
JÄSENEN OPAS / OPETUSALAN AMMATTIJÄRJESTÖ OAJ

JÄSENYYS 
KANNATTAA! 



Ota yhteyttä
Voit ottaa meihin yhteyttä täyttämällä 
sähköisen yhteydenottolomakkeen 
osoitteessa https://yhteydenotto.oaj.fi. 

Lisäksi palvelemme jäseniämme 
maksuttomissa palvelunumeroissa:
Jäsentiedot ja -maksut: 0800 418 401
Palvelussuhteen ehdot: 0800 418 402
Oikeusturva: 0800 418 403 

Ansiopäivärahaan ja esimerkiksi 
vuorottelukorvaukseen liittyvissä 
asioissa ota yhteyttä suoraan 
Opettajien Työttömyyskassaan opetk.fi.

Liity jäseneksi! 

→ oaj.fi/jaseneksi

Apua jäsenhakemuksen täyttöön saat 
työpaikkasi OAJ:n yhteysopettajalta tai 
jäsenpalvelusta 0800 418 401.

Tutustu, osallistu & seuraa: 
→ oaj.fi
→ opettaja.fi
→ Facebook / Twitter / Instagram @oajry

OAJ:n palvelut taskussasi
Lataa OAJ:n sovellus puhelimeesi, saat taskuusi
mobiilijäsenkortin ja nopean reitin tietoon ja 
palveluihin.
Ohjeet: oaj.fi/sovellus
Sovellus: https://app.oaj.fi
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Sisällys

� 
Moni ajattelee, 
että ei yksi 
opettaja voi 
vaikuttaa 
paljon 
mihinkään. 
Mutta yhteisenä 
rintamana 
voimme, ja OAJ:ssä 
meillä on mahdollisuus vaikuttaa. 
Opettajien näkemykset eivät aina 
ole yhteneviä, siksi yhteisten 
kantojen muodostamiseen tarvitaan 
edunvalvontajärjestöä. Järjestössä 
jäsenet määrittelevät yhdessä, mitä 
opettajien etu tarkoittaa missäkin 
kysymyksessä. Tehtävänämme on 
löytää yhteinen suunta ja kompromissi. 
Silloin pystymme myös muuttamaan 
asioita, jotka eivät ole kunnossa.”

Thang Nguye
erityisluokanopettaja, OAJ:n jäsen
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�

AMMATTIJÄRJESTÖN JÄSENYYS antaa tukea ja turvaa työelämään. Jäsenenä 
et ole yksin silloin, kun kaipaat apua tai neuvoja, vaan tukenasi on yli 116 000 
jäsenen yhteisö. 

OAJ:n jäsenet ovat koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalan ammattilaisia 
varhaiskasvatuksesta aikuiskoulutukseen. Tämän joukon etuja valvoo Ope-
tusalan Ammattijärjestö OAJ. Suomen ammattijärjestöistä ainoastaan OAJ 
neuvottelee opettajien palvelussuhteen ehdoista. Korkea järjestäytymis-
aste takaa, että järjestön ääntä kuullaan koulutusta koskevassa päätöksen-
teossa. Järjestön toimintaa ohjaavat oikeudenmukaisuuden, avoimuuden  
ja vastuullisuuden arvot.

Jäsenen tärkein etu on oman alan edunvalvonta. Luottamusmiesten, 
yhdistystoimijoiden, työsuojeluvaltuutettujen ja muiden asiantuntijoiden 
verkosto kannattelee jäseniä vaikeissakin tilanteissa. Lisäksi saat lukuisia 
muita jäsenetuja.

Kasvatus-, koulutus- ja tutkimusalan ammattilaiselle OAJ on oikea  
ammattijärjestö. Yhdessä olemme enemmän. 

① Jäsenyys kannattaa

�
Yhdessä olemme 
enemmän. Lue lisää siitä, 
miksi OAJ:n jäsenyys 
kannattaa: 
→ oaj.fi/jasenyys

Mitä OAJ ja muut 
ammattijärjestöt ovat 
saneet aikaan?
→ oaj.fi/ 
toiminnantulokset
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OAJ NEUVOTTELEE opetusalan ammattilaisten palkkauksesta, työajasta 
sekä muista palvelussuhteen ehdoista. OAJ:n tärkeimpiä tehtäviä on turva-
ta palvelussuhteiden ehtoja, kehittää niitä ja valvoa, että sovittuja palvelus-
suhteen ehtoja noudatetaan kaikkialla Suomessa. 

