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① 
Yleistä 
OAJ:n 
koulutuksista                                                        

KOULUTUS EDISTÄÄ opetusalan edunvalvontaa ja 
järjestötoimintaa tukevia tietoja, taitoja ja asen-
teita. OAJ:n koulutus jakautuu sopimuskoulu-
tukseen sekä muuhun edunvalvonta- ja järjes-
tökoulutukseen.

Valtaosa koulutuksesta on suunnattu luot-
tamusmiehille, yhdistysten aktiivitoimijoil-
le ja työsuojelutoimijoille. Lisäksi OAJ tuottaa  
alueellista ja paikallista koulutusta varten mm. 
yhteysopettajamateriaalia, koulutusvideoita sekä 
ohjeita valmistuvien opettajien infotilaisuuksien 
järjestämiseen. Sopimustilanteen niin vaatiessa 
OAJ järjestää sopimusneuvottelujen tueksi jär-
jestövalmiustilaisuuksia. Lisäksi toimisto tarjoaa 
monipuolisesti etäkoulutuksia.

1.1 Sopimuskoulutus

KOULUTUKSELLA YLLÄPIDETÄÄN ja vahvistetaan 
tietämystä palvelussuhteen ehdoista, virka- ja 
työsuhteesta sekä työelämälainsäädännöstä. 
Lisäksi edistetään työsuojelua, yhteistoimintaa 
ja työelämän laatua koskevien sopimusten te-
hokasta tulkintaa ja noudattamista kullakin so-
pimus- ja koulutusalalla.

Sopimuskoulutusta ovat luottamusmies-, yh-
teistoiminta- ja työsuojelukoulutus.

Ne on tarkoitettu luottamusmiehille, puheen-
johtajille sekä työsuojeluelimissä toimiville.

Koulutukset jakautuvat perus- ja täydennys-
opintoihin. Sopimus- ja koulutusalakohtaisia tie-
toja syvennetään neuvottelupäivillä.

Sopimuskoulutukseen osallistuvilla on oikeus 
palkalliseen virkavapauteen/työlomaan työnan-
tajapuolen kanssa tehtyjen koulutussopimusten 
mukaisesti. Koulutusten kohderyhmät määritel-
lään JUKOn/OAJ:n ja työnantajien käymien neu-
vottelujen pohjalta.

�
Koulutus edistää 
opetusalan edun-
valvontaa ja järjes-
tötoimintaa tukevia 
tietoja, taitoja ja 
asenteita. OAJ:n  
koulutus jakautuu 
sopimuskoulutuk-
seen sekä muuhun 
edunvalvonta- ja  
järjestökoulutuk-
seen."
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1.2 Muu edunvalvontakoulutus

OAJ JÄRJESTÄÄ oppilaitosten ja päiväkotien joh-
tajille sekä opetus- ja sivistystoimenjohdolle kou-
lutusta, jossa käsitellään johtajuuteen liittyviä 
ajankohtaisia asioita, johtajuuden haasteita sekä 
tulevaisuuden näkymiä. Lisäksi järjestetään toi-
miala- ja teemaseminaareja erityisesti ajankoh-
taisista koulutuspoliittisista- ja työelämäasioista.

Järjestö maksaa johtajakoulutuksiin ja semi-
naareihin osallistuville virkavapaudesta tai työ-
lomasta mahdollisesti aiheutuvat ansionmene-
tykset. 

1.3 Järjestökoulutus

JÄRJESTÖKOULUTUKSEN AVULLA ylläpidetään 
OAJ:n aktiivitoimijoiden valmiuksia toimia omas-
sa alue-, paikallis- tai opettajayhdistyksessään. 
Samalla lisätään tietoa järjestön linjauksista ja 
vahvistetaan yhdistystaitoja. Monipuolisella kou-
lutuksella pyritään lisäämään järjestön yhtenäi-
syyttä sekä vastaamaan eri jäsenryhmien tar-
peisiin.

OAJ maksaa järjestökoulutuksiin osallistuvil-
le virkavapaudesta tai työlomasta mahdollisesti 
aiheutuvat ansionmenetykset.

1.4 Koulutusten kustannukset

KOULUTUKSET OVAT OAJ:n jäsenille maksut-
tomia, samoin kuin ohjelmaan sisältyvät ruo-
kailut ja majoitus kahden hengen huoneessa 
(yhden hengen huone on mahdollista ottaa eril-
lismaksua vastaan n. 40 €/yö). OAJ korvaa myös 
koulutuksesta aiheutuvat matkakustannukset. 
Suosimme julkisia kulkuvälineitä ( juna, linja-au-
to, metro, raitiovaunu ja lentokone) matkustet- 
taessa OAJ:n koulutuksiin.

Oman auton käyttö korvataan vain silloin, 
kun se on tarkoituksenmukaisin matkustusta-
pa. OAJ ei korvaa pysäköintikuluja koulutuspaik-
kakunnalla.

Sopimuskoulutuksissa 

Työnantaja maksaa koulutussopimusten mu-
kaisen ruokailu-/kurssikustannusten korvauk-
sen OAJ:lle. OAJ laskuttaa kurssin jälkeen suo-
raan työnantajia. 

Sopimuskoulutukseen osallistuvilla on oi-
keus palkalliseen virkavapauteen tai työlomaan 
työnantajapuolen kanssa tehtyjen sopimusten 
mukaisesti.



Muussa edunvalvontakoulutuksessa sekä 
järjestökoulutuksessa

OAJ maksaa virka- ja työvapaasta tai työlomas-
ta mahdollisesti aiheutuvat ansionmenetykset. 

