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Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on 
meidän kattojärjestö

• Työmarkkinajärjestö, joka vastaa opetusalan 
edunvalvonnasta varhaiskasvatuksesta 
korkeakouluihin.

• Ainoa ammattijärjestö, joka neuvottelee opettajien ja 
heidän esimiestensä palvelussuhteen ehdoista ja 
valvoo niiden noudattamista

• Keskeinen koulutuspoliittinen vaikuttaja niin päättäjien 
kuin median suuntaan -> vapaan sivistystyön osalta 
AKOL:n mielipidettä arvostetaan ja kuunnellaan

• Suomalaisen koulutuksen, kasvatuksen ja 
tutkimuksen puolestapuhuja

• Jäseniä vajaa 120 000. 
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OAJ:n palvelut

• Edunvalvontaa, asiantuntijaneuvontaa ja koulutusta

• Vaikuttamista koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalojen kehitykseen

• Virka- ja työehtosopimusasiat, kuten palkkaus, työaika, perhevapaat

• Lakiasiat, kuten palvelussuhdeturva, vastuukysymykset, valitukset, 

verotus, tekijänoikeudet, eläke

• Koulutuspolitiikka, kuten kelpoisuusvaatimukset, opsit, rahoitus, 

vaikuttaminen

• Työelämän laatu, kuten työsuojelu ja yhteistoiminta, työympäristö, 

johtaminen ja työn organisointi
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Aikuisopettajien liitto AKOL ry
• Reilu 50v vanha liitto, jäseniä reilu 2000.

• AKOL ajaa ammatillisen koulutuksen opettajien, ammatillisen 
aikuiskoulutuksen opettajien lisäksi voimakkaasti vapaan sivistystyön 
opettajien etua. 

• Hyödynnämme vapaan sivistystyön osalta OAJ:n asiantuntijoita kuten 
työmarkkina-asiamiehiä Tuovi Mannista ja Petra Kirkko-Jaakkolaa

• OAJ:ssä toimivassa aikuiskoulutustyöryhmässä käsitellään laajasti 
vapaan sivistystyön asioita. AKOL toimii tässä työryhmässä 
puheenjohtajana. 

• Tekee vahvaa yhteistyötä useiden tahojen kanssa 

• On aikuiskoulutuksen puolesta puhuja kentällä (mm. jatkuva oppiminen)

• Vie eteenpäin aikuispedagogiikan asennetta koulutuksen alueella

• On mukana myös tutkimuksen saralla – Aikuiskasvatuksen tutkimuspäivät, 
AMK ja ammatillisen koulutuksen tutkimuspäivät

• Mukana mm. Suomi Areenassa kesällä 2019 vapaan sivistystyön 
työpajassa (kierrätyspunonta)



Tulo- ja palkkapolitiikka

• Tavoiteasettelu 

sopimusneuvotteluihin 

(TES) -> myös sinä 

jäsenenä voi vaikuttaa

• Kuntatyönantajat, 

sivistystyönantajat ja 

avaintyönantajat

• Koulutukset Koulutuspolitiikka
• Vaikuttamistyö päättäjiin ja 

yhteistyökumppaneihin

• Lausuntoihin kommentointi 

mm. hallitusohjelmaan 

OAJ:llä omat tekstit

• Aikuiskoulutuksen (pt, at, 

eat, koto, jne.) ja vapaan 

sivistystyön asioiden esille 

tuominen ja nostaminen 

yhteiskunnallisessa 

keskustelussa. 
• Koulutukset

Järjestö- ja 

viestintäpolitiikka

• Jäseneksi liittyminen

• Järjestörakenne

• Liiton viestintä 

jäsenille -> sähköinen 

uutiskirje

• Jäsenkampanjat

• Viestintämateriaali

Vuosikokous huhtikuussa

• Toimintakertomus 

• Toimintasuunnitelma 

• Talous

Työhyvinvoinnin lukuvuosi 2019-2020

MITÄ AKOL TEKEE?



