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Kevättä ovat leimanneet eri järjestöjen mielen-
ilmaukset, lakkovaroitukset ja lakot. Neuvottelut jopa 
 pysähtyivät hetkeksi. Tästä syystä opetusalalla
annettiin useita lakkovaroituksia. Sovitteluesityksiäkin
on hylätty.
Kunta-alan neuvottelut jatkuivat viime viikonloppuna
sovittelulautakunnan toimeksiannon mukaisesti.
Lopputuloksena on se, että kunta-alan lakko toteutuu
3.–9.5. Yksityisen opetusalankin sovintoesitys hylättiin.

Tähän tiedotteeseen on koottu keskeiset asiat
hallituksen kokouksista 23.3. ja 5.4.  Ajanjaksoon
sisältyy monenlaisia tapahtumia mm. OAJ:n valtuus-
tovaalit, puheenjohtajaehdokkaiden vaalitilaisuudet
sekä AO:n omat koulutukset ja tilaisuudet.

Hallituksen kokousten nostot 23.3. ja 12.4. löytyvät
verkkosivuilta.

Hallituksen puolesta
Jaana Antila, viestintätiimin puheenjohtaja

Valtuustovaalien tulos

OAJ:n valtuutetut valittiin suhteellista vaalitapaa
käyttäen. OAJ:n Ammatillisilla opettajilla (OAO) on
uudessa valtuustossa 28 valtuutettua, joista 15 on
uusia. Valtuustovaaleissa AO-taustaisia ehdokkaita oli
30. Heistä valittiin 14 valtuutettua ja 15 vara-
valtuutettua. Valtuutettujen ja varojen nimet sekä kuvat
löytyvät AO:n verkkosivuilta Keitä me olemme -osiosta.
Tarkempaa tietoa vaalituloksesta ja äänestys-
aktiivisuudesta löydät AO:n Nostot 12.4. verkkosivulta
sekä OAJ:n verkkosivuilta. AO-taustaisten OAJ:n
valtuutettujen verkostotapaaminen pidetään 5.5.2022.

OAJ:n ja valtuuston puheenjohtajien sekä
hallituksen jäsenten valinta

Valtuusto valitsee seuraavaksi neljän vuoden toimi-
kaudeksi OAJ:lle uuden puheenjohtajan ensimmäisessä
valtuuston kokouksessa 9.-11.5. Voit tutustua kuuteen
puheenjohtajaehdokkaaseen OAJ:n verkkosivuilla. Sieltä
löytyvät myös vaalitenttien tallennetut videot.

Valtuusto valitsee myös valtuuston puheenjohtajat ja
OAJ:n hallituksen jäsenet seuraavaksi kahden vuoden
toimikaudeksi.
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Sisältö

AO:n jäsenhankintakampanja

Vuosikokous 2023 ja 2024

Tiedoksi

OAO:n piirikokous 28.4.
AO:n puheenjohtajiston ja
luottamusmiesten aamukahvit 12.5. klo
8-10
OAJ:n kevätvaltuusto 9.-11.5.
Taitaja 2022 16.-19.5.
AO hallituksen kokous 17.5. Porissa

Tulossa

Ajankohtaista koulutus-,
tulo- ja palkkapoliittisissa
sekä järjestö- ja viestintäasioissa

OAJ:n valtuustovaalien tulos

AO:n vaalipiiritoiminta

https://www.oaj.fi/ajankohtaista/uutiset-ja-tiedotteet/2022/oaj-hylkasi-yksityisen-opetusalan-sovintoehdotuksen/
https://ao.oaj.fi/uutiset/aika-olennaista-23-3-2022/
https://ao.oaj.fi/uutiset/aika-olennaista-12-4-2022/
https://ao.oaj.fi/keita-me-olemme/
https://ao.oaj.fi/uutiset/aika-olennaista-12-4-2022/
https://www.oaj.fi/ajankohtaista/uutiset-ja-tiedotteet/2022/vaalitulos/
https://www.oaj.fi/oaj/oaj-esittaytyy/puheenjohtajavaalit/


Vuosikokous 2023 ja 2024

Vuoden 2023 opintopäivä ja vuosikokous
järjestetään 18.-19.11.2023 Akavatalolla
Helsingissä. 

Jäsenyhdistykset voivat hakea
järjestämisoikeutta AO:n opinto-päivään ja
vuosikokoukseen 16.-17.11.2024.
Vapaamuotoiset hakemukset lähetetään
10.8.2022 mennessä osoitteeseen 
minna.sarssi-kaunisto@oaj.fi.  

