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Toimintakertomus vuodelta 2021 
 

Tavoitteet toimintasuunnitelmasta 2021 ja niiden toteuma 

 

1. Johdanto 

Olemme toteuttaneet toiminnassamme OAJ:n strategiaa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Vaikutamme palvelussuhteen ehtoihin 

Vaikutimme ammatillisten opettajien palkkaukseen ja otimme kantaa sopimusmääräyksiin sekä 

edistimme työhyvinvointia: 

• Olemme järjestäneet koulutusta ja tukeneet jäsenyhdistyksiä, luottamusmiehiä ja 

työsuojeluvaltuutettuja paikallisessa ja seudullisessa edunvalvonnassa sekä työsuojelussa 

• Olemme seuranneet sopimusten noudattamista niin, että tulkinnanvaraisuuksien ratkaisut tulevat 

mahdollisimman laajasti käyttöön 

• Olemme osallistuneet tulevan sopimuskauden neuvottelutavoitteiden valmisteluun AO:laisten 

luottamusmiesten sekä OAO:n ja OAJ:n kanssa 

• Olemme huomioineet työhyvinvoinnin toiminnassamme ja osallistuneet yhteistyökumppanina 

kahteen OAJ:n työhyvinvointirahaston tukemaan hankkeeseen: ”Sosiaali- ja terveysalan opettajien 

työhyvinvointi Suomessa” ja ”Perehdytys – Buustaa parempi perusta” 

 

3. Varmistamme toimintaedellytykset 

Olemme varmistaneet ammatillisten opettajien toimintaedellytyksiä muuttuvassa 

toimintaympäristössä. Olemme tehneet vaikuttamistyötä yhteistyössä OAO:n ja OAJ:n kanssa. 

• Olemme käyneet vuoropuhelua päättäjien, koulutuksen järjestäjien ja muiden sidosryhmien kanssa 

https://www.oaj.fi/oaj/oaj-esittaytyy/strategia/
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• Olemme laatineet koulutuspolitiikkaan liittyviä lausuntoja yhteistyössä OAO:n sekä OAJ:n kanssa. 

Keskeisinä teemoina ovat olleet mm. ammatillisen koulutuksen arvostus ja resurssointi, jatkuva 

oppiminen, tekijänoikeudet, ammatillisen toisen asteen vähimmäistuntimäärä osaamispistettä kohti 

ja jatko-opintokelpoisuus. 

• Olemme vaikuttaneet siihen, että ammatilliseen koulutukseen kohdennetaan riittävät resurssit 

• Olemme tehneet vaikuttamistyötä, jotta opettajan työtehtäviä ei siirtyisi muille henkilöstöryhmille, 

työtehtäviin olisi riittävät resurssit ja työaikaa seurataan 

• Olemme toteuttaneet kyselyn yhteisten tutkinnon osien opetuksesta ammatillisella toisella astella. 

Kyselyn tuloksista nousi esiin huoli opiskelijoiden yhdenvertaisuudesta ammatillisen koulutuksen 

sisällä ja erityisesti vertailussa lukio-opiskelijoihin. 

• Olemme aktivoineet jäseniämme OAJ:n valtuustovaalien ehdokasasettelussa. AO:laisia ehdokkaita 

oli 30. 

 

Vaikutimme koulutuksen laadun ja saavutettavuuden vahvistumiseen: 

• Olemme seuranneet oppivelvollisuuden laajentamisen vaikutusta ammatillisen koulutuksen laatuun, 

vetovoimaan ja tasapuoliseen toteutumiseen eri tutkinnoissa sekä eri puolilla valtakuntaa 

• Olemme vaikuttaneet ammatillisen opettajankoulutuksen uudistamiseen  

• Olemme vaikuttaneet hallitusohjelman toteuttamiseen koulutuspoliittisesti 

• Olemme seuranneet koulutuspoliittisen selonteon valmistelua ja olemme vaikuttaneet lausunnon 

sisältöön yhdessä OAOn ja OAJ:n kanssa 

• Olemme seuranneet rahoituksen suuntautumista opetukseen ja ohjaukseen sekä vaikuttaneet 

ammatillisen toisen asteen ja ammattikorkeakoulun rahoituksen varmistamiseen 

 