1.5 Ilmoittautuminen 
koulutuksiin ja koulutukseen 
hakeutuminen

VUODEN 2016 avoin haku -koulutuksiin ilmoit-
tautuminen OAJ:n jäsensivuilla:

Kurssien kohdalla on mainittu, onko koulutus 
avoin haku -koulutusta, johon voivat hakeutua 
kaikki kohderyhmään kuuluvat, vai kutsukoulu-
tusta, johon OAJ kutsuu osallistujat. Avoin haku 

-koulutusten ilmoittautumisaika päättyy pääsään-
töisesti neljä (4) viikkoa ennen koulutusta. Kut-
sukoulutusten kutsut lähtevät kutsuttaville (tai 
yhdistyksen puheenjohtajalle, mikäli yhdistys 
voi määritellä osallistujan) sähköpostitse noin 
viisi viikkoa ennen koulutusta. Kutsukursseille 
voivat ilmoittautua vain kutsun suoraan tai yh-
distyksensä kautta saaneet.
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KEVÄÄN 2016 kursseille 
ma 16.11.2015 alkaen

SYKSYN 2016 kursseille
ma 4.4.2016 alkaen

1.6 Vahvistus- ja peruutusehdot

VAHVISTUS LÄHETETÄÄN ilmoittautumisen pää-
tyttyä, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen 
tilaisuutta. Kurssilaisen pitää sitoutua olemaan 
läsnä koko koulutuksen ajan.

Ilman peruutusta koulutuksesta poisjääneil-
tä veloitetaan koko koulutuksen hinta (noin 250 
euroa majoituksella ja noin 100 euroa ilman ma-
joitusta). Viimeinen peruutuspäivä on seitsemän 
(7) vuorokautta ennen koulutuksen alkua. Mikäli 
osallistuminen perutaan tuon jälkeen, OAJ perii 
50 euroa peruutuskustannuksia. Ilmoita myös 
hyvissä ajoin, jos et osallistu illalliselle.

1.7 Koulutuspalaute

KURSSIPALAUTE ON tärkeää koulutustoiminnan 
kehittämisen kannalta. Järjestö kerää kaikista 
koulutustilaisuuksistaan koulutuksen käyneiltä 
sähköisen palautteen. Muista siis vastata kyse-
lyyn kurssin jälkeen.  

1.8 Ajankohtaista tietoa 
koulutuksista

UUSIMMAT PÄIVITYKSET ja mahdolliset muutok-
set löytyvät aina OAJ:n jäsensivuilta. Kurssikoh-
taisia ilmoituksia avoin haku -koulutuksista on 
myös Opettaja-lehdessä.

Peruutuksesta tulee aina ilmoittaa. 
Kyse on yhteisistä rahoista. 
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 ②
Sopimus-
koulutus

SOPIMUSKOULUTUS ANTAA henkilöstön edusta-
jille perusvalmiudet palkka- ja palvelussuhdeasi-
oissa. Koulutuksessa tulevat tutuiksi sopimukset, 
opetusalaan liittyvä lainsäädäntö sekä keskeiset 
koulutuspoliittiset asiat, yhteistoiminta- ja osal-
listumisjärjestelmät sekä työsuojelu. 

2.1 Sopimuskoulutusten 
kohderyhmät

OAJ MÄÄRITTELEE kaikille koulutuksille kohde-
ryhmän, jonka mukaisesti koulutukseen hakeu-
dutaan tai kutsutaan. 

Ensisijaisesti luottamusmiestehtävissä toimi-
vat pääluottamusmiehet, luottamusmiehet, pai-
kallisyhdistysten puheenjohtajat sekä työsuoje-
luorganisaatiossa toimivat työsuojeluvaltuutetut 
ja työsuojelun 1. ja 2. varavaltuutetut. Lisäksi työ-
suojelutoimikuntien jäsenet, työsuojeluasiamie-
het ja muissa mahdollisissa yhteistoimintatehtä-
vissä toimivat henkilöstön edustajat.

Sopimustoiminnan ja työlainsäädännön
perusopinnot (SOLA) 2016

Uusille pääluottamusmiehille, luottamusmiehille, 
varaluottamusmiehille  ja paikallisyhdistysten pu-
heenjohtajille tarkoitettu koulutus antaa perusval-
miudet oman sopimusalan edunvalvonta- ja so-
pimustoiminnasta, työlainsäädännön perusteista, 
neuvottelutaidoista sekä järjestön rakenteesta. Li-
säksi koulutus vahvistaa tehokkaasti opettajien 
edunvalvontaa hoitavan luottamusmiesverkostoa.

Sopimustoiminnan ja työlainsäädännön perus-
opintojen kokonaisuus toteutetaan monimuoto-
opetuksena. Kokonaisuus sisältää kolme (3) lähi-
opetusjaksoa, yhden (1) etäjakson sekä erilaisia 
yksilö- ja ryhmätehtäviä. 

Kohderyhmä

Sopimusalakohtaisesti kohdennettuna pääluotta-
musmiehet, luottamusmiehet, varaluottamusmie-
het sekä OAJ:n paikallisyhdistysten puheenjoh-
tajat, jotka eivät ole suorittaneet edunvalvonnan 
perusopintoja aiemmin.



7OAJ kouluttaa 2016

Sopimustoiminnan ja työlainsäädännön 
perusopinnot (SOLA), etäpäivä ja osa 3

Vuonna 2015 alkaneiden koulutusten osa 3 jär-
jestetään vuonna 2016. Koulutus pidetään Hel-
singissä.

Sopimustoiminnan ja työlainsäädännön 
perusopinnot (SOLA) (2+2+1+3 pv), osat 1 ja 2

Vuonna 2016 alkavien koulutusten osa 3 järjes-
tetään vuonna 2017. Kaikki koulutukset pide-
tään Helsingissä.

