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Akavan Erityisalojen liittostrategian tavoitteet toimintaa 

ohjaamassa 2017 
 

Ammattiliittojen toimintaympäristö on yhä nopeammin muuttuva paitsi talouden myös työelämän 
murroksen myötä. Akavan Erityisalojen on pyrittävä ennakoimaan entistäkin ketterämmin työmarkkinoita 
koskevia yhteiskunnallisia muutoksia ja muutettava strategiaansa tarvittaessa. Päivitämme 
liittostrategiamme alkuvuonna 2017.   

Vuoden 2017 osalta on arvioitavissa, ettei työttömyys ainakaan toistaiseksi näyttäisi merkittävästi 
kasvavan. Työelämän rakenteiden muutos tuo kuitenkin Akavan Erityisaloille tarpeen vahvistaa 
vaikuttamista ja edunvalvontaa mm. monityösuhteisten ja itsensätyöllistäjien osalta. Eri sektoreiden 
edunvalvontaan vuoden 2017 aikana vaikuttaa myös vientisektorivetoinen ns. Suomen malli ja sen myötä 
liittokierros. Erityisesti julkista sektoria ravistelee sote- ja maakuntauudistus, jonka valmistelu leimaa koko 
toimintavuotta ja koskettaa jäseniämme laajasti.  

Akavan Erityisaloissa erityistä huomiota vuoden 2017 aikana kiinnitetään jäsenpitoon ja jäsenhankintaan. 
Liiton edustamilla ammatti- ja koulutusaloilla on hyvä jäsenpotentiaali, joka on hyödynnettävissä 
uusjäsenhankintaan. Jäsenhankinta ja jäsenpito edellyttävät saumatonta yhteistyötä koko liitto-
organisaatiolta.  

Akavan Erityisalojen toiminnan onnistuminen pohjaa luottamushallinnon, liiton toimiston ja 
jäsenyhdistysten vahvaan yhteistyöhön ja kykyyn tehdä jäsenlähtöisiä ratkaisuja.  

Salla Luomanmäki 
toiminnanjohtaja 
Akavan Erityisalat 
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Akavan Erityisalojen organisaatio 1.1.2017

 

Aloitteellinen ja tuloksellinen edunvalvonta 
 

Akavan Erityisalojen jäsentyytyväisyystutkimuksen 
mukaan mielikuva liitosta on asiantunteva, 
ammattitaitoinen ja luotettava. Jäsentyytyväisyys 
luodaan pitkälti edunvalvonnan palveluilla. Näiden 
tasosta ja toimivuudesta on siksi edelleen huolehdittava. 
Liittoa koskeva mielikuva on hyödynnettävissä myös 
jäsenhankinnassa ja -pidossa.    

Aloitteellinen ja tuloksellinen edunvalvonta edellyttää 
myös aktiivista vaikuttamista eri tahoilla ja erityisesti 
Akavassa sekä neuvottelujärjestöissä, Ylemmät 
Toimihenkilöt YTN ry:ssä ja Julkisalan koulutettujen 
neuvottelujärjestö JUKO ry:ssa sekä uudessa Akavan 
yrittäjien ja itsensätyöllistäjien edunvalvontajärjestössä. 
Viime mainittu perustettiin vuonna 2016 
yhteistyöjärjestöksi jäsenliittojensa yrittäjä- ja 
itsensätyöllistäjäjäsenten edunvalvonnalle. 
Toimintavuonna 2017 uuden järjestön alustalle on tavoitteena luoda uusia toimintoja kuitenkin niin, että 
sen jäsenliittojen omat palvelut säilyvät.    
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Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 

 

Yhteiskunnallisen vaikuttamisen linjaukset 
Vuoden 2016 lopussa valmistellaan ja vuoden 2017 alussa hyväksytään liiton hallituksessa Akavan 
Erityisalojen yhteiskunnallisen vaikuttamisen linjaukset. Ne sisältävät mm. liiton edunvalvonnan tavoitteet, 
veropoliittiset linjaukset, koulutuspoliittisen linjaukset (sisältäen opintotukiasiat), näkemyksemme 
hyvinvointiyhteiskunnasta, työllisyyspolitiikasta, eläke- ja työttömyysturva-asioista, yrittäjyydestä ja itsensä 
työllistämisestä sekä eri vaaleihin liittyvät vaalitavoitteet.  

Tämän asiakirjan tavoitteena on helpottaa ja yhtenäistää liiton kannanmuodostusta.  Myös 
jäsenyhdistysten toivotaan linjaavan vaikuttamistavoitteensa. Liiton yhteiskunnallisen vaikuttamisen 
linjaukset mahdollistavat myös jäsenyhdistysten mahdollisten eriävien kantojen yhteensovittamisen liiton 
kannanmuodostuksessa.   

 
Liiton yhdistyksille lähetettäviä lausuntopyyntöjä pyritään terävöittämään lukuavaimella, jossa on todettu 
keskeisimmät kannanottoa edellyttävät kohdat.  

Liiton vaikuttamistoimintaa tehdään näkyväksi jäsenille ja eri sidosryhmille. Vaikuttamistyön tueksi 
kerätään tutkimustietoa.   

Kärkiteemat 
Yhteiskunnallisen vaikuttamisen kärkiteemoina jatkuvat 1) tasa-arvo, oikeudenmukaisuus ja 
yhdenvertaisuus työelämässä ja yhteiskunnassa, sekä 2) uusi työ – muuttuva työelämä.  

Kärkiteemat ovat keskeisiä paitsi edunvalvontatyössä myös liiton profiloitumisessa jäseniin ja ulospäin.  
Kärkiteemat hankkeistetaan siten, että teemojen alle kootaan toimenpiteet eri toiminnoista, 
edunvalvonnasta, järjestötoiminnosta ja viestinnästä. 

Uuden työn kärkiteemaan liittyvää työtä tehdään myös uuden Akavan yrittäjien ja itsensätyöllistäjien 
edunvalvontajärjestön kautta.  Työnteon tapojen monimuotoistuminen aiheuttaa haasteita mm. 
toimeentulon riittävyydelle ja työhyvinvoinnille. Sosiaaliturvajärjestelmän toimivuutta seurataan myös 
tästä näkökulmasta ja vaikutetaan havaittujen ongelmien ratkaisemiseksi.    

Toimintavuoden aikana Akavan Erityisalat osallistuu muutamien muiden alavalaisten liittojen kanssa 
Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASKin kotitaloustyöntekijöitä koskevaan hanketyöhön. 
Onnistuessaan yhteistyö auttaa erityisesti heikossa asemassa olevia naisia vahvistamaan omaa ja 
perheidensä toimeentuloa sekä saamaan ääntään kuuluville heille kuuluvien oikeuksien ajamisessa. Akavan 
Erityisalat on ollut SASKin jäsen vuodesta 2013.  

Tasa-arvoteema on toimintavuonna esillä mm. osana Suomi 100 vuotta -kampanjointia. Olemme mukana 
Tasa-arvoasiain neuvottelukunta TANEn ja Naisjärjestöjen Keskusliiton 100 tasa-arvotekoa  -hankkeessa. 
Olemme hakeneet myös mahdollisuutta osallistua kesän SuomiAreena -tapahtumaan.   

Kunta- ja maakuntavaalivaikuttaminen  
Akavan Erityisalat vaikuttaa kunta- ja maakuntavaaleissa sekä suoraan että viemällä tavoitteittaan Akavan 
vaikuttamistyöhön. Liitto linjasi kuntavaalitavoitteet syksyllä 2016; maakuntavaalitavoitteet määritellään 
alkuvuodesta 2017 Akavan vaikuttamistyön tahdissa. Liitto pohjustaa vaalityötä syksyllä 2016 
jäsenyhdistyksille tehdyllä kyselyllä sekä toteuttamalla tutkimuksen kansalaismielipiteistä.   