Ydintoimijoitamme on osallistunut mm. seuraaviin tilaisuuksiin 

o Educa verkossa 29.-30.1.2021 

o SAK:n työelämäwebinaari 5.2.2021 

o AMK-päivä 2021 5.5.2021 

o AMKE ry:n järjestämä visiopäivä AMKE jäsenille ja sidosryhmille ”Rakennetaan yhdessä – 

Ammatillisen koulutuksen visio 2040”, 25.5.2021  

o OPH:n Laatua laineilla 9.9.2021 

o OAJ:n webinaari opintopisteen tuntimäärästä 23.9.2021 

o OAJ:n tekijänoikeuswebinaari 23.9.2021 

o OAJ ja Ammatillinen opettajankoulutus –keskustelutilaisuus 29.9.2021 

o Ohjauksen päivät 2021 – Oppivelvollisuus laajenee, muuttuuko ohjaus? 6. – 7.10.2021 

o Suomen opinto-ohjaajat SOPO ry:n seminaari 29.-30.10.2021 

o Digiä ja keitaita 12.11.2021 

 

4. Näymme ja kuulumme 

Olemme pyrkineet viestimään kiinnostavasti ja parantamaan vuorovaikutusta. Olemme osallistuneet ja 

näkyneet aktiivisena toimijana toimintaympäristössämme. 

• Kehitimme sisäistä ja ulkoista viestintäämme 

o Kehity kirjoittajana -valmennus 

o OAJ:n valtakunnallisten yhdistysten viestijöiden neuvottelupäivä 

o Webropolin perusteet -koulutus 

o Canva-koulutus 
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o Laadimme graafiset ohjeet sosiaaliseen mediaan 

• Olemme kirjoittaneet mielipidekirjoituksia ja blogeja 

o Milloin taas maailmalle? Kansainvälisyystiimissä suunnitellaan uusia kansainvälisyystuulia 

o Tavoitimmeko sinut? 

o Pysähdy tarkkailemaan vointiasi 

o Suomalaiset työmarkkinat eivät toimi ilman ammattikorkeakoulussa annettavaa opetusta  

o Yhteistoiminta on iso asia, jolla on merkitystä 

o Ammattikorkeasta 25 vuotta ja edelleen vahvoja tulevaisuuden työelämän osaajia 

o Taitaja2021-tapahtuman yhteistyökumppani: Ammatilliset opettajat – tekijöiden taustalla  

o On aika hengähtää 

o Oppivelvollisuus askarruttaa opinto-ohjauksessa 

o On aika jatkaa 

o AO STUDIO 31.8.2021 

o Oppivelvollisuuden laajentuessa ammatillisessa koulutuksessa tarvitaan uusia toimintatapoja, 

Turun Sanomat 28.5.2021 

o Paremmilla työehdoilla saadaan opettajia ammatilliseen koulutukseen, Maaseudun 

tulevaisuus 10.9.2021 

• Olemme osallistuneet koulutuspoliittiseen keskusteluun eri tilaisuuksissa ja medioissa 

• Olemme osallistuneet Ylen taustahaastatteluihin mm. ammatillisen toisen asteen etäopetukseen, 

oppimisvaikeusiin ja keskeyttämiseen liittyen 

• Olemme järjestäneet AO STUDIO -keskustelutilaisuuksia 

o Teemana tulo- ja palkkapolitiikka 31.8.2021, 55 osallistujaa 

o Teemana koulutuspolitiikka 10.11.2021, 23 osallistujaa 

• Osallistuimme Taitaja2021 -virtuaalitapahtumaan 

• Olemme osallistuneet OAJ:n Opettajuuden vetovoiman ja arvostuksen vahvistaminen -kampanjaan ja 

aktivoineet myös jäsenistöämme osallistumaan 

 

5. Toimimme kentällä 

Olemme tukeneet toiminnallamme aktiivijäsentemme toimintaedellytyksiä ja osaamista: 

• Hallituksen jäsenemme ovat olleet yhteydessä vastuualueiden toimijoihin 

• Olemme tukeneet 20:tä paikallista koulutustilaisuutta 

• Jatkoimme alkaneita AO Akatemia IV ja V koulutuksia, yhteensä 47 akatemialaista 

o AO Akatemia IV 2. osa toteutui 3.-4.11.2021 

o AO Akatemia V 2. osa toteutui 6.-7.10.2021 

 

Järjestimme jäsenillemme koulutusta edunvalvonnasta, työhyvinvoinnista ja järjestötoiminnasta sekä 

vahvistimme järjestövalmiusosaamistamme: 

