


Opettajien edunvalvOja 
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on työmarkkinajärjestö, joka 
vastaa opettajien edunvalvonnasta. OAJ on maassamme ainoa 
ammattijärjestö, joka neuvottelee opettajien palkkauksesta, 
työajasta sekä muista tärkeistä palvelussuhteen ehdoista.

OAJ:hin kuuluvat kaikki opettajaryhmät ja järjestäytymis- 
aste on noin 95 %. 

Opetus luO Osaamista 
Koulutus on yksi maamme tärkeimmistä kilpailutekijöistä, ja 
se on myös investointi tulevaisuuteen. Jotta opettajat voivat 
antaa laadukasta opetusta, opetukselle tulee turvata riittä-
vät resurssit ja muut toiminnan edellytykset. Tästä syystä 
OAJ:llä on keskeinen rooli myös koulutuspoliittisessa vaikut-
tamistyössä. 



Oaj:n jäsenistö ja tOimialat 
Opetusalan Ammattijärjestön jäsenet toimivat varhaiskas-
vatuksessa, perusopetuksessa, lukio-opetuksessa, ammatil-
lisessa koulutuksessa, taiteen perusopetuksessa, vapaassa 
sivistystyössä, ammatillisessa aikuiskoulutuksessa, ammatti-
korkeakouluissa, yliopistoissa sekä opetus- ja sivistystoimen 
asiantuntijoina. Jäsenistöön kuuluu myös opettajaksi opis-
kelevia ja eläkkeelle jääneitä opettajia. OAJ:n jäsenistöstä 
noin 75 % on naisia. 
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Oaj neuvOttelee 
Opetusalan sOpimuksista 
Suurin osa opettajista työskentelee kunnan opetusalalla. 
Opetusalalla on oma sopimus. Lastentarhanopettajat kuu-
luvat kunnan yleisen virka- ja työehtosopimuksen piiriin. 
Sopimukset solmitaan JUKOn nimissä. OAJ:n jäseniä työs-
kentelee myös valtion oppilaitoksissa, yksityisissä oppilai-
toksissa ja päiväkodeissa sekä yliopistoissa ja opetustoimen 
asiantuntijoina. Eri opettajaryhmiä koskevia virka- ja työeh-
tosopimuksia on yhteensä parisenkymmentä. 

OAJ:n jäsenet työnantajittain 

Kunta KVTES 11%
 Lastentarhanopettajat
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Akavassa on yhteensä 573 405 jäsentä 34 jäsenjärjestössä (2012)

0 20000 40000 60000 80000 100000 120000

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ

Tekniikan Akateemisten Liitto TEK

Uusi Insinööriliitto UIL

Suomen Ekonomiliitto SEFE

Tradenomiliitto
TRAL

pääsOpijajärjestö jukO 
OAJ:llä on keskeinen asema akavalaisessa neuvottelutoimin-
nassa.  Paikallistasolla JUKOn pääluottamus- ja luottamus-
miehet ovat useimmiten opettajia. Opettajat ovat Akavan 
julkisen sektorin ja koko keskusjärjestön suurin ammattiryhmä. 

Oaj neljännes akavasta 
Opetusalan Ammattijärjestö on noin 120 000 jäsenellään 
keskusjärjestö Akavan merkittävin jäsenjärjestö. Suomessa 
on kolme palkansaajien keskusjärjestöä, joista Akavan jäsen-
määrä on viime vuosina kasvanut voimakkaimmin. 

Akavan suurimmat jäsenjärjestöt



Oaj
• 4 valtakunnallista piiriä, joilla on omat jäsen- 
 yhdistyksensä 
  – OAJ-YSI, yleissivistävät opettajat 

  – OAO, ammatilliset opettajat 

  – LTOL, lastentarhanopettajat 

  – YLL, yliopistonlehtorit 

• ruotsinkielisillä yleissivistävän opetuksen opettajilla  
 on oma piirinsä Finlands Svenska Lärarförbund FSL 

• kuntien ja kuntayhtymien opetus- ja sivistystoimen 
 asiantuntijoilla on oma yhdistyksensä Opsia ry

• opettajaksi opiskelevien oma liitto SOOL 

• Opetusalan Seniorijärjestö OSJ 

• OAJ:lla on lähes 300 paikallisyhdistystä 

• 2500 luottamusmiestä 

• kaikissa kouluissa ja oppilaitoksissa oma  
 OAJ:n yhteysopettaja 

• pedagogisten ainejärjestöjen toiminta 

• keskustoimisto Helsingissä ja lisäksi aluetoimistoja 



OpiskelijatOiminta 
Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL on valtakun-
nallinen opettajaksi opiskelevien etujärjestö jäsenyhdistyk-
sineen. Jäsenet opiskelevat lastentarhan-, luokan-, aineen-, 
erityis- ja ammatillisiksi opettajiksi sekä oppilaan- ja opinto-
ohjaajiksi.

seniOriOpettajat 
Suuri joukko opettajia jatkaa vielä aktiivikauden jälkeenkin  
toimintaansa Opetusalan Seniorijärjestössä. Yhdistys- ja kerho- 
toimintaa on eri puolilla maata. Yhdistys tekee yhteistyötä 
muiden eläkeläisjärjestöjen sekä pohjoismaisten eläkeläis-
järjestöjen kanssa. 

Opettajien kansainvälinen  
edunvalvOnta 
OAJ toimii yhteistyössä monien maiden opettajajärjestöjen 
kanssa opettajien aseman ja edunvalvonnan vahvistamiseksi. 
OAJ on jäsenenä opettajien pohjoismaisessa yhteistyöjärjes-
tö NLS:ssä, opettajien maailmanjärjestö EI:ssä sekä opetus-
alan sihteeristö ETUCE:ssa, joka on opettajia Euroopan unio-
nissa edustava virallinen neuvotteluosapuoli. 



kehitysyhteistyö 
OAJ kantaa maailmanlaajuista vastuuta opetusalan kehit-
tämisestä toteuttamalla kehitysyhteistyöhankkeita. Niiden 
tavoite on tukea kehitysmaiden opettajajärjestöjä, jotta ne 
voisivat osaltaan vaikuttaa oman maansa opettajien ja kou-
lutuksen asemaan.
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