
OAJ:n valtuusto ja AKOL:n edustajien 
työskentely valtuustossa



Yleisinfo OAJ:n valtuustosta

• OAJ:n ylin päättävä elin on valtuusto. 

• Valtuustossa on 150 opettajaa eri puolelta Suomea ja erilaisista 
tehtävärooleista.

• OAJ:n valtuusto linjaa päätöksiä OAJ:n hallitukselle ja tekee 
kaikkia opettajaryhmiä koskevia päätöksiä, kuten OAJ:n 
jäsenmaksun suuruus.



Valtuuston rakenne

• AKOL:illa on valtuustossa kaksi edustajaa Petri Karoskoski ja 
Kimmo Liljeroos

• AKOL:n on osa OAJ Ammatillisten opettajien (OAO:n) piiriä, 
OAO:n valtuustoryhmää. 

• OAO:lla on valtuustossa 28 edustajaa.

• Valtuustossa on OAO:n piirin lisäksi YSI, VOL ja YLL piirit. 
• YSI = Yleissivistävät opettajat

• VOL = Varhaiskasvatuksen opettajat

• YLL = Yliopistojen opettajat



Valtuuston kokoukset

• OAJ:n valtuusto kokoontuu kaksi kertaa vuoden aikana 
päättämään sääntömääräisistä asioista.
• Kevätvaltuusto huhti-toukokuussa

• Syysvaltuusto loka-marraskuussa 

• Sekä tarvittaessa järjestetään ylimääräisiä valtuuston 
kokouksia, esim. työehtosopimusneuvottelujen aikana. 

• Kevät- ja syysvaltuusto kokoukset ovat kolmipäiväisiä. 



Valtuustopäivien ohjelmarunko

• Ensimmäisenä päivänä on kokoukseen liittyviä yleisiä asioita 
sekä koulutusta ja valtakunnallisten piirien omia kokouksia. 

• Toisena päivänä on valtuutettujen puheenvuorojen ja 
ponsiesitysten pitäminen sekä piirien kokoukset. 

• Kolmantena päivänä on päätöksenteko osuus. 
Opettajaryhmittymät (piirit) käsittelevät valtuutettujen tekemät 
ponsiesitykset, jonka jälkeen ne käsitellään valiokunnissa ja 
menevät sen jälkeen OAJ:n hallitukselle päätettäväksi ja 
vietäväksi eteenpäin. 



OAJ:n päätöksen tekoprosessi

• OAJ:n hallitukselle asioita valmistelevat toimikunnat ja 
työryhmät.
• Tulo- ja palkkapoliittinen toimikunta

• Koulutuspoliittinen toimikunta

• Järjestö- ja viestintätoimikunta

• Aikuiskoulutustyöryhmä

• Työhyvinvoinnin työryhmä

• Talousvaliokunta ja jne.

• OAJ:n hallitus kokoontuu säännöllisesti vähintään kerran 
kuukaudessa.



Ryhmätyö 1.

Valtuuston merkitys

• Millaisen yleiskuvan ja –käsityksen saitte OAJ:n valtuustosta ja 
valtuutettujen toiminnasta tämän esityksen perusteella?

• Mitä uutta opit valtuuston työskentelystä? Vertaa aiempaan 
tietämykseesi.



Ryhmätyö 2.

Valtuuston koko ja koostumus

• Millaisia ajatuksia heräsi valtuuston kokoon (150) ja 
koostumukseen liittyen?

• Pitäisikö kokoa muuttaa?

• Onko piirijako toimiva ja demokraattinen? (Ysi, Vol, Oao, Yll)



Ryhmätyö 3.

Valtuuston toimintatapa

• Millaisen käsityksen sait valtuuston toimintatavasta? 
(Valtuustopäivät keväällä ja syksyllä, niitä edeltävät 
valtuustoseminaarit sekä Toimikunnat  ja Työryhmät?

• Miten voitaisiin tehostaa ja kehittää valtuustotyöskentelyä, onko 
siihen tarvetta?



Ryhmätyö 4.

Evästystä AKOL-valtuutetuille

• Millaisia asioita haluaisit Kimmon ja Petrin ottavan esille 
valtuustokauden tulevilla valtuustopäivillä?

• Millaista yhteydenpitoa toivoisit valtuutettujen ja AKOL ry:n 
jäsenten välille?


