OAJ KOULUTTAA
Aina voi oppia enemmän.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ
23.3.2020

23.3.2020

1 (21)

Sisällysluettelo
1 Tietoa OAJ:n koulutuksista ....................................................................................................... 2
1.1 Sopimuskoulutus .................................................................................................................... 2
1.2 Järjestökoulutus ..................................................................................................................... 2
1.3 Koulutusten kustannukset ....................................................................................................... 3
1.4 Ilmoittautuminen koulutuksiin ja koulutukseen hakeutuminen ................................................ 3
1.5 Koulutuksen vahvistus- ja peruutusehdot .............................................................................. 4
1.6 Kurssipalaute......................................................................................................................... 4
1.7 Ajankohtaista tietoa koulutuksista .......................................................................................... 4
2 Sopimuskoulutus ....................................................................................................................... 5
2.1 Sopimuskoulutusten kohderyhmät ......................................................................................... 5
2.2 Työsuojelukoulutus .............................................................................................................. 11
3 Järjestökoulutus ...................................................................................................................... 13
3.1 SEMINAARIT.......................................................................................................................... 13

www.oaj.fi

Opetusalan Ammattijärjestö • OAJ, PL 20, 00521 Helsinki https://yhteydenotto.oaj.fi

23.3.2020

2 (21)

OAJ KOULUTTAA
1 Tietoa OAJ:n koulutuksista
KOULUTUS VAHVISTAA opetusalan edunvalvontaa ja järjestötoimintaa tukevia tietoja, taitoja ja
asenteita. OAJ:n koulutus jakautuu sopimuskoulutukseen ja järjestökoulutukseen.
Järjestömme koulutustarjonnasta valtaosa on suunnattu luottamusmiehille, alueasiamiehille, yhdistysten puheenjohtajille ja työsuojelutoimijoille. Sopimustilanteen vaatiessa OAJ järjestää sopimusneuvottelujen tueksi järjestövalmiustilaisuuksia.
OAJ tuottaa alueellisen ja paikallisen koulutuksen avuksi yhteysopettajamateriaalia, koulutusvideoita,
ohjeita valmistuvien opettajien infotilaisuuksien järjestämiseen. Lisäksi OAJ tarjoaa etäkoulutuksia mm.
Edustettavat jäsenet -sovelluksen käyttämisestä ja jäsenasioiden hoitamisesta.
Ilmoittautuminen syksyn 2020 koulutuksiin alkaa 24.4.2020.

1.1 Sopimuskoulutus
SOPIMUSKOULUTUKSELLA VAHVISTETAAN osallistujan tietämystä palvelussuhteen ehdoista,
virka- ja työsuhteesta sekä työelämän lainsäädännöstä. Koulutuksen tavoitteena on tehostaa jokaisen
sopimus- ja koulutusalan työsuojelu- ja yhteistoimintaa sekä työelämän laatua koskevien sopimusten
tulkintaa ja noudattamista. Sopimuskoulutusta ovat luottamusmies-, yhteistoiminta- ja työsuojelukoulutus. Sopimuskoulutus jakautuu perus- ja jatko-opintoihin. Sopimus- ja koulutusalakohtaisia tietoja voi
syventää OAJ:n järjestämillä neuvottelupäivillä.
Koulutus on tarkoitettu luottamusmiehille, puheenjohtajille, työsuojeluvaltuutetuille ja yhteistoimintaelimissä toimiville. Koulutusten kohderyhmät määritellään vuosittain JUKOn, OAJ:n ja työnantajien
neuvotteluissa. Sopimuskoulutukseen osallistuvalla on oikeus palkalliseen virkavapauteen tai
työlomaan työnantajan kanssa tehtyjen koulutussopimusten mukaisesti.