21.–22.9. SOLA 20 OVTES, osa 1
24.–25.11. SOLA 20 OVTES, osa 2
31.8.–1.9. SOLA 21 varhaiskasvatus 

(KVTES, AVAINTA ja EK) osa 1
5.–6.10. SOLA 21 varhaiskasvatus 

(KVTES, AVAINTA ja EK) osa 2
29.–30.8. SOLA 22 yksityinen, osa 1
3.–4.10. SOLA 22 yksityinen, osa 2

Ilmoittautuminen

Syksyn 2016 avoin haku -kurssien ilmoittautu-
minen alkaa 4.4.2016 OAJ:n jäsensivujen kautta. 
Ensimmäiset osat ovat avoin haku -koulutuksia 
ja niihin hakeudutaan itse. Muihin osiin lähete-
tään kutsut erikseen ryhmän jäsenille.

�
Sopimuskoulutus 
antaa henkilöstön 
edustajille perusval-
miudet palkka- ja 
palvelussuhde- 
asioissa. Koulutuk-
sessa tulevat tutuiksi 
opetusalaan liittyvä 
lainsäädäntö sekä 
keskeiset koulutus-
poliittiset asiat, yh-
teistoiminta- ja osal-
listumisjärjestelmät 
sekä työsuojelu."

Etäpäivä SOLA 14 OVTES

20.–22.1. SOLA 14 OVTES, osa 3
Etäpäivä SOLA 15 OVTES
1.–3.2. SOLA 15 OVTES, osa 3
Etäpäivä SOLA 16 OVTES
21.–23.3. SOLA 16 OVTES, osa 3
Etäpäivä SOLA 17 OVTES
6.–8.4. SOLA 17 OVTES, osa 3
Etäpäivä SOLA 18 KVTES
25.–27.1. SOLA 18 KVTES, osa 3
Etäpäivä SOLA 19 yksityinen
8.–10.2.  SOLA 19 yksityinen, osa 3
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Edunvalvonnan täydennyskoulutus

Koulutuksen aikana päivitetään ja syvennetään 
aiempien edunvalvontakoulutusten asiasisältöjä 
sekä annetaan tukea ja eväitä paikalliseen neu-
vottelutoimintaan.  Toivottavaa on, että varhais-
kasvatuksen täydennyskoulutukseen osallistuvat 
saman työnantajan puolelta sekä pääluottamus-
mies että luottamusmies. Koulutukseen hakeu-
tuvien on täytynyt suorittaa SOLA opinnot tai 
OAJ:n edunvalvonnan perusopinnot.

20.–21.1. KVTES, varhaiskasvatus
11.2. EK ja AVAINTA varhaiskasvatus
7.–8.11. Ammatillinen koulutus, 

kaikki sopimusalat

Ilmoittautuminen

Koulutus on avoin haku -koulutusta, ja siihen il-
moittaudutaan itse. Ilmoittautumisaika päättyy 
neljä viikkoa ennen koulutuksen alkua. Etusijalla 
ovat ne, jotka eivät ole käyneet täydennyskoulu-
tusta vuonna 2014 tai 2015. Koulutuksiin hyväk-
sytyille lähetetään vahvistus ennen koulutusta.

Luottamusmiesten neuvottelupäivät

Luottamusmiesten neuvottelupäiviä järjeste-
tään sekä valtakunnallisina että alueellisina kou-
lutuksina. Luottamusmiesten neuvottelupäivät 
on kohdennettu sopimusala- ja koulutusalakoh-
taisesti. 

Luottamusmiesten neuvottelupäivät saatta-
vat ajan tasalle sopimus- ja koulutusalakohtaiset 
tiedot ja taidot sekä vahvistavat tehokkaasti jä-
senten edunvalvontaa hoitavaa luottamusmies-
verkostoa. Alueellisilla neuvottelupäivillä kes-
keisiä ovat myös yhteistoiminnalliset sisällöt ja 
alueelliset edunvalvontatilanteet. 

�
Luottamusmiesten 
neuvottelupäivät 
saattavat ajan ta-
salle sopimus- ja 
koulutusalakohtai-
set tiedot ja taidot 
sekä vahvistavat 
tehokkaasti jäsen-
ten edunvalvontaa 
hoitavaa luottamus-
miesverkostoa."



9OAJ kouluttaa 2016

Valtakunnalliset luottamusmiesten neuvottelupäivät

Koulutukset pidetään Helsingissä.

Kohderyhmä

Kohderyhmät määräytyvät kurssikohtaisesti

Ilmoittautuminen

OAJ kutsuu osallistujat koulutuksiin.

Kevät 2016

3.–4.2. Aluetoimijoiden neuvottelupäivät 
(alueasiamiehet, alueyhdistysten pu-
heenjohtajat ja 17 varapuheenjohtajaa, 
valtakunnallisten yhdistysten edus-
tajat)

18.–19.2. EK/AVAINTA, ammatilliset oppilaitok-
set

14.–15.3. AMK luottamusmiehet (OVTES, EK, 
AVAINTA, valtio)

16.3. OVTES (ysi) KVTES/suuret kunnat 
(pääluottamusmiehet ensisijaisesti) 
(JUKO:n päiviä ennen)

4.–5.4. AKK (OVTES, EK, AVAINTA)
11.–12.4. OVTES; ammatillinen 2. aste
21.–22.4. Vapaa sivistystyö (OVTES, EK, AVAINTA)
25.–26.4. Taiteen perusopetus (OVTES, EK,  

AVAINTA)
27.–28.4. Yliopistot, harjoittelukoulut, valtio
2.–3.5. EK, yleissivistävät oppilaitokset
18.–19.5. Varhaiskasvatus (KVTES)
19.–20.5. Varhaiskasvatus (KVTES)

