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Akavan Erityisalojen vuoden 2016 toiminta reititettiin liittostrategian tavoitteiden kautta. Liitossa yhteinen 

tekeminen hyvässä hengessä, jäsenlähtöisten palveluiden miettiminen tavoitteena tuloksellinen ja 

aloitteellinen edunvalvonta kiteyttävät vuoden 2016 toimintaa.  

Ennakoimattomuus ja toimintaympäristön nopea muutos haastaa ammattiliittoja ja tämä leimasi myös vuotta 

2016. Maan hallituksen ja myös työnantajajärjestöjen tapa suhtautua työelämän kehittämiseen ja muutoksiin 

sekä palkansaajaliikkeen asemaan ovat osa toimintaympäristön murrosvaihetta. Tilannetta ei helpottanut 

edelleen korkea työttömyys ja talouden haasteet. Lisäksi käynnissä oleva sosiaali- ja terveyspalvelujen 

järjestämistä koskeva sote- ja maakuntauudistus ovat koskettaneet ammattiliittojen toimintaympäristöä.  

Työmarkkinatoiminnassa vuoden 2016 aikana päästiin vihdoin yli vuoden kestäneiden neuvotteluiden 

jälkeen sopuun kilpailukyvystä. Sovun hinta oli palkkojen jäädyttäminen ja työajan pidentäminen sekä 

julkisella sektorilla lomarahojen leikkaus. Tällä sopimuksella haluttiin parantaa yritysten 

kustannuskilpailukykyä, julkisen talouden kestävyyttä ja ennen kaikkea työllisyyttä. Sopimuksen myötä 

hallitus taas veti ns. pakkolakinsa ja lisäleikkaukset pois.  

Vuoden 2016 aikana työttömyyden kehitys pysähtyi ja talous kääntyi natisten parempaan suuntaan. Olisiko 

tämä tapahtunut em. sovulla tai ilman, sitä on vaikea arvioida. Kuitenkin käänne parempaan on odotettu 

muutos. Konkreettisesti vuosi 2016 tilastoitu parempana mm. työttömyyskassamme maksatuksen ja saajien 

määrän laskuna.  

 

Salla Luomanmäki 

toiminnanjohtaja  

Akavan Erityisalat AE  
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Vuoden 2016 yhteiskunnallisen edunvalvonnan tavoitteista kärkiteemoiksi nostettiin 1) tasa-arvo, 

oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus työelämässä ja yhteiskunnassa ja 2) uusi työ – muuttuva työelämä. 

Liitossa käynnistettiin myös yleisten yhteiskunnallisten vaikuttamistavoitteiden valmistelu, jota jatketaan 

vuoden 2017 puolella niin, että liiton hallitus hyväksyy tavoitteet maaliskuun kokouksessaan.       

Yhteiskunnallisen edunvalvonnan taustalla on aktiivinen vaikuttaminen eri tahoilla ja erityisesti Akavassa 

sekä neuvottelujärjestöissä, Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:ssä ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö 

JUKO ry:ssä.   

Akava vahvisti rooliaan yrittäjien ja itsensätyöllistäjien edunvalvojana perustamalla tälle ryhmälle oman 

edunvalvontajärjestön, johon Akavan Erityisalat liittyi osallistuen aktiivisesti järjestön toiminnan 

käynnistämiseen ja vakiinnuttamiseen. Uusi järjestö pyrkii vastaamaan myös uudenlaisten työntekomuotojen 

edunvalvonnallisiin haasteisiin. Akavassa liitto osallistui aktiivisesti yrittäjien ja itsensätyöllistäjien aseman 

parantamista koskevan teemanohjelman valmisteluun. Yrittäjäohjelma hyväksyttiin Akavan hallituksessa 

helmikuussa 2017.   

Marraskuussa alkoi Naisjärjestöjen keskusliiton ja Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan 100 tasa-arvotekoa –

hankkeen osana liiton oma kampanja ”Henkilöstöedustajat tasa-arvolähettiläinä työpaikoilla”. Kampanjassa 

kannustetaan tasa-arvosuunnitelmien laadintaan ja toteuttamiseen sekä huomioimaan henkilöstö- ja 

koulutussuunnitelmissa työ- ja perhe-elämän yhteensovitus.  

Keväästä 2015 lähtien käydyt neuvottelut yhteiskuntasopimuksesta päättyivät uuteen 

kilpailukykysopimukseen kesäkuussa 2016. 

Liiton kuntavaalitavoitteet laadittiin ja kevään 2017 Elämäsi kuntaan -vaikuttamiskampanjaa valmisteltiin 

erityisesti loppuvuonna. Akavan kuntavaalitavoitteisiin saatiin nostettua jäsenillemme keskeisiä sisältöjä.   

Osallistuimme myös EU:n todentamisdirektiiviä koskevaan julkiseen kuulemiseen.   

Liiton hallituksessa hyväksyttiin liiton omat työaikalakitavoitteet ja liitto osallistui Akavan ja YTN:n työaikalakia 

koskevien tavoitteiden asettamiseen ja on vaikuttanut työaikalain uudistamista koskevassa prosessissa.  

Liiton edustaja osallistui oikeus- ja työministeri Jari Lindströmin järjestämään kuulemistilaisuuteen 

työnäytteestä ja pyöreän pöydän keskusteluun työllisyyspaketin lisätoimista, joita koskevat kannanotot 

toimitettiin TEM:iin ja Akavaan.    

Liitto osallistui tekeillä olevaan asiantuntijoiden työttömyyttä ja työttömyydestä selviytymistä koskevaan 

väitöstutkimukseen.   

Liiton edustaja osallistui Akavan hallituksen alaisen perustuloryhmän toimintaan. Ryhmässä valmisteltiin mm. 

Akavan yhdistelmävakuutusta koskeva ehdotus.      

Liiton edustaja alusti YTN:n luottamusmieskursseilla yhteistoiminnasta ja samoin JUKOn yliopistosektorin 

luottamusmieskurssilla sekä Akava-Akatemiassa muuttuva työelämä-teemasta. 
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Liiton edustajat osallistuivat myös itsensätyöllistäjiä koskevan kirjan sisällöntuotantoon haastattelun 

muodossa. 

Liiton 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. Vastaukset toimitettiin Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö 

JUKOlle osana sen vastauksia STM:lle ja VM:lle.  

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

suomalaisen ammattiyhdistysliikkeen kehitysyhteistyö- ja solidaarisuusjärjestö. Liitto osallistui SASKin 

kanssa Maailma kylässä festivaaliin, jonka teemana oli oikeudenmukaisuus. Akavan Erityisalojen osaston 

aiheena oli korruptio: mitä se merkitsee ja kuinka yleistä se on maailmassa. Osastolla kävijät saivat arvata, 

millä summalla virkamies on lahjottavissa Mosambikissa. Arvonta yhdistettynä ajankohtaiseen tietoon 

korruptiotilanteesta maailmalla toi Akavan Erityisalojen osastolle viikonlopun aikana satoja kävijöitä. 

Akavan Erityisalojen koulutuspoliittisen vaikuttamisen ohjenuorana toimi huhtikuussa 2015 julkaistu 

koulutuspoliittinen ohjelma, jota hyödynnettiin liiton kannanottojen ja lausuntojen laadinnassa.  

Koulutus- ja työvoimapolitiikkaa koordinoi Akavassa koulutus- ja työvoimapoliittinen toimikunta, jossa Akavan 

Erityisaloilla on varsinaisen jäsenen paikka. Akavan Erityisalojen edustaja osallistui myös Akavan sisäisiin 

ammattikorkeakoulu- ja yliopistoryhmien toimintaan sekä YTN-liittojen koulutuspoliittisten vastaavien 

kokoontumisiin tuoden näihin Akavan Erityisalojen ja sen jäsenyhdistysten kantoja jäsenten ja heidän 

edustamiensa alojen kannalta relevanteissa kysymyksissä.   

Korkeakouluissa vuonna 2016 ajankohtaista olivat edelleen Suomen hallituksen päättämät koulutukseen 

kohdistuneet leikkaukset, korkeakoulujärjestelmän rakenteelliset muutokset ja erityisesti korkeakoulujen 

alueelliset yhteistyökuviot. Akavan Erityisalat vaikutti näihin pääosin Akavan kautta. Akavan Erityisalat 

osallistui Akavan muiden ammattikorkeakouluja edustavien liittojen kanssa 

ammattikorkeakouluvaikuttamiseen, sekä yhteistyöhön ammattikorkeakoulujen rehtorien neuvoston (Arene) 

kanssa esimeriksi AMK-päivillä. Yliopistosektorilla vaikuttamistyötä tehtiin mm. Akavan ja yliopistorehtorien 

neuvoston (Unifi) yhteistyön kautta.  

Toimintavuonna korkeakouluille muita yhteisiä teemoja olivat korkeakoulujen opiskelijavalintojen 

uudistaminen, opintotukijärjestelmän uudistus, korkeakoulujen rakenteelliset uudistukset ja sen yhteydessä 

korkeakoulujen opetusyhteistyön laajentaminen, yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen koulutusvastuiden 

uudistukset sekä muutokset yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen rahoitusmalleihin. Liitto otti vuonna 2016 

jäsenyhdistysten kanssa kantaa näiden lisäksi muun muassa yliopistohallinnon alasajon vaikutuksiin 

opetukseen ja tutkimukseen, kirjastoalan koulutuksen lakkauttamisuhkaan Oulun ammattikorkeakoulussa, 

ruotsinkielisen yhteisöpedagogikoulutuksen jatkuvuuteen, Oulun yliopiston kasvatustieteellisen 

kanditutkinnon lopettamisuhkaan sekä humanistisen alan koulutusleikkauksiin yliopistosektorilla. Liitto 

osallistui myös EU-kuulemiseen liittyen ammattipätevyysdirektiivin suhteellistamiseen EU:n jäsenmaissa.  

Tiedonkulun varmistamiseksi hallitus sai kokoustensa yhteydessä kirjallisen koulutuspoliittisen katsauksen. 

Työvoimapolitiikassa keskeisiä asioita toimintavuoden aikana olivat mm. korkeakoulutettujen omaehtoinen 

opiskelu työttömyyden aikana ja sen reunaehtoihin vaikuttaminen osana julkisten työvoima- ja 

yrityspalvelusta annetun lain ja työttömyysturvalain muuttamista. Samassa yhteydessä säädettiin myös 

uudenlaisesta ns. työkokeilusta, jossa työnantaja ja työntekijä voivat sopia enintään kuukauden mittaisesta, 

ei-työsuhteisesta jaksosta, jossa työntekijä voi osoittaa osaamistaan ennen varsinaisen työsuhteen 

solmimista.  
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Työvoimapolitiikan saralla käynnistyi myös osana maakuntauudistusta kasvupalvelu-uudistuksen nimellä 

kulkeva hallinnollinen uudistus, jossa alueellisten TE-toimistojen palvelut suunnitellaan siirrettäväksi uusien 

maakuntien vastuulle. Tähän liittyy merkittäviä toiminnan uudelleenjärjestelyjä, jolla on myös mittavia 

henkilöstövaikutuksia jukolaisessa kentässä. Uudistuksen valmistelu jatkuu vuonna 2017. Liitto on ottanut ja 

ottaa kantaa tähän muutokseen.  

Akavan Erityisalat osallistui TEM:n järjestämiin kumppanuusyhteistyötapaamisiin, jotka ovat osa TEM:n 

työnvälistys- ja yrityspalveluiden kumppanuusohjelmaa. Tapaamiset mahdollistavat työnantaja- ja 

työntekijäliittojen sekä ministeriön yhteisen keskustelun tulevaisuuden yhteistyön tarpeista ja haasteista.      