Vaalien alla liitto tuo tavoitteitaan esille kampanjoimalla ja tapaamalla ehdokkaita. Myös vaalien merkitystä 
ja äänestämisen tärkeyttä tuodaan esille. Kaikille vaaleissa ehdolla oleville jäsenille tarjotaan yhtäläinen, 
rajattu esittelymahdollisuus liiton viestintäkanavissa.  
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Koulutus- ja työvoimapolitiikka   
Toimintavuonna esillä ovat edelleen yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen profiloitumiseen ja 
korkeakoulurakenteiden kehittämiseen liittyvät kysymykset sekä niistä mahdollisesti seuraavat uudet 
yhteistyön muodot korkeakoulukentässä. Korkeakoulujen perusrahoitukseen voi edelleen tulla leikkauksia.   
 
Muiden hallitusohjelmaan kirjattujen osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeiden osalta keskeisiä ovat mm. 
digitaalisten oppimisympäristöjen käyttöönotto korkeakouluissa sekä työuran aikana tapahtuvan 
osaamisen kehittämisen edellytysten turvaaminen.  
 
Työvoimapolitiikassa keskeiseksi nousevat uudet työttömien aktivointikeinot sekä mahdolliset 
työttömyysturvaan kohdistuvat muutokset ja TE-hallinnon uudistamistarpeet osana maakuntahallinnon 
valmisteluprosessia.   

Liitto seuraa yllämainittuja muutoksia ja vaikuttaa niiden suuntaan sekä osana Akavaa että nostamalla 
julkisuuteen jäsenten näkökulmia hankkeisiin.      
 

Työmarkkinatoiminta 
 
Sektorirajat ylittävät asiat  
Maaliskuun loppuun 2017 mennessä on neuvoteltavana ns. Suomen malli eli vientiliittovetoinen 
palkkamalli.  Tämä vaatii arviointia liiton etenkin julkisella sektorilla, yksityisillä palvelualoilla ja 
työehtosopimusten ulkopuolella työskentelevien jäsenryhmien kannalta. Erityisesti on huomioitava 
korkeakoulutetut naisvaltaiset ryhmät, joiden palkkaus ei nykyiselläänkään ole työn vaativuuden 
edellyttämällä tasolla.  

Vuoden 2017–2018 työmarkkinakierros on ns. liittokierros. Koordinointi vaatii erityistä huomiota liiton 
jäsenten toimiessa kaikilla työnantajasektoreilla ja laajasti eri aloilla.  

Sote- ja maakuntauudistuksen sekä kunnan tehtävien uudelleenarvioinnin valmistelu jatkuu. Nämä 
muutokset koskettavat liiton jäsenkuntaa eri aloilla, edellyttävät jatkuvaa seurantaa ja vaativat 
vaikuttamistoimia.  

Vuonna 2016 pitkällisten neuvottelujen jälkeen solmitun kilpailukykysopimuksen vaikutuksia ja 
soveltamista seurataan ja yhdessä neuvottelujärjestöjen kanssa annetaan sopimuksen tulkinta-apua sekä 
luottamusmiehille että jäsenille.   

Paikallisessa sopimisessa edellytyksenä on toimiva luottamusmiesverkosto, jonka toimintaa ja 
toimintaedellytyksiä parannetaan. Liiton ja henkilöstöedustajien sekä jäsenten yhteistyötä paikallisessa 
sopimisessa vahvistetaan.  Selvitetään mahdollisuus kehittää paikalliseen sopimiseen liittyvään neuvontaan 
”help line” ja tätä tukemaan verkkosivusto.  

Luottamusmieskoulutuksen yhteydessä huolehditaan liiton jäsenaloja koskevasta informoinnista. Tämä on 
erityisen tärkeää etenkin, mikäli JUKOn ja YTN:n luottamusmiesten vastuuta jäsenhankinnassa lisätään 
edelleen.  

Liiton jäsenkunnassa eräillä aloilla ja ammateissa määräaikaisuuksia käytetään runsaasti. 
Määräaikaisuuksiin liittyvät kiinteästi palkkatasoa koskevat ongelmat. Tällä alueella liiton ja 
jäsenyhdistysten yhteistyö ja aktiivinen korjaavien toimenpiteiden esillä pitäminen on välttämätöntä.  

Syksyllä 2016 alkoi työaikalain uudistaminen, jota koskeva esitys valmistuu kesäkuun loppuun 2017 
mennessä. Tämän jälkeen alkaa vuoteen 2018 ulottuva vuosilomalain uudistaminen. Liitto seuraa 
aktiivisesti näitä hankkeita ja vaikuttaa molempien uudistusten linjauksiin eri vaiheissa.   
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Mikäli perhevapaajärjestelmän muuttamista koskevat esitykset etenevät, liitto seuraa ja vaikuttaa 
aktiivisesti tällä alueella.   

Jäsenten työttömyyden vähentäminen on edunvalvonnan painopisteitä vuonna 2017.  Jäsenten 
työttömyyttä ja siitä selviytymistä koskeva kyselytutkimus toteutetaan syksyllä 2016. Sen tuloksia 
hyödynnetään liiton edunvalvonnan ja palvelutoiminnan kehittämisessä. Työttömille jäsenille suunnattua 
koulutusta lisätään huomattavasti ja yksilöllisiin urapalveluihin panostetaan.  

Edunvalvonnallinen jäsentapahtuma Inspiraatiopäivä toteutetaan keväällä uudella konseptilla ja koko 
jäsenistölle yhteisenä. 

Edunvalvonnan koordinaatiota kehitetään jatkamalla eri sopimussektoreiden neuvottelu- ja toimikuntien 
puheenjohtajien ja esittelijöiden säännöllisten tapaamisten käytäntöä.  
 

Yksityissektori  
Sopimuksettomien alojen sopu-toiminnan painopisteenä on paikallinen sopiminen ja 
luottamusmiestoiminta, minkä lisäksi edistetään sopimuksettomien työehtosopimustoimintaa.   
Järjestöalalla haasteena on laajeneva toiminta palvelujen tuottajana ja työmarkkinoilla, mistä aiheutuu 
edunvalvonnan haasteita, joihin vaikutetaan.  

Kaupan alan tes-projekti jatkuu vuoden 2017 puolelle. Neuvottelut pyritään käymään keväällä 2017. 

YTN:n graafinen ja viestintäalalla laaditaan edunvalvontaselvitys. 

Vaikutetaan YTN:n eri alojen työehtosopimustoiminnassa vuoden 2017–2018 neuvottelukierroksella.  

Lisätään työpaikkatason toimintaa tukemaan jäseniä paikallisessa sopimisessa ja työpaikan 
yhteistoiminnassa sekä edistämään jäsenhankintaa ja liiton tunnetuksi tekemistä.   

Vuonna 2017 valmistaudutaan av-käännösalan, yksityisten museoiden ja viittomakielialan 
työehtosopimusneuvotteluihin ja käydään näiden alojen neuvottelut. Alojen luottamusmiehille tarjotaan 
tukea ja koulutusta toimialan muutostilanteisiin.   

Liiton vuotuista yksityissektorin työmarkkinatutkimusta hyödynnetään edunvalvonnassa mukaan luettuna 
liiton kärkihankkeet.   

Kuntasektori  
Kuntasektorin edunvalvonnassa keskeisenä on seurata ja vaikuttaa maakunta-, sote- ja tulevaisuuden kunta 
-uudistusten aiheuttamiin muutoksiin edustamillamme aloilla. Kyse on todella merkittävästä muutoksesta, 
joka edellyttää liitolta vahvaa vaikuttamistyötä sekä Akavassa että JUKOssa. Keskeisiä kysymyksiä ovat 
valtionosuuksien ja määrärahaleikkausten sekä pätevyys- ym. lainsäädännön väljentämisen vaikutukset 
kuntasektorilla työskentelevien jäsenten asemaan. Akavan Erityisalojen kannat muodostetaan yhdessä 
liiton jäsenyhdistysten kanssa ja niitä nostetaan myös julkisuuteen.  

