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Tässä tietoiskussa…

• Mikä on OAJ, AKOL ja mikä on AKOL:n hallitus?

• Miten menee AKOLilaisen jäsenpolku?

• Jäsenkirjeet ja viestintä

• AKOL:n palvelut ja koulutukset

• OAJ:n jäsenedut

• Muut jäsenedut (oma paikallisyhdistys ja alueyhdistys)



Miksi kannattaa kuulua liittoon?

• Jäsenmaksulla saat enemmän vastiketta ja paikallisia etuja kuin 
mitä maksat jäsenmaksua.

• Saat yksilöllistä neuvontaa ja tukea.

• Tarjolla on koulutuksia, tapahtumia ja tietoa.

• Ammatillisen yhteisön ja verkoston tuki.

• Työehtosopimukset ja neuvottelutoiminta.



Mikä on OAJ?

• Opetusalan Ammattijärjestö on työmarkkinajärjestö, joka valvoo 
koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan ammattilaisten etuja.

• OAJ:n jäsenmäärä on noin 117 633. OAO:ssa jäseniä on 16 559.

• Valtuusto käyttää järjestön ylintä päätösvaltaa. Valtuusto muodostuu 
vaalipiireittäin ja siinä on 150 jäsentä ja heidän varajäsenensä. 

• OAJ:n Ammatillisilla Opettajilla (OAO:lla) on paikkoja 28.

• Vielä ehdit äänestämään 4.-5.4.2022

• OAJ:n valtuusto valitsee hallituksen 2-vuotiskaudeksi, joka koostuu 
20 jäsenestä ja järjestön puheenjohtajasta.

• Toimikunnissa valmistellaan OAJ:n hallituksessa tekemät päätökset



OAJ:n perusrakenne

Valtakunnallinen

Alueellinen

Paikallinen



OAJ valtakunnalliset piirit
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AKOL on osa OAO:n
valtakunnallista piiriä

OAO = OAJ:n ammatilliset 
opettajat

OAJ-YSI = peruskoulujen ja
lukioiden opettajat sekä 
yleissivistäjän
aikuiskoulutuksen opettajat

VOL  = varhaiskasvatuksen 
opettajat

YLL = Yliopistojen 
opettajat
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Mikä on AKOL?

• Aikuisopettajien Liitto AKOL ry on valtakunnallinen yhdistys
• AKOL:n kuuluu n. 1900 jäsentä

• Liiton jäsenet ovat osa OAJ:n jäsenistöä

• OAJ:n Ammatilliset Opettajat (OAO) koostuu monista 
valtakunnan yhdistyksistä, joista AKOL on yksi.

• Näitä ovat mm. AKOL, AO, SKO, TOOL, KEA, KSOLLI

• AKOL:n ylin päättävin elin on vuosikokous, joka pidetään 
vuosittain huhti-toukokuussa 



Jäsenpolku

Paikallis-
yhdistys

Opettaja AKOL OAJ

Opettaja-
yhdistys



Mikä on alueyhdistys?

• Alueyhdistys hoitaa alueen (Satakunta, Varsinais-Suomi, 
Pirkanmaa, PKS, jne.) edunvalvontaa.

• Paikallinen opettaja- tai paikallisyhdistys kuuluvat yhdistyksenä 
alueyhdistykseen

• Alueyhdistys järjestää ensisijaisesti koulutusta paikallisten 
yhdistysten aktiiveille, paikallista edunvalvontaa sekä 
hyvinvointitapahtumia.

• Alueyhdistykset käyttävät toiminnassaan jaostoja, joiden avulla 
tuetaan edunvalvontaa, hallitus työskentelyä sekä tiedotusta.

https://www.oajsatakunta.fi/
https://www.oajvs.fi/
https://www.oajpirkanmaa.fi/
https://www.oajpaakaupunkiseutu.fi/mita-me-teemme/
https://www.oaj.fi/oaj/alueyhdistykset/


OAJ jäsenen näkökulmasta

• Opettaja- ja/tai paikallisyhdistyksen rooli
• ensisijaisesti olet oman paikallisen yhdistyksen jäsen.

