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Vuoden 2015 aikana on toimintaympäristö muuttunut merkittävästi verrattuna ajankohtaan, jolloin 

uutta liittostrategiaa laadittiin. Talouden matalasuhdanne on jatkunut ja työttömyys on kasvanut 

edelleen. Ammattiyhdistysliikkeen elää yhä haasteellisempaa murrosvaihetta. Siihen liittyvät mm. 

kevään 2015 eduskuntavaalit ja hallitusohjelma muutos- ja leikkauslistoineen, joilla hallitus on 

halunnut hakea taloudellista kestävyyttä. Hallituksen yritykset saada aikaan yhteiskuntasopimus on 

hallinnut työmarkkinatoimintaa ja taustoittanut edunvalvontaa. Syksyllä tilanne johti laajaan 

ammattiliittojen mielenilmaukseen, jossa myös Akava mukaan lukien Akavan Erityisalat oli 

mukana.  

Vuoden 2015 alkupuolta hallitsivat neuvottelut työllisyys- ja kasvusopimuksen jatkovuodesta. 

Lisäksi käynnissä oleva sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä koskeva sote-uudistus ja 

aluehallintouudistus ovat koskettaneet ammattiliittojen toimintaympäristöä.  

Vuoden 2015 aikana ammattiliittokenttä on ollut muutoksessa myös Uusi keskusjärjestö -hankkeen 

myötä, kun keskusjärjestöjen liittorajat ovat liikkumassa. Tämä on vaikuttanut myös Akavan ja sen 

neuvottelujärjestöjen toimintaan.   

Akavan Erityisaloissa nämä edellä mainitut toimintaympäristön muutokset ja tilanteet ovat 

näkyneet voimakkaasti toiminnassa ja arjessa, jota liittostrategian tavoitteet ovat ohjaamassa.    

 

Salla Luomanmäki 

toiminnanjohtaja  

Akavan Erityisalat AE ry  
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Akavan Erityisaloissa aloitteellinen ja tuloksellinen edunvalvonta pohjaa selkeälle 

tavoitemäärittelylle. Osin edunvalvonnan tavoitteet ovat olleet ennakoitavissa, mutta toisaalta 

toimintavuonna 2015 liiton eteen tuli nopeaan tahtiin työmarkkina-asioita, joita ei voinut ennakoida.  

Etukäteen valmisteltavia asioista on esimerkkinä eduskuntavaalien alla tehtävä vaikuttaminen 

maan uuden hallituksen ohjelmaan sekä Akavan Erityisalojen oman toiminnan että Akavan kautta. 

Ennakoimatonta ja nopeaa vaikuttamista ovat taas edellyttäneet mm. uuden hallituksen 

hallitusohjelma monine leikkaus- ja muutosesityksineen.   

Vuoden 2015 aikana liitossa laadittiin edunvalvontaselvitys. Siihen liittyi kysely ns. pitkän aikavälin 

edunvalvontatavoitteista Akavan Erityisalojen jäsenyhdistyksille.  Edunvalvontaselvityksen tavoite 

oli tuottaa Akavan Erityisalojen hallitukselle tarkasteluaineisto tarvittaviin edunvalvonnan 

kehittämistoimiin ja uusiin strategisiin linjauksiin. Aloitteellinen ja tuloksellinen edunvalvonta 

edellyttää, että Akavan Erityisalat ottaa toiminnan ja painospisteiden suunnittelussa huomion 

työelämän ja toimintaympäristön muutosten tuomat haasteet.  

 

Alkuvuoden 2015 toiminta suuntautui Akavan Erityisalojen eduskuntavaaliteemojen esille 

nostamiseen. Akavan Erityisalat järjesti ”Politiikan piinapenkki” -eduskuntavaalikiertueen Turussa, 

Tampereella, Rovaniemellä, Oulussa, Jyväskylässä, Mikkelissä ja Helsingissä. Teemoina olivat 

liiton jäsenkunnan erityisesti hyvinvointia rakentaville ja ylläpitäville sekä hyvää hallintoa edustaville 

aloille tärkeät kysymykset. Lisäksi nostettiin esille työelämän laatukysymyksiä sekä 

järjestäytymisen ja kolmikannan merkitys vakaalle ja hyvälle yhteiskunnalle sekä 

oikeudenmukaiselle työelämälle. Vaalityön pohjaksi toteutettiin TNS Gallupilla tutkimus, jolla 

selvitettiin kansalaisten kulttuuria, hyvää hallintoa ja kolmikantaa koskevia käsityksiä. 

Vaikuttamistyön pohjana käytettiin myös jäsenten työelämätutkimusta.  

Taulukko 1. Akavan Erityisalojen eduskuntavaalitavoitteet 2015  

 

1. Työelämän 
sopimuksissa 
ammattiliitto on 
työntekijän voima. 

2. Oikeudenmukainen 
työelämä parantaa 
työtulosta 
ja pidentää 
työuraa. 

3. Hyvä hallinto on 
julkisten palvelujen 
perusta. 

4. Kulttuuri lisää 
kansalaisten 
hyvinvointia. 

Sopiminen 
työntekijöiden, 
työnantajien ja 
valtiovallan kesken 
kolmikantaisesti on 
suomalainen tapa 
rakentaa hyvinvointia ja 
yhteiskuntaa. Sopimisen 
vaihtoehtona on 

Työelämän 
oikeudenmukaisuuden 
tulee koskea myös 
asiantuntijatyötä. 
Määräaikaisten 
työsuhteiden 
perusteeton käyttö, 
harmaa ylityö ja 
yksityissektorin ”villeillä 
työpaikoilla” 

Hyvä julkinen hallinto on 
riittävästi resursoitua, 
ammattimaista ja 
avointa. Se on 
kansalaisten 
yhdenvertaisen kohtelun 
edellytys. 
 
Julkiset palvelut 
järjestetään verotuloilla, 

Nuoriso-, liikunta-, 
kirjasto-, museo- ja muut 
kulttuuripalvelut lisäävät 
kansalaisten 
hyvinvointia. Näillä 
palveluilla on tutkitusti 
merkitystä 
yhteiskunnallisia ja 
terveydellisiä ongelmia 



6 
 

vahvemman valta, sitä 
emme halua. 
 
Kolmikannassa 
ammattiliitot ovat 
työntekijän voima. 
Ammattiliitot rakentavat 
sopimalla 
oikeudenmukaista, 
hyvää ja tuottavaa 
työelämää. 

työehtosopimusten 
tarjoaman turvan 
puuttuminen ovat 
asiantuntijatyön 
ongelmia. Näihin tulee 
puuttua lainsäädäntöä, 
sopimuksia sekä arvoja 
ja asenteita 
uudistamalla. 
 
Myös 
korkeakoulutettujen 
alipalkkaus on edelleen 
ongelma. Hallinto-, 
kulttuuri- ja 
hyvinvointipalveluissa 
on korkeakoulutettuja 
ammattiryhmiä, joilta 
edellytetään korkeaa 
koulutusta mutta joiden 
palkkaus alittaa kaikkien 
palkansaajien 
keskiansiotason. Näitä 
ryhmiä ovat muun 
muassa 
kirjastonhoitajat, 
toimintaterapeutit, 
museoamanuenssit, 
kulttuurisihteerit ja -
tuottajat, liikunta-, 
nuoriso- ja vapaa-
aikasihteerit sekä 
käännösalan 
asiantuntijat. 
Korkeakoulutettujen 
ammattiryhmien 
alipalkkauksen 
korjaaminen on 
yhteiskunnallinen 
tehtävä. 
 
Työurat pitenevät ja työn 
tuloksellisuus paranee 
vain kestävään 
työelämään ja 
työhyvinvointiin 
panostamalla. 
Kestävään kasvuun 
päästään, kun 
tuloksellisuutta ja 
työelämän laatua 
parannetaan 
samanaikaisesti. 

joita on käytettävä 
vastuullisesti. Tämä 
edellyttää 
ammattimaista 
hallinnollista 
valmistelua. Vain näin 
voidaan saada aikaan 
palveluilla tavoiteltuja 
tuloksia. 
 
Julkisen sektorin 
haasteina ovat kasvavat 
palvelutarpeet ja 
rajalliset resurssit. 
Tarpeisiin voidaan 
vastata julkisen 
hallinnon ja palvelujen 
tuloksellisuutta 
parantamalla. 
Tehostamista ei saa 
toteuttaa pelkkinä 
henkilöstön 
vähentämisohjelmina tai 
huomioimatta palvelujen 
vaikuttavuutta. 

ennaltaehkäisevinä 
palveluina. 
 
On panostettava 
riittävästi ja luovasti 
hyvinvointia lisääviin ja 
syrjäytymistä 
ehkäiseviin 
erityispalveluihin ja 
sektorirajat ylittävään 
palveluyhteistyöhön. 
Ehkäisevä työ on 
yhteiskunnalle 
huomattavasti 
edullisempaa kuin 
ongelmien korjaaminen 
jälkikäteen. 
 
Hyvätasoiset 
kulttuuripalvelut ovat 
myös yhä tärkeämpi 
alueellinen ja 
valtakunnallinen 
vetovoimatekijä. 
 
Kulttuuripalvelut on 
tuotettava 
asiantuntevasti. 
Hyvätasoisten ja 
houkuttelevien 
palvelujen tuottaminen 
kustannustehokkaasti 
edellyttää osaamista, 
jonka perusta on 
korkeakoulutuksessa. 
Palvelujen tasoa ei saa 
heikentää 
pätevyysvaatimuksista 
tinkimällä. Koulutukseen 
perustuvaa osaamista 
on oltava myös 
paikallisesti. 
 
Kulttuuripalvelujen 
henkilöstö-, toiminta- ja 
kehittämisresurssien on 
oltava riittävät ja 
tasapainossa 
keskenään. Tästä on 
huolehdittava erityisesti 
julkisen sektorin 
rakennemuutoksissa. 
Henkilöstö on otettava 
mukaan muutoksen 
suunnitteluun ja 
toteutukseen. 
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Akavan Erityisalojen kannanotto maan hallitusohjelmaan julkistettiin 28.5. Nostimme esille 

hallitusohjelman vaikutukset korkeakoulutettujen naisten palkkatasoon ja huolen osaamisen ja 

koulutuksen tason heikentymisestä ja määräaikaisten asemasta sekä siitä, miten työajan 

pidennykset vaikuttavat asiantuntijatyössä jaksamiseen. Myönteiseksi arvioimme kulttuurin 

nostamisen yhdeksi kärkihankkeista.  

Akavan Erityisalat osallistui kesällä pidettävään Suomi Areena -tapahtumaan, jossa teemana oli 

opetus ja kulttuuri. Keskustelutilaisuus ”Kiekkoa vai Guggenheimia” saavutti suuren huomion ja 

suosion.  

Akavan Erityisalat vaikuttaa työelämän ajankohtaisiin lainsäädäntö- ja kehittämishankkeisiin myös 

keskusjärjestö Akavan kautta. Liitolla on hyvä edustus Akavan työvaliokunnassa, hallituksessa, 

työelämätoimikunnassa, järjestötoimikunnassa, koulutus- ja työvoimapoliittisessa toimikunnassa, 

elinkeinopoliittisessa toimikunnassa, sosiaali- ja terveyspoliittisessa toimikunnassa 

ammatinharjoittajien ja yrittäjien työryhmässä ja kulttuuripoliittisen ohjelman seurantaryhmässä 

sekä Akavan alueverkostossa. Liitto osallistui ja vaikutti myös Akavan tasa-arvoryhmän 

työskentelyyn. (Liiton muut edustukset liitteissä)  

Vuonna 2015 vahvaksi erityisasiaksi nousi muuttuva työelämä. Akavassa perustettiin asian 

edistämiseksi työryhmä, jossa Akavan Erityisaloilla on ollut vahva panos. Teema oli esillä myös 

Akavan Erityisalojen syysliittokokouksessa ja hallituksemme nosti teeman tasa-arvon ohella 

vuoden 2016 kärkiteemaksi.  

Akavan Erityisalat toimi jäsenenä Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK ry:ssä. 

SASK on suomalaisen ammattiyhdistysliikkeen kehitysyhteistyö- ja solidaarisuusjärjestö. 

Liitto oli ns. hiljainen partneri TEM:in työllistämistä koskevassa kumppanuuspilottihankkeessa, 

mikä toteutettiin kesäkuusta vuoden loppuun. Mukana oli yhdeksän akavalaista liittoa. Tavoitteena 

oli kehittää TE-toimistojen palveluja edistämään korkeakoulutettujen työllistymistä.    

Liitto osallistui Turun yliopiston toteuttamaan toimihenkilöliikkeen historiaa käsittelevään 

tutkimushankkeeseen, aiheena tasa-arvoasiat.   

Liitto osallistui Opetus- ja kulttuuriministeriön toteuttamaan tohtoreiden työttömyyttä tarkastelevaan 

selvitykseen. Selvityksen keskeinen osa oli tohtoreille ja tohtorikoulutettaville syksyllä 2015 

suunnattu nettikysely, jolla pyritään tavoittamaan mahdollisimman suuri määrä työttömiä ja 

työssäkäyviä tohtoreita sekä tohtorikoulutettavia. Liiton jäsenistä 207 on selvityksen piirissä, 

pääosin he ovat filosofian tohtoreita. Selvityksen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa tohtoreiden 

työllistymiseen vaikuttavista ominaisuuksista painottuen erityisesti yliopistojen jatkokoulutuksen 

sisältöihin ja työelämäulottuvuuksiin, alakohtaisiin eroihin sekä monialaisuuteen. Selvitys 

julkaistaan osana OKM:n julkaisusarjaa.  

Akavan Erityisalat antoi toimintavuonna seuraavat lausunnot:  

 Liitto ja Suomen Verotarkastajat SVT ry osallistuivat Euroopan komission kuulemiseen 
toimintasuunnitelmasta uudistaa yhtiöverotus EU:ssa.  

 Liitto ja Museoalan ammattiliitto MAL ry sekä Arkistoalan ammattiyhdistys AAY ry antoivat lausunnon 
arkistolain jatkotyöryhmän muistiosta 2015:12.  

 Liitto ja jäsenyhdistyksensä Museoalan ammattiliitto MAL ry antoivat Akavalle kommentit hallituksen 
esitysluonnoksesta tekijänoikeuden yhteishallinnoinnista (OKM063:00/2014).   

 Liitto ja jäsenyhdistyksensä Suomen Suuhygienistiliitto antoivat Akavalle lausunnon luonnoksesta 
HE laeiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, sairausvakuutuslain 
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muuttamisesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta sekä apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n 
väliaikaisesta muuttamisesta.  

 Liitto ja jäsenyhdistyksensä Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry antoivat Akavalle 
huomionsa luonnoksesta uudeksi valtioneuvoston asetukseksi lainsäädännön arviointineuvostosta ja 
valtioneuvoston ohjesäännön muuttamisesta 

 Liitto ja jäsenyhdistykset TAKU ja KAJ ovat toimineet yhteistyössä muiden liittojen kanssa ja 
muodostaneet kannan HE 94/2015 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysetuuksien 
rahoituksesta annetun lain ja työttömyysturvalain muuttamisesta, sivu- ja päätoimisesta 
yrittäjyydestä ja ehdotuksen vaikutuksista jäsenkuntaan.  

 Liitto antoi Akavalle kommentit palkansaajakeskusjärjestöjen yhteisestä lausumaluonnoksesta maan 
hallituksen pakkolakiesityksiksi.  

 Liitto kommentoi Akavalle yhdistyslain muuttamista koskevaa hallituksen esitystä (toimimattomien 
yhdistysten rekisteripoisto ym.) OM 18/41/2015.  

 Liitto ja jäsenyhdistyksensä Nuoriso- ja Liikunta-alan ammattijärjestö NUOLI ry antoivat Akavalle 
huomionsa uuteen nuorisolakiin liittyen. 

 

Koulutuspolitiikassa Akavan Erityisalat edusti liiton jäsenryhmiä Akavan eri toimielimissä ja 

hankkeissa. Koulutuspolitiikkaa koordinoi Akavassa koulutus- ja työvoimapoliittinen toimikunta, 

jossa Akavan Erityisaloilla oli edustus. Akavan Erityisalojen edustaja osallistui myös Akavan 

ammattikorkeakoulu- ja yliopistoryhmien toimintaan.  

Korkeakouluissa vuonna 2015 ajankohtaista olivat maan hallituksen suuret rahoituksen leikkaukset 

sekä korkeakoulujärjestelmän rakenteelliset muutokset ja korkeakoulujen väliset yhteistyökuviot. 

Akavan Erityisalat vaikutti näihin pääosin Akavan kautta. Akavan Erityisalat osallistui Akavan 

muiden ammattikorkeakouluja edustavien liittojen kanssa ammattikorkeakouluvaikuttamiseen ja 

yhteistyöhön rehtorien Arene-verkoston kanssa esimeriksi AMK-päivillä Tampereella. Samaten 

yliopistoissa osallistuttiin koulutuspolitiikkaan Akavan ja yliopistorehtorien Unifi-yhteistyön kautta.  

