
MEDLEMSGUIDE / UNDERVISNINGSSEKTORNS FACKORGANISATION OAJ   

MEDLEMSKAP  
LÖNAR SIG! 



Kontakta oss
Kontakta oss gärna med formulären på 
yhteydenotto.oaj.fi.  
Formulären finns även på svenska. 

Du kan också ringa våra avgiftsfria 
servicenummer. 
Medlemsuppgifter och -avgifter: 
0800 418 401
Anställningsvillkor: 0800 418 402
Rättsskydd: 0800 418 403 

Kontakta Lärarnas Arbetslöshetskassa direkt  
i frågor om inkomstrelaterad dagpenning 
och exempelvis alterneringsledighet.  
Läs mera på opetk.fi.

Bli medlem! 
→ oaj.fi/sv/medlemskap/bli-medlem

Om du behöver hjälp med att fylla  
i medlemsansökan ska du vända dig 
till OAJ:s lärarombud eller ringa vår 
medlemsservice 0800 418 401.

Läs, delta & följ oss: 
→ oaj.fi/sv
→ opettaja.fi
→ Facebook / Twitter / Instagram @oajry

OAJ:s tjänster i fickan 
Ladda ner OAJ-appen i telefonen. Då har du  
mobilmedlemskortet i fickan och genvägar  
till info och tjänster.  
Läs mera: oaj.fi/sv/oaj-app
Ladda ner: app.oaj.fi
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2. Vi bevakar dina intressen 

3. Trygghet i ett  
föränderligt arbetsliv

4. Yrkesmässigt  
rättsskydd 

5. Vi påverkar beslut inom 
sektorn för utbildning, 
fostran och forskning

6. Utbildning och info  
om vår bransch

7. Försäkringar och  
förmåner för fritiden

8. Delta och påverka

9. Lärarstuderande

10. Medlemsuppgifter  
och -avgifter

Innehåll 

� 
I OAJ har vi 
möjlighet att 
påverka och 
tillsammans 
är vi starka. 
Lärarna är 
inte alltid 
samstämmiga 
och därför behövs en 
intresseorganisation för att uppnå 
gemensamma ståndpunkter. I OAJ 
definierar medlemmarna tillsammans 
linjerna i olika intressefrågor. Vår 
uppgift är att hitta en gemensam 
riktning och kompromiss. På så sätt 
kan vi sätta saker i skick.”

Thang Nguye
specialklasslärare, OAJ-medlem
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SOM MEDLEM i fackorganisationen får du stöd och trygghet i arbetslivet. 
Du är inte ensam när du behöver råd eller hjälp för du backas upp av en 
gemenskap med fler än 116 000 medlemmar. 

OAJ:s medlemmar är proffs inom utbildning, fostran och forskning, 
allt från småbarnspedagogik till vuxenutbildning. Undervisningssektorns 
Fackorganisation OAJ tar tillvara medlemmarnas intressen och är landets 
enda fackorganisation som förhandlar om lärarnas anställningsvillkor. 
Tack vare den höga fackliga organisationsgraden gör OAJ sig hörd i beslut 
som gäller utbildning. Vi fungerar alltid enligt organisationens värderingar; 
rättvist, öppet och ansvarsfullt.  

Din viktigaste medlemsförmån är den fackliga intressebevakningen. 
Förtroendemän, föreningsaktiva, arbetarskyddsfullmäktige och andra 
sakkunniga stödjer medlemmarna även i svåra situationer. Dessutom har 
du många andra medlemsförmåner. 

OAJ är fackorganisationen för alla proffs inom utbildning, fostran och 
forskning. Tillsammans är vi starka. 

① Medlemskap lönar sig

�
Tillsammans är vi starka. 
Läs mera om varför OAJ-
medlemskap lönar sig: 
→ oaj.fi/sv/medlemskap

Vad har OAJ och andra 
fackförbund åstadkommit? 
→ oaj.fi/sv/resultat
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OAJ FÖRHANDLAR om löner, arbetstider och andra anställningsvillkor för 
proffsen inom utbildningssektorn. Bland OAJ:s viktigaste uppgifter är att 
trygga och utveckla anställningsvillkoren och övervaka att avtalen följs i 
hela landet. 

Vi följer också upp hur medlemmarnas löne- och arbetstidssystem 
fungerar. Vi utbildar förtroendemän och svarar på medlemmarnas 
frågor om bland annat löner, arbetstider, studie- och familjeledigheter, 
arbetssökning och uppsägning.  