Syksy 2016

31.8.–1.9. Aluetoimijoiden neuvottelupäivät 
(alueasiamiehet)

31.8.–1.9  Aluetoimijoiden neuvottelupäivät 
 (alueyhdistysten puheenjohtajat)

5.–6.9. OVTES (ysi), KVTES/keskisuuret ja  
pienet kunnat  (pääluottamusmiehet 
ensisijaisesti)

14.–15.9. OVTES (ysi), KVTES/suuret kunnat  
(pääluottamusmiehet ensisijaisesti)

19.–20.9. OVTES (ysi), KVTES/keskisuuret ja  
pienet kunnat (pääluottamusmiehet  
ensisijaisesti)

5.–6.10. OVTES (ysi), KVTES/keskisuuret ja 
pienet kunnat (pääluottamusmiehet  
ensisijaisesti)

10.–11.10. Varhaiskasvatus (KVTES)
11.–12.10. Varhaiskasvatus (KVTES+yksityiset+ 

ruotsinkieliset)
31.10.–
1.11.

Ammatillisen 2. asteen pääluottamus- 
miehet (OVTES, EK, AVAINTA)

22.–23.11. AMK pääluottamusmiehet (OVTES,  
EK, AVAINTA, valtio)



Valtakunnalliset luottamusmiesten  
neuvottelupäivät, alueellisesti järjestettävät  
(OVTES)

Kohderyhmä

OVTES-sopimus ja yleissivistäviä opettajia edus-
tavat pääluottamusmiehet, luottamusmiehet ja 
OAJ:n paikallisyhdistysten puheenjohtajat alu-
eellisesti kohdennettuina sekä alueyhdistyksen 
puheenjohtaja ja alueasiamies. 

Ilmoittautuminen

OAJ kutsuu osallistujat koulutuksiin.
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2.2 Yhteistoimintakoulutus

YHTEISTOIMINTAKOULUTUKSEN AVULLA ylläpide-
tään ja vahvistetaan yhteistoimintalainsäädän-
nön ja yhteistoimintaa koskevien sopimusten 
sekä ohjeiden tehokasta tulkintaa ja noudat-
tamista kullakin sopimusalalla. Koulutus tukee 
paikallista yhteistoimintaa ja henkilöstöedusta-
jan vaikuttamisen valmiuksia.

Valtakunnalliset yhteistoiminnan 
neuvottelupäivät – työelämäverkosto

Koulutus päivittää ja syventää paikallisten YT-
toimijoiden yhteistoimintaosaamista ja tukee 
heitä yhteistoimintatehtävän hoitamisessa. Eri-
tyinen tuki annetaan ajankohtaisissa asioissa. 
Kurssilla esitellään myös hyviä käytänteitä ja toi-
mintatapoja.

Kohderyhmä

Suurten organisaatioiden työsuojelun yhteistoi-
mintahenkilöstö: työsuojeluvaltuutettu, työsuoje-
lun 1. ja 2. varavaltuutetut, työsuojeluasiamiehet 
sekä työsuojelutoimikunnan, tai jos sellaista ei 
ole, vastaavan paikallisen yhteistoimintaelimen 
jäsenet ja varajäsenet. Lisäksi kohderyhmänä 
OAJ:n alueasiamiehet sekä alueyhdistysten va-
litsema toinen edustaja. 

Ilmoittautuminen

OAJ kutsuu osallistujat koulutuksiin.  Työelämä-
verkostoon kutsutaan suurten organisaatioiden 
työsuojeluvaltuutetut ja 1. sekä 2. varavaltuutetut, 
OAJ:n alueasiamiehet sekä alueyhdistysten valit-
semat edustajat. Mikäli verkostossa on tilaa, kut-
sutaan myös työsuojelutoimikuntien jäseniä ja 
työsuojeluasiamiehiä sekä työsuojelupäälliköitä. 

19.–20.9. Helsinki, kaikki sopimusalat 

2. –3.3. Helsinki / OAJ pääkaupunkiseutu ja 
OAJ Uusimaa

7. –8.3. Naantali / OAJ Varsinais-Suomi ja  
OAJ Satakunta

9.–10.3. Kouvola / OAJ Etelä-Savo,  
OAJ Etelä-Karjala ja OAJ Kymenlaakso

14.–15.3. Hämeenlinna / OAJ Kanta-Häme ja 
OAJ Päijät-Häme

30.–31.3. Rovaniemi / OAJ Lappi
11.–12.4. Tampere / OAJ Pirkanmaa
14.–15.4. Jyväskylä / OAJ Pohjanmaa ja 

OAJ Keski-Suomi
18.–19.4. Kuopio / OAJ Pohjois-Savo ja  

OAJ Pohjois-Karjala
25.–26.4. Kajaani / OAJ Pohjois-Pohjanmaa ja  

OAJ Kainuu
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Alueelliset yhteistoiminnan neuvottelupäivät

Alueelliset yhteistoiminnan neuvottelupäivät ovat
OAJ:n alueyhdistysten vastuulla. OAJ:n toimisto ei 
hoida näiden koulutusten käytännön järjestelyjä. 
Lisätietoa saat omasta alueyhdistyksestäsi.

2.3 Työsuojelukoulutus

Työsuojelun peruskurssit

Työsuojelun peruskurssi -opintokokonaisuus to-
teutetaan monimuoto-opetuksena. Kokonaisuus 
sisältää kolme lähiopetusjaksoa ja erilaisia yksi-
lö- ja ryhmätehtäviä. 

Koulutuksen tavoitteena on, että työsuojelun 
yhteistoimintahenkilöstö 

 ⊲ ymmärtää vuorovaikutuksen, työsuojelun 
ja yhteistoiminnan merkityksen työpaikan ar-
jessa ja saa valmiuksia ja keinoja hoitaa yhteis-
toimintatehtäväänsä.

