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1.

Hienoa, että olet jo jäsen tai pohdit jäsenyyttä kaikkien opetusalan ammattilaisten yhteisessä ammattijärjestössä! Opetusalan Ammattijärjestö on virkeä, vaikutusvaltainen ja tulevaisuuteen suuntaava järjestö.
OAJ olemme me kaikki yhdessä – jäsenet, aktiivitoimijat eri tasoilla ja järjestön työntekijät.
Opetusalan Ammattijärjestö vastaa opetusalan ammattilaisten edunvalvonnasta aina varhaiskasvatuksesta
yliopistoihin ja aikuiskoulutukseen. OAJ on ainoa
ammattijärjestö, joka valvoo kaikkien kasvatus- ja
opetusalalla työskentelevien etuja. OAJ:hin kuuluvat
kaikki opettajaryhmät, ja järjestäytymisaste on noin
95 %. Kokonaisjäsenmäärä on yli 121 000, ja se tuo
mukanaan joukkovoiman, jolla on suuri vaikutus, kun
neuvotellaan opetusalan ammattilaisten työehdoista ja
vaikutetaan alan kehittämiseksi päättäjiin tai esimerkiksi
tiedotusvälineiden suuntaan.
OAJ on korkeasti koulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö Akavan suurin jäsenjärjestö. Akavaan kuuluu 35
liittoa, joissa on yli puoli miljoonaa jäsentä. Akava, sen
jäsenliitot ja neuvottelujärjestöt tekevät yhdessä työtä
sen hyväksi, että akavalaiset menestyvät ja voivat hyvin
työurallaan.

①

Miksi
kannattaa
kuulua
Opetusalan
Ammattijärjestöön?
OAJ:n edunvalvontatyön
tuloksia
⊲ Tehokas taistelu lomautuksia
vastaan, mm. kesäajan lomautusten
estäminen.
⊲ Palkallinen kesäkeskeytys ja muut
koulutyön keskeytysajat.
⊲ Opetusalan palkkakehityksen
turvaaminen.
⊲ YT-aika – palkkaa myös suunnittelutyöstä.
⊲ Lastentarhanopettajia koskevat
työaikamääräykset – työaikaa myös
lapsiryhmän ulkopuolisiin tehtäviin.
⊲ Opetusalan omat virka- ja työehtosopimukset.
⊲ Tehokas luottamusmiesjärjestelmä.
⊲ Oikeusturva ja opettajan työn vastuuvakuutus.
⊲ Järjestön merkittävä yhteiskunnallinen asema työmarkkinakentässä ja
koulutuspoliittisena vaikuttajana.
⊲ Opettajatyösuojeluvaltuutettujen
laaja verkosto.
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OAJ ON maamme ainoa ammattijärjestö, joka

neuvottelee opettajien palkkauksesta, työajasta ja muista tärkeistä palvelussuhteen ehdoista.
Asiantuntevat luottamusmiespalvelut sekä oikeusturva ja lakipalvelut ovat käytettävissäsi. Halutessasi pääset vaikuttamaan omaa ammattikuntaa koskevien asioiden hoitoon ja käsittelyyn
niin paikallisella kuin valtakunnallisella tasolla.
Oma yhdistyksesi tarjoaa monipuolista toimintaa sekä edunvalvonnassa että virkistys- ja
koulutustoiminnassa. Ammatti-identiteettisi
vahvistuu ja yhteenkuuluvaisuuden ja yhteisöllisyyden tunne vahvistuu yhdistystoiminnassa.
Joukkovoima tuo vaikutusvaltaa esimerkiksi neuvottelupöydässä.
OAJ:n jäsenyys tarjoaa turvaa mm. työttömyyden, työtaistelun tai palvelussuhdeongelmien varalta. Lisäksi OAJ puolustaa opettajien asemaa esimerkiksi lomautus- ja leikkausasioissa.
Jos opettajien etuja ei puolustaisi yhtenäinen ja
vahva järjestö, työnantajien vaatimukset erilaisiin joustoihin lisääntyisivät.
Mitä ammattijärjestöt ovat saaneet aikaan?
⊲ Työ- ja virkaehtosopimusjärjestelmä.
⊲ Vuosilomat ja lomaraha.
⊲ Työntekijöiden perusturvan kehittyminen,
esimerkiksi työttömyysturva.
⊲ Äitiys- ja vanhempainvapaat.
⊲ Luottamusmiespalvelujen turvaaminen.
⊲ Vuorotteluvapaa.
⊲ Työn ja työympäristön turvallisuuteen ja
terveellisyyteen, yhteistoimintaan ja työelämän
joustoihin liittyvien asioiden kehittyminen.
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②