1.2 Järjestökoulutus
OAJ JÄRJESTÄÄ järjestökoulutuksena oppilaitosten ja päiväkotien johtajille sekä opetus- ja
sivistystoimenjohdolle koulutusta, jossa keskitytään johtajuuteen, johtajuuden haasteisiin ja
tulevaisuuden näkymiin. Lisäksi järjestetään toimiala- ja teemaseminaareja ajankohtaisista
koulutuspoliittisista- ja työelämäasioista.
Järjestökoulutuksen avulla ylläpidetään OAJ:n aktiivitoimijoiden valmiuksia toimia omassa alue-,
paikallis- tai opettajayhdistyksessä. Samalla lisätään tietoa järjestön linjauksista ja vahvistetaan
yhdistystaitoja. Monipuolisella koulutuksella pyritään lisäämään järjestön yhtenäisyyttä sekä
vastaamaan eri jäsenryhmien tarpeisiin.
OAJ maksaa osallistuville virkavapaudesta tai työlomasta aiheutuvat ansionmenetykset.
www.oaj.fi
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1.3 Koulutusten kustannukset
KOULUTUKSET OVAT OAJ:n jäsenille maksuttomia. Koulutukseen sisältyvät ohjelmaan merkityt
tarjoilut ja majoitus kahden hengen huoneessa. Yhden hengen huoneesta peritään lisämaksu, joka on
noin 50 euroa/yö. Keskustason koulutukset järjestetään pääsääntöisesti OAJ:n omissa tiloissa
Akavatalossa, Kellosilta 7, 00520 Helsinki.
OAJ kantaa oman vastuunsa kestävästä kehityksestä ja suosii julkisia kulkuvälineitä koulutuksiin
saavuttaessa. Ensisijaisesti matkat tehdään junalla, linja-autolla, metrolla, raitiovaunulla tai pitkän
matkan päästä lentokoneella. Taksin käyttö on mahdollista vain, jos julkista liikennettä ei ole
käytettävissä. Taksimatkoja ei korvata lentokentältä Helsingin keskustaan, Pasilaan tai takaisin
lentokentälle.
Oman auton käyttöön tulee turvautua vain silloin, kun se on tarkoituksenmukaisin matkustustapa,
julkista liikennettä ei ole käytettävissä tai autolla matkustaa useampi kuin yksi samaan tilaisuuteen
tulija. OAJ suosii kimppakyytejä. Mikäli yhteen suuntaan kuljettava matka on yli 100 kilometriä, on
auton käytöstä sovittava kurssisihteerin kanssa ennen koulutusta tai laskutettava matkakorvaus
edullisimman julkisen liikenteen matkalipun mukaisesti.
Pysäköintikulut korvataan edullisimman pysäköintivaihtoehdon mukaan (siinä tapauksessa, että on
OAJ:n linjan mukaiset edellytykset oman auton käytölle).
Sopimuskoulutuksissa OAJ laskuttaa työnantajalta kurssin jälkeen koulutussopimuksessa sovitut
ruokailu- ja kurssikustannukset. Sopimuskoulutukseen osallistuvalla on oikeus palkalliseen virkavapauteen tai työlomaan työnantajapuolen kanssa tehtyjen sopimusten mukaisesti.
Järjestökoulutuksessa OAJ maksaa virka- ja työvapaasta tai työlomasta aiheutuvat ansionmenetykset joko suoraan työnantajalle tai jäsenelle. Tästä sekä muista järjestelyistä on tarkempi selvitys
koulutusohjeessa.

1.4 Ilmoittautuminen koulutuksiin ja koulutukseen hakeutuminen
AVOIN HAKU -koulutukseen voivat ilmoittautua kaikki kohderyhmään kuuluvat osoitteessa
lex.oaj.fi. Avoin haku -koulutusten ilmoittautumisaika päättyy noin neljä viikkoa ennen koulutusta.
Kutsukursseille voivat ilmoittautua OAJ:ltä kutsun saaneet henkilöt. Kutsut lähetetään kutsuttaville
(tai yhdistyksen puheenjohtajalle, jos yhdistys voi määritellä osallistujan) noin viisi viikkoa ennen
koulutuksen alkamista.
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1.5 Koulutuksen vahvistus- ja peruutusehdot
ILMOITTAUTUMINEN KOULUTUKSIIN on sitova. Koulutukset ovat kokonaisuuksia, joten
kurssilaisen pitää olla läsnä koko koulutuksen ajan. Jos kurssilainen ei voi sitoutua koko ajaksi
koulutukseen, on järjestön kannalta parempi, että paikka annetaan varapaikalla olevalle henkilölle,
jolla on mahdollisuus olla läsnä koko koulutuksen ajan.
Koulutuksen peruutuksesta tulee aina ilmoittaa kurssisihteerille. Viimeinen kuluton peruutuspäivä
on seitsemän vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli osallistuminen perutaan tämän jälkeen,
OAJ perii 50 euron peruutusmaksun. Ilman peruutusta koulutuksesta poisjääneeltä veloitamme
koulutuksen todellisen hinnan.
Illallinen varataan kaikille ilmoittautuneille. Sen voi perua maksutta viikkoa ennen koulutusta, sen
jälkeen ravintolan peruutusmaksu on 50 euroa.
Kurssivahvistus lähetetään osallistujalle ilmoittautumisen päätyttyä, viimeistään kaksi viikkoa
ennen tilaisuutta.

1.6 Kurssipalaute
OAJ KERÄÄ kaikista koulutustilaisuuksista kurssipalautteen. Kehitämme jatkuvasti
koulutustoimintaa, joten jokaisen osallistujan antama kurssipalaute on erittäin tärkeä. Muista
vastata sähköiseen kyselyyn kurssin jälkeen ja kerro meille, missä onnistuimme hyvin ja missä
voisimme onnistua vielä paremmin.

1.7 Ajankohtaista tietoa koulutuksista
VIIMEISIMMÄT JA ajan tasalla olevat koulutustiedot löytyvät oaj.fi sivuilta, kohdasta Jäsenyys.
https://www.oaj.fi/jasenyys/
Muutoksiin on hyvä varautua. Avoin haku -koulutuksista ilmoitetaan Opettaja-lehdessä.
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2 Sopimuskoulutus
SOPIMUSKOULUTUKSESSA HENKILÖSTÖN edustajat saavat perusvalmiudet palkka- ja
palvelussuhdeasioissa. Koulutuksessa perehdytään mm. työ- ja virkaehtosopimuksiin, opetusalaan
liittyvään lainsäädäntöön, keskeisiin koulutuspoliittisiin asioihin, yhteistoiminta- ja osallistumisjärjestelmiin sekä työsuojeluun.