 ⊲ Saa perustiedot työn turvallisuuteen ja ter-
veellisyyteen liittyvistä säännöksistä kuten  
laeista, sopimuksista ja suosituksista.

 ⊲ Tietää, mistä saa lisätietoa ja tukea yhteis-
toimintatehtävälleen.

Kohderyhmä

Työsuojelun yhteistoimintahenkilöstö: työsuoje-
luvaltuutettu, työsuojelun 1. ja 2. varavaltuutetut, 
työsuojeluasiamiehet sekä työsuojelutoimikun-
nan, tai jos sellaista ei ole, vastaavan paikalli-
sen yhteistoimintaelimen jäsenet ja varajäsenet. 

Kaikki työsuojelun peruskurssit vuonna 2016 pi-
detään Helsingissä.

Työsuojelun peruskurssi (3x2 pv), osat 1 ja 2
(kaikki sopimusalat)

Vuonna 2015 alkaneiden työsuojelu-
kurssien osa 3 järjestetään vuonna 
2016.

Vuonna 2016 alkavien koulutusten 
osa 3 järjestetään vuonna 2017.

25.–26.1. Ryhmä 1/2016, osa 1
12.–13.9. Ryhmä 1/2016, osa 2
9.–10.5. Ryhmä 2/2016, osa 1
24.–25.10. Ryhmä 2/2016, osa 2

13.–14.4. Pudasjärvi / OAJ Pohjois-Pohjanmaa, 
Kainuun alueyhdistys

26.4. Tuusula / OAJ Uusimaa
6.–7.10. Lappeenranta / OAJ Etelä-Savo,  

OAJ  Kymenlaakso, OAJ Etelä-Karjala
6.–7.10. Joensuu / OAJ Pohjois-Karjala
13.10. Helsinki / OAJ PKS
27.–28.10. Kuopio / OAJ Pohjois-Savo
27.–28.10. Rovaniemi / OAJ Lappi
27.–28.10. Kokkola / OAJ Pohjanmaa,  

OAJ Keski-Suomi
2.–3.11. Heinola / OAJ Kanta-Häme,  

OAJ Pirkanmaa, OAJ Päijät-Häme
3.–4.11. Turku / OAJ Varsinais-Suomi,  

OAJ Satakunta
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Työsuojelun peruskurssi (3x2 pv), osa 3
(kaikki sopimusalat)

Ilmoittautuminen

Kevään 2016 avoin haku -kurssien ilmoittautu-
minen alkaa ma 16.11.2015 OAJ:n jäsensivujen 
kautta. Osa 1:t ovat avoin haku -koulutuksia ja 
niihin hakeudutaan itse. Muihin osiin OAJ lähet-
tää kutsun erikseen.

Lisätietoa työsuojelukoulutuksista
Käy katsomassa myös Työturvallisuuskeskuksen 
kurssitarjontaa www.ttk.fi.  TTK on työmarkkina-
osapuolten toimija, joka tuottaa työyhteisöille 
ajankohtaiseen tietoon perustuvaa koulutusta, 
tiedotusta, julkaisuja ja kehittämispalveluja. Työ-
turvallisuuskeskuksen viisipäiväinen peruskurs-
si vastaa OAJ:n työsuojelun peruskurssia. Ilmoita 
kurssin käymisestä sähköpostitse koulutustii-
mi@oaj.fi, niin sinut koodataan peruskurssin käy-
neeksi myös OAJ:n kurssirekisterissä. Jatkossa 
saat kutsuja OAJ:n työsuojelun neuvottelupäiville.

Työsuojelun neuvottelupäivät
(kaikki sopimusalat)

Neuvottelupäivät päivittävät, syventävät ja täy-
dentävät peruskurssilla käsiteltyjä asioita sekä 
antavat kurssilaisille tukea heidän soveltaes-
saan työsuojelukoulutuksessa käsiteltyjä aihei-
ta omassa työsuojelutyössään. Koulutuksessa 
käydään läpi myös työpaikkakohtaisia haastei-
ta ja hyviä käytänteitä.

Ilmoittautuminen

OAJ kutsuu osallistujat koulutuksiin.

15.–16.2. Helsinki,  työsuojelutoimijat (pienet 
ja keskisuuret organisaatiot)

24.–25.11. Helsinki, työsuojelutoimijat (pienet
ja keskisuuret organisaatiot)

2.4 Minkä sopimuksen piiriin 
kuulut?

 ⊲ Kunnallinen päiväkoti 
� Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopi-
mus (KVTES). 

 ⊲ Kunnan tai kuntayhtymän oppilaitos 
� Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja 
työehtosopimus (OVTES) � osa kunnallisten 
opettajien työsuhteen ehdoista määritellään 
KVTES -sopimuksessa. 

 ⊲ Valtion oppilaitos 
� Valtion virka- ja työehtosopimus ja sitä tar-
kentavat oppilaitoskohtaiset virkaehtosopi-
mukset. 

 ⊲ Yksityinen oppilaitos tai päiväkoti  
� Yksityistä opetusalaa koskeva työehtoso-
pimus ja sen oppilaitoskohtaiset määräykset 
(EK:n Sivistystyönantajat, yleissitova) 
� Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työ-
ehtosopimus (EK:n Sivistystyönantajat, yleis-
sitova) 
� Yliopistojen työehtosopimus (EK:n Sivistys-
työnantajat) 
� Avaintyönantajat AVAINTA ry:n opetusalan 
työehtosopimus (kuntien ja kuntayhtymien 
omistamien yksityisten oppilaitosten opetus-
alan työehtosopimus AVAINOTES) 
� Avaintyönantajat AVAINTA ry:n työehtoso-
pimus 

18.–19.1. Ryhmä 1/2015, osa 3

16.–17.5. Ryhmä 2/2015, osa 3



OAJ kouluttaa 2016 13

Aikuiskoulutusseminaari

Aikuiskoulutusseminaari tiedottaa ammatillisen 
aikuiskoulutuksen, aikuislukioiden ja vapaan si-
vistystyön opetushenkilöstölle ajankohtaisista/  
tulevista koulutus- ja työvoimapoliittisista asiois-
ta. Se myös herättää valittujen teemojen pohjalta 
keskustelua sekä synnyttää uusia ajatuksia hyö-
dynnettäväksi niin kentällä kuin OAJ:n koulutus-
poliittisessa edunvalvonnassakin.

