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Johdanto
Tämä opas sisältää kaikissa OAJ:n paikallisyhdistyk-

sissä ja niiden jäsenyhdistyksissä yhtäläisesti nouda-

tettavaksi tarkoitetut jäsenyysohjeet. Ohjeistuksessa 

selvitetään seikkaperäisesti jäsenyyskelpoisuus, jä-

senmaksuperusteet ja maksamistavat, 

jäseneksi liittyminen ja jäsenyyden päättyminen. 

Oppaasta löytyvät myös jäsenrekisteri- ja jäsenmak-

suasioita OAJ:n toimistossa hoitavien henkilöiden 

yhteystiedot. Ohjevihkonen on kohdistettu erityisesti 

jäsenyysasioista vastaavien ja niitä hoitavien 

luottamushenkilöiden ”käsikirjaksi”. Ohjeet päivitetään 

vuosittain. OAJ:n kaikkien paikallisyhdistysten ja nii-

den jäsenyhdistysten edellytetään noudattavan näitä 

jäsenyysohjeita yhdenmukaisesti. 

Tämä on välttämätöntä jäsenistön yhdenvertaisuu-

den kannalta, sillä yhtenäiset perusteet ovat erityisen 

tärkeitä jäsenyyden hyväksymisessä. 

Nämä ohjeet löytyvät myös OAJ:n jäsensivuilta. 

Jäsenille ja jäsenyyttä hakeville on jäsenyysasioista 

tietoa tarjolla OAJ:n verkkosivuilla.
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OAJ:N JÄSENREKISTERIIN on talletettu tiedot yli 
120 000 OAJ:n jäsenestä, jotka kuuluvat noin 
800 opettajayhdistykseen ympäri maata. Työn-
antajia rekisterissä on 1 400 ja työpaikkoja 9 400. 
Lisäksi jäsenrekisterissä ylläpidetään 12 000 teh-
tävänhaltijan tehtävätietoja.

1.1 Jäsenrekisterin yhteystiedot

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry
Jäsenrekisteri
PL 20, 00521 HELSINKI
palvelukanava 020 748 9790 
medlemsregister 020 748 9791 
jasenrekisteri@oaj.fi

Jäseneksiliittymislomakkeen tilaus:
oaj@oaj.fi

HUOM. Finlands Svenska Lärarförbund FSL,  
Helsingin opettajien ammattiyhdistys HOAY, 
Suomen Opettajiksi Opiskelevien Liitto SOOL ja 
TOOL hoitavat itsenäisesti omia 
jäsenrekistereitään. 

Yhteyshenkilöt:
Finlands Svenska Lärarförbund, FSL  
Anita Stark 
020 749 5464, anita.stark@fsl.fi  

Helsingin OAY
Virve Björklund
020 748 9551
 virve.bjorklund@hoay.fi 

SOOL (opiskelijat)    
Katja Eloranta 
020 748 9740, sool@sool.fi

TOOL 
Anja Tahvanainen 
040 960 9211,  anja.tahvanainen@tool.oao.fi

①
Jäsen-
rekisteri

� 
OAJ:n jäsenrekisteriin 
on talletettu tiedot yli 
120 000 OAJ:n jäsenes-
tä, jotka kuuluvat noin 
800 opettajayhdistyk-
seen ympäri maata. 
Työnantajia rekisterissä 
on 1 400 ja työpaikkoja 
9 400. Lisäksi jäsenre-
kisterissä ylläpidetään 
12 000 tehtävänhaltijan 
tehtävätietoja.
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②
Jäseneksi
liittyminen

2.1 Jäseneksi liittyminen

YHDISTYKSEN ON syytä heti lukuvuoden alussa 
huolehtia siitä, että jäsenasiat ovat kunnossa 
erityisesti uusien opettajien osalta. Sähköinen 
tai paperinen jäsenhakemuslomake tulee aina 
täyttää, kun jäsen liittyy yhdistykseen. Paikka-
kuntaa ja/tai työnantajaa vaihtavan jäsenen 
on muistettava tehdä siirtymisilmoitus sähköi-
sellä tai paperisella lomakkeella (huom. yhdis-
tysvaihdokset).
   Uusia opettajia on neuvottava hakemaan jäse-
nyyttä heti palvelussuhteen alussa, jotta jäsenyy-
teen liittyvä ansiosidonnaisen työttömyysturvan 
edellyttämä jäsenyysaika (26 kalenteriviikkoa) 
ehtii varmuudella täyttyä lukuvuoden aikana. 
Työssäoloehdon täyttyminen edellyttää lisäk-
si vähintään kahdeksan (8) tunnin viikoittaista 
(varhaiskasvatuksen puolella vähintään 18 tun-
nin) työaikaa.
   Jäsenhakemuksen voi täyttää jo etukäteen, 
mutta jäsenyys voidaan hyväksyä alkamaan vas-
ta siitä päivästä, jolloin työsuhde on alkanut. 

2.2 Sähköinen liittymislomake

JÄSENEKSI HALUAVA täyttää jäsenhakemuksen 
OAJ:n verkkosivulla (www.oaj.fi). 
  Jäsenyhdistystä vaihtavat täyttävät siirtymis-
lomakkeen jäsensivuilla (vaatii kirjautumisen).
      Hakemus esikäsitellään OAJ:n jäsenrekiste-
rissä, minkä jälkeen tulevalle jäsenyhdistykselle 
lähetetään lista yhdistykseen jäsenhakemuksen-
sa jättäneistä henkilöistä  yhdistyksen hallituskä-
sittelyä varten. Jäsenen perintävaltuutuksen jä-
senmaksuperintää varten OAJ lähettää suoraan 
palkanlaskijalle (huom! jäsen ei itse  toimita jä-
senmaksujen perintävaltuutusta työnantajalle). 
Hakijat tulee hyväksyä jäseneksi yhdistyksen 
sääntöjen edellyttämällä tavalla. Mahdollisissa 
epäselvissä tapauksissa yhdistyksen tulee olla 
yhteydessä OAJ:n jäsenrekisteriin. Mikäli työn-
antajan edustaja sitä  edellyttää, voi yhdistyk-
sen edustaja allekirjoittaa lomakkeen vakuudek-
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si sen  oikeellisuudesta. OAJ vastaa sähköisesti 
tehtyjen perintävaltuutuksien oikeellisuudesta ja 
arkistoinnista.