Jäsenten edunvalvontatietoisuutta lisätään mm. kehittämällä palkkaus- ja luottamusmiesjärjestelmiä 
koskevaa osaamista. Liitto osallistuu JUKOn luottamusmiesten kouluttamiseen. 

 
Työmarkkinatutkimuksen 2016 tuloksia hyödynnetään kuntasektorin edunvalvonnassa. Kuntasektorin 
edunvalvontaohjelman valmistelu jatkuu. 
       

Valtiosektori 
Valtiosektorin rakennemuutokset ja jatkuva säästöjen hakeminen jatkuu ja kohdistuu suurelta osin 
henkilöstöön. Liiton tavoitteena on osaltaan vaikuttaa kehys- ja budjettiriihien linjauksiin. Valtion 
henkilöstöpolitiikkakysymyksiin vaikutetaan JUKOssa akavalaisten liittojen yhteistyönä. Oleellisia 
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vaikuttamisen paikkoja ovat maakuntauudistus, virastofuusiot ja palkkausjärjestelmät. Liitto nostaa esille 
myös hyvän hallintotyön merkitystä. Akavan Erityisalojen kannat muodostetaan yhdessä liiton 
jäsenyhdistysten kanssa ja kannanottoja nostetaan myös julkisuuteen.  

Liitto osallistuu JUKOn luottamusmiesten kouluttamiseen, JUKOn virastotilaisuuksien järjestämiseen sekä 
hoitaa yksittäisiä edunvalvontahankkeita yhdessä jäsenyhdistystensä kanssa.  

Valtiosektorin edunvalvonnassa hyödynnetään työmarkkinatutkimuksen 2016 tuloksia.  

Korkeakoulusektori 
Korkeakoulusektorilla valtion tiukka taloustilanne näkynee myös vuonna 2017 toimintojen 
uudelleenorganisointeina ja mahdollisina henkilöstövähennyksinä. Erityisesti tämä koskee 
ammattikorkeakoulusektoria, jonka perusrahoitus vähenee merkittävästi. Korkeakoulujen profiloituminen 
ja erilaiset rakenteelliset uudistukset korkeakoulukentällä vaikuttavat niin ikään henkilöstön asemaan.  

Ammattikorkeakoulut ovat yhä enemmän esillä Akavan edunvalvonnassa ja toimimme tälläkin alueella 
keskusjärjestön kanssa tiiviissä yhteistyössä. Toimintavuonna painopisteenä on liittoyhteistyönä 
toteutettava ammattikorkeakoulujen henkilöstöedustuksen edistäminen.  

Vaikuttamistyötä korkeakoulusektorilla ohjaavat erityisesti syksyn 2016 työmarkkinatutkimuksessa esiin 
nousevat kehittämiskohteet.  Akavan Erityisalojen kannat muodostetaan yhdessä liiton jäsenyhdistysten 
kanssa ja kannanottoja nostetaan myös   julkisuuteen.    

Ammatinharjoittajat ja yrittäjät 
Ammatinharjoittajien ja yrittäjien edunvalvonnassa vuonna 2017 keskeistä on edistää lainmuutosta, jonka 
myötä kuluttajansuojalakiin sisältyvä peruuttamisoikeus ulotettaisiin yksinyrittäjiin, uudesta hankintalaista 
tiedottaminen, arvonlisäverovelvollisuutta koskevan selvityksen tekeminen ja YEL:iin perustuvan 
sosiaaliturvan ongelmakohtien selvittäminen.  

Lisäksi vuonna 2017 on ajankohtaista yhteistyökumppanuus Jyväskylän yliopiston hankkeessa, jossa 
tavoitteena on tuottaa johtopäätöksiä siitä, miten yrittäjyyden käsitettä eri yhteyksissä ja tarkoituksissa 
käytetään sekä millaisia erilaisia käytäntöjä ja toimintamuotoja on olemassa.  

Ammatinharjoittajille on myös tarjolla omaa koulutustoimintaa, jäsen- ja verkottumistilaisuus ja 
yksilöedunvalvontaa.  

Akavan yrittäjien ja itsensätyöllistäjien uuden edunvalvontajärjestön alustalle luodaan uusia palveluja 
kuitenkin niin, että liiton omat palvelut säilyvät. Yhteistyö on välttämätöntä, jotta edunvalvontajärjestön 
toiminta ja tavoitteet voivat realisoitua. Liiton Ammatinharjoittajien ja yrittäjien toimikunta antaa 
tarvittaessa tietoa, tukea ja toiminnallista pohjaa uuden edunvalvontajärjestön toimintaan ja tavoitteisiin. 

Yksilöedunvalvonta 
 
Henkilöstön vähentämisneuvottelut jatkunevat eri sektoreilla. Paitsi jäsenten suora tukeminen myös 
luottamusmiesjärjestelmän toimivuuden varmistaminen on keskeistä.     

Liiton työsuhdeneuvonnassa selvitetään epäilyjä henkilöstön vähentämisen lain vastaisuudesta. 
Työnantajien heikko tuntemus pelisäännöistä lisännee työsuhdeneuvonnan tarvetta kuin myös 
työyhteisöjen huono toimivuus ja kokemukset epäasiallisesta kohtelusta.  

Työsuhdeneuvonnassa tullevat toimintavuonna esille paikallisen sopimisen haasteet yleissitovuuskentässä.   

Yksilöedunvalvonnan palveluihin ja kehittämisen kohteisiin kuuluvat myös Työttömyyskassa ERKOn 
palvelut. Kassan hallinnossa on vahva edustus Akavan Erityisalojen aloilta. Liitto seuraa aktiivisesti 



10 
 

jäsentensä palautetta työttömyyskassan palvelujen saatavuudesta, riittävyydestä ja laadusta. Akavan 
Erityisalat kehittää yhdessä ERKO-kassan hallinnon ja kassan toimihenkilöiden kanssa kassan palveluja.  

Ammatillinen edunvalvonta  
 
Vuonna 2015 uudistettujen yhteistoiminnan periaatteiden mukaan ammatillisen edunvalvonnan päävastuu 
on jäsenyhdistyksellä itsellään. Akavan Erityisalat tukee jäsenyhdistyksiään nostamalla esille ammatillisia 
kysymyksiä jäsenyhdistysten tarpeiden pohjalta. Akavan Erityisalojen koulutuspoliittisissa tavoitteissa 
nousevat esille edustamiemme ammattialojen koulutukselliset asiat.  

Tarkoin valitut ja osaavasti toteutetut palvelut 
 

Akavan Erityisalojen aluevaikuttaminen 
 
Akavan Erityisalojen aluetoimintaa jatketaan kaikilla 15 alueella mukaillen Akavan aluejakoa. Kullakin 
alueella toimii luottamustoiminen alueyhdyshenkilö, jonka tehtävänä on edustaa Akavan Erityisaloja, 
seurata ja raportoida oman alueen työ- ja elinkeinoelämän muutoksista, esittää tarpeen mukaan 
tilaisuuksia järjestettäväksi ja raportoida aluevastaavalle Akavan aluevaikuttamisesta. Kunkin 
alueyhdyshenkilön tulee kuulua Akavan aluejohtoryhmään tai Akavan liittojen verkostoon.  