2.1 Sopimuskoulutusten kohderyhmät
OAJ MÄÄRITTELEE koulutussopimusten mukaisesti kaikille koulutuksille kohderyhmän, jonka
perusteella koulutukseen hakeudutaan tai kutsutaan. Sopimuskoulutusten kohderyhmään kuuluvat
ensisijaisesti luottamusmiestehtävissä toimivat pääluottamusmiehet, luottamusmiehet, paikallisyhdistysten puheenjohtajat sekä työsuojeluorganisaatiossa toimivat työsuojeluvaltuutetut ja työsuojelun 1. ja 2. varavaltuutetut. Lisäksi kutsuttuina saattavat olla varaluottamusmiehet, työsuojelutoimikuntien jäsenet, työsuojeluasiamiehet ja muissa mahdollisissa yhteistoimintatehtävissä
toimivat henkilöstön edustajat.
SOPIMUSTOIMINNAN JA TYÖLAINSÄÄDÄNNÖN PERUSOPINNOT (SOLA) 2020,
HELSINKI
Sopimustoiminnan ja työlainsäädännön perusopintojen tavoitteena on antaa hyvät perustiedot
oman sopimusalan edunvalvonta- ja sopimustoiminnasta, työlainsäädännön perusteista,
neuvottelutaidoista sekä järjestön rakenteesta. Koulutuksessa on erinomainen mahdollisuus
verkostoitua muiden opettajien edunvalvontaa hoitavien luottamushenkilöiden kanssa.
Sopimustoiminnan ja työlainsäädännön perusopinnot toteutetaan monimuoto-opetuksena, joka
sisältää kolme lähiopetusjaksoa sekä erilaisia yksilö- ja ryhmätehtäviä.
Kohderyhmä
Uudet pääluottamusmiehet, luottamusmiehet, varaluottamusmiehet sekä OAJ:n
paikallisyhdistysten puheenjohtajat, jotka eivät ole aiemmin suorittaneet edunvalvonnan
perusopintoja.
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SOPIMUSTOIMINNAN JA TYÖLAINSÄÄDÄNNÖN PERUSOPINNOT (SOLA)
SOLA 33 varhaiskasvatus (kaikki sopimusalat), osa 1

15.-16.1.

SOLA 33 varhaiskasvatus (kaikki sopimusalat), osa 2

26.-28.5.

SOLA 33 varhaiskasvatus (kaikki sopimusalat), osa 3

24.-25.9.

SOLA 34 yleissivistävä (kaikki sopimusalat), osa 1

20.-21.1.

SOLA 34 yleissivistävä (kaikki sopimusalat), osa 2

syksy 2020

SOLA 34 yleissivistävä (kaikki sopimusalta), osa 3

syksy 2020

SOLA 35 ammatillinen ja korkea-aste (kaikki sopimusalat) 22.-23.1.
osa 1
SOLA 35 ammatillinen ja korkea-aste (kaikki sopimusalat) 25.-27.5.
osa 2
SOLA 35 ammatillinen ja korkea-aste (kaikki sopimusalat) 16.-17.9.
Ilmoittautuminen
Sopimustoiminnan ja työlainsäädännön perusopinnot ovat avoin haku -koulutuksia, joihin
ilmoittaudutaan. Koulutukseen hyväksytylle lähetetään sähköinen vahvistus ennen koulutusta.
VUONNA 2019 ALKANEET SOPIMUSTOIMINNAN JA TYÖLAINSÄÄDÄNNÖN
PERUSOPINNOT (SOLA), OSA 3
SOLA 29 varhaiskasvatus, osa 3

10.-11.3.

SOLA 30 yleissivistävä, osa 3

syksy 2020

SOLA 31 yleissivistävä, osa 3

syksy 2020

SOLA 32 ammatillinen, osa 3

syksy 2020

Ilmoittautuminen
OAJ lähettää koulutuksen 3. osaan osallistuville kutsukirjeen.
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SOPIMUSTOIMINNAN JA TYÖLAINSÄÄDÄNNÖN JATKO-OPINNOT 2020, HELSINKI
Jatko-opinnot tarjoavat hyvän mahdollisuuden päivittää ja syventää aikaisempien edunvalvontakoulutusten asiasisältöjä sekä hankkia uusia neuvoja paikalliseen neuvottelutoimintaan. Toivottavaa on, että varhaiskasvatuksen täydennyskoulutukseen osallistuvat samalta työnantajalta
sekä pääluottamusmies että luottamusmies. Koulutukseen hakeutuvalta vaaditaan SOLA-opintojen
tai OAJ:n edunvalvonnan perusopintojen suorittamista.
Varhaiskasvatus
Kohderyhmä: pääluottamusmiehet, luottamusmiehet ja
varaluottamusmiehet, paikallisyhdistysten pj:t

7.-8.10.

Yleissivistävät (OVTES)
Kohderyhmä: pääluottamusmiehet ja luottamusmiehet,
paikallisyhdistysten pj:t

10.-11.11.

Ammatillinen ja korkea-aste
Kohderyhmä: pääluottamusmiehet ja
luottamusmiehet, paikallisyhdistysten pj:t

26.-27.11.