OAJ ställer upp för medlemmarna om permittering eller 
resursminskning hotar. Med en stark och sammansvetsad motpart har 
arbetsgivaren svårt att ställa oskäliga krav på de anställdas flexibiltet. 

Medlemmarna får råd och hjälp av lokala förtroendemän och vid behov 
av OAJ-kansliets specialsakkunniga i arbetsmarknadsfrågor.  
I arbetslivsguiden på oaj.fi finns diger information för dig i arbetslivet; till 
exempel löneräknare och arbetsavtalsmall. 

② Vi bevakar dina intressen  

Läs om anställnings-
villkor och hjälp i 
problemsituationer: 
→ oaj.fi/sv/
arbetslivsguiden

�
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OVÄNTADE SITUATIONER uppstår i arbetslivet och då kan du behöva 
goda råd och trygghet. Som OAJ-medlem får du hjälp av våra kunniga 
på lokal, regional och riksomfattande nivå. Ta reda på vem som är din 
förtroendeman och arbetarskyddsfullmäktige. Fråga lärarombudet eller 
lokalföreningen! Du kan också vända dig till OAJ:s sakkunniga med ditt 
ärende. 

Arbetsgivaren ansvarar för en sund och säker arbetsmiljö, för 
jämställdhet och välbefinnande i arbetet. 

Arbetstagaren är i sin tur skyldig att meddela närmaste chefen om 
hen upptäcker brister i arbetsförhållandena eller upplever hot eller 
våldssituationer. Det är viktigt att meddela om missförhållanden till 
arbetarskyddsfullmäktige som ger dig handledning och stöd.  

Kom ihåg att göra en arbetarskyddsanmälan så snart som möjligt 
efter det inträffade. I OAJ:s arbetslivsguide får du mera information om 
arbetarskyddet och hur du gör en anmälan. 

Medlemskap i Lärarnas arbetslöshetskassa ingår i OAJ:s medlemsavgift. 
Lärarnas a-kassa är insatt i utbildningssektorns särdrag. 

③ Trygghet i ett 
föränderligt 
arbetsliv

Info:
→ oaj.fi/sv/
arbetslivsguiden/
arbetarskydd
→ oaj.fi/sv/
arbetslivsguiden/
arbetshalsa
→ yhteydenotto.oaj.fi 
(klicka SV)
→ opetk.fi

�
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Förtroendemannen
⊲ arbetstid och lön
⊲    anställningsvillkor
⊲    tjänst- och arbetsledigheter 
⊲    personaladministration och 
 arbetsledning 
⊲    väsentliga förändringar  
 i arbetet 
⊲    visstidsanställning
⊲    varning och anmärkning
⊲    uppsägning och permittering 

Arbetarskyddsfullmäktige
⊲ spelregler för arbetssäkerhet 
 och arbetshälsa 
⊲  synpunkter på företags- 
 hälsovården
⊲ arbetsbelastning
⊲  arbetshälsa
⊲  förändringar i arbetet eller 
 arbetsförhållandena som  
 påverkar hälsan eller  
 säkerheten

OAJ:s lokalförening eller  
annan medlemsförening
⊲ resurser för utbildning  
 och fostran
⊲    lokala utbildningsfrågor
⊲    initiativ till att utveckla  
 OAJ:s verksamhet
⊲    föreningsverksamheten
⊲    medlemsfrågor
⊲    nedläggning av skolor

Har du råkat i en knepig arbetssituation? Kontakta i första hand 
din närmaste chef. I frågor som gäller föreningsverksamheten eller 
medlemskapet ska du vända dig till OAJ:s lärarombud på arbetsplatsen. 

Hjälp i problemsituationer 

BE OM HJÄLP IFALL SITUATIONEN
INTE LÖSER SIG: 
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LÄROANSTALTEN ELLER skolan ansvarar för att lärmiljön är psykiskt och 
fysiskt trygg. 

Om olyckan är framme kan läraren eller chefen ställas till svars. 
Vårdnadshavarna kan ta ärendet till domstol till exempel i syfte att få 
skadestånd. Domstolen avgör skuldfrågan och det är långt bevisningen 
som är avgörande.  

