
AO TOIMINTAKERTOMUS 2017 
 

 

Johdanto 

AO asetti toimintasuunnitelmassa 2017 tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle 

vuodeksi 2017. 

  

Toimintasuunnitelma perustui OAJ:n nelivuotiseen strategiaan, jossa määritellään järjestön 

perustehtävä, tulevaisuuskuva sekä arvot. 

  

AO on OAJ:n jäsen ja on sitoutunut toteuttamaan OAJ:n tavoitteita ammatillisella koulutuskentällä. 

  

Seuraavassa ammatillisella opettajalla tarkoitetaan kaikkia ammatillisia opettajia. AO edustaa 

myös muita koulutusalan ammattilaisia oppilaitosten esimies-, johto- ja suunnitteluportaalta. 

  

  

Perustehtävä 

OAJ on vahva koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan edun rakentaja ja valvoja ja AO OAJ:n 

periaatteita ja tavoitteita toteuttava ammatillisia opettajia edustava yhdistys. 

  

Tulevaisuuskuva 

Olemme ammatillisen koulutuksen vaikuttavin toimija yhteiskunnassa.  

  

Arvot 

YHTEISÖLLISYYS: Osallistumme avoimeen, arvostavaan ja vastuulliseen yhdessä tekemiseen. 

OIKEUDENMUKAISUUS: Kohtelemme kaikkia yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti. 

EDELLÄKÄVIJYYS: Rakennamme tulevaisuutta ennakkoluulottomalla ja aloitteellisella otteella.  

 

 

STRATEGISET PAINOPISTEALUEET 

  

1. Yhteiskunnallinen tulevaisuustyö ja jäsenten edun rakentaminen ja valvonta näkyy 

kaikessa 

  

Painopistettä ja sitä tarkentavia tavoitteita kuvaavat seuraavat toimintatavat: 

●    Tulevaisuuden jatkuva analysointi ja ennakoivat uudet avaukset 

●    Jatkuva vuorovaikutus jäsenistön ja päättäjien kanssa 

●    Työ ja tulokset näkyviksi 

  

AO on käynyt jatkuvaa vuoropuhelua päättäjien, koulutuksen järjestäjien ja muiden 

koulutusalan toimijoiden kanssa. AO on kannustanut jäseniään vaikuttamaan päättäjiin 

puoluekannasta riippumatta alue- ja paikallistasolla. Kuntavaaleissa ehdolla olleisiin ja 

valituiksi tulleisiin vaikutettiin. He ovat päättäjinä myös ammatillisen koulutuksen osalta 

kuntayhtymissä ja osakeyhtiöissä. 

 

AO on pitänyt yhteyttä ja vaikuttanut sidosryhmiin (AMKE, SAJO, ARENE, SAKKI, OSKU, 

SAMOK, OKM, OPH sekä kansanedustajat ja mepit) ja on laatinut kannanottoja yhteis-

työssä OAO:n sekä OAJ:n kanssa.  



  

AO on vaikuttanut ammatillisen koulutuksen säästöihin ja leikkauksiin sekä ammatillisen 

koulutuksen reformiin sekä korkeakoulurakenteen muutoksiin siten, että niiden koulutus ja 

opetushenkilöstön asemaa heikentävät vaikutukset olisivat mahdollisimman pienet. 

  

AO on pyrkinyt vaikuttamaan niin, että henkilöstö on mukana muutosten suunnittelussa 

alusta asti. 

  

AO kannusti ammatillisia opettajia ryhtymään kuntavaaliehdokkaaksi ja äänestämään 

kuntavaalissa. 

 

AO tukee ja kouluttaa vuosityöaikakokeiluun ryhtyneitä ja sitä suunnittelevia jäseniä. AO:n 

tavoitteena oli saada kokeilusopimus myös Sivistan sopimusalueelle, mutta tavoite jäi 

saavuttamatta. 

 

Vuosityöaikakokeilut saatiin käyntiin 1.8.2017 seitsemässä ammatillisessa 

oppilaitoksessa. 