Akavan Erityisalat antoi toimintavuonna seuraavat lausunnot/kommentit:  

Akavalle annettiin lausunnot seuraavista: 

 Hallituksen esitysluonnos laiksi työntekijöiden lähettämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. 

 Työttömyysturvalain työn vastaanottamisvelvollisuutta ja ammattisuojaa koskevat muutokset.  

 Työllistämissopimukset, koeajan pidennys ja takaisinottovelvollisuus. Lausunto annettiin yhdessä 
jäsenyhdistysten Aito HSO ry, Käännösalan asiantuntijat KAJ ry, Museoalan ammattiliitto MAL ry, 
Opetushallinnon akateemiset toimihenkilöt ry, Specia – Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry, Suomen 
Suuhygienistiliitto SSHL ry, Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry ja Viestinnän asiantuntijoiden 
ammattijärjestö Viesti ry:n kanssa   

 ETUCin hallituksen käsittelyssä olleet linjaukset työntekijöiden hallintoedustuksen järjestämisestä 
eurooppalaisissa yhtiömuodoissa ja rajat ylittävissä yritysjärjestelyissä.   

 Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausuntopyyntö HE 13/2016 vp Hallituksen esitys eduskunnalle 
tartuntatautilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.  Lausunto annettiin yhdessä jäsenyhdistysten Suomen 
Suuhygienistiliitto ry:n ja Aito HSO ry:n kanssa.   

 Osaamisen kehittämisen verokohtelu. Lausunto annettiin yhdessä Museoalan ammattiliitto ry:n kanssa.  

 TEM:n, STM:n sekä valtioneuvoston yleinen asiakirja EU-vaikuttamisesta  

 Tasa-arvolain muutosehdotus, joka koski tasa-arvovaltuutetun sovintomenettelyä  

 Ehdotus yhdistää yhdenvertaisuus- ja tasa-arvovaltuutettu tasa-arvovaltuutetuksi  

 Työnantajan ilmoitusvelvollisuuden supistaminen alle 20 työntekijää työllistävissä yrityksissä niiden 
irtisanoessa taloudellis-tuotannollisilla syillä  

 EU-komission keskustelualoite, joka koski järjestökuulemista perhevapaa- ym. järjestelyistä  

 TEM:n muistio kilpailukykysopimuksen muutosturvaa koskevien sopimuskohtien toteuttamisesta 
lainsäädännössä 

 Korruptioepäilyistä ilmoittavien henkilöiden suojelu.  

 Mm. palkkaturvalakiin tehtäviä muutoksia koskeva ehdotus.   

 STM:n lausuntopyyntö 51:00/2016 hallituksen esitykseksi laiksi perustulokokeilusta. Lausunto tehtiin yhdessä 
jäsenyhdistysten Specia – Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt ry:n, Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö 
TAKU ry:n ja Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry:n kanssa  

 Luonnos korruption vastaiseksi strategiaksi. Lausunto tehtiin yhdessä Suomen Suuhygienistiliitto SSHL ry:n 
kanssa. 

 ETUC:in kannanottoluonnos EU:n sosiaalisia oikeuksia koskevaksi pilariksi   

 ETUC:in linjausluonnos ”Protecting self-employed and freelance workers in Europe”  

 Hallituksen esitys HE 177/2016 vp. opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta sekä 
vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta. Lausunto tehtiin eduskuntakuulemisessa huomioitavaksi 
yhdessä Museoalan ammattiliitto MAL ry ja Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry:n kanssa  

 Liikesalaisuusdirektiivin kansallisessa implementoinnissa huomioitavat kysymykset.  

 Lausunto Akavalle OKM:n työryhmän ehdotuksesta yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen rahoitusmallin 
tarkistamiseksi v. 2017 alkaen. Lausunto tehtiin yhdessä Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry:n 
kanssa. 

 OKM:n järjestämästä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen vaikuttavuusarvioinnista. 

 Opintotuen uudistamisesta. Kommentit yhdessä Käännösalan asiantuntijat KAJ ry:n ja Specia – Asiantuntijat 
ja ylemmät toimihenkilöt ry:n kanssa. 

 Hallituksen esityksestä julkisen työvoima- ja yrityspalvelulain muuttamisesta.  

 Hallituksen esityksestä laiksi opintotukilain ja tuloverolain 127§:n muuttamisesta. 
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 Ammattikorkeakoulujen rahoitusmallia koskevista asetusmuutoksista. 

 Hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain, 
työttömyysturvalain ja työsopimuslain muuttamisesta. 

 Uuden säätiöyliopiston (Tampere3) perustamiseen liittyvää luonnosta hallituksen esitykseksi yliopisto- ja 
amk-lakien muuttamiseksi. 

 Ammattikorkeakoulujen toimilupiin liittyvistä koulutusvastuiden muutosesityksistä. 
 

Annoimme lisäksi lausunnot seuraavista:  

 Hallituksen esitys laiksi Opetushallituksen ja Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus Cimon 
yhdistämisestä.  

 Ehdotus valtionhallinnon viestintäsuositukseksi (VNK/274/05/2016). Lausunto annettiin yhdessä Viesti ry:n 
kanssa.  

 Liitto otti kevään aikana kahdesti (14.1 ja 26.5) kantaa yliopistohallintohenkilöstön leikkauksiin ja hallinnon 
alasajon vaikutuksiin opetukseen ja tutkimukseen. 

 Oulun yliopiston kasvatustieteiden kanditutkinnon lakkauttamista vastaan yhdessä Specia – Asiantuntijat ja 
ylemmät toimihenkilöt ry:n ja Motiva ry:n kanssa. 

 Humanistikoulutuksen suunniteltuihin leikkauksiin (kannanotto 10.6 ja HS Mielipide 11.6). 

 Liitto vastasi EU:n komission avoimeen konsultaatiopyyntöön koskien ammattien säätelyn suhteellisuutta. 

 Liitto julkaisi kannanoton sekä avoimen vetoomuksen Oulun ammattikorkeakoululle kirjastoalan opintojen 
säilyttämisen puolesta yhdessä Kuntien asiantuntijat - Kumula ry:n kanssa 

 Liitto otti kantaa ruotsinkielisen yhteisöpedagogi-koulutuksen säilymisen puolesta yhdessä Nuoriso- ja 
Liikunta-alan asiantuntijat Nuoli ry:n kanssa. 
 

Työnantaja- ja työntekijäkeskusjärjestöt sekä julkisen sektorin työnantajia edustavat tahot saavuttivat viimein 

helmikuussa neuvottelutuloksen ns. kilpailukykysopimuksesta, jonka maan hallitus hyväksyi ja jonka pohjalta 

uudistettiin eri alojen työ- ja virkaehtosopimukset pääosin keväällä 2016, eräillä aloilla kuitenkin vielä vuoden 

2017 puolella. Kilpailukykysopimus allekirjoitettiin kesäkuussa.  

Palkansaajakentässä sopimus oli vaikea hyväksyä sen sisältämien työehtojen heikennysten vuoksi. Sopimus 

koettiin kuitenkin parempana ratkaisuna kuin maan hallituksen syksyllä 2015 esittämät pakkolait, jotka 

koettiin epätasapuolisina.  

Kilpailukykysopimuksen nojalla eri alojen työ- ja virkaehtosopimusten sopimuskausia sovittiin jatkettavaksi 12 

kuukaudella palkkoja korottamatta. Työ- ja virkaehtosopimusaloilla työaikaa pidennettiin erilaisin alakohtaisin 

sovelluksin palkkaa muuttamatta 24 tunnilla vuodessa. Julkisella sektorilla lomarahoja leikataan 30 

prosentilla kolmen vuoden määräajaksi vuosina 2017–2019. 

Ratkaisulla nostetaan asteittain palkansaajien eläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja ja työnantajien maksuja 

alennetaan vuosina 2017–2020. Työnantajan sairausvakuutusmaksua alennetaan vuosina 2017–2019 ja 

pysyvän alennuksen taso vuodesta 2020 eteenpäin sovittiin myös. Maksuosuuksien muutosten myötä 

palkansaajaedustajien määrä kasvaa työttömyysvakuutusrahaston ja työeläkeyhtiöiden hallinnoissa.  

Ratkaisulla sovittiin lisäksi lainsäädäntömuutoksista parantaa niiden työntekijöiden muutosturvaa, jotka 

irtisanotaan taloudellisin tai tuotannollisin perustein. Heille annetaan koulutusta tai valmennusta, jolla 

edistetään työllistymistä. Muutosturva ulotettiin koskemaan myös valtion, kuntien ja kuntayhtymien 

henkilöstöä. Työterveyshuoltoa laajennettiin koskemaan myös näitä irtisanottuja niin, että heillä on oikeus 

työterveyshuoltoon kuuden kuukauden ajan työntekovelvoitteen päättymisestä. Muutokset tulivat voimaan 

1.1.2017. 
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Kilpailukykysopimuksen nojalla uudistettiin Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:n ja Ylemmät 

Toimihenkilöt YTN ry:n sopimukset sekä liiton yksityistä museoalaa koskeva työehtosopimus. Neuvottelut 

ajoittuivat eri sopimusaloilla keväästä 2016 aina vuoden 2017 puolelle, kunkin alan sopimuskauden mukaan.   

Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry 

YTN:n eri sopimusaloilla uudistettiin työehtosopimukset kilpailukykysopimuksen nojalla. 

Kilpailukykysopimuksen nojalla ei toteutettu uusia työehtosopimusavauksia YTN:n sopimuksettomilla aloilla.  

Osalla näistä aloista työnantaja toteutti kilpailukykysopimuksen työajan 24 tunnin pidennyksen ilman 

työehtosopimusta ja siten vastoin kikyn kirjausta, mikä on sittemmin johtanut riitautuksiin.  

Toimintavuonna YTN laati omat tavoitteensa maan hallituksen käynnistämään työaikalain uudistukseen.  

YTN:n strategia uudistettiin yhteistyössä jäsenliittojen kanssa. Akavan Erityisalat osallistui tähän työhön 

aktiivisesti.  

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry 

Vuoden 2016 JUKOn toimintaa sen kaikilla sektoreilla leimasi neuvottelut kilpailukykysopimuksesta. Se ei 

ollut helppo, koska sopimuksen vaikutukset heijastuivat kaikkein eniten julkiseen sektoriin, jossa ei ollut 

kyseessä vain työnajan pidennys. Lomarahojen 30 % määräaikainen leikkaus alentaa 2017–2019 

vuosiansioita erityisesti naisvaltaisilta julkisen sektorin aloilta. Kilpailukykysopimus oli kuitenkin parempi 

valinta julkiselle sektorille kuin pakkolakipaketit, jotka olisivat voineet jäädä pysyviksi.  

Yliopistosektoria leimasi vuoden 2016 aikana YT-neuvottelut ja merkittävät irtisanomiset, mikä oli suoraa 

seurausta valtion määrärahaleikkauksista.  

Keskeinen asia JUKOn toiminnassa vuonna 2016 on ollut sote- ja aluehallintouudistus ja erityisesti 

henkilöstön aseman muutoksessa. Lisäksi paikallinen sopiminen oli myös julkisella sektorilla vahva teema.   

JUKOn kehittäminen järjestönä oli toimintavuonna paljon esillä. JUKOssa aloitettiin strategiatyö, jonka 

tavoitteena on luoda yhtenäisempi jukolainen profiili tavoitteena tehostaa palvelua ja toimintaa. 

