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Ajankohtaista koulutus- , tulo-ja
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viestintäasioissa

Educa 2023

Opintopäivä ja vuosikokous
19.-20.11.2022

 Tulossa:
2.-4.2.23 OPO-päivät 2023,
Hämeenlinna
19.4.23 AO STUDIO JÄRVI
27.-29.5.23 OAO laivaseminaari, 
Viking Gabriella

Hallitus kokoontunut syksyn aikana Akavatalolla sekä teamissa.
Nostot hallituksen kokouksista löytyvät verkkosivulta "Aika
olennaista" 
 OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto oli vieraanamme lokakuun
kokouksessa. 
OAJ:n toimintasuunnitelma hyväksyttiin syysvaltuustossa. 
 Toimintasuunnitelmaan asetettiin tavoitteet koko järjestön
toiminnalle vuosiksi 2023–2024. Se ohjaa ja suuntaa koko järjestön
toimintaa kaikilla sen toiminnan tasoilla. OAO:n valtuutetut nostivat
esille puheenvuoroissaan monia ammatillisia koskevia asioita.
Muistakaa tulla käymään Educa 2023 osastollamme 6e30, jutellaan
silloin lisää! Tervetuloa!
Tässä tämän vuoden viimeisessä tiedotteessa toivotamme teille
kaikille, ihanaa joulun aikaa ja onnellista uutta vuotta 2023.

Hallituksen puolesta Terhi Saarinen, 
viestintätiimin puheenjohtaja

Tiedote 6/2022

www. ao.oaj.fi

Tulevaisuuden sivistys – mikä on kasvatuksen,
opetuksen ja tutkimuksen merkitys? 
Ammatillinen koulutus – osaamisen varmistaja 

Ammatilliset opettajat ovat näytteilleasettajana osastolla
6E30, Tervetuloa!
Teemoina tänä vuonna ovat mm. seuraavat

Tule osastollemme keskustelemaan, kuuntelemaan
musiikkiesityksiä, tekemään itsellesi rintanappi tai ota
selfie ystävän kanssa!

Educa 2022

Opintopäivä ja vuosikokous 19.-20.11.2022

Lauantain opintopäivä Oulussa oli antoisa ja asiaa täynnä.
Mukana runsaan osanottajajoukon lisäksi oli OAJ:n
puheenjohtaja Katariina Murto ja OAO:n puheenjohtaja
Lauri Hietalahti. Lämpimät kiitokset Oulun seudun
ammatilliset opettajat ry! 
Sunnuntain vuosikokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset
asiat. Vuosikokousedustajia oli paikalla 107. Hallitukseen
valittiin erovuoroisten tilalle uudet jäsenet. 

Varsinaiset jäsenet:
Niina Aho
Sanna Kettunen
Tarja Mäenpää
Heidi Savolainen
Ari-Pekka Sirviö
Seppo Säätelä

Varajäsenet:
Juha Lindström
Anu Kemppainen
Anni Koppanen
Saija Flinkkilä
Mari Sivonen
Kimmo Siuruainen

Jari Hourulan varajäsen vuonna  2023 on Carita Tuominen.

Olemme lahjoittaneet Hyvä
Joulumieli -keräykseen

vähävaraisten Suomessa asuvien
lapsiperheiden tukemiseen.

https://ao.oaj.fi/uutiset/
https://ao.oaj.fi/uutiset/


 Osana yhteysopettajatoiminnan kehittämistä
järjestetään kaikille OAJ:n yhteysopettajille
webinaari 17.1.2023. Asiasta tiedotettiin
joulukuun yhdistys- ja yhteysopettajatiedotteissa
ja kutsu lähetettiin 30.11.2022 kaikille
jäsenrekisterissä oleville yhteysopettajille sekä
paikallis- ja opettajayhdistysten
yhdistystoimijoille.   
OAJ:n ensimmäinen Uusi ura -koulutus pidettiin
Tampereella 11.-12.11.2022. Uusi ura -koulutus
on ammatillisten opettajien koulutus, joka on
kohdennettu 0-5 vuotta opettajina toimineille
OAJ:n jäsenille.  Koulutukseen osallistui 26
opettajaa. Koulutuksessa käsiteltiin palkkausta,
uuden opettajan roolia, OAJ:n jäsenyyttä,
työhyvinvointia sekä opettajan vastuita ja
velvollisuuksia.  Seuraavat Uusi ura –koulutukset
toteutetaan maalis- ja huhtikuussa 2023.
Markkinoimme koulutuksia jäsenistöllemme.   
TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n yhteinen
koulutus- ja kehittämisorganisaatio. OAJ:n
jäsenyhdistykset voivat hakea TJS-tukea
koulutuksiin. 

