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1. Kokouksen avaus 
 

Yhdistyksen puheenjohtaja Matti Hursti avaa kokouksen. 
 
Päätös 
 
 

2.   Kokouksen puheenjohtajan valinta 
 

 
Päätös 

 
 

3. Kokouksen sihteerin valinta 
 

Päätös 
 
 

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 

Kokouskutsu on lähetetty jäsenille sähköpostilla. Sääntöjen mukaan kutsu on 
lähetettävä vähintään seitsemän päivää ennen kokousta. Kokouskutsu on 
lähetetty . 

 
Päätös 
 
 

5.  Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 
 

Valitaan kokoukselle pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat. 
 

Päätös 
 

http://www.opsia./


  
 
 
OPSIA ry:n VUOSIKOKOUS 2022 11.5.2022 
 ESITYSLISTA 2(6) 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
Opetus- ja Sivistystoimen Asiantuntijat Opsia ry 

www.opsia.fi 
 

 
 
 

6.  Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 
 
Päätös 
 

 
7. Hallituksen kertomus vuoden 2021 toiminnasta, tilinpäätös 31.12.2021 ja  

toiminnantarkastuskertomus 
 

Hallituksen kertomus vuoden 2021 toiminnasta on liitteenä (liite 1), tilinpäätös 
31.12.2021 (liite 2) sekä toiminnantarkastuskertomus (liite 3).  

 
Päätös 
 
 

8. Tilinpäätöksen vahvistaminen vuodelta 2021 ja vastuuvapauden 
myöntäminen hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille 

 
Allekirjoitettu tilinpäätös vuodelta 2021 on liitteenä ja päätetään 
vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille. 

 
Päätös 
 
 

9. Vuoden 2023 toimintasuunnitelman vahvistaminen 
 

Toimintasuunnitelma liitteineen vuodelle 2023 on liitteenä (liite 4). 
 
Päätös 
 
 

10.  Vuoden 2023 taloussuunnitelman vahvistaminen 
 

Taloussuunnitelma vuodelle 2023 on liitteenä (liite 5). 
 
Päätös 
 

 
11.  Jäsenmaksun suuruuden määrääminen  

 
Hallitus esittää, että OAJ/OPSIAN:n jäsenten jäsenmaksut säilyvät 
entisellään. 

http://www.opsia./
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Jäsenmaksu on OAJ/OPSIA:n jäsenten osalta 1,2 % ennakonpidätyksen 
alaisesta palkasta. Siitä OPSIA:n osuus on 0,25 % ja OAJ:n 0,95 %. 
 
Hallitus esittää, että vain OPSIA ry:n jäsenmaksun maksavien henkilöiden 
jäsenmaksu on työssä olevilta 50 € ja muilta 25 € vuodessa. 

 
Päätös 
 
 

12.  Hallituksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden sekä  
      toiminnantarkastajien palkkioiden ja matkakorvausten perusteiden  
      määrääminen 

 
Hallitus esittää, että puheenjohtajalle maksetaan kulukorvauksia enintään 
2500 €. Hallituksen jäsenille ja varajäsenille ei makseta palkkiota vaan 
hallituksen kokouksiin osallistumisesta maksetaan päiväraha, jos kokoukseen 
osallistuminen edellyttää matkustamista kotikunnan ulkopuolelle. 
  
Toiminnantarkastajille maksetaan laskun mukaan. 
 
Erikseen sovittavista projektiluontoisista töistä maksetaan kohtuullinen 
korvaus sopimuksen mukaan. 

 
Matkakorvaukset maksetaan KVTES:n mukaan sillä poikkeuksella, että oman 
auton kilometrikorvaus on 70 % KVTES:n mukaisesta korvauksesta. 

 
Päätös 
 
 

13.  Hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta erovuoroisten tilalle vuosiksi 
2023-2024 

 
Yhdistyksen sääntöjen 14 §:n mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, 
varapuheenjohtaja, kuusi varsinaista jäsentä ja neljä varajäsentä. 
Puheenjohtajisto ja hallitus valitaan kaksivuotiskaudeksi ja vuosittain puolet on 
erovuoroisia (12 §). 
  
Yhdistyksen sääntöjen 4 §:n mukaan yhdistyksen kunniajäseneksi tai 
kunniapuheenjohtajaksi yhdistyksen kokous voi kutsua sellaisen henkilön, 
joka on toiminut pitkäaikaisesti ja ansioituneesti yhdistyksen hyväksi. 
 
 

http://www.opsia./
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Puheenjohtaja Matti Hursti ja varapuheenjohtaja Peter Johnson ovat 
molemmat erovuoroisia ja näin ollen kokous valitsee puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan vuosiksi 2023-2024. 
 
Hallituksen varsinaisista jäsenistä ovat erovuorossa ovat Jarkko Lahtinen, 
Merja Koivisto ja Mika Silvennoinen sekä varajäsenistä Jari von Becker ja 
Katriina Sulonen. 
 
Hallituksessa jatkavat vuosiksi 2022 – 2023 valitut varsinaiset jäsenet Eeva-
Kaisa Ikonen, Marjo Kyllönen ja Lucina Hänninen sekä varajäsenet Rikard 
Lindström ja Anne Onnela. 
 