Sopimusedunvalvontaan kuuluu jäsenten palkkaus- ja työaikajärjestel-
mien toimivuuden seuraaminen. Neuvomme ja koulutamme luottamus-
miehiä sekä vastaamme jäsenten kysymyksiin. Annamme kysyjille tietoa 
esimerkiksi palkanmaksusta, työajasta, opinto- tai perhevapaista sekä 
työnhausta tai irtisanoutumisesta. 

OAJ puolustaa jäsentensä asemaa, jos lomautukset uhkaavat tai resurs-
seja aiotaan vähentää. Ilman yhtenäistä, vahvaa ja laajaa vastapuolta työn-
antajan on helppo vaatia erilaisia joustoja.

OAJ:n jäsenen tukena ovat paikalliset luottamusmiehet sekä tarvit-
taessa OAJ:n toimistossa työskentelevät työmarkkinaedunvalvonnan 
erityisasian tuntijat. Omaa työtäsi koskevia tärkeitä tietoja, kuten palkkalas-
kurin tai työsopimuspohjan löydät työelämäoppaastamme.

② Valvomme etujasi  

Tietoa alan työehdoista 
ja ratkaisuja ongelma-
tilanteisiin:
→ oaj.fi/tyoelamaopas

�
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Työelämässä tulee vastaan yllättäviä tilanteita, joissa voi tarvita neuvoja 
ja turvaa. OAJ:n jäsenellä on turvanaan alan tuntevia asiantuntijoita paikalli-
sella, alueellisella ja valtakunnan tasolla. Selvitä yhteysopettajalta tai paikal-
lisyhdistykseltä, kuka on oma luottamusmiehesi ja työsuojeluvaltuutettusi. 
Myös OAJ:n asiantuntijat vastaavat jäsenten yhteydenottoihin. 

Työnantajan vastuulla on huolehtia työympäristön terveellisyydestä ja 
turvallisuudesta, tasa-arvosta ja työhyvinvoinnista. 

Työntekijän velvollisuus puolestaan on ilmoittaa esihenkilölle, jos ha-
vaitsee puutteita työoloissa tai kohtaa väkivalta- tai uhkatilanteita. Epäkoh-
dista on tärkeä ilmoittaa omalle työsuojeluvaltuutetulle, jolta saa ohjausta 
ja tukea. 

Työsuojeluilmoitus on tärkeää tehdä mahdollisimman pian tapahtuman 
jälkeen. Lisätietoa työsuojelusta ja ohjeita työsuojeluilmoituksen tekemi-
seen on OAJ.fi:n työsuojeluoppaassa. 

Opettajien työttömyyskassan jäsenyys sisältyy OAJ:n jäsenmaksuun. 
Opettajien työttömyyskassassa tunnetaan kasvatus- ja opetusalan erityis-
piirteet. 

  

③ Luomme turvaa 
muuttuvassa 
työelämässä 

Tietoa työhyvinvoinnista 
työttömyysturvaan:
→ oaj.fi/tyoelamaopas/
tyosuojelu
→ oaj.fi/tyoelamaopas/
tyohyvinvointi
→ yhteydenotto.oaj.fi
→ opetk.fi 

�
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Luottamusmies
⊲ työaika ja palkkaus
⊲ palvelussuhteen ehdot
⊲ virka- ja työvapaat
⊲ henkilöstöhallinto ja 
    johtaminen
⊲ olennaiset muutokset työssä
⊲ määräaikaisuudet
⊲ varoitukset ja huomautukset
⊲ irtisanomiset ja lomautukset

Työsuojeluvaltuutettu
⊲ työturvallisuuden ja 
    -terveyden pelisäännöt
⊲ työterveyshuollon toimivuus
⊲ työn kuormittavuus
⊲ työhyvinvointiin liittyvät
    kysymykset
⊲ terveyteen ja turvallisuuteen
    vaikuttavat työn tai
    työolojen muutokset

OAJ:n paikallisyhdistys 
(tai muu jäsenyhdistys)
⊲ kasvatuksen ja
    koulutuksen resurssit 
⊲ paikalliset koulutusasiat
⊲ aloitteet OAJ:n toiminnan
    kehittämiseksi
⊲ yhdistystoiminta
⊲ jäsenasiat
⊲ koulujen lakkautukset

Jos sinulle tulee työhön liittyviä ongelmia tai kysymyksiä, 
olethan ensin yhteydessä omaan esimieheesi. Yhdistys- ja 
jäsenyysasioista voit kysyä työpaikkasi yhteysopettajalta.