Alueyhdyshenkilön työn tukena ja apuna toimii Akavan Erityisalojen toimiston alue- ja koulutusasiamies, 
joka koordinoi aluetapahtumat ja koulutukset alueilla. Lisäksi liiton asiamies toimii yhdyshenkilönä Akavan 
aluetoiminnan suuntaan. Asiamies vastaa viestinnän riittävyydestä ja kohdentamisesta niin, että 
alueyhdyshenkilöt saavat tiedon liiton keskeisistä edunvalvonnallisista hankkeista ja toimenpiteistä. 
Aluevaikuttamista toteutetaan yhteistyössä edunvalvonnan ja opiskelijatoiminnan kanssa esim. 
kuntavaaliteeman ympärillä. Aluetoiminnalla on vahva jäsenpidollinen rooli. 

Akavan Erityisalojen alue- ja koulutusasiamiehen rooli tukee myös koordinointia liittokokonaisuuden ja 
Akavan liittojen sisällä: yhteistyö jäsenyhdistysten sekä Akavan muiden liittojen kesken kasvattaa 
synergiaetuja ja tekee toiminnasta tavoitteellisempaa.  

Akavan aluevaikuttamisen uudelleenorganisointi takaa sen, että jäsenliittojen edustukset ovat entistä 
tasavertaisempia ja sitä kautta myös Akavan Erityisaloilla on vaikutusmahdollisuuksia kullakin alueella.  

 

Akavan Erityisalojen koulutustoiminta 
 
Jäsenille järjestetään yhteensä 37 koulutustilaisuutta, joista lähes 40 % toteutetaan webinaareina. 
Koulutukset sijoittuvat suurimpiin kaupunkeihin. Webinaarien ja webinaaritallenteiden avulla pystytään 
tuottamaan kustannustehokkaita tilaisuuksia valtakunnallisella tasolla. Jäsenkoulutusten aiheita ovat mm. 
työssäjaksaminen ja kehittyminen, proaktiivisuus ja digitalisaatio, sekä etäjohtaminen ja työnhakuun, 
itsensä brändäämiseen ja työelämän myötätuntoon liittyvät teemat. Myös lakimiesten kouluttamat 
työlainsäädäntöön liittyvät aiheet ovat koulutuskalenterissa mukana. Ammatinharjoittajille tai yrittäjyyttä 
pohtiville kohdennetaan omat koulutusaiheet. Jäsenkoulutukset suunnitellaan jäsenyhdistysten rajoja 
rikkoviksi ja kaikille ammattinimikkeille sopiviksi tilaisuuksiksi, joissa segmentointi perustuu työtehtävien ja 
-nimikkeiden mukaan, esim. esimiehet ja henkilöstöalan työntekijät. 

Jäsenkoulutuksissa tehdään yhteistyötä TJS Opintokeskuksen, Akavan esimiesverkoston ja jäsenyhdistysten 
kanssa. Pohjois-Pohjanmaalla voidaan hyödyntää Akavan Erityisalojen koulutusten lisänä PPOTTY ry:n / 
Oulun Uranosteen koulutuksia, Varsinais-Suomessa VOTTY ry:n / Urapurjeen koulutuksia ja Uudellamaalla 
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OTTY ry:n / Työnhakuveturia ja -buusteria. Jäsenmaksumme edellä mainittuihin yhdistyksiin kattavat 
jäsentemme osallistumisen yhdistysten tilaisuuksiin ja vertaistukiryhmiin. 
 

Akavan Erityisalojen jäsenkoulutusten kouluttajina toimivat liiton laki- ja asiamiehet ja ulkopuoliset 
kouluttajat. Jäsenkoulutukset ovat maksuttomia liittomme jäsenille. 

  

Akavan Erityisalojen opiskelija- ja nuorisotoiminta 
 
Liiton opiskelijatoiminta perustuu jäsenyhdistysten opiskelijajäsenten edunvalvontaan yhteisissä ja yleisissä 
opiskelijaedunvalvonnallisissa kysymyksissä. Opiskelija- ja nuorisotyössä Akavan Erityisaloille keskeistä on 
tukea jäsenyhdistysten opiskelijajäsenten määrän positiivista kehittymistä sekä myötävaikuttaa 
opiskelevien jäsenten pysymistä jäseninä valmistumisen jälkeen. Lisäksi on tärkeää parantaa opiskelijoiden 
ja nuorten jäsenten työelämätietoutta ja valmiuksia päästä oman työuran alkuun. 

Akavan Erityisalojen kärkiteemoina jatkavat uusi työ – muuttuva työelämä sekä tasa-arvo ja 
yhdenvertaisuus työelämässä. Uusi työ – muuttuva työelämä- teemaan liittyen tuemme nuoria jäseniämme 
työuran alkuun pääsemisessä vahvistamalla heidän työnhakutaitojaan. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 
työelämässä -teema näkyy toiminnassa mm. siinä, että osallistumme vuonna 2017 Pride-kulkueeseen. 

Akavan Erityisalojen opiskelijatoimikunta vakiinnuttaa ja kehittää toimintaansa. Akavan Erityisalojen 
vapaamuotoisempi opiskelijaverkosto pysyy toimikunnan rinnalla ja tavoitteena on tavata toimikunnan 
ulkopuolisia opiskelija-aktiiveja kahdesti vuoden aikana. Lisäksi osallistumme aktiivisesti Akavan 
opiskelijoiden toimintaan Akavan opiskelijoiden valtuuskunnan edustuksen kautta. 

Vuoden aikana järjestetään kaksi iltakoulututusta webinaareina opiskelijoille ja vastavalmistuneille. 
Koulutuksen teemat liittyvät työnhakuun niin perinteisin menetelmin kuin sosiaalisen median kanavia 
hyödyntäen.  

Yhteistyötä aluetoiminnan kanssa tiivistetään. Vuoden aikana järjestetään jäsenpitoon ja jäsenhankintaan 
keskittyneitä tapahtumia. Tavoitteena on jäsenhankinnan lisäksi tuoda jäsenetuja konkreettisesti jäsenten 
käytettäväksi heidän omille paikkakunnilleen. Jäsenetuja ja -palveluja kehitetään vuoden aikana 
jäsentyytyväisyystutkimuksen tulosten perusteella. 

Akavan Erityisalojen korkeakouluilla näkyminen tapahtuu yhdessä jäsenyhdistysten kanssa. Tämän lisäksi 
osallistumme tarpeen mukaan omaa jäsenkuntaa lähellä oleviin opiskelijatapahtumiin yhdessä 
jäsenyhdistysten sekä Akavan ja sen jäsenliittojen kanssa. Akavan Erityisalat tukee aktiivisesti ja 
tasapuolisesti jäsenyhdistysten opiskelijarekrytointia näiden edustamissa korkeakouluissa siten, että 
jäsenyhdistykset pystyvät hyödyntämään käytettävissä olevat resurssit parhaalla mahdollisella tavalla.  

Opiskelija- ja nuorisotoiminnassa keskeisiä tiedotuskanavia ovat korkeakouluissa järjestettävien 
infotilaisuuksien lisäksi neljä kertaa vuodessa lähtevä sähköinen uutiskirje sekä Yhteenveto-lehden oma 
palsta opiskelijoille ja nuorille. Jäsenyhdistysten työtä tuetaan laatimalla ja päivittämällä asiasisältöjä sekä 
opiskelijoille suunnattuja esitteitä ja materiaaleja. Lisäksi osallistumme harkitusti esimerkiksi 
opiskelijakuntien lehti- ja kalenterimainontaan. Vuoden 2017 aikana keskitytään myös entistä enemmän 
näkymään aktiivisesti sosiaalisessa mediassa. 