Ilmoittautuminen
Sopimustoiminnan ja työlainsäädännön jatko-opinnot ovat avoin haku -koulutuksia, joihin
ilmoittaudutaan itse. Etusijalla ovat henkilöt, jotka eivät ole aiemmin osallistuneet
täydennyskoulutukseen/jatko-opintoihin. Koulutukseen hyväksytylle lähetetään sähköinen
vahvistus ennen koulutusta.
PÄÄLUOTTAMUS-/LUOTTAMUSMIESTEN NEUVOTTELUPÄIVÄT
Pääluottamus- tai luottamusmiesten neuvottelupäivillä osallistuja voi päivittää sopimus- ja
koulutusalakohtaiset tiedot ajan tasalle sekä vahvistaa jäsenten edunvalvontaa hoitavaa
luottamusmiesverkostoa.
Neuvottelupäivät on kohdennettu sopimusala- ja koulutusalakohtaisesti. Luottamusmiesten
neuvottelupäiviä järjestetään valtakunnallisina ja alueellisina koulutuksina.
Kevään 2020 pääluottamusmiesten-/luottamusmiesten neuvottelupäivät järjestetään Webexkoulutuksina, kun neuvottelut ovat tulleet päätökseen.
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PÄÄLUOTTAMUSMIESTEN NEUVOTTELUPÄIVÄT 2020, HELSINKI
Yleissivistävä ja varhaiskasvatus
Kohderyhmä: suurten kuntien pääluottamusmiehet, paikallisyhdistysten pj:t

Webex- koulutus

Yleissivistävä ja varhaiskasvatus
Kohderyhmä: suurten kuntien pääluottamusmiehet, paikallisyhdistysten pj:t

21.-22.9.

Yleissivistävä ja varhaiskasvatus
Kohderyhmä: keskisuurten kuntien pääluottamusmiehet,
paikallisyhdistysten pj:t

28.-29.9.

Yleissivistävä ja varhaiskasvatus
Kohderyhmä: keskisuurten ja pienten kuntien
pääluottamusmiehet, paikallisyhdistysten pj:t

14.-15.9.

Yleissivistävä ja varhaiskasvatus
Kohderyhmä: keskisuurten ja pienten kuntien
pääluottamusmiehet, paikallis-yhdistysten pj:t

5.-6.10.

Ammatilliset oppilaitokset (kaikki sopimusalat)
Kohderyhmä: pääluottamusmiehet, paikallisyhdistysten
pj:t

3.-4.11.

Ammattikorkeakoulut
Kohderyhmä: pääluottamusmiehet, paikallisyhdistysten
pj:t

16.-17.11.

LUOTTAMUSMIESTEN NEUVOTTELUPÄIVÄT, KEVÄT 2020

Yleissivistävät, kunnat
OAJ Varsinais-Suomi ja
OAJ Satakunta

Helsinki

Webexkoulutus

Yleissivistävät, kunnat
OAJ Kanta-Häme ja OAJ Päijät-Häme

Helsinki

webexkoulutus

Yleissivistävät, kunnat
OAJ Pohjois-Pohjanmaa ja
OAJ Kainuu

Oulu

webexkoulutus
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Yleissivistävät, kunnat
OAJ Etelä-Savo, OAJ Etelä--Karjala ja OAJ Kymenlaakso

Helsinki

webexkoulutus

Yleissivistävät, kunnat
OAJ Pirkanmaa

Tampere

webexkoulutus

Yleissivistävät, kunnat
OAJ Pohjois-Savo ja OAJ Pohjois-Karjala

Kuopio

webexkoulutus

Yleissivistävät, kunnat
OAJ Lappi

Rovaniemi

webexkoulutus

Yleissivistävät, kunnat
OAJ Pääkaupunkiseutu, OAJ Uusimaa

Helsinki

webexkoulutus

Yleissivistävät, kunnat
OAJ Pohjanmaa ja OAJ Keski-Suomi

Helsinki

webexkoulutus

Taiteen perusopetus ja vapaa sivistystyö

Helsinki

webexkoulutus

Varhaiskasvatus

Helsinki

webexkoulutus

Ammatilliset

Helsinki

webexkoulutus

Ammattikorkeakoulut, yliopisto

Helsinki

webexkoulutus

Yleissivistävä, yksityiset, harjoittelukoulut, valtio

Helsinki

webexkoulutus

Ammatilliset

Helsinki

webexkoulutus

Varhaiskasvatus

Helsinki

webexkoulutus

Ilmoittautuminen
OAJ kutsuu osallistujat neuvottelupäiville.
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Kohderyhmä
Koulutus- ja sopimusalakohtaiset pääluottamusmiehet ja luottamusmiehet sekä heidän varajäsenensä, mikäli varsinaiset ovat estyneet. OAJ:n työnantajakohtaisten paikallisyhdistysten
puheenjohtajat ja alueasiamiehet valtakunnallisesti ja alueellisesti kohdennettuina.