Apua ongelmatilanteissa

JOS ASIA EI SELVIÄ, pyydä apua:
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OPPILAITOKSELLA TAI koululla on vastuu opiskeluympäristön henkisestä ja 
fyysisestä turvallisuudesta.

Jos vahinko tapahtuu, syyllisiä etsitään useimmiten ensin opettajista ja 
johtajista. Vanhemmat eivät yleensä ole ensi sijassa vaatimassa opettajalle 
tuomiota, mutta vahingonkorvausten saamiseksi he saattavat viedä asian 
tuomioistuinten käsittelyyn. Syyllisyyskysymykset ratkaistaan tuomioistui-
messa, ja syyllisyyden tai syyttömyyden toteamisessa ratkaisee pitkälti 
näyttö. 

Vakavissa vahinkotapauksissa opettajalle koituvat seuraamukset voivat 
olla palvelussuhteen päättäminen, varoitus, vahingonkorvaus ja rikosoikeu-
delliset seuraamukset. Vahingonkorvausvastuu kanavoituu yleensä koulu-
tuksen järjestäjälle, eli vahingonkorvaukset maksaa ensisijaisesti työnantaja. 

OAJ:n jäsenillä on kuuden kuukauden jäsenyyden jälkeen voimassa ole-
va oikeusturvavakuutus, joka korvaa opetus- ja kasvatusalalla työskente-
lyyn liittyvissä oikeudenkäyntitapauksissa omia ja vastapuolen oikeuden-
käyntikuluja siten kuin vakuutusehdoissa on sovittu.

Oikeusturvapalveluihin kuuluu myös neuvonta muissa opetusalan työ-
hön liittyvissä oikeudellisissa kysymyksissä, kuten esimerkiksi opettajan 
vastuisiin tai tekijänoikeuksiin liittyvissä asioissa.

④ Ammatillinen 
oikeusturva 
 

Turvanasi ovat hyvät 
vakuutukset ja neuvonta 
oikeudellisissa kysymyksissä.
→ oaj.fi/jasenedut

�
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OAJ:N TAVOITTEENA on tehdä Suomesta maailman paras paikka opettaa,  
oppia ja tutkia. Tähän tulevaisuuskuvaan päästäksemme vaikutamme  
koulutuspoliittisiin päätöksiin monin tavoin. 

Koulutuspoliittinen vaikuttaminen eroaa työmarkkinapolitiikasta siten, 
että OAJ ei ole neuvotteluosapuoli, vaan on vaikuttamassa päätöksen-
tekoon aina valmisteluvaiheesta lähtien. Nostamme esiin opettajien huo-
lia ja huomioita sekä edistää opettajien asemaa tehtäessä koulutusuudis-
tuksia. Tässä työssä jäsenen ääni on tärkeä. OAJ:n kautta jäsen saa äänensä 
kuuluviin työtään koskevassa päätöksenteossa. 

Suomessa koulutusta kehittäessä eri tahojen kanssa jaetaan usein mo-
nia samoja tavoitteita. OAJ ajaa kuitenkin uudistuksissa ainoana toimijana 
opetusalan ammattilaisten asiaa.

Tavoitteena on aina, että opettajan työ resursoidaan uudistuksissa kun-
nolla ja että opettajien työpaikat säilyvät. OAJ on ollut vaikuttamassa muun 
muassa varhaiskasvatuslain säädöksiin opettajien määrästä ja ammatilli-
sessa reformissa opettajien kelpoisuuksiin.

OAJ on kansainvälisestikin tunnustettu merkittävä koulutusvaikuttaja. 
Laaja jäsenpohja antaa OAJ:lle merkittävää arvovaltaa päätöksentekopöy-
dissä. 

Vastuullisen edunvalvontatyön ansiosta OAJ myös koetaan luotettavak-
si toimijaksi. Tämä edesauttaa sitä, että jäsentemme ääni kuuluu paremmin 
tehtäessä päätöksiä suomalaisesta kasvatuksesta, koulutuksesta ja tutki-
muksesta. 