Uusi toiminnanohjausjärjestelmä vaikuttaa myös opiskelija- ja nuorisotoimintaan. Uuden järjestelmän 
tuomat mahdollisuudet otetaan toiminnassa huomioon. Järjestelmän myötä kehitetään mm. jäsenpidollista 
viestintää. 
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Yhtenäisyyttä tukeva kasvu 
 

Akavan Erityisalojen jäsenmäärän kasvulle on edelleen positiiviset näkymät lähivuosina. Kasvua tulee sekä 
jäsenyhdistysten jäsenmäärän kasvun että mahdollisten uusien jäsenyhdistysten liittymisen kautta. 
Jäsenkasvun tärkeä pohja on myös jäsenpidon huomioiminen ja vahvistaminen kaikin tavoin.  

Jäsenhankinnan ja jäsenpidon tueksi toteutetaan mm. jäsenhankintakampanjointia (ks. kohta Vaikuttava ja 
osallistava viestintä).   

Yhtenäisyyttä tukeva kasvu liiton nykyisten jäsenyhdistysten osalta tarkoittaa, etteivät ne kilpaile toistensa 
kanssa jäsenistä.   

Vuoden 2017 aikana täsmennetään Akavan Erityisalojen kasvusuunnitelmaa. Siinä arvioidaan Akavan 
Erityisalojen kasvupotentiaalia uusien jäsenyhdistysten sekä mahdollisten uusien ammattialojen kautta ja 
edunvalvonnan ns. klusteriajattelun näkökulmasta.  
 

Tehokkaampaa jäsenpitoa ja jäsenhankintaa 
 
Uusi toiminnanohjausjärjestelmä  
Akavan Erityisalat ottaa uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön keväällä 2017. 
Toiminnanohjausjärjestelmällä tarkoitetaan jäsen- ja jäsenmaksurekisteriä, sähköistä asiointia, raportointia 
ja tilastointia, tapahtumahallintoa ja näihin liittyviä työkaluja ja toimintaympäristön kokonaisuutta.  

Vuoden aikana muodostetaan järjestelmän ja prosessien kehittämistä varten kehitysryhmä, johon osallistuu 
mm. jäsenyhdistysten edustajia ja rivijäseniä.  

Yksi toiminnanohjausjärjestelmän uudistamisen tärkeimmistä tehtävistä on jäsenpidon parantaminen ja 
tehostaminen. Manuaalisen työn vähenemisen myötä resursseja voidaan kohdentaa tarkemmin mm. 
jäsenten henkilökohtaiseen kontaktointiin.  

Jäsenen näkökulmasta uusi järjestelmä tuo huomattavia parannuksia mm. jäsenmaksukäytäntöihin. (Ks. 
Uuden toiminnanohjausjärjestelmän hyödyt liitteestä sivulta 22.)  

Uuden järjestelmän avulla saadaan myös ajantasaisempaa ja tarkempaa tietoa jäsenistä. Kun jäsen antaa 
itsestään enemmän ja tarkempaa tietoa, voivat jäsenyhdistykset ja Akavan Erityisalat kohdentaa aiempaa 
tehokkaammin edunvalvonnallista viestintää. Myös tapahtumia ja koulutuksia voidaan segmentoida 
aiempaa tarkemmin.  

Järjestelmäuudistuksen tärkeä tavoite on myös jäsenyhdistysten palvelujen parantaminen. Tavoitteena on, 
että jäsenyhdistykset pystyvät aiempaa joustavammin käyttämään jäsenten tietoja mm. postituksiin ja 
saamaan jäsenistöä koskevia ajantasaisia tilastoja ja raportteja. 

Jäsenmaksulle vastinetta tarkoin valituilla ja osaavasti toteutetuilla palveluilla 
Akavan Erityisalojen jäsenetujen ja -palvelujen tärkeyttä ja merkittävyyttä arvioitiin vuoden 2016 
jäsenkyselyssä. Tämän pohjalta on suunniteltu jäsenetuja ja -palveluja vuodelle 2017.  

Toimintavuonna arvioidaan palvelujen tarvetta erityisesti eri jäsenryhmien näkökulmasta ja kehitetään 
uusia tapoja tuottaa palveluja. Tarkasteluun otetaan myös mahdollisuus tuottaa palveluja yhdessä 
esimerkiksi jäsenyhdistysten ja muiden akavalaisten liittojen kanssa.  
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Akavan Erityisalojen uravalmennuksen yhteistyökumppanina jatkaa UpPartners kolmen vuoden 
sopimuksella. Ulkoistuksen myötä palvelua on voitu tarjota tasapuolisesti ympäri Suomea. Uravalmennus 
on varattavissa tasaisesti ympäri vuoden ilman pitkiä taukoja.   

Uraneuvonnasta saatu palaute on ollut erittäin positiivista ja palautteiden keskiarvo on ollut 4,6 (asteikko 1-
5 josta paras 5). 

Uravalmennus 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. 
Uravalmennusta tukevat yhteistyökumppanit, mm. Monster, OTTY ja POTTY. 

Akavan Erityisalat tarjoaa jäsenille matkustaja- ja tapaturmavakuutuksen vakuutusyhtiö Turvan kautta. 
Vastuu- ja oikeusturvavakuutus on Vakuutusyhtiö If:ssä. Tämän vakuutuksen voivat saada vain 
ammattiliiton jäsenet. Liitto tarjoaa jäsenilleen edelleen myös mm. perhe- ja perintöoikeudellista 
neuvontaa.  

Jäsenetuja voidaan tilanteen mukaan lisätä vuoden aikana. Näistä uusista eduista viestitään tehostetusti 
jäsenkunnalle. 

Jäsenedut euroina vuodessa keskimäärin  

Henkilökohtainen lakimiespalvelu ja palkkaneuvonta – kustannus noin 200 €/tunti 200 

Perhe- ja perintöoikeudellinen neuvonta 200 

Ansiosidonnainen työttömyysturva – työttömyyskassan jäsenyys 97 

Erilaiset jäsenoppaat (noin 25 €/kpl) 25 

Koulutukset ja tapahtumat (koulutus/päivä) 800 

Palkkapuntari 20 

Vapaa-ajan matkustajavakuutus 60 

Vapaa-ajan tapaturmavakuutus 30 

Muut alennukset vakuutuksista (keskiarvo) 70 

Alennukset jäsenkortilla (ostoedut) 150 

Jäsenlehdet 70 

Urapalvelu 300 

A-lomien palvelut 300 

Edut vuodessa yhteensä 2322 

 

Yhdessä toimiminen avoimesti ja arvostavasti 
 

Yhteistoiminnan kehittäminen 
 
Akavan Erityisalojen ja jäsenyhdistysten sujuva yhteistoiminta on jäsenkasvun ja jäsenpidon edellytys. 
Erityisenä kehityskohteena vuonna 2017 on yhteistyön lisääminen niiden jäsenyhdistysten kanssa, joilla ei 
ole palkattua toimihenkilöä.  

Osana hallituksen ja liiton toimihenkilöiden vuorovaikutuksen tiivistämistä hallituksen kokoukset 
suunnitellaan pidettäviksi laajennettuina niin, että myös liiton asiamiehet osallistuisivat niihin esimerkiksi 
maaliskuussa (toimintakertomus, tilinpäätös) ja syyskuussa ennen hallituksen seminaaria 
(toimintasuunnitelma ja talousarvio).  
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Liiton toimihenkilöiden ja jäsenyhdistysten edustajien yhteistyötä tiivistetään. Kartoitetaan yhdistysten 
edustajien näkemykset toteuttamistavasta. Liiton toimiston asiamiespalaveri voidaan toteuttaa 
laajennettuna niin, että siihen osallistuisivat jäsenyhdistykset edustajineen. Voidaan myös kehittää 
seminaarityyppistä osallistumista. Voidaan myös muuttaa edunvalvontaverkostoa toiminnallisempaan 
suuntaan mm. jäsenyhdistysten ideoinnin pohjalta.   