YHTEISTOIMINNAN NEUVOTTELUPÄIVÄT 1.-2.12.2020
Koulutuksen tavoitteena on päivittää ja syventää paikallisten YT-toimijoiden yhteistoimintaosaamista
sekä antaa tukea yhteistoimintatehtävän asioiden hoitamiseen. Tilaisuudessa esitellään uusia hyviä
käytäntöjä ja toimintatapoja.
Kohderyhmä
Työsuojelun yhteistoimintahenkilöstö: työsuojeluvaltuutettu, työsuojelun 1. ja 2. varavaltuutetut,
sekä työsuojelutoimikunnan paikallisen yhteistoimintaelimen jäsenet ja varajäsenet.
Ilmoittautuminen
OAJ kutsuu osallistujat neuvottelupäiville.
ALUEELLISET YHTEISTOIMINNAN NEUVOTTELUPÄIVÄT
Alueelliset yhteistoiminnan neuvottelupäivät ovat OAJ:n alueyhdistysten vastuulla. OAJ ei hoida
neuvottelupäivien käytännön järjestelyjä. Lisätietoja tilaisuuksista saat omasta alueyhdistyksestäsi.

OAJ Uusimaa

Helsinki

19.3.

OAJ Pohjois-Pohjanmaa ja OAJ Kainuu

Rokua

23.-24.9.

OAJ Varsinais-Suomi ja OAJ Satakunta

Turku

1.-2.10.

OAJ Etelä-Savo, OAJ Kymenlaakso ja OAJ Etelä-Karjala

Kouvola

8.-9.10.

OAJ Lappi

Rovaniemi

19.-20.10.

OAJ Pohjanmaa ja OAJ Keski-Suomi

Seinäjoki

19.-20.10.

OAJ Kanta-Häme, OAJ Pirkanmaa ja OAJ Päijät-Häme

Hämeenlinna

2.-3.11.

www.oaj.fi
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OAJ Pääkaupunkiseutu

Helsinki

5.11.

OAJ Pohjois-Karjala ja OAJ Pohjois-Savo

Joensuu

5.-6.11.

2.2 Työsuojelukoulutus
TYÖSUOJELUN PERUSOPINNOT
Työsuojelun perusopinnot -opintokokonaisuuteen sisältyy kolme lähiopetusjaksoa sekä erilaisia yksilöja ryhmätehtäviä. Koulutuksen tavoitteena on, että työsuojelun yhteistoimintahenkilö ymmärtää
vuorovaikutuksen, työsuojelun ja yhteistoiminnan merkityksen työpaikan arjessa.
Koulutuksessa opastamme yhteistoimintahenkilöä tiedon hankkimisessa. Lisäksi annamme tukea,
uusia valmiuksia ja keinoja hoitaa yhteistoimintatehtävää. Kertaamme perustietoja työn turvallisuuteen
ja terveellisyyteen liittyvistä säännöksistä, laeista, sopimuksista ja suosituksista.
Kohderyhmä
Työsuojelun yhteistoimintahenkilöstö: työsuojeluvaltuutettu, työsuojelun 1. ja 2. varavaltuutetut,
työsuojelutoimikunnan tai vastaavan paikallisen yhteistoimintaelimen jäsenet ja varajäsenet.
TYÖSUOJELUN PERUSKURSSI (KAIKKI SOPIMUSALAT) OSAT 1, 2 JA 3
Ryhmä 1/2020, osa 1

27.-28.1.

Ryhmä 1/2020, osa 2

Syksy
2020

Ryhmä 1/2020, osa 3

26.-27.10.

Ilmoittautuminen
Työsuojelun perusopintojen 1. osa on avoin haku -koulutusta, johon hakeudutaan itse. Työsuojelun
perusopintojen 2. ja 3. osaan OAJ lähettää kutsun.

TYÖSUOJELUN JATKO-OPINNOT
Syksy 2020

www.oaj.fi
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Koulutuksen tavoitteena on syventää ja täydentää perusopinnoissa opittuja asioita sekä vahvistaa
työsuojelutoimijoiden asiantuntijaroolia ja osaamista työelämän laatua, tuloksellisuutta ja
työsuojelun yhteistoimintaa koskevissa asioissa. Koulutus sisältää yhteistoiminnallisia osuuksia.
Kohderyhmä
Työsuojelun perusopinnot suorittaneet työsuojelutoimijat.
Ilmoittautuminen
Työsuojelun täydennyskurssi on avoin haku -koulutusta, johon hakeudutaan itse.

TYÖSUOJELUN NEUVOTTELUPÄIVÄT, (KAIKKI SOPIMUSALAT), HELSINKI
Työsuojelun neuvottelupäivät, suuret organisaatiot

10.-11.2.

Työsuojelun neuvottelupäivät, pienet ja keskisuuret
organisaatiot

Syksy 2020

Työsuojelun neuvottelupäivät, pienet ja keskisuuret
organisaatiot

12.-13.11.

Neuvottelupäivillä voi päivittää ja täydentää perusopinnoissa hankittuja tietoja. Autamme
osallistujaa soveltamaan työsuojelukoulutuksessa käsiteltyjä asioita omassa työsuojelutehtävässä.
Koulutuksessa käsitellään myös työpaikkakohtaisia haasteita ja hyviä toimintatapoja.
Kohderyhmä
Työsuojelutoimijat
Ilmoittautuminen
OAJ kutsuu osallistujat neuvottelupäiviin.
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3 Järjestökoulutus
3.1 SEMINAARIT
OAJ JÄRJESTÄÄ vuosittain säännöllisesti teema- ja alakohtaisia pedagogisia seminaareja, joissa
käsitellään alaan liittyviä ajankohtaisia asioita. OAJ kutsuu osallistujat seminaareihin.

