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SISÄLTÖ

Vaikuttajatilaisuuden palaute ja
jatkosuunnitelmat

Kokemukset Educa 2023

TULOSSA

VAIKUTTAJATILAISUUS EDUSKUNTAVAALIEHDOKKAILLE 24.1.2023
AKAVATALOLLA

OAO toteutti oman tilaisuuden eduskuntavaaliehdokkaille otsikolla Koulutuksen
tila 2030. Saimme runsaasti positiivista palautetta erityisesti tavasta, jolla
avasimme koko ammatillisen koulutuksen tilan AMK:sta vapaaseen sivistyöhön
päättäjien näkökulmasta.

Saatujen kokemusten perusteella ja yleisen koulutuspoliittisen tilanteen
johdosta OAO:n hallitus päätti käynnistää vastaavan tilaisuuden järjestelyt
eduskuntaan valituille kansanedustajille sopivana ajankohtana. Vain jatkuvalla
vaikuttamistyöllä voimme edistää omia koulutuspoliittisia tavoitteitamme.
Hallitus päätti myös, että tilaisuus on hyvä toistaa kansanedustajille esimerkiksi
kerran vuodessa.

OAO:n hallitus kokoontui 2.2.2023 vuoden kolmanteen kokoukseensa. Hallitus
jakaantuu aamu- tai iltapäivän aikanan Avata ja AMK-työryhmiin. Avata -
työryhmässä käsitellään ammatillisen toisen asteen, taiteen perusopetuksen ja
vapaan sivistystyön asioita ja AMK -työryhmässä ammattikorkeakoulutuksen
asioita. Työryhmät tuovat keskeiset asiat koko hallitukselle tiedoksi.

Työryhmätyöskentelyvaihe mahdollistaa syvemmän perehtymisen eri
kouluasteiden ja -muotojen asioihin. Tyypillisesti työryhmissä on mukana
toimiston koulutuspolitiikan tai edunvalvonnan asiantuntijoita alustamassa
ajankohtaisista aiheista

OAJ:n valtuutettujen
neuvottelupäivät 29.-30.3.2023

OAJ:N VALTUUTETTUJEN NEUVOTTELUPÄIVÄT 29.-30.3.2023 JA
PIIRIKOKOUS 10.5.2023

Hallitus keskusteli OAJ:n valtuutettujen neuvottelupäivästä ja sen asialistalle
nostettavista aiheista kuten opiskelijoiden jäsenyydestä valtuustossa ja järjestön
hallituksessa. Samoin hallitus käynnisti kevään piirikokouksen aineistojen
laatimisen.  

OAO hallituksen kokous
1.3.2023

OAO hallituksen kokous
27.4.2023   

OAO  hallituksen  ja valtuusto-
ryhmän tapaaminen 28.4.2023

OAO:n yhdistysten hallitusten
yhteistapaaminen 10.-11.2.2023

OAO:n graafinen ilme

Ajankohtaiset Avata- ja AMK
työryhmästä

OAO:N GRAAFINEN ILME

Hallitus keskusteli 14.9.2022 OAO:n graafisesta ilmeestä. Kokouksessa
päätettiin, että ilme uudistetaan vuoden 2023 aikana. Ennen ilmeuudistusta
nykyistä värimaailmaa voidaan mukauttaa viestintätarpeisiin sopivaksi.

OAO:n oma vuoden
huomionosoitus

OAO:N  HUOMIONOSOITUS MERKITTÄVÄSTÄ TOIMINNASTA

Työvaliokunta esitti hallitukselle idean OAO:n omasta vuoden opettaja tai
opetusteko tyyppisestä huomionosoituksesta. Asiaan suhtauduttiin postiivisesti
ja sen valmistelua jatketaan.

oaj.oao.fi

@OajRy

www.facebook.com/oaory

OAO hallituksen kokous
28.3.2023



Educan teemana olivat mm. ammatillinen koulutus – osaamisen
varmistaja ja korkeakoulutus – sivistyksen ja tulevaisuuden
vahvistajina.

Educa 2023 messuilla osallistuimme perjantaina
korkeakoulupäivien ohjelmaan ja lauantaina oli oma sessio
ammatillisesta koulutuksesta, ammattikorkeakoulutuksesta sekä
vapaasta sivistystyöstä. Korkeakoulupäivillä ministeri Honkonen
totesi, että korkea-asteen koulutuspaikkoja tulee lisätä.
Kustannusvaikutus on hänen mukaansa noin 180 – 200 M€.
Molempiin tilaisuuksiin osallistui arviolta 60 – 80 kuulijaa. AO:lla ja
SMOL:lla oli yhteinen osasto Educassa. Myös KEA oli paikalla
omalla osastollaan.

EDUCA 2023 

AJANKOHTAISTA AMK -TYÖRYHMÄ

Valtiovarainministeriö ehdottaa korkeakoulujen rahoituspohjan
vahvistamiseksi maksujen perimisen mahdollistamista. OAJ:n
päivitetty  kanta on korkeakoulutyöryhmän esityksen mukainen,
että korkeakoulutuksen tutkintokoulutuksen tulee olla maksutonta
ja saavutettavaa.  Työryhmässä keskustelussa nousi esille mm.
koulutusviennin ja ulosmyytävän palvelutoiminnan asema
suhteessa kirjattuun OAJ:n kantaan tutkintokoulutuksen
maksuttomuudesta sekä eri koulutusalojen tilanteesta suhteessa
ulkomaisten opiskelijoiden määrään.

Maaliskuu on ammattikorkeakoulujen näkyvyyskuukausi OAJ:n
vaaliviestinnässä. OAJ:n toimesta sekä yhteistyössä muiden
liittojen kanssa on tulossa blogeja. Kansanedustajat tavataan 19.4.
tilaisuudessa. 

Käsittelimme Sivistan opetushenkilöstön ja HTP-henkilöstön
sopimusedunvalvonnan ajankohtaisia aiheita. Käsillä on tilanne,
jossa OAJ:n on järjestönä otettava kantaa asemaansa Sivistan
neuvottelupöydässä ja suhteessa mm. HTP-henkilöstössä oleviin
akavalaisiin TKI - työntekijöihin sekä opetustehtävissä oleviin ei
OAJ:n jäseniin, mutta jotka ovat jäseninä muissa em. liitoissa.

AJANKOHTAISTA AVATA -TYÖRYHMÄ

Emmi Bani OAJ:sta esitteli TUTKE4- työryhmän
raporttiluonnosta, josta on kuulemistilaisuus 16.2.2023.
Raportissa asioina ovat:
- Ehdotuksia joustavuuden lisäämiseksi ammatti- ja
erikoisammattitutkinnoissa 
-Tutkinnon osaa pienempien osaamiskokonaisuuksien
ottaminen osaksi ammatillisen koulutuksen järjestelmää. 
Keskustelimme siitä, millä tavoin ammatillisen koulutuksen
järjestelmää ja koulutusta tulisi kehittää, että se mahdollistaisi
nykyistä paremmin tutkinnon osien suorittamisen. Millä tavoin
tutkinnon osia tulisi kehittää, että ne vastaisivat nykyistä
joustavammin työelämän tarpeisiin? Mitä pienet
osaamiskokonaisuudet voisivat olla tutkinnon osien lisäksi?
Lisäksi kävimme katsauksen alueiden kuulumisista.
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