Vid allvarliga fall kan konsekvenserna bli uppsägning, varning, 
skadestånd eller straffrättsliga påföljder för läraren. Vanligen är det 
utbildningsanordnaren som bär skadeståndsansvaret, så i första hand är 
det arbetsgivaren som betalar skadeståndet. 

När du har varit medlem i OAJ i sex månader har du en 
giltig rättsskyddsförsäkring. Den täcker dina och motpartens 
rättegångskostnader enligt försäkringsvillkoren i tvistemål som gäller 
arbetet inom sektorn för utbildning och fostran. 

Rättsskyddstjänsterna omfattar också rådgivning i andra 
arbetsrelaterade juridiska frågor inom utbildningssektorn, till exempel 
ansvars- eller upphovsrättsfrågor. 

④ Yrkesmässigt 
rättsskydd
 

Bra försäkringar och juridisk 
rådgivning ger dig trygghet. 
→ oaj.fi/sv/
medlemsformaner

�
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OAJ:S MÅL är att göra Finland till världens bästa plats för undervisning, 
lärande och forskning. För att förverkliga vår framtidsvision påverkar vi 
utbildningspolitiska beslut på många sätt; allt från beredningsfasen framåt. 

Vi uppmärksammar frågor som är angelägna för lärarna och främjar lärarnas 
ställning i utbildningsreformer. Medlemmarnas åsikter är viktiga och genom OAJ 
får du din röst hörd i beslutsfattandet som gäller ditt arbete.  

När utbildningen utvecklas i Finland har de olika aktörerna ofta många 
gemensamma mål, men OAJ är den enda som tar tillvara intressena för 
utbildningssektorns proffs.  

Vårt mål är att lärararbetet alltid får tillräckliga resurser när 
reformer ska genomföras och att lärarnas arbetsplatser bevaras. 
Lärardimensioneringen i lagen om småbarnspedagogik och lärarbehörigheten 
i yrkesutbildningsreformen är ett par exempel på resultat av OAJ:s 
påverkansarbete. 

OAJ är också en internationellt erkänd utbildningspåverkare. Tack vare OAJ:s 
breda medlemskår har vi betydande prestige vid beslutsborden.  

OAJ är en ansvarsfull intressebevakare och därför ses vi som en pålitlig 
aktör. Det här bidrar till att medlemmarnas intressen bättre kan tillgodoses när 
beslut som gäller utbildning, fostran och forskning tas.  

⑤ 
Vi påverkar beslut inom 
sektorn för utbildning, 
fostran och forskning

Läs mera om OAJ:s 
påverkansarbete: 
→ oaj.fi/sv/ipolitiken

�
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OAJ:S UTBILDNINGAR ger bättre färdigheter att bevaka de fackliga intressena 
och stärker organisationsverksamheten och yrkesidentiteten.  

OAJ:s sakkunniga vid kansliet utbildar förtroendemän, föreningsordförande, 
arbetarskyddspersoner och OAJ-aktiva på det lokala, regionala och 
riksomfattande planet. Det blir allt vanligare med distansutbildningar och 
webbinarier, vilket ökar utbildningsutbudet för alla medlemmar.  

Det är en stor förändring att börja i arbetslivet och läraryrket. Våra populära 
NOPE-utbildningar riktar sig till lärare i början av karriären. Målgruppen är lärare 
som har varit i yrket i mindre än fem år eller som är under 35 år. NOPE kommer 
från finskans ’nuori opettaja’, ung lärare. 

OAJ:s medlemsföreningar ordnar utbildning för sina egna föreningsaktiva 
och medlemmar. De lokala och regionala kurserna riktar sig till alla 
ifrågavarande föreningsmedlemmar. Utbildning är en viktig medlemsförmån.  

På oaj.fi finns mycket information för alla proffs inom utbildning, fostran 
och forskning. Bekanta dig med arbetslivsguiden som har aktuell information 
om avtal, arbetstider, lön, semester och vikariat. 

OAJ utbildar 
förtroendemän och lärare 
i början av karriären: 
→ oaj.fi/sv/
medlemskap/oaj-
utbildar
→ oaj.fi/nope

�

⑥ 
Utbildning och info  
om vår bransch
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⑦ 
Försäkringar och 
förmåner för fritiden

→ oaj.fi/sv/medlemsformaner → turva.fi/oaj → memberplus.fi

Ömsesidiga Försäkringsbolaget Turva
www.turva.fi • tfn 01019 5110

I mobilappen TaskuTurva bär du alltid 
med dig det försäkringsskydd som ditt 
fackförbund erbjuder och reseförsäk-

ringskortet. Via sökfunktionen hittar du 
kontaktuppgifterna till närmaste vårdan-

stalt och en pålitlig läkare utomlands. 
Trevlig resa! 

