10 syytä kuulua liittoon

OAJ vakuuttaa
OAJ:n jäsenenä nautit vakuutusturvaa
myös vapaa-ajan matkoilla ja
tapaturmatilanteissa. Kaikki OAJ:n
jäsenilleen ottamat vakuutukset ovat
vakuutusyhtiö Turvassa. Jäsenyys
tuo alennuksia myös Turvan
vapaaehtoisista vakuutuksista
kuten liikennevakuutuksesta.
Vakuutusnumerosi löytyy
jäsenkortista, joka toimii
myös matkavakuutuskorttina.
Vakuutuseduista saat tarkempaa
tietoa Turvan OAJ:n jäsenille
tarkoitetuilta sivuilta turva.fi/oaj.
TIINA TIKKANEN TEKSTI, PAULIINA MÄKELÄ KUVITUS

Sairaalayö
Dubaissa

Kilpailutus
kannatti

Turvaa
oikeuteen

Mari Raiskio,
historian ja yhteiskuntaopin
lehtori, Hämeenlinna

Heidi Rantala,
lastentarhanopettaja,
Pälkäne

Kristiina Tuhkiainen,
työmarkkinalakimies,
OAJ:n toimisto

Olin perheeni kanssa lomamatkalla Arabiemiraattien
Dubaissa. Loman loppupuolella
poikavauvamme sairastui ja joutui
yhdeksi yöksi sairaalahoitoon
American Hospitaliin. Sairastuminen ulkomailla ei ollut se, mitä
lomaltamme odotimme. Onneksemme lääkärit puhuivat hyvää
englantia, ja saimme konsultaatioapua myös omalta lääkäriltämme Suomesta. Erinomainen
hoito laadukkaissa olosuhteissa
oli kallista, sillä sairaalahoidon
kustannukseksi tuli 1 540 euroa.
Onneksi OAJ:n jäsenyyteen kuuluva matkavakuutus korvasi kaikki
kulut, ja selvisimme tilanteesta
säikähdyksellä.”

Perheeseeni kuuluu kaksi
aikuista ja neljä lasta. Minulla on OAJ:n kautta vakuutusturva.
Lisäksi meillä on kotivakuutus,
kaksi liikennevakuutusta, henkivakuutukset vanhemmille sekä
tapaturmavakuutukset lapsille ja
nuorimmalle vielä sairauskuluvakuutus.
Pari vuotta sitten katselin vakuutuslaskua, ja se oli mielestäni
liian suuri. Vakuutusten kilpailuttaminen Turvassa kävi kätevästi,
sillä virkailija tuli kotiin käymään
työaikani jälkeen. Vakuutuspaketti tuli noin 300 euroa halvemmaksi kuin edellisessä vakuutusyhtiössä. Myös autovakuutusten
bonuksissa voitimme.”

Kun hoidamme jäsenten oikeudellisia pulmia, pyrimme
aina ensin edistämään sopuratkaisua. Jos sitä ei synny, selvitämme
mahdollisuudet riitauttaa asia
oikeudessa ja tutkimme, riittävätkö perusteet oikeusturvavakuutuksen myöntämiseen. Sitä on
myönnetty esimerkiksi silloin, jos
opettaja on laittomasti irtisanottu
tai häntä on syrjitty niin, että työsuhdetta ei ole jatkettu äitiysvapaan jälkeen.
Jos opettaja voittaa juttunsa
oikeudessa, vastapuoli maksaa
oikeudenkäyntikulut. Jos hän häviää, oikeusturvavakuutus korvaa
kuluista enintään 13 000 euroa.
Omavastuu on 15 prosenttia.” l
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Seuraa sarjaa
⊲⊲Kymmenosaisessa juttusarjassa kerrotaan, miksi
kannattaa olla OAJ:n jäsen.
⊲⊲Esittelemme jäsenyyden
iloja pitkin vuotta myös
somekanavillamme.
⊲⊲Seuraavassa osassa,
Opettajan numerossa 16,
kerromme vapaa-ajan eduista.

Katso kymmenen
syytä kuulua liittoon
→ oaj.fi/10syyta

OPETTAJA 14/2017