Korkeakouluille muita yhteisiä teemoja olivat osaamisen kehittämisen eri muodot kuten 

erikoistumiskoulutusten uusi lainsäädäntö, opintotuen uudistukset, tutkintomäärien ennakointi ja 

toisen asteen uudistukset kuten ammatillisen koulutuksen uudistaminen. Liitto ottikin 

koulutusleikkausten ja rakenteellisten muutosten lisäksi vuonna 2015 jäsenyhdistysten kanssa 

kantaa muun muassa tutkintomääriin, korkeakoulujen rahoitusmalleihin, opintotuen muutoksiin 

sekä perusopetuslain muutoksiin. 

Akavan Erityisalojen päivitetty koulutuspoliittinen ohjelma julkaistiin huhtikuussa 2015 

liittokokouksen yhteydessä. Julkaisun yhteyteen tehtiin kannanotto erikoistumiskoulutuksista. 

Ohjelmaa esiteltiin sidosryhmille lounastapaamisten ja koulutuspoliittisten tapahtumien, kuten 

erikoistumiskoulutusseminaarien ja vaalipaneelien yhteydessä. Ohjelma käytiin myös läpi kaikkien 

jäsenyhdistysten kanssa joko erillisissä tapaamisissa tai hallitusten kokousten yhteydessä syksyllä 

2015. Ohjelmaa käytettiin taustalla liiton antamissa lausunnoissa. 

 

Toimintavuoden alkua hallitsivat sopimusneuvottelut Työllisyys- ja kasvusopimuksen toisen jakson 

sopimuskorotuksista. Työmarkkinakeskusjärjestöt sopivat 15.6.2015, että työ- ja 
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virkaehtosopimuksen mukaisia palkkoja korotetaan yleiskorotuksella, jonka suuruus on 16 euroa 

kuukaudelta ja kuitenkin vähintään 0,43 prosenttia.  

Keskitettyä ratkaisua seurasivat soveltamisneuvottelut eri sopimusaloilla ja liitto osallistui 

neuvotteluihin akavalaisten neuvottelujärjestöjen Ylemmät toimihenkilöt YTN:n ja Julkisalan 

koulutettujen neuvottelujärjestön JUKOn kautta.  

Eduskuntavaalien jälkeen huhtikuussa maan uusi hallitus esitti työmarkkinakeskusjärjestöille 

yhteiskuntasopimusta maan talouden kilpailukyvyn parantamiseksi. Hallituksen hallitusohjelman 

julkistettiin toukokuussa ja siinä esitettiin yhteiskuntasopimukselle vaihtoehtoinen viiden prosentin 

”kilpailukykyloikka” lainsäädännön kautta toteutettavaksi. 

Yhteiskuntasopimusneuvottelut jatkuivat kesällä kariutuen elokuussa pääasiassa SAK:n liittojen 

vastustukseen. Akava olisi katsonut neuvottelut loppuun saakka.  

Maan hallitus toi listan työelämää koskevista lakimuutoksista ns. pakkolaeista eduskuntaan 

syyskuussa. Paketti sisälsi mm. arkipyhien (loppiainen, helatorstai) muuttamisen palkattomaksi 

sekä pitkien lomien ja lomarahan leikkauksen.   

Uudelleen virinneet yhteiskuntasopimusta koskevat neuvottelut katkesivat jälleen 2.12. 

Neuvottelujen katkeamiseen vaikuttivat AKT:n irrottautuminen neuvotteluista ja EK:n haluttomuus 

neuvotella. Akava ja JUKO olivat edelleen valmiita jatkamaan neuvotteluja. 

Akavan Erityisalat ja jäsenyhdistyksiä osallistui aktiivisesti palkansaajakeskusjärjestöjen Akava, 

SAK, STTK yhteiseen mielenilmaukseen 18.9.2015 Helsingin Rautatientorilla. Mielenilmaus 

sopimisen puolesta ja pakkolakihanketta vastaan onnistui hyvin. Paikalla arvioitiin olleen noin 30 

000 mielenosoittajaa. 

Liiton kannanmuodostuksen tueksi Akavan Erityisalat toteutti mielenilmaisun alla keskiviikkona 

16.9. alkaen ajankohtaiskyselyn jäsenille. Kyselyyn vastasi yli 6 100 jäsentä. Jäsenkyselyyn 

vastanneista 63 prosenttia vastusti hallituksen ns. pakkolakihanketta eli suunnitelmaa asettaa 

lainsäädännöllä ylärajoja työehtosopimuksella sovittaviin asioihin.  Heikennyksistä vähiten 

vastustettiin lomarahojen leikkaamista ja toiseksi vähiten loppiaisen ja helatorstain muuttamista 

palkattomiksi vapaapäiviksi vuosityöaikaa lyhentämättä.  

Marraskuussa liiton jäsenkunnan piiristä valituille henkilöstöedustajille järjestettiin vuotuinen 

luottamusmiesseminaari, aiheina mm. johtaminen, epäasialliseen kohteluun puuttuminen ja 

palkkausjärjestelmät.  

Akavan Erityisalat antoi lausuntonsa seuraavista työmarkkinaedunvalvontaa liittyvistä 

kysymyksistä: 

 Liitto osallistui Euroopan komission kuulemiseen työaikadirektiivin uudistamisesta.  

 Liitto esitti näkemyksensä ETUCin hallituksen käsittelyssä oleviin linjauksiin vähentää naisten ja 
miesten palkkaeroja sekä yt-direktiivien yhdistämishankkeeseen  

 Akavan Erityisalat ja Viesti antoivat Akavalle kommentit palkkahallinnon sanasto-hankkeessa. 
Palkkahallinnon sanastoa on laadittu työ- ja elinkeinoministeriössä.  Palkkahallinnon sanaston on 
tarkoitus tukea tulorekisteriä varten syksyn 2015 ja kevään 2016 aikana määriteltävän 
palkkakoodiston käyttöä.  

 Akavan Erityisalat antoi kommentit Akavalle, TEMin pyydettyä järjestöjen kommentteja vuosilomalain 
vuoden 2013 lakimuutoksen (276/2013) vaikutusarviosta (vuosiloman siirtämisen karenssisäännön 
vaikutukset)  



10 
 

 Valtion ja kunnan neuvottelukunnat sekä liiton jäsenyhdistykset osallistuivat sosiaali- ja 
terveysministeriön ja valtiovarainministeriön yhteisen lausuntopyynnön johdosta tehtyyn kyselyyn 
koskien maan hallituksen linjauksia itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen 
askelmerkeiksi. Kyselyn tuloksia käsiteltiin jäsenyhdistysten kanssa.   

 

Yksityissektorin neuvottelukunta kokoontui 6 kertaa, minkä lisäksi järjestettiin miniseminaari 

edunvalvontastrategian päivittämisestä.  

Vuotuinen mittava jäsentapahtuma Inspiraatiopäivä järjestettiin 25.4. aiheena digitalisaatio ja sen 

vaikutukset työhön.    

YTN:n eri sopimusaloilla työehtosopimukset uudistettiin työllisyys- ja kasvusopimuksen pohjalta.  

Myös Akavan Erityisalojen museoita koskeva yleissitovassa työehtosopimuksessa saavutettiin 

työllisyys- ja kasvusopimuksen mukainen neuvottelutulos 23.10.2015.  

Av-käännösalan työehtosopimusta koskeva neuvottelutulos syntyi vuosia kestäneen prosessiin 

jälkeen 21.3. ja alan työehtosopimus tuli voimaan 1.5.2015. Sopijaosapuolet ovat 

työnantajapuolelta BTI Studios Oy, Pre-Text Oy, Rosmer International Osk, Stellar Text Oy ja 

työntekijäpuolelta Suomen Journalistiliitto ja Akavan Erityisalat. Saga Vera Oy liittyi 

työehtosopimukseen kesäkuussa 2015. SDI Oy:tä koskeva hakusaarto julistettiin 25.5.2015 

toistaiseksi. Toukokuussa järjestettiin Suomen Journalistiliiton kanssa työehtosopimuksen sisältöä 

selvittävä jäsentilaisuus av-kääntäjille. Toimintavuoden aikana on käyty neuvotteluja 

työehtosopimuksen yksittäisten määräysten soveltamisesta.   

Työelämätietoutta edistävä Kysy työstä 3.0 -jäsenpalvelu toteutettiin toukokuusta vuoden loppuun, 

aiheina määräaikaisuudet, vuosiloma, palkkausta koskevat kysymykset, henkilöstöedustus ja 

henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat. 

Liiton edustaja osallistui YTN:n työsuhdeoppaan päivittämiseen. Liiton oman Epätyypillisen oppaan 

tekstit päivitettiin ja julkaistiin verkkoaineistona toimintavuoden syksyllä.  

Liiton edustaja toimi kouluttajana YTN:n luottamusmieskursseilla.  

Jäsentilaisuuksia järjestettiin suurimmissa sellaisissa yksityissektorin työpaikoissa, joihin ei ole 

kohdistunut muuta kenttätoimintaa. Käytännössä tilaisuuksia oli käännösalan yrityksissä ja ne 

toteutettiin yhteistyössä jäsenyhdistysten kanssa. 

Yksityisellä sektorilla toteutettiin työmarkkinatutkimus. Palkkaukseen ja muihin työsuhteen ehtoihin 

liittyvien teemojen lisäksi kerättiin tietoja työhön liittyvään koulutukseen osallistumisesta, 

työtyytyväisyydestä ja työajankäytöstä.  

Vastauksilla taustoitetaan vuoden 2016 toiminnan kärkiteemoja, joita ovat tasa-arvo, 

oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus sekä uusi työ - muuttuva työelämä. Yksityisen sektorin 

työmarkkinatutkimuksen tulokset olivat mukana YTN-liittojen yhteisessä YTN-datassa, jonka 

tuloksia käytetään eri sopimusalojen edunvalvonnassa.  
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Työehtosopimuksettomien jäsenten edunvalvonta  

Sopimuksettomien alojen edunvalvontaa koordinoivan Sopu-ryhmän vuoden 2015 toiminnan 

painopiste oli henkilöstöedustajien määrän lisääminen sopimuksettomille työpaikoille. Tuotettiin 

luottamusvaltuutetun sähköinen materiaalipankki ja henkilöstöedustajien asiaa nostettiin esiin eri 

tiedotuskanavien kautta. 

Elokuussa järjestettiin koulutustilaisuus yhteistoimintalain mukaisesta henkilöstö- ja 

koulutussuunnitelmasta. Lokakuussa toteutettiin sopu-seminaari työpaikkojen yhteistoiminnasta 

teemalla ”Möröstä mahdollisuudeksi”. 

Järki-ryhmän toiminta keskittyy sopimuksettomalle kentälle, mutta erityisesti järjestöalalle. 

Keväällä perustettiin Facebook-ryhmä ”Järjestöväen koti”, joka on tarkoitettu Akavan Erityisalojen 

järjestöalalla työskenteleville jäsenille. Syksyllä järjestettiin jäsenistölle Järjestöväen koti -ilta. 

Koulutuksellisena aiheena oli järjestöjen rooli muuttuvassa yhteiskunnassa ja myös eri järjestöalan 

koulutusten tarjoajat esittäytyivät. Lisäksi tärkeä teema oli verkostoituminen. 

Järki-ryhmä seurasi aktiivisesti ajankohtaisia järjestökentälle vaikuttavia asioita, kuten 

rahankeräyslain uudistusta. Ryhmässä keskusteltiin paljon hankkeiden rahoituksista. Usein 

rahoittajana on ulkopuolinen taho, joka siten myös määrittelee projektissa työskentelevän 

palkkatason. Rahoittajiin tulisi pystyä vaikuttamaan paremmin yleisen palkkatason nostamiseksi 

järjestöalalla.  

Myös järjestöalan, kolmannen sektorin tai vapaaehtoistyön tutkimuksiin ja selvityksiin perehdyttiin. 

Järjestöalan jäsenten ryhmittely aloitettiin tavoitteena kohdentaa toimintaa paremmin. 

Järjestöalan jäsenille lähetettiin kolme omaa uutiskirjettä. Kirje lähetettiin myös järjestöalalta 

työttömäksi jääneille jäsenille. 

YTN Järjestösektori 

YTN-jäsenliittojen jäsenistä reilusti yli 6 000 työskentelee erilaisten järjestöjen, yhdistysten ja 

säätiöiden palveluksessa. Järjestösektorilla vuonna 2010 käynnistettyä sopimustoimintaa jatkettiin 

edelleen toimintavuoden aikana jäsenistön saamiseksi kasvavassa määrin akavalaisen 

sopimusedunvalvonnan ja sitovien työehtosopimusten piiriin. Koska järjestösektorin jäsenistöstä 

merkittävä osa työskentelee työpaikoilla, joissa ei sovelleta työehtosopimusta tai työehtosopimus 

on jonkun toisen työntekijäliiton neuvottelema, pyrittiin jäsenistöä myös aktivoimaan 

työpaikkatasolla ja lisäämään jäsenistön edunvalvontatietoisuutta.  

Järjestösektorin taustaryhmä jatkoi toimintaansa vuonna 2015. Toimintavuoden aikana pidettiin 

neljä kokousta ja yksi miniseminaari. Lisäksi osallistuttiin laajan YTN Summit -tapahtuman 

sopimusalatorille. 

Neuvottelutoiminnan osalta saatiin neuvottelutulokset SYL:n, Suomen 

Ammattikorkeakouluopiskelijoiden liitto SAMOK ry:n ja Ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien 

työehtosopimusalueilla työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisista ylempien toimihenkilöiden 

palkkaratkaisuista.  

Työnantajaliitto Paltan kanssa käytiin epävirallisia keskusteluja järjestösektorin edunvalvonnasta. 

Työtä yleissopimuksen aikaansaamiseksi järjestöissä jatketaan. Vuoden aikana kartoitettiin palkka- 

ja työehtosuositusten mahdollisuutta järjestöalalle, koska neuvottelut yleissopimuksesta etenevät 
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hyvin hitaasti. Toistaiseksi suosituksia ei otettu käyttöön, mutta järjestösektorin työsopimusmalli 

toimii osaltaan tällaisena suosituksena. 

Vuoden aikana järjestettiin kaksi järjestösektorin jäsentilaisuutta. Toisessa tilaisuudessa käsiteltiin 

YT-lain mukaista henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa. Joulukuussa järjestösektorin jäseniä ja 

henkilöstönedustajia kokoontui paikallista sopimista käsittelevään iltaan. Myös 

ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien työehtosopimuksesta oli webinaari-koulutus.  

Kehitysyhteistyömäärärahojen leikkaus aiheutti järjestökentällä valtavan yt-aallon. Kehy-järjestöille 

pidettiin kaksi yt-koulutusiltaa ja lisäksi yt-tilaisuus järjestettiin Plan Suomen työntekijöille.  

Toimintavuoden aikana julkaistiin neljä järjestösektorin Extra-tiedotetta sekä tehtiin kaksi 

markkinointiesitettä. Tiedotusta hoidettiin myös järjestösektorin nettisivuilla. Kehy-rahojen 

leikkauksesta laadittiin kannanotto, joka sai hyvin näkyvyyttä. 

Järjestösektorilla toimi viisi YTN:n yritysyhdistystä, AEL:n Ylemmät toimihenkilöt ry, 

Ammattikorkeakouluopiskelijakuntien työntekijät ry, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran 

henkilöstöyhdistys Karhu ry, SuPerin ylemmät toimihenkilöt ry ja Ylioppilaskuntien Työntekijät ry.  

YTN kauppa 

YTN uudisti vuoden 2014 alusta kaupan alan edunvalvontatoiminnan. Tavoitteena on saavuttaa 

alan ylemmille toimihenkilöille oma työehtosopimus vuoden 2016 aikana. Vuonna 2015 jatkettiin 

kaupan alan ”kohti työehtosopimusta” -strategian toteuttamista.  

Vuoden aikana järjestettiin kaksi kenttäkierrosta projektin alussa valittuihin vajaaseen viiteentoista 

keskeiseen yritykseen, joiden avulla jäsenistön kanssa keskusteltiin projektin tavoitteista ja 

sisällöistä. Kevätkaudella toteutettiin edunvalvontatutkimus, jossa selvitettiin yrityskohtaisesti 

jäsenten näkemyksiä tärkeistä työsuhteen ehdoista. Kyselytutkimuksen tulosten perusteella 

julkaistiin lokakuussa ns. kaupan alan pelastuslista. 

Yhteistyötapaamiset Palvelualojen ammattiliitto PAM:n kanssa aloitettiin, tavoitteena saada tukea 

YTN:n kaupan alan projektille. Työantajaliittoon lähestyttiin neuvottelupyynnöllä, joka koski 

työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisia korotuksia. Kaupan Liitto ei suostunut tapaamaan YTN:n 

puheenjohtajaa tai kaupan alan projektin vetäjää. 

Jäsentilaisuuksissa keskusteltiin alan tulevaisuudesta, työehdoista sekä työehtosopimuksen 

tarpeellisuudesta. Lisäksi järjestettiin yrityskohtaisia yt-infoja ja jäsenille lähetettiin uutiskirjeitä.  

Suurin yksittäinen asia edunvalvontatyön osalta oli neuvottelut yrityskohtaisesta 

työehtosopimuksesta Stockmann Oyj:n kanssa. YTN:n hallitus myönsi poikkeusluvan talokohtaisen 

sopimusta koskeviin neuvotteluihin. Neuvottelutulos saavutettiin kesäkuussa vaiherikkaiden 

neuvottelujen jälkeen.  

