
KOULUTUKSEN ESIMIEHET JA  
ASIANTUNTIJAT KEA RY      
   

Sinä,
toisen asteen ammatillisen koulutuksen,
ammattikorkeakoulun, 
taiteen perusopetuksen,
vapaan sivistystyön 
esimies, johtaja tai  
itsenäisessä asemassa oleva asiantuntija.

Sinua varten on perustettu uusi valtakunnallinen yhdistys  
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:hin.

Yhdistys toimii valtakunnallisena yhteenliittymänä, valvoo jäsentensä ammatillisia, 
yleisiä yhteiskunnallisia ja koulutuksellisia etuja, kehittää esimiestyötä ja johtamista, 
edustaa jäseniä näitä koskevissa yhteisissä kysymyksissä sekä edistää jäsentensä 
yhteenkuuluvuutta.

Yhteystiedot
Puheenjohtaja Katri Tuomainen, katri.tuomainen@hel.fi
Sihteeri Jaana Viitamäki, jaana.viitamaki@edu.hel.fi

Jäsenasiat
Kirsti Hietaranta, kirsti.hietaranta@oaj.fi

Yhdistykseen voit liittyä OAJ:n kotisivulla olevan liittymislomakkeen  
kautta www.oaj.fi → Jäsenyys → Liity jäseneksi
Ohje:
kohtaan OAJ:n paikallisyhdistys – ei paikallisyhdistystä
Yhdistys/Jäsenryhmäkohtainen yhdistys: 
Koulutuksen esimiehet ja asiantuntijat 



Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on ainoa ammattijärjestö, joka valvoo  
koulutus-, kasvatus ja tutkimusalalla työskentelevien etuja. 

Jäsenenä saat seuraavat palvelut:

Edunvalvontapalvelut
⊲ Esimiesten palvelutiimi tarjoaa esimiesjäsenille palkka- ja sopimus-, laki- ja työelämä sekä 
koulutuspolitiikan asiantuntijapalvelut nopeasti ja asiantuntevasti suorilla puhelin ja sähkö-
postiyhteyksillä. Esimiehille asiantuntijapalveluita työn sisältöasioihin ja palvelussuhteen 
turvaan omaan palkansaaja-asemaan työntekijänä. Ristiriitatilanteissa yhteys suoraan OAJ:n 
toimistoon. Verkkosivuilla on omat esimiessivut. 

Työttömyysturva
⊲ Opettajien Työttömyyskassan jäsenyys sisältyy järjestön jäsenmaksuun. 
⊲ Lisätietoja www.opetk.fi.

OAJ:n jäsenkortti on samalla Turvan matkavakuutuskortti ja Teboilin alennuskortti. Kortilla 
saat myös kaikki muut OAJ:n tarjoamat edut. Etuihin voit tutustua OAJ:n nettisivuilla. Kaikki 
akavalaisille suunnatut jäsenedut jäsenetupalvelu Member+:n kautta, www.memberplus.fi.

Vakuutusedut 
⊲ Vakuutusturva työssä 

− Vastuuvakuutuksesta korvataan henkilö- ja esinevahinkoja, jotka liittyvät  
 jäsenen työhön. Jos vahinko sattuu, ota yhteyttä OAJ:n lakimiehiin.
− Oikeusturvavakuutus korvaa asianajo- ja oikeudenkäyntikulut työ- tai 
 virkasuhteeseen liittyvissä riita- ja rikosasioissa sekä hallintomenettelynä  
 tai hallintolainkäyttönä käsiteltävissä asioissa. Jos tarvitset oikeusturvaa,  
 ota ensimmäiseksi yhteyttä OAJ:n lakimiehiin.

⊲ Vakuutusturva jäsenen vapaa-ajan matkoilla ja tapaturmatilanteissa
− matkustajavakuutus (kattaa myös jäsenen alle 20-vuotiaat lapset)
− matkatavara- ja matkavastuuvakuutus
− tapaturmavakuutus

⊲ 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
⊲ Holiday Clubin lomakohteet 
⊲ Lisätietoa OAJ:n jäsensivut → Yhdistykset ja yhdistystoiminta → Jäsenedut → 
 Virkistys ja lomapalvelut

Opettaja-lehti
⊲ Lehti on suomalaisten opettajien pää-äänenkannattaja ja löytyy  
 näköislehtenä myös verkosta osoitteesta www.opettaja.fi.
⊲ Opettaja tulee jäsenille suoraan kotiin.

Seuraa OAJ:n kanavia:

www.oaj.fi  Instragram @oajry
www.opettaja.fi YouTube /oajvideot
Facebook /oajry Periscope/oajry
Twitter @oajry Linkedin lnked.in/oaj.ry