Jäsenedut

JÄSENYYTESI OIKEUTTAA useisiin rahanarvoisiin

etuihin. Edunvalvontapalvelut, laaja vakuutuspaketti, Opettaja-lehti ja monet muut edut ovat
hyödynnettävänäsi. Jäsenkorttisi toimii jäsenyyden osoittajana sekä vakuutuskorttina.
Edunvalvontapalvelut
⊲ OAJ:n kouluttaman luottamusmiehen palvelut.
Luottamusmies toimii lähellä opettajia ja tuntee
paikalliset säännöt, määräykset ja sopimukset
sekä työpaikan olosuhteet.
⊲ OAJ:n toimiston asiantuntijapalvelut. Jäsenenä saat apua ja neuvontaa mm. palkkauksellisissa, lainopillisissa ja koulutuspoliittisissa kysymyksissä.
⊲ OAJ:n verkkosivujen tarjoama laaja tietopankki.
⊲ Lisätietoja OAJ:n edunvalvonnasta on luvussa 5.
Työttömyysturva
⊲ OAJ on vakuuttanut jäsenensä työttömyyden
varalta Opettajien Työttömyyskassassa. Työttömyyskassan jäsenyys sisältyy järjestön jäsenmaksuun. Kun OAJ:n jäsen jää työttömäksi, ansiopäivärahaa haetaan Opettajien Työttömyyskassasta.
⊲ Työttömyyskassa palvelee jäseniä mm. työttömyysturvaan ja vuorottelukorvaukseen liittyvissä asioissa.
⊲ Lisätietoja www.opetk.fi.
Vakuutusedut
⊲ OAJ on ottanut jäsenilleen useita hyviä vakuutuksia, jotka sisältyvät jäsenmaksuun. Vakuutusnumero löytyy jäsenkortista.
⊲ Vakuutusturva jäsenen vapaa-ajan matkoilla
ja tapaturmatilanteissa
– matkustajavakuutus (kattaa myös
jäsenen alle 20-vuotiaat lapset)
– matkatavara- ja matkavastuuvakuutus
– tapaturmavakuutus
⊲ Vakuutusturva työssä
– Vastuuvakuutuksesta korvataan henkilö- ja
esinevahinkoja, jotka liittyvät jäsenen työhön.
Jos vahinko sattuu, ota yhteyttä OAJ:n lakimiehiin.
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– Oikeusturvavakuutus korvaa asianajo- ja oikeudenkäyntikulut työ-/virkasuhteeseen liittyvissä riita- ja rikosasioissa sekä hallintomenettelynä tai hallintolainkäyttönä käsiteltävissä
asioissa. Jos tarvitset oikeusturvaa, ota ensimmäiseksi yhteyttä OAJ:n lakimiehiin.
⊲ Vakuutusturva järjestötehtävissä
– OAJ on vakuuttanut jäsenensä henkilö- ja
esinevahinkojen varalta, kuten esimerkiksi
OAJ:n ja sen jäsenyhdistysten kokous- ja
koulutustilaisuuksissa sattuvien henkilö- ja
esinevahinkojen varalta.
– Vakuutuseduista saat tarkempaa tietoa
Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turvan sivuilta
www.turva.fi/oaj.
Edullista lomailua ja virkistyspalveluja
⊲ Jäsenenä sinulla on käytössäsi edulliset ja
upeat virkistys- ja lomapalvelut Holiday Clubin
lomakohteissa ympäri Suomea.
⊲ Voit myös lomailla OAJ:n omassa lomakohteessa Tirvan kylässä Valkealassa sekä hyödyntää muita matkailuun ja virkistäytymiseen liittyviä etuja.
⊲ Lisätietoa OAJ:n jäsensivut > Yhdistykset ja
yhdistystoiminta > Jäsenedut > Virkistys ja lomapalvelut
Jäsenedut.fi – palvelun edut
⊲ Jäsenenä saat useiden ammattiliittojen yhteisen palvelun laajat ja vaihtuvat jäsenedut
käyttöösi. Palvelun käyttö edellyttää jäsenyyttä
ja rekisteröitymistä palveluun osoitteessa www.
jasenedut.fi.
Opettaja-lehti
⊲ Lehti on suomalaisten opettajien pää-äänenkannattaja ja löytyy näköislehtenä myös verkosta osoitteesta www.opettaja.fi.
⊲ Opettaja tulee jäsenille suoraan kotiin.
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OAJ:n verkkosivut www.oaj.fi
⊲ OAJ:n verkkosivuilla on mittava tietopankki
mm. opettajan työstä, päivittäinen ja kattava
opetusalan uutisseuranta ja esimerkiksi järjestön kannanotot koulutuspoliittisiin uudistuksiin.
⊲ Sivujen kautta voit kirjautua jäsensivuille, joille
on koottu paljon yksityiskohtaista tietoa jäsenyydestä, jäseneduista, edunvalvonnasta ja muista
tärkeistä asioista. Sivuille kirjautumisen tunnuksena toimii jäsenkortissa oleva jäsennumero, salasanan hankkimiseen saat ohjeet ensimmäisellä kirjautumiskerralla. www.oaj.fi > jäsensivuille.
OAJ:n koulutustoiminta
⊲ OAJ järjestää vuosittain yli sata valtakunnallista
koulutustilaisuutta, jotka on pääosin suunnattu
aktiivitoimijoille (mm. yhdistysten puheenjohtajat,
luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut). Niissä
kouluttautuu vuosittain noin 4 000 opettajaa.
⊲ Jäsenistölle avoimia koulutuksia ovat uusille opettajille suunnatut NOPE-koulutukset sekä
päiväkotien ja yleissivistävien oppilaitosten johdolle suunnatut koulutukset.
⊲ OAJ:n jäsenyhdistykset järjestävät paljon koulutuksia alueellisesti ja paikallisesti. Niistä saat
parhaiten tietoa omasta yhdistyksestäsi.
Oman jäsenyhdistyksen räätälöidyt
edut ja palvelut
⊲ Useimmilla OAJ:n yhdistyksillä on omalle jäsenistölle suunnattuja etuja, jäsentapahtumia, koulutusta ja virkistystoimintaa. Tarkista omasta yhdistyksestäsi ja sen nettisivuilta, mihin kaikkeen
jäsenyytesi oikeuttaa!

