Opettajana
aikuiskoulutuksessa
– joko olet
OAJ:n jäsen?

uutokset ovat arkipäivää aikuiskoulutuksessa. Koulutuksen
vähentäminen ja siitä aiheutuvat säästöt näkyvät aikuiskouluttajalle yt-neuvotteluina, lomautuksina ja irtisanomisina.
Kuulumalla OAJ:hin olet erityisasemassa oman edunvalvontasi kannalta. OAJ on ainoa järjestö, jonka kautta saat
apua silloin, kun kohtaat ongelmia opetustyöhösi liittyen.

❯❯

Yhdistys vaikuttaa, luottamusmies valvoo

OAJ:n aktiiviset paikallisyhdistykset ovat arvokas
osa opettajien edunvalvontaa. Yhdistykset vaikuttavat paikalliseen ja oppilaitoskohtaiseen päätöksentekoon. Luottamusmies valvoo, että virkaja työehtosopimuksia noudatetaan ja että niitä
sovelletaan oikein. Hänellä on yhdessä OAJ:n

❯❯

paikallisen yhdistyksen kanssa oikeus neuvotella
ja sopia oppilaitoksissa tapahtuvista muutoksista
työnantajan kanssa. OAJ kouluttaa aikuiskoulutuksen luottamusmiehet, jotka tuntevat oppilaitoksen
erityispiirteet ja siellä sovellettavat sopimukset. He
ovat olemassa sinua varten.

OAJ vaikuttaa muutostilanteissa

OAJ on vahva vaikuttaja aikuiskoulutuksessa.
OAJ kerää jatkuvasti tietoa opetushenkilöstön
tilanteesta ja reagoi muutoksiin nopeasti. OAJ
vaikuttaa jatkuvasti päättäjiin, opetus- ja kulttuuriministeriöön sekä työ- ja elinkeinoministeriöön ja

kertoo mm. opettajiin kohdistuvien säästötoimien
vaikutuksista. OAJ vaikuttaa siihen, että eri tahot
omilla toimillaan helpottavat opettajien tilannetta
lomautus- ja irtisanomistilanteissa. Lisäksi OAJ:n
lakimiehet neuvovat ja avustavat jäseniä.

❯❯

Mikä OAJ?

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n jäsenet toimivat asiantuntijoina koko koulutussektorin alueella
aina varhaiskasvatuksesta yliopistoihin ja aikuiskoulutukseen. OAJ:n jäsenmäärä on noin 120 000

❯❯

ja työssäkäyvistä opettajista noin 95 % on OAJ:n
jäseniä. OAJ on keskusjärjestö Akavan jäsenmäärältään ja painoarvoltaan merkittävin jäsenjärjestö.
OAJ:n tärkein tehtävä on jäsenistön edunvalvonta.

KIINNOSTUITKO?

Liittymällä OAJ:n jäseneksi saat monipuoliset
jäsenedut:
❯❯ OAJ:n kouluttaman luottamusmiehen palvelut:
Luottamusmies toimii aikuiskoulutuksessa –
lähellä opettajia.
❯❯ OAJ:n toimiston asiantuntijapalvelut: Jäsenenä
saat apua ja neuvontaa mm. palkkauksellisissa
ja lainopillisissa kysymyksissä.
❯❯ Työttömyysturva: OAJ on vakuuttanut jäsenensä työttömyyden varalta Opettajien Työttö
myyskassassa.
❯❯ Vakuutusedut: OAJ on vakuuttanut jäsenensä
Liittovakuutuksella, johon kuuluu vapaa-ajan

tapaturma-, matkustaja- ja matkatavaravakuutus. Lisäksi OAJ on ottanut jäsentensä
turvaksi vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen
ammatissa aiheutuvien vahinkojen varalta.
❯❯ Opettaja-lehti
❯❯ Edulliset lomaviikot Holiday Club
-lomakohteissa
❯❯ Akavalaisten liittojen yhteisen Jäsenedut.fi
-palvelun tarjoamat edut

Liity jäseneksi osoitteessa www.oaj.fi

Kun olet järjestäytynyt, et ole yksin.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ
OAJ:n vaihde: 020 7489 600
www.oaj.fi
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Aikuisopettajien liitto AKOL ry
p. 020 748 9667
www.akol.fi