 

Tavoitteena oli, että sopimus laajenee koskemaan aikuiskoulutusta ja opinto-ohjaajia. 

 

AO järjestää jäsenilleen koulutusta edunvalvonnasta, työhyvinvoinnista ja järjestötoimin-

nasta sekä mahdollisista muista ajankohtaisista asioista. 

 26.-27.4.2017 AO:n edunvalvontakoulutus, Aulangolla (65 osallistujaa) 

 14.-16.9.2017 OKKA -säätiön koulutuspäivät, Haikossa (123 osallistujaa) 

11.-12.10.2017 AO:n edunvalvontakoulutus, Suomenlinna ja Katajanokka, Helsinki, 

Suomi 100 hengessä (70 osallistujaa) 

   

AO on tukenut jäsenyhdistyksiä ja luottamusmiehiä paikallisten ja oppilaitoskohtaisten 

edunvalvontakoulutusten järjestämisessä. 

 AO on tukenut jäsenyhdistysten koulutustilaisuuksia (44 tilaisuutta) 

 

AO esitti osaltaan TES- / VES-tavoitteet vuodelle 2018 

Vuoden 2017 aikana AO valmisteli ja esitti omat neuvottelutavoitteet, jotka sovitettiin 

yhteen OAO:n sopimustavoitteiksi. Reformin kestävät pakottavat sopimusmääräykset 

asetettiin tavoitteeksi kaikilla sopimusaloilla. Tavoitteeksi asetettiin, että ne kattavat 

nuorten ja aikuisten koulutuksen ammatillisissa oppilaitoksissa ja että myös opinto-

ohjaajat ovat mukana sopimuksessa. OAJ neuvotteli vuosityöaikasopimuksista tavoit-

teiden mukaisesti KT:n, Avaintan ja Sivistan kanssa. Vuodenvaihteeseen mennessä 

sopimusta ei vielä ollut valmiina. 

 

Valmistauduttiin tavoiteasettelussa korkeakoulujärjestelmän kehittämisestä aiheutu-

viin sopimusten muutostarpeisiin, mutta sopimusneuvotteluihin ko.  tavoitteita ei vielä 

esitetty. 

  

AO Akatemiaa jatkettiin 

 AO Akatemia 2. (5.-6.4.2017 Kolilla, valmistui 23 henkilöä) 

 AO Akatemia 3. (valittiin joulukuulla 27 osallistujaa) 

 



AO jatkoi seudullista edunvalvontakoulutusta.  

 

AO jatkaa kansainvälistä yhteistyötä 

Kansainvälinen yhteistyö ja verkottuminen eurooppalaisten opettajayhdistysten 

kanssa kuuluu osana AO:n toimintaan. Tutustuminen opetukseen ja sen toteutukseen 

eri maissa luo pohjaa koulutuspoliittisille kannanotoille ja lausunnoille. 

AO:n hallituksen ja jäsenyhdistysten esittämien ansioituneiden AOlaisten opinto-

matka tehtiin 27.9.-1.10.2017 Dubliniin Irlantiin. 

  

2. Vahvistamme yhteisöllisyyttä ja yhteistä asiantuntijuutta osaamisen ja sivistyksen 

kehittäjänä 

  

Painopistettä ja sitä tarkentavia tavoitteita kuvaavat seuraavat toimintatavat: 

●    Monimuotoinen asiantuntijuus voimavarana 

●    Arvostaminen ja luottamus 

●    Yksi kaikkien ja kaikki yhden puolesta 

  

AO ja sen jäsenyhdistykset jäsenineen ovat vetureina perustamassa työnantajakohtaisia, 

ensisijaisesti henkilöjäsenyyteen perustuvia, paikallisyhdistyksiä. 

 

Toimintavuoden aikana on kannustettu perustamaan uusia työnantajakohtaisia 

henkilöjäsenyyteen perustuvia paikallisyhdistyksiä. 

  

AO on pitänyt yhteyttä ja käynyt vuoropuhelua päättäjien kanssa. 