Kohderyhmä 

OAJ-taustaiset aikuisopettajat, jotka kutsutaan 
oman OAJ:hin kuuluvan jäsenyhdistyksen eh-
dotuksesta.
 

Varhaiskasvatusseminaari

Varhaiskasvatusseminaari on tarkoitettu OAJ:n 
alue- ja paikallistason toimijoille, jotka vastaavat 
varhaiskasvatuksen koulutuspoliittisesta edun-
valvonnasta. Seminaari antaa tietoja ja välineitä 
vaikuttamistyöhön.

Kohderyhmä

OAJ:n paikallisyhdistysten edustajat (1–2 hlöä/
yhdistys) ja yhdistyksissä ne henkilöt, jotka vas-
taavat varhaiskasvatuksen edunvalvontaasioista.

③
Muu
edunvalvonta-
koulutus

30.9.–1.10. Helsinki  

� 
OAJ järjestää 
säännöllisesti 
teema- ja alakoh-
taisia pedagogisia 
seminaareja, joissa 
käsitellään kysei-
sen seminaarin 
teemaan/alaan 
liittyviä ajankoh-
taisia asioita. OAJ 
kutsuu osallistujat 
seminaareihin."

2.–3.9. Helsinki  

OAJ järjestää säännöllisesti teema- ja alakoh-
taisia pedagogisia seminaareja, joissa käsitel-
lään kyseisen seminaarin teemaan/alaan liitty-
viä ajankohtaisia asioita. OAJ kutsuu osallistujat 
seminaareihin.

3.1 Seminaarit



Kohderyhmä

Korkeakouluissa työskentelevät jäsenet.

3.2 Johtajakoulutus

OAJ JÄRJESTÄÄ johtajakoulutusta vuorotteluperi-
aatteella joka toinen vuosi oppilaitosten johdol-
le sekä opetus- ja sivistystoimenjohtajille ja joka 
toinen vuosi päiväkotien johtajille. Vuonna 2016 
ovat vuorossa päiväkotien johtajat ja täysin uu-
tena kurssina uusien johtajien koulutus kaikki-
en sopimusalojen johtajille.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on antaa osallistuville 
ajankohtaista tietoa virka- ja työehtosopimuk-
sista, johtajan asemasta, tehtävistä, vastuusta 
sekä lainsäädännöstä.

Kohderyhmä

Kolmessa ensimmäisessä koulutuksessa koh-
deryhmänä ovat päiväkodin johtaja ja varhais-
kasvatuksen johtamistehtävissä toimivat. Uusi-
en johtajien koulutus on tarkoitettu kaikille alle 
5 vuotta esimiestehtävissä toimineille.

Ilmoittautuminen 

Koulutus on avoin haku -koulutusta, ja siihen il-
moittaudutaan OAJ:n Jäsensivujen kautta. Kou-
lutukset täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Etusijalla ovat henkilöt, jotka eivät aiemmin ole 
käyneet OAJ:n johtajakoulutusta. Koulutukseen 
hyväksytyille lähetetään vahvistus kolme (3) viik-
koa ennen koulutusta. Mukaan mahtuu max. 40 
osallistujaa/kurssi.

14

Pedagogisten opettajajärjestöjen 
edustajiston POE:n seminaarit

POE:n ohjesääntöön perustuen OAJ järjestää kak-
si pedagogisten opettajajärjestöjen ajankohtai-
siin asioihin paneutuvaa vuosittaista seminaaria.

Kohderyhmä

OAJ:n pedagogisten opettajajärjestöjen nimeä-
minä kaksi edustajaa/jäsenjärjestö.

Yliopistopäivät

OAJ:n ja YLL:n yhteistyössä järjestämillä yliopis-
topäivillä käsitellään ajankohtaisia koulutuspo-
liittisia ja edunvalvontaan liittyviä yliopistoasioita 
sekä edistetään yhteiskunnallista vuorovaikutus-
ta ja tehdään opetusalaa tunnetuksi päättäjien 
ja vaikuttajien keskuudessa.

Kohderyhmä

Seminaariin osallistuu yliopiston opettajia, leh-
toreita, yliopistonlehtoreita sekä sidosryhmien 
edustajia.

Työelämäseminaari

Työelämäseminaarissa käsitellään ajankohtaisia 
työelämän laatuun ja tuloksellisuuteen vaikutta-
via tekijöitä koko opetus- ja kasvatusalalla. Semi-
naarissa edistetään yhteiskunnallista vuorovai-
kutusta tärkeiden sidosryhmien kanssa.

Korkeakoulupäivät (yliopisto ja AMK)

Seminaarissa käsitellään ajankohtaisia yliopisto- 
ja ammattikorkeakoulusektorille yhteisiä korkea-
koulupoliittisia asioita.

18.–19.11. Helsinki

15.–16.4. Helsinki, kevätseminaari

28.–29.10. Helsinki, syysseminaari

16.–17.2. Tampere, varhaiskasvatus KVTES

13.–14.4. Jyväskylä, varhaiskasvatus KVTES

2.–3.11. Vantaa, varhaiskasvatus KVTES, EK 
ja AVAINTA

9.–10.11. Helsinki, uusien johtajien koulutus, 
kaikki sopimusalat

19.–20.4. Helsinki  

.