AMMATILLINEN JA SIVISTYKSEN SEMINAARI 17.-18.4.2020 (PERUTTU)
HELSINKI
Tavoite
Tietoisuuden lisääminen ja viestinnän vahvistaminen koko ammatillisen koulutuksen ja
vapaansivistystyön tarjoamista koulutus- ja ohjausmahdollisuuksista jatkuvan oppimisen polulla.
Ammatillinen koulutuskokonaisuus ja vapaa sivistystyö vahvistaa alueen elinvoimaa ja tarjoaa
moninaiset opiskelumahdollisuudet kaikkiin elämän vaiheisiin.
Kohderyhmä
Ammatillisen toisen asteen, ammattikorkeakoulutuksen ja vapaan sivistystyön aktiiviset jäsenet ja
ensimmäisenä päivänä myös sidosryhmien kutsutut edustaja
Ilmoittautuminen
OAJ lähettää kutsun seminaariin.

KOULUTUSPOLITIIKAN SUUNTA 20.-21.3.2020 (PERUTTU)
Tavoitteena on antaa osallistujille käsitys siitä, kuinka oppivelvollisuutta ollaan maan hallituksen
toimesta uudistamassa, mitä eri tahot uudistuksesta ajattelevat ja mitkä ovat OAJ:n kannat asiaan.
Keskeisenä näkökulmana uudistuksen mahdolliset vaikutukset esimiesten ja opettajien työhön.
Kohderyhmä
OAJ:n keskeiset sidosryhmät ja aktiivitoimijat
Ilmoittautuminen
OAJ lähettää kutsun seminaariin.
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PEDAGOGISTEN OPETTAJAJÄRJESTÖJEN EDUSTAJISTON POE:N SEMINAARIT,
HELSINKI
POE kevätseminaari 27.-28.3.
POE syysseminaari 30.-31.10.
OAJ järjestää POEn ohjesäännön mukaisesti kaksi pedagogisten opettajajärjestöjen seminaaria
ajankohtaisista koulutuspoliittisista asioista. Seminaarin tavoitteena on käydä keskustelua
opettajan työstä. Aiheeseen johdattelevat asiantuntijoiden ajankohtaiset katsaukset meneillään
oleviin kehittämistoimiin ja opettajan työn muuttumiseen. Lisäksi on mahdollisuus saada tietoa
meneillään olevista koulutuspoliittista uudistuksista ja käydä asioista keskustelua.
Kohderyhmä
OAJ:n pedagogisten opettajajärjestöjen nimeäminä kaksi edustajaa tai jäsenjärjestö.
Ilmoittautuminen
OAJ kutsuu osallistujat koulutukseen.

YLIOPISTOSEMINAARI 27.-28.11.2020, HELSINKI
OAJ:n ja YLL:n yhteistyössä järjestämillä yliopistopäivillä käsitellään ajankohtaisia
koulutuspoliittisia ja edunvalvontaan liittyviä yliopistoasioita sekä edistetään yhteiskunnallista
vuorovaikutusta ja tehdään opetusalaa tunnetuksi päättäjien ja vaikuttajien keskuudessa.
Kohderyhmä
Yliopiston opettajat, lehtorit, yliopistolehtorit ja sidosryhmien edustajat.
Ilmoittautuminen
OAJ kutsuu osallistujat koulutukseen.
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VARHAISKASVATUSSEMINAARI 2.-3.10.2020,
HELSINKI
Seminaarin tavoitteena on varhaiskasvatuksen koulutuspoliittisen edunvalvonnan kehittäminen
valtakunnallisesti ja paikallisesti sekä koulutuspoliittisen keskustelun ja opettajan roolin
vahvistaminen varhaiskasvatuksessa alue- ja paikallistasolla.
Kohderyhmä
OAJ:n alue- ja paikallistason toimijat (1–2 hlöä/yhdistys),jotka vastaavat varhaiskasvatuksen
koulutuspoliittisesta edunvalvonnasta.

YSIN VALTUUSTORYHMÄN SEMINAARIT 14.-15.4 (PERUTTU), 29.-30.10.,
HELSINKI

3.2 ESIMIESTEN NEUVOTTELUPÄIVÄT, SYKSY 2020, HELSINKI
OAJ JÄRJESTÄÄ esimieskoulutusta oppilaitosten esimiehille ja johdolle sekä opetus- ja
sivistystoimenjohtajille ja päiväkotien johtajille. Tämän lisäksi omana koulutuksenaan järjestetään
koulutus kaikkien sopimusalojen uusille esimiehille ja johtajille.
Koulutuksen tavoitteena on antaa ajankohtaista tietoa virka- ja työehtosopimuksista, esimiesten
asemasta, tehtävistä, vastuusta sekä lainsäädännöstä.
Kohderyhmä
Esimiestehtävissä toimivat OAJn jäsenet.