⑤ 
Vaikutamme kasvatus-, 
koulutus- ja tutkimusalan 
päätöksentekoon

Tutustu OAJ:n näkemyksiin 
ja vaikuttamistyöhön:
→ oaj.fi/politiikassa
→ oaj.fi/ajankohtaista/
nakemyksemme

�
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OAJ:N JÄRJESTÄMÄ koulutus edistää alalla työskentelevien omia edunval-
vontataitoja ja vahvistaa järjestötoimintaa sekä ammatti-identiteettiä. 

OAJ:n toimiston asiantuntijat kouluttavat luottamusmiehiä, yhdistys-
ten puheenjohtajia, työsuojelutoimijoita sekä aluetoimijoita ja OAJ:n ja sen 
yhdis tysten toimintaan osallistuvia. Etäkoulutuksia ja webinaareja järjeste-
tään yhä enemmän ja siksi myös suoraan jäsenille suunnattujen koulutus-
ten kokonaisuus kasvaa jäsenten toiveiden pohjalta.

Työelämän alku ja opettajan työssä aloittaminen on suuri muutos. 
Työuransa alussa oleville opettajille OAJ tarjoaa suosittua NOPE-koulutusta. 
Se on tarkoitettu opettajille, jotka ovat olleet alalla alle 5 vuotta tai ovat alle 
35-vuotiaita. NOPE-lyhenne tulee sanoista nuori opettaja.

OAJ:n jäsenyhdistykset järjestävät koulutuksia omille toimihenkilöilleen 
ja jäsenilleen. Nämä paikalliset ja alueelliset jäsenkoulutukset on suunnattu 
kaikille kyseisten yhdistysten jäsenille. Koulutus on tärkeä jäsenetu.

OAJ:n nettisivuilla on paljon kasvatus-, koulutus- ja tutkimusalan 
ammat tilaisten arkeen liittyvää tietoa. Tutustu myös työelämäoppaaseen, 
josta saat tietoa voimassa olevista sopimuksista, työajasta, palkasta, lomis-
ta ja sijaistamisesta.

OAJ järjestää koulutusta 
edunvalvonnan luottamus-
henkilöille ja uran alussa 
oleville opettajille:
→ oaj.fi/jasenyys/ 
oaj-kouluttaa
→ oaj.fi/nope

�

⑥ 
Koulutusta ja 
ammatillista tietoa  
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JÄSENENÄ SINULLA on voimassa matkustaja-, matkatavara-, matkavastuu-
vakuutukset sekä tapaturmavakuutus Turvassa. Matkavakuutus kattaa myös 
mukana matkustavat alle 20-vuotiaat lapset (omat lapset ja lapsenlapset, 
puolison lapset ja vakuutetun kanssa vakinaisesti samassa taloudessa asu-
vat lapset) sekä mukana matkustavat, vakuutetun kanssa vakinaisesti samas-
sa taloudessa asuvat lähiomaiset. OAJ:n tapahtumiin osallistuessasi sinulla on 
OAJ:n järjestövakuutus henkilö- ja esinevahinkojen varalta. 

Jäsen saa edulliseen hintaan lukuisia loma- ja virkistyspalveluja. Etuja  
antavat esimerkiksi Holiday Club, monet hotelliketjut ja laivayhtiöt sekä lukui-
sat muut palveluntarjoajat.

Danske Bank tarjoaa rahanarvoisia etuja asuntolainaa ottaessa ja sijoitus-
palveluissa. Arjen säästöä syntyy ST1:n asemilla saatavasta polttoainealennuk-
sesta. Kustantamot tarjoavat jäsenillemme alennuksia lehti- ja kirjatilauksissa. 

Vapaa-ajan virkistys- ja tapahtumaetuja tarjoavat myös paikallis- ja alue-
yhdistyksesi.

OAJ:n jäsenenä kuulut Akavaan ja käytössäsi ovat monipuoliset 
akava laisten jäsenedut. Nämä edut ovat Member+-palvelussa. Kirjaudu 
Member+ -sivulle, niin saat edut käyttöösi.

⑦ 
Vapaa-ajan 
vakuutukset ja edut

→ oaj.fi/jasenedut → turva.fi/oaj → memberplus.fi

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva  
turva.fi • 01019 5110

TaskuTurvassa ammattiliittosi tarjoama  
vakuutusturva ja reissujasi turvaava  
matkavakuutuskortti kulkevat aina  
mukanasi.Hoitolaitoshaulla löydät  

ulkomailla luotettavan lääkärin  
yhteystiedot. Hyvää matkaa! 