AKOL:n palvelut
• On mukana asettamassa sopimusneuvotteluihin tavoitteita – näitä 

käydään monipuolisesti jäsenien kanssa läpi eri tilaisuuksissa. 

• AKOL:n omat TES-neuvojat – asiantuntijapalvelua eri 
työehtosopimuksissa (esim. jos sinulla ei ole omaa luottamusmiestä)

• Edunvalvontaa ja tietoa

• Vaikuttamistyötä esim. poliitikkoihin

• AktiiviOPET-seminaari vuosittain

• Opintomatkat

• Mahdollisuus hakea keväisin OKKA-AKOL stipendiä

• Edunvalvontakoulutusta

• Alueellisia koulutuksia ja tapahtumia yhteistyössä jäsenyhdistysten/ 
paikallisyhdistysten ja alueyhdistysten kanssa

• Osallistuu OAJ:n tapahtumiin kuten Suomi Areena, Educa-messut 
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Mirva Salokorpi

Maarit Rahkola, pj
Mika Hyyryläinen
Elina Byckling
Vara Jori Huovinen
Vara Riitta Larne

Kimmo Liljeroos

Susanna Puustinen
Vara Sari Turunen

Pirkko Kuhmonen

Vara Airi Aikio
Vara Mari Keituri

AKOL hallituksen varsinaiset 
ja varajäsenet 2019-2020

Vara Mika Nurminen

Petri Karoskoski

Vara Ulla Koukkari-Anttonen



OAJ

OAJ-YSI VOL OAO= OAJ:n Ammatilliset opettajat YLL

• AKOL, Aikuisopettajien liitto
• AO, Ammatilliset opettajat

• KEA, Koulutuksen esimiehet ja asiantuntijat

• KSOLLI

• SKO, Suomen kauppa- ja kulttuuriopettajat

• SMOL, Suomen musiikinopettajien liitto

• TOOL, Ammattikorkeakoulujen tekniikan ja 

liikenteenalan opettajat

• Peruskoulun ja 

lukion opettajat

• yleissivistävän 

aikuisopetuksen 

opettajat

• Varhaiskas-

vatuksen

opettajat

• Yliopistojen 

opetusalan 

liitto

Katsotaan seuraavaksi, miten sinun polkusi voi mennä OAJ jäsenyydessä
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Esim. Keravan paikallisyhdistys

Paikallisyhdistyksen jäsenyyden lisäksi voit 

valita valtakunnallisesti AKOL:n jäsenyyden.

Muuten jäät edustamaan YSI-opettajia.

Esim. Tampereen Aikuisopettajat, Päijät-Hämeen aikuisopettajat



Paikallinen toiminta – lähellä jäsentä

• OAJ:n paikallisyhdistyksiä on 292 (1.1.2019)

• Opettajaryhmä- tai oppilaitoskohtaisia yhdistyksiä 
n. 350 (1.1.2019)

• Tehtäviä:
• paikallinen edunvalvonta & koulutuspoliittinen 

vaikuttaminen

• virkistystoimintaa jäsenille

• tiedottaminen ja kouluttaminen

AKOL:n yhdistykset -> aikuiskoulutuksen edistäminen 
Suomessa. Aikuispedagogiikan nostaminen.
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OAJ:n alueellinen 
toiminta

• 17 alueyhdistystä

• Yhdistää opettajaryhmät 
maakunnallisesti

• Jokaisella alueella toimii OAJ:n 
hallituksen nimeämä alueasiamies

• OAJ ostaa alueasiamiehelle ja 
alueyhdistyksen puheenjohtajalle 
yhden päivän viikossa työaikaa
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Luottamusmiesjärjestelmä on opettajan turvana

• Luottamusmiesjärjestelmän tarkoitus:
• Edistää sopimusten noudattamista

• Edistää sopimuksiin liittyvien erimielisyyksien selvittämistä

• Edistää työrauhan ylläpitämistä

• Luottamusmies on linkki työnantajan ja työntekijän välillä
• Luottamusmies neuvottelee paikallisesti

• Luottamusmies valvoo sopimusten noudattamista

• Luottamusmies tuntee sopimukset, säädökset ja määräykset sekä paikallisen 
toimintaympäristön → neuvontaa jäsenille

• Luottamusmies on vaitiolovelvollinen

• Luottamusmies ratkoo erimielisyyksiä
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Kysymys? Ongelma?