 

AO on aktiivinen ja luotettava toimija valtakunnallisella sekä alue- ja paikallistasolla. 

  

AO:n hallitus tekee tiivistä yhteistyötä AO:laisten OAJ:n valtuutettujen kanssa. 

AO:n hallituksen laajennettu seminaarikokous oli toimintavuonna yhdessä AO:laisten 

valtuutettujen kanssa. 

AO:laiset valtuutetut oli kutsuttuina Educa-tapahtumaan ja OAJ:n risteilylle yhdessä 

AO:n hallituksen kanssa. 

  

AO valmistautuu OAJ:n uudistettujen sääntöjen mukaisiin valtuustovaaleihin 2018. 

AO valmistautui valtuustovaaleihin kannustamalla jäseniään asettumaan ehdolle 

valtuustovaaleissa. AO oli valtuustovaaleissa vaaliliitossa AO – KEA – KSOLLI ” 

yhdessä olemme enemmän”. AO kannusti jäsenkuntaansa äänestämään valtuusto-

vaaleissa.  

 

3. Teemme jäsenyydestä ja järjestötoiminnasta entistä houkuttelevampaa 

  

Painopistettä ja sitä tarkentavia tavoitteita kuvaavat seuraavat toimintatavat: 

●    Opiskelijat ja työuransa alussa olevat aktiivisesti mukana toiminnassa 

●    Osallistavat toimintatavat 

●    Laadukkaat ja nykyaikaiset jäsenpalvelut ja edut 

 

 



AO kutsui kustannuksellaan uusia ammatillisia opettajia AO:n valtakunnallisiin tilaisuuksiin 

tutustumaan järjestön toimintaan. 

AO:n vuosikokoustapahtumaan Poriin marraskuussa 2017 kutsuttiin yhdistyksistä 

AO:n kustannuksella yksi uusi edustaja vuosikokoustapahtumaan. 

 

AO on laatinut uuden jäsenen esitteen.  

 

AO:n kaikilla tasoilla on kehitetty viestintää, painopisteenä verkkoviestintä.  

AO:n viestintä hoidetaan verkkosivuilla, säännöllisillä jäsentiedotteilla ja AO ry:n 
omalla Facebook-sivustolla. 
 

AO on jatkanut rahallista tukeaan jäsenyhdistyksilleen uusien jäsenten hankinnassa ja 

selvittänyt jäsenyydestä eroamisen syyt. 

 Uuden jäsenen kannustuspalkkio on ollut jäsenyhdistykselle 100 €/uusi jäsen. 

Eroamisen syitä ovat olleet jäsenistöön kohdistuvat YT-neuvottelut ja jäsenistön 

eläköityminen. 

  

AO on alkanut ylläpitää ja kehittää yhteysopettajajärjestelmäänsä osana OAJ:n järjes-

telmää vuoden 2017 aikana. 

 

AO on pyrkinyt kehittämään hallituksen toimintaa ja roolia nykyisiä ja tulevia järjestöllisiä ja 

edunvalvonnallisia haasteita paremmin vastaaviksi. 

AO:n hallitus, hallituksen varat ja AO:n valtuutetut ovat osallistuneet aktiivisesti 

OPH:n Reformi tilaisuuksiin. 

 

AO:n vuosikokous ja opintopäivä Porissa 18.-19.11.2017  

Vuosikokous hyväksyi LEO:n kanssa tehdyn liittymissopimuksen ja AO:n hallitusta 

laajennettiin yhdellä jäsenellä. 

 

AO:laisten jäsenten asiantuntemus edunvalvonnan, koulutuspolitiikan ja järjestöpolitiikan 

valmistelussa on tullut huomioon otetuksi yhdistyksen edustajien välityksellä OAO ry:n 

hallituksessa ja OAJ:n hallituksessa sekä niiden valmisteluelimissä.  

 

AO ry valvoo, että OAJ-organisaatio järjestää ja tuottaa järjestelyasiakirjan mukaisesti AO 

ry:lle sen tarvitseman toimistopalvelun ja edunvalvonnan asiantuntijapalvelun.  