Lataa TaskuTurva-sovellus  
Google Play Kaupasta tai App Storesta.

Lue lisää turva.fi/taskuturva

TaskuTurva –  
vakuutusturva aina mukanasi
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OAJ HALUAA vahvistaa ja lisätä osallisuutta ja vuorovaikutusta. Jäseniltä  
kysytään mielipiteitä ja toiveita kyselyiden avulla, ja toimintaa suunnataan 
saadun tiedon perusteella. Usein etsimme myös osanottajia projekteihim-
me eri viestintäkanaviemme kautta. Kannattaa seurata viestintäkanaviam-
me aktiivisesti!

Jäsenet eri puolilta Suomea tekevät OAJ:n tärkeimmät päätökset. Kaikil-
la opettajaryhmillä on edustajansa esimerkiksi OAJ:n valtuustossa ja halli-
tuksessa. Vaikuttamaan pääsee parhaiten osallistumalla oman yhdistyksen 
toimintaan. Aktiivisia opettajia tarvitaan myös valtakunnan tasolla. Tavoit-
teena on saada yhä useampi opettaja osallistumaan OAJ:n valtuustovaalei-
hin ehdokkaana tai äänestäjänä. Valtuutettu on vaikuttaja ja OAJ:n valtuus-
tossa avainpaikalla.

OAJ parantaa opettajien asemaa ja vahvistaa ammattiyhdistystoimin-
nan oikeuksia maailmalla. Teemme solidaarisuustyötä ja kehitysyhteistyötä 
muun muassa Afrikassa Education Internationalin sekä Suomen Ammatti-
liittojen Solidaarisuuskeskuksen SASKin kanssa. OAJ:n jäsenet ovat tervetul-
leita solidaarisuustyön verkostoon. 

⑧ Osallistu ja vaikuta

OAJ:n jäsenenä voit 
vaikuttaa monin tavoin 
kaikkien opettajien aseman 
parantamiseksi:
→ oaj.fi/valtuusto
→ oaj.fi/teemmehyvaa

�
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OPEOPISKELIJAT VOIVAT opiskeluaikanaan liittyä Suomen Opettajaksi Opis-
kelevien Liiton SOOL ry:n jäseneksi. SOOL huolehtii opeopiskelijoiden valta-
kunnallisesta edunvalvonnasta, kouluttaa ja yhdistää kaikki tulevia opetta-
jia. Jäseneksi voi liittyä jäsenyhdistyksen kautta. Jos opiskelija ei voi liittyä 
mihinkään jäsenyhdistykseen, hän voi liittyä henkilöjäseneksi. 

SOOLin jäsenet saavat työttömyysturvaa lukuun ottamatta samat jäsen-
edut kuin OAJ:n varsinaiset jäsenet ja lisäksi opiskelijajärjestön omat jäsenedut.

Ohjeita ja lisätietoja opiskeluaikaiseen työttömyyskassajäsenyyteen, 
sijaistamiseen, työnhakuun sekä työelämään siirtymiseen saat SOOLin ja OAJ:n 
sivuilta. Opiskeluaikana vähintään lukukauden mittaisen opetusalan sijaisuu-
den saanut opiskelija voi liittyä suoraan OAJ:n jäseneksi. OAJ:n jäsenyyden  
alkaessa SOOLin jäsenyys katkeaa automaattisesti, mutta jäsenedut sekä 
mahdollinen työttömyyskassan jäsenyys säilyvät ennallaan.  

Opettajaksi opiskelevan 
kanavat
→ sool.fi
→ Facebook/Twitter/
Instagram: @sool_ry
→ sool.fi/jasenelle/
tyoelamaan
→ oaj.fi/tyoelamaopas/
uraopas

�

⑨ 
Opettajaksi 
opiskelevat mukana
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PIDÄ HUOLTA, että omat tietosi ovat OAJ:n jäsenrekisterissä ajan tasalla. 
Tieto esimerkiksi osoitteen tai sähköpostin muutoksista tai työnantajan 
vaihtumisesta ei välity jäsenpalveluumme automaattisesti, vaan tiedot on 
muutettava itse. 