Ajantasaista tietoa jäseneduista löydät
OAJ:n verkkosivuilta osoitteesta www.
oaj.fi > Jäsenyys > Jäsenedut. Tarkemmat yksityiskohdat eduista löytyvät
kirjautumisen takaa jäsensivuilta, www.
oaj.fi > Jäsensivuille > Yhdistykset ja Yhdistystoiminta > Jäsenedut.
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③

Jäsenyys
ja jäsenmaksut

�
Ilmoita aina
jäsenrekisteriin
omissa jäsentiedoissa
tapahtuvista
muutoksista!”
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3.1 Jäsenyys
OPETUSALAN AMMATTIJÄRJESTÖ OAJ:ssä on kaik-

kiaan noin 93 000 varsinaista jäsentä. Heidän lisäkseen kokonaisjäsenmäärään lasketaan mukaan opiskelijajäsenet sekä järjestöön kuuluvat
eläkkeelle jääneet opettajat.
Akavassa sovittujen periaatteiden mukaisesti jäsenyys akavalaiseen liittoon määräytyy sen
mukaan, mikä järjestö hoitaa alan edunvalvontaa.
Näin opetus- ja kasvatusalalla toimivien ensisijainen ammattiliitto on aina OAJ. OAJ:ssä järjestäytyminen on ammattikuntapohjaista eli jäsenyyden edellytyksenä on työskentely opetus- tai
kasvatusalalla palkansaaja-asemassa.
OAJ:n jäsenet kuuluvat johonkin seuraavista jäsenryhmistä:
⊲ aikuiskoulutuskeskusten opettajat
⊲ ammatillisten oppilaitosten opettajat
⊲ ammattikorkeakoulujen opettajat
⊲ johtajat/rehtorit ja varhaiskasvatuksen johtajat
⊲ lastentarhanopettajat
⊲ opettajaksi opiskelevat
⊲ opetus- ja sivistystoimen, varhaiskasvatuksen
ja toisen asteen johtavassa ja muussa itsenäisessä asemassa toimivat asiantuntijat
⊲ peruskoulun ja lukion opettajat
⊲ senioriopettajat
⊲ taiteen perusopetuksen opettajat
⊲ vapaan sivistystyön opettajat
⊲ yliopistojen opetushenkilöstö
OAJ:n jäseneksi liitytään jäsenyhdistyksen
kautta. Jäsenyhdistys määräytyy työpaikan ja
opettajaryhmän mukaisesti. Jäsenyhdistys voi
olla opettajaryhmäkohtainen yhdistys tai usean
opettajaryhmän yhteinen paikallisyhdistys. Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus
OAJ:n jäsenrekisterin toimittamien listojen pohjalta.
Jokainen jäsen on jonkin OAJ:n paikallisyhdistyksen jäsen, joko suoraan henkilöjäsenenä
tai oman opettajayhdistyksen kautta. Oman yhdistyksesi kautta olet useimmiten liittynyt myös
OAJ:n alueyhdistyksen sekä valtakunnallisen yhdistyksen tai piirin jäseneksi.
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Kuulostaako monimutkaiselta? Koko järjestäytymispolkusi saat selville oman yhdistyksesi
toimijoilta. Tämän oppaan luvussa 4 kerrotaan
lisää OAJ:n yhdistyksistä. Tarkempaa yleistä tietoa jäsenyydestä ja jäsenkelpoisuudesta löytyy
osoitteesta www.oaj.fi >Jäsenyys > Liity jäseneksi. Jäsensivuilta löytyy myös julkaisu Jäsenyys- ja
jäsenmaksuohjeita yhdistyksille, jossa määritellään muun muassa OAJ:n jäsenkelpoisuus (www.
oaj.fi > Jäsensivuille > Yhdistykset ja yhdistystoiminta > Yhdistysopas > Jäsenyysasiat).

3.2 Jäsenmaksut

Lisätietoja erityistapauksista, poikkeavista
jäsenmaksuista ja rinnakkaisjäsenyydestä saa
OAJ:n nettisivuilta www.oaj.fi > Jäsenyys.
Jäsenyyteesi liittyvissä kysymyksissä voit
olla yhteydessä omaan yhdistykseesi tai OAJ:n
jäsenrekisteriin, jasenrekisteri@oaj.fi. Jäsenrekisteriin pitää aina ilmoittaa omissa jäsentiedoissa tapahtuvista muutoksista kuten
yhteystiedon muuttumisesta (osoite, s-postiosoite, puhelinnumero) ja muutokset työsuhteessa (opiskelu, työttömyys, palkaton
virka-/työloma, vuorotteluvapaa, äitiys-/hoitovapaa tai eläkkeelle jäänti).

JÄSENMAKSUVELVOITE ALKAA jäseneksi liitty-

mistä seuraavan kalenterikuukauden alusta lukien ja päättyy jäsenyydestä eroamista seuraavan kalenterikuukauden päättyessä. Eläkkeelle
jäätäessä jäsenmaksun perintävaltakirja on syytä pyytää työnantajalta pois.
OAJ:n jäsenmaksu on 0,95 % ennakonpidätyksen alaisista kokonaisansioista. Jäseniltä perittävä jäsenmaksuprosentti on kuitenkin suurempi, koska jäsenet ovat velvollisia suorittamaan
myös valtakunnallisten yhdistysten, alueyhdistysten, paikallisyhdistysten ja niiden jäsenyhdistysten jäsenmaksut. Lopullinen jäsenmaksuprosentti riippuu järjestäytymistavasta ja vaihtelee
yhdistyksittäin. Kokonaisjäsenmaksuprosenttisi
voit tarkistaa jäsenyhdistyksestäsi.
Ammattijärjestöjen jäsenmaksut ovat verovähennyskelpoisia. OAJ toimittaa tiedon saamistaan jäsenkohtaisista jäsenmaksuista suoraan verottajalle.
OAJ:n jäsen voi olla rinnakkaisjäsenenä koulutuksensa tai tutkintonsa mukaisesti toisessa akavalaisessa ammattiliitossa. Näistä toisen liiton jäsenmaksuista OAJ:n jäsen saa alennusta. OAJ:llä
on tällä hetkellä (2015) rinnakkaisjäsenyyssopimukset Tekniikan Akateemisten (TEK), Suomen
Ekonomien sekä Insinööriliiton (IL) kanssa.
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Jäsenen oikeudet
⊲ Oikeus saada yhdistyksen ja
järjestön tarjoamat jäsenedut
⊲ Oikeus osallistua yhdistyksen ja
järjestön tarjoamaan koulutukseen
⊲ Oikeus osallistua yhdistyksen
kokouksiin ja toimintaan
⊲ Oikeus tutustua yhdistyksen
pöytäkirjoihin, suunnitelmiin ja
tilinpäätökseen
⊲ Oikeus erota yhdistyksen ja
OAJ:n jäsenyydestä
Jäsenen velvollisuudet
⊲ Jäsenmaksujen suorittaminen
⊲ Järjestövelvoitteiden
noudattaminen
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④