 

AO:n talous on vakaa. Yhdistys kerää jäsenmaksua toiminnan rahoittamiseksi ja hoitaa 

hdistyksen omaisuutta vastuullisesti. 

 

AO ry:n jäsenmäärä on viime vuosina ollut laskeva. Jäsenkuntaa ovat kohdanneet ikävät 

YT- neuvottelut ja opettajakunnan eläköityminen. 

 
AO ry:n jäsenmäärä 31.12.2017: 9 831 
AO ry:n jäsenmäärä 31.12.2016: 9 672 
AO ry:n jäsenmäärä 31.12.2015: 10 114 
AO ry:n jäsenmäärä 31.12.2014: 10 397 
AO ry:n jäsenmäärä 31.12.2013: 10 536 
AO ry:n jäsenmäärä 31.12.2012: 10 581 
AO ry:n jäsenmäärä 31.12.2011: 10 618 

 



 
 

AO ry:n jäseniä ovat 108 AO ry:n jäsenyhdistystä ja 20 OAJ:n paikallisyhdistystä 
AOlaisten jäsentensä osalta.  

 
 

AO ry:n hallitus on kokoontunut toimintavuoden aikana 10 kertaa 
 

Jouko Karhunen  puheenjohtaja  

Sirkka Saarikoski  varapuheenjohtaja 

Birgitta Mannila  varapuheenjohtaja 

 

jäsen  varajäsen 

Jari Jokinen  Ulla Maija Nyman 

Helena Kahl sihteeri Seppo Säätelä 

Anni Koppanen  Arto Vettenranta 

Päivi Koppanen  Anneli Ahvonen 

Tapio Lindfors  Johanna Toivanen 

Tuija Mäntsälä  Arto Moilanen 

Markku Polamo   Leena Teittinen 

Heidi Savolainen  Ulla Jauhiainen 

Seija Siitonen  Tarja Mäenpää 

Kirsi Vartiainen  Seppo Kilpiäinen 

Margareeta Verronen Marjut Polviander 
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AO ry:n edustukset vuonna 2017 

 
OAJ:n hallitus: 
Päivi Koppanen varsinainen II vpj, Birgitta Mannila vara 

Sirkka Saarikoski varsinainen, Helena Kahl vara 

Jouko Karhunen varsinainen, SMOL vara 

 

OAJ:n Tulo- ja palkkapoliittinen toimikunta: 

Päivi Koppanen varsinainen vpj, Helena Kahl vara 

 

OAJ:n Koulutuspoliittinen toimikunta: 

Sirkka Saarikoski varsinainen pj, Jari Jokinen vara  

 

OAJ:n Järjestö- ja viestintätoimikunta: 

Birgitta Mannila varsinainen vpj, Arto Moilanen vara  

Jari Jokinen varsinainen, SMOL vara 

 

OAJ:n Talousvaliokunta: 

Jouko Karhunen varsinainen 

 

OAJ:n Opettajankoulutustyöryhmä: 

SMOL varsinainen, Seija Siitonen vara  
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AO: hallituksen kokouiaktiivisuus 2017

kokoukset: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10)

Jouko Karhunen pj x x x x x x x x x x

Sirkka Saarikoski varapj x x x x x x x x x x

Birgitta Mannila varapj x x x x x x x x x x varat:

Jari Jokinen x x x x x x x x x x Ulla Maija Nyman x x

Helena Kahl x x x x ei x x x x x Seppo Säätelä x x x

Anni Koppanen x x x ei x x x x x x Arto Vettenranta x x

Päivi Koppanen x x x x ei ei x x x x Anneli Ahvonen x x x x x

Tapio Lindfors x x x x x ei x x x x Johanna Toivanen x x x

Tuija Mäntsälä x x x x x x x x x x Arto Moilanen x x

Markku Polamo x x x x x ei x x x x Leena Teittinen x x x

Heidi Savolainen x x x ei x x x x x x Ulla Jauhiainen x x x

Seija Siitonen x x x x x ei x x x x Tarja Mäenpää x x x

Kirsi Vartiainen ei x x x x x x x x x Seppo Kilpiäinen x x x

Margareeta Verronan x ei x x ei x ei x x x Marjut Polviander x x

valtuutetut

LEO Tuovi Pasma x

Ari Ahonen x Pirjo Suhonen x

Aki Nikula x Juha Lindström x

Reijo Viitanen x Kirsi Kurkela x

Kirsti Vänskä x



 

