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TOIMINNAN OSA-ALUEET 

• KOKOUSTOIMINTA 

• KOULUTUS/EDUNVALVONTA, AKTIIVIT, 
JÄSENISTÖ 

• EDUNVALVONTA JA VAIKUTTAMINEN, 
AKTIIVIT/JÄSENISTÖ/TYÖNANTAJAT 

• VIRKISTYS 



KOKOUSTOIMINTA 

• 6 kokousta 

• Kokoustoiminnan tavoitteet lyhyesti 
– Kentän ääni kuuluviin ja toimiva linkki 

paikallisyhdistysten ja ysi-jaoston välille 

– Ajankohtaisuus ja reagointi 

– Teemakokousten pitäminen, tietoiskut 

– Kokouksiin osallistumisen kehittäminen 

• Kokoustoiminnan kustannukset 

– 6605€ 



 
KOULUTUS/EDUNVALVONTA, AKTIIVIT, JÄSENISTÖ 

 
• Tavoitteet: 

– Paikallisyhdistysten puheenjohtajien ja 
pääluottamusmiesten aktiivinen yhteistoiminta ja 
ajankohtainen tieto 

– Ajankohtaista tietoa ja ajatusten vaihtoa 
virkaehtosopimuksista, valtakunnallisesta ja 
paikallisesta neuvottelutoiminnasta, 
työsuojeluvaaleihin valmistautuminen 

– Ajankohtaista tietoa työelämää ja koulutusta 
koskevasta lainsäädännöstä ay-aktiiville ja 
jäsenistölle 

 



KOULUTUS/EDUNVALVONTA, AKTIIVIT, JÄSENISTÖ 

• Tilaisuudet: 
– Lakikoulutusta opettajille 

– Alueelliset lm-päivät* 

– Ylä-Savon seutukuntakoulutus 

– Laajennettu jaoston kokous 

– Kuopion seutukuntakoulutus 

– Jaoston syysseminaari 

– Opettajien työhyvinvoinnin edistäminen, OAJ 40 v 

• Kustannukset yhteensä 
– 14337€ 

– *OAJ rahoittaa, vastuu järjestelyistä alueasiamiehillä 



 
 

EDUNVALVONTA JA VAIKUTTAMINEN, 
AKTIIVIT/JÄSENISTÖ/TYÖNANTAJAT 

 • Tavoitteet: 
– Virittää ja ylläpitää keskustelua yleissivistävän 

koulutuksen merkityksestä Suomelle ja suomalaisille. 
– Vaikuttaa yleissivistävän koulutuksen resurssointiin ja 

toiminnan edellytyksiin Pohjois-Savon kunnissa. 
– Tuoda esiin opettajien työn sisältöä, koulutyön 

ongelmia, hyviä asioita ja kehittämistarpeita. 
– Tuoda esiin työelämää ja koulutusta koskevien lakien 

sisältöä ja koulutuksen järjestäjiä velvoittavia 
määräyksiä. 

– Pitää yhteyttä kouluviranomaisiin ja koulutuksen 
sidosryhmiin. 



EDUNVALVONTA JA VAIKUTTAMINEN, 
AKTIIVIT/JÄSENISTÖ/TYÖNANTAJAT 

• Tilaisuudet: 

– Kolmiportainen tuki 2013 

• Lain muutoksen käytännön arviointi 

– Keskustelu kolmiportaisen tuen toteutumisesta 

• Alueen sivistystoimenjohtajia, OKM:n edustaja, OAJ:n 
edustaja, alueyhdistyksen edustajat 

– Alueellinen yt/ts-kurssi 

• Alueyhdistyksen toimintakertomuksessa ja kustannuksissa 

– Kustannukset 

• 4054€ 

 



 
VIRKISTYS 

 
• Syysseminaari Järvisydämessä 

• Ruokateatteri vuoden viimeisen kokouksen 
yhteydessä 

• Kustannukset: 