Koulutuspoliittiset asiat

 

Tulo- ja palkkapoliittiset asiat

Järjestö- ja viestintäasiat

OAJ:n puheenjohtaja Katarina Murto vieraili
AO:n hallituksen kokouksessa

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

OKM:ssä valmistellaan digivisiota 2027
varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Vision
mukaan Suomi on maailman johtava kestävän
digitalisaation kehittäjä ja hyödyntäjä kasvatuksessa,
opetuksessa ja koulutuksessa. 
OAJ:n eduskuntavaalitavoitteissa (tuki toimivaksi) on
määritelty ammatillisessa toisen asteen
koulutuksessa annettava tuki. OAJ haluaa määrittää
täsmällisemmin erityistä tukea; kuka on sitä
kelpoinen antamaan ja missä määrin opiskelija on
sitä oikeutettu saamaan. 
Eduskuntavaalitavoitteissa tulisi vaatia
tukiopetuksen ja osa-aikaisen erityisopetuksen
suhteen muutoksia ammatillisen koulutuksen
lainsäädäntöön ja kelpoisuusasetukseen. 
Englanninkielisen ammatillisen koulutuksen tarjonta
laajenee vuoden 2023 alusta kahdeksalla
koulutuksen järjestäjällä. 
OKM on myöntänyt ammatilliseen koulukseen ja
tutkintokoulukseen valmentavaan koulukseen 57,4
miljoonaa. Rahalla kohdennetaan mm. TUVA-
koulutusta, vastataan työvoimatarpeen hoiva-alalla
ja järjestetään ukrainalaisille pakolaisille koulutusta
sekä lisätään koronaepidemian vaatimia tukitoimia.
OKM on myöntänyt kymmenelle
ammattikorkeakoululle 5 miljoonaa TKI-hankkeisiin. 

 Vientialojen neuvottelut ovat käynnissä ja tulevat
sopimuskorotukset heijastuvat osaltaan
opetusalojen tuleviin palkankorotusprosentteihin. 
Fiilismittarin työssäjaksaminen kyselyssä todettiin,
että haitallista kuormitusta koki 39 % vastaajista. 
Opetustyön mielekkyys kannusti jaksamaan
opettajana 55 % vastaajista. 
Yhteistoimintaa ja työsuojelun yhteistoimintaa
pitää kunnissa käsitellä erillisinä asioina, ellei
työsuojelun yhteistoiminta halua niitä yhdistää.  
Luottamusmiesten on hyvä muistuttaa
koulutuksen järjestäjiä / oppilaitosten johtoa
mentoroinnin ja perehdyttämisen tärkeydestä. 
Työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen kannalta
tärkeää on huolella tehty työaikasuunnitelma, siinä
pitäytyminen sekä sen säännöllinen seuranta.
Vuosityöajassa tyypillinen ongelma on
aliresursointi kaikissa työtehtävissä. 
Työ- ja vapaa-ajan rajan erottaminen on tärkeää. 

Puheenjohtaja nosti esille eduskuntavaali-
tavoitteita. Perusrahoitusta koko koulutuskentälle
tulee vahvistaa ja ammatillisen opettajan työ on
tehtävä näkyväksi. Kelpoisia opettajia tarvitaan
lisää. Ammatillisen koulutuksen oppimisen tuki
tulee saada kuntoon. Opiskelijoiden
sisäänottomääriä tulee kasvattaa. Puheenjohtaja
totesi myös, että TKI-tutkimusta ja sen rahoitusta
tulee kasvattaa ammattikorkeakouluissa. 
Katarina Murto toivoi AO:lta, että
pidämme laaja-alaista ääntä ammatillisesta
koulutuksesta ja teemme opettajien työtä
näkyväksi sekä mietimme, miten AO voi edistää 
jäsenhankintaa mm. ammattikorkeakoulujen 
henkilöstöstä.

www. ao.oaj.fi

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.tjs-opintokeskus.fi%2F&data=05%7C01%7Cterhi.saarinen%40sakky.fi%7C3b9df0d2a3eb458940e108daddffcc3c%7C968c5946a46e4c048dacb8f5f775acc2%7C0%7C0%7C638066388443095349%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000%7C%7C%7C&sdata=jy6EZjBI9OLRyVn42wu2wslT4d%2FSMjXvjbah8zq3K5s%3D&reserved=0

