Tiedote 3/2021 (25.5.2021)
Hyvä jäsenyhdistyksemme puheenjohtaja!
Kevät on kääntymässä kesäksi. Toivottavasti saamme nauttia Suomen kesästä lämmön ja
auringon kera. Hallitus piti kevään viimeisen kokouksen 19.5.2021. Asialistalla oli monia
ajankohtaisia asioita, joista on tehty kooste tähän tiedotteeseen. Kokouksen nostot löytyvät
yhdistyksen verkkosivulta artikkelista Aika olennaista.
Tiedote on myös yhdistyksen verkkosivulla - Materiaalit.
Terveisin hallituksen puolesta viestintätiimin puheenjohtaja Jaana Antila

Koulutuspolitiikka
Luonnos korkeakoulutuksen saavutettavuussuunnitelmaksi
Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta korkeakoulutuksen
saavutettavuussuunnitelmaksi. Saavutettavuussuunnitelmassa opiskelijoiden moninaisuus ja
korkeakoulutuksessa aliedustetut ryhmät otetaan huomioon. Saavutettavuuden edistäminen on
tarkoitus kirjata yliopisto- ja ammattikorkeakoululakeihin. Saavutettavuussuunnitelmien
toteutumista on tarkoitus tarkastella ja arvioida osana korkeakoulujen ohjausprosessia ja
laatujärjestelmiä.
Saavutettavassa korkeakoulussa korkeakoulun tilat, sähköiset järjestelmät, oppimisympäristöt,
opetusmenetelmät ja asenneilmapiiri mahdollistavat henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan
monenlaisten ja erilaisissa elämäntilanteissa elävien opiskelijoiden osallisuuden ja
yhdenvertaisuuden.
Käsittelimme asiaa hallituksen kokouksessa. Saavutettavuuden edistäminen oppilaitoksissa on
olennainen ja tärkeä asia. Saavutettavuuden parantamiseksi tehtävät toimet uhkaavat kuitenkin
vesittyä, koska uudistukseen ei liity resursointia. Oppilaitoksissa opettajien työmäärä on suuri,
eikä saavutettavan oppimateriaalin ym. tuottaminen ilman lisäresurssia ole mahdollista.
Linkki luonnokseen:
Kohti saavutettavampaa korkeakoulutusta ja korkeakoulua, luonnos 12042021TK.pdf

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus
Laki Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta on edennyt eduskuntaan ja
perustamiseen liittyvät lait on tarkoitus tulla voimaan 1.9.2021. Toimintansa keskus aloittanee
loppuvuodesta. Palvelukeskus palvelee ensisijaisesti koulutuksen järjestäjiä, korkeakouluja, tehallintoa, kuntia ja muita toimijoita, jotka tarjoavat jatkuvan oppimisen palveluita.
Jatkuvan oppimisen palvelukeskuksen perustamisesta annettiin useita kriittisistä lausuntoja.
AO:n hallituksen näkemyksen mukaan palvelukeskuksen tehtävät vaativat käytännössä
tarkennusta, jotta sen toiminta kehittyy tarkoituksenmukaiseksi. Alueellisiin jatkuvan oppimisen
koordinaatioryhmiin on syytä saada asiantuntevia ammatillisten opettajien edustajia.

Kuntavaalit
Kuntavaalit lähestyvät. Koska valtakunnanpolitiikassa on noussut esille kysymyksiä, jotka
hallitsevat kuntavaalikeskusteluja, on olennaista nostaa esille opetusalan kannalta keskeisiä
kysymyksiä. OAJ:n vaalikone on nyt auki. Vaalikoneeseen vastanneista 55 % täytti
koulutusmyönteisen ehdokkaan kriteerit.
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Järjestö- ja viestintäasiat
OAJ:n kevätvaltuusto 5. – 7.5.2021
Eniten valtuustoa puhututti järjestörakenteen ja –toiminnan uudistaminen. Hallituksen
esitykseen tuli yksi muutosesitys ja 17 ponsiesitystä. OAO:n valtuutetut toivat esiin muun
muassa valtuuston ja hallituksen koon merkityksen järjestön ja sen jäsenistön moninaisuuden
huomioonottamisessa. JOKU ROTI! – kampanjaa esitettiin jatkettavaksi jäsenistön
sopimustietämyksen lisäämiseksi ja noudattamiseksi. Lisäksi esitettiin valtakunnallisen
edunvalvonta-, työsuojelu- ja järjestökoulutuksien lisäämistä OAJ:n vuoden 2020
koulutuskulujen ylijäämästä sekä toimenpiteistä velvoittavien käytänteiden edistämisestä
paikallisessa sopimisessa.
Lisätietoa OAJ-areenassa yhdistystiedotteessa (12.5.2021)
OAJ:n verkkosivut
Järjestön uudistamiskeskustelu tahditti kevätvaltuuston ensimmäistä kokouspäivää
Valtuusto tekee päätöksiä järjestön uudistamisesta syksyllä

Jäsenhankinta
OAJ:ta on tulossa päivitetty uuden jäsenen opas elokuussa. Kannustamme jäsenyhdistyksiä
huomioimaan sen jäsenhankinnassa.
OAJ-areenaan rakennetaan yhteysopettajien tehtävien tueksi Yhteysopettajat-sivustoa ja
ammatillisten sivusto jäsenhankinnan sekä jäsenpidon tueksi on valmisteilla.
Vaikutamme siihen, että NOPE-koulutusta kohdennetaan myös ammatillisille opettajille.