Jäsenhakemuksen jättäneen tiedot tallen-
netaan välittömästi OAJ:n jäsenrekisteriin, jot-
ta tuleva jäsen saa mahdollisimman nopeasti 
käyttöönsä OAJ:n uuden jäsenen paketin ja jä-
senedut. Jäsenhakemuksen käsittelyaikataulu ei 
vaikuta viivästyttävästi jäsenyyden alkamiseen. 

2.3 Paperilomake (itsejäljentävä 
lomake)

JÄSENEKSI HAKEVA voi käyttää myös paperista 
jäsenhakemuslomaketta, joka on samalla jäsen-
maksun perintävaltakirja. Yhdistyksen tulee huo-
lehtia siitä, että lomakkeita on saatavissa myös 
koulujen ja oppilaitosten yhteysopettajilta. Lo-
makkeita (saatavilla myös ruotsinkielisenä) voi 
tilata lisää OAJ:n toimistosta (ks. alussa olevat 
yhteystiedot).

Jäsenyys tulee hyväksyä alkamaan jäsenyy-
den hakemispäivämäärästä (kuitenkin aikaisin-
taan työsuhteen alkupäivämäärästä) lukien – ei 
siis jäsenyyshakemuksen käsittelyn kokouspäi-
västä alkaen.

Jäsenyyttä hakevan tulee jättää paperinen 
jäsenhakemuslomake välittömästi sen täytet-
tyään työpaikkansa yhteysopettajalle tai yhdis-
tyksen jäsenasiainhoitajalle tai muulle yhdistyk-
sen toimihenkilölle. Yhdistyksen edustaja päivää 
ja allekirjoittaa hakemuksen viipymättä ja toi-
mittaa sen eteenpäin yhdistyksen hallitukselle 
jäsenyyskäsittelyyn. Vastaanottokuittauksella 
varmistetaan hakemuksen siirtyminen yhdis-
tyskäsittelyyn, mikä on oikeusturvakysymys niin 
hakijan, yhdistyksen kuin järjestön kannalta. Yh-
teysopettaja tai muu jäsenyysasioista vastaava 
henkilö neuvoo ja opastaa tarvittaessa lomak-
keen täyttämisessä.

Jäseneksi hyväksymisessä ei voida soveltaa 
pitkiä taannehtivuuksia hakemuksen jättämisen 
ja allekirjoituspäivän välillä. Mikäli lomakkeen al-
lekirjoituspäivämäärän (hakija) ja lomakkeen vas-

taanottokuittauksen (yhdistyksen edustaja) vä-
lillä on huomattava taannehtivuus (yhdistyksen 
edustajasta ja yhdistyksestä riippumattomista 
syistä), voidaan jäsenyys laskea alkamaan vas-
ta lomakkeen vastaanottamispäivämäärästä (yh-
distyksen edustajan kuittaus).

Uudet jäsenet/uusien jäsenten luettelo on 
hallituksessa tarkoituksenmukaista – tietosuo-
jasyistä – merkitä pöytäkirjan erilliseksi liitteeksi. 
Samoin tulee menetellä jäsenyydestä poistettu-
jen nimiluettelon osalta.

Yhdistys toimittaa hakijalle tiedon (lomak-
keen alimmainen kappale) yhdistyksen jäseneksi 
hyväksymisestä. Yhdistyksen tulee säilyttää pa-
perisen jäseneksiliittymislomakkeen yhdistys-
kappaletta jäsenen ko. yhdistyksessä kestävän 
jäsenyyden ajan. OAJ:n kappale on viipymättä 
lähetettävä jäsenrekisteriin, jotta jäsen saa jä-
senetunsa mahdollisimman nopeasti käyttöönsä. 
Lomaketta täytettäessä tulee kiinnittää erityis-
tä huomiota yhdistystunnusten oikeellisuuteen, 
jotta jäsenen tiedot tallentuvat oikein OAJ:n jä-
senrekisteriin. 

2.4 Työttömyyskassan jäsenyys

HYVÄKSYESSÄÄN JÄSENHAKEMUKSEN ehdot ha-
kija hakee samalla myös Opettajien Työttömyys-
kassan jäsenyyttä. Jäsenyyteen sisältyvä työt-
tömyyskassan jäsenyys alkaa aikaisintaan siitä 
päivästä, jona henkilö sitä kirjallisesti hakee. Työt-
tömyyskassan jäseneksi hyväksymisestä lähete-
tään jäsenelle erillinen päätös.

Jäsenyyttä hakevan tulee merkitä lomakkee-
seen mahdollinen aikaisempi liitto/yhdistys tai 
työttömyyskassa. Aikaisemman liiton/yhdis-
tyksen tai kassan jäsenyyden aikana kertyneet 
vakuutuskaudet (työssäolokuukaudet) siirtyvät 
jäsenen mukana, mikäli liittoa ja kassaa vaih-
detaan 30 vrk:n sisällä edellisestä eroamisesta.
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2.5 Jäsenmateriaali

UUDET JÄSENET saavat ns. uuden jäsenen materi-
aalipaketin heti kun jäsenen tiedot on tallennettu 
jäsenrekisteriin. Paketti sisältää mm. yleistietoja 
OAJ:stä, jäsenyystietojen muutoksiin liittyviä toi-
mintaohjeita, taskukalenterin, jäsenkortin sekä 
salasanan OAJ:n verkkosivujen jäsensivuille. 

Yhdistykset voivat tapansa ja harkintansa 
mukaan lähestyä uusia jäseniä myös omalla yh-
distyskohtaisella tervehdyskirjeellään tai muul-
la materiaalillaan. 

2.6 Jäsenkelpoisuus 

2.6.1 Yleiset jäsenyysperusteet

OAJ:N JÄRJESTÄYTYMISPERIAATE on ammattikun-
tapohjainen ja jäsenyyden edellytyksenä on työs-
kentely opettajana palkansaaja-asemassa kasva-
tus-ja opetusalalla. Yhdistykseen voivat kuulua 
kaikki opetustyötä tekevät – tutkinnosta, kou-
lutuksesta tai opettaja-nimikkeestä riippumatta. 