Strategiaprosessissa järjestölle linjattiin missio, visio ja arvot.  

Neuvottelujärjestönä JUKOn jäsenmäärä jatkoi kasvuaan vuoden 2016 aikana.  

Entre – Akavan yrittäjät ja itsensätyöllistäjät 

Edunvalvonnassa merkittävä uusi asia oli uuden akavalaisen edunvalvontajärjestön perustaminen. Entre – 

Akavan yrittäjät ja itsensätyöllistäjät (järjestön nimi helmikuusta 2017 alkaen, sitä ennen nimi oli Akavan 

yrittäjät ja itsensätyöllistäjät ry) perustettiin maaliskuussa 2016 Akavan toimesta. Akavan Erityisaloilla oli 

perustamiseen vahva vaikutus ja taustalla oli myös työ, jota oli tehty aiemmin Muuttuva työelämä- 

työryhmässä.  

Edunvalvontajärjestön toiminnan tavoite on tarjota yrittäjille ja itsensätyöllistäjille väylä Akavan 

edunvalvontaan. Edunvalvontajärjestö toimii yhteistyöjärjestönä jäsenliittojen yrittäjäjäsenten ja 

itsensätyöllistäjien edunvalvonnalle.  

Vuoden 2016 aikana Entreen liittyi 12 Akavan jäsenliittoa ja kasvu on jatkunut alkuvuonna 2017. Entren 

hallitus piti viisi kokousta, joissa tarkennettiin liiton tavoitteet, toiminnan periaatteet ja uudistettiin 

viestintästrategia.  

Järjestö toimii ns. virtuaalisesti eli jäsenyhdistysten toimin ja puheenjohtajuuden myötä merkittäviä 

tehtävävastuita on Akavan Erityisaloilla. Entren hallituksen puheenjohtajana toimi 2016 Akavan Erityisalojen 

toiminnanjohtaja.  
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Työmarkkinatutkimus toteutettiin marraskuussa 2016 kaikilla sektoreilla (yksityinen, kunta, valtio, 

korkeakoulu) pois lukien kirkon sektori. Yksityisellä sektorilla YTN-liittojen yhteiset, vaihtuvat kysymykset 

koskivat toimintavuonna päivittäistä työmatkaa ja työmatkalla työskentelyä sekä YT-neuvotteluja ja 

mahdollisia etujen leikkauksia. Yksityisellä sektorilla kysyttiin lisäksi ensimmäistä kertaa vastaajien 

työskentelystä useammassa yhtäaikaisessa työsuhteessa ja tyytyväisyyttä ao. tilanteeseen.  

Kaikille sektoreille yhteiset kysymykset työmarkkinatutkimuksessa koskivat osaamisen kehittämisen 

mahdollisuuksia työpaikoilla sekä digitalisaation vaikutuksia omaan työhön, toimialaan ja laajemmin työn 

teon muotoihin ja henkilöstön käyttöön työpaikoilla. Lisäksi jäseniltä tiedusteltiin näkemystä Akavan 

Erityisalojen pitkän aikavälin vaikuttamistavoitteiden tärkeydestä. Tutkimuksen tulokset valmistuvat keväällä 

2017.      

Toimintavuonna käynnistyi myös jäsenten työttömyyttä ja työttömyydestä selviytymistä kartoittava tutkimus 

osana Tuomas Viskarin väitöstutkimusta. Tutkimuksen tulokset valmistuvat keväällä 2017. Tutkimuksessa 

selvitetään mm. työttömyyden kestoon ja uudelleen työllistymiseen vaikuttavia tekijöitä, työttömien 

osallistumista koulutukseen sekä muiden palveluiden käyttöä työttömyysaikana.  

Yksityissektorin edunvalvontaa koordinoi yksityissektorin neuvottelukunta, jolla oli toimintavuonna kuusi 

kokousta, minkä lisäksi neuvottelukunta järjesti sisäisen työseminaarin, jossa linjattiin toimintavuoden 

toimintaa yksityissektorilla.  

Neuvottelukunta seurasi toiminnassaan maan hallituksen hallitusohjelmaan perustuvien, työelämää 

koskevien lakien valmistelua ja otti niihin kantaa.  

Yksityissektorin Inspiraatiopäivässä Nuotiton työelämä käsiteltiin työelämän muutosta eri näkökulmista.      

Keskeisimpiä asioita yksityissektorin edunvalvonnassa oli kesäkuussa 2016 solmitun kilpailukykysopimuksen 

toteuttaminen eri sopimusaloilla.  

Liiton piirissä käynnistettiin määräaikaistyösuhteissa toimivien työsuhdekysymyksiä koskeva työ yhdessä 

niiden jäsenyhdistysten kanssa, joiden jäsenistössä on paljon näissä työsuhteissa toimivia.   

Liiton piiristä valituille henkilöstöedustajille järjestettiin seminaari, jossa käsiteltiin julkisen talouden ja 

palkanmuodostuksen suhdetta eri sektoreilla, tasa-arvosuunnitelmien laadintaa ja paikallista sopimista 

kilpailukykysopimuksen puitteissa.   

Liiton piiristä valittuja henkilöstöedustajia osallistui YTN:n luottamusmieskursseille. 

Toimintavuoden aikana toimittiin Suomen Journalistiliiton kanssa yhteistyössä av-käännösalan 

työehtosopimusta ja alaa koskevissa ajankohtaisasioissa.  

Työehtosopimuksettomien jäsenten edunvalvonta  

Sopimuksettomien alojen edunvalvontaa koordinoivan Sopu-ryhmän vuoden 2016 toiminnassa pohdittiin 

paljon viestintää ja eri kanavien hyödyntämistä. Kohderyhmänä sopimuksettomat ovat haastava, koska 

ryhmän sisällä on useita eri aloja. 

Huhtikuussa järjestettiin blogi-kirjoittamisen koulutus ja vuoden aikana järjestettiin aamupalatilaisuuksia 

sopimuksettomille työpaikoille. 

Kilpailukykysopimuksen (Kikyn) vaikutus sopimuksettomille aloille puhutti paljon ja asiasta tiedotettiin laajasti 

jäsenistöä. Kikyn tuomat heikennykset eivät koskeneet aloja, joilla ei ole työehtosopimusta. 
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Sopimuksettomille aloille tehtiin oma työsopimusmalli. 

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

koti” Facebook-ryhmässä on yli 200 jäsentä ja se toimii hyvin. Muutoinkin sosiaalisessa mediassa on 

lanseerattu tunniste #järjestöväenkoti. 

Vuoden 2016 toiminta alkoi osallistumisella Menestyvät Järjestöt -tapahtumaan omalla ständillä. 

Tilaisuudessa julkaistiin kannanotto, jossa tuotiin esiin henkilöstöedustajien suuri merkitys järjestöalalla. 

Keväällä järjestettiin jäsenistölle myös Järjestöväen koti-ilta. Koulutuksellisena aiheena oli varainhankinta ja 

verkostoituminen. Kesän alussa oltiin mukana Maailma kylässä -festivaaleilla, ja syksyllä oli järjestöväelle 

oma suosittu iltapäivä digitalisaatiosta. 

Järki-ryhmä seurasi aktiivisesti ajankohtaisia järjestökentälle vaikuttavia asioita, kuten rahankeräyslain 

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

Järjestöalan jäsenten ryhmittelyä jatkettiin tavoitteena kohdentaa toimintaa paremmin. Ryhmittelystä 

lähetettiin myös kysely jäsenille. 

Järjestöalan jäsenille lähetettiin kolme omaa uutiskirjettä. Kirje lähetettiin myös järjestöalalta työttömäksi 

jääneille jäsenille. 

Yksityinen museoala 

Akavan Erityisalat ja Palvelualojen työnantajaliitto Palta saavuttivat kilpailukykysopimuksen mukaisen 

neuvottelutuloksen yksityisten museoiden työehtosopimukseen ajalle 1.2.2017–31.1.2018. Ratkaisu lisää 

työaikaa vuositasolla 24 tuntia. Osapuolet suosittelevat alalle työaikapankkien käyttöä.   

YTN Järjestösektori 

YTN-liittojen järjestöalan jäsenet (yli 6000) työskentelevät yli 1 800 eri järjestössä ja säätiöissä, jotka ovat 

hyvin erityyppisiä. Työmarkkinatutkimus (YTN-data) osoitti, että palkkaus ja määräaikaisuudet olivat edelleen 

järjestöalan keskeisiä haasteita. Jäsenet näkivät tulevaisuuden kuitenkin melko valoisana ja vakaana. 

Omaan työhön oltiin varsin tyytyväisiä. Erityisesti sujui yhteistyö työtovereiden kanssa. Esimiestyössä ja 

urakehitysmahdollisuuksissa nähtiin eniten parannettavaa. 

YTN Järjestöalan työehtosopimuksiin saavutettiin keskustason kilpailukykysopimuksen (ns. kikyn) mukainen 

neuvottelutulos Palvelualojen työnantajaliitto Paltan kanssa. YTN:llä on alalla neljä työehtosopimusta:  

 Ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien työehtosopimus 

 Ylioppilaskuntien työehtosopimus 

 Suomen ammattikorkeakouluopiskelijoiden liitto (SAMOK) ry:n toimihenkilöiden työehtosopimus 

 Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry:n toimihenkilöiden työehtosopimus 
 
Neuvottelutuloksen mukaan työajan pidennys (24 h) toteutetaan lähtökohtaisesti paikallisesti sopien. 

Paikallisesti sovittuja ratkaisuja syntyi monenlaisia ja useimmissa työajan pidennystä (24h) ei otettu käyttöön 

täysimääräisesti. Muutoin paikallisesta sopimisesta todettiin, että työpaikoilla käytännöt ovat jo nyt toimivia ja 

että niitä jatketaan. 

Sopimuksiin ei lisätty kriisilauseketta/selviytymislauseketta, joka olisi mahdollistanut työehtojen 

heikentämisen huonossa taloudellisessa tilanteessa. Lisäksi todettiin, että luottamusmiehen 

toimintaedellytykset ovat nyt jo hyvät eli niiden parantamiseen ei ole tarvetta.  

Työnantajaliiton halukkuus muiden järjestöalan työehtosopimusten neuvottelemiseksi hiipui ehkä lopullisesti. 

Se peilautui myös yksittäisiin tilanteisiin kuten Suomen kirjallisuuden Seuran pitkään jatkuneeseen kiistaan 

työehdoista sekä ammattivalmentajia koskevan pöytäkirjan laajentamiseen. 
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Sosiaalialan järjestöjen osalta jatkettiin työtä YTN:n mukaan saamiseksi alan neuvottelupöytään. Vuoden 

2016 aikana käytiin kaksi kertaa tunnustelevia keskusteluja Sosiaalialan Työnantajat ry:n kanssa. 

Jäsenistölle järjestettiin vuoden aikana kaksi tilaisuutta. Vahvuutta työpaikan muutostuuliin -jäsentilaisuus 

keräsi kesäkuussa yli 70 järjestöammattilaista. Marraskuussa kokeiltiin jäsenille aamupalatilaisuutta, aiheena 

yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmien tekeminen.  

Kehitysyhteistyömäärärahojen raju leikkaus näkyi järjestökentässä sekä henkilöstövähennyksinä että 

luottamushenkilöiden työmäärän lisääntymisenä. Kepa ry:n henkilöstön vähentämiseen tähtäävät yt-

neuvottelut alkoivat kesällä 2015 ja moni muu kehy-järjestö seurasi perässä. Vaikutukset heijastuivat vielä 

pitkälle vuoden 2016 puolelle. 