• Järjestimme viisiosaisen ”Yhteistoiminta oppilaitoksissa” -webinaarisarjan (8.2., 22.3., 12.4., 21.4., 

8.4.2021), kouluttajana Reijo Viitanen, osallistujia oli kussakin webinaarissa 33–44 

• Järjestimme 24.5.2021 ”Työssäjaksaminen, ilo ja into” -webinaarin, kouluttajana Jaakko Heinimäki, 

46 osallistujaa 

• Järjestimme 4.10.2021 ”Tulevaisuuden kestävä elämä: Millaisia valmiuksia tulevaisuudessa 

tarvitaan?” -webinaarin, luennoitsijana Maija-Riitta Ollila, n. 70 osallistujaa 

• Järjestimme ammattikorkeakoulun opettajien webinaarin 8.11.2021, n. 40 osallistujaa 

• AO:n opintopäivä 2021 järjestettiin Kajaanissa 20.11.2021 ”Sinisiä ajatuksia – tulevaisuuden tuulia”, 

järjestäjänä toimi Kainuun ammatilliset opettajat ry 
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• Järjestimme AO:laisten luottamusmiesten ”aamukahvit” verkostotapaamiset 26.3.2021 ja 

24.11.2021, yhteensä n. 130 osallistujaa 

• Olemme toimineet niin, että jäsenyhdistyksemme aktiivitoimijat ja AO Akatemiaan osallistuneet 

jäsenemme tiedostavat järjestövalmiuden merkityksen edunvalvonnassa 

 

Kansainvälisessä toiminnassamme pidimme yhteyttä kansainvälisiin kumppaneihin. Valmistelimme 

kansainvälisyysstrategian OAJ:n kansainvälisyystrategian pohjalta. 

 

6. Teemme yhdistystoiminnasta sujuvaa 

Osallistuimme ammattijärjestötoiminnan kehittämistyöhön – Olimme mukana kehittämässä OAJ:stä 

tulevaisuuden tarpeita vastaavaa ammattijärjestöä. Toimimme ratkaisukeskeisesti. 

• Kävimme keskusteluja OAJ:n puheenjohtajan kanssa ammattijärjestötoiminnan uudistamisesta sekä 

OAO:n hallituksessa, OAO:n valtuustoryhmässä ja OAJ:n valtuustossa. Olemme tuoneet OAJ:n 

järjestörakennekeskusteluun ammatillisten toiminnan omaleimaisuuden. 

• Olemme tehneet yhteistyötä valtakunnallisten piirien (OAO, VOL, YLL) kanssa OAJ:n 

järjestörakennetyössä 

• Järjestimme työvaliokunnan ja valtuutettujen tapaamiset 26.4.2021 ja 12.11.2021 

 

Olemme kehittäneet ja tukeneet vaalipiiritoimintaamme 

• Vaalipiiritoiminnan kehittämistyöryhmä työskenteli keväällä 2021 

• Järjestimme vaalipiirien puheenjohtajien tapaamisen 10.5.2021 

• Mahdollistimme vaalipiirien tapaamisia taloudellisesti 

 

Olemme kehittäneet hallituksen toimintaa ja kokouskäytäntöjämme. Varajäsenillä on ollut mahdollisuus 

seurata hallituksen kokouksia etänä.  

• Työvaliokunnan ja varajäsenten verkkotapaaminen 26.3.2022 

• Hallituksen seminaari 18.–19.8.2021 

• Hallituksen ja varajäsenten seminaari 9.-10.9.2021 

 

7. Tasapainoinen talous on toimintamme edellytys 

Olemme hoitaneet taloutta vastuullisesti. Olemme kehittäneet yhdistystämme ja turvanneet sen 

toiminnan. 