Akavan Erityisalojen kuntasektorin edunvalvontaa koordinoi kunnan neuvottelukunta, joka 

kokoontui vuoden aikana seitsemän kertaa.  

Neuvottelukunnan työn painopisteinä olivat kuntien työmarkkinatutkimusten tulosten analysointi, 

työmarkkinaneuvottelut, kuntien henkilöstömenojen leikkaukset, luottamusmiestoiminta ja 

kuntasektorin edunvalvontaohjelma. Neuvottelukunta osallistui ensimmäistä kertaa järjestettyyn 
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Tampereen työmarkkinaseminaariin toukokuussa sekä Lappeenrannan työmarkkinaseminaariin 

elokuussa.  

Työllisyys- ja kasvusopimuksen 1. jakson toinen palkankorotus jaettiin 1.7. Kunnallisessa yleisessä 

virka- ja työehtosopimuksessa tämä 0,4 prosentin palkankorotuserä kohdennettiin 

palkkahinnoitteluliitteiden 1, 2 7 ja 8 uudistamiseen, jaksotyöaikamääräysten uudistamiseen sekä 

lomalla sairastumisen karenssin poistamiseen KVTES-sopimuksen vuosilomalakia pidemmän 

loman osalta. Korotuksesta oli sovittu neuvotteluissa kevään 2014 aikana.  

KVTES-sopimuksen palkkahinnoitteluliitteiden uudistuksessa hallinnon ja sivistystoimen 

palkkahinnoittelun vähimmäispalkat nousivat reilusti. Moni jäsen jäi myös korotusten ulkopuolelle, 

koska palkkahinnoittelun alarajojen nostaminen vaikutti palkkoja parantavasti vain alarajalla tai sitä 

lähellä oleviin. KVTES-sopimuksessa ei ollut yleiskorotusta vuonna 2015. 

Kuntasektorilla neuvoteltiin tiiviisti työllisyys- ja kasvusopimuksen soveltamisesta ja JUKO hyväksyi 

neuvottelutuloksen 29.6.2015. Sopimus on voimassa tykan toisen jakson 1.1.2016-31.1.2017 (13 

kk). 

Tykassa sovittu korotusmuoto ei huomioinut kuntien palkkausjärjestelmiin kuuluvia 

tehtäväkohtaisesta palkasta laskettavia prosenttipohjaisia korotuksia. Tämän vuoksi näiden 

”heijasteiden” kustannusvaikutus huomioitiin kuntaneuvotteluissa myöhentämällä 

palkankorotuksen toteuttamista yhdellä kuukaudella alkamaan 1.2.2016. 

Sopimuskaudelle jatkettiin KVTES palkkahinnoittelua ja työaikamääräyksiä koskevien työryhmien 

toimeksiantoa. 

Maan hallitus toi yhteiskuntasopimukselle vaihtoehtoisen listan työelämää koskevista 

lakimuutoksista eli ns. pakkolaeista eduskuntaan syyskuussa. Hallituksen kaavailemat toimet 

arkipyhien (loppiainen, helatorstai) muuttaminen palkattomaksi, pitkien lomien leikkaus ja 

lomarahan leikkaamisen arvioitiin kohdentuvan erityisen voimakkaasti kuntasektorin jäseniin. Liiton 

kuntasektorin jäsenistöä osallistuikin aktiivisesti syyskuussa pakkolakeja vastustaneeseen 

mielenilmaukseen. 

Kuntasektorin jäsenille lähetettiin kesäkuussa kaksi sähköistä jäsenkirjettä. Jäsenkirjeissä kerrottiin 

KVTES palkkahinnoittelun uudistuksesta, jaksotyöaikamääräysten uudistamisesta ja tyka-

sopimuksen toisen kauden palkankorotuksen soveltamisesta kuntasektorin sopimuksiin. Lisäksi 

muutoksista tiedotettiin kuukausittaisessa uutiskirjeessä, Kuntatiimi-tiedotteessa ja Yhteenveto-

lehdessä.  

Kesän 2015 JUKOn kuntasektorin neuvottelujen viestintätuki oli jyvitetty Akavan Erityisaloille.   

Kuntien henkilöstömenojen leikkauksia toteutettiin toimintavuonna edellisvuotta vähemmän. 

Henkilöstöä lomautettiin 8 kunnassa vuonna 2015 (27 kunnassa vuonna 2014).  

Kuntasektorin asiamiehen ja jäsenyhdistysten toimihenkilöitten kuntasektorin taustaryhmä 

kokoontui kolme kertaa ja kokouksissa valmisteltiin kuntasektorin edunvalvontaohjelmaa. 

JUKOn uusi luottamusmieskausi alkoi 1.8. Kolmivuotinen kausi päättyy 31.7.2018. JUKOn 

luottamusmiesvaaleista tiedotettiin sähköissä jäsenkirjeissä, Kuntatiimi-tiedotteessa ja Yhteenveto-

lehdessä. Samaan aikaan toteutettuihin JUKOn AVAINTES-sopimuksen luottamusmiesvaaleihin 
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valmistauduttiin JUKO yhteisen ohjeistuksen valmistelulla, jäsenmäärien tarkistamisella ja 

vaalitiedotuksella. 

Kuntasektorin luottamusmiesten koulutukset toteutettiin JEAn, VAKAVAn ja Sosiaalialan 

korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentian yhteistyönä. Koulutuksia oli KVTES-sopimusalueelta 

seitsemän ja yksi Teknisen sopimuksen alueelta. Koulutuksien teemoina olivat uuden sopimuksen 

tiedotus ja luottamusmiestyössä tarvittavien taitojen kehittäminen. Kuntasektorin luottamusmiehiä 

osallistui myös liiton omaan luottamusmiesseminaarin syysliittokokouksen yhteydessä 

marraskuussa Lahdessa. 

Kuntasektorin työmarkkinatutkimuksen ”Sinun työelämäsi – Akavan Erityisalojen kuntasektorin 

työelämätutkimus 2014” raporttia käsiteltiin neuvottelukunnassa keväällä 2015 ja se valmistui 

kesäkuussa 2015.  

Akavan Erityisalojen kuntasektorin järjestövalmiutta kehitettiin yhdessä liiton jäsenyhdistysten ja 

muiden akavalaisten liittojen kanssa. 

Toiminta JEAssa ja JUKOssa 

Akavan Erityisalat toimii JUKOssa Julkisen sektorin esimiehet ja asiantuntijat JEA ry:n kautta. 

JEAn kuntaryhmällä oli vuoden 2015 aikana 7 kokousta. Akavan Erityisalojen kuntasektorin 

asiamies toimi JEAn kuntaryhmän puheenjohtajana, JEAn hallituksen varapuheenjohtajana ja 

JEAn vaaliasiamiehenä JUKOn vaaleissa. 

Kuntasektorin asiamies oli JUKOn kunnan neuvottelukunnan varapuheenjohtaja, KVTES-jaoston 

varapuheenjohtaja ja jäsen KVTES-alueen järjestövalmiustyöryhmässä, tekniikan jaostossa, 

paikallistyöryhmässä ja koulutustyöryhmässä. 

Keskeisiä teemoja JUKOn toimielimissä olivat kuntasektorin sopimusneuvottelut tykan toisen 

kauden palkankorotuksesta, JUKOn edustaman jäsenkunnan asema kuntien säästötoimissa, 

yhteiskuntasopimusneuvottelut ja maan hallituksen esitykset ns. pakkolaeista. 

Kuntasektorin asiamies oli JUKOn edustajana Työturvallisuuskeskuksen kuntaryhmän ”Esimiehen 

opas muutoksen” -oppaan verkko-version seurantaryhmässä. 

Jäsenviestintää hoidettiin muun muassa 12 akavalaisen liiton yhteisellä Kuntatiimi-tiedotteella. 

Kuntatiimissä käsiteltiin KVTES- ja Teknisen sopimuksen lisäksi AVAINTES-sopimuksen 

kysymyksiä. Liiton edustaja toimi Kuntatiimin vastaavana toimittajana ja tiedote toimitettiin Akavan 

Erityisaloissa. Vuonna 2015 Kuntatiimi ilmestyi sähköisenä neljä kertaa ja käännettynä 

ruotsinkielellä Kommunteamet-infobladet.  

Kuntasektorilla tuotettiin vuoden aikana seuraavat kannanotot: 

 Akavan Erityisalat ja Museoalan ammattiliitto kiinnittivät huomiota kesätöitä vaivaavaan 
palkkaepäkohtaan otsikolla ”Museoalan töistä maksettava työehtosopimuksen mukainen palkka 
myös kesällä”.  

 Akavan Erityisalat ja Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat vaativat tiedotteessa 9.6.2015, että 
kuntien nuoriso- ja liikuntatoimen vaativissa ammattitehtävissä on edellytettävä korkeakoulututkintoa. 

 Akavan Erityisalat ja Museoalan ammattiliitto valmistelivat kannanoton valtiovarainministeriön 
vuoden 2016 talousarvioehdotukseen. Kannanotto ”Yllätysleikkaukset uhkaavat museoiden 
tulevaisuutta” julkistettiin 19.8.2015. 
Kuntasektorin pääsopijajärjestöt antoivat yhteisen lausunnon esitysluonnoksesta kuntarakennelain 
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muuttamiseksi 8.9.2015. Kuntien asiantuntijat – Kumula ry:n antoi esitysluonnokseen oman 
lausuntonsa. 

 

Akavan Erityisaloissa valtiosektorin edunvalvontaa koordinoi valtion neuvottelukunta, joka 

kokoontui toimintavuoden aikana kuusi kertaa. Neuvottelukunta seurasi valtion muutostilanteita 

jäsenistön aseman näkökulmasta, tuki JUKOssa tapahtuvaa edunvalvontatyötä sekä osallistui 

virastojen neuvottelutilanteiden edistämiseen. 

Toimintavuonna yt-neuvotteluja käytiin edelleen lukuisissa valtion virastoissa ja laitoksissa, koska 

virastoille budjetoidut varat olivat osin alimitoitettuja. Liitto järjesti yhdessä JUKOn ja muiden 

akavalaisten liittojen kanssa virastojen henkilöstölle tilaisuuksia muun muassa yt-menettelyn 

vaikutuksista, valtion henkilöstöpolitiikasta ja työmarkkinatilanteesta esimerkiksi Museovirastossa, 

Kavissa, Trafissa, VNHY:ssä. Liitto toimi aktiivisesti jäsenten etujen puolustamiseksi tiedottein, 

lausunnoin ja kannanotoin myös muissa valtion muutostilanteissa kuten Opetushallituksen ja 

CIMOn virastofuusiohankkeessa.  

Valtion eri palkkausjärjestelmät ja erityisesti niihin liittyvät palkanalennustapaukset työllistivät 

liitossa. Liitto osallistui uusille virastoille ja fuusiovirastoille tehtyyn palkkausjärjestelmätyöhön esim. 

Karvissa.   

Keväällä 2015 purettiin liiton valtiosektorille tekemää työelämätutkimusta, jossa painopisteenä oli 

hyvä hallinto ja työhyvinvointi. Tutkimusta hyödynnettiin neuvottelutavoitteiden laadinnassa ja 

tiedotuksen suuntaamisessa esimerkiksi liiton eduskuntavaalikiertueella keväällä 2015. 

Työelämätutkimuksella 2015 haluttiin myös nostaa hyvän hallinnon ja virkamiestyön arvostusta 

sekä julkissektorin palveluiden laatua keskusteluun 2015 käytävässä eduskuntavaalikampanjassa 

ja mediakeskustelussa. Tähän liittyen neuvottelukunta ideoi ja toteutti valtion sektorin jäsenistölle 

ensi kertaa koulutus- ja jäsentapahtuman Valtion jäsenpäivä 2015 - Uuden ajan virkamies.  

Syksyllä 2015 liitto toteutti valtiosektorin jäsenistölle kyselyn hallitusohjelman säästöistä ja 

työelämäuudistuksista. Kysely muodosti hyvin pohjaa yhteiskuntasopimukseen liittyvälle tavoitteen 

asetannalle JUKOssa ja Akavassa. Valtiosektorin keskeinen edunvalvontakohde olivat valtion 

talousarvioesitys 2016 ja budjettikehykset sekä hallituksen työelämäuudistukset ja ns. 

pakkolakipaketti.    

Valtion virka- ja työehtosopimus on voimassa osana Työllisyys- ja kasvusopimusta 1.4.2014 – 

31.1.2017. Toimintavuonna 2015 yleiskorotus toteutettiin 1.8.2015 lukien keskimäärin 0,4 %/kk. 

JUKOn edunvalvonnan piiriin kuuluu myös Kansallisgalleria, jossa JUKO ja Sivistystyönantajat ry 

saavuttivat työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisen neuvottelutuloksen syksyllä 2015.    

Sopimustoimintaan liittyvää järjestövalmiustyötä jatkettiin JUKOn valtiosektorilla. Liiton edustaja oli 

mukana valtion keskuslakkotoimikunnassa, joka järjesti myös lakkoharjoituksen marraskuussa 

2015.  

Toiminta JEAssa ja JUKOssa  

Liitto osallistui JUKOn toimintaan osana Julkisen sektorin esimiehet ja asiantuntijat JEA ry:tä.  

JEAn valtiosektorin asiamiehet kokoontuivat säännöllisesti ennen JUKOn valtion neuvottelukunnan 

kokouksia käsittelemään neuvottelukunnassa päätettäväksi tulevia asioita. JUKOn valtion 

neuvottelukunta kokoontui 9 kertaa käsittelemään valtion muutoshankkeita, uudistettuja 



16 
 

palkkausjärjestelmiä, keskustason erimielisyysneuvotteluja ja työtuomioistuinriitoja sekä seuraavan 

kauden neuvottelutavoitteita ja pääsopijoiden keskustason työryhmien tilanteita. Keskeisiä 

valtiosektorin hankkeita olivat valtion tuottavuus- ja tuloksellisuushanke, keskus- ja aluehallinnon 

virastouudistushanke ja monet toimiala- tai virastokohtaiset hankkeet ja työryhmät.  

Liiton valtiosektorin asiamies toimi JUKOn valtion neuvottelukunnan jäsenenä. Lisäksi asiamies 

toimii JUKOn edustajana sopimustoiminnassa niissä opetus- ja kulttuuriministeriön alaisissa 

virastoissa, joissa ei ole JUKOn luottamusmiestä sekä ns. kummiasiamiehenä opetus- ja 

kulttuuriministeriön, valtiovarainministeriön ja oikeusministeriön hallinnonaloilla. Asiamies toimi 

tarvittaessa myös JUKOn neuvottelijana.  

JUKOn luottamusmiehinä toimivia Akavan Erityisalojen jäseniä osallistui sekä JUKOn järjestämiin 

luottamusmiesten perus- ja jatkokursseihin että JEA/Vakavan järjestämiin luottamusmiesten 

neuvottelupäiviin. Liitto toimi järjestäjänä useassa kurssissa.    

Yhteenveto-lehden lisäksi valtiosektorin jäsenistö sai liitosta kohdennettua viestintää. Jäsenille 

toimitettiin valtiosektorin edunvalvonnasta akavalaisten liittojen yhteistuotantona Keppi ja porkkana 

-tiedote, joka ilmestyi 4 kertaa.   

Akavan Erityisalojen korkeakoulutoimikunta huolehti toimintavuonna korkeakoulujen 

edunvalvonnasta. Korkeakoulutoimikunta kokoontui neljä kertaa toimien ennen muuta liiton 

korkeakoulusektoria kokoavana, tiedottavana ja kehittävänä foorumina.  

Korkeakoulusektorilla pyrittiin parantamaan erityisesti yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen 

hallinto- ja kehityshenkilöstön asemaa muun muassa palkkauksen ja työsuhteiden näkökulmasta.  

Yhteisenä haasteena olivat voimakkaassa rakenteellisessa murroksessa oleva korkeakoulusektori 

ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa, massiiviset rahoituksen leikkaukset sekä niistä 

seuranneet henkilöstövähennykset. 

Koulutusleikkausten lisäksi sektorilla painotettiin kysymyksiä liittyen rakenteellisiin muutoksiin ja 

korkeakoulujen yhteistyöhön, henkilöstön palkkaukseen, henkilöstön edustukseen sekä 

yhteistoimintamenettelyihin. Liitto otti useampaan otteeseen kantaa koulutusleikkauksiin ja 

korkeakoulujen henkilöstövähennyksiin.  

Liitto osallistui yliopistoneuvottelukuntatyöhön Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOssa, 

joka edustaa akavalaisia yliopistojen työehtosopimusneuvotteluissa. Akavan Erityisalat osallistuu 

JUKOn työskentelyyn osana Julkisen sektorin esimiehet ja asiantuntijat JEA ry:tä. Vuonna 2015 

liitto osallistui muun muassa yhteistoimintamenettelyjen yhteydessä järjestettyihin tilaisuuksiin.  

Yliopistosektorilla päästiin työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaiseen ratkaisuun lokakuussa. 