OAJ –
yhdistysten
kokonaisuus

OPETUSALAN AMMATTIJÄRJESTÖÖN kuuluu kaiken

kaikkiaan yli 700 yhdistystä. Järjestön rakennetta pyritään hahmottamaan tässä luvussa toiminnan eri tasojen kautta. Jäsenet liittyvät paikallisen tason yhdistykseen ja sitä kautta he kuuluvat
myös alueyhdistyksiin sekä OAJ:n valtakunnallisen tason yhdistykseen tai piiriin. Valtakunnallisen tason päätökset vaikuttavat yhdistystoimintaan kaikilla tasoilla.

4.1 Paikallistaso
OAJ:LLÄ ON noin 280 paikallisyhdistystä ja noin 450
opettajaryhmä- tai oppilaitoskohtaista yhdistystä.
Yhdistys on jäsenen ”kotipesä”, jonka kautta jäsen
saa yleensä parhaiten tietoa OAJ:n toiminnasta sen
eri tasoilla ja pääsee vaikuttamaan itseään koskeviin asioihin. Paikallisen tason toiminnasta kerrotaan lisää luvussa OAJ toimii.
Oman jäsenyhdistyksen kautta jäsenet kuuluvat lähes aina myös OAJ:n alueyhdistykseen sekä
johonkin OAJ:n valtakunnalliseen piiriin tai yhdistykseen.

4.2 Aluetaso
ALUEYHDISTYKSIÄ ON OAJ:ssä kaikkiaan 17, niiden

verkosto on toiminut kattavana vuoden 2013 alusta lähtien. Alueyhdistykset kokoavat kaikki alueen
opettajaryhmät yhteiseen yhdistykseen. Aluetason
toiminnasta kerrotaan luvussa OAJ toimii.

4.3 Valtakunnallinen taso
OAJ:N YLINTÄ päätösvaltaa käyttää 150-jäseninen
valtuusto, jonka jäsenistö valitsee yleisillä vaaleilla
joka neljäs vuosi. Valtuusto määrittelee OAJ:n toiminnan ja talouden suuntaviivat ja valitsee OAJ:n
puheenjohtajan 4-vuotiskaudeksi sekä hallituksen jäsenet ja valtuuston puheenjohtajat 2-vuotiskaudeksi.
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OAJ järjestörakenne

Lastentarhanopettajat

Peruskoulun,
lukion,
aikuisoppilaitoksen
opettajat

Amm. oppil,
musiikkioppil.
akk- ja amkopettajat

Yliopistojen
opetus- ja tutkimushenkilöstö

Opetus- ja sivistystoimen johto- ja
asiantuntijatehtävissä
työskentelevät

Paikallisyhdistykset ja niiden jäsenyhdistykset

Opettajaksi
opiskelevat

Senioriopettajat

Jäsenyhdistykset

Senioriyhdistykset

Suomen
Opettajaksi
Opiskelevien
Liitto SOOL

Opetusalan
Seniorijärjestö
OSJ

Alueyhdistykset

Valtakunnalliset
yhdistykset

Lastentarhanopettajaliitto
LTOL

OAJ:n
Yleissivistävät
opettajat
OAJ − YSI

OAJ:n
Ammatilliset
Opettajat − OAO

Yliopistojen
opetusalan liitto
YLL

Opsia

FSL

OAJ:n jäsenet kuuluvat jäsenyhdistystensä
kautta myös johonkin OAJ:n valtakunnalliseen
piiriin tai yhdistykseen. OAJ:n valtakunnallisia piirejä ovat:
⊲ OAJ:n yleissivistävät opettajat OAJ-YSI,
⊲ OAJ:n Ammatilliset Opettajat OAO,
⊲ Lastentarhanopettajaliitto LTOL,
⊲ Yliopistojen opetusalan liitto YLL,
⊲ Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat Opsia ry,
⊲ Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL,
⊲ Opetusalan seniorijärjestö OSJ.
Valtakunnallisen tason toiminnasta kerrotaan
luvussa OAJ toimii.
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OAJ:n jäsenjakauma 1.1.2015