OAJ:n Aikuiskoulutustyöryhmä: 

Kirsi Vartiainen varsinainen, Anni Koppanen vara 

 

OAJ:n Työhyvinvointityöryhmä: 

Sirkka Saarikoski pj 

 

OKKA -säätiön hallitus: 

Jouko Karhunen 

 

Opettajien työttömyyskassan hallitus: 

Sauli Jaara varsinainen, Tarja Mäenpää vara 

 
OAO:n hallitus toimikaudella 2017 

Päivi Koppanen puheenjohtaja 

Sirkka Saarikoski varsinainen, Margareeta Verronen vara 

Anni Koppanen varsinainen, Tapio Lindfors vara  

Helena Kahl varsinainen, Arto Moilanen vara  

Birgitta Mannila varsinainen vpj, Tuija Mäntsälä vara 

Jari Jokinen varsinainen, Kirsi Vartiainen vara 
 

      OAO:n Viestintätyöryhmä:  

Birgitta Mannila  

Jari Jokinen  

 
OAJ:n valtuuston OAO:n valtuustoryhmän AO:laiset edustajat valtuustokausi 2014 - 

2018: (19) 

Anneli Ahvonen, Helena Kahl, Jouko Karhunen, Kimmo Kekki, Päivi Koppanen, Kirsi Kurkela, 

Juha Lindström, Birgitta Mannila, Arto Moilanen, Tarja Mäenpää, Tuovi Pasma, Markku 

Polamo, Taina Räikkönen, Sirkka Saarikoski, Pirjo Suhonen, Sirpa Suomi, Pasi Tahvanainen, 

Leena Teittinen ja Minna Vakkuri. 

 

 
AO ry:n toimintakertomuksessa käytetyt lyhenteet: 
 
Akava  Korkeasti koulutettujen työmarkkinajärjestö 

AKOL  Aikuiskouluttajien liitto AKOL ry 

AMK      Ammattikorkeakoulu 

AMKE ry  Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys 

AO  Ammatilliset opettajat – Yrkeslärarna AO ry 
ARENE   Ammattikorkeakoulujen Rehtorineuvosto Arene - Rådet för Yrkeshögskolornas 
   Rektor 
EK        Elinkeinoelämän keskusliitto 

KEA  Koulutuksen esimiehet ja asiantuntijat KEA ry   

KSOLLI ry Kuurojen ja sokeain koulujen opettajat ry 

LEO  Liike ja erityisalojen opettajat ry. 

LTOL     Lastentarhanopettajaliitto 

OAJ      Opetusalan Ammattijärjestö 

OAO   OAJ:n Ammatilliset Opettajat  

OKKA-säätiö    Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö 

OKM  Opetus- ja Kulttuuriministeriö  



OPH         Opetushallitus 

OPS     Opetussuunnitelma 

OSKU  Suomen Opiskelija-Allianssi –OSKU ry 

SAJO   Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry. 

SAK     Suomen Ammattiliittojen keskusjärjestö 

SAKKI   Suomen ammattiin opiskelevien liitto ry. 

SAMOK   Suomen ammattikorkeakoulujen opiskelijaliitto ry. 

SMOL  Suomen musiikkiopettajien liitto ry. 

TOOL Tool ry ammattikorkeakoulujen tekniikan ja liikenteen koulutusalan 

opettajajärjestö 

YLL       Yliopistonlehtorien liitto 

YSI         OAJ:n yleissivistävät opettajat 

YT         Yhteistoiminta 

 

 