Jäseneksi voidaan hyväksyä perinteisten 
opettaja-, rehtori-ja johtajatehtävien lisäksi myös 
muita opetustoimeen liittyviä hallinto-, kehittä-
mis-, suunnittelu- ja tutkimustehtäviä hoitavia, 
varsinkin jos heillä on opettajakelpoisuus ja/tai 
opettajatausta. 

Jäseneksi hyväksymisen edellytyksenä on, 
että 

 ⊲  toimii opetus- ja kasvatusalalla opettajana 
tai siihen verrattavassa työssä 

 ⊲  opettajankelpoisuusehdot täyttävällä on 
voimassaoleva työsuhde 

 ⊲  opettajankelpoisuutta vailla olevalla on 
pääsääntöisesti lukukauden  kestävä sijaisuus.

Täyden opettajakelpoisuuden puuttuminen ei 
ole jäsenyyden este. Jäseneksi voidaan hyväksyä 
myös hakija, jonka työskentely opettajana jatkuu 
tai on jatkunut toistuvasti ja yhtäjaksoisesti lyhy-
emmissä jaksoissa. Myös ulkomaan kansalaiset 
voidaan hyväksyä jäseniksi. Jäseneksi hyväksy-
misestä päättää yhdistyksen hallitus.

Varhaiskasvatuksen alueella jäsenkelpoisia 
ovat lastentarhanopettajan tehtävissä ja päivä-
hoidon esimiestehtävissä toimivat sosiaalikasvat-
taja- ja sosionomikoulutuksen (AMK) suorittaneet.

2.6.2 Jäsenyys koulun/
oppilaitoksen mukaan

OPETTAJAN JÄSENYYS yhdistyksessä määräytyy 
sen koulutusalan ja oppilaitoksen mukaan, jossa 
hänellä on virka tai toimi tai keskimäärin eniten 
opetustunteja. Jos jäsen tai opetustuntien pää-
paino siirtyy pysyvästi toiseen oppilaitokseen tai 
koulutusalalle, tulee jäsenen myös vaihtaa yhdis-
tystään tämän mukaisesti.

Yhdistyksellä on mahdollisuus poiketa edel-
lä mainitusta pääsäännöstä koulutus-ja kas-
vatusalojen välillä, erityisesti tilanteissa, joissa 
paikallinen työnantajayhteisö ja/tai OAJ:n pai-
kallisyhdistys ovat samoja.

Tässä yhteydessä voidaan myös ottaa huo-
mioon opettajien omat toiveet yhdistyksen va-
linnassa. Tärkeintä on, että voimme tarjota opet-
tajalle mahdollisuuden pysyä OAJ:n jäsenenä.

Opettajat kuuluvat oppilaitoksensa/työpaik-
kansa perusteella sen paikallisyhdistyksen (eri-
tyisesti C-mallisessa paikallisyhdistyksessä) jä-
senyyteen, jonka toimialueella omistajayhteisön 
hallinnollinen pääpaikka (kuntayhtymät ja am-
mattikorkeakoulut) on. Poikkeuksen tästä teke-
vät tietyissä erityistapauksissa työnantajakoh-
taisesti perustetut paikallisyhdistykset, johon 
opettajat voivat olla järjestäytyneet joko suo-
raan henkilöjäseninä tai opettajaryhmäkohtais-
ten (ammatillisten) yhdistysten kautta.

 
2.6.3 Johtavat opetus- ja 
sivistystoimen viranhaltijat

 JÄSENKELPOISIA OVAT myös opetus-ja sivistystoi-
men, varhaiskasvatuksen ja toisen asteen johta-
vassa ja muussa itsenäisessä asemassa toimivat 
asiantuntijat, jotka voivat liittyä OAJ:n jäseneksi 
Opsia ry:n kautta. Opsia (Opetus-ja sivistystoi-
men asiantuntijat) on OAJ:n valtakunnallinen jä-
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senyhdistys. Opsialaiset voivat hakea jäsenyyttä 
joko sähköisellä lomakkeella tai perinteisellä pa-
perilomakkeella. Opsian jäsenyyteen ei liity pai-
kallistason jäsenyyskytkentää. Niin halutessaan 
he voivat hakea vaihtoehtoisesti paikallisyhdis-
tyksen/sen jäsenyhdistyksen jäsenyyttä. Jäse-
neksi hyväksymisestä päättää ao. yhdistyksen 
hallitus. Opsian jäsenyysasioissa tulee olla yh-
teydessä OAJ:n jäsenrekisteriin. 

2.7 Rinnakkaisjäsenyys 
akavalaisissa liitoissa

OAJ:N JÄSENYYDEN ohella opettaja voi säilyttää 
koulutustutkintonsa mukaisen jäsenyyden toi-
sessakin akavalaisessa liitossa ns. rinnakkais-
jäsenyytenä. OAJ:llä on rinnakkaisjärjestäyty-
missopimukset Suomen Ekonomiliiton (SEFE),  
Insinööriliiton (IL) ja Tekniikan akateemisten 
(TEK) kanssa. Lisäksi monet muut akavalaiset 
liitot antavat alennusta jäsenmaksustaan OAJ:n 
jäsenille. Lisätietoja muiden liittojen jäsenmak-
suista voit kysyä suoraan kyseisistä liitoista. 
Rinnakkaisjäsen maksaa OAJ:lle normaalin jä-
senmaksun ja rinnakkaisliittoon kyseisen liiton 
määrittelemän jäsenmaksun. 

Vuonna 2014−2015 sopimusten mukaiset jä-
senmaksut ovat seuraavat: 

 ⊲ Suomen Ekonomiliitto (SEFE): 60 euroa + 
ekonomiyhdistyksen maksu 

 ⊲ Insinööriliitto (IL): 100 euroa 
 ⊲Tekniikan akateemiset TEK: 104 euroa 

OAJ:n jäsenyyteen kuuluvat kaikki normaalit 
jäsenedut. Työttömyyskassajäsenyys määräytyy 
ensisijaisen järjestäytymisen perusteella. Rinnak-
kaisliiton jäsenmaksuun sisältyvistä jäseneduista 
saat tietoa kyseisen liiton www-sivuilta.