 
Yhteistoiminnan tiivistämiseksi ja edunvalvonnan tehostamiseksi jäsenyhdistysten toimihenkilöt voivat 
osallistua neuvottelukuntien kokouksiin puhe- ja läsnäolo-oikeudella.  

Vuoden aikana selvitetään sähköisten työhuoneiden käyttöönottoa. Tämä edistäisi ja nopeuttaisi mm. 
kannanotoissa yhteisen mielipiteen muodostamista.  

 

Uusi luottamushallintokausi alkaa   
 
Toimintavuonna 2017 alkaa Akavan Erityisalojen uusi kaksivuotinen luottamushallintokausi. Uusien 
luottamushenkilöiden perehdyttämiseen panostetaan heti alkuvuodesta. Hallituksen jäsenet esitellään 
jäsenistölle. Hallinnon vuonna 2015 uudistetut kokouskäytänteet toimivat hyvänä pohjana uuden 
luottamushallinnon työskentelylle.     

 

Akavan Erityisalojen toimiston työyhteisön ja johtamisen kehittäminen 
 
Yhteistoimintaneuvottelukunta, jossa on johdon ja henkilöstön edustus, jatkaa työtään. Työntekijöiden 
työssä jaksamiseen ja työkykyyn kiinnitetään monin tavoin huomiota huolehtimalla mm. hyvistä 
työterveyspalveluista ja perehdytyksestä. Työhyvinvointiin liittyviä asioita käsitellään myös 
henkilöstökoulutuksissa. Liiton operatiivisen johtamisjärjestelmää ja esimiestyötä kehitetään koulutuksen 
kautta.  

Akavan Erityisalojen liittostrategiaa ja arvoja käsitellään säännöllisesti henkilöstön kanssa tavoitteena 
toiminnallistaa ne osaksi jokaisen omaa työtä ja toimenkuvaa.  

Vaikuttava ja osallistava viestintä ja markkinointi 
 
Akavan Erityisalojen viestinnän ja markkinoinnin sisällön määrittävät liiton edunvalvontaa ja jäsenpitoa 
koskevat tavoitteet ja valitut painopisteet.  Liiton kärkiteemoja vuonna 2017 ovat uusi työ ja tasa-
arvokysymykset, joita koskevaa edunvalvontaa tuetaan viestinnällä ja markkinoinnilla läpi vuoden. 
Painopisteenä ovat myös ura-asiat ja työllisyyden parantaminen. Työmarkkinoita, työelämää ja 
koulutusjärjestelmää koskevat muutokset sekä alkavat sopimusneuvottelut painottuvat viestinnässä.  

Toimintavuonna jäsenviestintää pyritään hoitamaan tiukentuvasta taloudesta huolimatta lähes samalla 
volyymillä kuin vuonna 2016. Jäsentutkimuksen mukaan jäseniä kiinnostavat erityisesti palkkaus ja 
työehdot, muuttuvat työelämä, työhyvinvointi, palkkatasa-arvo ja työttömyysasiat. Näitä teemoja pidetään 
aktiivisesti esillä viestinnän eri kanavissa. Myös jäseneduista ja liiton toiminnasta viestitään.  

Jäsenasiointi ja jäsenasioista viestiminen tehostuvat merkittävästi keväällä käyttöön otettavan 
toiminnanohjausjärjestelmän myötä.    

Sähköinen uutiskirje on jäsenille tutkitusti tärkein viestintäkanava. Uutiskirjettä seuraa joko usein tai silloin 
tällöin yli 90 % jäsenistä. Siihen panostetaan edelleen hyödyntäen syksyllä 2016 käyttöön otettua uutta 
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uutiskirjetyökalua. Toimintavuonna selvitetään, onko tarvetta räätälöidä uutiskirjeitä enää alueellisesti. 
Jäsenryhmäkohtaisia kirjeitä tuotetaan tarpeen mukaan.   

Verkkopalvelusivuston uudistaminen käynnistetään muokkaamalla tekstejä, uudistamalla kuvitusta sekä 
valmistelemalla mahdollisten kumppaneiden kilpailutusta. Sivuston kokonaisuudistukseen tähdätään 
vuonna 2018.   

Liiton jäsen- ja sidosryhmälehti Yhteenvetoa lukee jäsentutkimuksen mukaan usein tai silloin tällöin noin 86 
% jäsenistä. Lehteen panostetaan toimintavuonna jonkin verran aiempaa vähemmän. Lehti ilmestyy 
edelleen lain aikakautiselta julkaisulta edellyttämät neljä kertaa, mutta neljäs numero tuotetaan 
säästösyistä muita suppeampana. Jäsenyhdistyksillä on edelleen mahdollisuus jakaa omaa lehteään tai 
muita liitteitä lehden välissä. Mahdollisuutta on käyttänyt viisi yhdistystä.  

Sektorikohtaisessa jäsenviestinnässä hyödynnetään yhteisakavalaisia, noin neljä kertaa vuodessa ilmestyviä 
julkaisuja, Kuntatiimiä, valtion Keppiä ja porkkanaa ja yliopistosektorin Yliotetta sekä YTN:n 
sopimusalakohtaisia Extroja. Näistä Kuntatiimi ja järjestösektorin Extra tuotetaan Akavan Erityisaloissa.  

Liiton viestintä toimii edelleen viestintätukena JUKOn kuntasektorin neuvottelutiedottamisessa ja YTN:n 
Järjestösektorilla. Annamme viestintätukea myös uudelle Akavan yrittäjien ja itsensätyöllistäjien 
edunvalvontajärjestölle, jonka toiminta käynnistyi vuonna 2016.   

Liiton ja jäsenyhdistysten vaikuttamistyötä tuetaan kannanotoilla, joiden tuottamiseen panostetaan 
yhdessä edunvalvonnan kanssa. Liiton yhteiskunnallisen edunvalvonnan uusi linjaus jäntevöittää 
kannanottojen julkistamista. Kannanottojen jakelua somessa tehostetaan. Myös STT:n uutisjakelupalvelua 
hyödynnetään entistä monipuolisemmin.   

Akavan Erityisalat kampanjoi pienimuotoisesti kevään kuntavaalien yhteydessä nostaen esille liiton 
jäsenkunnan kannalta keskeisiä teemoja vaalikeskusteluun.  
 
Suomi 100 -juhlavuoteen liitto osallistuu omalla, koko vuoden kestävällä 100 jäsentä -kampanjallaan. 
Olemme myös mukana Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan ja Naisjärjestöjen Keskusliiton 100 tasa-
arvotekoa -hankkeessa ja osallistumme mahdollisuuksien mukaan kesän 2017 SuomiAreenaan (MTV 
päättää ja valitsee osallistuvat tahot vuodenvaihteessa 2016-2017).  
 
Akavan Erityisalat osallistuu myös Menestyvät järjestöt, Maailma kylässä ja Pride-tapahtumiin.  

Suurimmat jäsentapahtumat ovat kevään koko jäsenkunnalle suunnattu Inspiraatiopäivä ja syksyn 
Kirjallinen ilta.   

Selvitetään mahdollisuutta uusia joitakin liiton ja jäsenyhdistysten yhteistyönä tuotettuja 
ammattiesittelyjulkaisuja. Kysymykseen tulee lähinnä työpanoksen antaminen. 

Vuoden aikana tuotetaan ajanmukaistetut versiot liiton keskeisimmistä esitteistä sekä verkko- että 
printtimuodossa. Laajempien oppaiden printtituotantoa karsitaan, ja oppaat uudistetaan ensisijaisesti 
verkkokäyttöön (Reilun työn pelisäännöt -opas). Erityisesti rekrytointikäyttöön tarkoitettujen infokorttien 
valikoimaa kartutetaan. Vuoden alussa ilmestyy myös kokonaan uudistettu ”Itsenäisen ammatinharjoittajan 
ja yrittäjän opas.”    