Ratkaisun mukaisesti henkilökohtaiset palkat nousevat vähintään 0,43 %. Alemmissa 

vaativuusluokissa, joiden palkkoja nostetaan euromääräisellä korotuksella, on prosentuaalinen 

korotus tätä suurempi. Samassa sovittiin muutettavaksi työehtosopimuksen vuosilomapalkkaa 

koskevaa määräystä.  

Yliopistojen palkkausjärjestelmää uudistetaan vuonna 2016. Akavan Erityisalat osallistui vuonna 

2015 järjestelmän kehittämistyöhön sekä lausui JEA-yhteistyössä kanssa palkkausjärjestelmän 

kehittämiskohteista hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön kannalta 
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Yliopistokentän muutoksista viestittiin jäsenille liittojen yhteisellä Yliote-tiedotteella.  

Korkeakouluissa työskenteleville jäsenille lähetettiin liiton yhteisten sähköisten uutiskirjeiden lisäksi 

myös sektorikohtaiset uutiskirjeet ajankohtaisista asioista. Tämän lisäksi tiedotusta kohdennettiin 

esimerkiksi yhteistoimintamenettelyjen alkaessa korkeakoulukohtaisesti. Hallinto- ja tukihenkilöstön 

asemaa korostettiin lisäksi uuden hallinnon ammattiesitteen sekä Yhteenveto-lehtijuttujen avulla. 

Ammattikorkeakouluissa Akavan Erityisalat osallistui Akavan AMK-ryhmätyöskentelyyn ja muun 

muassa AMK-rehtoreiden Arene-yhteistyöhön. Akavan Erityisalat osallistui ammattikorkeakoulujen 

työehtosopimustoimintaan erityisesti Avaintyönantajien työnantajayhdistyksen työehtosopimuksen 

puitteissa, missä JUKO on yksi sopimusosapuolista. 

Ammattikorkeakoulujen henkilöstön edustusta kehitettiin AMK-kiertueella tapaamalla henkilöstön 

edustajia, jäsenistöä ja korkeakoulujen johtoa. Uusien henkilöstön edustajien ”rekrytoinnin” lisäksi 

annettiin tukea muutoksissa ja ajankohtaisissa asioissa. Korkeakoulujen henkilöstön edustajia 

koulutettiin JUKOn ja Akavan Erityisalojen toimesta. Henkilöstön edustajia tuettiin esimerkiksi 

yhteistoimintamenettelyissä taustaryhmässä.  

Akavan Erityisalojen kirkon sektorin edunvalvontaa hoidetaan pääsääntöisesti vaikuttamalla 

Akavassa ja sen neuvottelujärjestössä JUKOssa. Liiton asiamies toimi akavalaisten JEA-liittojen 

edustajana JUKOn kirkon sektorin neuvottelukunnassa, joka kokoontui 8 kertaa. Liiton asiamies 

edustaa ennen muuta kirkon hallinto- ja muuta henkilöstöä suhteessa JUKOon. Kirkon sektorilla 

työskenteli 200 Akavan Erityisalojen jäsentä.   

Kirkon yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa saavutettiin neuvottelutulos 29.9.2015 ja 

14.12.2015 osana työllisyys- ja kasvusopimusta. Palkat nousevat 1.2.2016 yleiskorotuksena 14,41 

euroa kuitenkin vähintään 0,43 %.  

Liiton ammatinharjoittajien ja yrittäjien toimikunta kokoontui toimintavuoden aikana neljä kertaa.  

Toimintavuoden aikana jäsenille lähettiin kysely sivutoimisesta yrittäjyydestä ja selvitettiin mitä 

sivutoiminen yrittäjyys Akavan Erityisaloissa on ja mitä palvelu- ja edunvalvontatarpeita 

sivutoimisilla yrittäjillä on. 

Ammatinharjoittaja- ja yrittäjäjäsenille järjestettiin kolme koulutustilaisuutta:  

Palvelujen hinnoittelu Helsingissä 30.1.2015, Alihankinta Tampereella 20.3.2015 ja 

Ammatinharjoittaja työnantajana Helsingissä 9.10.2015. 

Toimikunnan oma koulutustoiminta aiheesta ”Minustako itsenäinen ammatinharjoittaja ja yrittäjä” 

jatkui. Kohderyhminä olivat liiton palkansaaja- ja opiskelijajäsenet. Koulutustilaisuuksia oli kolme. 

Toimintavuoden aikana pyydettiin tarjoukset eri palveluntuottajilta yrittäjien 

työterveyspalvelusopimuksesta. Yhteistyö käynnistettiin Diacorin kanssa, joka tarjoaa 

ammatinharjoittaja- ja yrittäjäjäsenille työterveyspalvelusopimuksen jäsenetuhintaan. 

Toimintavuoden aikana päätettiin aloittaa yhteistyö Tiina Komin kanssa ja käynnistää 

ammatinharjoittajien ja yrittäjien työohjaus pilottikokeiluna. Kokeilun perusteella voidaan arvioida 

työohjauksen tarvetta jäsenetuna. 
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Potilasasiakirjojen säilyttämisestä yritystoiminnan loppuessa ei ole säädöksiä. Toimikunta teki 

Akavalle esityksen ryhtyä toimenpiteisiin säädösten aikaan saamiseksi. 

Toimintavuoden aikana käynnistyi mentorointiohjelma. Mentorointiin osallistuu 5 mentorointiparia. 

Ammatinharjoittaja- ja yrittäjäjäsenille suunnattu liikunnallinen jäsen- ja verkostoitumistilaisuus oli 

Kokoushotelli Sofiassa Helsingissä 2.-3.10.2015. 

Ammatinharjoittajien ja yrittäjien edunvalvontaan vaikutettiin toimimalla Akavan 

elinkeinopoliittisessa toimikunnassa (EPO) ja Akavan ammatinharjoittajien ja yrittäjien 

työryhmässä. Toimintavuoden aikana olivat esillä muun muassa sosiaaliturvaan ja itsensä 

työllistämiseen liittyvät asiat. 

Ammatinharjoittajien ja yrittäjien yksilöedunvalvonnasta vastaa toimikunnan sihteeri. 

Yksilöedunvalvonnassa olivat erityisesti esillä toimeksiantosopimusten tulkintaan liittyvät asiat ja 

puhelinmyyntiin liittyvät ongelmat ammatinharjoittajien jäädessä kuluttajasuojalain ulkopuolelle. 

Yksilöedunvalvonnassa lakimiespalvelujen (yksityinen ja julkinen sektori) puhelinpalvelusarjat 

muutettiin maksuttomiksi.   

Yhteydenpito jäsenten kanssa on tapahtunut yksilöedunvalvontaan liittyvissä kysymyksissä 

pääsääntöisesti sähköpostitse ja puhelimitse. Yhteydenottojen pohjalta on tarvittaessa sovittu 

tapaamisista kasvotusten. Jäsenistö on tarvinnut oikeudellista apua säännöllisesti työsuhteen 

päättämiseen liittyvissä ja vähentämisneuvotteluja koskevissa kysymyksissä. 

Kilpailukieltolausekkeista/-sopimuksista on tullut säännönmukaisesti kysymyksiä kuten myös 

työsuhteen ehtojen muutoksista sekä määräaikaisuuksien perusteista.  

Lisäksi jäsenet ovat ottaneet yhteyttä työaika-, perhevapaa- ja epäasialliseen/syrjivään kohteluun 

liittyvissä asioissa. Jäsenistöstä osa työskentelee johtajasopimusten pohjalta ja osa 

nollatyösopimuksella. Jäsenistö vaikuttaa työskentelevän yhä lisääntyvässä määrin epätyypillisissä 

työsuhteissa ja pätkätöissä.  

Vuoden 2015 aikana uudistettiin jäsensivustolla oleva Palkkapuntari. Palkkapuntarissa käytetään 

nyt Tilastokeskuksen luokituksia ja dataa. Jäsenet saavat aiempaa tarkempaa tilastollista 

palkkatietoa mm. ammattinimikkeen, toimialan, työnantajasektorin, koulutuksen, iän ja/tai 

sukupuolen perusteella.  

Jäsenistölle tarjottiin myös yksilöllistä tilastollista palkkaneuvontaa, joka perustuu erilaisiin 

palkkatilastoihin sekä Akavan Erityisalojen ja jäsenyhdistysten tekemiin palkkatutkimuksiin ja -

suosituksiin.  

Yksilöedunvalvonnassa hoidettiin noin 6 300 asiaa vuonna 2015. Yksi asia voi pitää sisällään 

useita jäsenen yhteydenottoja ja yhteydenpitoa työnantajan kanssa. Vaikka asioiden lukumäärä 

väheni vuodesta 2014, hoidettavat asiat olivat luonteeltaan aiempaa monimutkaisempia, joten 

lakimiesten työmäärä säilyi aiemmalla tasolla.    

Perhe- ja perintöoikeudellista neuvontaa annettiin noin 800 asiassa.   



19 
 

 

Aluetoiminnan tarkoituksena on tuottaa jäsenistölle laadukkaita ja monipuolisia jäsentilaisuuksia 

ympäri Suomen.  Vuonna 2015 jäsentilaisuuksissa haluttiin edelleen korostaa asiaosuuden 

tärkeyttä ja yhteistyötä Akavan aluetoimijoiden kanssa. Näillä toimenpiteillä aluetoiminnan 

edunvalvonnallista roolia saatiin tuettua. Aluetapahtumissa hyödynnettiin myös Akavan 

Erityisalojen opiskelija- ja koulutustoimintaa. 

Akavan Erityisalojen aluetoiminnan uudistusprosessi alkoi vuonna 2015, kun hallitus päätti 

lakkauttaa erilliset alueryhmät vuoden 2015 loppuun mennessä. Samalla vahvistettiin 

alueyhdyshenkilöiden roolia ja päätettiin noudattaa Akavan aluejakoa, jolloin alueyhdyshenkilöiden 

määrä nostettiin yhdellä, kun Pohjanmaasta muodostettiin kaksi erillistä aluetta, Etelä-Pohjanmaa 

ja Pohjanmaa. Vuoden loppuun mennessä siis 14 luottamustoimisen alueyhdyshenkilön määrä 

nousi 15 henkilöön. 

Ilmoittautumiset aluetapahtumiin hoituivat jäsensivuston kautta. Palautteet kerättiin keskitetysti 

Akavan Erityisalojen toimistolla. 

Alueyhdyshenkilöille kohdennettu seminaariviikonloppu järjestettiin Helsingissä 3.-4.10. 

Seminaarissa esiteltiin Akavan Erityisalojen edunvalvonnan tavoitteet ja edunvalvontaselvityksen 

tulokset sekä alueryhmiä ja alueyhdyshenkilöitä koskevat muutokset aluetoiminnassa.  Myös 

Akavan aluejohtoryhmien ja alueverkostojen toiminnasta sekä vuoden 2016 koulutuskalenterista 

jaettiin tietoa. 

Akavan alueverkoston toiminta haki edelleen muotoaan. Verkosto on tarkoitettu niille Akavan 

jäsenliitoille, joilla ei ole edustusta aluejohtoryhmissä. Verkoston toimintaa kehitettiin edelleen. 

Liitto liittyi PPOTTY, Pohjois-Pohjanmaan omatoimisen työllistymisen yhdistys ry:n jäseneksi 

toukokuussa 2015. Yhdistys tukee korkeakoulutettujen omatoimista työllistymistä eri palveluillaan.  

Akavan Erityisalat liittyi VOTTY, Varsinais-Suomen omatoimisen työllistymisen yhdistys ry, 

kannatusjäseneksi elokuussa 2015. Yhdistys tukee korkeakoulutettujen omatoimista työllistymistä 

eri palveluillaan.  

Vuonna 2015 aluetoiminnasta vastasi alue- ja koulutustoiminnan asiamies.  

 

Jäsenkoulutusten tarkoituksena on vahvistaa, tukea ja edistää jäsenen työmarkkinaosaamista, 

hyvinvointia ja elämänlaatua. Koulutukset painottuvat edunvalvontaan ja kestävän työelämän 

kehittämiseen ja ne toteutetaan strategian, jäsenten ja jäsenyhdistysten koulutustarpeiden 

mukaisesti. Koulutukset olivat jäsenille maksuttomia. Akavan Erityisalat järjesti vuonna 2015 

yhteensä 41 jäsenkoulutustilaisuutta ympäri Suomen, joista vain yksi peruuntui liian pienen 

osallistujamäärän takia. Koulutuskalenteri suunniteltiin koko vuodeksi. Suunnittelun apuna 

käytettiin mm. koulutuspalautteita, jäsenkyselyä sekä jäsenyhdistyksiltä saatuja toiveita. 

Ilmoittautumiset hoidettiin jäsenkanavan kautta.  
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Vuoden 2015 koulutusaiheet painottuivat selkeästi ammattitaidon ja työelämässä viihtymisen 

lisäämiseen. Koulutuksissa keskityttiin muun muassa sosiaalisen median käyttöön työnhaussa ja 

ammatillisen maineen kehittämisessä. Projektit, esiintyminen, ajanhallinta ja urasuunnittelu olivat 

myös suosittuja jäsenkoulutusaiheita. Akavan Erityisalojen omat lakimiehet kouluttivat 

työlainsäädäntöön, palkkaukseen, työsopimuksiin ja tasa-arvoon työelämässä liittyvissä teemoissa, 

muut aihealueet hoidettiin liiton yhteistyökumppaneiden kanssa. Myös ammatinharjoittajille 

suunnattiin kohdennettuja koulutustilaisuuksia ja eri sektorit vastasivat omista 

luottamusmieskoulutuksistaan. Osa jäsenkoulutuksista (yhteensä 4 kpl) järjestettiin webinaareina, 

jolloin saavutettiin selviä kustannussäästöjä.  

Koulutuksista tiedotettiin Yhteenveto-lehdessä, nettisivuilla, sähköisissä uutiskirjeissä, 

erityistilanteissa henkilökohtaisilla sähköpostiviesteillä, jäsenyhdistysten tiedotteissa ja nettisivuilla 

sekä Akava-yhteisössä ja YTN:ssä. 

Koulutustoimintaa kehitettiin aktiivisesti saatujen palautteiden ja jäsenkyselyjen pohjalta.  

Kerättyjen palautteiden perusteella voidaan todeta, että Akavan Erityisalojen järjestämän 

jäsenkoulutukset täyttivät jäsenten odotukset 

 

Akavan Erityisalojen opiskelijatoimintaa koordinoi opiskelija- ja nuorisoasiamies. 

Akavan ja sen muiden jäsenjärjestöjen kanssa tehtiin yhteistyötä Akavan 

opiskelijavaltuuskunnassa AOVAssa, jossa Akavan Erityisaloja edustivat opiskelijaverkoston jäsen 

ja opiskelija- ja nuorisoasiamies. Lisäksi opiskelija- ja nuorisoasiamies teki yhteistyötä Akavan 

kanssa osallistumalla akavalaisten opiskelijavastaavien verkostoon. 

Vuoden 2015 aikana opiskelijaverkosto jatkoi toimintaansa. Opiskelijaverkosto kokoontui vuoden 

aikana teemoitettuihin seminaareihin kaksi kertaa.  

Akavan Erityisalat huolehti korkeakoulunäkyvyydestä yhdessä jäsenyhdistysten kanssa. Luentoja 

ja infotilaisuuksia järjestettiin pyynnön ja tarpeen mukaan yhteistyössä eri jäsenjärjestöjen, 

korkeakoulujen tai ainejärjestöjen kanssa.  

Vuoden aikana opiskelija- ja nuorisoasiamies piti yhteensä hieman yli 30 korkeakouluvierailua eri 

puolilla Suomea. Lisäksi Akavan Erityisalat osallistui eri koulutus- ja opiskelijamessuille yksin ja 

myös yhdessä Akavan kanssa.  

Akavan Erityisalat järjesti kaksi Innostu urasuunnittelusta, onnistu työnhaussa –koulutusta 

opiskelijoille. Koulutukset olivat Tampereella ja Helsingissä.  

Vuoden aikana päivitettiin olemassa olevaa materiaalia sekä tehtiin paljon uutta materiaalia 

opiskelijatoimintaan. Opiskelija- ja nuorisoasiamies kokosi uuden Työuran alkuun- luentopaketin. 

Lisäksi teetettiin Millainen on hyvä CV? -kortti sekä Jäsenetu-kortti. Myös Hyvä tietää Freelancer- 

työstä esite tehtiin loppuvuodesta. Materiaalien lisäksi aloitettiin uusi kuukausittainen 

Superlahjakortin arvonta uusien liittyneiden opiskelijajäsenten kesken. 

Opiskelevia jäseniä kannustettiin palvelujen hyödyntämiseen esimerkiksi tiedottamalla 

ajankohtaisista asioista ja tapahtumista opiskelijoiden sähköisessä uutiskirjeessä, joka ilmestyi 

neljä kertaa vuoden aikana. Lisäksi opiskelija- ja nuorisoasiamies kirjoitti Yhteenveto-lehteen 
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artikkeleita ajankohtaisista teemoista, kuten nollatyösopimuksista, kesätöistä sekä kestävästä 

työstä. 