Akavan vahvistamien periaatteiden mukai-
sesti ensisijainen jäsenyys akavalaiseen liittoon 
määräytyy sen mukaan, mikä järjestö hoitaa alan 
edunvalvontaa. Opetus-ja kasvatusalalla työs-
kentelevillä ensisijainen työmarkkinajäsenyys 
on OAJ:ssä, sillä se hoitaa ainoana ammattiliit-
tona alan edunvalvontaa. 

Akavalaisten osalta vain OAJ:n toimistossa 
on asiantuntemusta opetusalan neuvottelu- ja 
sopimustoimintaan. Vain OAJ:n yhdistykset ja 
luottamusmiehet ovat saaneet tarvittavan koulu-
tuksen ja sen myötä tietotaidon opetusalan sopi-
musten paikalliseen soveltamiseen ja tulkintaan.

OAJ:n jäsenyyteen sisältyvät keskusjärjestö 
Akavan sekä neuvottelujärjestö JUKOn jäsenyy-
det ja jäsenmaksut opetus-ja kasvatusalalla. Ope-
tus- ja kasvatusalalla toimivien työttömyysturva 
on järjestetty Opettajien työttömyyskassaan (si-
sältyy OAJ:n jäsenyyteen ja jäsenmaksuun). Li-
säksi OAJ:n jäsenedut, kuten opettajan vastuu-
ja oikeusturvavakuutus, on rakennettu opetus-ja 
kasvatusalalla toimivien tarpeisiin.

�
Ensisijainen jäsenyys 
akavalaiseen liittoon 
määräytyy sen mu-
kaan, mikä järjestö 
hoitaa alan edunval-
vontaa.
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③
Opiskelija-
jäsenyys

3.1 Opettajaksi opiskelevat

OPETTAJAKSI OPISKELEVA voi liittyä OAJ:hin Suomen 
Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry:n kautta. Jä-
seneksi liittyminen on mahdollista, kun opiskelija 
kuuluu johonkin SOOL:n jäsenyhdistykseen. Jäsen-
yhdistykset ovat opettajaksi opiskelevien ainejärjes-
töjä. Ammattikorkeakouluopiskelijat ja muut sellai-
set opettajaksi opiskelevat, jotka eivät voi kuulua 
mihinkään jäsenyhdistykseen, voivat liittyä suoraan 
SOOL:n henkilöjäseniksi. 

SOOL:n jäseneksi voi kätevimmin liittyä SOOL:n 
verkkosivuilla osoitteessa www.sool.fi. Liittymislo-
makkeita saa myös SOOL:n toimistolta ja niitä pos-
titetaan korkeakoulujen hyväksymiskirjeiden mu-
kana uusille opiskelijoille.

   SOOL:n jäsenillä on työttömyyskassan jäse-
nyyttä lukuun ottamatta samat jäsenedut kuin OAJ:n 
varsinaisilla jäsenilläkin. Opettajien Työttömyyskas-
saan liittyminen on kuitenkin mahdollista jo opis-
kelujen kuluessa tilapäisten opetus- ja kasvatus-
alan työsuhteiden aikana. Jäsenyyttä tulee hakea 
erikseen SOOL:n kautta. Näin tulee mahdolliseksi 
kerätä työssäolo-ja jäsenyysehtoa jo opiskeluaika-
na. Jäsenyysehto alkaa kertyä, kun opiskelijajäsen 
on liittynyt kassan jäseneksi ja huolehtinut jäsen-
maksuista. Tarkempia ohjeita kassaan liittymisestä 
on saatavissa SOOL:n verkkosivuilta ja toimistosta. 

3.2 Opiskelijasta opettajaksi

OPETTAJAKSI VALMISTUNEET ja työpaikan saaneet 
tulee ohjata liittymään välittömästi oman opetta-
jaryhmänsä opettajayhdistykseen ja/tai sitä kautta 
OAJ:n paikallisyhdistykseen. Vähintään lukukauden 
mittaisen opettajan sijaisuuden saaneet opiskelijat 
ovat jäsenkelpoisia opettajayhdistyksiin. SOOL:n jä-
senten siirtyessä OAJ:n varsinaisiksi jäseniksi heidän 
jäsenyytensä SOOL:ssa päättyy. Jäsenedut, kuten 
Opettaja-lehti ja vakuutusedut, jatkuvat keskeytyk-
settä. Jos jäsen on ollut jo opiskeluaikana Opettaji-
en Työttömyyskassan jäsen, jatkuu kassajäsenyys 
keskeytyksettä, mikäli jäsen on huolehtinut kassa-
maksuista asianmukaisesti liittymishetkeen saakka.

�
Opettajaksi opiskele-
va voi liittyä OAJ:hin 
Suomen Opettajaksi 
Opiskelevien Liitto 
SOOL ry:n kautta. 



10 Jäsenyys- ja jäsenmaksuohjeita yhdistyksille 2014−2015

④
Jäsenen
jäsenmaksu-
asiat

4.1 Jäsenmaksujen maksaminen 
ja määräytyminen

PALKANLASKIJA PERII jäsenmaksut kalenteri-
kuukausittain ja tilittää ne keskitetysti OAJ:lle. 
Jäsenmaksun perusteena oleviin kokonaisan-
sioihin sisältyvät kaikki palvelussuhteen perus-
teella maksettavat palkanlisät ja mahdolliset 
luontaisetujen verotusarvot.

Jäseneksiliittymislomakkeen yhteydessä ole-
van jäsenmaksun perintävaltakirjan allekirjoittaa 
työnantajan edustaja (palkanlaskija) todisteena 
perintävaltakirjan vastaanottamisesta.

Jäsenmaksuvelvollisuus alkaa jäseneksi liit-
tymistä seuraavan kalenterikuukauden alusta 
lukien. OAJ toimittaa tarvittaessa jäsenelle vii-
tesiirtolistan jäsenyyden alkuvaiheen jäsenmak-
sujen hoitamista varten, mikäli työnantajaperin-
tää ei saada käyntiin jäsenyyden alusta alkaen.