Vuoden 2017 alussa jäsenhankinnan ja -pidon tueksi valmistuu erityisesti opiskelijakohderyhmälle 
suunnattu, keskeisiä jäsenetuja esittelevä lyhyt video. Vuoden aikana videotuotantoa pyritään jatkamaan.     

Jäsenhankintaa tuetaan järjestämällä vuoden aikana 3-4 tehostettua kampanjaa. MGM- 
jäsensuositteluohjelmaa vahvistetaan lisäämällä palkintovalikoimaan Museokortti. Markkinointiväylissä 
painopiste on liiton omissa kanavissa ja verkkomainonnassa. 
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Viestintäyhteistyötä muiden akavalaisten liittojen kanssa jatketaan. Viestintä osallistuu YTN:n 
viestintäryhmän, akavalaisten viestijöiden, verkkoviestijöiden ja jäsenhankkijoiden sekä JUKOn viestijöiden 
yhteistyöhön.  

Vastuullinen talous 
 
Akavan Erityisalojen liittostrategian neljän tavoitteen toteutumista tukee ja edistää vastuullisen talouden 
periaate. 

Vuonna 2016 Akavan Erityisalojen talous on vahva ja vakaa, mutta talouden raamit ovat edelleen 
tiukentuneet, mikä johtuu ennen kaikkea työttömyysmenojen merkittävästä noususta. Liiton 
toimintamenot ja hankinnat tehdään kustannustietoisesti talousarvio tarkasti huomioon ottaen.  

Vastuullisen talouden periaatteen mukaisesti liiton toiminta ja tarvittavat hankinnat toteutetaan 
kustannustietoisesti sekä eettisiä ja ympäristöarvoja kunnioittaen. Tavoitteena on, että jäsenpalvelun laatu 
ja vaikuttavuus varmistetaan talouden kiristymisestä huolimatta.   

Akavan Erityisalojen varallisuus sijoitetaan hallituksessa hyväksytyn sijoitussuunnitelman mukaan 
vähäriskisesti ja hajautetusti eri toimijoiden ja sijoitusinstrumenttien kesken. Sijoitustoiminta on 
pitkäjänteistä ja sitä toteutetaan eettisesti UN PRI -hyväksyttyjen periaatteiden mukaisesti.  

Akavan Erityisalojen taloudesta raportoidaan liiton hallinnolle ja toimiston henkilökunnalle säännöllisesti ja 
avoimesti.  
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Talousarvio 
     Talousarvio Talousarvio Toteutunut Talousarvio 

     1.1.2017 1.1.2016 1.1.2015 1.1.2015 

     31.12.2017 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2015 

         

     euroa euroa euroa euroa 

1 EDUNVALVONTA       

 101 Kuntasektorin edunvalvonta -194 000 -194 000 -210 730,91 -198 200 

 102 Valtiosektorin edunvalvonta -136 500 -146 800 -151 903,67 -145 400 

 103 Yksityissektorin edunvalvonta -350 200 -372 100 -353 985,05 -358 700 

 107 
Ammatinharjoittajien ja yrittäjien 
edunvalvonta -25 900 -30 700 -25 277,73 -30 700 

 104 Kirkkosektorin edunvalvonta -11 000 -11 000 -9 921,62 -11 400 

 109 Korkeakoulusektorin edunvalvonta -52 000 -46 000 -44 233,25 -42 800 

 105 Yhteiskunnallinen edunvalvonta  -88 000 -98 900 -98 425,41 -97 900 

 106 Ammatillinen edunvalvonta  -19 300 -17 500 -15 106,92 -18 000 

 120 Koulutus   -151 900 -150 600 -146 379,57 -140 000 

 199 Muu edunvalvonta  -158 600 -178 500 -146 702,10 -174 500 

 Edunvalvonta yhteensä  -1 187 400 -1 246 100 
-1 202 
666,23 -1 217 600 

         

2 JÄRJESTÖTYÖ       

 210 Organisaation kehittäminen -19 700 -19 500 -18 908,66 -32 500 

 215 Jäsenhankinta / markkinointi -103 600 -115 000 -108 383,19 -108 000 

 220 Vaalivaliokunta  0 -1 700 0,00 0 

 226 Järjestölliset toimenpiteet -2 000 -4 000 -1 129,60 -5 000 

 227 Järjestövalmiuden kehittäminen -1 000 -1 000 -41,80 -1 000 

 240 Aluetoiminta  -105 700 -121 800 -112 097,60 -156 700 

 250 Opiskelijatoiminta ja tmk. yhteensä -81 900 -83 100 -88 118,65 -98 600 

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

 290 Jäsenedut  -345 000 -376 000 -362 327,79 -359 000 

 299 Muu järjestötyö ja tmk. yhteensä -165 800 -136 700 -129 698,35 -136 700 

 

Järjestötyö 
yhteensä   -824 700 -873 800 -820 705,64 -912 500 

         
3 
VIESTINTÄ        

 302 Jäsentiedotteet  -2 600 -2 500 -1 893,40 -4 000 

 304 Yhteenveto-lehti  -99 500 -146 200 -134 832,71 -143 400 

 307 Viestinnän erityisprojektit -10 000 -10 000 -8 474,35 -10 000 

 308 Internet ja intranet  -10 000 -7 000 -6 098,82 -7 000 

 312 Työsuhdeoppaat  -8 000 -16 000 -10 287,09 -8 000 

 314 Esitteet   -10 000 -16 000 -19 648,31 -15 000 

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

 390 Viestinnän kehittäminen -20 000 -15 000 -13 463,56 -10 000 

 395 Media- ja vaikuttajaviestintä -2 000 -4 000 -5 767,00 -5 000 

 399 Muu viestintä  -202 000 -199 200 -213 992,04 -250 800 

 Viestintä yhteensä   -369 100 -420 900 -414 457,28 -458 200 
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4 MUU TOIMINTA       

 401 Kansainväliset suhteet -9 500 -9 500 -6 897,66 -9 900 

 411 Ulkoiset suhteet  -3 000 -4 000 -5 476,44 -6 000 

 431 Jäsenmaksut  -560 600 -585 300 -582 290,35 -580 400 

 441 Tutkimus   -42 800 -51 800 -56 428,75 -43 400 

 Muu toiminta yhteensä  -615 900 -650 600 -651 093,20 -639 700 

         

5 LUOTTAMUSHALLINTO      

 500 Liittokokoukset  -18 000 -29 000 -29 949,49 -31 500 

 510 Hallitus ja työvaliokunta -77 500 -88 800 -86 260,67 -90 800 

 599 Muu luottamushallinto -47 700 -46 600 -43 123,16 -47 600 

 Luottamushallinto yhteensä  -143 200 -164 400 -159 333,32 -169 900 

         

6 TOIMISTO        

 600 Hallinto   -76 800 -78 500 -85 100,12 -96 400 

 610 Henkilöstö  -438 000 -444 700 -456 074,94 -488 800 

 620 Toimitilat   -117 400 -112 100 -111 074,72 -106 100 

 630 Tietoliikenne  -107 600 -127 200 -112 418,08 -107 700 

 690 Poistot   -100 000 -43 000 -58 699,35 -47 000 

 Toimisto yhteensä   -839 800 -805 500 -823 367,21 -846 000 

         

Varsinainen toiminta yhteensä  -3 980 100 -4 161 300 
-4 071 
622,88 -4 243 900 

         