 

Jäsenrekisteri ja siihen olennaisesti liittyvät muut järjestelmät, mm. jäsenen ja jäsenyhdistyksen 

sähköinen asiointi, päätettiin syksyllä 2014 uudistaa kokonaisuudessaan. Uuden 

toiminnanohjausjärjestelmän vaatimusmäärittely tehtiin keväällä 2015 kilpailutuksen jälkeen 

järjestelmätoimittaja Attidon kanssa. Määrittelyn tavoitteena oli kartoittaa nykyjärjestelmän ja 

prosessien puutteet ja ongelmakohdat ja ennen kaikkea kartoittaa Akavan Erityisalojen ja sen 

jäsenyhdistysten tarpeet tulevaa järjestelmää varten. Määrittelydokumentaatio oli pohjana 

tarjouskilpailulle, joka toteutettiin kesällä 2015. Loppuvaiheessa ehdokkaita oli kaksi: Attido ja 

Kehätieto. Järjestelmätoimittajien asiakkailta (mm. PRO, OAJ, MMA, Farmasialiitto, Suomen 

Eläinlääkäriliitto) saatiin arvokasta tietoa valinnan tekemiseen. Tarjouskilpailun jälkeen ennen 

toimittajavalintaa konsultoitiin Rubicia. Rubic on erikoistunut järjestelmätoimittajien vertailuun ja 

heidän avullaan tarjousten ehtoja saatiin huomattavasti paremmaksi. Selvitysten ja neuvottelujen 

jälkeen liiton hallitus valitsi järjestelmätoimittajaksi Attidon.  

Yksi toiminnanohjausjärjestelmän uudistamisen tärkeimmistä tehtävistä on jäsenpalvelun 

parantaminen ja tehostaminen. Manuaalisen työn vähentämisen myötä resursseja voidaan 

kohdentaa tarkemmin mm. jäsenpitoon ja jäsenten henkilökohtaiseen kontaktointiin.  

Järjestelmäuudistuksen toinen tärkeä tavoite on jäsenyhdistysten palvelujen parantaminen.  

Tämä huomioitiin erityisesti kevään vaatimusmäärittelyssä. Tavoitteena on, että jäsenyhdistykset 

pystyvät aiempaa joustavammin käyttämään jäsenten tietoja mm. postituksiin ja saamaan 

jäsenistöä koskevia ajantasaisia tilastoja ja raportteja. 

Vuonna 2015 jäsenpalvelua parannettiin mm. muuttamalla puhelinpalvelusarjat maksuttomiksi. 

Muutos on otettu erittäin hyvin vastaan ja sekä jäseniltä että jäsenyhdistyksiltä on tullut positiivista 

palautetta.  

 

Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erko maksoi vuonna 2015 jäsenkunnalle 

työttömyyspäivärahaa, koulutustukea, vuorottelukorvausta yhteensä 32 149 229 euroa. Yhteensä 

etuuksia maksettiin 3 989 jäsenelle vuoden aikana. 

 

Jäsenyyteen liittyvien ostoetujen kokoaminen on keskitetty Jäsenedut.fi -palveluun, jota Akavan 

Erityisalat tukee markkinoimalla palvelua. Ostoetujen hankinnan keskittäminen on vapauttanut 

resursseja kehittää ydintehtävää tukevia jäsenetuja kuten maksuttomia koulutuksia, vakuutusetuja, 

urapalveluita sekä perhe- ja perintöoikeudellista neuvontaa. Vuonna 2015 Jäsenedut.fi:n toiminta 

laajeni myös muihin kuin akavalaisiin ammattiliittoihin. Tavoitteena on saada palveluun lisää 

käyttäjiä ja siten paremmin palvelutarjoajia ja uusia etuja.   

Jäsenetujen kehittämisessä on edelleen huomioitu jäsenyyden elinkaari, erilaiset elämäntilanteet ja 

niiden aiheuttamat palvelutarpeet, eri jäsenryhmät sekä jäsenpito ja liiton arvot. Myös jäsenyyden 
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harkinta- ja alkuvaiheen lähestymistapoja kehitetään uuden jäsenen kannalta markkinoinnillisten ja 

kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. 

Jäsenetuna tarjottava vapaa-ajan matkustaja- ja tapaturvavakuutus siirtyi Ifiltä Turvaan. Siirto 

vakuutusyhtiöstä toiseen sujui saadun palautteen perusteella ongelmitta ja Turvan 

asiakastyytyväisyys on ollut erittäin korkealla tasolla. Turvan kanssa pidetään säännöllisiä 

kehityspalavereita. 

Akavan Erityisalojen urapalvelut on ulkoistettu UpPartnersille. Sopimuskausi päättyy vuonna 2016. 

Ulkoistuksen myötä palvelua on voitu tarjota tasapuolisesti ympäri Suomea. Urapalvelua on 

varattavissa tasaisesti ympäri vuoden.   

Jokaisesta uraneuvonnasta lähetetään jäsenelle palautelomake. Palautelomakkeeseen tehtiin 

Akavan Erityisalojen pyynnöstä muutos ja jatkossa tilastot saadaan jäsenyhdistyskohtaisesti. 

Saatu jäsenpalaute v. 2015 (n=115) on ollut erittäin positiivista ja palautteiden keskiarvo on ollut 

4,7 (asteikko 1-5 josta paras 5). 

Urapalvelu perustuu henkilökohtaisen, asiakaslähtöisen palvelun tarjoamiseen jäsenille. Palvelun 

tarkoituksena on tukea jäsentä työnhaussa ja työllistymisessä, uudelleensijoittumisessa, oman 

osaamisen tunnistamisessa ja markkinoinnissa sekä uratavoitteiden laatimisessa. Uravalmennus 

tapahtuu puhelimitse. Uravalmennuspalveluja tuettiin myös erilaisin koulutuksin eri 

käyttäjäryhmille.  

 

Uudistetun Yhteistoiminta-asiakirjan jalkauttamista jatkettiin kaikilla organisaation tasoilla.   

Vuonna 2015 aloitettiin uuden yhteistyöelimen, järjestö- ja edunvalvontaverkoston, palaverit.  

Vuodelle 2015 tehtiin uudenlainen vuosikello, jolla aikataulutettiin keskeiset toiminnot ja 

tapahtumat. Vuosikellossa tuotiin esille muun muassa hallituksen ja eri toimikuntien kokoukset, 

yhdistyspalaverit ja -seminaarit sekä liittokokoukset (keväällä yksipäiväinen, syyspuolella 

kaksipäiväinen sisältäen työmarkkinaseminaarin). Myös jäsenpalveluilla oli oma vuosikello, josta 

ilmeni mm. rästityksen, varojenjaon, maksukehotusten ja Saammeko onnitella -kirjeiden 

aikataulutus. 

 

Vuonna 2015 Akavan Erityisalojen toimistossa kehitettiin edelleen johtamista, esimiestyötä ja 

työyhteisöä kokonaisuudessaan.   

Yhteistoimintaneuvottelukunta, jossa on johdon ja henkilöstön edustus, jatkoi työtään. Toimistossa 

on päivitetty ja uudistettu henkilöstön käsikirja. Lisäksi laadittiin tasa-arvo- ja 

yhdenvertaisuussuunnitelma, henkilöstö- ja koulutussuunnitelma sekä päivitettiin terveydenhoidon 

suunnitelma. Henkilöstölle pidettiin vuotuiset kehityskeskustelut, joista koostettiin yhteenveto. 

Työyhteisö toteutti kaksi virkistyspäivää, joista toinen oli koulutuspainotteinen.  
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Toimistossa toteutettiin myös kaksi tiimirajat ylittäviä keskusteluja hyödyntävää Kysy työstä –

projektia. Niiden tarkoitus oli kerätä ideoita, aloitteita ja koostaa tietoa henkilöstöltä Akavan 

Erityisalojen liittostrategian ja arvojen toiminnallistamiseksi osaksi omaa työtä ja toimenkuvaa. 

Toimiston johtoryhmä kokoontui säännöllisesti. Johtoryhmä piti myös yhdessä työvaliokunnan 

kanssa johtamisen ja esimiestyön työpajan. Esimiestyön kehittämiseksi alettiin työstää liiton 

sisäistä esimiestyön käsikirjaa.   

Vuoden 2015 toimintasuunnitelmassa oli asetettu tavoitteeksi työntekijöiden työssä jaksaminen ja 

työkyky sekä operatiivisen johtamisjärjestelmän vakiinnuttaminen edelleen. Nämä edellä mainitut 

toimet ovat edistäneet asetettuja tavoitteita. 

 

Akavan Erityisalojen kevätliittokokous pidettiin 11.4. Helsingissä ja syysliittokokous 14.11. 

Lahdessa. 

Liiton hallitus kokoontui toimintavuonna yhdeksän kertaa, joista yksi oli seminaarikokous. 

Hallituksen esittelijänä toimi toiminnanjohtaja ja sihteerinä työmarkkinalakimies. Hallitus hyväksyi 

toimikaudelleen kokouskäytännöt ja yhteistyösopimuksen. Liiton hallitus huolehti liiton toiminnan 

johtamisesta strategian mukaisesti sekä liiton toiminnan ja talouden suunnittelusta ja seurannasta. 

Liiton hallitus muodosti liiton kantoja keskeisiin edunvalvonnallisiin ja järjestöllisiin kysymyksiin 

muun muassa Akavassa.    

Liiton työvaliokunta piti toimintavuoden aikana seitsemän kokousta ja yhden seminaarin.  

Uuden luottamushallinnon perehdytysseminaari järjestettiin helmikuussa. 

 

 

Liiton jäsenmäärä kasvoi edelleen hienoisesti toimintavuonna. Kasvua oli 0,8 prosenttia 

edellisvuoteen verrattuna. Vuoden lopussa kokonaisjäsenmäärä oli 28 714 ja Akavan Erityisalat 

Akavan viidenneksi suurin jäsenliitto. Uusia jäseniä liittyi hyvin, 2 274 vuoden aikana, mutta myös 

eroja oli runsaasti, 1 902 jäsentä. Erityisesti opiskelijarekrytoinnissa onnistuttiin ja 

opiskelijajäsenten määrä kasvoi 3 prosenttia.  

Jäsenkunnan profiilissa ei tapahtunut suuria muutoksia. Jäsenistöstä 83,5 prosenttia on naisia ja 

jäsenten keski-ikä 42. Jäsenistöstä 43 prosenttia asuu Uudellamaalla. Yksityisellä sektorilla 

järjestösektori mukaan lukien työskenteli 46 prosenttia työssäkäyvistä jäsenistä, yliopistoissa 5 

prosenttia ja julkisella sektorilla 46 prosenttia. Ammatinharjoittajajäseniä oli 3 prosenttia.  

Jäsenyhdistyksistä Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry perusti toimintavuoden lopulla yhdessä 

Suomen Fysioterapeutit ry:n kanssa uuden yhteenliittymän, Kuntoutusalan Asiantuntijat ry:n ja 

aloitti syksyllä irtautumista koskevat neuvottelut Akavan Erityisalojen kanssa. TOIn ero liitosta astui 

voimaan alkuvuodesta 2016.  
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Liiton toiminnassa ja edunvalvonnassa arviointiin ja valmistauduttiin mahdollisesti 2017 syntyvän 

uuden palkansaajakeskusjärjestön muodostumiseen. Uuden toimijan vaikutukset tulevat näkymään 

järjestökentässä ja edunvalvonnassa sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.   

 

Jäsenrekrytointiin ja tunnettuuden vahvistamiseen liittyvä mainonta keskittyi vuoden loppupuolelle 

loka-joulukuuhun. Mainoskanaviksi valittiin ensimmäistä kertaa painotetusti digitaalisia medioita. 

Display- ja mobiilimainontaa toteutettiin Sanomien menaiset.fi -sivustolla (näyttöjä 300 000), Allerin 

Elle-, Divaaniblogit-, Olivia- ja Fit-sivustoilla (näyttöjä yhteensä 1 000 000) sekä Otavamedian 

suositulla Anna & Ellit -sivustolla ja mobiilissa (näyttöjä yhteensä 450 000). Lisäksi hyödynnettiin 

JCDecauxin digiscreenejä omiin mainosspotteihin Helsingin metrossa marraskuussa.  

Vuoden aikana jatkettiin hakusanamainontaa (Google AdWords), joka on todettu markkinoinnin 

kannalta tehokkaaksi kanavaksi. Googlessa toteutettiin tehostettua hakusanamainontaa, ja lisäksi 

hyödynnettiin ensimmäistä kertaa Google-bannereita (desktop ja mobiili). Mainonnassa käytettiin 

myös uutta ammattiliittoon.fi -domainia, jonka Akavan Erityisalat on hankkinut omiin 

jäsenrekrytointitarkoituksiinsa. Digitaalista näkyvyyttä markkinoinnissa täydensi kohdennettu 

mainonta Facebookissa vuoden viimeisen neljänneksen aikana.  

Jäsenrekrytointia tehostettiin omalla palkintokampanjalla, jossa loka-joulukuussa liittyneiden uusien 

jäsenten ja jäsenyyden suosittelijoiden kesken arvottiin kolme 1 000 euron arvoista 

matkalahjakorttia. 

Akavan Erityisalat jatkoi mainostamista myös keskeisissä yliopisto- ja 

ammattikorkeakoulukalentereissa. Opiskelijoille suunnattiin lisäksi Yksi-lehden mainos; lehti oli 

uniikki projekti, mikä lisäsi sen huomioarvoa.  

Vuoden loppuun sijoittui myös keskusjärjestöjen yhteinen ”Mikä fiilis? ”-kampanja, jolla tavoiteltiin 

ennen muuta nuorehkoa, ammattiliittoihin kuulumatonta kohderyhmää. Kampanja painottui TV-

mainontaan, ja kampanjamateriaalia jaettiin soveltuvin osin mm. Akavan Erityisalojen some-

kanavissa.  

Jäsensuositteluohjelma (MGM) jatkui edellisenä vuonna tehdyn kokonaisuudistuksen mukaisesti. 

Vuoden 2016 aikana kampanjaan kuuluvat lehtien vuosikerrat vaihtuivat osittain. Jäsenhankintaan 

liittyvät hyväntekeväisyyskumppanuudet - HelsinkiMissio ja Suomen Luonnonsuojeluliitto - pysyivät 

entisellään.  

 

 

Vuoden aikana viestintä- ja markkinointistrategiaan liittyvää, vuonna 2015 aloitettua 

brändiuudistusta jatkettiin. Se ulotettiin mm. Yhteenveto-lehteen, jonka visuaalinen ilme muokattiin 

uuteen graafiseen ohjeistukseen sopivaksi.  
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Merkittävä osa uudistusta oli keskeisen esitemateriaalin ilmeen ja tekstisisällön 

ajanmukaistaminen. Vuoden kuluessa tuotettiin uusi yleisesite (Paremman työelämän asiantuntija), 

opiskelijaesite (Opiskelijan edut ja palvelut), Työharjoittelu- ja kesätyöopas, Reilun työn 

pelisäännöt -opas, Hyvä tietää freelancer työstä -esite ja Palvelua ammattikorkeakouluille –esite 

sekä Vertaa jäsenetuja (ammattiliitto vs. kassa) - ja Millainen on hyvä CV? -infokortit. 

 

Verkkosivuja uudistettiin visuaalisesti uuden ilmeen mukaisesti. Videotuotanto aloitettiin kokeiluna 

hyödyntämällä on line -videoihin erikoistuneen Dream Brokerin editointi- ja jakeluohjelmistoa.  

Sähköisen uutiskirjeen käyttö lisääntyi toimintavuonna merkittävästi. Kuukausittaisen alueittain 

kohdennetun jäsenkirjeen lisäksi lähetettiin runsaasti eri tavoin kohdennettua viestintää mm. 

sisäisille toimijoille, henkilöstöedustajille, opiskelijoille ja eri sopimusaloilla toimiville jäsenille.  

Kuukausittain ilmestyvällä sähköisellä uutiskirjeellä hoidettiin myös liittoyhteisön sisäistä viestintää.  

Henkilöstöedustajille kohdennettiin sisäisestä uutiskirjeestä oma versionsa.   

Myös sosiaalisen median ja erityisesti Facebookin ja Twitterin käyttöä lisättiin merkittävästi 

toimintavuonna. Uutena käyttöön otettiin Instagram. Eri somekanavien työnjakoa ja tavoitteita 

täsmennettiin.      

Taulukko 2. Uutiskirjeiden lähetysmäärät vuonna 2015 

 Erilaisia uutiskirjeitä, kutsuja 
tai muita viestejä 

Vastaanottajia 

Tammikuu 22 30 015 

Helmikuu 26 46 428 

Maaliskuu 36 77 536 
Huhtikuu 22 49 615 

Toukokuu 26 39 103 

Kesäkuu 26 89 822 

Elokuu 29 52 604 

Syyskuu 29 128 599 

Lokakuu 22 62 134 

Marraskuu 35 43 102 

Joulukuu 18 61 110 
YHTEENSÄ 291 588 943 

 

Liiton jäsenlehti Yhteenveto ilmestyi neljä kertaa printti- ja verkkolehtenä. Syksyllä lehden ulkoasu 

uudistui kokonaan ilmeuudistuksen mukaisesti ja lehden taittaja vaihtui. Myös neuvottelut uuden 

painotalon Forssan kirjapainon kanssa alkoivat. Yhdistyksistä Museoalan ammattiliitto ja Nuoriso- 

ja liikunta-alan asiantuntijat hyödynsi mahdollisuutta jakaa omia sivujaan Yhteenvedon välissä.   