Esimiesten neuvottelupäivät, varhaiskasvatus

17.-18.9.

Esimiesten neuvottelupäivät, yleissivistävä

23.-24.9.

Esimiesten neuvottelupäivät, ammatillinen

8.-9.10.

Esimiesten neuvottelupäivät, uudet esimiehet

28.-29.10.
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Ilmoittautuminen
Koulutus on avoin haku -koulutusta, johon ilmoittaudutaan OAJ:n jäsensivuilla. Koulutukset
täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

3.3 JÄRJESTÖKOULUTUS
JÄRJESTÖTOIMIJAT, HELSINKI
Aluetoimijoiden neuvottelupäivät
Kohderyhmä: alueasiamiehet, alueyhdistysten
puheenjohtajat ja
yksi varapuheenjohtaja (laajempi)

5.-6.2.

Aluetoimijoiden neuvottelupäivät
Kohderyhmä: Uudet aluetoimijat

26.10.

Aluetoimijoiden neuvottelupäivät
Kohderyhmä: alueasiamiehet ja alueyhdistysten
puheenjohtajat

27.-28.10.

Valtakunnallisten yhdistysten viestijöiden
neuvottelupäivät
Alueviestijöiden neuvottelupäivät
Kohderyhmä: alueyhdistysten tiedottajat
Alueellisten koulutusvastaavien
neuvottelupäivät
Kohderyhmä: alueyhdistysten koulutusvastaavat

12.3.
2.-3.11
25.-26.11.

PUHEENJOHTAJIEN NEUVOTTELUPÄIVÄT, HELSINKI

Puheenjohtajien neuvottelupäivillä käydään läpi ajankohtaisia edunvalvonta- ja järjestöpoliittisia
asioita, kuten OAJ:n järjestörakennetta, yhdistysten taloutta, viestintää, yhdistystoiminnan
tehostamista, koulutuspoliittisen edunvalvonnan vahvistamista sekä OAJ:n yhdistysoppaan
materiaalien hyödyntämistä.

Puheenjohtajien neuvottelupäivät, suuret yhdistykset

14.-15.1.

Puheenjohtajien neuvottelupäivät, pienet ja keskisuuret
yhdistykset

22.-23.1.
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Puheenjohtajien neuvottelupäivät, ammatilliset
yhdistykset

29.-30.1.

Puheenjohtajien neuvottelupäivät, uudet puheenjohtajat

3.-4.2.

Kohderyhmä
OAJ:n paikallisyhdistysten puheenjohtajat.
Ilmoittautuminen
OAJ kutsuu osallistujat neuvottelupäiville.

JÄRJESTÖAKATEMIA, OSAT 1 JA 2
Pitkäkestoinen järjestötoiminnan peruskoulutusohjelma, jonka tavoitteena on luoda edellytyksiä ja
käytännön valmiuksia edunvalvontayhdistysten menestyksekkääseen johtamiseen, auttaa
suunnittelemaan ja kehittämään yhdistysten toimintaa sekä innostaa jäseniä aktiiviseen toimintaan.

Järjestöakatemia osa 1
Kohderyhmä: paikallisyhdistysten toimijat

1.-2.9.

Järjestöakatemia osa 2
Kohderyhmä: paikallisyhdistysten toimijat

24.-25.11.

Järjestöakatemian osat 3 ja 4 järjestetään vuonna 2021
Kohderyhmä
OAJ:n paikallisyhdistysten johtotehtävissä toimivat henkilöt.
Ilmoittautuminen
Avoin haku -koulutusta, johon hakeudutaan itse. Koulutettavat valitaan hakemusten perusteella.
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SOOLIN JÄRJESTÖKURSSIT 8.-9.2., HELSINKI
OAJ järjestää vuosittain kaksi järjestökurssia yhteistyössä Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto
SOOL ry:n kanssa. Järjestökurssien tavoitteena on perehdyttää ja kouluttaa opettajaksi opiskelevia
yhdistystoimintaan. Järjestötoiminnan perusteisiin keskittyvä kurssi on suunnattu uusille SOOLin
jäsenyhdistysten aktiivitoimijoille. Toisella kurssilla keskitytään yhdistystoiminnan kehittämiseen ja
ajankohtaisiin opettajankoulutuksen sisältöalueisiin. Järjestökurssit ovat SOOLin jäsenmaksun
maksaneille osallistujille maksuttomia.

Kohderyhmä
SOOLin jäsenyhdistysten aktiivitoimijat. Jokainen SOOLin jäsenyhdistys voi lähettää järjestökurssille
2–3 osallistujaa.
Ilmoittautuminen
OAJ kutsuu osallistujat koulutuksiin.

