
  Hyväksytty vuosikokouksessa 20.11.2022 

ao.oaj.fi 1 (2) 

Toimintasuunnitelma 2023  

1 Johdanto 

AO:n toimintasuunnitelma noudattaa soveltuvin osin OAJ:n strategiaa. 

 

2 Vaikutamme palvelussuhteen ehtoihin 

Vaikutamme ammatillisten opettajien palkkaukseen ja otamme kantaa sopimusmääräyksiin 

sekä edistämme työhyvinvointia. 

• Järjestämme koulutusta ja tuemme jäsenyhdistyksiä, luottamusmiehiä ja 

työsuojeluvaltuutettuja paikallisessa ja seudullisessa edunvalvonnassa sekä työsuojelussa 

• Seuraamme sopimusten noudattamista niin, että tulkinnanvaraisuuksien ratkaisut tulevat 

mahdollisimman laajasti käyttöön. Sopimukseen liittyvien tulkinnanvaraisuuksien osalta 

välitämme pääluottamusmiehille OAJ:n linjaamat tulkinnat. 

• Järjestämme koulutusta paikallisten järjestelyerien neuvotteluiden tueksi yhteistyössä 

OAO:n ja OAJ:n kanssa 

• Järjestämme AO:laisten luottamusmiesten verkostotapaamisia 

• Järjestämme AO:laisten työsuojeluvaltuutettujen verkostotapaamisia 

• Huomioimme työhyvinvoinnin kaikessa toiminnassamme 

3 Varmistamme toimintaedellytykset 

Varmistamme ammatillisten opettajien toimintaedellytykset muuttuvassa 

toimintaympäristössä. 

• Käymme vuoropuhelua päättäjien, koulutuksen järjestäjien ja muiden sidosryhmien kanssa 

• Vaikutamme eri asteiden kehittämishankkeiden käytännön toteutukseen 

• Vaikutamme siihen, että ammatilliseen koulutukseen kohdennetaan riittävät resurssit 

• Teemme vaikuttamistyötä, jotta opettajan työtehtäviä ei siirry muille henkilöstöryhmille, 

työtehtäviin on riittävät resurssit ja työaikaa seurataan 

Vaikutamme koulutuksen laadun ja saavutettavuuden vahvistumiseen. 

• Osallistumme eduskuntavaalivaikuttamiseen yhteistyössä OAJ:n muiden toimijoiden kanssa 

• Seuraamme oppivelvollisuuden laajentamisen vaikutusta ammatillisen koulutuksen 

laatuun, vetovoimaan ja tasapuoliseen toteutumiseen 

• Vaikutamme ammatillisen opettajankoulutuksen uudistamiseen  

https://www.oaj.fi/oaj/oaj-esittaytyy/strategia/
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• Vaikutamme hallitusohjelman valmisteluun ja toteuttamiseen yhteistyössä muiden OAJ:n 

toimijoiden kanssa 

• Seuraamme koulutuspoliittisen selonteon toteutumista 

• Seuraamme tiede- ja innovaatiopoliittisten linjausten toteutumista 

• Seuraamme Digivisio 2030 -hankkeen etenemistä ja tuloksia 

• Seuraamme rahoituksen suuntautumista opetukseen ja ohjaukseen sekä vaikutamme 

ammatillisen toisen asteen ja ammattikorkeakoulun rahoituksen varmistamiseen 

4 Näymme ja kuulumme 

Viestimme kiinnostavasti ja parannamme vuorovaikutusta. Viestintämme on avointa ja 

luotettavaa niin jäsenyhdistyksille kuin sidosryhmille. Osallistumme ja näymme aktiivisena 

toimijana toimintaympäristössämme. Osallistumme koulutuspoliittiseen keskusteluun. 

• Toteutamme sisäistä ja ulkoista viestintäämme laadukkaasti 

• Kehitämme jäsenyhdistysten yhteydenpitoa edelleen 

• Kirjoitamme mielipidekirjoituksia ja blogeja 

• Järjestämme AO STUDIO -keskustelutilaisuuksia 

• Osallistumme Educa-tapahtumaan 27.-28.1.2023 näyttelyosastolla 

• Osallistumme Taitaja2023-tapahtumaan (8.-11.5.2023, Espoo) 

• Osallistumme AMK-Päivät 2023 -tapahtumaan (3.-4.5.2023) 

• Osallistumme SuomiAreena-tapahtumaan (10.-14.7.2023, Pori) 

5 Toimimme kentällä 

Tuemme toiminnallamme aktiivijäsentemme toimintaedellytyksiä ja osaamista. 

• Hallituksen jäsenemme ovat aktiivisesti vuorovaikutuksessa jäsenyhdistysten toimijoihin 

• Tuemme paikallisia koulutustilaisuuksia 

• Järjestämme kaksi seudullista koulutustilaisuutta 

• Avaamme haun AO Akatemia VI koulutukseen 

Järjestämme jäsenillemme koulutusta edunvalvonnasta, työhyvinvoinnista ja järjestötoiminnasta. 

• Tuemme jäsenyhdistystemme henkilöjäsenten osallistumista OAO:n jäsenyhdistysten 

jäsenten yhteiseminaariin 27.-29.5.2023 

• Järjestämme opintopäivän 18.11.2023 

• Järjestämme ammattikorkeakoulun opettajille webinaarin syyskaudella 

• Järjestämme täsmäkoulutuksia ajankohtaisista aiheista tarpeen mukaan 

Kansainvälisessä toiminnassamme luomme suhteita eurooppalaisiin sisarjärjestöihin ja 

pidämme yhteyttä aiempiin kumppaneihin. 

6 Teemme yhdistystoiminnasta sujuvaa 

Vahvistamme yhteistyötä erityisesti OAO:n ja valtakunnallisten piirien kanssa. Toimimme 

ratkaisukeskeisesti. Kehitämme ja tuemme vaalipiiritoimintaamme. 

• Osallistumme OAO:n jäsenyhdistysten hallitusten yhteisseminaariin 10.-11.2.2023 

• Järjestämme hallituksen seminaareja tarpeen mukaan 

• Kehitämme yhteysopettajatoimintaa yhteistyössä OAO:n ja OAJ:n kanssa 

• Järjestämme vaalipiirien puheenjohtajien verkkotapaamisen ja tuemme taloudellisesti 

vaalipiiritoimintaamme 

7 Tasapainoinen talous on toimintamme edellytys 

Hoidamme taloutta vastuullisesti. Kehitämme yhdistystämme ja turvaamme sen toiminnan. 

Järjestämme jäsenhankintakampanjan. 