22 %

2%
0,13 %

15 %

61 %

OAJ-YSI

OAO

YLL

Opsia

LTOL
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OAJ:n yleissivistävät opettajat OAJ-YSI
OAJ-YSIin kuuluu lähes 57 000 peruskoulujen,
lukioiden ja yleissivistävän aikuisopetuksen sekä
vapaan sivistystyön opettajaa.
Ruotsinkielisillä yleissivistävän opetuksen
opettajilla on OAJ-YSIn sisällä oma yhdistyksensä Finlands Svenska Lärarförbund FSL (www.fsl.fi).
OAJ:n ammatilliset opettajat – OAO ry
OAO on OAJ:n toiseksi suurin valtakunnallinen
piiri lähes 20 500 jäsenellään. OAO:n jäsenenä
on seitsemän eri alojen ammatillisia opettajia
edustavaa valtakunnallista yhdistystä.
⊲ Aikuisopettajien liitto AKOL ry
– jäsenet työskentelevät ammatillista aikuiskoulutusta ja vapaata sivistystyötä järjestävissä
oppilaitoksissa
⊲ Ammatilliset opettajat AO ry
– jäsenet työskentelevät ammattioppilaitoksissa
sekä koti- ja laitostalousoppilaitoksissa
⊲ KSOLLI ry
– jäsenet työskentelevät yhdeksän erityisoppilaitoksen johto-, kasvatus- ja opetustehtävissä.
⊲ Liike- ja erityisalojen opettajat ry, LEO
– jäsenet työskentelevät hotelli- ja ravintolaoppilaitoksissa, merenkulkuoppilaitoksissa, matkailualan oppilaitoksissa, käsi- ja taideteollisuus-, kuvataide-, palo- ja pelastus- yms. oppilaitoksissa.
⊲ SKO – Suomen kauppa- ja kulttuuriopettajat ry
– jäsenet työskentelevät sekä ammattikorkeakoulujen että toisen asteen oppilaitoksissa yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon,
luonnontieteiden, kulttuurin sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousalan koulutusaloilla
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⊲ Suomen Musiikinopettajien Liitto ry, SMOL
– jäsenet työskentelevät pääasiallisesti opettajina ja rehtoreina musiikkiopistoissa, konservatorioissa ja ammattikorkeakoulujen musiikin
koulutusohjelmissa.
⊲ TOOL ry
– jäsenet työskentelevät ammattikorkeakoulujen tekniikan alan opettajina.
Lastentarhanopettajaliitto LTOL ry
LTOL on varhaiskasvatuksen asiantuntijajärjestö.
Jäsenistö koostuu alle kouluikäisten kasvatus- ja
opetustyössä sekä esimies- ja asiantuntijatehtävissä työskentelevistä lastentarhanopettajista,
erityislastentarhanopettajista, päiväkodin johtajista, perhepäivähoidon ohjaajista ja varhaiskasvatuksen asiantuntijoista. Jäseniä on yli 13 500.
Yliopistojen opetusalan liitto YLL ry
YLL on yliopistoissa opetus- ja tutkimustehtävissä toimivien valtakunnallinen yhdistys. Jäseniä YLL:ssä on lähes 1 700.
Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat
Opsia ry
Opsian jäsenet toimivat kunnissa ja kuntayhtymissä opetus- ja sivistystoimen johtavissa tehtävissä. Jäseniä on tällä hetkellä noin 120.
Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry
SOOL on OAJ:n opiskelijajärjestö ja kaikkien opettajaksi opiskelevien edunvalvoja ja yhteistyöjärjestö. SOOLiin kuulutaan jäsenyhdistysten eli
opettajaksi opiskelevien ainejärjestöjen kautta
tai suoraan henkilöjäsenenä, jäsenmäärä on lähes 7 500.
Opetusalan seniorijärjestö OSJ ry
Opetusalan seniorijärjestö on eläkkeellä olevien
opetusalalla toimineiden valtakunnallinen edunvalvontajärjestö, jäseniä on noin 19 000.
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4.4 Alueyhdistykset

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

OAJ Lappi
OAJ Pohjois-Pohjanmaa
OAJ Kainuu
OAJ Pohjois-Karjala
OAJ Pohjois-Savo
OAJ Keski-Suomi
OAJ Pohjanmaa
OAJ Satakunta
OAJ Pirkanmaa
OAJ Etelä-Savo
OAJ Etelä-Karjala
OAJ Kymenlaakso
OAJ Päijät-Häme
OAJ Kanta-Häme
OAJ Varsinais-Suomi
OAJ Uusimaa
OAJ Pääkaupunkiseutu

1

2
3
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7

4

6
9

8
15
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⑤

OAJ
toimii

OAJ ON työmarkkinajärjestö, joka toimii kasvatus- ja opetusalalla työskentelevän jäsenkuntansa etujärjestönä. OAJ:n tärkein tehtävä on
parantaa ja kehittää jäsenten palvelussuhteen
ehtoja ja työoloja sekä turvata jäsenkuntansa
oikeudellinen asema. Tämän lisäksi OAJ:n tehtävänä on parantaa opettajan ammatin ja opettajien arvostusta.
OAJ toimii aktiivisesti paikallis-, alue- ja valtakunnan tasolla. OAJ on jäsentensä ammatillinen
edunvalvoja, keskeinen koulutuspoliittinen vaikuttaja sekä koulutuksen ja kasvatuksen puolestapuhuja. OAJ tekee vaikuttamistyötä toiminnan
kaikilla tasoilla ja viestii ajankohtaisista kasvatus- ja opetusalan asioista tehokkaasti ja monikanavaisesti. Neuvottelupöydässä OAJ on vahva
osapuoli. Vaikka järjestö ei aina saavuta kaikkia
vaikuttamis- ja neuvottelutoiminnalle asetettuja
tavoitteitaan, OAJ:n näkemyksiä kuunnellaan ja
arvostetaan yhteiskunnan kaikilla tasoilla. Järjestön painoarvo ja vaikuttavuus perustuvat suuren
jäsenmäärän ja korkean järjestäytymisasteen lisäksi ennen kaikkea siihen, että kaikilla toiminnan tasoilla työskennellään yhdessä opetusalan
ja opetushenkilöstön puolesta.
Jäsenenä sinulla on mahdollisuus päästä vaikuttamaan ammattikuntaasi koskeviin asioihin
ja saada ajankohtaista ja tärkeää tietoa omaan
ammattiisi ja työsuhteeseesi liittyvistä asioista.
Paikallistasolla voit osallistua yhdistyksesi järjestämään monipuoliseen virkistys-, vaikuttamis- ja
koulutustoimintaan.