YTN kauppa 

YTN kaupan alan ylemmille toimihenkilöille pyritään saamaan oma työehtosopimus. Työehtosopimusprojekti 

toimi aktiivisesti koko vuoden ajan. Viimeisen kahden vuoden aikana on tehty paljon töitä kentällä, jotta on 

saatu selkeä käsitys, mitä jäsenet projektilta odottavat ja miten eri asioita tulee priorisoida. 

Kolme tärkeintä asiaa kaupan ylemmille toimihenkilöille ovat: aika, raha ja ääni. 

Aika käsittää kaikki työaikaan liittyvät asiat. Ylemmät toimihenkilöt tarvitsevat aivan erilaisia 

työaikamääräyksiä kuin muut kaupan alan työntekijät. Toisaalta tarvitaan autonomiaa, mutta toisaalta myös 

tehdyn työn näkyväksi tekemistä. Ylemmät toimihenkilöt tekevät palkatonta ylityötä keskimäärin 218 tuntia 

vuodessa. Tämä tuo menetyksiä sekä ansioihin että esimerkiksi eläkekertymään. Työaika myös käsitteenä 

on tärkeä selventää, koska työ ei useinkaan ole sidottu aikaan eikä paikkaan. 

Raha sisältää paitsi yllä mainitun harmaan ylityön, niin myös palkankorotukset. Ylemmillä toimihenkilöillä ei 

ole turvanaan työehtosopimuksen yleiskorotuksia ja tällä on selkeä vaikutus ansiotason laskuun. Alalla on 

käytössä hyvin erilaisia palkkausjärjestelmiä ja palkanmääräytymisperusteita ei tunneta. Tavoitteena on, että 

nämä perusteet tehdään läpinäkyviksi, jotta jokainen tietää, miten voi vaikuttaa omaan palkkaansa. 

Ääni tarkoittaa sitä, että ylemmillä toimihenkilöillä ei ole omaa edustajaa työpaikoilla. Heillä ei ole 

mahdollisuutta valita työehtosopimuksen mukaista luottamusmiestä vaan useimmissa tapauksissa heitä 

edustaa henkilö, joka ei tunne tämän henkilöstöryhmän tarpeita. Tämä on selkeä puute, johon tulee saada 

muutos.  

Projektin tavoitteena on sopia eräänlainen raamisopimus, joka sisältää nämä kolme asiaa. Tähän raamiin 

sitten eri yritykset liittyisivät omilla täydennetyillä ja räätälöidyillä sopimuksilla.  

Jäsenet ovat ilmaisseet tahtonsa sopimuksen saamiseksi hyvin selkeästi. Kyselyn perusteella 64% kannatti 

sopimuksen saamista ja 23% oli hieman epävarmoja. PAMin kanssa on myös neuvoteltu sopimusten rajoista 

ja tämä yhteistyö on sujunut erittäin hyvässä yhteishengessä. Kaupan Liitto sen sijaan suhtautuu 

hankkeeseen nihkeästi.  

Alalle perustettiin kehittämisryhmä (=taustaryhmä) avoimen haun perusteella. Ryhmän tehtävänä on:  

 Seurata kaupan alan kehittymistä ja taloudellista tilannetta    

 Seurata alan ylempien toimihenkilöiden työehtojen kehittymistä 

 Valmistella ylempien toimihenkilöiden tavoitteita työehtojen ja toimintakulttuurin parantamiseksi    

 Kehittää aktiivitoimijoiden verkoston kattavuutta alalla yleensä sekä yrityskohtaisesti    

 Edistää alan jäsenistön työhyvinvointia    

 Tukea ja kehittää alan yritysyhdistysten toimintaedellytyksiä    

 Suunnitella jäsenistöä hyödyttäviä sisältöjä koulutuksiin/tapahtumiin 
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Akavan Erityisalojen kuntasektorin edunvalvontaa koordinoi kunnan neuvottelukunta, joka kokoontui vuoden 

aikana seitsemän kertaa.  

Neuvottelukunnan työn painopisteinä olivat maan hallitusohjelman seuraaminen sote- ja 

maakuntauudistuksen ja tulevaisuuden kunnan osalta sekä hallitusohjelman tavoitteen kuntien tehtävien ja 

velvoitteiden vähentämisessä, kuntien henkilöstömenojen leikkaukset, luottamusmiestoiminta ja 

kuntasektorin edunvalvontaohjelma. Neuvottelukunta osallistui Lappeenrannan työmarkkinaseminaariin 

elokuussa. 

Kunnan ja valtion neuvottelukunnat pitävät yhteisen seminaarin 4.10.2016, jossa teemana oli sote- ja 

maakuntauudistus. 

Kunnan neuvottelukunnan puolipäiväseminaari järjestettiin 11.11.2016 teemalla ”Tulevaisuuden kuntaa 

rakennetaan nyt!”. Seminaarissa käsiteltiin kuntasektorin edunvalvonnan tulevaa vaikuttamisen suuntaa 

sekä tavoitetta varmistaa liiton edustamien alojen - hallinto, kulttuuri, liikunta, nuoriso ja hyvinvointialat – 

elinvoimaisuus kunnissa ja maakunnissa. Neuvottelukunta kommentoi myös osaltaan JUKOn strategiatyötä. 

Työllisyys- ja kasvusopimuksen toisen jakson (1.1.2016 – 31.1.2017) palkankorotukset Kunnallisessa 

yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa (KVTES) 1.2.2016 lukien: 

 Tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 16,00 eurolla kuukaudessa, jos tehtäväkohtainen palkka 31.1.2016 on 
alle 3404,26 euroa.  

 Tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 0,47 prosentilla, jos tehtäväkohtainen palkka on 31.1.2016 vähintään 
3404,26 euroa.  

 
Yhteiskuntasopimusneuvottelut päättyivät kilpailukykysopimusta koskevan neuvottelutuloksen 

saavuttamiseen maanantaina 29.2.2016. Kuntasektorin kikyn soveltamisneuvottelut saatiin päästökseen 

kesäkuun alussa. Kuntasektorin neuvotteluissa oli erityisesti esillä 24 tunnin lisäys vuosityöaikaan ja kuinka 

paikallisen sopimisen edistämiseen liittyvää ns. selviytymislauseketta sovelletaan kuntasektorilla.  

Sopimuskaudelle jatkettiin KVTES palkkahinnoittelua ja työaikamääräyksiä koskevien työryhmien 

toimeksiantoa. 

Kuntasektorin jäsenille lähetettiin kesäkuussa sähköinen jäsenextra kiky-sopimuksen soveltamisesta kunta-

alalla. Lisäksi asiasta tiedotettiin kuukausittaisessa uutiskirjeessä, Kuntatiimi-tiedotteessa ja Yhteenveto-

lehdessä.  

Kesän 2016 JUKOn kuntasektorin neuvottelujen viestintätuki oli jyvitetty Akavan Erityisaloille.   

Liiton vaikuttaminen vuoden 2017 kuntavaaleihin käynnistyi lokakuussa jäsenyhdistyksille kohdennetulla 

kyselyllä. Liiton esitykset Akavan kuntavaalitavoitteisiin pohjautuvat jäsenyhdistyksiltä pyydettyihin 

kommentteihin ja vaikuttamiseen Akavan toimielimissä. 

Kuntien henkilöstömenojen leikkauksia toteutettiin toimintavuonna jälleen edellisvuotta vähemmän. 

Henkilöstöä lomautettiin 6 kunnassa vuonna 2016 (8 kunnassa 2015, 27 kunnassa 2014).  

Kuntasektorin asiamiehen ja jäsenyhdistysten toimihenkilöitten kuntasektorin taustaryhmä kokoontui viisi 

kertaa ja kokouksissa valmisteltiin kuntasektorin edunvalvontaohjelmaa.  

Kuntasektorin luottamusmiesten koulutukset toteutettiin JEAn, VAKAVAn, Sosiaalialan korkeakoulutettujen 

ammattijärjestö Talentian ja Suomen terveydenhoitajaliiton yhteistyönä. Koulutuksia oli KVTES-

sopimusalueelta seitsemän ja yksi Teknisen sopimuksen alueelta. Koulutuksien teemoina olivat KVTES-

sopimuksen palkkausta koskevat määräykset, luottamusmiestyössä tarvittavien taitojen kehittäminen ja sote- 
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ja maakuntauudistuksen eteneminen. Kuntasektorin luottamusmiehiä osallistui myös liiton omaan 

luottamusmiesseminaarin syysliittokokouksen yhteydessä marraskuussa Helsingissä. 

Kuntasektorin työmarkkinatutkimuksen toteutettiin marraskuussa 2016. Tutkimuksen kysymyksiä valmisteltiin 

kunnan neuvottelukunnassa. Liiton eri työmarkkinasektoreitten yhteiset kysymykset liittyivät digitalisaatioon, 

osaamisen kehittämiseen, tulevaisuuden työelämään ja liiton edunvalvontatavoitteisiin. 

Akavan Erityisalojen kuntasektorin järjestövalmiutta kehitettiin yhdessä liiton jäsenyhdistysten ja muiden 

akavalaisten liittojen kanssa. JUKOn KVTES-alueen järjestövalmiusharjoitus järjestettiin torstaina 

27.10.2016. Paikalla oli edustus JUKOn kunnan neuvottelukunnasta, KVTES-jaostosta ja jäsenyhdistyksistä 

yhteensä 20 henkilöä. 

JUKO oli mukana rahoittamassa kuntatyön kehittämisohjelma KunTekossa, jossa edistetään kuntatyötä niin, 

että se on tuottavaa ja tuloksellista ja että samanaikaisesti myös työelämän laatu paranee. Vuonna 2016 

KunTekon palveluja ovat hyödyntäneet kymmenet kuntaorganisaatiot. Palvelut ovat saaneet osallistujilta 

erinomaista palautetta. KunTeko-yhteyshenkilöitä on jo lähes 300. 

Liitto järjesti yhdessä Suomen Suuhygienistiliiton ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn 

kanssa jäsentilaisuuden suuhygienisteille Kuopiossa 14.3. 

Toiminta JEAssa ja JUKOssa 

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

kuntaryhmällä oli vuoden 2015 aikana 6 kokousta. Akavan Erityisalojen kuntasektorin asiamies toimi JEAn 

kuntaryhmän puheenjohtajana ja JEAn hallituksen varapuheenjohtajana. 

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 kiky-sopimuksen soveltamisneuvottelut, 

paikallisen sopimisen ohjeistaminen ja JUKOn edustaman jäsenkunnan asema kuntien säästötoimissa. 

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 2016 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 
14.4.2016 tiedotteella ”Museoalan kesäpalkoissa törkeitä rimanalituksia – hyviäkin esimerkkejä löytyy” 

 Akavan Erityisalat ja Museoalan ammattiliitto antoivat 11.8.2017 lausunnon museoiden yksikköhintojen 
leikkaamisesta opetus- ja kulttuuriministeriölle ja samasta aiheesta tiedotteen ”Hallitus aikoo leikata 
museoiden nousukiidon”. 

 Akavan Erityisalat ja Kuntien asiantuntijat - Kumula vaativat tiedotteessa 19.8.2016, että kirjastoalan AMK-
opintoja ei pidä leikata. Tiedote kohdistui Oulun ammattikorkeakoulun päätökseen lakkauttaa kirjasto- ja 
tietopalvelualan koulutusohjelma. 

