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1 YLEISTÄ
Tuleva toimintavuosi on yhdistyksen kolmaskymmenesseitsemäs.
Yhdistyksen tavoitteena on tukea ammatillisen erityisopetuksen pedagogista kehitystä, toimia ammatillisen
erityisopetuksen aseman edistäjänä, turvata erityistä tukea opiskelussaan tarvitseville opiskelijoille hyvät
mahdollisuudet oppimiseen sekä ammatillisille erityisopettajille tarvittavat toimintaedellytykset
tuloksekkaaseen työskentelyyn.
AEO:lla on tärkeä merkitys ammatillisten erityisopettajien verkostoyhteistyön ja yhteenkuuluvuuden
lujittajana. Erityisopettajan työssä laaja yhteistyöverkosto on keskeinen tulostekijä.
AEO:n hallitus ja jäsenet toimivat aktiivisesti yhteistyössä koulutuksenjärjestäjien, OPH:n ja OKM:n kanssa
tavoitteena turvata tärkeälle työllemme taloudelliset mahdollisuudet ja toimintaedellytykset.
Erityisopetuksen tietotaidon säilymistä ja edelleen kehittymistä kaikilla oppilaitostasoilla pidetään
ensiarvoisen tärkeänä.
Toiminnassa kiinnitetään huomiota erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan opiskelijalähtöiseen oppimisen
ohjaukseen, työssäoppimisen järjestämiseen ja resursointiin, nuorten ammatillisen osaamisen näyttöihin,
toisen nivelvaiheen transition kehittämiseen sekä opiskelijan työllistymisohjaukseen, ammatillisten
erityisopettajien työssäjaksamiseen ja palkkaukseen sekä lähiopetusresurssin supistamiseen ja
opiskelijoiden integroimiseen opiskelijaryhmiin.
Ammatillisten erityisopettajien koulutuksen kehittymistä ja jäsenistön jatkokoulutusmahdollisuuksia seurataan
ja ollaan mukana koulutuksen kehittämistyössä.
Osana kansainvälistä yhteistyötä yhdistyksemme valmistelee jäsenille suunnattua matkaa Prahaan keväällä
2015.
Toimimme kaikin mahdollisin järjestöllisin keinoin ammatillisen erityisopetuksen kehittämiseksi
jäsenkirjeidemme ja kotisivujemme avulla sekä poliittisille päättäjille suunnatuilla kannanotoilla.
Lisätään ja kehitetään edelleen yhteydenpitoa jäsenistöön ja jäsenpalautteen saamista mm. sähköpostin ja
omien kotisivujen välityksellä. Aeo:n sähköpostiosoite onaeo.ry@ippnet.fi ja kotisivujen osoite www.aeo.fi.
Yhdistys pitää yllä omaa facebook-sivua.

2 YHTEISTYÖ ERI TAHOJEN KANSSA
Yhdistys pyrkii kehittämään ammatillisten erityisopettajien keskinäistä yhteistyötä sekä parantamaan
yhteistyötä peruskoulujen ja lukion erityisopetuksen kanssa. Yhteistyötä myös oppilaanohjaajien kanssa
kehitetään mahdollisuuksien mukaan.
Yhdistys ylläpitää keskustelua Opetushallituksen kanssa yhteistyötapaamisten keinoin. Yhteyttä pidetään
myös Opetusministeriöön ja pyritään järjestämään tapaaminen opetusministerin ja/tai hänen erityisavustajan
kanssa.
Opetusalan ammattijärjestöjen (mm. OAJ, OAO, AO) kanssa keskustellaan mm. henkilökohtaisten
kontaktien avulla ja tarvittaessa kirjallisten kannanottojen kautta.
Ammatillisten opettajakorkeakoulujen kanssa jatketaan yhteistyötä seminaarien ja koulutuspäivien
merkeissä.
Yhteistyötä ammatillisten erityisopettajien täydennyskoulutuksen suunnittelussa kehitetään ammatillisten
erityisoppilaitosten ja AMKE:n kanssa.
AEO antaa pyydettäessä lausuntoja eri laki- ja asetusesityksiin.