5.1 Paikallistason toiminta
OAJ:N PAIKALLISTASON yhdistyksiä on satoja ja
toiminta yhdistyksissä on monimuotoista. Opettaja- ja paikallisyhdistyksissä hoidetaan paikallisen tason edunvalvontaa ja koulutetaan jäseniä valvomaan omia etujaan ja järjestetään myös
monenlaista muuta toimintaa keskustelutilaisuuksista virkistystoimintaan.
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Paikallisen tason neuvottelu- ja sopimustoiminnasta vastaavat pääsääntöisesti OAJ:n paikallisyhdistykset. Tämä takaa sen, että paikalliset olosuhteet tulevat huomioiduiksi kaikessa
toiminnassa.
OAJ:n jäsenellä on oikeus paikallisen luottamusmiehen ja pääluottamusmiehen palveluihin
kaikissa palvelussuhde- ja työsopimusasioissa.
Luottamusmiesjärjestelmän tarkoituksena on
edistää sopimusten noudattamista, erimielisyyksien selvittämistä sekä työrauhan ylläpitämistä.
Julkisen sektorin luottamusmiehet ovat Julkis
alan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n
valtuuttamia toimijoita, kun taas yksityisissä oppilaitoksissa ja päiväkodeissa luottamusmies edustaa ainoastaan OAJ:tä. Opettajataustaisia luottamusmiehiä toimii kentällä kaikkiaan noin 2 500.
Paikallisen tason yhdistykset välittävät jäsenille tietoa myös OAJ:n yhteisistä linjauksista sekä muista ajankohtaisista järjestö- ja opetusalan asioista.
Saat toiminnasta tietoa suoraan yhdistyksestä tai oman työpaikan yhteysopettajalta. Ota rohkeasti yhteyttä omaan yhdistykseesi ja lähde mukaan yhdistystoimintaan. Uusia aktiivitoimijoita
kaivataan mukaan yhdistyksiin, mutta yhtä lailla
voit osallistua vaikkapa vain virkistystoimintaan.
Yhdistys on jäseniään varten ja yhdistystoimintaa
suunnitellaan myös jäsenten toiveiden pohjalta.

5.2 Aluetoiminta
ALUEYHDISTYKSET OVAT kaikkien opettajaryh-

mien yhteisiä yhdistyksiä, ja ne hoitavat opetusalan edunvalvonta-, koulutus- ja järjestötehtäviä aluetasolla. Alueyhdistykset ajavat alueen
kaikkien opettajien etuja, vaikuttavat OAJ:n päämäärien ja tavoitteiden toteutumiseen maakuntien tasolla, tapaavat aluetason päättäjiä sekä
median edustajia, edistävät jäsenryhmien välistä yhteistyötä ja järjestävät alueellisia koulutuksia ja tapahtumia. Alueyhdistykset koordinoivat
tietyissä asioissa myös paikallistason toimintaa.
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Alueyhdistyksissä oman alueen asioihin voi
vaikuttaa laajemmin kuin jäsenyhdistyksessä.
OAJ:ssä tärkeänä toiminnan tavoitteena on edistää eri opettajaryhmien välistä yhteistyötä ja yhteisen opettajuuden ajatusta – alueyhdistyksissä tämä toteutuu parhaimmillaan erinomaisesti.
Jokaisessa alueyhdistyksessä on oma hallituksensa sekä puheenjohtaja ja alueasiamies.
OAJ:llä on lisäksi useita aluetoimistoja palvelemassa jäsenistöä, luottamusmiehiä ja jäsenyhdistyksiä.

5.3 Valtakunnallinen toiminta
OAJ:N TOIMINNAN päälinjat määrittelee kaksi kertaa vuodessa kokoontuva valtuusto. Valtuusto
päättää muun muassa järjestön toimintasuunnitelmasta, jonka mukaisesti niin valtakunnallinen kuin alueellinen ja paikallinenkin toiminta
ohjautuvat. Valtuusto valitsee OAJ:n puheenjohtajan sekä hallituksen jäsenet ja valtuuston
puheenjohtajat. Puheenjohtaja johtaa yhdessä
hallituksen kanssa järjestön toimintaa. Hallitus
nimeää tarvittavan määrän jäsenistöstä koostuvia toimikuntia hoitamaan ja valmistelemaan eri
toiminta-alueiden asioita. OAJ:n toimisto Helsingissä vastaa puheenjohtajan johdolla päätösten
valmistelusta ja täytäntöönpanosta.