Ladda ned mobilappen TaskuTurva 
(på finska) i Google Play–butiken eller i  

App Store. Läs mer på: turva.fi/taskuturva

TaskuTurva – 
försäkringsskyddet finns  

med dig var du än är

DU SOM är medlem har en fortlöpande resenär-, resgods- och reseansvars- 
och olycksfallsförsäkring för fritiden i Turva. Resenärförsäkringen gäller även 
medresande barn under 20 år (egna barn och barnbarn, makas/makes barn 
samt barn som stadigvarande bor i samma hushåll med den försäkrade) samt 
medresande nära anhöriga som stadigvarande bor i samma hushåll som du. 
Organisationsförsäkringen ersätter person- och sakskador om något händer 
när du deltar i OAJ:s tillställningar.

Som medlem erbjuds du många förmåner för semester och rekreation; till 
exempel av Holiday Club, hotellkedjor, rederier och många företag.

Danske Bank erbjuder fördelaktiga bolån och investeringstjänster. 
St1 ger rabatt på bränsle. Många förlag ger medlemsrabatt på 
tidningsprenumerationer och bokbeställningar.

Också din lokal- och regionalförening kan ha egna medlemsförmåner för 
fritid och evenemang.

När du är medlem i OAJ hör du till Akava. Bekanta dig med Akavas 
medlemsförmåner i Member+. Logga in för att få tillgång till förmånerna.

 Försäkringar, rabatter och andra förmåner:
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OAJ ARBETAR för att stärka och öka delaktighet och växelverkan. Vi 
kartlägger medlemmarnas åsikter och beaktar önskemål då verksamheten 
planeras. Medlemmarna inbjuds ofta med i våra projekt. Följ aktivt med våra 
kommunikationskanaler för att veta vad som är på gång och hur du kan 
delta!

OAJ:s viktigaste beslut fattas av medlemmar från olika delar av landet. 
Alla lärargrupper har representanter i till exempel OAJ:s fullmäktige 
och styrelse. Du påverkar bäst genom att delta i den egna föreningens 
verksamhet. Det behövs också aktiva lärare på nationell nivå. Vårt mål är att 
få flera lärare att ställa upp i OAJ:s fullmäktigeval och att aktivera väljarna. 
En fullmäktigeledamot är en påverkare i nyckelroll!

OAJ förbättrar lärarnas ställning och stärker fackliga rättigheter i 
världen. Vi har solidaritetsarbete och utvecklingssamarbete i Afrika 
med bland andra Education International och Finlands Fackförbunds 
Solidaritetscenter SASK. OAJ:s medlemmar är välkomna med i 
solidaritetsarbetet. 

⑧ 
Delta och påverka 

Du som är medlem kan 
påverka för att förbättra 
lärarnas ställning:
→ oaj.fi/sv/fullmaktige
→ oaj.fi/sv/vi-gor-gott

�
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LÄRARSTUDERANDE KAN under studietiden gå med i Finlands 
Lärarstuderandes Förbund, SOOL. Förbundet bevakar de studerandes 
intressen på det riksomfattande planet, ordnar kurser och förenar 
alla blivande lärare. Den som inte har möjlighet att höra till en 
medlemsförening ansluter sig direkt som personmedlem i förbundet. 

En studerandemedlem har samma medlemsförmåner som en ordinarie 
OAJ-medlem, frånsett arbetslöshetsskyddet. Dessutom har SOOL egna 
förmåner.

Info om medlemskap i a-kassan, vikariat, arbetssökning och om 
övergången till arbetslivet finns på sool.fi och oaj.fi. En studerande som 
har ett lärarvikariat för minst en termin kan bli medlem i OAJ. När en 
studerandemedlem blir ordinarie medlem i OAJ, upphör medlemskapet 
automatiskt i studerandeorganisationen. Medlemsförmånerna och 
eventuellt medlemskap i a-kassan fortsätter oavbrutet. 

Finlands Svenska Lärarstuderandes Förening FSLS är föreningen 
för dem som studerar på svenska till ämneslärare, klasslärare eller 
speciallärare. 