Suuri osa sopimusaloittaisesta viestinnästä hoidettiin yhteistyössä muiden akavalaisten liittojen 

kanssa. YTN:ssä vastuullamme oli edelleen järjestösektorin viestintä ja JUKOssa toimimme 

kuntasektorin viestintätukena. Kuntajäsenille tiedotettiin myös akavalaisten yhteisellä ja myös 

ruotsiksi ilmestyvällä Kuntatiimi-tiedotteella, valtiosektorin jäsenille Keppi ja porkkana –tiedotteella, 

yliopistosektorin jäsenille Yliote-tiedotteella ja järjestösektorin jäsenille Extra-tiedotteilla.  
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Kevään viestinnällinen suurponnistus oli liiton kahdeksan paikkakunnan eduskuntavaalikiertue, 

joka huipentui Helsingin Teurastamolla järjestettyyn päätapahtumaan 24.3. Myös jäseniltoina 

toimiviin vaalipaneeleihin osallistui kaikista eduskuntapuolueista kaikkiaan 55 

eduskuntavaaliehdokasta, joista 17 tulevia kansanedustajia. Kiertuetta tuettiin mittavalla Politiikan 

piinapenkki -verkko- ja somekampanjalla, jossa yhteistyökumppanina oli mainostoimisto Rauta. 

Kiertueen aikana esille nostettiin eduskuntavaalitavoitteitamme teemalla Arvovaalit sekä hyvää 

hallintoa, kulttuuripalveluja sekä kolmikantaa koskevia tuloksia TNS Gallupilla tuottamastamme 

tutkimuksesta. Kampanjaa varten toteutettiin mm. interaktiivinen Piinapenkki-sivusto, jossa 

tavoitteittemme lisäksi esiteltiin panelistit ja jossa aluetoimijat raportoivat toteutuneista jäsenilloista.  

Maailma kylässä -tapahtumaan osallistuttiin toukokuussa Suomen Ammattiliittojen 

Solidaarisuuskeskus SASKin kanssa. Tapahtuman teemana oli ”Vahvan tehtävä on tukea 

heikkoa”, millä haluttiin kiinnittää huomiota kehittyvien maiden työväestön alisteiseen asemaan ja 

järjestäytymisen  

Politiikan toimittajat ry:lle järjestettiin 2.6. Helsingissä hyvää hallintoa koskeva taustatilaisuus 

teemalla Pipo kireällä ja vähän kavereita? Hallintotyön näkökulma. Tilaisuudessa julkistettiin hyvää 

hallintoa koskevat tulokset TNS Gallupin tutkimuksestamme. Myös kahdeksan jäsenyhdistyksen 

kanssa tuotettu Hyvä hallintotyö! -julkaisu julkistettiin. Julkaisu ilmestyi Akavan Erityisalojen 

ammattiesittelyjen julkaisusarjassa.  

Akavan Erityisalojen keskustelu ”Kiekkoa vai Kukkenheimia?” oli yleisömenestys 14.7. 

SuomiAreenalla Porissa. MTV:n organisoima SuomiAreena on tärkeä vaikuttamisen foorumi ja 

kokoaa yhteen mm. politiikan ja kansalaisjärjestöjen keskeisiä toimijoita. Teemana 2016 oli opetus 

ja kulttuuri. Akavan Erityisalojen keskustelun teemana oli urheilun, kulttuurin ja nuorisotyön 

merkitys ihmisten arjessa. Keskustelussa olivat mukana kiekkolegenda Juhani ”Tami” Tamminen, 

rap-artisti Paleface eli Karri Miettinen, kirjailija Juha-Pekka Koskinen sekä uudet kansanedustajat 

Sanna Marin (SDP, Tampere) ja Saara-Sofia Sirén (KOK, Turku). Keskustelu televisioitiin suorana 

lähetyksenä.  

Liittokokousten ja syksy työmarkkinaseminaarin ja henkilöstöedustajien seminaarin lisäksi vuoden 

2016 myös viestinnällisesti isoja jäsentapahtumia olivat ensimmäistä kertaa järjestetty 

valtiosektorin jäsenpäivä Uuden ajan virkamies, yksityisen sektorin Inspiraatiopäivä sekä suosittu 

Kirjallinen ilta. Marraskuinen Kirjallinen ilta järjestettiin nyt toisen kerran ja tapahtuman suosio oli 

kasvanut edelleen; ilta houkutteli satoja jäseniä Tammi/WSOYn myymälään. Bonnierbooksin 

kanssa yhteistyössä järjestetyssä tapahtumassa vierailivat kirjailijat Katja Kettu, Pekka Hiltunen ja 

Kaisa Haatanen 

Kannanottoja ja mediatiedotteita 2015 

16.12. Kohtuutta koulutusleikkauksiin! (kannanotto yhdessä YKAn kanssa)  
14.12. Yrittäjän asemaa koskeva työttömyysturvan määrittely yhteen pisteeseen 
9.12.”Pakkopaikallinen” sopiminen iskisi jäseniimme rajusti   
4.12. Yhteiskuntasopimusneuvottelujen kariutuminen oli pettymys - pakkolakeihin vaikutettava 
18.11. Paine hammashoidossa kasvaa - suun sairauksia ehkäistävä ennalta (yhdessä Suomen 
Suuhygienistiliiton kanssa) 
9.11. Aalto-yliopiston yt-neuvotteluista: Henkilöstö selvinnyt vasta edellisistä 
26.10. Museoalalle neuvottelutulos palkkaratkaisusta - ei korjaa palkkojen jälkeenjääneisyyttä 
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17.9. Helsingin yliopiston henkilöstölle viiden vuoden rangaistus (yhdessä YKAn kanssa)  
9.9. Neuvotteluyhteys avattava uudelleen 
9.9. Viiden vuoden irtisanomissuojan sijaan uusia keinoja muutosturvaan (yhdessä Kumulan kanssaa)  
1.9. Hallitus siirtää korkeakouluhallinnon amatööreille (yhdessä Specian kanssa) 
19.8.  Yllätysleikkaukset uhkaavat museoiden tulevaisuutta (yhdessä MAL:n kanssa) 
11.6. Av-käännösalan työehtosopimukseen oululainen Saga Vera Oy 
9.6. Nuoriso- ja liikuntatoimen vaativissa tehtävissä edellytettävä korkeakoulututkintoa (yhdessä Nuolen 
kanssa) 
3.6. TNS Gallup tutki: Suomalaiset haluavat hyvän hallinnon 
28.5. Kulttuuri hienosti kärkihankkeeksi, pätkätyökirjaus huolestuttava  
25.5. Av-käännösalalla SDI Media liittojen hakusaartoon 
30.4. Av-käännösalalle vihdoin työehtosopimus – yksi toimisto jäi ulos 
16.4.  Museoalan töistä maksettava työehtosopimuksen mukainen palkka myös kesällä (yhdessä MALn 
kanssa) 
10.4.  Erikoistumiskoulutukset hyvä uutinen humanisteille 
27.3.  Käännösalan osaaminen saavutetaan vasta maisteriopinnoissa (yhdessä KAJ:n kanssa) 
20.3. Geronomista laillistettu ammattinimike (yhdessä Suomen Geronomiliiton kanssa) 
17.3. Politiikan piinapenkki Teurastamolla 24.3. (eduskuntavaalikampanjan tiedote) 
6.3. Ammattiliitoilta suositus liikunta-alan työsuhteen ehdoiksi 
24.2. TNS Gallup tutki: Kansa tukee kolmikantaa  
12.2. Politiikan piinapenkki alkaa Turusta 23.2. - kulttuuri, kolmikanta, hyvinvointi ja hallinto teemoina 
30.1. Akavan Erityisalat ei lähde uuden keskusjärjestön selvitystyöhön: Mammutissa korkeakoulutetut jäävät 
vähemmistön rooliin 
26.1. Ratkaisujen viikko av-käännösalan työehtosopimusneuvotteluissa (yhdessä Suomen Journalistiliiton 
kanssa)  
21.1. Akavan Erityisalat selvittää aina jäsenelle oikeudenkäynnin riskit - järjestöjen kanneoikeus pienentäisi 
riskejä 
15.1. Akavan Erityisalat on itsenäisen Akavan kannalla  

 

 

Toiminta-ajatus 

Akavan Erityisalat AE ry on kulttuurin, hallinnon ja hyvinvoinnin alueilla asiantuntija- ja 

esimiestehtävissä toimivien etujärjestö, joka ajaa jäsentensä etuja työmarkkina- ja 

yhteiskuntapoliittisissa kysymyksissä.  

Akavan Erityisalojen tarkoituksena on 24 ammatillisen yhdistyksen työmarkkinakeskusjärjestönä 

valvoa jäsenyhdistystensä ja näiden jäsenten palkkausta ja muita työ- ja virkasuhteeseen liittyviä 

sekä ammatillisia, yhteiskunnallisia ja koulutuksellisia etuja. Tämän lisäksi liitto edustaa 

jäsenyhdistyksiä näitä yhteisesti koskevissa kysymyksissä ja edistää jäsenyhdistyksiinsä kuuluvien 

jäsenten yhteenkuuluvuutta ja keskinäistä yhteistyötä. Akavan Erityisalojen toimistossa työskenteli 

vuonna 2015 keskimäärin kaksikymmentäviisi (25) työntekijää. 

Toimintavuosi 2015 

Toimintavuoden alijäämä oli kokonaisuudessaan 242 505,15 (vuonna 2014 ylijäämä oli 1 548 

687,53). Kokonais-jäsenmaksutulo oli kaiken kaikkiaan noin 8 615 000 (8 490 000 euroa). Se 

kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna noin 1,5 prosenttia. Kokonaistuotoista tilitettiin 

jäsenjärjestöille noin 2 711 000 euroa, mikä on noin 31 prosenttia kokonaisjäsenmaksutulosta. 

http://www.akavanerityisalat.fi/ajankohtaista/uutisarkisto/akavan_erityisalat_ja_kuntien_asiantuntijat_viiden_vuoden_irtisanomissuojan_sijaan_uusia_keinoja_muutosturvaan.7089.news?680_o=20
http://www.akavanerityisalat.fi/ajankohtaista/uutisarkisto/akavan_erityisalat_ja_specia_hallitus_siirtaa_korkeakouluhallinnon_amatooreille.7036.news?680_o=20
http://www.akavanerityisalat.fi/ajankohtaista/uutisarkisto/akavan_erityisalat_ja_museoalan_ammattiliitto_yllatysleikkaukset_uhkaavat_museoiden_tulevaisuutta.6996.news?680_o=20
http://www.akavanerityisalat.fi/ajankohtaista/uutisarkisto/nuoriso-_ja_liikuntatoimen_vaativissa_tehtavissa_edellytettava_korkeakoulututkintoa.6831.news?680_o=40
http://www.akavanerityisalat.fi/ajankohtaista/uutisarkisto/akavan_erityisalat_kulttuuri_hienosti_karkihankkeeksi_patkatyokirjaus_huolestuttava.6783.news?680_o=40
http://www.akavanerityisalat.fi/ajankohtaista/uutisarkisto/av-kaannosalalle_vihdoin_tyoehtosopimus_yksi_toimisto_jai_ulos.6670.news?680_o=40
http://www.akavanerityisalat.fi/ajankohtaista/uutisarkisto/akavan_erityisalat_ja_museoalan_ammattiliitto_museoalan_toista_maksettava_tyoehtosopimuksen_mukainen_palkka_myos_kesalla.6631.news?680_o=40
http://www.akavanerityisalat.fi/ajankohtaista/uutisarkisto/akavan_erityisalat_erikoistumiskoulutukset_hyva_uutinen_humanisteille.6505.news?680_o=40
http://www.akavanerityisalat.fi/ajankohtaista/uutisarkisto/akavan_erityisalat_ja_kaj_kaannosalan_osaaminen_saavutetaan_vasta_maisteriopinnoissa.6467.news?680_o=50
http://www.akavanerityisalat.fi/ajankohtaista/uutisarkisto/akavan_erityisalat_on_itsenaisen_akavan_kannalla.6073.news?680_o=80
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Erityiskoulutettujen työttömyyskassalle (ERKO) tilitettiin noin 2 218 000 euroa (vuonna 2014:1 676 

000 euroa, vuonna 2013:1 233 000 euroa). Liiton jäsenmaksutuotoksi muodostui noin 3 685 000 (4 

160 000 euroa). Talousarvioon jäsenmaksutuotoksi oli arvioitu 3 982 000, joten talousarvio jäi 

saavuttamatta yli seitsemällä prosentilla.  

Varsinaisen toiminnan kulut olivat kokonaisuudessaan noin 4 072 000 euroa (4 013 000 euroa). 

Edelliseen vuoteen verrattuna kulut nousivat noin 1,4 prosenttia. Talousarviossa kulujen määräksi 

arvioitiin 4 243 900 euroa, joten varsinaisten toiminnan kulut alittuivat noin neljällä prosentilla (noin 

172 000 eurolla) syysliittokokouksen hyväksymään talousarvioon verrattuna.  

Sijoitus- ja rahoitustoiminnan nettotuotot olivat noin 327 000 euroa, joka talousarvioon verrattuna 

oli noin 185 000 euroa arvioitua suurempi. Edellisen vuoden sijoitus- ja rahoitustoiminnan 

nettotuotot olivat kaikkiaan noin 1 550 000 euroa. Edellisenä vuonna liitolla erääntyi Kalevan 

Sijoitusoptimi, josta realisoitui noin 1 223 000 euron sijoitustuotot.  

Vuonna 2015 palkkojen yhteismäärä oli noin 1 490 000 euroa (1 388 000 euroa). Palkkaa 

maksettiin keskimäärin 25 henkilölle, kun vuotta aiemmin palkkaa maksettiin keskimäärin 23 

henkilölle.  Talousarviossa palkkojen yhteismääräksi oli arvioitu 1 519 000 euroa.  

Liiton jäsenyhdistysten kokonaisjäsenmäärä oli vuoden lopussa 28 719 (28 476) jäsentä, mikä 

merkitsi vajaan pro-sentin kasvua edellisvuoteen. Maksavien jäsenten määrä oli vuoden lopussa 

22 387 (22 261), mikä myös merkitsi vajaan prosentin kasvua edelliseen vuoteen verrattuna. 

Maksavien jäsenten määrän heikohko kasvu tuo paineita talouden hallintaan. 

Tuleva kehitys 

Liiton talouteen vaikuttaa merkittävästi työttömyyskassa ERKOn jäsenmaksun kasvu: vuonna 2013 

ERKOlle tilitettiin 1 233 000 euroa, vuonna 2014 tilitettiin 1 676 000 euroa, vuonna 2015 tilitettiin 2 

218 000 euroa ja vuoden 2016 talousarviossa maksu on 2 308 000 euroa. Vuoden 2016 

talousarvio on arvioitu 291 000 euroa alijäämäiseksi. Tilanteen ei odoteta muuttuvan 

positiivisemmaksi ainakaan seuraavan parin vuoden aikana. ERKOn maksupaineista johtuen myös 

liiton toiminnan painopisteitä joudutaan mahdollisesti arvioimaan uudelleen. Suomen 

Toimintaterapeuttiliitto ry (TOI) erosi Akavan Erityisalojen jäsenyydestä 1.2.2016, josta 

luonnollisesti seuraa talousvaikutuksia. Vuoden 2016 osalta eroamisen talousvaikutukset ovat 

vähäisempiä verrattuna tuleviin vuosiin, sillä TOI maksaa liiton sääntöjen mukaan kuuden 

kuukauden jäsenmaksut eroamisen jälkeiseltä ajalta ja toisaalta TOIn osalta kuluja saadaan 

karsittua.    

