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

Opintopäivä ja vuosikokous
Oulussa 19.-20.11.2022.

Educa 2023 

Jäsenhankintakampanja

Nimityksiä

Tulossa

OAJ:n valtuuston neuvottelupäivät
6.-7.10.22
Hallituksen kokous 11.10.22
Työvaliokunta 25.10.22

Pidimme AO:n hallituksen syksyn ensimmäisen kokouksen
teamsissa 18.8.2022 ja 15.9.2022 kokous järjestettiin
Tampereella. Nostot hallituksen kokouksista löytyvät
verkkosivulta "Aika olennaista" 18.8 ja 15.9 
Hallituksen kokouksissa kävimme läpi ryhmittäin
koulutuspoliittiset, tulo- ja palkkapoliittiset sekä järjestö- ja
viestintäasioista meitä koskevat asiat. Kuulimme vaalipiirien
tilannekatsauksen. Linjasimme AO:n toimintaa ja
suunnittelimme tulevia tapahtumia. Hallitusta on myös
työllistänyt 10-vuotisjuhlan ja vuosikokouksen järjestelyt.
Lisätietoa löytyy verkkosivuilta.

Hallituksen puolesta Terhi Saarinen, 
viestintätiimin puheenjohtaja

Tiedote 4/2022

www. ao.oaj.fi

 

Tapahtumien järjestelyistä vastaa Oulun seudun
ammatilliset opettajat ry.
https://www.oulunseudunao.fi/opintopaiva2022
Kokousedustajailmoitus (valtakirja) on oltava perillä
viimeistään 11.11.2022 klo 9.00. Sääntöjen mukaisten
nimenkirjoittajien allekirjoittama ilmoitus toimitetaan
sähköpostilla, minna.sarssi-kaunisto@oaj.fi.
Ehdokkaiden esittelyt hallituksen varsinaisiksi jäseniksi ja
varajäseniksi tulee toimittaa Minna Sarssi-Kaunistolle
30.9.2022 mennessä. Ehdokkaiden esittelyt julkaistaan 
 verkkosivuilla.
Aloitteet tuli yhdistyksen sääntöjen (13§) mukaan jättää
vuosikokouksen käsiteltäväksi 19.9.2022 mennessä.

Opintopäivä ja vuosikokous Oulussa 19.-20.11.2022

Nähdään Oulussa 19.-20.11.22

 10-vuotta

https://ao.oaj.fi/uutiset/aika-olennaista-15-9-2022/
https://ao.oaj.fi/uutiset/aika-olennaista-15-9-2022/
https://ao.oaj.fi/vuosikokous-2022/
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Opetusalan kaikki virka- ja työehtosopimukset ovat
voimassa. Viimeiseksi saavutettiin elokuussa
Sivistan neuvottelutulos. Sopimusten
ensimmäisten järjestelyerien neuvottelut ovat
ajankohtaisia.
Uudessa Sivistan OTES sopimuksessa on
ammattikorkeakouluja koskeva vapaajaksojen
palkkaukseen liittyvä muutos. Vapaajakson
palkkaa leikataan tapauksissa, joissa opettaja on
hakenut harkinnanvaraista työvapaata,
opintovapaata tai vuorotteluvapaata. 

Koulutuspoliittiset asiat

OAJ:ssa on valmisteltu tavoitteet
eduskuntavaaleihin. Koulutusastekohtaisia
kärkitavoitteita on valmisteltu yhdessä AO:n ja
OAO:n kanssa. Tavoitteet hyväksyttiin 21.9. OAJ:n
hallituksessa.
SORA-lainsäädännön muutokset ovat
lausuntokierroksella. Muutettavaksi esitetään
muun muassa opiskelijaksi ottamisen esteitä,
opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista,
huumausainetestausta ja kurinpitoa koskevia
säännöksiä. 
OAJ:n lausunto ammatillisesta koulutuksesta
annetun valtioneuvoston asetuksen 14§
muuttamisesta siten, että lisätään 5 momentti,
joka velvoittaa koulutuksen järjestäjän antamaan
todistuksen arvosanan korottamisesta. Muutos
tullee voimaan 1.1.2023 ja lisää jatko-opintoihin
hakijoiden tasa-arvoa.

Yhdistyslain muutokset 11.7.2022 mahdollistavat
jatkossa helpommin yhdistyksen sääntömääräisen
kokouksen etä- ja hybridikokouksena  (Laki
yhdistyslain muuntamisesta 663/2022). 
OAJ:n alue- ja paikallisyhdistysten mällisäännöt
ovat päivityksessä. Sääntömuutoksista tiedotetaan
kunhan ne on hyväksytty PRH:ssa. 
OAJ:n eduskuntavaaliviestinnässä keskeisimmiksi
kohderyhmiksi on nostettu suuri yleisö ja tulevaa
hallitusohjelmaa laativat henkilöt. Vaalien alla
TV:stä voi seurata "Facing the Classroom” -
ohjelmaa, jossa OAJ on voimakkaasti mukana.
Ohjelmassa puolueiden puheenjohtajat ovat
koululuokan tentattavina. 

WWW.AO.OAJ.FI

 

Tulo- ja palkkapoliittiset asiat

Järjestö- ja viestintäasiat

AMK-opettajien webinaari ma 28.11. klo 9.15-
15.30 Teamsin välityksellä. Ilmoittautuminen
31.10-21.11. Liitteenä alustava ohjelma
Puheenjohtajien ja luottamusmiesten
verkostotapaaminen 22.11 klo 14-16
Sallittua ja kiellettyä sairauslomalla 24.11 klo 17-
18.15 
AO STUDIO KOPO 29.11.2022

Tulossa

Jaana Antila valittiin OAO ry:n
1.varapuheenjohtajaksi kaudelle 2022-2024
OAO korkeakouluryhmän puheenjohtajaksi valittiin
Heidi Savolainen kaudelle 2022-2024
Tapio Lindfors valittiin OAO:n AVATA-ryhmän
varapuheenjohtajaksi kaudelle 2022-2024
Tuovi Pasma valittiin OAJ:n työhyvinvointityöryhmän
varapuheenjohtajaksi kaudelle 2022-2024
Johanna Toivanen valittiin OAJ:n järjestö- ja
viestintätoimikunnan varapuheenjohtajaksi kaudelle
2022–2024
OAJ:n tulo- ja palkkapoliittisen toimikunnan
varapuheenjohtajaksi valittiin Markku Seppälä
kaudelle 2022-2024
Päätimme esittää Tuija Mäntsälää OKKA- säätiön
hallituksen jäseneksi ja Seppo Säätelää
varajäseneksi kaudelle 2023-2024

Valintoja

Jäsenhankintakampanja
Kokouksessa 3/2022 päätimme järjestää
jäsenhankintakampanjan. Tarjouskilpailun jälkeen
valitsimme viestintätoimiston, jolla on parhaimmat
referenssit mainoskampanjan järjestämisestä.
Kampanjasta lisää tietoa vuodevaihteen jälkeen.

Yhteistyön vahvistaminen OAO:n jäsen-
yhdistysten kesken
Pidämme yhteistyön tiivistämistä OAO:n
jäsenyhdistysten kanssa tärkeänä. Osallistumme
hallitusten  ja jäsenyhdistysten jäsenten
yhteisseminaariin keväällä 2023.

OLEMME OSATOLLA 6E30.OLEMME OSATOLLA 6E30.OLEMME OSATOLLA 6E30.ERVETULSOA!ERVETULSOA!ERVETULSOA!

TERVETULOA!
OLEMME OSASTOLLA 6E30.
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