• Noudatamme sisäisiä ohjeitamme mm. hallinto- ja taloussääntöä, sijoitustoiminnan periaatteet -

asiakirjaa, laskujen hyväksymis- ja tarkistuskäytänteitä sekä matkustus- ja laskutusohjetta 

• Käytämme M2- ja Netvisor-ohjelmia taloudenhoidossa 

 

Olemme kiinnittäneet huomioita jäsenhankintaan ja jäsenpitoon 

• Olemme tuottaneet materiaalia jäsenyhdistysten tueksi  

• Olemme tehneet yhteistyötä OAO:n ja OAJ:n kanssa OAJ-areenan Yhteysopettajan sivut ja Tukea 

jäsenpitoon ja -hankintaa -sivustojen ammatillisen sisällön osalta sekä jäsenrekisterin toimivuuden 

haasteissa 

• Olemme vaikuttaneet siihen, että OAJ:n NOPE-koulutusta kohdennetaan myös ammatillisille 

opettajille ja osallistuneet koulutuksen suunnitteluun 
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Kansainvälisten asioiden tiimin toimintakertomus 2021 

Kv-tiimin tärkein tehtävä vuonna 2021 oli AO:n kansainvälisen opintomatkan järjestäminen. Matkan 

kohteeksi oli jo vuonna 2020 valittu Reykjavik Islannissa, mutta koronan aiheuttama epävarmuus 

pakotti siirtämään matkan. Pandemian seurauksista johtuen matka siirtyi edelleen vuodelle 2022. 

AO toteuttaa osaltaan OAJ:n kansainvälistä strategiaa ja tiimin puheenjohtaja on tehnyt yhteistyötä 

OAJ:n kansainvälisistä asioista vastaavan Christer Holmlundin kanssa. Tiimin tavoitteena on työstää 

jatkossa AO:lle pitkän aikavälin strategia kansainväliselle toiminnalleen sopusoinnussa OAJ:n 

kansainvälisyysstrategian kanssa. 

Toimintavuonna 2021 tiimi kokoontui viisi kertaa. 

 

Koulutustiimin toimintakertomus 2021 

Tiimissä ideoitiin uusia koulutuksia jäsenille. Edelleen jatkunut korona aiheutti suunniteltujen 

koulutusten peruuntumista tai siirtymistä verkossa toteutettaviksi. Vaikka verkossa työskentelyyn 

oltiin väsyneitä, kevään ehdoton kruunu oli hallituksen jäsenen Reijo Viitasen viiden kerran 

luentosarja yhteistoimintalaista. Myös Jaakko Heinimäen ja Maija-Riitta Ollilan luennot saivat 

jäseniltä kiitosta. AO Akatemiat IV ja V toteutuivat lähikoulutuksena Fiskarsin kauniissa 

ruukkiympäristössä. Koulutustiimissä vaihtui yksi jäsen ja tiimi kokoontui kuusi kertaa. 

 

Vastuutehtävät-tiimin toimintakertomus 2021 

Tiimi vastasi erityiseen tukeen, opiskelijan ohjaukseen ja yhteisiin tutkinnon osiin sekä näiden 

opettajiin ja opoihin (opinto-ohjaajiin) liittyvistä asioista yhdessä hallituksen kanssa. 

Vuoden 2021 aikana vastuutiimi piti viisi kokousta. Tiimin jäsenet pitivät tiiviisti yhteyttä 

sähköpostitse ja WhatsApp-viestein. 

Vuonna 2021 vastuutiimi teki yhteisiä tutkinnon osia opettaville AO:laisille opettajille kyselyn, jonka 

tavoitteena oli selvittää yhteisten tutkinnon osien toteutusta ja kehittämistarpeita ammatillisella 

toisella asteella. Kyselyn runsaita vastauksia hyödynnettiin OAJ:n koulutuspoliittisessa työssä ja 

edunvalvonnassa. 

 

Viestintätiimin toimintakertomus 2021 

Tiimi on työskennellyt tiiviisti yhdessä. Työskentely on ollut innostunutta ja toimintaa kehittävää. 

Pidimme 15 palaveria ja lisäksi toiminta sisälsi paljon muuta viestintään liittyvää yhteydenpitoa. 

Olemme lähestyneet yhdistyksiä ja jäseniä OAJ:n ja AO:n viestinnän periaatteilla sekä tehneet AO:n 

toimintaa näkyväksi toimintasuunnitelman mukaisesti. 

Tiimi työsti AO:n viestintäsuunnitelman vuosille 2021–2022 sekä teki viestintäsuunnitelman ja 

viestinnän vuosikellon vuodelle 2021. Vuonna 2021 otimme käyttöön AO:n graafiset ohjeet 

sosiaaliseen mediaan. Olimme mukana yhdistyksen 10-vuotisjuhlailmeen luomisessa. Olemme 

ottaneet käyttöömme uusia viestintää liittyviä työkaluja ja järjestäneet sekä osallistuneet niiden 

koulutuksiin. Teimme suomen- ja ruotsinkieliset flyerit jäsenhankintaa ja uusia jäseniä varten.  