Ajantasaiset tiedot varmistavat, että ajankohtaisia järjestö- ja jäsenetu-
asioita käsittelevät sähköiset jäsenkirjeemme saavuttavat sinut. Nettisivujem-
me kautta voit kirjautua Omat tiedot -osioon ja varmistaa, että tietosi ovat re-
kisterissämme oikein. Samalla voit tarkistaa, että jäsenmaksusi on maksettu.

Jäsenmaksu vaihtelee oman jäsenyhdistyksen jäsenmaksun mukaan ja 
on keskimäärin 1,2 prosenttia ennakonpidätyksen alaisten kokonaisansioi-
den määrästä. Esimerkiksi vanhempain- tai opintovapaalla maksat kiinteää 
alennettua jäsenmaksua. 

Jäsenmaksut kannattaa maksaa ajallaan, sillä etujen hyödyntäminen ja 
esimerkiksi ansiopäivärahan maksaminen edellyttää, että jäsenmaksut ovat 
kunnossa. Jos työnantaja perii jäsenmaksun palkastasi, muista tarkistaa palk-
katositteesta, että maksut on peritty. Jos maksuissa on puutteita, hoida mak-
sut pikaisesti kuntoon tai ole yhteydessä jäsenpalveluun.

Jäsentiedot 
ja -maksut

 

10

Tarkista, että tietosi ovat 
oikein ja jäsenmaksut 
maksettu:
→ oaj.fi/omattiedot
→ oaj.fi/jasenmaksut

�
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OAJ:n jäsenmäärä on 116 545 (2021). Yhdeksän kymmenestä opettajasta on valinnut 
OAJ:n jäsenyyden. Jokaisella jäsenellä on oma jäsenyhdistys. 

Keitä me olemme? 

OAJ-YSI ja FSL
→ OAJ:n yleissivistävät opettajat 
→ Peruskoulujen, lukioiden ja 
yleissivistävän aikuisopetuksen 
eli kansalais-, työväen- ja 
kansanopistojen opettajat ja 
rehtorit
→ Jäsenmäärä 55 622

VOL 
→ Varhaiskasvatuksen 
Opettajien Liitto 
→ Varhaiskasvatuksen 
opettajat ja päiväkotien 
johtajat
→ Jäsenmäärä 13 499

OAO
→ OAJ:n ammatilliset opettajat 
→ Ammatillisten oppilaitosten, 
aikuiskoulutuskeskusten, 
ammatti korkeakoulujen, 
vapaan sivistystyön ja taiteen 
perusopetuksen opettajat, 
koulutuspäälliköt, rehtorit ja 
esihenkilöt
→ Jäsenmäärä 16 635

YLL
→ Yliopistojen 
opetusalan liitto 
→ Yliopistojen 
opettajat, tutkijat ja 
opetushallinnossa 
toimivat
→ Jäsenmäärä 1 453

Opsia
→ Opetus- ja 
sivistystoimen 
asiantuntijat
→ Jäsenmäärä 128

Opiskelijajäsenet 
SOOL ja FSLF  
→ opettajaksi 
opiskelevat
→ Jäsenmäärä 7 265

Valtakunnallisten yhdistysten verkkosivut ja yhteystiedot: 
oaj.fi/oaj/valtakunnalliset-yhdistykset

Opetusalan 
Seniorijärjestö 
→ Jäsenmäärä 20 551

OAJ:n jäsenryhmät
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Oikeus-
turva etu 

700 €

Yhdistysten 
kokoukset 

40 €

Säästö 
vakuutuksista 

300 €

Jäsen-
tapahtumat 

50 €

Koulutusedut 
650 €

Palkantarkistus 
1 350 €

Matka-
vakuutuksen 

korvaus 
1 540 €

Educa-
messut 

20 €

Ansio-
sidonnainen 

päiväraha 
3 016 €

Opettaja-lehti 
95 €

Danske 
Bankin edut 

200 €

Holiday Clubin 
lomaviikko 

400 €

Bensaetu 
ST1 

20 € 

Member+ 
40 € 

Hotelli-
alennukset 

80 €

Webinaarit 
40 €

OAJ 
 kannattaa

Mitä kaikkea voit saada 450 euron 
keskimääräisellä jäsenmaksulla?

oaj.fi/oajkannattaa

Saat satasilla 
tuhansien eurojen 

jäsenedut
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