11.3. Helsinki  
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④
Järjestö-
koulutus

Valtakunnallinen puheenjohtajapäivä

Puheenjohtajien neuvottelupäivä on OAJ:n pai-
kallisyhdistysten ja alueyhdistyksen puheenjoh-
tajille suunnattu tapaamis-, keskustelu- ja kou-
lutustilaisuus ajankohtaisista edunvalvonta- ja 
järjestöpoliittisista asioista. 

Kohderyhmä

OAJ:n paikallis- ja alueyhdistysten puheenjohta-
jat sekä alueasiamiehet.

Ilmoittautuminen

OAJ kutsuu osallistujat koulutukseen.

Kuntaliitosten vaikutus yhdistystoimintaan

Kohderyhmä

Ne yhdistykset, joita kuntaliitokset koskevat.

Ilmoittautuminen

OAJ kutsuu osallistujat koulutukseen.

Koulutuksen suunnitteluseminaari

Koulutuksen tavoitteena on koota yhteen OAJ:n 
alueelliset koulutustoimijat kokemusten, ideoi-
den ja ajatusten vaihtamiseksi. Lisäksi tavoittee-
na on tarjota ajankohtaista tietoa OAJ:n järjest- 
ja koulutustoiminnasta sekä koulutustoiminnan 
kehittämisestä.

29.1. Helsinki (EDUCAn yhteydessä)

28.4. Helsinki

14.–15.9. Helsinki
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Kohderyhmä OAJ:n alueyhdistysten ja -verkosto-
jen koulutuksista vastaavat henkilöt, valtakunnal-
listen yhdistysten koulutussihteerit, aluetoimis-
tojen toimistosihteerit sekä OAJ:n kurssisihteeri

Ilmoittautuminen

OAJ kutsuu osallistujat koulutukseen.

Yhdistysten jäsenasiat

Koulutus antaa käytännön valmiuksia ja ohjeis-
tusta yhdistyksen jäsenasioiden hoitamiseen 
ja jäsenrekisterin ylläpitoon sekä perehdyttää 
jäsenmaksuliikenteeseen liittyviin kysymyksiin. 

Kohderyhmä

Paikallisyhdistysten ja niiden jäsenyhdistysten 
jäsenasioista vastaavat tai niitä hoitavat henki-

löt, jotka eivät ole aiemmin käyneet koulutusta.

Ilmoittautuminen

Koulutus on avoin haku -koulutusta ja siihen ha-
keudutaan itse. Koulutukset täytetään ilmoit-
tautumisjärjestyksessä ja hyväksytyille lähete-
tään vahvistus.

Alueellisten tiedottajien koulutus

Koulutuksessa kerrataan OAJ:n tiedottajan tehtä-
viä sekä saadaan valmiuksia aktiiviseen ja suun-
nitelmalliseen, edunvalvontaa tukevaan viesti-
miseen yhdistyksissä, alueilla ja maakunnissa. 

Kohderyhmä

OAJ:n alueyhdistysten viestinnästä vastaavat 
henkilöt ja valtakunnallisten yhdistysten tiedot-
tajat.

12.–13.9. Helsinki 

Ilmoittautuminen

OAJ kutsuu osallistujat koulutukseen.

SOOlin järjestökurssi

19.–20.3. Oulu

19.–20.11. Helsinki

 

OAJ järjestää kohdennettua koulutusta Suomen 
Opettajaksi Opiskelevien Liiton jäsenille.  
SOOLin kanssa yhteistyössä järjestetyt järjestö-
kurssi tarjoavat SOOLin aktiivitoimijoille yhdis-
tyskoulutusta sekä valtakunnallisen keskustelu-
foorumin.

OAJ järjestää vuodessa kaksi järjestökurssia 
yhteistyössä Suomen Opettajaksi Opiskelevien 
Liitto SOOL ry:n kanssa. Toinen kursseista on 
suunnattu erityisesti uusille SOOLin jäsenyhdis-
tysten toimijoille ja siellä perehdytään järjestö-
toiminnan perusteisiin. Toinen kurssi on puoles-
taan tarkoitettu yhdistystoiminnassa jo mukana 
olleille, ja siellä keskitytään yhdistystoiminnan 
kehittämiseen ja ajankohtaisiin opettajankou-
lutuksen sisältöalueisiin. Järjestökursseilla kou-
luttaudutaan luentojen, keskustelujen ja työpa-
jojen muodossa.

Järjestökurssit ovat kaksipäiväisiä, ja ne ovat 
matkoineen, majoituksineen ja ruokailuineen  
SOOLin jäsenmaksun maksaneille osallistujille 
maksuttomia.

Kohderyhmä

SOOLin jäsenyhdistysten aktiivitoimijat.

Ilmoittautuminen

OAJ kutsuu osallistujat koulutuksiin. Jokainen 
SOOLin jäsenyhdistys voi lähettää järjestökurs-
sille jäsenmäärästään riippuen 2–3 osallistujaa.

9.2. Helsinki

4.10. Helsinki
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Alueelliset nuori opettaja (NOPE) -koulutukset

NOPE-koulutus on OAJ:n valtakunnallisesti orga-
nisoimaa mutta alueellisesti toteutettua nuorille 
opettajille tarkoitettua koulutusta. Nuori opetta-
ja on alle 35-vuotias tai alle 5 vuotta opetustyös-
sä toiminut OAJ:n jäsen. SOOLin valmistumassa 
olevat jäsenet pääsevät mukaan kursseille, mi-
käli niille jää tilaa.