�
Jäsenenä sinulla
on mahdollisuus
päästä vaikuttamaan
ammattikuntaasi
koskeviin asioihin
ja saada ajankohtaista
ja tärkeää tietoa
omaan ammattiisi ja
työsuhteeseesi
liittyvistä asioista.”
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Valtakunnallisella tasolla toimivat myös valtakunnalliset piirit ja yhdistykset, jotka keskittyvät toiminnassaan oman jäsenkuntansa edunvalvonnan ja järjestöasioiden hoitoon, tekevät
edustajiensa kautta esityksiä ja aloitteita OAJ:n
päätöksentekoelimiin sekä järjestävät kokouksia ja koulutuksia. Valtakunnallisella tasolla OAJ:n
ulkojäsenyhdistyksinä toimii myös pedagogisia
yhdistyksiä, jotka määritelmänsä mukaisesti keskittyvät opettajaryhmäkohtaisesti pedagogiseen
edunvalvontatyöhön.
OAJ:n valtakunnalliseen palkka- ja sopimusneuvottelutoimintaan vaikuttaa vahvasti järjestön rooli suurimpana jäsenjärjestönä sekä korkeasti koulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö
Akavassa että akavalaisen julkisen sektorin neuvottelutoimintaa hoitavassa Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOssa. Tärkeimmät
opetusalan toimijoiden palvelussuhteen ehdot,
kuten palkkaus ja työaika, määritellään virka- ja
työehtosopimuksissa. OAJ:n jäsenistöä koskevat
kunta-alan ja valtion sopimukset tehdään JUKO
ry:n nimissä. Sopimustoiminnassa on viimeisten vajaan kymmenen vuoden aikana tapahtunut selvä murros: muodollisista tulopoliittisista
kokonaisratkaisuista on siirrytty liittokohtaisten
kierrosten jälkeen työmarkkinakeskusjärjestöjen koordinoimiin, mutta väljempiin kokonaisratkaisumalleihin (raamisopimus sekä työllisyys- ja
kasvusopimus). Akava edustaa OAJ:n jäsenistöä
näissä työmarkkinakeskusjärjestöjen välisissä
neuvotteluissa.
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OAJ on merkittävä vaikuttaja ja arvostettu
asiantuntija suomalaisessa koulutuspolitiikassa.
Järjestö osallistuu aktiivisesti koulutusjärjestelmän ja varhaiskasvatuksen kehittämiseen ja lainsäädännön uudistamistyöhön erilaisissa työryhmissä, lausunnoin ja tuomalla esiin julkisuudessa
opetusalan ammattilaisten näkökulmia. OAJ taistelee alan resurssien puolesta ja pitää yllä tiiviitä
yhteistyösuhteita päättäjiin niin paikallisella kuin
valtakunnallisella tasolla. Vaalien yhteydessä järjestön aktiivit ja asiantuntijat tuovat esiin OAJ:n
tavoitteita ja vaihtoehtoja sekä olemassa olevia epäkohtia. Koulutuspoliittinen vaikuttamistyö on pitkäjänteistä ja tulokset näkyvät usein
vasta monien vuosien sinnikkään työn ansiosta.
OAJ:n monikanavainen viestintä tukee vaikuttamistyötä niin valtakunnallisella kuin alueellisella ja paikallisellakin tasolla. Perinteisen
printtimedian ohella järjestö keskittyy sähköiseen viestintään. OAJ:n verkkosivut, yhdistysten
verkkosivut ja sosiaalinen media ovat jäsenelle
hyviä kanavia saada kokonaiskäsitys siitä, mikä
järjestön toiminnassa on erityisen ajankohtaista.
OAJ on myös kansainvälinen toimija. Järjestö on jäsenenä maailman opettajajärjestössä
Education Internationalissa (EI), joka on maailman suurin alakohtainen ay-järjestö. Euroopan
unionissa opetusalan sihteeristö ETUCE on virallinen neuvotteluosapuoli. OAJ toimii aktiivisesti
myös Pohjoismaisessa opettajajärjestöjen yhteistyöjärjestössä NLS:ssä. Lisäksi OAJ:llä on yhteistyöhankkeita mm. Itämeren maissa ja Afrikassa.
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Opetusalalla työskentelevän on tärkeä tietää, minkä
sopimuksen piiriin hän kuuluu. Opetusalan virka- ja
työehtosopimuksia ovat seuraavat:
Kunta/kuntayhtymä
⊲ Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES
Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES
Valtio
⊲ Valtion yleinen virka- ja työehtosopimus ja oppilaitoskohtaiset
tarkentavat virkaehtosopimukset
Yksityinen oppilaitos
⊲ Yksityistä opetusalaa koskeva työehtosopimus ja sen oppilaitoskohtaiset määräykset (EK:n Sivistystyönantajat, yleissitova)
⊲ Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimus (EK:n
Sivistystyönantajat, yleissitova)
⊲ Yliopistojen työehtosopimus (EK:n Sivistystyönantajat)
⊲ Avaintyönantajat AVAINTA ry:n opetusalan työehtosopimus
(kuntien ja kuntayhtymien omistamien yksityisten oppilaitosten
opetusalan työehtosopimus AVAINOTES)
⊲ Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimus
Yksityinen päiväkoti
⊲ Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus (EK, yleissitova)
⊲ Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtosopimus (kuntien ja
kuntayhtymien omistamia yksityisiä päiväkoteja koskeva työehtosopimus AVAINTES)

Jäsenen opas 6/2015
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⑥

Jäsenyyden
päättyminen

KUN JÄSEN haluaa erota yhdistyksestä, hänen
pitää ilmoittaa eroamisestaan kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen yleisessä kokouksessa. Tämän lisäksi erosta tulee aina ilmoittaa kirjallisesti
OAJ:n jäsenrekisteriin jasenrekisteri@oaj.fi.
Eläkkeelle siirtyvien tulee itse toimittaa
joko yhdistykselle tai suoraan OAJ:n jäsenrekisteriin tieto eläkkeelle jäämisestä. Ilmoitus tehdään muutoslomakkeella. Jäsenrekisteri siirtää
eläkkeelle jääneen jäsenen Opetusalan Seniorijärjestö OSJ:n jäseneksi. OAJ maksaa OSJ:n jäsenmaksun liittymisvuodelta. Tämän jälkeen senioriopettaja vastaa itse jäsenmaksusta. OSJ:n
jäsen säilyttää osan jäseneduista, joiden ehdot
tosin poikkeavat varsinaisten jäsenten eduista.
OAJ:n ottamat varsinaisen jäsenen jäsenmaksuun sisältyvät kollektiiviset vakuutukset päättyvät viimeisenä työpäivänä jäsenen jäädessä
eläkkeelle.

