
AKAVAN ERITYISALOJEN  
KUNTAVAALITEEMAT 2017

  Katso lisää kampanjasta
akavanerityisalat.fi/elamasikuntaan 

Yhteyshenkilö: 

asiamies Jaakko Korpisaari,  
Akavan Erityisalat, puh. 0201 235 363  
 jaakko.korpisaari@akavanerityisalat.fi 

Elämäsi kuntaan!
Elämäsi kuntaan -tilaisuudet:

Turku  ma  30.1. 
Jyväskylä to  2.2.
Kuopio  pe  3.2.
Tampere  to 9.2.  
Oulu  ke 1.3.
Helsinki  ke 29.3.

Tilaisuudet alkavat klo 17.00 (tarjoilu klo 16.30)  
ja päättyvät klo 18.30.

Tilaisuudet ovat avoimia.  
Tervetuloa! 

Akavan Erityisalat on kulttuurin ja hallinnon  
sekä viestinnän ja hyvinvoinnin aloilla asiantuntija-  

ja esimiestehtävissä toimivien etujärjestö.  
Liittoomme kuuluu 23 jäsenyhdistystä.

    
     

 #ELÄMÄSIKUNTAAN

KUNTAVAALIT  
9.4.2017

Muista  äänestää!



 Elinvoimaa kirjasto-, museo-,   
 kulttuuri-,  liikunta- ja nuoriso- 
 palveluilla 
   – nämä ovat tulevaisuuden kunnan  
 hyvinvointitekijöitä

Tavoitteemme on, että
• kunnat kaikkialla Suomessa tarjoavat  

asukkailleen hyvät kirjasto-, museo-, kulttuuri-, 
liikunta- ja nuorisopalvelut

• nämä palvelut resursoidaan riittävästi korkea-
koulutetuin asiantuntijaresurssein

  
Asiantuntevasti tuotetut kirjasto-, museo-, kulttuuri-, 
liikunta- ja nuorisopalvelut lisäävät hyvinvointiamme. 
Ne ovat hyvään elämään kuuluvia peruspalveluita 
ja kunnalle tärkeä vetovoimatekijä. Nämä palvelut 
mahdollistavat omaehtoisen oppimisen, ehkäisevät 
syrjäytymistä, työllistävät ja virittävät kuntaan  
yrittäjyyttä. 

 Hallittu muutos sote- ja  
 maakuntauudistuksessa  
 – hyvin valmisteltu, hyvin johdettu ja viestitty,  
 yhdessä henkilöstön kanssa 

Tavoitteemme on, että
• kuntien hallinto toteutetaan hyvän hallinnon  

periaattein ja resursoidaan riittävästi korkea- 
koulutetuin asiantuntijaresurssein 

• sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun, 
johtamiseen ja muutosviestintään kiinnitetään 
erityistä huomiota

• henkilöstö on mukana muutoksen suunnitte- 
lussa ja läpiviennissä

Julkisten palvelujen perustana on hyvä hallinto. 
Hyvä hallinto on kansalaisia kuuntelevaa ja osallis-
tavaa sekä avointa ja läpinäkyvää. Ammattimainen  
viestintä on avainasemassa. Kansalaisten osallis- 
tumista tuetaan tuottamalla palveluja ja tietoa  
selkeässä muodossa ja eri kielillä.

Digitalisaation mahdollisuudet on hyödynnettävä 
ihmiskasvoisesti niin, että tässäkin lähtökohtana 
ovat asukkaiden palvelutarpeet.  

 Asiantuntijatyön resurssit  
 kuntoon
 – panostusta työpaikkoihin, tasa-arvoa 
       palkkaukseen
  
Tavoitteemme on, että
• kunnat ovat vastuullisia työnantajia, jotka  

arvostavat asiantuntijatyötä kuntalaisten  
hyvinvoinnin ja kunnan elinvoiman edistäjänä

• kunnat panostavat kirjasto-, museo-, kulttuuri-, 
liikunta- ja nuorisoalojen työpaikkoihin 

• palkkatasa-arvoa edistetään korjaamalla  
kunta-alan naisvaltaisten asiantuntija- 
ammattien palkkaus vastaamaan työn  
vaativuutta ja edellytettyä koulutusta

• asiantuntija-alojen pätevyysvaatimuksista  
ei tingitä

Kunnat ovat merkittäviä työnantajia kirjasto-,  
museo-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluissa. 
Panostaminen näiden alojen työpaikkoihin maksaa 
itsensä takaisin. Asiantuntevasti tuotetut palvelut 
edistävät kuntalaisten hyvinvointia ja lisäävät  
kunnan elinvoimaa. 
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Akavan Erityisalojen kuntavaaliteemat kokonaisuudessaan www.akavanerityisalat.fi/elamasikuntaan