2.1 Järjestötoiminta
AEO toimii yhteistyössä OAJ:n, OAO:n ja sen yhdistysten, erityisesti AO:n ja AKOL:n , kanssa ammatillisten
erityisopettajien aseman turvaamiseksi (AEO= ammatilliset erityisopettajat ry, OAJ= Opetusalan
Ammattijärjestö, OAO= OAJ:n ammatilliset opettajat, AO= Ammatilliset opettajat ry, AKOL=
Aikuiskouluttajien liitto).
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Yhteistyötä SEL ry:n kanssa jatketaan (SEL= Suomen erityiskasvatuksen liitto).
Yhteistyömahdollisuuksia SAKU ry:n kanssa selvitetään ja kehitetään.
Hallitus lisää yhteistyötä järjestötoiminnan ja koulutuksen alalla siten, että se harkintansa mukaan lähettää
tilaisuuksiin edustajansa ja yhdistys maksaa edustajalle näistä tilaisuuksista aiheutuneet kustannukset.

3 JÄSENHANKINTA
Hallitus jatkaa tehostettua jäsenhankintaa omalla panoksellaan käyttäen mm. suoramainontaa Jyväskylästä,
Hämeenlinnasta, Helsingistä, Oulusta ja Tampereelta valmistuville erityisopettajille. Valmistuville lähetetään
kirje/sähköpostitiedote.

4 TIEDOTUSTOIMINTA
Kotisivut uudistetaan ja niitä kehitetään edelleen ammatillisen erityisopetuksen tietolähteenä.
Ammatillisen erityisopetuksen materiaalia välitetään sähköpostin välityksellä jäsenistölle.
Jatketaan jäsenkirjeiden postittamista. Jäsenkirjeisiin lisätään edelleen pyyntö jäsenistön
sähköpostiosoitteista.
Yhdistyksen kokouksen koollekutsumistapana pidetään sähköpostikutsua. Niille jäsenille, joiden
sähköpostiosoitetta ei AEO:lla ole tiedossa, lähetetään edelleen monistettu kirjekutsu.
Lisätään ja kehitetään edelleen yhteydenpitoa jäsenistöön ja jäsenpalautteen saamista mm. sähköpostin ja
omien kotisivujen välityksellä. Aeo:n sähköpostiosoite onaeo.ry@ippnet.fi ja kotisivujen osoite www.aeo.fi
Ulkoista tiedottamista pyritään tehostamaan opettajajärjestöjen jäsenlehdissä julkaistavilla kirjoituksilla.
Pyydettäessä annetaan lausuntoja ja informaatiota erityisopetuksesta. Hallituksen jäsenet tiedottavat
yhdistyksen toiminnasta erilaisissa tilaisuuksissa joihin he osallistuvat.

5 KOULUTUSPOLIITTINEN TOIMINTA
Yhdistys pyrkii kehittämään ammatillista erityisopetusta OAJ:n tavoitteiden mukaisesti antamalla
asiantuntemuksensa keskusjärjestön käyttöön. Seurataan viranomaisten toimia hallinnon eri tasoilla.
Edistetään aikuiskoulutuksen kehittämistä ammatillisen erityisopetuksen osalta.
Ammatillisten erityisopettajien koulutusta kehitetään yhteistyössä viranomaisten sekä Hämeenlinnan,
Jyväskylän, Haaga-Helian ja Tampereen ammattikorkeakoulujen kanssa.
Ammatillisten erityisopettajien koulutuksen kehittymistä ja jäsenistön jatkokoulutusmahdollisuuksia seurataan
ja pyritään kehittämään.
AEO selvittää ammatillisen erityisopetuksen koordinaattorikoulutuksen saamista koordinaattorin tehtävien
hoitamisen kelpoisuudeksi OKM:n tulosrahoituksen mittaristoon.