7 VARAINHANKINTA       

 700 Jäsenmaksutuotot  3 515 000 3 852 000 3 685 350,83 3 982 000 

 705 Jäsenmaksukulut  -220 200 -177 500 -183 474,07 -167 300 

 710 Sijoitus- ja rahoitustoiminta 267 300 195 800 327 240,97 142 200 

 Varainhankinta yhteensä  3 562 100 3 870 300 3 829 117,73 3 956 900 

         

 
TILIKAUDEN 
TULOS   -418 000 -291 000 -242 505,15 -287 000 
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Liitteet 
 

Jäsenmäärän kehitys  
 

 

 

Jäsenjakauma sektoreittain  
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Akavan Erityisalojen kokonaisjäsenmäärän kehitys 1972 - 2016 

Jäsenmäärä vuoden alussa

3 % 2 %

26 %

1 %15 %

48 %

5 %

Jäsenjakauma sektoreittain

Ammatinharjoittaja AVAINTES (ent. PTY) Kunta Seurakunta Valtio Yksityinen Yliopisto
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Jäsenjakauma maantieteellisesti 
 

 

 

Jäsenten ikäjakauma 
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Jäsenyhdistykset  
 

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 Urheilujärjestöjen Johtavat Toimihenkilöt 
Suomen Verotarkastajat SVT 
Suomen Viittomakielen Tulkit 
Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU 
Valtion alueellisen sivistyshallinnon virkamiehet VSV 
Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti 
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Toiminnanohjausjärjestelmän hyödyt 
 

Jäsenasiointi paranee  

• Jäsenmaksukäytäntöihin saadaan selkeyttä ja inhimillisyyttä (esim. irtisanomispaketista ei makseta 
jäsenmaksua). 

• Jäsen voi valita jäsenmaksun eräpäivän (15. tai kk:n viimeinen). 

• Vain yksi viitenumero (kuukausittain vaihtuvien viitelistojen sijaan). 

• Kirjautuminen jäsensivustolle helpottuu (mm. Facebook, Google-tili jne.). 

• Jäsenmaksun voi maksaa jäsensivustolla laskurin avulla kaikkien pankkien kautta (Paytrail). 

• Jäsenen sähköinen asiointi toimii kaikilla laitteilla. 

• Kun jäseneltä ei tule jäsenmaksua valitun jäsenmaksujakson jälkeen, lähtee jäsenelle 
automaattinen sähköposti, jossa tiedotetaan puuttuvasta jäsenmaksusta. Jäsenmaksu voi jäädä 
maksamatta vahingossa. Myös työnantajalle lähetetään viesti, jos jäsenmaksutilityksiä ei tule 
sovitussa ajassa. Jäsen saa tästä myös tiedon.  

Jäsenistä saadaan ajantasaisempaa ja tarkempaa tietoa  

• Kun jäsenen ilmoittama tieto vanhenee, jäsenelle lähtee automaattinen sähköpostiviesti ja pyyntö 
täydentää vanhentunut tieto (esim. maksuvapautusjakson päättyminen, arvioitu valmistumisaika). 

• Sähköisessä asioinnissa jäsen voi halutessaan täydentää työsuhteestaan ylimääräisiä tietoja. Näin 
tehostamme edunvalvontaa. 

• Jäsen voi päivittää ja tarkistaa kaikki tietonsa jäsensivustolla. 

Kun jäsen antaa itsestään enemmän ja tarkempaa tietoa, voivat jäsenyhdistykset ja Akavan Erityisalat 
kohdentaa aiempaa tehokkaammin edunvalvonnallista viestintää. Myös tapahtumia ja koulutuksia voidaan 
segmentoida aiempaa tarkemmin.  

Järjestelmäuudistuksen toinen tärkeä tavoite on jäsenyhdistysten palvelujen parantaminen. Tavoitteena 
on, että jäsenyhdistykset pystyvät aiempaa joustavammin käyttämään jäsenten tietoja mm. postituksiin ja 
saamaan jäsenistöä koskevia ajantasaisia tilastoja ja raportteja. 

 

  



23 
 

Koulutukset 2017  
 
TAMMIKUU    
12.1. Yhdeksän työyhteisön loistavaa tyyppiä – tunnista omasi  Helsinki 
17.1. Miten neuvottelen palkkani    Turku 
24.1. Aivojen oikotiet vaikuttavaan esiintymiseen   Tampere 
26.1. Viisi askelta piilotyöpaikkaan -webinaari   valtakunnallinen 
27.1.  Sosiaalisen median hyödyntäminen yritystoiminnassa (ammatinharj.) Helsinki 
31.1. Etäjohtaminen – tulosta joustavalla työllä -webinaari  valtakunnallinen 
 
HELMIKUU 
2.2.  Minustako itsenäinen ammatinharjoittaja / yrittäjä?  Helsinki 
8.2. Tee fiksu työsopimus    Kotka 
21.2. Vaeltavat ammattilaiset – erilaisten työsuhteiden juridiikkaa  Joensuu 
28.2. Digi tuli, ura suli!    Helsinki 
 
MAALISKUU 
7.3.  Turvaa voimavarasi opiskelussa ja työnhaussa -webinaari (opiskelijat) valtakunnallinen 
9.3. Työhyvinvointikortti    Helsinki 
14.3.  Minustako itsenäinen ammatinharjoittaja / yrittäjä?  Tampere 
21.3. Työsuhteen ehtojen muutostilanne – mitkä ovat oikeuteni ja mistä apuja? Vaasa 
30.3.  Etäjohtaminen – tulosta joustavalla työllä   Helsinki 
31.3. Ammatinharjoittajien ja yrittäjien hyvinvointi   Lahti 
 
HUHTIKUU 
xx.xx. Superinspiraatiopäivä    Helsinki 
 
TOUKOKUU 
2.5. Tee fiksu työsopimus -webinaari   valtakunnallinen 
4.5. Myötätunto työelämässä – enemmän tuloksia ja hyvinvointia  Helsinki 
9.5. Somerekrytointi HR:n työkaluna -webinaari   valtakunnallinen 
 
SYYSKUU 
5.9. Proaktiivinen minä – kestävän kehityksen työelämä  Rovaniemi 
7.9. Työsuhteen ehtojen muutostilanne – mitkä ovat oikeuteni ja mistä apuja? 

–webinaari     valtakunnallinen 
13.9. Minustako itsenäinen ammatinharjoittaja / yrittäjä?   Helsinki 
19.9.  International job search online -webinaari   valtakunnallinen 
21.9. Digi tuli, ura suli! -webinaari    valtakunnallinen 
28.9. Asiantuntijabloggaaminen -webinaari    valtakunnallinen 
29.9. Asiantuntijapalveluiden hinnoittelu (ammatinharjoittajat)  Tampere 
 
LOKAKUU 
3.10. Sosiaalinen media työnhaun apuna -webinaari (opiskelijat)  valtakunnallinen 
5.10.  Aivojen oikotiet vaikuttavaan esiintymiseen   Helsinki 
10.10. Miten neuvottelen palkkani -webinaari   valtakunnallinen 
12.10.  Myötätunto työelämässä – enemmän tuloksia ja hyvinvointia -webinaari valtakunnallinen 
18.10. Proaktiivinen minä – kestävän kehityksen työelämä  Oulu 
24.10.  Paineensietokyky paremmaksi – treenaa resilienssiä -webinaari  valtakunnallinen 
31.10. Vaeltavat ammattilaiset – erilaisten työsuhteiden juridiikkaa  Kuopio 
 
MARRASKUU 
1.11. Etäjohtaminen – tulosta joustavalla työllä   Turku 
7.11. Tietoinen läsnäolo ja intuitio työarjen voimavarana  Jyväskylä 
14.11. Henkilöbrändäys sosiaalisessa mediassa -webinaari  valtakunnallinen 
21.11. Muuttuva kunta – työelämäni mahdollisuudet ja haasteet  Helsinki 