AO:n vaalipiiritoiminta

AO:n hallituksen työvaliokunnan ja
vaalipiirien puheenjohtajien välinen
tapaaminen pidettiin 11.4.2022.
Tapaamisessa käytiin läpi vaalipiiri-
työskentelyn keskeiset toimintatavat ja -
ohjeet. Nyt vaalipiirit jatkavat työskentelyä
vaalipiirien puheenjohtajien johdolla.
Vaalipiirien A-G puheenjohtajina toimivat
Mervi Savela (A), Birgitta Mannila (B), Merja
Mäenpää (C), Eija Viitala (D), Maarit Munkki-
Utunen (E), Seppo Laurila (F) ja Ulla
Jauhiainen (G).

AO:n jäsenhankintakampanja

OAJ on palkannut määräaikaisen työntekijän
kehittämistyöhön ammatillisen koulutuksen
opettajien jäsenhankinnan tehostamiseksi.
Edistämme omalta osaltamme jäsen-
hankintaa järjestämällä jäsenhankinta-
kampanjan, joka käynnistyy loppuvuodesta.
Aloitimme jäsenmäärän tarkemman
seurannan ja asiasta raportoidaan
säännöllisesti hallituksen kokouksissa. 

Tulossa

Olemme Porissa Taitaja2022 tapatumassa
17.-19.5. Tervetuloa tapaamaan hallituksen
jäseniä tapahtumatorilla osastolla n:o 32!
#taitaja2022 #työniloa @taitaja

AO STUDIOT tulossa taas syksyllä!

Tiedoksi

AO:laiset henkilöt, jotka ovat tulleet valituksi
OAJ:n, OKKA-säätiön tai NLS:n kansain-
välisyysmatkalle, voivat hakea AO:lta
matkustus- ja majoituskustannuksiin
avustusta enintään 400 €.

Korkeakoulujen opiskelijavalinnan
kehittäminen. Valintaperusteiden on määrä olla
valmiina keväällä 2023 ja käytössä 2026.
Huolenamme on, että uudistus lisää entisestään
toisen asteen kahden rinnakkaisen koulutuspolun
eriytymistä ja ammatillisen väylän valinta-
mahdollisuuksien kaventumista. OAJ
jatkovalmistelee asiaa.
Valtioneuvoston selonteko kotoutumisen
edistämisen uudistamistarpeista. Selonteko
muodostaa eduskunnan edellyttämän kokonais-
valtaisen toimenpideohjelman kotouttamistoimien
uudistamistarpeista ja tarvittavista uudistuksista.
Uudistustarpeen taustalla on eduskunnan
kannanotto (TrVM 6/2018 vp-O 10/2017 vp). 
 Sivistysvaliokunta on antanut asiasta lausunnon
hallintovaliokunnalle.
OAJ:n eduskuntavaalien tavoiteasettelu.
Tavoitteiden taustalla on jäsenten edunvalvonta.
Vaalitavoitteet rakentuvat viidestä kärkitavoitteesta,
jotka ovat koulutusasterajat ylittäviä teemoja.
Yleisten tavoitteiden lisäksi valmistellaan myös
koulutusastekohtaiset kärkitavoitteet.

Sopimusneuvotteluiden tilanne. Lukkiutuneen
kunta-alan työmarkkinatilanteen ratkomiseksi on
perustettu sovittelulautakunta.
Opetus-, kasvatus- ja tutkimusalan
työhyvinvointiasiat. Työnantajan on muistettava
korona-ajan vaikutusten jälkihoito. Keinoina ovat
mm. riittävä opettajamitoitus sekä opintojakso-
kohtaisen resursoinnin vahvistaminen. 

Valtuustovaalien käytännön järjestelyiden
toimivuudessa oli ongelmia. Olemme nostaneet
epäkohtia esiin OAJ:lle.
Jäsenhankinnan aktivoiminen.  Teemme
materiaalia ja tuomme AO:ta tunnetuksi
jäsenyhdistysten aktiiveille jäsenhankintaa varten.
Jäsenrekrytoinnissa yhteysopettajien ja
jäsenyhdistysten rooli on merkittävä.

Ajankohtaista

Koulutuspolitiikassa

Tulo- ja palkkapolitiikassa

Järjestö- ja viestintäasioissa

Nähdään Oulussa 19.-20.11.2022

mailto:minna.sarssi-kaunisto@oaj.fi
https://taitaja2022.fi/fi/tapahtumaohjelma/
https://ao.oaj.fi/uutiset/haku-opintopaivan-ja-vuosikokouksen-jarjestamiseen-2024/
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/163237/VN_2021_62.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Documents/TrVM_6+2018.pdf
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Lausunto/Sivut/SiVL_26+2021.aspx

