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Arvoisa Aikuisopettajien liitto AKOL ry:n jäsen 

 

Rauhallista joulua kaikille jäsenillemme! AKOL ry lahjoittaa joulukorttirahat Hyvä 

Joulumieli- keräykseen. 

On aika vetää kulunutta syksyä hieman yhteen liiton toiminnan kannalta. Syksy on perinteen 

mukaan ollut ay-rintamalla vilkas ja siten myös AKOL hallitus on työskennellyt paljon syksyn 

aikana.  

Sivistan sopimukset (sis. Sivistan aikuiskoulutuskeskusten sopimuksen) saatiin pakettiin kesän 

jälkeen ja sen seuraaminen kentällä olikin alkusyksyn asioita. Erityisesti paikallisen erän 

jakamisesta 1.9.2022 koitui keskustelua kentällä. Tähän saimme OAJ:stä pikaisella järjestelyllä 

luottamusmiehille Teams-koulutuksen selventämään kiemuroita. OVTES:n osalta vanhojen e-

osiolaisten mahdollisuudesta sopia vapaajaksoista toisin (uusi kirjaus OVTES:ssa) on seurattu 

ja joissakin oppilaitoksissa tämä on myös konkreettisesti mahdollistettu. Hienoa! 

AktiiviOPET 2022 elokuussa oli menestys ja saimme tuhdin paketin jäsenille niin edunvalvontaa 

kuin hyvinvointia monesta eri näkökulmasta. Seminaariperinnettä jatketaan ja syksy 2023 onkin 

suunnittelun alla.  

AKOL:n omat työryhmät kokoontuivat pari kertaa syksyn aikana etäyhteydellä. 

Koulutuspoliittinen (Kopo) työryhmä kävi ajankohtaisia koulutuspoliittisia asioita läpi sekä 

suunnitteli jo AKOL:n tulevaa koulutustoimintaa, kansainvälisyys mukaan lukien. Tulo- ja 

palkkapoliittinen työryhmä selvitteli työehtosopimuksiin liittyviä asioita valtakunnan tasolla sekä 

piti AKOL:n työehtosopimusneuvojien kanssa koulutuksen mm. Oulun aikuisopettajille Teamsin 

välityksellä. Järjestö- ja viestintäpoliittinen työryhmä kehitti viestintää, mietti jäsenpalveluja sekä 

tulevia koulutuksia viestinnän näkökulmasta. AKOL:n työryhmiin osallistuivat kaikki AKOL:n 

hallituksen jäsenet, myös varajäsenet.  

Valtakunnan tasolla koulutuspolitiikassa ehkä suurin käänne oli toisen asteen 

kehittämishankkeeseen liittyvä toisen asteen rahoituslain jääminen seuraavan hallituksen 

selvittämiseksi. Hyvä niin! Ammatillisen koulutuksen uusi lainsäädännön pykälä koskien 

opiskelijan oikeutta saada opetusta ja ohjausta vähintään 12h / osp on seurattu tarkasti. Se on 

tuottanut useissa oppilaitoksissa murhetta. Seuranta siis jatkuu.  

Vapaan sivistystyön osalta kansalaisopistojen osaamisperusteisuus puhutti syksyn aikana 

jäsenistöä. Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on hyvä asia, kun se tehdään ja 

toteutetaan hallitusti ja järkevästi myös opettajan työajan ja resurssien kannalta. Tehdystä työtä 

tulisi saada korvaus. AKOL kirjoitti blogin aiheesta.  

Tulevan kevään 2023 eduskuntavaalitavoitteet ovat olleet syksyn teema. AKOL on ollut mukana 

OAO:n oman vaaliesitteen sisällön tuottamisessa. Mikäli kaipaat vaikuttamistyöhön vaalien alla 

kättä pidempää, ole yhteydessä puheenjohtajaan, maarit.rahkola@akol.fi. Marraskuu oli OAJ:n 

viestinnässä ammatillisen koulutuksen kuukausi. Tammikuussa tulee uutisointia 

aikuiskoulutuksesta, vapaasta sivistystyöstä sekä jatkuvasta oppimisesta. Seuraa siis 

uutisointia www.oaj.fi ja www.akol.fi.  

 

https://www.akol.fi/blogit/osaamisperustaisuus-kansalaisopistoissa/
mailto:maarit.rahkola@akol.fi
http://www.oaj.fi/
http://www.akol.fi/
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AKOL antoi kommenttinsa syksyn mittaan useisiin lausuntoihin, joita OAJ on lausunut 

kotoutumiseen liittyvissä asioissa. OAJ julkaisi juuri oman uutisen kotoutumiskoulutuksesta. 

Lisäksi löytyy OAJ:n erityisasiantuntija Päivi Lyhykäisen tuore mielipidekirjoitus. Lue ne tästä ja 

tästä. 

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen toimintaa kannattaa seurata 

https://jotpa.fi/. OAJ:n aikuiskoulutustyöryhmä sai kokouksissaan ajankohtaisen selonteon 

JOTPA:n toiminnasta ja sen etenemisestä. Aikuiskoulutustyöryhmän puheenjohtajana toimii 

AKOL:n puheenjohtaja. AKOL hallitus seuraa aktiivisesti jatkuvan oppimisen kehittymistä.  

Tässä pieni osa syksyn asioista katsauksena teille. Tammikuussa kuulette lisää tulevan kevään 

ja vuoden tapahtumista kuten: 

• AKOL ja SKO yhteiswebinaari 30.1.2023 paikallis- ja jäsenyhdistysten hallitustoimijoille 

• AKOL-SKO-TOOL työhyvinvointihankkeen eteneminen ja tulevat seminaarit 

• AKOL ry vuosikokous Seinäjoelle 22.-23.4.2023 

• AKOL ry hallitukseen ehdolle asettuminen vuosikokouksessa 2023 

• Vuoden 2024 AKOL ry vuosikokouksen järjestäjähaku 

• AKOL ry ansiomerkkien haku 

• Jäsenhankintakampanja 

• AktiiviOPET 2023 18.-19.8.2023 

 

Muistathan seurata meitä: 

www.akol.fi 

AKOL Facebook 

AKOL Instagram 

 

AKOL hallitus 

-Yhdessä olemme enemmän- 

 

 

 

 

 

 

https://www.oaj.fi/ajankohtaista/uutiset-ja-tiedotteet/2022/kotoutumiskoulutuksen-kilpailutus-asettaa-opettajat-epavarmaan-tyotilanteeseen/
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000009239659.html
https://jotpa.fi/
http://www.akol.fi/
https://www.facebook.com/aikuisopettajienliitto
https://www.instagram.com/akolry/?hl=fi