�
OAJ on jäseniään varten.
Me kaikki muodostamme
OAJ:n. Jäsenellä on halutessaan mahdollisuus olla
vaikuttamassa opettajien
työoloihin ja edunvalvontaan. Järjestö on yhtä
vahva ja yhtenäinen kuin
sen jäsenistö. Menestyksekäs toiminta edellyttää
aktiivisuutta niin paikallis-,
alue- kuin valtakunnallisella tasolla.”
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Apua ongelmatilanteissa
Jos sinulle tulee ongelmia työssäsi, ota ensin yhteyttä
a) lähimpään esimieheen
b) yhdistysasioissa OAJ:n yhteysopettajaan

JOS ASIA EI SELVIÄ
Luottamusmies
⊲ työaika ja palkkaus
⊲ palvelussuhteen ehdot
⊲ henkilöstöhallinto ja
johtaminen
⊲ olennaiset muutokset
työtehtävissä, töiden ja
työtilojen järjestelyissä
⊲ määräaikaisuudet
⊲ varoitukset
⊲ irtisanomiset, lomautukset

Työsuojeluvaltuutettu
⊲ työturvallisuuden ja
-terveyden pelisäännöt
⊲ työterveyshuollon toimivuus
⊲ työn kuormittavuus
⊲ työhyvinvointiin liittyvät
kysymykset
⊲ terveyteen ja turvallisuuteen
vaikuttavat työn tai
työolojen muutokset

OAJ:n paikallisyhdistys
(tai muu jäsenyhdistys)
⊲ kasvatuksen ja
koulutuksen resurssit
⊲ paikalliset koulutusasiat
⊲ aloitteet OAJ:n toiminnan
kehittämiseksi
⊲ yhdistystoiminta
⊲ jäsenasiat
⊲ järjestäjäverkkoa koskevat asiat
⊲ koulujen lakkautukset

Yhteysopettaja

Opetus- tai kasvatushenkilöstön
työsuojeluvaltuutettu

OAJ:n paikallisyhdistyksen
puheenjohtaja

Nimi ______________________________

Nimi _________________________________

Nimi _________________________________

Puh. ______________________________

Puh. _________________________________

Puh. _________________________________

@

@

@

______________________________

_________________________________

Pääluottamusmies

Luottamusmies

Nimi ______________________________

Nimi _________________________________

Puh. ______________________________

Puh. _________________________________

@

@

______________________________

_________________________________

Oman yhdistyksesi kotisivujen osoite:

@

________________________________

_________________________________

Ota yhteyttä
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ
Toimisto on avoinna
ma–pe klo 8.30–16.00
PL 20, 00521 Helsinki
Puhelin: 020 748 9600 (vaihde)
Jäsenrekisteri
020 748 9790 ma–to klo 9–14
Medlemsregister 020 748 9791 mo–to klo 9–14
⊲ Kesäaikana puhelinpalvelu ti–to klo 9–14

Faksi jäsenrekisteriin
020 748 9758
Sähköposti
oaj@oaj.fi
jasenrekisteri@oaj.fi
opettaja@oaj.fi
OAJ:n aluetoimistot
⊲ neuvovat jäsenyys- ja jäsenmaksuasioissa
⊲ opastavat jäseneduissa
⊲ auttavat edunvalvonta-asioissa oikean
henkilön puheille
⊲ tiedottavat alueen koulutuksista ja
tapahtumista.

Edunvalvontaosaston puhelinpalvelu:
⊲ Palvelussuhteen ehdot 020 748 9780 arkisin
klo 9–11 (ma 10–11) ja 14–16 (pe 14–15).
⊲ Vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen käyttö ja
oikeudellinen neuvonta 020 748 9788 arkisin
klo 10–11 ja 14–15.
Aluetoimistojen sijaintipaikkakunnat ja yhteystiedot
⊲ Koulutuspolitiikan erityisasiantuntijat toimiston
löydät OAJ:n nettisivuilta. www.oaj.fi
aukioloaikoina 020 748 9600 (vaihde) tai suorat
Opettajien työttömyyskassan yhteystiedot löydät
Omannumerot
yhdistyksesi
yhteysopettajan, luottamusmiehen jatämän
työsuojeluvaltuutetun
yhteystiedot
löyOAJ:n nettisivuilta.
liitteen työttömyysturvaa
koskevan jutun
⊲ Kesäaikana
on vain aamupäivisin.
yhteydestä
tai www.opetk.fi.
tyvät
helpoiten puhelinpalvelua
työpaikkasi ilmoitustaululta,
oman yhdistyksesi
nettisivuilta
ja OAJ:n jäsensivuilta.
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Tässä oppaassa kerromme,
miksi kannattaa olla ammattijärjestön jäsen, mikä
OAJ on ja miten se toimii.
Saat tietoa jäsenyydestä,
jäseneduista ja OAJ:n toiminnasta paikallistasolta
valtakunnalliselle tasolle.
OAJ:n arvot ovat oikeudenmukaisuus, vastuullisuus ja
avoimuus. OAJ toimii arvojensa mukaisesti toiminnan
kaikilla tasoilla.

www.oaj.fi
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