Hallitus 

Hallituksessa toimivat: Puheenjohtaja Maarit Helén, Risto Tolonen (I varapuheenjohtaja), Mari 

Lankinen (II varapuheenjohtaja) ja Marina Paulaharju (III varapuheenjohtaja). Jäseninä toimivat 

Hanna Boman, Aino Harinen, Päivi Hytönen, Riitta Käppi, Riitta Lautamäki, Mika Pietilä ja Susanna 

Sääskilahti. Liiton toiminnanjohtajana toimi Salla Luomanmäki. 
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TULOSLASKELMA 1.1.2015-31.12.2015   1.1.2014-31.12.2014  

        

        

        

VARSINAINEN TOIMINTA      

        

 Tuotot  261 835,18   320 157,81 

 Kulut       

  Henkilöstökulut -1 877 614,65   -1 757 350,69  

  Poistot -58 699,35   -58 684,46  

  Muut kulut -2 457 990,76 -4 394 304,76  -2 576 504,74 -4 392 539,89 

        

 Tuotto-/kulujäämä  -4 132 469,58   -4 072 382,08 

        

        

VARAINHANKINTA      

        

 Tuotot 5 903 656,83   5 836 365,40  

 Kulut  -2 340 933,37 3 562 723,46  -1 765 164,15 4 071 201,25 

        

 Tuotto-/kulujäämä  -569 746,12   -1 180,83 

        

        

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA     

        

 Tuotot 431 391,57   1 581 613,30  

 Kulut  -104 150,60 327 240,97  -31 744,94 1 549 868,36 

        

 Tuotto-/kulujäämä  -242 505,15   1 548 687,53 

        

 Omatoiminen tuotto-/kulujäämä -242 505,15   1 548 687,53 

        

        

        

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -242 505,15   1 548 687,53 
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VASTAAVAA       31.12.2015  31.12.2014 

PYSYVÄT VASTAAVAT       

 Aineettomat hyödykkeet      

  Aineettomat oikeudet  47 606,89  35 703,18 

  Muut pitkävaikutteiset menot 10 074,53  19 346,93 

       57 681,42  55 050,11 

 Aineelliset hyödykkeet      

  Koneet ja kalusto  50 406,78  61 122,73 

 Käyttöomaisuusarvopaperit     

  Osakkeet ja osuudet  1 760 803,21  1 760 803,21 

 Sijoitukset       

  Muut osakkeet ja osuudet  6 822 946,81  5 056 882,12 

          

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ  8 691 838,22  6 933 858,17 

         

VAIHTUVAT VASTAAVAT      

 Saamiset       

  Jäsenmaksusaamiset  670 000,00  670 000,00 

  Muut siirtosaamiset  180 223,47  1 415 667,95 

  Saamiset yhteensä  850 223,47  2 085 667,95 

 Rahat ja pankkisaamiset   248 438,24  1 077 699,37 

         

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ  1 098 661,71  3 163 367,32 

         

VASTAAVAA YHTEENSÄ   9 790 499,93  10 097 225,49 

         

VASTATTAVAA       

OMA PÄÄOMA        

 Sidotut rahastot       

  Työtaistelurahasto  1 397 828,79  1 397 828,79 

 Edellisten tilikausien voitto (tappio) 8 091 255,38  6 542 567,85 

 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)  -242 505,15  1 548 687,53 

         

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ   9 246 579,02  9 489 084,17 

         

VIERAS PÄÄOMA       

 Lyhytaikainen       

  Ostovelat   63 551,11  139 918,27 

  Muut velat   48 359,26  51 877,11 

  Siirtovelat   432 010,54  416 345,94 

  Lyhytaikaiset velat yhteensä 543 920,91  608 141,32 

         

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ   543 920,91  608 141,32 

         

VASTATTAVAA YHTEENSÄ   9 790 499,93  10 097 225,49 
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1. Tuloslaskelman toimintokohtainen erittely.    

    Toteutunut Talousarvio Toteutunut Talousarvio 

    1.1.2015 1.1.2015 1.1.2014 1.1.2014 

    31.12.2015 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2014 

        

    euroa euroa euroa euroa 

1 EDUNVALVONTA      

 101 Kuntasektorin edunvalvonta -210 730,91 -198 200 -177 109,51 -202 100 

 102 Valtiosektorin edunvalvonta -151 903,67 -145 400 -174 065,45 -178 200 

 103 Yksityissektorin edunvalvonta -353 985,05 -358 700 -331 757,63 -379 400 

 107 
Ammatinharj. ja yrittäjien 
edunvalvonta -25 277,73 -30 700 -18 807,60 -32 200 

 108 Mentorointi 0,00 0 0,00 0 

 104 Kirkkosektorin edunvalvonta -9 921,62 -11 400 -8 003,54 -10 900 

 109 Korkeakoulusektorin edunvalvonta -44 233,25 -42 800 -37 518,58 -44 000 

 105 Yhteiskunnallinen edunvalvonta -98 425,41 -97 900 -60 445,09 -108 000 

 106 Ammatillinen edunvalvonta -15 106,92 -18 000 -11 838,90 -16 800 

 120 Koulutus  -146 379,57 -140 000 -173 461,30 -160 600 

 199 Muu edunvalvonta -146 702,10 -174 500 -130 603,00 -153 600 

 Edunvalvonta yhteensä 
-1 202 
666,23 -1 217 600 

-1 123 
610,60 -1 285 800 

        

2 JÄRJESTÖTYÖ      

 210 Organisaation kehittäminen -18 908,66 -32 500 -32 142,59 -46 500 

 215 Jäsenhankinta / markkinointi -108 383,19 -108 000 -159 443,07 -183 000 

 220 Vaalivaliokunta 0,00 0 -2 601,59 -2 200 

 226 Järjestölliset toimenpiteet -1 129,60 -5 000 2 860,00 -15 000 

 227 Järjestövalmiuden kehittäminen -41,80 -1 000 0,00 -2 000 

 240 Aluetoiminta -112 097,60 -156 700 -131 144,34 -189 900 

 250 Opiskelijatoiminta ja tmk. -88 118,65 -98 600 -38 822,11 -98 900 

 282 Muut järjestötilaisuudet 0,00 -15 000 0,00 -25 000 

 290 Jäsenedut  -362 327,79 -359 000 -357 674,22 -367 500 

 299 Muu järjestötyö ja tmk. -129 698,35 -136 700 -122 819,53 -135 200 

 Järjestötyö yhteensä  -820 705,64 -912 500 -841 787,45 -1 065 200 

        

3 VIESTINTÄ       

 302 Jäsentiedotteet -1 893,40 -4 000 -6 713,13 -21 000 

 304 Yhteenveto-lehti -134 832,71 -143 400 -148 056,25 -153 200 

 307 Viestinnän erityisprojektit -8 474,35 -10 000 -46 291,92 -45 000 

 308 Internet ja intranet -6 098,82 -7 000 -9 331,16 -5 000 

 312 Työsuhdeoppaat -10 287,09 -8 000 -4 578,08 -15 000 

 314 Esitteet  -19 648,31 -15 000 -23 131,27 -25 000 

 319 Muut julkaisut 0,00 -5 000 0,00 -8 000 

 390 Viestinnän kehittäminen -13 463,56 -10 000 -14 269,19 -10 000 

 395 Media- ja vaikuttajaviestintä -5 767,00 -5 000 -7 423,00 -5 000 

 399 Muu viestintä -213 992,04 -250 800 -200 795,52 -193 900 

 Viestintä yhteensä  -414 457,28 -458 200 -460 589,52 -481 100 
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4 MUU TOIMINTA      

 401 Kansainväliset suhteet -6 897,66 -9 900 -6 519,82 -10 700 

 411 Ulkoiset suhteet -5 476,44 -6 000 -4 514,09 -8 000 

 431 Jäsenmaksut -582 290,35 -580 400 -571 732,84 -576 500 

 441 Tutkimus  -56 428,75 -43 400 -27 253,36 -68 300 

 Muu toiminta yhteensä -651 093,20 -639 700 -610 020,11 -663 500 

        

5 LUOTTAMUSHALLINTO      

 500 Liittokokoukset -29 949,49 -31 500 -29 247,19 -34 500 

 510 Hallitus ja työvaliokunta -86 260,67 -90 800 -81 719,60 -91 300 

 599 Muu luottamushallinto -43 123,16 -47 600 -28 428,24 -31 800 

 Luottamushallinto yhteensä -159 333,32 -169 900 -139 395,03 -157 600 

        

6 TOIMISTO       

 600 Hallinto  -85 100,12 -96 400 -94 654,14 -108 700 

 610 Henkilöstö  -456 074,94 -488 800 -462 647,25 -495 500 

 620 Toimitilat  -111 074,72 -106 100 -108 236,42 -112 500 

 630 Tietoliikenne -112 418,08 -107 700 -113 841,86 -123 100 

 690 Poistot  -58 699,35 -47 000 -58 684,46 -59 000 

 Toimisto yhteensä  -823 367,21 -846 000 -838 064,13 -898 800 

        

Varsinainen toiminta yhteensä 
-4 071 
622,88 -4 243 900 

-4 013 
466,84 -4 552 000 

        

7 VARAINHANKINTA      

 700 Jäsenmaksutuotot 3 685 350,83 3 982 000 4 160 493,40 4 540 000 

 705 Jäsenmaksukulut -183 474,07 -167 300 -148 207,39 -148 200 

 710 Sijoitus- ja rahoitustoiminta 327 240,97 142 200 1 549 868,36 160 200 

 Varainhankinta yhteensä 3 829 117,73 3 956 900 5 562 154,37 4 552 000 

        

 TILIKAUDEN TULOS  -242 505,15 -287 000 1 548 687,53 0 
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2. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet.    

       

1) Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden arvostus   

       

 Pysyvät vastaavat on aktivoitu välittömään hankintamenoon.  

       

2) Sijoitusomaisuuden arvostaminen    

       

 Arvopaperit ja muu sijoitusomaisuus on merkitty tilinpäätöksessä hankintamenon suuruisina 
tai, jos niiden tilinpäätöspäivän todennäköinen luovutushinta on sitä alempi, tämän 
määräisenä. 

 

 

       

 Eräpäivään asti pidettävät joukkovelkakirjat on kirjattu ali- tai ylikurssilla jaksotettuun 

 hankintamenoon.     

       

3) Kulujen kohdistus toiminnanaloille    

       

 Toiminnanaloille on kohdistettu toiminnanalan erilliskulut. Yhteiskulut on esitetty yhtenä 
eränä varsinaisen toiminnan viimeisenä ryhmänä.  

       

3. Henkilöstökulut.      

       

 Henkilöstön määrä vuonna 2015 keskimäärin 25 (23).  

       

    2015  2014 

       

 Palkat   1 490 092,88  1 387 753,79 

 Eläkekulut  336 231,20  321 917,11 

 Muut henkilösivukulut 51 290,57  47 679,79 

 Yhteensä   1 877 614,65  1 757 350,69 

       

       

4. Suunnitelman mukaiset poistoajat.    

       

Käyttöomaisuuden hankintameno on poistettu seuraavan suunnitelman mukaan: 

       

 ATK -ohjelmistot  tasapoistot 4 vuodessa  

       

 Muut pitkävaikutteiset menot 
tasapoistot 5-10 
vuodessa  

       

 Koneet ja kalusto  25% menojäännöspoisto  

       

       

5. Suunnitelman mukaiset poistot.    

    2015  2014 

       

 ATK -ohjelmistot  32 624,69  25 657,45 

 Muut pitkävaikutteiset menot 9 272,40  12 652,76 

 Koneet ja kalusto  16 802,26  20 374,25 

       

 Yhteensä   58 699,35  58 684,46 
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6. Käyttöomaisuuden muutokset.     

  Ohjelmistot Muut pitkä- Koneet ja Yhteensä 

   vaikutteiset kalusto  

      

Menojäännös 1.1.2015 35 703,18 19 346,93 61 122,73 116 172,84 

Investoinnit  44 528,40 0,00 6 086,31 50 614,71 

Käyttöomaisuuden myynnit 0,00 0,00 0,00 0,00 

      

Menojäännös 31.12.2015     

ennen suunnitelmapoistoja 80 231,58 19 346,93 67 209,04 166 787,55 

      

Tilikauden suunnitelmapoistot 32 624,69 9 272,40 16 802,26 58 699,35 

      

Menojäännös suunnitelman      

mukaisten poistojen jälkeen 47 606,89 10 074,53 50 406,78 108 088,20 

      

      

7. Sijoituksissa olevien arvopapereiden markkina-arvo 31.12.2015.   

      

  2015  2014  

Osakkeet      

Markkina-arvo  35 798,91  23 265,69  

Vastaava kirjanpitoarvo 4 204,70  4 204,70  

  31 594,21  19 060,99  

      

Danske Capital      

Markkina-arvo  2 686 280,11  3 253 122,59  

Vastaava kirjanpitoarvo 2 591 847,61  3 002 910,32  

  94 432,50  250 212,27  

      

eQ Varainhoito      

Markkina-arvo  656 516,32  350 170,34  

Vastaava kirjanpitoarvo 650 000,00  350 000,00  

  6 516,32  170,34  

      

FIM Sijoituspalvelut     

Markkina-arvo  850 687,95  798 722,49  

Vastaava kirjanpitoarvo 800 000,00  798 720,62  

  50 687,95  1,87  

      

Kaleva      

Markkina-arvo  1 001 864,24  0,00  

Vastaava kirjanpitoarvo 1 000 000,00  0,00  

  1 864,24  0,00  

      

Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy     

Markkina-arvo  424 231,46  399 002,48  

Vastaava kirjanpitoarvo 399 002,48  399 002,48  

  25 228,98  0,00  

      

Joukkovelkakirjalainat     

Markkina-arvo  902 445,00  303 244,00  

Vastaava kirjanpitoarvo 901 772,02  303 244,00  

  672,98  0,00  
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Indeksilainat      

Markkina-arvo  377 700,00  0,00  

Vastaava kirjanpitoarvo 377 700,00  0,00  

  0,00  0,00  

Pääomaturvatut lainat     

Markkina-arvo  98 420,00  221 160,00  

Vastaava kirjanpitoarvo 98 420,00  198 800,00  

  0,00  22 360,00  

      

EROTUS  210 997,18  291 805,47  
 
 

8. Sijoitus- ja rahoitustoiminta.    

    2015  2014 

Tuotot       

 Osinkotuotot  1 358,28  1 337,70 

 Korkotuotot  16,05  16,49 

 Korkotuotot likvidi  112 557,77  31 414,37 

 Myyntivoitot  303 389,62  198 150,56 

 Sijoitusten arvonkorotus 7 988,40  20 315,37 

 Muut tuotot  6 081,45  1 330 378,81 

 Tuotot yhteensä  431 391,57  1 581 613,30 

       

Kulut       

 Rahastojen arvonalennus -33 010,56  -529,38 

 Joukkovelkakirjojen arvonalennus -43 681,00  -13 006,00 

 Pääomaturvattujen arvonalennus -380,00  -6 200,00 

 Indeksilainojen arvonalennus -22 300,00  0,00 

 Korkokulut   -723,34  -379,23 

 Myyntitappiot  -349,05  -9 607,81 

 Hoitokulut   -3 706,65  -2 022,52 

 Kulut yhteensä  -104 150,60  -31 744,94 

       

Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 327 240,97  1 549 868,36 

       

       

9. Sitoumukset, joiden vakuudeksi annettu osakkeita.   

       

    2015  2014 

       

Rahalaitoslainat (euroa)  100 000,00  100 000,00 

Pantattujen osakkeiden kirjanpitoarvo (euroa) 1 760 803,21  1 760 803,21 

Pantattujen osakkeiden lukumäärä (kpl) 1077 kpl  1077 kpl 

       

       

10. Leasingvastuut 31.12.2015.    

       

 Leasingsopimuksista maksamatta olevat määrät:   

    2015  2014 

       

 Tilikaudella 2016 maksettavat 37 004,46  35 320,82 

 Myöhemmin maksettavat 54 161,12  50 397,21 

 Yhteensä   91 165,58  85 718,03 
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Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista.    

        

 Päiväkirja   ATK-tulosteena   

 Pääkirja   ATK-tulosteena   

 Tuloslaskelma ja tase ATK-tulosteena   

 Tasekirja   ATK-tulosteena   

 
Tasekirja (KPL 3:8.1 §) on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10.1 §). 
Tilikauden kirjanpitoaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta sen vuoden lopusta, jonka aikana tilikausi 
on päättynyt (KPL 2:10.2 §). 

 
 
 

 
Akavan Erityisalat AE ry 
 
 
Helsingissä 22. maaliskuuta 2016 
 
 
Maarit Helén 
Hanna Boman 
Aino Harinen 
Riitta Käppi 
Mari Lankinen 
Riitta Lautamäki 
Marina Paulaharju 
Mika Pietilä 
Susanna Sääskilahti 
Risto Tolonen 
 
 
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. 
 
Helsinki 29.3.2016 
 
Ernst & Young OY 
KHT-yhteisö 
 
Pasi Hirvonen 
KHT 
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Tilintarkastuskertomus 

Akavan Erityisalat ry:n liittokokoukselle   

Olemme tilintarkastaneet Akavan Erityisalat ry:n kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja hallinnon 

tilikaudelta 1.1.–31.12.2015. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot.  

Hallituksen vastuu  

Hallitus vastaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta ja siitä, että ne antavat oikeat ja riittävät tiedot 

Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti. 

Hallituksen on huolehdittava siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla 

järjestetty. 

Tilintarkastajan velvollisuudet 

Velvollisuutenamme on antaa suorittamamme tilintarkastuksen perusteella lausunto tilinpäätöksestä ja 

toimintakertomuksesta. Tilintarkastuslaki edellyttää, että noudatamme ammattieettisiä periaatteita. Olemme 

suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvä 

tilintarkastustapa edellyttää, että suunnittelemme ja suoritamme tilintarkastuksen hankkiaksemme kohtuullisen 

varmuuden siitä, onko tilinpäätöksessä tai toimintakertomuksessa olennaista virheellisyyttä, ja siitä, ovatko 

hallituksen jäsenet syyllistyneet tekoon tai laiminlyöntiin, josta saattaa seurata vahingonkorvausvelvollisuus 

yhdistystä kohtaan, taikka rikkoneet yhdistyslakia tai yhdistyksen sääntöjä.   