   OAJ:n jäsenmaksu on 0,95 % ennakonpidä-
tyksen alaisista kokonaisansioista. OAJ:n jäsen-
maksun lisäksi opettajajäsenet ovat velvollisia 
suorittamaan myös valtakunnallisten yhdistys-
ten, alueyhdistysten sekä paikallisyhdistysten ja 
niiden jäsenyhdistysten jäsenmaksut. Jäseneltä 
perittävän jäsenmaksun perustana oleva koko-
naisjäsenmaksuprosentti on siten suurempi kuin 
OAJ:n 0,95 % jäsenen järjestäytymistavasta riip-
puen.  AKOL:n, AO:n, KSOLLI:n, SMOL:n, TOOL:n 
ja YLL:n jäsenien osalta niiden alueyhdistysjä-
senmaksuosuuden maksavat ko. valtakunnal-
liset yhdistykset.

Ne jäsenet, jotka maksavat itse jäsenmaksun-
sa OAJ:lle, saavat jäsenrekisteristä tilisiirtolomak-
keet puolivuosittain (tammikuussa kuukausille 
1−6 ja kesäkuussa kuukausille 7−12). Alennettua 
maksua maksavat saavat tilisiirtolomakkeet tam-
mikuussa koko vuodelle. Suurin osa itse maksa-
vista (työttömät, perhevapaalla, vuorottelu- ja 
virkavapaalla tai muulla palkattomalla vapaalla 
olevat) maksaa ns. alennettua jäsenmaksua täy-
sin palkattomilta kuukausilta.

Joissain erityistapauksissa myös työssä käy-
vät maksavat itse jäsenmaksunsa. Tällöin jäsen 

�
Jäsenmaksuvelvolli-
suus alkaa jäseneksi 
liittymistä seuraavan 
kalenterikuukauden 
alusta lukien. 
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maksaa jäsenmaksua sen prosentin mukaan, 
jonka hänen jäsenyhdistyksensä on päättänyt 
+ muiden yhdistystasojen jäsenmaksuosuudet. 
Jäsenrekisteri lähettää myös tässä tapaukses-
sa jäsenelle viitesiirtolistan, jonka mukaan jäsen 
maksaa jäsenmaksunsa kuukausittain. 

4.2 Useilla työnantajilla 
työskentelevät jäsenet

ERI OPPILAITOSTEN yhteisenä opettajana tai tun-
tiopettajana toimivat ovat jäsenmaksuvelvol-
lisia kaikesta eri oppilaitoksissa tehdystä ope-
tustyöstä maksetuista kokonaisansioista. Nämä 
jäsenmaksut jäsen voi maksaa itse pyytämällä 
tätä varten viitesiirtolistan OAJ:n jäsenrekisteristä.

 

4.3 Poikkeavat jäsenmaksut

OPETTAJANVIRASTA TAI -toimesta virkavapaal-
la/työlomalla oleva ja tänä aikana muussa kuin 
opettajantyössä toimiva suorittaa jäsenmaksut 
prosentuaalisina muun työn palkkauksen perus-
teella, kuitenkin enintään sen mukaan, mitä hän 
olisi velvollinen suorittamaan opettajanvirkansa 
tai toimensa mukaisesta palkasta.

Jäsenen tulee ilmoittaa virkavapaudesta/työ-
lomasta ja sen mukaisesta jäsenmaksuperus-
teen muutoksesta OAJ:n jäsenrekisteriin, josta 
hänelle lähetetään viitesiirtolistat jäsenmaksun 
maksamista varten. Muutosilmoituksen voi teh-
dä OAJ:n jäsensivuilla, jäsenrekisterin palveluka-
navan kautta tai paperisella muutosilmoituslo-
makkeella.

OAJ:n jäsenmaksu on työttömänä, palkatto-
malla virkavapaalla tai työlomalla vailla ansiotulo-
ja oleville 7 € kalenterikuukautta kohden (vuonna 
2014 TOOL 8 €). Myös työssä olevan jäsenmaksu 
on aina vähintään 7 € kuukaudessa.

Ulkomailla työskentelevät henkilöjäse- 
net ovat velvollisia suorittamaan jäsenmaksuna  
10  € kalenterikuukautta kohti.

Jäsenen on itse ilmoitettava työttömyyden, 
palkattoman opiskelu- tai hoitovapaan tai muun 
palkattoman virkavapaan/työloman alkamisesta 
OAJ:n jäsenrekisteriin, josta hänelle lähetetään 
viitesiirtolistat jäsenmaksun maksamista varten. 
Jäsenmaksuvelvollisuus koskee myös vuorotte-
luvapaalla olevia.

Sairasloman tai määräaikaisen työkyvyttö-
myyden ajan jäsenyys jatkuu normaalisti. Jäsen-
maksu on prosenttiperusteinen ajalta, jolloin 
työnantaja maksaa sairaus- tai työkyvyttömyys-
ajan palkkaa. Jäsenen siirtyessä KELAn tai elä-
kelaitoksen maksamalle päivärahalle muuttuu 
jäsenmaksu alennetuksi. Mikäli määräaikainen 
työkyvyttömyys johtaa pysyvään työkyvyttömyy-
teen jäsenyyden edellytykset päättyvät.

4.4 Jäsenmaksuvelvoitteen 
alkaminen ja päättyminen

JÄSENMAKSUVELVOITE ALKAA jäseneksi liittymis-
tä seuraavan kalenterikuukauden alusta lukien 
ja päättyy eroamiskuukauden päättyessä. Eläk-
keelle jäätäessä on jäsenmaksujen perintävalta-
kirja pyydettävä pois työnantajalta.

 

4.5 Jäsenmaksujen laiminlyönti

JÄSENREKISTERI VALVOO jäsenmaksujen suoritta-
mista. Mikäli jäsenmaksuissa on puutteita, lähet-
tää jäsenrekisteri jäsenelle maksuhuomautuksen 
maksamattomista jäsenmaksuista. Työnantaja-
perinnän luonteesta johtuen mahdollinen jäsen-
maksutiedustelu voidaan lähettää vasta puoli-
sen vuotta jäsenmaksurästin syntymisen jälkeen.