 Akavan Erityisalat ja Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat Nuoli, tiedote 2.9.2016: Etsivän nuorisotyön ja 
työpajatoiminnan nostaminen työllisyystoimeksi ja kolmikantaryhmään on hallitukselta hyvä päätös. 
Ristiriitaista on, että samaan aikaan valtiovarainministeriö esittää 4,6 miljoonan leikkausta etsivän 
nuorisotyön ja työpajatoiminnan rahoitukseen.  

 Akavan Erityisalat ja Kuntien asiantuntijat – Kumula, tiedote 14.9.2016: Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut sekä 
kuntalaisia kuunteleva hallinto voivat olla tärkeitä menestystekijöitä elinvoimaa tavoittelevassa 
tulevaisuuden kunnassa. Näivettyvässä kunnassa näihin palveluihin ei panosteta.  
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 Akavan Erityisalat lausui yhdessä Arkistoalan ammattiyhdistyksen ja Suomen Suuhygienistiliiton 17.10.2016 
kanssa Akavan ja JUKO lausuntoihin sosiaali- ja terveysministeriön ja valtiovarainministeriön 
lausuntopyyntöihin luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta 
sekä hallituksen esitykseksi maakuntauudistukseksi sekä sosiaali- ja terveydenhuollon 
järjestämisuudistukseksi. 

 Akavan Erityisalat antoi kommenttinsa 3.11. Akavan lausuntoon opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 
annetun lain muuttamisesta sekä vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta. 

 

Akavan Erityisaloissa valtiosektorin edunvalvontaa koordinoi valtion neuvottelukunta, joka kokoontui 

toimintavuoden aikana kuusi kertaa. Neuvottelukunta seurasi valtion muutostilanteita, tuki JUKOssa 

tapahtuvaa edunvalvontatyötä ja otti kantaa lainsäädäntö- ja työmarkkinasopimuksiin valtion henkilöstön 

näkökulmasta. Neuvottelukunta hahmotteli valtiolle myös työhyvinvointitavoitteita JUKOn edunvalvontaan 

vietäväksi.  

Toimintavuonna yt-neuvottelut jatkuivat monissa valtion virastoissa ja laitoksissa, koska virastoille 

budjetoidut varat olivat osin alimitoitettuja. Liitto järjesti osana JUKOa muiden akavalaisten liittojen kanssa 

virastojen henkilöstölle tilaisuuksia muun muassa yt-menettelyn vaikutuksista, valtion henkilöstöpolitiikasta ja 

työmarkkinatilanteesta. Liitto toimi tiiviisti mukana myös virastofuusioissa esimerkiksi Opetushallituksessa ja 

Cimossa, jossa liitto järjesti osana JUKOa myös henkilöstölle info-tilaisuuksia ja tuki luottamusmiehiä uuden 

organisaation luomisessa.  

Valtion palkkausjärjestelmät ja erityisesti niihin liittyvät toimenkuva- ja palkkausmuutokset työllistivät liitossa. 

Työtä tehtiin tyypillisesti yhdessä jäsenen, jukolaisen luottamusmiehen ja liiton lakimiehen kanssa yhdessä. 

Jäsenen asioissa turvauduttiin myös paikallisneuvotteluihin, keskusneuvotteluihin sekä 

tuomioistuinmenettelyyn. Liitto osallistui palkkausjärjestelmätyöhön useissa virastoissa esimerkiksi Karvissa 

ja Museovirastossa JUKOssa vastuullaan erityisesti opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala. Monilla 

valtion toimialoilla on vireillä kehittämishankkeita, joista liiton ja sen jäsenyhdistyksen kannalta yksi 

keskeinen vaikuttamisen paikka oli esimerkiksi ulosoton rakenneuudistushanke.     

Syksyllä 2016 tehtiin jäsenistölle työmarkkinatutkimus, jossa kysyttiin ensi kertaa digitaalisuuden 

vaikutuksista omaan työhön. Tutkimusta tullaan hyödyntämään neuvottelutavoitteiden laadinnassa ja 

tiedotuksen suuntaamisessa esimerkiksi sopimusneuvotteluissa 2017. 

Sote- ja maakuntauudistus koskee useimpia valtionhallinnon toimialoja. Liiton keskeinen tavoite on ollut 

turvata valtiolta maakuntahallintoon siirtyvän henkilöstön palvelussuhteen ehdot, asema ja tulevan 

edunvalvonnan edellytykset. Liitto nosti budjettiriihikannanotossaan 31.8.2016 esille mm. 

maakuntauudistuksen riittävän resursoinnin. Liiton kunnan ja valtion neuvottelukunnat järjestivät lokakuussa 

2016 myös sote- ja maakuntauudistuksesta yhteisseminaarin vieraanaan Akavassa ja JUKOssa asiassa 

vastaavat asiamiehet.  

Neuvottelukunta ideoi ja toteutti keväällä 2016 valtion sektorin jäsenistölle toista kertaa menestyksekkään 

koulutus- ja jäsentapahtuman Valtion jäsenpäivä 2016 - Uuden ajan virkamies 2.0. Tapahtumassa luodattiin 

valtion henkilöstöpolitiikkaa ja tulevaisuuden virkamieheltä tarvittavia ominaisuuksia.   

Valtiosektorin keskeisiä edunvalvontakohteita olivat valtion talousarvioesitys 2017, budjettikehykset sekä 

hallituksen jatkuvat työelämäuudistukset. Valtion virka- ja työehtosopimuksessa saavutettiin 

kilpailukykysopimuksen mukainen neuvottelutulos Valtion työmarkkinalaitoksen kanssa. Sopimus ei juuri 

jättänyt uutta paikallisesti sovittavaa, sillä 0-palkkaratkaisu, työajan pidennys (6 minuutilla/vrk) ja 

lomarahojen määräaikainen leikkaus -30 %:lla vietiin 1.2.2017 voimaan tulevaan keskustason virka- ja 

työehtosopimukseen. JUKOn edunvalvonnan piiriin kuuluu myös Kansallisgalleria, jossa JUKO ja 

Sivistystyönantajat ry saavuttivat vastaavan työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisen neuvottelutuloksen 

keväällä 2016.    
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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 8 

kertaa käsittelemään valtion muutoshankkeita, uudistettuja palkkausjärjestelmiä, keskustason 

erimielisyysneuvotteluja ja työtuomioistuinriitoja sekä ajankohtaisia työmarkkinatilanteita. Keskeisiä 

valtiosektorin hankkeita olivat sote- ja maakuntauudistus sekä monet toimiala- tai virastokohtaiset hankkeet 

ja työryhmät. Merkittävänä järjestöllisenä asiana JUKOssa heijastui JUKOn järjestöllinen kasvu poliisien 

myötä varsinkin ns. turvallisuussektorilla.  

Liiton valtiosektorin asiamies toimi JUKOn valtion neuvottelukunnan ja keskuslakkotoimikunnan 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.    

Sopimustoimintaan liittyvää järjestövalmiustyötä jatkettiin JUKOn valtiosektorilla keskuslakkotoimikunnassa.   

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 vastasi toimintavuonna korkeakoulujen edunvalvonnasta. 

Korkeakoulutoimikunta kokoontui kolme kertaa toimien ennen muuta liiton korkeakoulusektoria kokoavana, 

tiedottavana ja kehittävänä foorumina.  

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. Näihin teemoihin liittyen liitto otti 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 2016 liitto osallistui muun 

muassa yhteistoimintamenettelyjen yhteydessä järjestettyihin jäsentilaisuuksiin ja -infoihin.  

Yliopistosektorilla päästiin kilpailukykysopimuksen mukaiseen neuvotteluratkaisuun kesäkuussa 2016. 

Yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilökunnan työaikaa lisättiin 24 tunnilla vuodessa, jolloin uusi vuosityöaika 

nousi 1624 tuntiin. Muun kuin opetus- ja tutkimushenkilökunnan työaikaa lisättiin kuudella minuutilla 

vuorokaudessa tai 30 minuutilla viikossa työaikamuodot huomioon ottaen. Paikallista sopimista koskevista 

määräyksistä poistettiin pakollinen liittotason hyväksymismenettely ja työehtosopimukseen lisättiin ns. 

selviytymislauseke, jolla pääluottamusmies voi taloudellisessa kriisitilanteessa tehdä työehtosopimuksen 

vähimmäisehtojen alittamista koskevan paikallisen sopimuksen enintään vuoden määräajaksi. Sopimuksen 

voimassaoloaikana työnantaja ei saa irtisanoa taloudellisin perustein, eikä lomauttaa henkilöstöä.       
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Työehtosopimuksen mukaisissa keskeisissä työryhmissä vuosi 2016 oli varsin hiljainen. Työnantajan suurin 

intressi kohdistui palkkausjärjestelmän uudistamiseen, johon JUKOlla ei ole ollut erityistä intressiä ratkaisun 

ollessa kustannusneutraali. Palkkausjärjestelmä, ts. tehtävän vaativuuteen ja henkilökohtaiseen 

suoriutumiseen perustuva arviointi on sinällään koettu oikeudenmukaiseksi malliksi, mutta malli toimii 

huonosti, koska todettu osaamisen kehittyminen ja suorituksen paraneminen eivät tosiasiallisesti näy 

palkkauksessa. Opetus- ja tutkimushenkilöstön työaikaryhmä ei edennyt työskentelyssään toimintavuoden 

aikana. Muun henkilökunnan työaikaryhmä sai keväällä 2016 valmiiksi ehdotuksen lisätyön ja ylityön 

laskennasta liukuvan työajan järjestelmässä. Ehdotus ei kuitenkaan ollut esillä kilpailukykysopimuksen 

mukaisissa neuvotteluissa eikä se ole edennyt toteutukseen. 

YT-neuvottelut yliopistosektorilla jatkuivat myös vuonna 2016. Suurimmat henkilöstövähennykset nähtiin 

Helsingin yliopistossa, jossa irtisanottiin peräti 371 henkilöä. Tämän vaikutus tuntui myös liitossa jäsenten 

yhteydenottomäärässä korkeakoulusektorilla.        

Yliopistosektorin kuulumisista ja mm. lainsäädäntöuudistuksista viestittiin jäsenille ensisijaisesti liittojen 

yhteisellä Yliote-tiedotteella. Luottamusmieskoulutusta jatkettiin totuttuun tapaan luottamusmiesten 

neuvottelupäivillä ja luottamusmiestoiminnan kursseilla.   

Ammattikorkeakouluissa Akavan Erityisalat osallistui Akavan AMK-ryhmän työskentelyyn 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 pyrittiin edelleen kehittämään pitämällä asiaa esillä niin 

ammattikorkeakouluissa kuin JUKOssakin. Henkilöstön edustajia tuettiin paikallisissa neuvotteluissa liittyen 

työn organisointiin ja palkkauskysymyksiin. 

Akavan Erityisalojen kirkon sektorin edunvalvontaa hoidettiin pääsääntöisesti vaikuttamalla Akavassa ja sen 

neuvottelujärjestössä JUKOssa. Liiton asiamies toimi akavalaisten JEA-liittojen edustajana JUKOn kirkon 

sektorin neuvottelukunnassa, joka kokoontui 7 kertaa. Liiton asiamies edusti kirkon hallinto- ja muuta (ei-

hengellistä) henkilöstöä suhteessa JUKOon. Kirkon sektorilla työskenteli 200 Akavan Erityisalojen jäsentä.   