Tilintarkastukseen kuuluu toimenpiteitä tilintarkastusevidenssin hankkimiseksi tilinpäätökseen ja 

toimintakertomukseen sisältyvistä luvuista ja niissä esitettävistä muista tiedoista. Toimenpiteiden valinta perustuu 

tilintarkastajan harkintaan, johon kuuluu väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvan olennaisen virheellisyyden 

riskien arvioiminen. Näitä riskejä arvioidessaan tilintarkastaja ottaa huomioon sisäisen valvonnan, joka on 

yhdistyksessä merkityksellistä oikeat ja riittävät tiedot antavan tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisen 

kannalta. Tilintarkastaja arvioi sisäistä valvontaa pystyäkseen suunnittelemaan olosuhteisiin nähden 

asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta ei siinä tarkoituksessa, että hän antaisi lausunnon yhdistyksen 

sisäisen valvonnan tehokkuudesta. Tilintarkastukseen kuuluu myös sovellettujen tilinpäätöksen 

laatimisperiaatteiden asianmukaisuuden, toimivan johdon tekemien kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden 

sekä tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen yleisen esittämistavan arvioiminen.  

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen 

soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 

Lausunto 

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien 

tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot 

yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat 

ristiriidattomia.  

Helsinki 29.maaliskuuta 2016 

 

Ernst & Young Oy 

KHT-yhteisö 

 

Pasi Hirvonen       

KHT  
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Aito HSO 
Akateemisten Järjestötoimitsijoiden Liitto AJT 
Arkistoalan ammattiyhdistys 
Hallintonotaarit 
Kihlakunnanulosottomiehet 
Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen henkilökuntayhdistys 
Kuntien asiantuntijat - Kumula 
Käännösalan asiantuntijat KAJ 
Merenkulkuopistojen opettajainyhdistys 
Museoalan ammattiliitto 
Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat 
Opetushallinnon akateemiset toimihenkilöt 
Pelastushallinnon Virkamiehet 
SPECIA - Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt 
Suomen Geronomiliitto 
Suomen Restonomit - SURE 
Suomen Suuhygienistiliitto SSHL 
Suomen Toimintaterapeuttiliitto TOI 
Suomen Urheilujärjestöjen Johtavat Toimihenkilöt 
Suomen Verotarkastajat SVT 
Suomen Viittomakielen Tulkit 
Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU 
Valtion alueellisen sivistyshallinnon virkamiehet VSV 
Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti 
 

 

Jäsenmäärän kehitys  
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Ikäjakauma % 
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Maantieteellinen jakauma 
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Akavan Erityisalojen hopeinen ansiomerkki 
Martin Hausen  Käännösalan asiantuntijat KAJ  
Riitta Lautamäki Suomen Verotarkastajat SVT  
Sirpa Lotsari  Specia – Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt 
Leena Maria Lehtonen Suomen Toimintaterapeuttiliitto  
Taina Kulmala  Suomen Toimintaterapeuttiliitto   
Kristina Holmberg Suomen Toimintaterapeuttiliitto  
Lotta Eriksson  Suomen Toimintaterapeuttiliitto 
Tarja Nieminen Suomen Toimintaterapeuttiliitto  
Sara Schogster  Suomen Toimintaterapeuttiliitto 
Tiina Kiesi  Suomen Toimintaterapeuttiliitto 
Arto Hiltunen  Suomen Restonomit – SURE 
Mika Pietilä  Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat  
Nana Toivonen  Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat  
 
 
Akavan ansiomerkit 
Martin Hausen 
Esko Pääskylä 

 

AEK-Koulutussäätiön apurahat 

El Ashram Ahmed Specia – Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt 
Haapanen Sirpa Aito HSO 
Halonen Terhi  Kuntien asiantuntijat – KUMULA 
Honka-Hallila Helena Museoalan ammattiliitto  
Jantunen Sari  Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU 
Järvenpää Silja Suomen Toimintaterapeuttiliitto 
Kantala Annastiina Suomen Viittomakielen Tulkit 
Kiviranta Mia  Suomen Toimintaterapeuttiliitto  
Koivu Jussi  Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU 
Nenonen Noora Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU 
Ollila Eeva-Kaisa Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU 
Ovaska Vesa-Matti Arkistoalan ammattiyhdistys 
Pääkkönen Mari Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU 
Rautiainen Anne Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU 
Ryynänen Elisa Arkistoalan ammattiyhdistys 
Sares Ilona  Specia – Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt 
Suhonen Anu  Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU 
Suvanto Katri  Käännösalan asiantuntijat KAJ 
Tjukanov Maija Suomen Viittomakielen Tulkit 
Vanhala Saara Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU 
Viljanen Eeva  Specia – Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt 
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Hallitus 

Puheenjohtaja Maarit Helén (KUMULA) 
 
Varsinaiset jäsenet     Varajäsenet   
1. varapuheenjohtaja 
Risto Tolonen (SPECIA)   Pasi Hario (SPECIA) 
 
2. varapuheenjohtaja 
Mari Lankinen (TAKU)   Ville Niutanen (TAKU) 
 
3. varapuheenjohtaja 
Marina Paulaharju (Aito HSO)   Hanna Puura (Aito HSO) 
 
Aino Harinen (SPECIA)   Marita Ahola (SPECIA) 
Päivi Hytönen (KUMULA)   Mika Kesseli (KUMULA) 
Hanna Boman (KAJ)   Antti Kangasmäki (KAJ) 
Susanna Sääskilahti (MAL)   Outi Örn (AAY) 
Riitta Lautamäki (SVT)   Merja Aaltonen (OTTO) 
Riitta Käppi (VIESTI)   Tuula Laitinen (VIESTI) 
Mika Pietilä (NUOLI)   Jonna Pyykölä (NUOLI) 
 
    

Ammatinharjoittajien ja yrittäjien toimikunta 

Puheenjohtaja Merja Isotalo (TAKU) 
 
Jäsenet     Varajäsenet   
 
Alanne Ulla-Maija (SURE)   Linnavuori-Hakanen Pirita (SURE) 
  
Jäppinen Tiina (Viesti)   
  
Leppilahti Taina (MAL)   Laurikainen Mikko (MAL) 
  
Mäkiranta Emma-Leena (SVKT) 
    
Nemitz Liisa (KAJ)   Jeskanen Jenny (KAJ) 
  
Salo Ulla (SSHL)    
 
Sjögren Vanessa (KAJ) 
    
Alakoski Heini (TAKU)   Rainio Otto (TAKU) 
  
Ripatti Marja-Liisa (VIESTI)    
 
Virtain Helena (SPECIA) 
 
 

Kunnan neuvottelukunta 

Puheenjohtaja Päivi Hytönen (KUMULA) 
 
Jäsenet      Varajäsenet 
  
Falkenberg Marianna (MAL)   Talamo-Kemiläinen Maarit (MAL) 
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Heinonen Mari (SSHL)   Koskela Arto (SSHL) 
  
Jussila Mirja-Liisa (KUMULA)   Palmi-Felin Salla (KUMULA)  
 
Kangasmäki Antti (KAJ)   Harinen Aino (SPECIA) 
  
Mecklin Paula (Viesti)   Malin Marja (SPECIA) 
  
Pietilä Mika (Nuoli)   Räty Tanja (Nuoli) 
  
Pääskylä Esko (SPECIA)   Kuikka Suvi (SPECIA) 
  
Rihto Jorma (TAKU)   Karhos Matti (TAKU) 
  
Ikkelä Ritva (AAY)  
  
Tamminen Timo (KUMULA)   Justander Arja (KUMULA) 
 
 

Yksityissektorin neuvottelukunta 

Puheenjohtaja Marina Paulaharju (Aito HSO) 
 
Jäsenet    Varajäsenet  
 
Eilittä Tuire (SPECIA)   Viita Ossi (AAY) 
  
Käppi Riitta (Viesti)   Laitinen Tuula (Viesti) 
  
Lampi Veera (TAKU)   Koskinen Chia (TAKU) 
  
Linnavuori-Hakanen Pirita (SURE)  Ilves Mikko (SURE) 
  
Miettunen Sara (SPECIA)   Partanen Ritva (SPECIA) 
  
Mutanen Niina (Nuoli)   Yrjölä Kirsi (Nuoli) 
  
Norppa Emilia (SVKT)   Törnroos Hanna (SVKT) 
  
Karjalainen Annika (Aito HSO)  Puura Hanna (Aito HSO) 
  
Seikkula Suvi (KAJ)   Vahtera Liisa (KAJ)  
 
Siltala Eeva (MAL)   Wahlroos Tuija (MAL) 
 
 

Valtion neuvottelukunta 

Puheenjohtaja Sirpa Lotsari (SPECIA) 
 
Jäsenet    Varajäsenet 
  
Aaltonen Merja (OTTO)   Iivanainen Jukka (OTTO) 
  
Holopainen Anna-Liisa (SPECIA)  Hario Pasi (SPECIA)  
 
Kailo Aino-Maija (MAL)   Koski Marianne (MAL) 
  
Kolu Marja (TAKU)   Susitaival Hanna (TAKU) 
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Kristiansson Anna-Liisa (KOTUS)  Widenius Risto (KOTUS)  
 
Lautamäki Riitta (SVT)   Lehmusvuo Marko (SVT) 
  
Mäkinen Risto (HN)   Manninen Ulla (HN) 
  
Tapiovaara Päivi (Aito HSO)   Lehto Saana (Aito HSO) 
  
Ylimaunu Minna (AAY)   Kaikkonen Päivi (Viesti) 
  
Åfeldt Agneta (KAJ)   Parland Nike (KAJ) 
 
 

Korkeakoulutoimikunta 

Puheenjohtaja Tapio Heiskari (SPECIA) 
 
Jäsenet    Varajäsenet 
 
Ahola Marita (SPECIA)   Rouhiainen Vesa (SPECIA) 
  
Borgström Toni (SURE)   Penttinen Anne (SURE) 
  
Hytönen Anne (Viesti) 
  
Kokkinen Susanna (AAY) 
  
Kumlander Kimmo (Kumula)   Suhonen Pekka (Kumula) 
  
Käppi Riitta (Viesti)  
  
Lehtinen Sini-Tuulia (KAJ)   Pietilä Anniina (KAJ) 
  
Leogrande Anna-Maria (TAKU)  Elonen Jaana (TAKU) 
  
Toivonen Maiju (SPECIA)   Hännikäinen Päivi (SPECIA) 
 
 

SOPU-ryhmä 

puheenjohtaja, Marina Paulaharju (AitoHSO) 
jäsen, Ulla-Maija Alanne (SURE) 
jäsen, Tuire Eilittä 
jäsen, Aino Harinen (SPECIA) 
jäsen, Kirsi Herala (TAKU) 
jäsen, Jaana Ohtonen (AitoHSO) 
jäsen, Hanna Puura (AitoHSO) 
jäsen, Liisa Vahtera (KAJ) 
varajäsen, Sara Miettunen (SPECIA) 
 
työryhmän sihteeri, Saara Aikio 

 

Järki-ryhmä 

puheenjohtaja, Hanna Puura (AitoHSO) 
jäsen, Juhana Honkanen (KAJ) 
jäsen, Milla Kakko (Nuoli) 
jäsen, Elisa Lehtonen (AitoHSO) 
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jäsen, Pirita Linnavuori-Hakanen (SURE) 
jäsen, Ritva Partanen (SPECIA) 
jäsen, Satu Vesterinen (Viesti) 
 
työryhmän sihteeri, Saara Aikio 
 

 

Akava 

Akavan hallitus 
varsinainen jäsen Salla Luomanmäki 
varajäsen Helena Lamponen 
 
Akavan työvaliokunta  
varsinainen jäsen Salla Luomanmäki 
 
Akavan elinkeinopoliittinen toimikunta 
varsinainen jäsen Tuire Torvela 
 
Akavan opiskelijoiden valtuuskunta 
varsinainen jäsen Esa Tiusanen (SPECIA) 
varajäsen Amalia Ojanen 
 
Akavan järjestötoimikunta 
varajäsen Katja Tujula 
 
Akavan koulutus- ja työvoimapoliittinen toimikunta 
varsinainen jäsen Sonja Mikkola 
 
Akavan työelämätoimikunta 
varsinainen jäsen Kari Eskola 
 
Akavan tasa-arvotyöryhmä 
varapuheenjohtaja Kari Eskola 
 
Akavan ammatinharjoittajien ja yrittäjien työryhmä  
varsinainen jäsen Merja Isotalo (TAKU) 
 
Akava sosiaali- ja terveyspoliittinen toimikunta 
varsinainen jäsen Kristina Holmberg (TOI) 
 

Ylemmät Toimihenkilöt YTN 

YTN:n hallitus 
jäsen Salla Luomanmäki 
varajäsen Helena Lamponen 
 
YTN:n hallituksen työvaliokunta 
jäsen Salla Luomanmäki 
 
YTN:n alakohtaiset taustaryhmät: 
Graafinen ala 
asiamies Kari Eskola 
 
Järjestösektori 
puheenjohtaja, Hanna Puura (Aito HSO) 
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jäsen Ulla Heiskanen (SPECIA)   
jäsen Tapio Heiskari (30.9. alkaen) (SPECIA)  
jäsen Jarmo Kallunki (1.1.-24.8.) (SPECIA)  
jäsen Soile Koriseva (24.8.-30.9.) (SPECIA)  
jäsen Niina Mäki (24.8. alkaen) (Viesti)   
 
vastuullinen asiamies, Saara Aikio 
neuvottelija Kari Eskola 
viestintätuki Anna Joutsenniemi 
assistentti Mirkka Heininen  
 
Kaupan alan tes-projektiryhmä 
asiamies Saara Aikio 
 
Lionbridgen TES:n neuvottelija ja kummiasiamies 
Kari Eskola 
 

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO  

JUKOn hallitus 
varsinainen jäsen Jaakko Korpisaari 
 
JUKOn kunnan neuvottelukunta 
varapuheenjohtaja Jaakko Korpisaari 
 
JUKOn kunnan KVTES-jaos 
varapuheenjohtaja Jaakko Korpisaari 
 
JUKOn kunnan Teknisen sopimuksen TS-jaos 
varsinainen jäsen Jaakko Korpisaari 
 
JUKOn kunnan paikallistyöryhmä 
varsinainen jäsen Jaakko Korpisaari 
 
JUKOn kuntasektorin järjestövalmiustyöryhmä 
varajäsen Jaakko Korpisaari 
 
JUKOn kunnan KVTES-alueen järjestövalmiustyöryhmä 
varsinainen jäsen Jaakko Korpisaari 
 
JUKOn valtion neuvottelukunta 
varsinainen jäsen Kari Eskola 
 
JUKOn kirkon neuvottelukunta 
varsinainen jäsen Kari Eskola 
 
JUKOn yliopistoneuvottelukunta 
varsinainen jäsen Sonja Mikkola 
 

Erityiskoulutettujen työttömyyskassa ERKO 

hallituksen puheenjohtaja Salla Luomanmäki 
varajäsen Jaakko Korpisaari 
varajäsen Marina Paulaharju (AitoHSO) 
varsinainen jäsen Pauli Rautiainen (TAKU) 
varajäsen Risto Tolonen (SPECIA) 
varsinainen jäsen Anita Tuohino (KAJ) 
varajäsen Anna Tuohino (AitoHSO) 
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Muut Akavan edustukset 

Akavan edustajiston varajäsen Eläketurvakeskuksen edustajistossa 
Salla Luomanmäki 
 
Akavan edustaja Suomen Saksan Instituutin Säätiön valtuuskunnassa 
Salla Luomanmäki 
 

FIPSU ry (30.6.2015 saakka) 

Suomen julkisen sektorin ammattijärjestöjen EU-järjestö FIPSU ry:n hallitus 
jäsen Salla Luomanmäki 
jäsen Kari Eskola 
 
FIPSUn sihteeristö 
jäsen Jaakko Korpisaari 
 
FIPSUn eurooppalaisen neuvottelutoiminnan ja sosiaalipolitiikan seurantaryhmä 
jäsen Jaakko Korpisaari 
 
FIPSUn kunta-alan pys. komitean taustaryhmä 
jäsen Jaakko Korpisaari 
 
 

A-Lomat ry 

A-lomien hallitus 
jäsen Katja Tujula 
varajäsen Kimmo Joutsi 
 

Muut 

Veronmaksajain keskusliiton hallitus, työvaliokunta ja Verotieto Oy:n hallituksen jäsen  

Salla Luomanmäki 

Vakuutusoikeus 

varsinainen sivutoiminen jäsen Kari Eskola (1.8. alkaen) 

Opetusministeriön alakohtaiset koulutustoimikunnat: 

Viestintäalan koulutustoimikunta 

jäsen Pia Valtonen (VIESTI) 

Matkailu- ja ravitsemispalvelujen koulutustoimikunta  

jäsen Anni Penttinen (SURE) 

varajäsen Petteri Saarva (SURE) 

Musiikki-, teatteri- ja tanssialan koulutustoimikunta  

varapuheenjohtaja Raisa Niemi (TAKU) 

varajäsen Riina Virkkunen (TAKU) 

Taideteollisuusalan koulutustoimikunta 

puheenjohtaja Kirsi Herala (TAKU) 

varajäsen Anna Vesen (TAKU) 

Kuntoutus- ja liikunta-alan koulutustoimikunta 

varajäsen Kirsi Alastalo (NUOLI) 

varajäsen Kristina Holmberg (TOI) 
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Kuvataiteen koulutustoimikunta 

jäsen Elise Pedersen (TAKU) 

Terveysalan koulutustoimikunta 

varajäsen Kaarina Niemi (SSHL) 


