
SISÄLTÖ

Toisen asteen ammatillisen
koulutuksen kehittäminen

Palaute VK-yhdistysten hallitusten
tapaamisesta 10.-11.2.2023

Huolena TKI-henkilöstön jäsenyys

TULOSSA

OAO:n hallitus kokoontui vuoden neljänteen kokoukseensa
1.3.2023. Hallitus ja toimiston ammatillisten asioiden Kopo-
ryhmä pitivät aamupäivällä yhteisen tapaamisen, jossa
käsiteltiin ajankohtaisia koulutuspoliittisia aiheita,
yhteydenpitoon ja yhteiseen työskentelyyn liittyviä
kysymyksiä.

TOISEN ASTEEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

KEHITTÄMINEN

OKM:n raportti sisältää lukuisia toisen asteen kehittämiseksi
tähtääviä toimenpiteitä, joiden toteuttamista edistettäneen
lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Kehittämishankkeen toimeenpanon
ensimmäisen vaiheen säädösmuutoksia ei annettu eduskunnalle
syksyllä 2022. Raportissa kuvatut kehittämistavoitteet ja
vaihtoehdot muodostanevat kuitenkin pohjan seuraavalla
hallituskaudella käytävälle keskustelulle toisen asteen
kehittämisestä. OAJ jätti lausuntonsa luonnoksesta hallituksen
esitykseksi toisen asteen kehittämisestä kesäkuussa 2022. 

OAO:n hallitus käsitteli keskeisiä jatkovalmistelussa huomioitavia
asioita ja tavoitteita, kuten koulutuksen rahoitusmalliin,
kaksoistutkintoon, lisäopintoihin/yhdistelmäopintoihin,
saavutettavuuteen, järjestämislupasäätelyyn ja YTO -aineiden
asemaan liittyviä kysymyksiä. 

TIEDOTE 3/23
OAJ:n ammati l l iset opettaja - OAO ry

OAO hallituksen kokous 28.3.2023

OAJ:n valtuuston neuvottelupäivät
29.-30.3.2023

OAO hallituksen kokous 27.4.2023

OAO hallitus ja valtuustoryhmä
28.4.2023

OAO piirikokous 10.5.2023

VK-yhdistysten laivaseminaari
27.-29.5.2023

OAJ:N VALTUUSTON NEUVOTTELUPÄIVÄT

29.-30.3.2023  JA  VALTUUSTO 10.-12.5.2023

Ottakaa yhteyttä alueenne valtuutettuihin ja kertokaa, mitä
asioita haluatte nostettavan esille valtuustossa. OAO:n
valtuutetut löydät täältä.

www.facebook.com/oaory

@OajnRy

oaj.oao.fi

SEURAA SOMESSA

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164347
https://www.oaj.fi/ajankohtaista/lausunnot/2022/oaj-vaatii-lisaaikaa-toisen-asteen-kehittamisen-valmisteluun/
https://oao.oaj.fi/keita-me-olemme/oaon-valtuustoryhma/


OAJ:n hallitus keskusteli 14.2.2023 kokouksessaan
ammattikorkeakoulujen henkilöstörakenteen muutoksesta, sen
vaikutuksesta sopimusneuvotteluihin ja jäsenhankinnasta. OAO:n
hallitus kuuli toimiston laatiman analyysin millaisia vaikutuksia olisi
tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan henkilöstön
järjestelmällisellä jäsenhankinnalla järjestön toimintaan. Todettiin,
että tuleva jäsenhankintakampanja on hoidettava yhteistyössä
toimiston ja ammattikorkeakoulujen opettajayhdistysten kanssa. 

AMMATTIKORKEAKOULUJEN TKI-HENKILÖSTÖN

JÄSENYYS OAJ:SSÄ

VK-YHDISTYSTEN HALLITUSTEN TAPAAMINEN JA

TOUKOKUUN LAIVASEMINAARI

VK-hallitusten yhteisen toiminnan kehittäminen ja
vakiinnuttaminen
yhteiset jäsenten koulutukset
tasa-arvoinen OAO

OAO:n toimintasuunnitelmassa 2023 on tavoitteena tiivistää
jäsenyhdistysten yhteistyötä. OAO:n jäsenyhdistysten hallitukset
kokoontuivat 10.-11.2.2023 Vantaalla pohtimaan, mitkä arvot ovat
tärkeitä yhdessä tekemisessä, mikä on yhteinen suunta ja
minkälaista yhteinen toimintamme on vuoden 2024 lopussa
(uudistumislupaus). Ryhmätyön tuloksena syntyi
uudistamislupaus, jossa tavoitteena on

Keskustelimme VK-yhdistysten yhteiseminaarin tuloksista ja
jatkotoimista OAO:n hallituksen kokouksessa 1.3.2023. Seminaari
vahvisti yhteistä vuoropuhelua, edunvalvontaa ja OAO:n roolia
yhteistyön mahdollistajana. 

Yhteistyö jatkuu VK-yhdistysten jäsenille tarkoitetulla
laivaseminaarilla 27.-29.5.2023 Viking Gabriellalla. Seminaarin
teemana on yhteinen vaikuttaminen. VK-yhdistykset viestivät
tarkemmin seminaarin ohjelmasta ja ilmoittautumisesta.

Lauri Hietalahti, puheenjohtaja
p. 050 3286131
lauri.hietalahti@tuni.fi

Anna Hoffren, 2.varapuheenjohtaja
p. 050 5900576
anna.hoffren@kuopionkonservatorio.fi

Terveisin 

Jaana Antila, 1. varapuheenjohtaja
p 044 4557722
jaana.antila@ammatilliset.fi

OAO ry
OAJ:n ammatilliset opettajat -OAO ry

SEURAA SOMESSA
#vaalit2023 #ammatillinenkoulutus

#koulutusratkaisee
@OajnRy @Oajt