Kirkon sektorilla JUKOssa otettiin kantaa kirkon jäsenistöön heijastuviin lainsäädäntömuutoksiin, 

työelämähankkeisiin ja työmarkkinasopimuksiin. Keskeisiä kysymyksiä olivat kirkon talous, 

organisaatiomuutokset, palkkausjärjestelmä ja työhyvinvointi. Jäsenistö otti eniten yhteyttä liittoon 

palkkauskysymyksissä    

Kirkon virka- ja työehtosopimuksessa saavutettiin kilpailukykysopimuksen mukainen neuvottelutulos Kirkon 

työmarkkinalaitoksen kanssa. Kirkon muun henkilöstön osalta paikallisesti sovittavaa jäi vähän, sillä 0-

palkkaratkaisu, työajan pidennys (30 minuutilla/vk) ja lomarahojen määräaikainen leikkaus 30 prosentilla 

vietiin 1.2.2017 voimaan tulevaan keskustason virka- ja työehtosopimukseen. 

Liiton ammatinharjoittajien ja yrittäjien toimikunta kokoontui toimintavuoden aikana neljä kertaa.  

Ammatinharjoittaja- ja yrittäjäjäsenille järjestettiin kolme koulutustilaisuutta: Ammatinharjoittajan verotus ja 

taloushallinnon ABC Helsingissä 29.1.2016, Oman osaamisen myyminen Tampereella 8.4.2016 ja 

Tarjoajana julkisissa hankintakilpailuissa Helsingissä 7.10.2016.  

Toimikunnan oma koulutustoiminta aiheesta ”Minustako itsenäinen ammatinharjoittaja ja yrittäjä” jatkui. 

Kohderyhminä olivat liiton palkansaaja- ja opiskelijajäsenet. Koulutustilaisuuksia oli kolme. 
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Toimintavuoden aikana laadittiin esitys siitä, että kuluttajasuojalain mukainen peruuttamisoikeus 

puhelinmyynnissä ulotettaisiin koskemaan myös yksinyrittäjiä riippumatta yhtiömuodosta, silloin kun he 

ostavat tuotteita/palveluita yritykselleen. Toimikunnan puheenjohtaja ja sihteeri tapasivat kansanedustaja 

Outi Alanko-Kahiluodon, joka vie asiaa eteenpäin. 

Toimintavuoden aikana järjestettiin ammatinharjoittajien ja yrittäjien työohjaus pilottikokeiluna. Työnohjaus 

alkoi 3.3.2016 ja tapaamiskertoja oli kahdeksan. 

Ammatinharjoittaja- ja yrittäjäjäsenille suunnattu jäsen- ja verkostoitumistilaisuus oli Helsingissä 28.10.2016. 

Ammatinharjoittajien ja yrittäjien edunvalvontaan vaikutettiin toimimalla Akavan ammatinharjoittajien ja 

yrittäjien työryhmässä. Toimintavuoden aikana oli keskeisesti esillä Akavan yrittäjien ja itsensä työllistäjien 

edunvalvontajärjestön perustaminen ja sen myötä itsensätyöllistäjien asema ja sosiaaliturva.  

Ammatinharjoittajien ja yrittäjien yksilöedunvalvonnasta vastaa toimikunnan sihteeri. Yksilöedunvalvonnassa 

olivat erityisesti esillä yrityksen perustamiseen, toimeksiantosopimuksiin ja yrittäjän työttömyysturvaan 

liittyvät asiat. 

Akavan Erityisalat oli perustajajäsenenä perustamassa toimintavuoden huhtikuussa akavalaisten liittojen 

yhteistä uutta edunvalvontajärjestöä yrittäjille ja itsensätyöllistäjille. Uuden yhdistyksen, Akavan yrittäjät ja 

itsensätyöllistäjät, puheenjohtajana toimi Akavan Erityisalojen toiminnanjohtaja. 

Yksilöedunvalvonnassa lakimiehet käsittelivät noin 7 600 asiaa; varsinaisten yhteydenottojen lukumäärä oli 

tätä pienempi. Keskeisiä asioita olivat kysymykset työsuhteen alkamisista ja päättämisistä, vuosiloma 

vuosilomalain ja valtion virkaehtosopimusmuutosten vuoksi, palkkaus, kilpailukykysopimus, tasa-arvoasiat, 

opintovapaa ja eläkeuudistus.     

Perhe- ja perintöoikeudellisessa neuvonnassa hoidettiin noin 800 asiaa.    

 

Alueellisen vaikuttamisen tarkoituksena on tuottaa jäsenistölle laadukkaita ja monipuolisia jäsentilaisuuksia 

ympäri Suomen ja sitä kautta vaikuttaa sekä jäsenhankintaan että -pitoon. Vuonna 2016 aluevaikuttamisen 

tilaisuuksissa haluttiin edelleen korostaa asiaosuuden tärkeyttä ja yhteistyötä Akavan alueverkostojen 

kanssa. Näillä toimenpiteillä aluetoiminnan edunvalvonnallista roolia tuettiin. Aluetapahtumia tuotettiin 

kiinteässä yhteistyössä liiton koulutus- ja opiskelijatoiminnan kanssa muun muassa MGM-tapahtumien 

muodossa. Alueellisia tilaisuuksia järjestettiin yhteensä 13 kappaletta ja niihin osallistui yhteensä 582 

jäsentä. Kaksi suunniteltua tapahtumaa jouduttiin perumaan. Ilmoittautumiset aluetapahtumiin hoidettiin 

jäsensivuston kautta. Palautteet kerättiin keskitetysti Akavan Erityisalojen toimistolla. 

Akavan Erityisalojen alueyhdyshenkilöinä toimi yhteensä 15 luottamustoimista liiton jäsentä ympäri Suomen. 

Aluejaossa noudatettiin Akavan alueellisen vaikuttamisen mallia, jolloin yhteistyön tuomat synergiaedut 

lisääntyivät. Vuoden 2016 aikana tehtiin tehokasta vaikuttamistyötä Akavassa ja alueilla pyrkimyksenä saada 

kuhunkin Akavan alueelliseen verkostoon vähintään yksi Akavan Erityisalojen edustaja. Tämä tavoite 

toteutui ja vuoden 2016 lopussa Akavan hallitus nimesi aluejohtoryhmiensä jäseniksi yhteensä 15 Akavan 

Erityisalojen jäsentä, joista kaksi puheenjohtajiksi. Akavan alueverkostojen jäseniksi nimettiin yhteensä 12 

Akavan Erityisalojen jäsentä. Lähes kaikki Akavan Erityisalojen alueyhdyshenkilöt päätyivät edustamaan 

liittoamme Akavan aluevaikuttamisen verkostoihin.    
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Alueyhdyshenkilöille kohdennettu seminaariviikonloppu järjestettiin Viking Gracella 14.-15.10. Seminaarissa 

esiteltiin Akavan Erityisalojen ja Akavan edunvalvonnan ajankohtaisasiat ja keskusteltiin parhaiksi koetuista 

toimintatavoista. Uuden toiminnanohjausjärjestelmän mukanaan tuomiin etuihin tutustuttiin ja pohdittiin 

vapaaehtoisten motivoinnin kulmakiviä.  Myös Akavan aluejohtoryhmien ja alueverkostojen toiminnasta sekä 

vuoden 2016 koulutuskalenterista jaettiin tietoa. Ennakkotehtävän avulla työstettiin uudet päivitykset 

aluetoiminnan ohjesääntöön ja mietittiin parhaita käytäntöjä viestinnässä ja tapahtumamarkkinoinnissa. 

Liitto jatkoi edelleen jäsenenä PPOTTY, Pohjois-Pohjanmaan omatoimisen työllistymisen yhdistys ry:ssa ja 

VOTTY, Varsinais-Suomen omatoimisen työllistymisen yhdistys ry:n, kannatusjäsenenä. Kumpikin yhdistys 

tukee korkeakoulutettujen omatoimista työllistymistä eri palveluillaan. OTTY, Uudenmaan omaehtoisen 

työllistymisen tuki ry:n jäsenyydestä neuvoteltiin tiiviisti vuoden 2016 aikana ja vuoden lopussa OTTY ry:n 

syyskokous päätti Akavan Erityisalojen jäsenyydestä vuoden 2017 alusta alkaen. 

 

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 2016 yhteensä 41 jäsenkoulutustilaisuutta ympäri 

Suomen, joista viisi jouduttiin perumaan. Koulutuksiin osallistui yhteensä 1486 jäsentä. Koulutuskalenteri 

suunniteltiin koko vuodeksi. Suunnittelun apuna käytettiin mm. koulutuspalautteita, jäsenkyselyä sekä 

jäsenyhdistyksiltä saatuja toiveita. Ilmoittautumiset hoidettiin jäsenkanavan kautta.  

Vuoden 2016 koulutusaiheet painottuivat selkeästi ammattitaidon ja työelämässä viihtymisen lisäämiseen. 

Koulutuksissa keskityttiin muun muassa työnhaun eri vaiheisiin sosiaalisen median kautta, urasuunnitteluun 

ja oman maineen rakentamiseen. Projektityöskentely, esiintymistaidot, kouluttajana toimiminen ja yrittäjyys 

olivat myös hyvin edustettuina koulutuskalenterissa ja jaksamiseen, työelämän onnellisuuteen ja itsensä 

johtamiseen keskityttiin osassa koulutuksia. Akavan Erityisalojen omat lakimiehet kouluttivat epäasiallisen 

kohtelun, työaikojen, ylikuormituksen, palkkauksen ja työsopimuksen aihealueista. Muut koulutukset 

hoidettiin liiton yhteistyökumppaneiden kanssa. Ammatinharjoittajille suunnattiin verotukseen, 

taloushallintoon sekä julkisiin hankintoihin liittyviä koulutuksia ja eri sektorit vastasivat omista 

luottamusmieskoulutuksistaan. Osa jäsenkoulutuksista (yhteensä 10 kpl) järjestettiin webinaareina, jolloin 

saavutettiin selviä kustannussäästöjä.  

Koulutuksista tiedotettiin Yhteenveto-lehdessä, nettisivuilla, sähköisissä uutiskirjeissä, sosiaalisessa 

mediassa, erityistilanteissa henkilökohtaisilla sähköpostiviesteillä, jäsenyhdistysten tiedotteissa sekä Akava-

yhteisössä. 

Koulutustoimintaa kehitettiin aktiivisesti saatujen palautteiden ja jäsenkyselyjen pohjalta. Kerättyjen 

palautteiden perusteella voidaan todeta, että Akavan Erityisalojen järjestämät jäsenkoulutukset täyttivät 

jäsenten odotukset. 

 
Vuoden 2016 aikana nuorten ääntä saatiin entistä vahvemmin kuuluviin Akavan Erityisaloissa, kun 

hallituksen alainen opiskelijatoimikunta aloitti toimintansa. Opiskelijatoimikunta kokoontui neljä kertaa 

vuoden aikana, joista kaksi kertaa oli opiskelijoille avoimia miniseminaareja. Opiskelijatoimikunnan työn 

myötä Akavan Erityisalojen hallitukseen tuli puhe- ja läsnäolo-oikeudella opiskelijaedustaja. 

Vuoden aikana pidettiin ensimmäistä kertaa Vuoden harjoittelupaikat -kampanja, jonka tavoitteena oli palkita 

kaksi hyvää harjoittelupaikkaa sekä tiedottaa opiskelijoita hyvien harjoitteluiden käytännöistä. 

Harjoittelupaikkailmoituksia tuli vuoden aikana yli 30 kappaletta ja kampanja sai opiskelijoilta hyvää 

palautetta. 
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Akavan ja sen muiden jäsenjärjestöjen kanssa tehtiin yhteistyötä Akavan opiskelijoiden valtuuskunnassa, 

jossa Akavan Erityisaloja edustivat opiskelijatoimikunnan puheenjohtaja sekä opiskelija- ja nuorisoasiamies. 