5.1 Jäsenkoulutus
Osallistutaan ammatillisen erityisopetuksen opintopäivien järjestelyihin.
Aktivoidaan jäsenistöä osallistumaan ammattikorkeakoulujen, alan ja muiden vastaavien järjestöjen
järjestämiin, ammatillista erityisopetusta koskeviin koulutuksiin.
AEO osallistuu JAMK:ssa järjestettävien kevät-koulutuspäivien suunnitteluun, toteutukseen ja kustannuksiin.
Osallistumalla kustannuksiin AEO pyrkii varmistamaan näiden kevätkoulutuspäivien jatkumon. AEO on
mukana järjestämässä Hämeenlinnan AOKK:n kanssa yksipäiväistä seminaaria syyslukukaudelle.
Tampereen AOKK:n kanssa aloitetaan seminaaripäivän järjestämiskeskustelut.
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5.2 Opintopäivät
Puheenjohtaja osallistuu opintopäivien järjestelyjä koskeviin neuvotteluihin seuraavien opintopäivien
edustajien kanssa. Opintopäivät sekä AEO:n varsinainen kokous pyritään järjestämään samanaikaisesti.
Opintopäivien ohjelmasta hallitus pyrkii järjestäjän kanssa sopimaan siten, että sisältö on sopiva esim.
osaksi viiden päivän koulutusta.
Opintopäivistä tiedottamista tehostetaan ja pyritään samaan opintopäivät Opettaja -lehden kalenteriin.

6 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA
Pyritään kehittämään suhteita kansainvälisesti vastaaviin opettajajärjestöihin. Kannustetaan jäseniä
opettajavaihtoon. Seurataan alan kansainvälistä kehitystä. Pyydetään Opettajakorkeakouluja järjestämään
ammatillisille erityisopettajille suunnattu kansainvälinen koulutustapahtuma. AEO on valmis kansainväliseen
hankeeseen partneriksi, mikäli se on taloudellisesti mahdollista.

7 VIRKISTYSTOIMINTA
Jäsenistölle pyritään järjestämään yhdistyksen osittain sponsoroimaa virkistystoimintaa.
Kesällä 2015 järjestetään perinteinen Lapin vaellus, vetäjänä totutusti Pekka Laakkonen.

8 EDUNVALVONTA
Ammatillisten erityisopettajien aseman ja etujen turvaaminen muuttuvissa olosuhteissa pidetään
edunvalvonnassa etusijalla. Huolimatta siitä, että koulutuksen järjestäjät kamppailevat taloudellisten
vaikeuksien kanssa, pyritään turvaamaan ammatillisen erityisopetuksen asema.
Seurataan palkkausjärjestelmien kehittymistä ja vaikutetaan siihen, että niissä huomioidaan ammatillinen
erityisopetus. AEO kiinnittää erityistä huomiota vuosityöaikakokeilujen aloittamiseen.
Kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että koulutuksen järjestäjät kantavat koulutusvastuunsa
erityisopetukselle kuuluvien resurssien kohdentumisessa siten, että niiden käyttö kokonaisuudessaan on
erityisopetusta tukevaa.
AEO pitää yhteyttä OAJ:n neuvottelijoihin sekä suoraan, että jäsentensä liittojen kautta, jotta yhdistyksen ja
sen jäsenten tekemät aloitteet ja esitykset olisivat mukana neuvotteluissa.
Annetaan eri tahoille asiantuntija-apua sitä pyydettäessä. Annetaan kannanottoja tarvittaessa eri tahoille
yhdistyksen hallituksen ehdotuksesta ja harkinnan mukaan.

9 TOIMINNAN RAHOITUS
Yhdistyksen toiminta rahoitetaan pääsääntöisesti kertyvillä jäsenmaksuilla.
Jäsenmaksu on 35 €/ 2 vuotta ja 20 €/ 1 vuosi.

9.1 Palkkiot ja matkakorvaukset
Hallituksen jäsenille maksetaan kulukorvauksia kotisivujen ylläpitoon liittyvistä kustannuksista.
Puheenjohtajalle maksetaan kulukorvauksena 250€ / toimintakausi.
Rahastonhoitajalle ja sihteereille maksetaan kulukorvauksena 150€ / toimintavuosi.
Kotisivujen ylläpitäjälle maksetaan hallituksen päättämä summa.
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10 KUNNIAPUHEENJOHTAJA
Yhdistyksen puheenjohtaja kutsuu yhdistyksen kunniapuheenjohtajan Lauri Helimäen opintopäiville
yhdistyksen lukuun ja laskuun aikaisempaa varsinaisen kokouksen päätöstä noudattaen.

11 ASIAKIRJOJEN JA MUUN MATERIAALIN ARKISTOINTI
Hallitus pyrkii löytämään arkistointipaikan, jonne voidaan koota yhdistyksen asiakirjat sekä muu säilytettävä
materiaali.

Hallitus