Lähetimme vuoden aikana kuusi jäsentiedotetta, joista kaksi tehtiin erikseen aktiivitoimijoille ja 

jäsenille. Julkaisimme jokaisesta hallituksen kokouksesta kokouksen nostot yhdistyksen 

verkkosivuilla. Kajaanissa pidetystä vuosikokouksesta lähetimme kohdennettua tiedotusta 

yhdistyksille ja osallistujille. Julkaisimme yhdistyksen sosiaalisen median kanavilla 56 Instagram-

kuvaa, 167 Facebook-julkaisua ja 235 twiittia Twitterissä. Verkkosivuilla oli vuoden aikana 26 

uutista ja 10 blogikirjoitusta sekä tiedot tapahtumista, päivitetyistä materiaaleista ja ohjeista. 
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Jäsenmäärän kehitys 

Yhdistyksen jäsenenä oli yhteensä 113 (114) yhdistystä: 53 (58) jäsenyhdistystä ja 60. (56.) 

paikallisyhdistyksessä oli henkilöjäseniä. 

 

Hallitus 

Hallitus kokoontui vuoden aikana 13 kertaa, joista 6 lähikokousta ja 7 etäkokousta. 

Hallituksen varsinaiset jäsenet ja osallistumiset kokouksiin (varajäsen): 

Tuija Mäntsälä  13/13 

Tapio Lindfors  13/13 

Johanna Toivanen  12/13 

Jaana Antila  13/13  (Maijumarjut Polviander) 

Jari Jokinen  12/13  (Minna Kaija-Kortelainen 1/1) 

Helena Kahl  13/13  (Mervi Juntunen) 

Anni Koppanen   9/13  (Teija Mäntylä 1/4) 

Tarja Mäenpää  12/13  (Sanna Kettunen 1/1) 

Ulla Maija Nyman 12/13  (Juha Lindström 1/1) 

Tuovi Pasma  13/13  (Kimmo Siuruainen) 

Riitta Ristlakki    9/13  (Jari Hourula 1/4) 

Heidi Savolainen 13/13  (Saija Flinkkilä) 

Seppo Säätelä  12/13  (Markku Seppälä 1/1) 

Kirsi Vartiainen 13/13  (Jussi Kuoppala) 

Reijo Viitanen  10/13  (Toivo Heikkilä 2/3) 

 

Puheenjohtajana toimi Tuija Mäntsälä, varapuheenjohtajina Tapio Lindfors ja Johanna Toivanen. 

Sihteerinä toimi Tuovi Pasma, rahastonhoitajana Tarja Mäenpää ja tositetarkastajana Reijo Viitanen. 

Vuosikokouksemme järjestettiin 20.-21.11.2021 Kajaanissa. Kokoukseen osallistui 89 virallista 

kokousedustajaa, joilla oli yhteensä 5980 ääntä. 

Noudatimme kokousten ja tapahtumien järjestämisessä THL:n ja aluehallintovirastojen määräyksiä. 
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Hallituksen sisäiset tiimit ja työryhmät 

Työvaliokunta 

Puheenjohtajisto ja sihteeri 

Koulutustiimi 

Heidi Savolainen pj, Anni Koppanen ja Riitta Ristlakki, Tuija Mäntsälä 

Kansainvälisyystiimi 

Seppo Säätelä pj, Ulla Maija Nyman ja Kirsi Vartiainen, Tapio Lindfors 

Viestintätiimi 

Jaana Antila pj, Jari Jokinen, Tuovi Pasma ja Seppo Säätelä, Johanna Toivanen 

Vastuutehtävät-tiimi 

Ulla Maija Nyman pj, Tarja Mäenpää ja Riitta Ristlakki, Tapio Lindfors 

TuPa-työryhmä 

Anni Koppanen pj, Jari Jokinen, Helena Kahl, Ulla Maija Nyman ja Tuija Mäntsälä 

KoPo-työryhmä 

Reijo Viitanen pj, Jaana Antila, Riitta Ristlakki, Kirsi Vartiainen ja Tapio Lindfors 

JärVi-työryhmä 

Tuovi Pasma pj, Tarja Mäenpää, Heidi Savolainen, Seppo Säätelä ja Johanna Toivanen 