Lisäksi opiskelija- ja nuorisoasiamies teki yhteistyötä Akavan kanssa osallistumalla akavalaisten 

opiskelijavastaavien verkostoon.  

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 yli 30 

korkeakouluvierailua eri puolilla Suomea. Lisäksi Akavan Erityisalat osallistui eri koulutus- ja 

opiskelijamessuille yksin ja myös yhdessä Akavan kanssa.  

Opiskelijoille ja työuransa alussa oleville nuorille jäsenille järjestettiin kaksi jäsenkoulutusta vuoden aikana. 

Aiheina olivat oman osaamisen tunnistaminen sekä LinkedInin käyttö työnhaussa. Koulutukset järjestettiin 

webinaareina, jotka tallennettiin jäsensivustolle, jotta entistä useampi pääsi hyödyntämään koulutuksia 

jäsenetunaan.  

Vuoden aikana päivitettiin olemassa olevaa materiaalia sekä tehtiin paljon uutta materiaalia opiskelija- ja 

nuorisotoimintaan. Opiskelija- ja nuorisoasiamies teetti yhdessä markkinointipäällikön kanssa työhaastattelu-

, työsopimus-, sekä jäsenedut euroina -kortit. Lisäksi tehtiin ja julkaistiin Työuran alkuun -opas. Uusien 

materiaalien lisäksi jatkettiin kuukausittaista Superlahjakortin arvontaa 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 artikkeleita ajankohtaisista teemoista, kuten 

työhön perehdyttämisestä, työharjoitteluista sekä nuorten asemasta yhteiskunnassa. 

 

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

asiointi, päätettiin syksyllä 2014 uudistaa kokonaisuudessaan. Vaatimusmäärittely tehtiin keväällä 2015 

järjestelmätoimittaja Attidon kanssa. Vuoden 2016 aikana järjestettiin useita työpajoja, jossa tarkennettiin 

määrittelyjä. Projektin ohjausryhmä kokoontui projektisuunnitelman mukaisesti ja teki tarpeen mukaan 

päätöksiä/linjauksia. Alkuperäinen käyttöönottoaika piti olla 31.12.2016 mutta palvelutoimittajasta johtuvista 

syistä käyttöönotto siirrettiin huhtikuulle 2017.  

Yksi uuden toiminnanohjausjärjestelmän tärkeimmistä tehtävistä on jäsenpalvelun parantaminen ja 

tehostaminen. Manuaalisen työn vähentämisen myötä resursseja kohdennetaan tarkemmin mm. jäsenpitoon 

ja jäsenten henkilökohtaiseen kontaktointiin.  

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. 

 

Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erko maksoi vuonna 2016 jäsenkunnalle työttömyyspäivärahaa, 

koulutustukea, vuorottelukorvausta yhteensä 30 468 255 euroa. Yhteensä etuuksia maksettiin 3 827 

jäsenelle vuoden aikana. 

 

Jäsenyyteen liittyvien ostoetujen hankinta on ollut keskitettynä Jäsenedut.fi -palveluun. Akavan Erityisalat on 
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tukenut sen toimintaa palvelua markkinoimalla. Palvelun epävakauden takia yhteistyöstä päätettiin luopua, 

mutta jäsenet voivat edelleen käyttää palvelua. Akavan järjestötoimikunta ja A-lomat ry päättivät yhdessä 

perustaa akavalaisen jäsenetuja ja -palveluja tuottavan palvelun. Palvelu toteutetaan A-lomien kautta. 

Akavan Erityisalat osallistui aktiivisesti projektiin ja pääsi siten vaikuttamaan palvelun sisältöön ja 

kustannuksiin. Uusi palvelu otetaan käyttöön toukokuussa 2017. Akavan Erityisalat on A-lomat ry:n jäsen 

eikä uusi palvelu nosta jäsenmaksua. 

A-lomat ry päätti, ettei se jatka Palkansaajien hyvinvointi ja terveys PHT ry:n jäsenenä sopimuskauden 

päättyessä vuoteen 2016. Koska PHT ry:n toiminta on RAY:n rahoittamaa, voivat jäsenet edelleen anoa 

hyvinvointijaksoja.  

Jäsenetuihin kuuluva vapaa-ajan matkustaja- ja tapaturvavakuutus on vakuutusyhtiö Turvassa. Turvan 

asiakastyytyväisyys on ollut erittäin korkealla tasolla. Turvan kanssa pidetään säännöllisiä 

kehityspalavereita. Vakuutuskorttina toimiva jäsenkortti lähetettiin joulukuun Yhteenveto-lehden mukana ja 

siinä ei ole enää voimassaoloaikaa. Kortti uusitaan vain, jos jäsenetuihin tulee muutoksia. Liiton vastuu- ja 

oikeusturvavakuutus on If Vahinkovakuutusyhtiössä. Vuonna 2016 tästä vakuutuksesta maksettiin 

korvauksia 11 vahinkotapauksesta yhteensä 74 967,00 euroa. 

 

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.  

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

Kilpailutuksen jälkeen hallitus päätti jatkaa yhteistyötä UpPartnersin kanssa 2017 – 2019.  

Palvelu uudistuu siten, että jäsenet voivat jäsensivustolla katsoa työnhakuun ja työelämään liittyviä 

valmennusvideoita. Uudessa sopimuksessa tarkennettiin urapalvelujen käytännön pelisääntöjä, jotta kaikille 

jäsenille taataan tasa-arvoinen mahdollisuus palvelun käyttöön.  

Saatu jäsenpalaute vuonna 2016 on ollut erittäin positiivista ja palautteiden keskiarvo on ollut 4,6 (asteikko 

1-5 josta paras 5; vastausprosentti 42) 

Palvelun käyttöä seurataan aktiivisesti ja tarpeen mukaan palvelun markkinointia lisätään. 

Akavan Erityisalat neuvotteli toimintavuoden aikana Omaehtoisen työllistymisen tuki OTTY ry:n 

jäsenyydestä. OTTY päätti liiton jäsenyydestä vuoden 2017 alusta lukien. OTTY:n, VOTTY:n (Varsinais-

Suomen omatoimisen työllistymisen tuki ry) ja POTTY:n (Pohjois-Pohjanmaan omatoimisen työllistymisen 

tuki PPOTTY ry) jäsenyydet sekä yhteistyö Monsterin kanssa tukee jäsenten ura- ja työelämäpalveluja. 

 

Toimintavuonna kariutui uutta keskusjärjestöä koskeva hanke eli suunnitelma SAK:n ja STTK:n 

yhdistymisestä. Samalla jäsenkilpailu eri keskusjärjestöjen välillä kiristyi edelleen. Keskusjärjestö Akavaan 

siirtyi uusia ryhmiä, fysioterapeutit ja poliisit.  

Akavan Erityisalojen jäsenmäärä oli vuoden 2016 lopussa 26 581, joista opiskelijajäseniä oli 4 579.  Suomen 

Toimintaterapeuttiliiton irtoaminen liitosta toimintavuoden keväällä vähensi jäsenmäärää 2 589 jäsenellä. 

Tämän vaikutus poisluettuna liiton jäsenmäärä kasvoi 456 jäsenellä ja Akavan Erityisalat on edelleen 

Akavan kuudenneksi suurin jäsenliitto.  
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Jäsenkunnan profiilissa ei muilta osin tapahtunut suuria muutoksia. Jäsenistöstä 82,3 % oli naisia (83,5 % 

vuonna 2015). Jäsenistöstä 43 % asuu Uudellamaalla. Työssäkäyvistä jäsenistä työskenteli yksityisellä 

sektorilla yrityksissä 40 %, järjestöissä 8 %, yliopistoissa 5 %, kuntasektorilla 26 %, valtiolla 15 %, 

seurakunnissa 1 % ja Avaintessiä noudattavien työantajien palveluksessa 2 %. Ammatinharjoittajajäseniä oli 

3 %.   

 

 

Yhteistoiminta-asiakirjan mukaisesti järjestö- ja edunvalvontaverkosto kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. 

Tapaamisissa keskusteltiin ajankohtaisista asioista. Osa tapaamisista oli teemoitettu. Esim. joulukuussa 

käytiin läpi uutta jäsenyhdistysten sähköistä asiointia ja siihen liittyviä tarpeita. 

Jäsenyhdistyksistä pitkään passiivisena ollut Merenkulkuopistojen opettajainyhdistys ry aktivoitui oltuaan 

Patentti- ja rekisterihallitus PRH:n poistuvien yhdistysten listalla.  

 

Akavan Erityisalojen toimistossa työskenteli vuonna 2016 keskimäärin 25 toimihenkilöä. 

Vuonna 2016 Akavan Erityisalojen toimistossa työyhteisön hyvinvointia hoidettiin johtamisen, esimiestyön ja 

työyhteisön yhteistoiminnan edistämisen kautta.    

Yhteistoimintaneuvottelukunta, jossa on johdon ja henkilöstön edustus, jatkoi työtään. Vuoden 2016 aikana 
aloitti myös työsuojelutoimikunta, joka huolehtii työsuojelua koskevista asioista.  
Toimiston johtoryhmä kokoontui säännöllisesti.  

Toimistossa on päivitetty henkilöstön käsikirjaa mm. tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman, henkilöstö- 

ja koulutussuunnitelman osalta sekä varhaisen tuen mallin ja päihdeohjelman osalta. Toimistoon laadittiin 

myös työsuojelun toimintaohjelma. Toimistossa otettiin käyttöön lepohuone.   

Henkilöstölle pidettiin vuotuiset kehityskeskustelut, joista koostettiin yhteenveto. Työyhteisö toteutti kaksi 

virkistyspäivää, joista toinen oli koulutuspainotteinen.  

Toimistossa toteutettiin myös tiimirajat ylittäviä keskusteluja hyödyntävä Kysy työstä (vol. 3) –projekti. Sen 

tarkoitus oli kerätä ideoita, aloitteita ja koostaa tietoa henkilöstöltä Akavan Erityisalojen liittostrategian ja 

arvojen toiminnallistamiseksi osaksi omaa työtä ja toimenkuvaa. Teemana oli palvelun kehittäminen 

asiakasnäkökulmasta ja Suomi 100 vuotta.  

Työterveyshuollon sopimus kilpailutettiin. Työterveyspalvelun tuottajana jatkaa Mehiläinen.  

 

Akavan Erityisalojen kevätliittokokous pidettiin 11.4. ja syysliittokokous 19.11. Helsingissä. Molempien 

kokousten yhteydessä oli myös seminaariosuus luottamushallinnolle.  

Liiton hallituksella oli toimintavuonna kymmenen kokousta, joista yksi oli sähköpostikokous ja yhden 

kokouksen yhteydessä hallituksen vuotuinen seminaari. Hallituksen esittelijänä toimi toiminnanjohtaja ja 

sihteerinä työmarkkinalakimies. 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 sekä 
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neuvottelujärjestöissä JUKOssa ja YTN:ssä ja edunvalvontajärjestö Entre - Akavan yrittäjät ja 

itsensätyöllistäjät ry:ssä. (Järjestön nimi helmikuuhun 2017 asti oli Akavan yrittäjät ja itsensätyöllistäjät ry.) 

Liiton työvaliokunta piti toimintavuoden aikana kuusi kokousta, joista yksi oli seminaarikokous. 

Työvaliokunnan esittelijänä ja sihteerinä toimi toiminnanjohtaja.  

