsä tiedon todenperäisyys. Ristiriitaisen tiedon
levittäminen vaikeuttaa opettajien edunvalvontaa.
Järjestelmä on uusi myös työnantajalle, joten yhteistoiminta työnantajan kanssa
käyttöönotossa on välttämätöntä. Epäselvissä tilanteissa opettajan on otettava yhteyttä
omaan luottamusmieheen, joka selvittää ongelmatilanteet. Saadun kokemuksen myötä
tullaan korjaamaan vuosityöaikasopimuksessa ilmene-viä epäkohtia. Prosessi on pitkä eikä
opetusvelvollisuustyöaikakaan ole tullut pitkästä iästä huolimatta koskaan valmiiksi.
Alueyhdistys ja sen jäsenyhdistykset järjestävät kuluvana vuonna jäsenistölleen koulutusta
eri työaikamalleista ja vastaavat jäsenistössä herääviin kysymyksiin.
OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistyksen hallitus ja OAJ:n valtuutetut

