
Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat,  
Specialister för undervisnings- och bildnings-
väsendet, Opsia ry on opetus- ja sivistystoimen  
sekä varhaiskasvatuksen ja toisen asteen johtavien 
ja itsenäisessä asemassa työskentelevien asiantun-
tijoiden valtakunnallinen etujärjestö.

Yhdistys valvoo ja edistää jäsenten ammatillisia, 
yleisiä yhteiskunnallisia ja koulutuksellisia etuja, 
edustaa jäseniä näitä koskevissa asioissa ja 
edistää jäsenten yhteenkuuluvuutta. Opsia on 
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n valtakunnallinen 
jäsenyhdistys.

Opsia



Opsian tavoitteet

Valtakunnan koulutuspolitiikkaan vaikuttaminen

Opsia ottaa kantaa sivistystoimen uudistus- ja kehittämislinjauksiin 
antamalla lausuntoja ja osallistumalla asioiden valmisteluun. 

Hyvän ammattitaidon ylläpitäminen

Yhdistys tarjoaa jäsenilleen seminaareja ja koulutustilaisuuksia. 
Opsia on järjestänyt OPH:n rahoittamana KuntaKesuKuntoon 
-koulutuksia ympäri Suomea. Yhdistys on mukana myös 
järjestämässä sivistystoimen johdolle suunnattuja tilaisuuksia 
yhteistyökumppaneidensa kanssa.

Kansainvälisen ja kansallisen vuorovaikutuksen  
vahvistaminen

Opsia järjestää jäsenilleen opintomatkoja, joiden tavoitteena on 
tutustua ja verkottua muiden maiden sivistystoimen hallinnon 
edustajien kanssa sekä edistää kotimaan sivistystoimen 
asiantuntijoiden yhteistyötä. 

Jäseneksi!

Opsian jäseneksi voivat liittyä opetus- ja sivistystoimen, 
varhaiskasvatuksen ja toisen asteen johtavassa ja muussa 
itsenäisessä asemassa toimivat asiantuntijat. Opsialaiset voivat olla 
jäseninä myös Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:ssä. Jäseneksi voi 
liittyä Opsian tai OAJ:n verkkosivujen kautta. 

Opsia – OAJ

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n jäsenet toimivat asiantuntijoina 
koko koulutussektorin alueella. OAJ:llä on yli 120 000 jäsentä, 
ja se on Akavan jäsenmäärältään ja painoarvoltaan merkittävin 
jäsenjärjestö. Opsian jäsenyys mahdollistaa myös OAJ:n jäsenyyden, 
jolloin OAJ hoitaa opsialaisten edunvalvonnan ja tarjoaa kattavat 
jäsenedut.



⊲ OAJ neuvottelee kaikki opetusalan virka- ja työehtosopimukset.
⊲ Jäsenenä saat kaikki OAJ:n toimiston asiantuntijapalvelut, neuvontaa ja 
apua mm. palkkauksellisissa ja lainopillisissa kysymyksissä.
⊲ Sinulla on käytössäsi OAJ:n kouluttaman luottamusmiehen palvelut.
⊲ OAJ on vakuuttanut jäsenensä työttömyyden varalta Opettajien 
työttömyyskassassa.
⊲ 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 jäsenetuna.
⊲ Edulliset lomaviikot Holiday Club -lomakohteissa ja muita jäsenetuja.
⊲ Akavalaisten liittojen yhteisen Jäsenedut.fi-palvelun tarjoamat edut.

Vad är Opsia?

Opsia är föreningen för dig som arbetar som ledare med ansvar för 
dagvård, utbildning eller andra områden inom bildningsväsendet. 
Opsia har som mål att aktivt påverka landets utbildningspolitik, 
skapa och upprätthålla nationella och internationella nätverk samt 
att ge sina medlemmar möjlighet att upprätthålla sin kompetens. 
Opsias medlemmar representerar föreningen i olika arbetsgrupper 
som bl.a. tillsätts av undervisnings- och kulturministeriet samt 
Utbildningsstyrelsen. I samarbete med Utbildningsstyrelsen och 
Finlands Kommunförbund anordnar Opsia seminarier. Också 
studieresor ger mervärde för medlemmarna .

Opsia är en riksomfattande medlemsförening i Undervisningssektorns 
Fackorganisation OAJ, som är det största medlemsförbundet i 
centralorganisationen Akava. Opsia-medlemmar kan ansluta sig till 
OAJ. Om du väljer att som Opsia-medlem ansluta dig till OAJ kommer 
organisationen att sköta din intressebevakning. Du får del av alla 
OAJ:s förmåner och de som erbjuds på Jäsenedut.fi. Förmåner är bl.a. 
tidningen Opettaja och förmånligt semesterboende via Holiday Club.  
Besök Opsias eller OAJ:s webbsida för att bli medlem! 



Ota yhteyttä

 

Opetus- ja sivistystoimen asiantuntijat Opsia ry
Rautatieläisenkatu 6
00520 HELSINKI
www.opsia.fi

Nettisivuilta löydät Opsian puheenjohtajien,  
hallituksen jäsenten ja sihteerin yhteystiedot.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ
PL 20
00521 HELSINKI
www.oaj.fi 