Taitaja2021 -työryhmä 

= viestintätiimi 

Jäsenyhdistysten yhteydenpidon kehittämistyöryhmä 

Vartiainen Kirsi ja Säätelä Seppo, sparraajina Savolainen Heidi ja Antila Jaana 

Jäsenhankinnan kehittämistyöryhmä 

Mäenpää Tarja ja Viitanen Reijo, sparraajina Koppanen Anni ja Jokinen Jari 

Vaalipiirityöskentelyn kehittämisryhmä 

Laurila Seppo pj, Hourula Jari, Lindfors Tapio, Mäntsälä Tuija, Toivanen Johanna ja Viitanen Reijo 

OAJ:n valtuustovaalit 2022 

AO:n vaalisihteeri Heidi Savolainen 

AO 10-vuotta -työryhmä 

Tarja Mäenpää ja Heidi Savolainen 

 

Edustukset 

OAJ:n hallitus 

Helena Kahl II vpj (Johanna Toivanen) 

Tuija Mäntsälä (Tapio Lindfors) 

OAJ:n Tulo- ja palkkapoliittinen toimikunta 

Tapio Lindfors (Jari Jokinen) 

Helena Kahl (Anni Koppanen) 

OAJ:n Koulutuspoliittinen toimikunta 

Tuija Mäntsälä pj (Riitta Ristlakki) 

Reijo Viitanen (Juha Lindström) 

OAJ:n Järjestö- ja viestintätoimikunta 

Johanna Toivanen vpj (Tuovi Pasma) 

 



 

    9 (9) 

 

 

ao.oaj.fi  

 

OAJ:n Opettajankoulutustyöryhmä 

Kirsti Vänskä (Sissi Huhtala) 

OAJ:n Aikuiskoulutustyöryhmä 

Kirsi Vartiainen (Anneli Ahvonen) 

OAJ:n Työhyvinvointiryhmä 

Jussi Kuoppala vpj (Heidi Savolainen) 24.8.2021 asti 

Heidi Savolainen 25.8.2021 alkaen (vpj 23.11.21 alkaen) (Jaana Tomppo) 

OAJ:n Korkeakoulutyöryhmä 

Jari Jokinen (Tuija Mäntsälä) 

OKKA-säätiön hallitus 

Tuija Mäntsälä (Reijo Viitanen) 

Opettajien työttömyyskassan hallitus 

Tarja Mäenpää (Ulla Maija Nyman) 

Skills Finland hallitus 

Helena Kahl 

OAO:n hallitus (1.9.2020 – 31.7.2022) 

Helena Kahl puheenjohtaja 

Jari Jokinen (Saija Flinkkilä) 

Tapio Lindfors (Seppo Säätelä) 

Tuovi Pasma (Kirsi Vartiainen) 

Riitta Ristlakki (Jaana Antila) 

Heidi Savolainen (Markku Seppälä) 

Johanna Toivanen (Kirsi Kurkela) 

asiantuntijajäsenenä Tuija Mäntsälä 

OAJ:n valtuuston OAO:n valtuustoryhmän AO:laiset edustajat valtuustokausi 2018–2022 (18) 

Anneli Ahvonen, Jaana Antila, Saija Flinkkilä, Päivi Hietaharju 1.9.2020 alkaen, Jari Jokinen, Helena 

Kahl 1.1.2021 alkaen, Jussi Kuoppala, Kirsi Kurkela, Tapio Lindfors, Juha Lindström, Merja Mäenpää, 

Pekka Natunen, Venla Olin, Tuovi Pasma, Terhi Saarinen, Johanna Toivanen, Jaana Tomppo ja 

Margareeta Verronen. 

 

Toimintakertomuksessa käytetyt lyhenteet 

AMK Ammattikorkeakoulu 

AMKE Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry 

AO  Ammatilliset opettajat – Yrkeslärarna AO ry 

OAJ Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry 

OAO OAJ:n Ammatilliset Opettajat OAO ry 

OKKA Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö – OKKA-säätiö sr 

OKM Opetus- ja kulttuuriministeriö 

OPH Opetushallitus 

SAK Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry 

THL Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

VOL Varhaiskasvatuksen Opettajien Liitto VOL ry 

YAMK Ylempi ammattikorkeakoulututkinto 

YLL Yliopistojen opetusalan liitto YLL ry 