Jäsenen jäsenmaksuasiat pyritään hoitamaan 
kuntoon yhteistyössä jäsenen kanssa. Tarvitta-
essa OAJ:n jäsenrekisteri katsoo jäsenen eron-
neeksi. Yhdistysten ajantasaiset jäsenten tiedot 
näkyvät aina jäsensivujen omat tiedot -osiossa.
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⑤
Yhdistyksen
jäsenmaksu-
asiat

5.1 Yhdistyksen päätöksenteko 
jäsenmaksuasioissa

PÄÄTÖS, JONKA perusteella jäsenmaksua jäse-
neltä peritään, on kunkin yhdistyksen kokouk-
sen tekemä. Tähän päätökseen on sisällytettä-
vä kaikki ne jäsenmaksut (OAJ, valtakunnalliset 
yhdistykset, alueyhdistykset, paikallisyhdistyk-
set ja opettajayhdistykset), joita jäseneltä seu-
raavan vuoden aikana aiotaan periä kokonais-
jäsenmaksuna. 

Jotta yhdistys voi huomioida jäsenmaksu-
päätöstä tehdessään kaikki muut yhdistystasot, 
tulee sen tiedossa olla muiden tasojen perimi-
en jäsenmaksujen suuruus, jotta ne voidaan si-
sällyttää kokonaisjäsenmaksuun. Jäsenmaksu-
prosenttia ei saa muuttaa uudella päätöksellä 
kesken kalenterivuotta. Työnantajaperintä on 
sovittu toimimaan kalenterivuoden periodeissa. 

Jos yhdistyksen seuraavan kalenterivuoden 
jäsenmaksuprosentti muuttuu, on jäsenmaksu-
päätöksestä toimitettava tieto OAJ:n jäsenrekis-
teriin 15.11.2014 mennessä. 

5.2 Yhdistyksen 
omat jäsenmaksut ja 
jäsenmaksutäsmäytys

OAJ MAKSAA yhdistyksen perimän oman jäsen-
maksuprosentin mukaisesti yhdistykselle kuu-
kausittain arvioperusteista jäsenmaksuennakkoa. 
Kuukausikohtaiset ennakot täsmäytetään todelli-
seen jäsenmaksukertymään neljännesvuosittain.

�
OAJ maksaa yh-
distyksen perimän 
oman jäsenmaksu-
prosentin mukaisesti 
yhdistykselle kuu-
kausittain arvioperus-
teista jäsenmaksu-
ennakkoa.
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⑥
Jäsenyyden
päättyminen

6.1 Jäsenyydestä eroaminen

HALUTESSAAN EROTA yhdistyksestä jäsenen tu-
lee – sääntöjen mukaan – ilmoittaa eroami-
sestaan kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai 
puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen ylei-
sessä kokouksessa. Yhdistyksen tulee toimittaa 
tieto eroamisista myös OAJ:n jäsenrekisteriin. 
Myös OAJ:n jäsenrekisteri ottaa vastaan eroil-
moituksia (vain kirjallisina) ja välittää tiedot edel-
leen jäsenen omalle yhdistykselle. 

Jäsenmaksuvelvollisuus päättyy eroamiskuu-
kauden päättyessä. 

Opettajantyöstä työttömäksi jääminen ei ole 
jäsenyyden päättämisperuste, sillä OAJ:n jäse-
nyyteen liittyy myös jäsenyys Opettajien Työt-
tömyyskassassa. 

6.2 Eläkkeelle siirtyminen

OAJ:N VARSINAINEN jäsenyys paikallisyhdistyk-
sessä ei ole enää mahdollista eläkkeelle siirty-
misen jälkeen, edes pitkäkestoisten sijaisuuk-
sien aikana.

Eläkkeelle siirtyvien tulee itse toimittaa jäsen-
rekisteriin tieto eläkkeelle jäämisestä. Ilmoitus 
tehdään muutosilmoituslomakkeella. Jäsenre-
kisteri siirtää eläkkeelle jääneen jäsenen Ope-
tusalan Seniorijärjestö OSJ:n jäseneksi.

OAJ maksaa Seniorijärjestön jäsenmaksun 
liittymisvuoden osalta. Tämän jälkeen jäsen vas-
taa itse jäsenmaksusta. Muutoin jäsenyys lak-
kaa ja OAJ:n jäsenedut päättyvät. Vuonna 2014 
Senio rijärjestön jäsenmaksu on 25 euroa ja vuo-
den 2015 alusta alkaen 30 euroa.

Seniorijärjestön jäsenenä jäsen säilyttää osan 
OAJ:n jäseneduista, joiden ehdot tosin poikkea-
vat varsinaisten jäsenten eduista (ks. tarkemmin 
OAJ:n verkkosivuilta kohdasta jäsenedut). OAJ:n 
ottamat ja varsinaisen jäsenen jäsenmaksuun si-
sältyvät kollektiiviset vakuutukset (vapaa-ajan ta-
paturma- ja matkustajavakuutus sekä ammatil-
linen vastuu- ja oikeusturvavakuutus) päättyvät 
jäsenen jäädessä eläkkeelle viimeisenä työpäivänä.

�
OAJ:n varsinainen jä-
senyys paikallisyhdis-
tyksessä ei ole enää 
mahdollista eläkkeel-
le siirtymisen jälkeen, 
edes pitkäkestoisten 
sijaisuuksien aikana.
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Jo eläkkeelle siirtyneiden opettajien on mah-
dollista saada työsuhde- ja vakuutusturvaa pi-
dempijaksoisten eläkkeeltä käsin tehtävien 
työrupeamien ajaksi hankkimalla erillinen, lu-
kukauden kerrallaan voimassa oleva 75 euron 
hintainen palvelupaketti. Ehtona on OSJ:n jäse-
nyys tai jonkun muun OAJ-yhteisöön kuuluvan 
yhdistyksen eläkeläisjäsenyys ja etuuspaketin 
maksun suorittaminen. Palvelupaketti sisältää 
ammatillisen vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen 
sekä työtehtäviin liittyvää ammatillista edunval-
vonnan- ja lakimiesneuvontaa.

Palvelupaketin maksu on lukukausikohtainen 
ja hinta on sama riippumatta siitä, missä vaihees-
sa lukukautta sen ottaa. Edut astuvat voimaan 
jäsenen maksettua palvelupaketin maksun. Pal-
velupaketin saa OAJ:n jäsenrekisteristä ( jasen-
rekisteri@oaj.fi). 