Menettelytapaesitys: Kokous päättää ensin puheenjohtajasta ja 
varapuheenjohtajasta kaksivuotiskaudelle 2023 – 2024.  
 
Sitten erovuoroisista hallituksen jäsenistä ja lopuksi erovuoroisista 
varajäsenistä kaksivuotiskaudelle 2023 – 2024.  
 
Viimeiseksi päätetään kunniapuheenjohtajaksi kutsumisesta, joka päätöksenä 
on elinikäinen. 
 
Vaalivaliokunta on valmistellut valinnoista pohjaesityksen kokoukselle. Jos 
kokouksessa tulee useampia ehdotuksia kuin mitä erovuoroisia paikkoja on, 
niin suoritetaan vaali suljetulla lippuäänestyksellä em. järjestyksessä. 
 

Esitys    Vaalivaliokunta antaa kokoukselle pohjaesityksen puheenjohtajasta, 
 varapuheenjohtajasta, hallituksen jäsenistä (3) ja varajäsenistä (2) vuosiksi 
 2023 – 2024.  
 
 Lisäksi vaalivaliokunta esittää kokoukselle, että Virpi Lehmusvaara kutsutaan 
 Opsian kunniapuheenjohtajaksi. 

 
Päätös 1 Opsian puheenjohtajaksi valittiin:           ja varapuheenjohtajaksi valittiin:          
    vuosiksi 2023 – 2024  
 2 Opsian hallituksen varsinaisiksi jäseniksi vuosiksi 2023 – 2024 valittiin:  
 3 Opsian hallituksen varajäseniksi vuosiksi 2023 – 2024 valittiin: 
 4 Opsian kunniapuheenjohtajaksi kutsutaan: 
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14.  Kahden toiminnantarkastajan ja kahden varatoiminnantarkastajan valinta 

vuodelle 2022 
 

Vuoden 2021 toiminnantarkastajiksi on valittu taloussuunnittelija Seppo 
Tiainen ja talouspäällikkö Petri Mellanen. Varatoiminnantarkastajina ovat  
taloussuunnittelija Katja Hagman ja talouspäällikkö Aija Viikilä.  

 
Esitys Valitaan toiminnantarkastajat sekä heille varahenkilöt vuodelle 2022.  

 
Päätös 
 

 
15. Opsian sääntöjen muutos / lisäykset pykäliin §4 ja §16 
 
 Opsian hallitus esittää yhdistyksen kokoukselle 7.6.2022  Opsia ry:n 
 sääntöihin kahta lisäystä.  
 
 Ensimmäinen lisäys mahdollistaa Opsian jäseneksi liittymisen johtajille ja 
 asiantuntijoille, joiden virkanimikkeet liittyvät sote- ja hyvinvointialueiden 
 toiminnan käynnistämiseen.  
 
 Toinen lisäys antaa oikeuden hallituksen kokouksien järjestämiseen 
 sähköisesti tai niin, että hallituksen jäsenet voivat osallistua kokouksiin myös 
 sähköisen tietoliikenneyhteyden avulla.  
 
 Lisäykset tehdään Opsian sääntöjen 4 § ja § 16. 

 
Esitys (hallituksen esitys 11.5.2022): 
 
 Opetus- ja Sivistystoimen Asiantuntijat - Specialister för undervisnings- och 
 bildingsväsendet OPSIA ry:n säännöt (14.8.2013, rekisterinumero 140.838) 
 
 Sääntöjen 4 § 
 
 Yhdistykseen liittyminen ja jäsenmaksu 
 4 § Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voidaan hyväksyä opetus- ja 
 sivistystoimen, varhaiskasvatuksen ja toisen asteen johtavassa ja muussa 
 itsenäisessä asemassa toimivat asiantuntijat. 
 
 Lisäys § 4, edellisen jatkoksi: 
 
 Jäseneksi voidaan hyväksyä myös sivistysalan hyvinvoinnin edistämisen 
 johto- ja asiantuntijatehtävissä toimivat viran- tai toimenhaltijat. 

http://www.opsia./
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 Sääntöjen § 16  
 
 16 § Hallituksen kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan 
 varapuheenjohtaja. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai 
 varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista hallituksen jäsenistä on 
 saapuvilla. 
 
 
 Lisäys § 16, edellisen jatkoksi:  
 
 Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsenet sekä varajäsenet 
 voivat osallistua kokoukseen ja olla saapuvilla hallituksen kokouksessa myös 
 tietoliikenneyhteyden avulla. Hallituksen kokous voidaan järjestää myös 
 kokonaisuudessaan sähköisesti tietoliikenneyhteyden avulla. Sähköinen 
 kokous voidaan pitää käyttäen sellaista tietoliikenneyhteyttä tai muuta 
 soveltuvaa teknistä tiedonvälitystapaa niin, että kokouksen puheenjohtaja ja 
 sihteeri voivat luotettavasti todentaa kokoukseen osallistuvat, kokouksen 
 puheenjohtaja voi johtaa kokousta yhdistyksen sääntöjen tarkoittamalla tavalla 
 ja hallituksen kokoukseen osallistuvat voivat seurata kokouksen kulkua ja 
 osallistua asioiden käsittelyyn. 
 
Päätös 
 

 
16.  Muut esille tulevat asiat 

 
Päätös 
 
 

17.  Kokouksen päättäminen 
 
Päätös 
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