– Sisältyvät koulutus- ja kokouskustannuksiin 



Vuoden 2014 toiminta 
  

KOKOUSTOIMINTA 
  

TAVOITTEET MITÄ TAVOITE EDELLYTTÄÄ 

1. Kentän ääni kuuluviin ja 

toimiva linkki 

paikallisyhdistysten ja ysi-

jaoston välille 

 Kokousajat tietoon ennakkoon yhdistyksissä 

 Jäsenten aktiivisuutta, asioita kokouksen 

valmistelijoille, esityslista on auki koko ajan 

 Luottamusmiesten aktivoimista ysin 

toimintaan 

2.   Ajankohtaisuus ja reagointi  Kuntien ongelmat jaoston tietoon 

 Ajankohtaisten edunvalvonnan ja  

koulutuspoliittisten asioiden välittäminen 

paikallisyhdistyksille  

3. Seutukuntien aktivoiminen 

       yhteistoimintaan ja 

       edunvalvontaan, 

       puheenjohtajien ja plm:n 

       kouluttaminen 

 Seutukuntakohtaisten kokousten pitäminen ja 

tukeminen 

 Pääluottamusmiehillä ja 

työsuojeluvaltuutetuilla laajennetetut 

kokoukset 

 Tietoiskuja ajankohtaisista virkaehto-

sopimuksiin ja palvelussuhteen ehtoihin 

liittyvistä asioista  

1. Kokouksiin osallistumisen 

kehittäminen 

 Sekä varsinainen että varajäsen mukana 

vähintään yhdessä kokouksessa 

 Esityslistat ja pöytäkirjat myös varajäsenille 



  

KOULUTUS/EDUNVALVONTA, AKTIIVIT, JÄSENISTÖ 
  

TAVOITTEET MITÄ TAVOITE EDELLYTTÄÄ 

1. Ajankohtaista tietoa työelämää ja 

koulutusta koskevasta lainsäädännöstä 

ay-aktiiville ja jäsenistölle 

 Jaoston jäsenet keräävät koulutustarpeita omilla alueillaan ja 

paikallisyhdistyksistään 

 Jaosto järjestää/tukee  koulutusta, jolla 

aktivoidaan jäsenistöä omaan 

edunvalvontaansa 

1. Ajankohtaista tietoa ja ajatusten 

vaihtoa virkaehtosopimuksista, 

valtakunnallisesta ja paikallisesta 

neuvottelutoiminnasta  

 Jaoston jäsenet ja paikallisyhdistysten puheenjohtajat sekä 

pääluottamusmiehet kokoavat paikallisen 

neuvottelutoiminnan keskeiset asiat ysi-jaostolle 

 Ysi-jaosto jaosto huolehtii ajankohtaista tiedotuksesta ja 

koulutuksesta (puheenjohtajat, plm:t, varaplm:t) 

  

1. Paikallisyhdistysten puheenjohtajien ja 

pääluottamusmiesten aktiivinen 

yhteistoiminta ja ajankohtainen tieto 

 Ysi-jaosto järjestää yhteistä koulutusta 

paikallisyhdistysten puheenjohtajille ja 

pääluottamusmiehille 

1. Työssä jaksamista edistävän 

koulutuksen järjestäminen/tukeminen 

 Järjestetään aktiiveille ja jäsenille työssä 

jaksamista edistävää koulutusta (MOP) 

yhteistyössä alueyhdistyksen kanssa 

 Tuodaan esille ay-toiminnan tavoitteita 

ja jäsenyyden etuja (MOP) 



  

EDUNVALVONTA JA VAIKUTTAMINEN, AKTIIVIT/JÄSENISTÖ/TYÖNANTAJAT 

TAVOITTEET MITÄ TAVOITE EDELLYTTÄÄ 

1. Virittää ja ylläpitää keskustelua 

yleissivistävän koulutuksen 

merkityksestä Suomelle ja 

suomalaisille. 

  

 Jaosto varautuu järjestämään 

ajankohtaisia tilaisuuksia em. 

aiheista, tilaisuuksiin kutsutaan 

koulutuksen järjestäjien edustajia. 
 Osallistutaan aktiivisesti Itä-Suomen opettajapäivien 

järjestämiseen 

1. Vaikuttaa yleissivistävän 

koulutuksen resurssointiin ja 

toiminnan edellytyksiin Pohjois-

Savon kunnissa. 

 Jaosto tukee paikallisia toimijoita 

vaikuttamis- ja edunvalvontatyössä; 

tietoa, yhteisiä neuvottelutavoitteita, 

yhteydenpitoa. 
 Jaosto aktivoi paikallisyhdistyksiä pitämään 

aktiivisesti yhteyttä paikallisiin päättäjiin.  

  

1. Tuoda esiin työelämää ja 

koulutusta koskevien lakien 

sisältöä ja koulutuksen järjestäjiä 

velvoittavia määräyksiä.  

  

 Jaosto järjestää ao. koulutusta jäsenistölle ja ay-

aktiiveille.  



Virkistys 

  

ajankohta tilaisuudet ohjelma osallistujat 

20.-21.9.2014 Koulutus-, suunnittelu- ja 

virkistystilaisuus 

katso YSI-jaoston  jäsenet, 

varajäsenet, 

pääluottamusmiehet  ja 

työsuojeluvaltuutetut 



Kustannukset 

• Varataan n. 48 000€ 