6.3 Jäsenyydestä erottaminen 

6.3.1 Objektiivinen erottamisperuste

 Jäsenmaksujen laiminlyönti

MIKÄLI JÄSEN jättää jäsenmaksunsa maksamat-
ta kolmelta kuukaudelta voi yhdistyksen hallitus 
katsoa hänet eronneeksi.

OAJ:n jäsenrekisteri valvoo jäsenmaksujen 
maksamista ja antaa tarvittaessa jäsenelle mah-
dollisuuden hoitaa maksut kuntoon ja siten säi-
lyttää jäsenyys. Maksamattomuuden syyt ovat 
usein esim. teknisiä tiedonkulun katkoksia.

Mikäli jäsenmaksujen maksaminen on lakan-
nut kokonaan, eikä jäsen ole saattanut asiaa kun-
toon maksukehotuksista huolimatta, katsoo jä-
senrekisteri jäsenen eronneen yhdistyksestä ja 
välittää asiasta tiedon jäsenen omalle yhdistyk-
selle, jonka tulee kirjata jäsen eronneeksi.

 Jäsenyyden ehtojen raukeaminen

MIKÄLI JÄSENEN opettajantyö on pysyvästi päät-
tynyt yhdistyksen toimialueella, eivät myöskään 
ko. yhdistyksen jäsenyyden ehdot enää täyty. Yh-
distys voi poistaa hänet tällä perusteella rekis-
teristä eli erottaa jäsenyydestään. Erottamisesta 
on tehtävä oma päätöksensä ennen kuin jäse-
nyys päättyy. Erottamismenettelyn osalta toimi-
taan kohdassa 6.3.2. kuvatulla tavalla. Työttömäk-
si jääminen ei kuitenkaan katkaise jäsenyyttä.

Jos jäsen siirtyy opettajaksi toisen yhdistyk-
sen toimialueelle, tulee hänen itse huolehtia jä-
senyyden vaihtamisesta uuteen yhdistykseen. 
Jäsenrekisteri päättää jäsenyyden aiempaan yh-
distykseen jäsenen hakemuksen perusteella kun 
uusi jäsenyys on astunut voimaan. Työttömänä 
ollessaan jäsenen ei ole kuitenkaan mahdollis-
ta vaihtaa yhdistystä. 

6.3.2 Subjektiivinen peruste 

SUBJEKTIIVINEN EROTTAMISPERUSTE saattaa tul-
la kysymykseen mm. seuraavissa tapauksissa

 ⊲ yhdistyksen sääntöjen vastainen toiminta 
 ⊲ yhdistyksen ja/tai järjestön tarkoitusperien 

vastainen toiminta 
Jäsenen erottamisesta päättää hallitus. Erot-

tamispäätöksestä on ehdottomasti ilmoitettava 
jäsenelle aina henkilökohtaisesti ja informoitava 
hänen oikeuksistaan. Jäsenellä on mahdollisuus 
valittaa erottamispäätöksestä 30 vrk:n kuluessa 
päätöksen tiedoksisaannista yhdistyksen varsi-
naiselle kokoukselle osoitetulla valituskirjelmällä, 
joka on jätettävä mainitussa ajassa hallitukselle. 
Jäsenelle on syytä varata tilaisuus tulla kuulluksi 
ennen erottamispäätöksen tekemistä.

Yhdistyksen tulee toimittaa tieto erottamises-
ta – erottamisen syy eriteltynä – OAJ:n jäsenre-
kisteriin, josta tieto välittyy myös Opettajien Työt-
tömyyskassalle (ks. mallikirjepohja jäsensivuilta).

Mikäli erotettu jäsen haluaa jatkaa Opetta-
jien Työttömyyskassan jäsenyyttä, tulee hänen 
selvittää asia erikseen kassan kanssa. 
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⑦
Jäsen-
asioiden
hoito
yhdistyksessä

JÄSEN- JA jäsenmaksuasioiden sekä jäsenrekiste-
ritietojen ajan tasalla pitäminen on niin yksittäisen 
jäsenen, yhdistysten kuin koko järjestönkin etu. Se 
takaa jäsenelle jäsenpalvelut, vakuutukset, Opetta-
ja-lehden, jäsenkortin ja OAJ-taskukalenterin pos-
titukset sekä varmistaa työttömyysturvan. Yhdis-
tyksille ja järjestölle ajan tasalla olevat yhteystiedot 
ovat tiedonkulun, toiminnan ja yhtenäisyyden tae.

Jäsenyysasioita yhdistyksessä hoitaa tavalli-
simmin hallituksen tehtävään erikseen nimeämä 
henkilö, nimikkeeltään jäsenasianhoitaja, jäsensih-
teeri tms. Toisaalta jäsenasiat voi olla sisällytetty 
yhdistyksen sihteerin tai taloudenhoitajan tehtä-
viin. Yhdistys voi ilmoittaa OAJ:n jäsenrekisteriin yh-
den jäsenasioiden hoitajan, jolla on oikeus muun 
muassa jäsenrekisteritietoihin. Vastaavat oikeu-
det ovat yhdistyksen puheenjohtajalla ja sihteerillä. 

Yhdistyksen jäsenluettelon ja yleensä jäsen-
tietojen käsittelyssä tulee huomioida, että esimer-
kiksi yhdistykseen liittyneiden ja eronneiden sekä 
erotettujen tietoja ei saa julkaista verkossa, eikä 
myöskään koulun/oppilaitoksen ilmoitustaululla. 
Jäsenasioiden pöytäkirjaamisessa toimiva käy-
täntö on esimerkiksi viittaus erilliseen liitteeseen.

OAJ:n jäsenhakemus sisältää aina myös OAJ:n 
työttömyyskassan jäsenhakemuksen. Tämän vuok-
si lomakkeen päivämäärätietojen huolellinen täyt-
täminen on erityisen tärkeää. Yksityiskohtaisissa 
työttömyysturvaa koskevissa kysymyksissä jäse-
neksi hakija tai jäsen tulee ohjata kääntymään suo-
raan työttömyyskassan (www.opetk.fi) puoleen.