För lärarstuderande
→ sool.fi
→ Facebook/Twitter/
Instagram: @sool_ry
→ oaj.fi/sv/
arbetslivsguiden/
karriarguide

�

⑨ 
Lärarstuderande
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KOM IHÅG att uppdatera dina medlemsuppgifter i OAJ:s medlemsregister. 
Vår medlemsservice får inte automatiskt meddelande om du till exempel 
byter adress, e-postadress eller arbetsgivare, så du ska själv ändra 
uppgifterna. 

När kontaktuppgifterna är i skick får du våra elektroniska medlemsbrev 
med organisationsnytt och aktuella medlemsförmåner. Logga in till Egna 
uppgifter på oaj.fi/sv och försäkra dig om att dina uppgifter är korrekta i 
vårt register. Du kan samtidigt kontrollera att din medlemsavgift är betald.

Medlemsavgiften är i medeltal 1,2 procent på den beskattningsbara 
totallönen och varierar lite beroende på föreningsavgifterna. Du betalar 
nedsatt medlemsavgift om du till exempel är föräldra- eller studieledig. 

Medlemsavgiften ska betalas i tid för att medlemsförmånerna ska 
gälla. Det är också en förutsättning för utbetalning av inkomstrelaterad 
dagpenning. Om arbetsgivaren tar ut medlemsavgiften på lönen ska du 
kontrollera löneintyget för att se att avgiften dras av. Om avgiften   
är obetald, ska du snabbt sköta betalningen eller kontakta vår 
medlemsservice. 

Medlemsuppgifter  
och -avgifter

 

10

Kolla att dina uppgifter 
är uppdaterade och att 
medlemsavgiften är 
betald:
→ oaj.fi/sv/
egnauppgifter
→ oaj.fi/sv/
medlemsavgift

�
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OAJ har 116 545 medlemmar (2021). Nio av tio lärare har valt att höra till OAJ.  
Varje medlem har en egen medlemsförening.

Vi är OAJ

OAJ-YSI och FSL
→ OAJ:s allmänbildande lärare
→ Lärare i grundskolan, 
gymnasiet och den 
allmänbildande 
vuxenutbildningen, det vill 
säga lärare och rektorer i 
medborgarinstitut, arbetarinstitut 
och folkhögskolor. 
→ 55 622 medlemmar

SLF 
→ Småbarnspedagogikens 
Lärarförbund
→ Lärare inom 
småbarnspedagogik och 
daghemsföreståndare
→ 13 499 medlemmar

OAO
→ Lärare inom yrkesutbildningen   
→ Lärare, rektorer och 
chefer i yrkesläroanstalter, 
vuxenutbildningscenter, 
yrkeshögskolor och inom 
det fria bildningsarbetet 
och den grundläggande 
konstundervisningen
→ 16 635 medlemmar

YLL
→ Förbundet för 
undervisningssektorn  
vid universiteten
→ Lärare, forskare och  
undervisningsförvalt-
ningspersonal vid  
universiteten.
→ 1453 medlemmar

Opsia
→ Specialister för 
undervisnings- och 
bildningsväsendet
→ 128 medlemmar

SOOL och FSLF  
→ Studerandemedlemmar
→ 7265 medlemmar

Webbadresser och kontaktuppgifter:  
oaj.fi/sv/riksomfattande-foreningar

Undervisnings- 
sektorns  
Seniororganisation  
OSJ   
→ 20 551 medlemmar

OAJ:s medlemsgrupper



Rättsskydds-
förmån 
700 €

Föreningsmöten 
40 €

Försäkrings-
rabatter 
300 €

Medlems- 
evenemang 

50 €

Utbildnings- 
förmån  
650 €

Lönejustering 
1 350 € 

Ersättning från  
resenärför- 
säkringen 

1 540 €
Educa-
mässan 

20 €

Inkomst- 
relaterad  

dagpenning 
3 016 €

Organisations- 
tidning 

95 € 

Danske Banks 
förmåner 

200 €

Holiday Club  
semesterboende

400 €

Bränsleförmån 
ST1 

20 €

Member+ 
40 €

Hotellrabatt   
80 €

Webbinarier 
40 €

OAJ 

Vad allt kan du få för en genomsnittsavgift  
på 450 euro i året? oaj.fi/sv/medlemskap-lonar-sig

Medlemsförmåner 
värda flera tusen euro. 

4/2021