ALUEELLISET NUORI OPETTAJA (NOPE) -KOULUTUKSET
NOPE-koulutus on OAJ:n valtakunnallisesti organisoimaa alueellisesti toteutettua koulutusta.
Koulutuksia järjestetään kymmenellä alueella kaksi kertaa vuodessa kaksipäiväisinä koulutuksina.
Kevään kurssit järjestetään maalis–huhtikuussa ja syksyn kurssit syys–marraskuussa. Koulutus on
kaikille opettajaryhmille yhteistä.
Kurssien vetäjinä ovat OAJ:n alueelliset NOPE-kouluttajat, jotka itse ovat nuoria opettajia. Palkkaasioissa koulut-tajina ovat usein OAJ:n paikalliset aktiivitoimijat.
Kohderyhmä
Nuori opettaja, alle 35-vuotias tai alle 5 vuotta opetustyössä toiminut OAJ:n jäsen. SOOLin
valmistumassa olevat jäsenet voivat osallistua kurssille, jos kurssilla on tilaa.
Ilmoittautuminen
Kurssille otetaan mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä 26 osallistujaa. Viimeinen
ilmoittautumispäivä on 3 viikkoa ennen koulutusta. Oma alueesi määräytyy työpaikan sijainnin
mukaan. NOPE-koulutukseen voi osallistua vain kerran. Ilmoittautumisen alkamisajankohta
kerrotaan myöhemmin Opettajassa sekä oaj.fi-sivujen OAJ kouluttaa -sivuilla.
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NOPE-KOULUTTAJIEN KOULUTUKSET
9.-10.11.2020 HELSINKI
20.-21.8.2020, HELSINKI
Koulutusten tavoitteena on vahvistaa NOPE-koulut-tajien valmiuksia suunnitella ja toteuttaa
NOPE-koulutuksia sekä päivittää kouluttajien tietoja OAJ:n asioista. Koulutuksissa on mahdollista
suunnitella tulevia NOPE-koulutuksia yhdessä kouluttajaparinsa kanssa sekä vaihtaa kokemuksia
muiden alueiden NOPE-kouluttajien kanssa. OAJ kouluttaa NOPE-kouluttajia kaksi kertaa
vuodessa.
Kohderyhmä
OAJ:n alueelliset NOPE-kouluttajat.
Ilmoittautuminen
OAJ kutsuu osallistujat koulutuksiin.
ALUEELLISET JA PAIKALLISET KOULUTUKSET SEKÄ OAJ:N KOULUTUSMATERIAALI
OAJ:n valtakunnalliset piirit ja yhdistykset sekä alue- ja paikallisyhdistykset järjestävät jäsenilleen
monipuolista koulutusta. Alueellisesti ja paikallisesti järjestettyjä koulutuksia ovat esimerkiksi
yhteysopettajakoulutukset, taloudenhoitajakoulutukset ja valmistuvien opettajien infotilaisuudet.
Lisätietoja tilaisuuksista saat koulutuksen järjestäjän kotisivuilta tai toimijoilta.
Kohderyhmä
OAJ:n alueyhdistysten koulutuksista vastaavat henkilöt.
Ilmoittautuminen
OAJ kutsuu osallistujat koulutukseen.

YHTEYSOPETTAJAKOULUTUS
Yhteysopettajakoulutuksia järjestävät OAJ:n alue- ja paikallistason toimijat.
OAJ on tehnyt yhdistysten koulutuksia varten yhteysopettajan tietopaketin, jota voi tilata OAJ:stä
sähköpostilla: toimistopalvelut@oaj.fi. Yhdistykset voivat tilata tietopakettia lähetettäväksi oman
yhdistyksen yhteysopettajille. OAJ-areenan yhdistykset-sivun Yhdistysoppaasta löytyy materiaalia
yhteysopettajakoulutukseen.
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VALMISTUVIEN INFOT
Opettajankoulutuspaikkakunnilla järjestetään keväisin OAJ-infoja valmistuville opiskelijoille.
Infojen tarkoitus on antaa työelämään siirtyville opettajille ajankohtaista tietoa työnhausta,
palkkauksesta, OAJ:hin liittymisestä, jäseneduista sekä paikallisyhdistyksen toiminnasta.
Tilaisuuksien järjestäjinä toimivat OAJ:n alueyhdistykset yhteistyössä Suomen Opettajaksi
Opiskelevien Liitto SOOL ry:n ja OAJ:n paikallisyhdistyksen kanssa (niissä maakunnissa, joiden
alueelta valmistuu opettajia). Päävastuu valmistuvien infon järjestämisestä on alueyhdistyksillä.
Lisätietoa oman alueen valmistuvien infoista saa SOOLin jäsenyhdistykseltä tai OAJ:n
alueyhdistykseltä.
MUIDEN TOIMIJOIDEN KOULUTUS OAJ:N JÄSENILLE
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO järjestää luottamusmieskoulutusta jukolaisille
luottamusmiehille.
JUKOn koulutuksista löydät lisätietoja www.juko.fi.
OAJ:n yhdistysten toimijat voivat osallistua Akavan ja STTK:n yhteisen koulutusorganisaation, TJS
Opintokeskuksen, koulutuksiin. TJS Opintokeskus tarjoaa myös taloudellista tukea OAJ:n
yhdistysten omien koulutusten järjestämiseen. TJS:n koulutusesitteen sekä lisätietoja TJS:n
koulutuksista ja TJS-tuesta löydät osoitteesta www.tjs-opintokeskus.fi.

www.oaj.fi

Opetusalan Ammattijärjestö • OAJ, PL 20, 00521 Helsinki https://yhteydenotto.oaj.fi