• hoitaa paikallista edunvalvontaa (mm. luottamusmies).

• AKOL:in rooli, omien jäsenten
• Työehtopoliittinen ja koulutuspoliittinen edunvalvonta. 

• Jäsenten kouluttaminen.

• Omien palveluiden tarjoaminen (TES-neuvojat, järjestöneuvonta, koulutukset, jne).

• OAJ:n rooli
• Koordinoi kaikkea yhteistoimintaa.

• Kaikkien opettajien edunvalvontaa.

• Kerää jäsenmaksut, joista osia siirtyy muihin yhdistyksiin.



Mitä AKOL tekee ja vaikuttaa?

• Tavoiteasettelu sopimusneuvotteluihin (TES) 

• Kuntatyönantajat, sivistystyönantajat ja avaintyönantajat

Tulo- ja palkkapolitiikka

• Vaikuttamistyö päättäjiin ja yhteistyökumppaneihin

• Lausuntoihin kommentointi

Koulutuspolitiikka

• Jäseneksi liittyminen  ja järjestörakenne

• Liiton viestintä jäsenille -> sähköinen uutiskirje

Järjestö- ja viestintäpolitiikka

• Aikuiskoulutus ja vapaa sivistystyö
• Koulutukset

• Jäsenkampanjat , viestintämateriaali
• Koulutukset

• Koulutukset



Jäsenmaksun muodostuminen

• Jäsenmaksu sisältää OAJ:n jäsenmaksun, alue- ja 
paikallisyhdistyksen jäsenmaksun sekä Opettajien 
Työttömyyskassan jäsenmaksun. 

• Opettajien Työttömyyskassan jäsenmaksu on 5 €/kk vuonna 2022.

• Normaalijäsenmaksu (OAJ, AKOL, alue-, ja paikallisten 
yhdistyksen jäsenmaksu) on n. 1,1 % nettoansiosta. 

• Sen voi tarkastaa omista tiedoistaan.

• Työnantaja voi halutessaan hoitaa jäsenmaksun tilityksen.

• Jäsenmaksu on vähennyskelpoinen verotuksessa.

https://www.oaj.fi/jasenyys/liity-jaseneksi/jasenmaksut/#jasenmaksut-useammasta-tehtavasta
https://www.opetk.fi/jasenyys/jasenmaksut


AKOL:n hallitus

• Hallituksessa on puheenjohtaja ja 7 hallituksen jäsentä, joista 
hallitus valitsee varapuheenjohtajan ja sihteerin 
kolmivuotiskaudeksi. 

• Jokaisella hallituksen jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen (7).

• Hallitus muodostetaan AKOL:in opettaja- tai paikallisyhdistysten 
ehdokkaista.

• Toimikausi on kolme vuotta. 

• Yhdistyksellä on yksi vuosittainen vuosikokous.

https://www.akol.fi/keita-me-olemme/


Omat tiedot OAJ:n järjestelmässä

• Omia jäsentietojasi pääset hallinnoimaan OAJ:n sähköisen 
sovelluksen kautta.

• Sivuston osoite on https://omattiedot.oaj.fi. 

• Sivustolle voit kirjautua pankkitunnuksilla tai OAJ:n 
jäsennumerolla ja salasanalla.

• Ohjeita kirjautumiseen ja ohjelman käyttämisestä löydät täältä: 
https://www.oaj.fi/jasenyys/jasentietojen-yllapito/

• OAJ:n yhteydenottolomake tai yhteydenotto 
kimmo.liljeroos@akol.fi

https://omattiedot.oaj.fi/
https://www.oaj.fi/jasenyys/jasentietojen-yllapito/
https://yhteydenotto.oaj.fi/
mailto:kimmo.liljeroos@akol.fi


Jäsenkirjeet ja viestintä

• Aikuisopettajien Liitto AKOL ry lähettää jäsenkirjeet OAJ:n 
viestintäjärjestelmästä jäsenten sähköpostiosoitteisiin. 