OAJ:n jäsenasiainhoitajat ja yhteysopettajat toi-
mivat samalla myös Opettajien Työttömyyskassan 
asiamiehinä. Tämä tarkoittaa liittymislomakkei-
den vastaanottamista ja kuittaamista myös työt-
tömyyskassan nimissä sekä lomakkeiden toimit-
tamista edelleen yhdistyskäsittelyyn.
Tieto yhdistykselle saapuneesta jäsenen eroilmoi-
tuksesta tai yhteys- ja jäsentietojen muutoksesta 
tulee toimittaa viipymättä jäsenrekisteriin. Yhdis-
tyksen erottaessa jäsenen (ks. kohta 6.3) yhdis-
tyksen tulee toimittaa tieto erottamisesta (erot-
tamisen syy eriteltynä jäsenrekisteriin, josta tieto 
välitetään edelleen myös Opettajien Työttömyys-
kassalle). 
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⑧
Yhdistyksen 
ja jäsen-
rekisterin
verkko-
palvelut

8.1 Jäsensivujen käyttö

OAJ:N JÄSENSIVUT sisältävät omat osionsa kai-
kille jäsenille ja eri aktiivitoimijaryhmille. Kaik-
ki jäsenet pääsevät jäsensivuilla muun muassa 
päivittämään omia jäsentietojaan OAJ:n jäsen-
rekisteriin, hoitamaan jäsenmaksuasioitaan, il-
moittautumaan OAJ:n järjestämiin koulutuksiin ja 
tarkistamaan oman yhdistyksensä toimihenkilöi-
den yhteystiedot sekä omat luottamusmiehensä.

OAJ:n jäsensivuille on koottu myös kaikille 
jäsenille avoimet edunvalvontasivut, joilla käy-
dään läpi yksittäisen opettajan edunvalvontaan 
liittyviä kysymyksiä kuten työsuhdeasioita, virka-
vapauksia sekä opettajan vastuita ja oikeuksia. 
Lisäksi jäsensivuilla on muun muassa yksityis-
kohtaiset tiedot OAJ:n jäseneduista.

Jäsensivuilla on myös runsaasti OAJ:n aktii-
veille suunnattua tietoa tueksi esimerkiksi luot-
tamusmies- ja työsuojelutehtävien hoitamiseen. 
Myös OAJ:n kirjeet ja monet pöytäkirjat, raportit 
ym. ovat OAJ-aktiivien luettavissa.

Yhdistysten käyttöön jäsensivuilta löytyy jä-
senrekisterisovellus ja muun muassa sähköinen 
yhdistysopas, jossa käydään läpi yhdistystoimin-
nan perusasioita, OAJ:n yhdistysten sääntö- ja jä-
senyysasioita sekä OAJ:tä ja Akavaa järjestönä. 

Jäsensivuilla toimii myös jäsensähköposti. 
Jokainen jäsen voi halutessaan ottaa käyttöön-
sä etunimi.sukunimi@opettaja.fi -tyyppisen säh-
köpostiosoitteen, jota voi käyttää jäsensivuilla 
tai erillisellä sähköpostiohjelmalla. Jäsensähkö-
postin voi myös ohjata suoraan edelleen ensisi-
jaisesti käyttämäänsä sähköpostiosoitteeseen.

Jäsensivuja käytetään henkilökohtaisilla käyt-
täjätunnuksilla. Jokaisen jäsenen käyttäjätunnus 
on oma jäsennumero (numerosarja jäsenkortis-
sa). Unohtuneen salasanan tilalle voi tilata milloin 
tahansa uuden suoraan järjestelmästä, mikäli jä-
senrekisteriin on tallennettu jäsenen sähköpos-
tiosoite tai matkapuhelinnumero. Ensimmäistä 
kertaa OAJ:n jäseneksi liittyville toimitetaan jo 
liittymispaketin yhteydessä käyttäjätunnukset 
OAJ:n jäsensivuille.
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8.2 Jäsenrekisterin 
verkkokäyttö 

YHDISTYKSET VOIVAT hakea oman yhdistyksensä 
jäsenten tietoja OAJ:n jäsensivujen omat tiedot 

-osiossa listat-toiminnossa. Jäsentietojen lisäk-
si yhdistyksen toimihenkilöillä on pääsy oman 
yhdistyksensä perustietoihin sekä työnantaja- 
ja työpaikkatietoihin. Sovelluksesta voi tulos-
taa esimerkiksi jäsen- ja merkkipäivälistauksia 
ja tallentaa tiedot Microsoft Excel -tiedostoksi 
jatkokäsittelyä varten. Ohjelmisto käyttää SSL-
salattua tietoliikennettä, joten ulkopuoliset ei-
vät pääse tietoihin käsiksi. 

Käyttöoikeudet jäsenrekisteritietojen käyt-
töön on automaattisesti yhdistyksen puheen-
johtajalla, sihteerillä ja jäsenasioiden hoitajalla. 
Tämä edellyttää, että toimihenkilön tehtävätie-
dot ovat jäsenrekisterissä oikein. Yhdistysten tu-
lee ilmoittaa luottamushenkilöiden vaihdoksista 
mahdollisimman pian OAJ:n jäsenrekisteriin. Jä-
senrekisterin tietoihin pääsee jäsensivuilla omilla 
OAJ:n verkkopalveluiden tunnuksilla. Ohjelman 
toimintaan ja käyttöoikeuksiin liittyviä kysymyk-
siä voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen verk-
kopalvelu@oaj.fi.

�
Käyttöoikeudet jä-
senrekisteritietojen 
käyttöön on auto-
maattisesti yhdistyk-
sen puheenjohtajalla, 
sihteerillä ja jäsen-
asioiden hoitajalla. 
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opettajien.tk@opetk.fi 

Puhelinpalvelu: (09) 2294 4100
ma−ke klo 9−12 
(heinä- ja elokuussa vain ma ja to klo 9−12)

Automaattinen puhelinpalvelu (24 h) 
Maksupäiväkysely 
0800−95192 (soittajalle veloitukseton)
faksi: (09) 141 549 

www.oaj.fi Opetusalan Ammattijärjestö OAJ