Pyri selvittämään asia lähimmän esimiehen kanssa

Jos asia ei selviä tai teillä on erimielisyyttä 

ota yhteyttä pikimmiten:

Omaan

luottamusmieheen
Omaan työsuojelu-

valtuutettuun

OAY:n tai PY:n

puheenjohtajaan

OAJ:n 

alueasiamies

OAJ:n edunvalvontaosasto

Pääluottamusmies
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AKOL tes-neuvojat:

Vapaa sivistystyö:

Mari Keituri

Riitta Larne



OAJ:n jäsenedut – AKOL:n jäsenenä 
kuulut siis OAJ:n jäseneksi ja saat nämä 
edut

• Työttömyysturva: Opettajien työttömyyskassan jäsenyys

• Luottamusmiespalvelut

• OAJ:n toimiston asiantuntijapalvelut 

• Paikallisyhdistyksen / oman opettajayhdistyksen palvelut

• Koulutusta paikallisesti, alueellisesti ja valtakunnallisesti

• Opettaja-lehti (painettu versio ja sähköinen www.opettaja.fi)
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• Vakuutusedut: vakuutusyhtiö 
Turva

• Vapaa-ajan tapaturmavakuutus

• Matkustajavakuutus (kattaa myös 
jäsenen alle 20-vuotiaat lapset ja 
lapsenlapset)

• Matkatavara-, matkavastuu- ja 
matkaoikeusturvavakuutus

• Vastuu- ja oikeusturvavakuutus 
opettajan työssä

• Alennuksia vakuutuksista

• Tutustu tarkemmin 
www.turva.fi/oaj
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• OAJ-kalenteri (sen tilanneille)

• Sähköinen jäsenkirje (sen tilanneille)

• OAJ:n jäsenkortti

• Polttoaine-edut mm. Teboil

• Loma- ja virkistyspalvelut
• mm. Holiday Club ja Restel

• Alennuksia esim. museoissa, laivayhtiöissä, 
hotelleissa, retkeilymajoissa ja autovuokraamoissa

• Danske Bankin edut: www.danskebank.fi/akava

• OAJ työhyvinvoinnin lukuvuosi – uusia jäsenetuja

Lisää jäseneduista:

• Member+
• Koottuna kaikki OAJ:n ja Akavan jäsenedut.
• Verkkosivut www.memberplus.fi & seuraa Facebookissa.

• OAJ:n nettisivuilta www.oaj.fi
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OAJ:n jäsenmaksu

• Sisältää työttömyyskassan jäsenmaksun (www.opetk.fi)

• Määräytyy kokonaisansioiden perusteella
• Käytännössä noin 1,1-1,4 % kokonaisansioista

→ keskusjärjestöön ohjautuu 0,95 %, AKOL 0,2%, lisäksi 
paikallis- ja/tai opettajayhdistys usein veloittaa pienen 
prosenttiosuuden. 

• Työttömänä tai muutoin vailla ansiotuloja olevalla 
jäsenmaksu on 8,50 € / kalenterikuukausi

• Jäsenmaksu on verovähennyskelpoinen verotuksessa
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Tervetuloa jäseneksi!

• Ota yhteyttä ja katsotaan yhdessä, mihin opettaja- ja/tai 
jäsenyhdistykseen kuuluisit. Käy tutustumassa www.akol.fi

Puheenjohtaja:

Maarit Rahkola, maarit.rahkola@akol.fi, puh. 0400-808736

Sihteeri: 

Elina Byckling, elina.byckling@akol.fi, puh. 040-3594879

mailto:maarit.rahkola@akol.fi
mailto:elina.byckling@akol.fi