AO:n viestintä ja koulutukset
Verkkosivumme löytyvät osoitteesta ao.oaj.fi . Olemme myös Facebookissa, Instagramissa
(oaj_ao) ja Twitterissä (AOpettajatry) – tykkää & ja jaa julkaisujamme sekä seuraa
tiedotustamme somessa. Kaikki vaikuttamistyömme ei aina näy jäsenistölle, mutta toimimme
aktiivisesti.

Logomme jäsenyhdistysten sosiaalisen median viestintään
Päätimme, että jäsenyhdistyksemme voivat käyttää yhdistyksen someprofiilin tunnusta jäsenyhdistysten omilla sosiaalisen median kanavilla.
Muut yhdistyksen logot ja tunnukset ovat vain AO ry:n käytössä. Tunnus
on kopioitavissa AO:n verkkosivulta - Materiaalit.

Blogit
Olemme julkaisseet aktiivisesti blogitekstejä verkkosivuillamme.
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Ammattikorkea 25 vuotta ja edelleen vahvoja työelämän osaajia. Blogissa toukokuussa
pidettyjen AMK-päivien sisällön antia ja pohdintaa.
Suomalaiset työmarkkinat eivät toimi ilman ammattikorkeakoulussa annettavaa
opetusta. Ammattikorkeakouluilla on tärkeä paikkansa suomalaisessa
koulutusjärjestelmässä ja yhteiskunnassa.
Yhteistoiminta on iso asia, jolla on merkitystä. AO järjesti viisiosaisen webinaarisarjan
yhteistoimintalain merkityksestä oppilaitoksissa. Blogi avaa webinaarisarjan antia.
Ammatilliset opettajat – tekijöiden taustalla! Taitaja2021. Osallistuimme Taitaja2021tapahtumaan yhteistyökumppanina.
Puheenjohtajistolta tulossa Rentouttavaa kesää -blogi viikolla 23
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Tulevia tapahtumia syksyllä
AO STUDIOT
Lisätiedot AO:n verkkosivulla
 TuPa 31.8.2021 jäsenyhdistyksemme luottamusmiehille
 JärVi 28.9.2021 järjestömme puheenjohtajille ja sihteereille
 KoPo 10.11.2021jäsenyhdistysten aktiivitoimijoille.
Webinaari 4.10.2021. Luennoitsija Maija-Riitta Ollila
Opintopäivä ja vuosikokous Kajaanissa 20.-21.11.2021
Aika olennaista Hallituksen kokouksen nostot 19.5.2021
-

kansainvälisen opintomatkan siirtyminen syksyyn 2022
tuleviin työehtosopimusneuvotteluihin valmistautuminen
hallituksen päätös AO:n kustantamista osallistujista OKKA-säätiön ammatillisille
opettajapäiville 17.-18.9.2021

Koulutustukea jäsenyhdistyksille
Myönnämme hakemuksesta jäsenyhdistyksillemme avustusta koulutustilaisuuksiin, joiden
tarkoituksena on edunvalvonta. Jäsenyhdistys voi hakea koulutusavustusta kerran
lukukaudessa. Erityisistä syistä voimme myöntää avustusta useamminkin.
Jäsenyhdistykset voivat järjestää myös yhteisen tilaisuuden. Tällöin järjestelyiden päävastuussa
oleva yhdistys hakee avustuksen kaikkien puolesta ja hakemukseen merkitään kaikki mukana
olevat jäsenyhdistykset.
Tutustu tarkemmin koulutustilaisuuksiemme avustusohjeisiin. Löydät Ohjeet ja lomakkeet
yhdistyksille verkkosivujemme oikeasta yläkulmasta.

Hallituksen seuraavat kokoukset 18.-19.8., 29.9. ja 1.11.2021
Hyvää kesää!
Puheenjohtaja Tuija Mäntsälä, puh. 040 7769 727
Varapuheenjohtaja Tapio Lindfors, puh. 044 238 1935
Varapuheenjohtaja Johanna Toivanen, puh. 040 8016 210
Puheenjohtajiston ja hallituksen jäsenet tavoitat sähköpostilla Etunimi.Sukunimi@ammatilliset.fi
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