
Aikuisopettajien liitto AKOL ry. 



Tiedätkö sinä, minkä työehtosopimuksen 
alla työskentelet?

Sivista, osio B



3

AKOL edustaa jäseniään:

• kuntapuoli (OVTES) https://www.kt.fi/sopimukset

➢C-osio (kuntayhtymät – vuosityöaika)
➢F-osio, liite 12 kansalaisopistot

➢Muut F-osion: liite 10 musiikkioppilaitokset, liite 11 kansanopistot, liite 13 
kuvataidekoulut

• yksityinen puoli (Sivista) https://www.sivista.fi/tyosuhdeasiat/

➢Sivistan aikuiskoulutuskeskusten sopimus
➢Sivistan yksityinen opetusala 

➢Osio B vapaa sivistystyö- ja taiteen perusopetus

➢Osio C ammatilliset oppilaitokset

➢Osio D ammattikorkeakoulut

https://www.kt.fi/sopimukset
https://www.sivista.fi/tyosuhdeasiat/


• Yksityinen puoli (Avainta ry:n opetusalan TES = AVAINOTES)

https://www.avainta.fi/tyomarkkinat/tyoehtosopimukset

➢C-osio, liite 10 ammatilliset oppilaitokset (vuosityöaika)

➢D-osio ammattikorkeakoulut

➢E-osio, ammatillinen aikuiskoulutuskeskus

➢F-osio, liite 1 kansalaisopistot

➢F-osio, liite 2 musiikkioppilaitokset

• Valtion TES-sopimus https://vm.fi/valtio-tyonantajana/virka-ja-
tyoehdot-henkilostohallinnon-asiakirjat/henkilostohallinnon-
asiakirjat/sopimukset

➢Saamelaisalueen koulutuskeskus

https://www.avainta.fi/tyomarkkinat/tyoehtosopimukset
https://vm.fi/valtio-tyonantajana/virka-ja-tyoehdot-henkilostohallinnon-asiakirjat/henkilostohallinnon-asiakirjat/sopimukset


Jäsenmäärä sopimusaloittain: AVAINTA, amm. aikuiskoulutuskeskukset

AVAINTA, ammatilliset oppilaitokset

AVAINTA, ammattikorkeakoulut

AVAINTA, kansan- ja kansalaisopistot

AVAINTA, päiväkodit

Ei sopimusalaa

HYVINVOINTIALAN/SOTEALAN TAT, päiväkodit

Kirkon VESTES

OVTES, ammatilliset oppilaitokset

OVTES, kansan- ja kansalaisopistot

OVTES, yleissivistävät oppilaitokset

SIVISTA amm. aikuiskoulutuskeskukset

SIVISTA, ammatilliset oppilaitokset

SIVISTA, ammattikorkeakoulut

SIVISTA, kansan- ja kansalaisopistot

SIVISTA, yleissivistävät oppilaitokset

SIVISTA, yliopistot

VILLI, työnantaja

Valtio

66

36

1

5

1

41

1

1

626

173

26

386

30

7

65

1

5

23

30



Jos työskentelette OVTES:n (tai AVAINOTES:n) sopimusalassa – teillä on

Kuntayhtymässä PÄÄLUOTTAMUSMIES (OAJ/ JUKO), joka ajaa teidän 

kaikkien OAJ:n jäsenten asioita 

Teillä voi tämän lisäksi myös luottamusmiehiä esim. toimialoilla, eri

kampuksilla tms. 

• Pääluottamusmiehen

PITÄÄ ajaa TEIDÄN asioita! Hänellä on neuvotteluoikeudet.

• Jäsenyhdistyksillä EI ole neuvotteluoikeuksia! 

• Neuvotteluoikeudet voivat olla myös paikallisyhdistyksellä ja/tai 
alueyhdistyksellä

Edunvalvonta/ OVTES ja AVAINOTES



Edunvalvonta / sivistan sopimukset

• Pääluottamusmies / luottamusmies oppilaitoksessa 

• Sivistan alaisissa aikuiskoulutuskeskuksissa on OAJ:n 
luottamusmies

• AKOL:n TES-neuvojat, jos omassa oppilaitoksessa ei ole 
luottamusmiestä (esim. yksityiset kansalaisopistot)



Mitä AKOL tarjoaa

• AKOL:n yhdistyksenä teillä on käytössä AKOL:n valtakunnalliset 
työehtosopimusneuvojat

• AKOL:lla on kerran vuodessa AktiiviOPET-seminaari sekä 
edunvalvontakoulutusta jäsenille aina tarpeen ja tilanteen 
mukaan

• AKOL-SKO-TOOL ry -> yhteinen työhyvinvointiin liittyvä hanke 
syksy 2022-syksy 2023 (OAJ:n työhyvinvointirahasto)

• Webinaareja



MIKSI KUULUA AKOL:iin?

• Jäsenten edunvalvonta sopimusalasta riippumatta –

AKOL:lla omat työehtosopimusneuvojat – kts. www.akol.fi

• Puolustamme ja kehitämme aikuiskoulutusta –

Koulutuspoliittiset tavoitteet (jatkuva oppiminen, osaamisen

kehittäminen, työelämän tarpeet, aikuisten nopea pääsy

työelämään, aikuisille AT ja EAT – rahoituspohja kuntoon,

työvoimakoulutus, maahanmuuttajien koulutukset

kotoutumiskoulutukset jne…) 

• Aikuispedagogiikka – aikuiskasvatustiede -> koemme, että jo tältä

pohjalta liittomme työ on tärkeää! Aikuisopiskelijat tarvitsevat

aikuisopettajan.

• Maahanmuuttajien koulutus – kohderyhmä on aikuiset

-> kotoutumiskoulutuksen, S2-tuetut ammatilliset koulutuksen, 

TUVA-koulutus



OAJ

YSI 
(yleissivistävän opettajat)

OAO
YLL

(yliopistojen opetusala)
VOL

(Varhaiskasvatuksenopettajat)

AKOL AO SMOL KEA KSOLLI SKO TOOL

OAO = OAJ:n ammatilliset opettajat, johon kuuluvat kaikki nuo 7 valtakunnallista yhdistystä

AKOL = aikuisopettajien liitto
AO= ammatillisten opettajien liitto
SMOL= Suomen musiikkiopettajien liitto
KEA= koulutuksen esimiehet ja asiantuntijat
KSOLLI= kuurojen ja sokeain opettajain liitto
SKO= Suomen korkeakoulujen ja toisen asteen opettajat
TOOL= tekniikan ja liikenteen alan AMK-opettajat



Jäsenyhdistys tai työnantajakohtainen paikallisyhdistys

AKOL:n jäsenen tie OAJ:SSÄ

Aikuisopettajien liitto AKOL ry
(valtakunnallinen yhdistys)

OAO

Tässä voi olla kunnan/kaupungin/ kuntayhtymän 
tms. paikallisyhdistys

ALUEYHDISTYS

OAJ