NOPE-koulutuksia järjestetään kymmenellä 
alueella kaksi kertaa vuodessa kaksipäiväisinä 
(pe–la) koulutuksina. Keväällä kurssit ajoittuvat 
alueista riippuen maalis–huhtikuulle, syksyllä 
loka–marraskuulle. Koulutus on kaikille opetta-
jaryhmille yhteistä. 

Kurssien vetäjinä toimivat OAJ:n alueelliset 
NOPE-kouluttajat, jotka itsekin ovat nuoria opet-
tajia. Lisäksi kouluttajina palkka-asioissa toimivat 
usein OAJ:n paikalliset luottamusmiehet.

Ilmoittautuminen

Kursseille otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä 
26 osallistujaa/kurssi. Viimeinen ilmoittautumis-
päivä on 3 viikkoa ennen koulutuksen alkua. Oma 
alueesi määräytyy työpaikan sijainnin mukaan. 

NOPE-koulutukseen voi osallistua vain ker-
ran. Ilmoittautumisen alkamisajankohta kerro-
taan myöhemmin.

NOPE-kouluttajien koulutukset

Alueellisten NOPE-koulutusten suunnittelusta ja 
toteutuksesta vastaavat NOPE-kouluttajat, joita 
OAJ kouluttaa kaksi kertaa vuodessa. Koulutus-
ten tavoitteena on vahvistaa NOPE-kouluttajien 
valmiuksia suunnitella ja toteuttaa NOPE-koulu-
tuksia sekä päivittää kouluttajien tietoja OAJ:n 
ajankohtaisista asioista. NOPE-kouluttajien koulu-
tuksissa kouluttajilla on myös mahdollista suun-
nitella tulevia koulutuksia yhdessä kouluttajapa-
rinsa kanssa sekä vaihtaa kokemuksia muiden 
alueiden NOPE-kouluttajien kanssa.

Kohderyhmä

OAJ:n alueelliset NOPE-kouluttajat.

Ilmoittautuminen

OAJ kutsuu osallistujat koulutuksiin.

Alueelliset ja paikalliset koulutukset 
sekä OAJ:n koulutusmateriaali

Myös OAJ:n valtakunnalliset piirit ja yhdistykset 
sekä alue- ja paikallisyhdistykset järjestävät omil-
le jäsenilleen monenlaista koulutusta. Tällaisia 
alueellisesti ja paikallisesti järjestettyjä koulutuk-
sia ovat esimerkiksi yhteysopettajakoulutukset, 
taloudenhoitajakoulutukset sekä valmistuvien 
opettajien infotilaisuudet. Lisätietoa koulutuk-
sista saat järjestävän tahon nettisivuilta tai ot-
tamalla toimijoihin suoraan yhteyttä.

Yhteysopettajakoulutus

Yhteysopettajakoulutuksia järjestävät OAJ:n alue- 
ja paikallistason toimijat. OAJ on tehnyt yhdistys-
ten käyttöön koulutuksia varten yhteysopetta-
jan tietopaketin, jota voi tilata OAJ:n toimistolta 
osoitteesta: toimistopalvelut@oaj.fi   

Yhdistykset voivat tilata tietopakettia myös 
oman yhdistyksen yhteysopettajille lähetettä-
väksi tai sen voi ladata sähköisenä OAJ:n Jäsen-
sivuilta.

Tietopakettiin liittyen OAJ on tehnyt myös 
diasarjoja, joita voi käyttää apuna yhteysopet-
tajien koulutuksissa. 

11.–12.2. Helsinki

25.–26.8. Tampere
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Valmistuvien infot

Opettajankoulutuspaikkakunnilla järjestetään 
keväisin OAJ-infoja valmistuville opiskelijoille. 
Infojen tarkoitus on antaa työelämään siirtyvil-
le opettajille ajankohtaista tietoa työnhausta, 
palkkauksesta, OAJ:hin liittymisestä ja sen jä-
seneduista sekä paikallisyhdistyksen toiminnasta.

Tilaisuuksien järjestäjinä toimivat OAJ:n pai-
kallisyhdistykset yhteistyössä Suomen Opetta-
jaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry:n paikallisen 
opiskelijayhdistyksen kanssa.

Lisätietoa oman alueen valmistuvien infois-
ta saa joko SOOLin jäsenyhdistykseltä tai alueen 
OAJ:n paikallis- tai alueyhdistykseltä.

Muiden toimijoiden koulutus OAJ:n jäsenille

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO 
järjestää luottamusmieskoulutusta jukolaisille 
luottamusmiehille. JUKOn koulutuksista saat  
lisätietoa JUKOn nettisivuilta www.juko.fi 

OAJ:n yhdistysten toimijat voivat osallistua 
Akavan ja STTK:n yhteisen koulutusorganisaa- 
tion, TJS Opintokeskuksen, koulutuksiin.  TJS 
Opintokeskus tarjoaa myös taloudellista tukea 
OAJ:n yhdistysten omien koulutusten järjestä-
miseen. 

TJS:n koulutusesite löytyy osoitteesta www.
tjs-opintokeskus.fi.  Samalta sivulta löydät lisä-
tietoa TJS:n koulutuksista ja TJS-tuesta. 

� 
OAJ:n yhdistysten  
toimijat voivat 
osallistua Akavan 
ja STTK:n yhteisen 
koulutusorganisaa-
tion, TJS Opinto-
keskuksen, 
koulutuksiin."  





www.oaj.fi Opetusalan Ammattijärjestö OAJ

� 

OAJ:n koulutuksen 
tavoitteena on 
opetusalan 
edunvalvontaa 
ja järjestötoimintaa 
tukevien tietojen, 
taitojen ja asenteiden 
edistäminen!"


