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SKOn valtuuskunnan syyskokous 20.-21.11.2021
Talousarvio, jäsenmaksut ja toimintasuunnitelma
SKOn valtuuskunta hyväksyi hallituksen esityksen talousarvioksi vuodelle 2022. SKOn
oma jäsenmaksu pysyy ennallaan (0,08 %), OAJ:n jäsenmaksu laskee (0,80 %) ja SKO
maksaa edelleen OAJ:n alueyhdistysten jäsenmaksut jäsentensä puolesta. Senioreilta
kerättäväksi vuosimaksuksi valtuuskunta päätti 30 €/hlö. Valtuuskunnan
sijoitusryhmään valittiin uudeksi jäseneksi Ria Heiska.
Valtuuskunta hyväksyi myös vuodelle 2022 uuden tyyppisen toimintasuunnitelman,
joka laitetaan SKOn nettisivuille jäsenten tutustuttavaksi. Siinä on kuvattu laajat
linjaukset SKOn toiminnan raameiksi, jonka pohjalta SKOn hallitus laatii omaa
työskentelyänsä varten toimenpidesuunnitelman, jolla toimintasuunnitelma saadaan
toteutettua.
Hallituksen jäsenten valinnat
Hallitukseen valittiin vuosille 2022-2023 varsinaisiksi jäseniksi erovuoroisten tilalle
Päivi Käri-Zein, Sami Mäkelä ja Timo Sirviö. Varajäseniksi valittiin Teija Punkki, Jarmo
Rusi (vuodeksi 2022), Heli Vuorinen ja Minna Väyrynen. Hallituksessa jatkavat Atte
Korte, Teija Launiainen ja Konsta Ojanen. Varajäseninä jatkavat Terhi Kaunismäki ja
Jarmo Pösö.
Ajankohtaiset edunvalvonta-asiat
SKOn puheenjohtaja Ulla Kangasniemi antoi selvityksen ajankohtaisista edunvalvontaasioista. Pian alkavan neuvottelukierroksen ennustetaan olevan vaikea. SKO on
listannut omia neuvottelutavoitteitaan käsiteltäväksi edelleen OAO:ssa ja OAJ:ssa.
Valtuuskunnan Tupa-toimikunta evästi hallitusta kentän kuulumisilla ja uusilla
neuvottelutavoitteilla. Sivistan ja OAJ:n yhteisessä tuntiopettajia koskevassa
työryhmässä on saatu aikaan sopimus, joka koskee sekä ammatillista toista astetta
että amkia. Lisäksi käsiteltiin mm. perhevapaauudistusta, järjestövalmiutta,
työhyvinvointiasioita ja tekijänoikeuksia.
Ajankohtaiset koulutuspoliittiset asiat
OAJ:n koulutusjohtaja Heljä Misukka antoi selvityksen ajankohtaisista
koulutuspoliittisista asioista, joita valtuuskunnan Kopo-toimikunta työsti ja
kommentoi. Koulutuspoliittisen selonteon valmistumista odotetaan edelleen
eduskunnalta. Ammatilliselta toiselta asteelta keskusteluun nousivat mm. uuden lain
mukaiset opetuksen ja ohjauksen tuntimäärät/osaamispiste sekä oppivelvollisuuden
laajentaminen. Ammattikorkeakoulun osalta keskusteluissa olivat mm. tutkintojen ja
henkilöstömäärien kehitys sekä Digivisio 2030. Myös opettajarekisterin perustaminen
ja koulutuksen rahoitus nousivat esille.

Ajankohtaiset järjestö- ja viestintäasiat
OAJ:n valtuuston syyskokous pidetiin juuri ennen SKOn valtuuskunnan kokousta.
Ammattijärjestötoiminnan uudistamishankkeesta jäi toteutettavaksi vain jäsenaloite.
Valtuustossa hyväksyttiin turvallisemman tilan periaatteet ja aktiivijäsenen eettiset
periaatteet. SKOn hallituksen jäsen Teija Launiainen alusti järjestö- ja viestintäasioita.
Valtuuskunta keskusteli viestinnän kokonaisvaltaisesta suunnitelmasta,
viestintäkanavien aktiivisemmasta hyödyntämisestä (lähinnä some-viestinnän osalta)
ja evästi hallitusta työstämään viestintäasioita eteenpäin.
SKOn sääntömuutos
SKOn valtuuskunta päätti hyväksyä SKOlle uuden nimen, joka viedään PRH:n
käsittelyyn. Tämän prosessin jälkeen uusi nimi julkistetaan virallisesti SKOn eri
viestintäkanavilla.
Strategiatyö

Valtuuskunta keskusteli Howspace-työskentelynsä tuloksena kehitetystä
arvokolmiosta ja strategiatyön etenemisestä aiemmin valitsemansa skenaarion
pohjalta. Hallitus jatkaa strategian toimeenpanon suunnittelua talven
suunnittelukokouksessaan.

SKO-päivät Kuopiossa 2022
Valtuuskunta sai selvityksen SKO-päivien (8.-10.4.2022) järjestelyjen etenemisestä.
Ilmoittautuminen SKO-päiville alkaa tammikuussa 2022.