• On erittäin tärkeätä, että jäsen päivittää omia tietojaan OAJ:n 
tietojärjestelmässä (https://omattiedot.oaj.fi).

• AKOL:n viestintäkanavat ovat:
• Nettisivut www.akol.fi

• Facebook-sivut: fb.me/aikuisopettajienliitto

• Instagram: www.instagram.com/akolry

• Twitter: twitter.com/akolry

https://omattiedot.oaj.fi/
http://www.akol.fi/
fb.me/aikuisopettajienliitto
http://www.instagram.com/akolry
https://twitter.com/akolry


AKOL:in palvelut ja koulutukset

• TES-neuvojat (www.akol.fi/akoln-tes-neuvojat)
• TES = työehtosopimusneuvontaa eri sopimusten mukaan 

(OVTES, AVAINOTES, Sivista)

• Vuosikokous Oulussa huhtikuussa 2022

• Opintomatka Islantiin toukokuussa 2022

• AktiiviOPET Helsingissä elokuussa 2022

• Koulutukset, webinaarit ja tapahtumat mm. vuosityöaika, YT-
laki, luottamusmiestapaamiset, vapaan sivistystyön asiat

• OKKA-AKOL stipendirahasto

http://www.akol.fi/akoln-tes-neuvojat


Jäsenedut

• Kaikki OAJ:n jäsenedut löydät täältä: 
https://www.oaj.fi/jasenyys/jasenedut/

• Luottamusmiespalvelut

• Opettajien Työttömyyskassa

• OAJ:n vapaa-ajan tapaturmavakuutus ja matkatavaravakuutus

• Loma- ja virkistyspalvelut (Holiday Club, A-lomat, Sokos-hotellit)

• Opettaja-lehti

• Pankki- ja vakuutusedut

• Autoilijan edut ST1 asemilta ja autonvuokrausetu Herziltä

• Uusia vaihtuvia etuja tulee useita vuoden aikana 

https://www.oaj.fi/jasenyys/jasenedut/


Luottamusmiespalvelut

• OAJ:n luottamusmiehet ja asiantuntijat antavat jäsenille apua ja 
neuvontaa työelämän kysymyksissä.

• Nopeimmin saat apua sinua lähellä olevaltasi 
luottamusmieheltä. 

• Tiedot löydät oman jäsen- tai paikallisyhdistyksesi nettisivuilta tai 
työpaikkasi Intrasta tai OAJ omat tiedot -sovelluksessa. 

• Työelämäoppaasta löydät tukea moniin eri tilanteisiin 
https://www.oaj.fi/tyoelamaopas/

https://www.oaj.fi/tyoelamaopas/


Muut jäsenedut

• Paikallisilla yhdistyksillä on omia jäsenetuja, joita voit kysyä 
yhdistyksesi yhteysopettajalta, puheenjohtajalta tai sihteeriltä. 

• Yhteystiedot löydät yhdistyksesi nettisivuilta, Facebook-sivut

• Alueyhdistyksillä on enemmän paikallisia ja alueellisia 
jäsenetuja. 

• Tiedustele asiaa omalta yhteysopettajalta, puheenjohtajalta tai 
sihteeriltä. 



Yhteystiedot

• Tietoa jäseneksi liittymiseen täältä: https://www.oaj.fi/jasenyys/

• Mikäli sinulla tulee ongelmia jäseneksi liittymisessä ja haluat 
AKOL.n jäseneksi, voit olla yhteydessä osoitteeseen 
viestinta@akol.fi

• Yhteystiedot
• Puheenjohtaja 

Maarit Rahkola, maarit.rahkola@akol.fi, p. 040 080 8736

• Jäsenasioiden hoitaja ja sihteeri
Kimmo Liljeroos, kimmo.liljeroos@akol.fi p. 040 535 3950

https://www.oaj.fi/jasenyys/
mailto:viestinta@akol.fi
mailto:maarit.rahkola@akol.fi
mailto:kimmo.liljeroos@akol.fi


Mikä jäi askarruttamaan? 