 

 

Akavan Erityisaloissa haasteena on suhteellisesti korkea vuosittainen eronneiden ja erotettujen jäsenten 

määrä. Kevään 2016 aikana jäsenmarkkinointia ja erityisesti jäsenpitoa tehostettiin yhteistyössä Suomen 

Järjestömarkkinointi Oy:n kanssa. Yhteistyökumppanin toimesta kontaktoitiin puhelimitse kaikki 

valmistumassa olevat ja lähiaikoina valmistuvat opiskelijajäsenet, ja heidän tietonsa päivitettiin. 

Kevään aikana myös Akavan Erityisalojen omat jäsensihteerit kontaktoivat  nk. rästitettäviä  ja erottamisuhan 

alaisiksi päätyneitä jäseniä.  

Edellä mainitut puhelinpalvelukokeilut tehtiin ensimmäistä kertaa ja tulokset olivat rohkaisevia, sillä 

esimerkiksi jäsensihteereiden tavoittamista henkilöistä noin 50 % päätti säilyttää jäsenyytensä liitossa.  

Vastaava puhelinkontaktointi on käytössä myös useissa muissa ammattiliitoissa (mm. TRAL, TEK), ja sen 

jatkamista uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton jälkeen on pidettävä järkevänä myös Akavan 

Erityisaloissa. 

Vuoden 2015 ja 2016 vertailu 

Eronneita/erotettuja: 

 vuonna 2015 yhteensä 1905 kpl 

 vuonna 2016 yhteensä 1757 kpl (huom! Lukemasta poistettu Suomen Toimintaterapeuttilitto) 
= eronneiden/erotettujen määrä viime vuonna 148 kpl vähemmän kuin vuonna 2015. 

Liittyneitä: 

 vuonna 2015 yhteensä 2007 kpl 

 vuonna 2016 yhteensä 2177 kpl 
= liittyneitä viime vuonna 170 kpl enemmän kuin vuonna 2015.  

Kokonaisuutta verrattaessa vuonna 2015 eronneiden/erotettujen ja liittyneiden määrässä oltiin lähes 

samoissa lukemissa, 102 jäsentä plussan puolella. Nyt suhdeluku näyttää paremmalta vuoden 2016 osalta, 

liittyneitä on 420 kpl enemmän kuin eronneita/erotettuja. 

Markkinoinnin saralla keskityttiin valikoituihin toimenpiteisiin ensisijaisesti omissa kanavissa. MGM (member 

ger member) -jäsensuositteluohjelman merkitys rekrytoinnissa on ollut viime vuosina nouseva. Vuonna 2016 

MGM:n kautta saatiin 342 uutta jäsentä (vrt. vuonna 2015/309 jäsentä, vuonna 2014/299 jäsentä). 

Jäsensuositteluohjelmaa vahvistettiin lisäämällä palkintovalikoimaan 100 euron Superlahjakortti niille, jotka 

tuovat kalenterivuoden kuluessa 5 uutta jäsentä AE-yhteisöön. Muilta osin MGM-kannustimet eli lahjakortit ja 

lehtien vuosikertapalkinnot pidettiin entisellään.  

Myös yhteistyökumppaneina jatkoivat jo vakiintuneet Suomen luonnonsuojeluliitto (uhanalaisen 

saimaannorpan suojelu) ja HelsinkiMissio (yksinäisiä vanhuksia palveleva Aamukorva-puhelin), joille 
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lahjoitetaan yksi euro jokaisesta uudesta jäsenestä; vuoden aikana kertynyt summa jaetaan tasan em. 

toimijoiden kesken. 

Tehostettuja jäsenkampanjoita toteutettiin kesällä, koulujen alkamisaikaan syksyllä sekä loppuvuoden ja 

vuodenvaihteen aikana. Vuoden lopun kampanjassa (marraskuu 2016-tammikuu 2017) palkintoina arvottiin 

3 kappaletta 1000 euron matkalahjakortteja kaikkien uusien jäsenten ja jäsenyyden suosittelijoiden kesken. 

Jäsenyhdistyksiltä saadun palautteen mukaan ko. kampanja on erittäin hyvin toimiva rekrytoinnin työkalu.  

Kesäkausi on perinteisesti hyvin hiljaista liittymis- ja rekrytointikautta, joten kyseisen ajankohdan 

aktivoimiseksi toteutettiin ensimmäistä kertaa oma kesäkampanja kesä-elokuun aikana. ”Kesäjopo”-

kampanjassa arvottiin kaksi kotimaista Jopo-polkupyörää jäsenyyden suosittelijoiden ja uusien jäsenten 

kesken. Kampanjalla oli vaikutusta kesän jäsenmäärätuloksiin: vuonna 2015 kesän (kesä-elokuu) uusien 

jäsenten määrä oli 267, nyt 331 eli 67 jäsentä enemmän. Syyskauden alku on aktiivista jäsenhankinta- ja 

liittymisaikaa, ja elo-syyskuun kampanjassa uusien jäsenten ja suosittelijoiden kesken arvontapalkintoina 

olivat vuorossa iPad Mini -tabletit. Lisäksi uusien opiskelijajäsenten kesken arvottiin kuukausittain 100 euron 

lahjakortti. 

Akavan Erityisalat jatkoi Google AdWords -mainontaa hakukonelöydettävyyden varmistamiseksi, ja tällä 

saralla mainontaa tehostettiin touko-, syys-, marras- ja joulukuussa. Digitaalisissa kanavissa hyödynnettiin 

lisäksi Facebook-mainontaa ja printtipuolella mainostettiin keskeisissä yliopisto- ja 

ammattikorkeakoulukalentereissa. 

Vuoden lopussa tehtiin yhteistyössä viestintätoimisto Zeeland Familyn kanssa uusi, opiskelijakohderyhmälle 

suunnattu esittelyvideo ”Varaudu parempaan – jo opiskeluaikana”. Video kertoo tiivistetyssä muodossa 

Akavan Erityisalojen ydinpalveluista opiskelijoille ja on tarkoitettu hyödynnettäväksi erityisesti 

oppilaitosvierailujen yhteydessä.  

 

Sähköisen uutiskirjeen käyttö lisääntyi toimintavuonna edelleen. Kuukausittaisen koko jäsenistölle lähtevän 

uutiskirjeen lisäksi opiskelijoille, ammatinharjoittajajäsenistölle ja järjestösektorin jäsenistölle lähti omat 

uutiskirjeensä.  

Uutiskirjeen alueittaisesti räätälöinnistä luovuttiin toimintavuoden joulukuussa, josta alkaen 

jäsenkoulutuksista alettiin tiedottaa omilla uutiskirjeillä.   

Uutiskirje on jäsenistön mielestä liiton tärkein viestintäkanava. Näin arvioi kevään 

palvelutyytyväisyystutkimuksessa 64 % jäsenistöstä. Uutiskirjettä arvioi lukevansa usein 53 % ja silloin 

tällöin 43 % jäsenistä. 

Uutiskirjeissä käytettävä työkalu vaihdettiin toimintavuoden syksyllä suomalaiseen Creamaileriin. 

Uudistukseen vaikutti erityisesti Creamailerin kirjepohjan suurempi muunneltavuus, toimitusvarmuus ja 

integrointimahdollisuus tulevaan toiminnanohjausjärjestelmään. Creamailer-työkalu oli jo aiemmin otettu 

käyttöön digitaalisissa jäsensuositteluviesteissä. 

  



25 
 

Uutiskirjeiden lähetysmääriä vuonna 2016 

Raportointi alkaa elokuusta 2016, jolloin Akavan Erityisalat vaihtoi uutiskirjetyökalun toimittajaa.  

 Erilaisia uutiskirjeitä, kutsuja 
tai muita viestejä 

Vastaanottajia 

Elokuu 18 23 149 

Syyskuu 18 30 805 
Lokakuu 21 41 313 

Marraskuu 25 48 753 

Joulukuu 11 80 474 
YHTEENSÄ 93 224 494 

 

Sosiaalisen median käyttöä käyttöä esimerkiksi tapahtumaviestinnässä ja vaikuttamisviestinnässä lisättiin 

systemaattisesti. Somettamiseen järjestettiin sisäistä koulutusta, ja somettajien piiriä laajennettiin. 

Facebookin, Twitteriin ja Instagramin kävijämäärät kasvoivat tasaisesti vuoden aikana.   

Liiton jäsenlehti Yhteenveto ilmestyi neljä kertaa printti- ja verkkolehtenä. Lehden sisältöjä jaettiin entistä 

aktiivisemmin sosiaalisessa mediassa. Lehdessä käsiteltiin ajankohtaisten työmarkkina-aiheiden lisäksi 

laajasti liiton edunvalvonnan kärkiteemoja, uutta työtä ja tasa-arvokysymyksiä.  

Yhdistyksistä Specia, KAJ, SURE. MAL ja Nuoli hyödynsivät mahdollisuutta jakaa omaa lehteä Yhteenvedon 

mukana. MAL myös hyödynsi lehtijakelua jakamalla kalenterin kaikille jäsenilleen lehden mukana.  

Yhteenveto-lehti on palvelutyytyväisyystutkimuksen mukaan toiseksi tärkein jäsenviestinnän kanava. Noin 40 

% jäsenistä arvioi lukevansa lehteä usein ja 46 % silloin tällöin.  

Suuri osa sopimusaloittaisesta viestinnästä hoidettiin yhteistyössä muiden akavalaisten liittojen kanssa. 

Kuntajäsenille tiedotettiin Kuntatiimi-tiedotteella, joka ilmestyy myös ruotsiksi. Kuntatiimi toimitetaan Akavan 

Erityisaloissa. Valtiosektorin jäsenille tiedotettiin Keppi ja porkkana -tiedotteella ja yliopistosektorin jäsenille 

Yliote-tiedotteella. YTN:ssä vastuullamme oli järjestöalan viestintä, ja JUKOssa toimimme kuntasektorin 

neuvotteluviestinnän tukena. 

Akavan Erityisalojen verkkosivustoa uudistettiin Jäsenyhdistykset-sivun osalta siten, että jäsenyhdistysten 

esittely ja löydettävyys tehostuivat. Sivusta tehtiin myös visuaalisesti houkuttelevamman näköinen. Pelkän 

nimilistauksen sijasta jäsenyhdistykset esittäytyvät nyt logoillaan ja helppokäyttöisten pop up -esittelyiden 

kautta. Myös verkkosivuston etusivua hyödynnettiin entistä aktiivisemmin tiheämpien kuvavaihdosten ja 

ajankohtaisin aiheisiin kytkeytyvien linkitysten avulla (mm. vaikuttamis- ja jäsenhankintakampanjat). 

Vuoden suurin projekti esite- ja opastuotannossa oli ”Itsenäisen ammatinharjoittajan ja yrittäjän oppaan” 

uudistaminen sekä visuaalisesti että tekstisisällön osalta. Lisäksi toteutettiin erityisesti opiskelijoita ja 

vastavalmistuneita varten ”Opas työuran alkuun” ja uusia infokortteja jäsenrekrytoinnin ja -viestinnän tueksi: 

”Mitä työsopimuksessa pitää lukea?”, ”Paljonko jäsenetusi ovat euroina?” ja Työhaastattelu tiedossa?” 

 

Akavan Erityisalojen sisäistä viestintää hoidettiin joka kuukausi ilmestyvällä aktiivien uutiskirjeellä ja siitä 

henkilöstöedustajille räätälöidyllä uutiskirjeellä. Toinen keskeinen kanava oli liiton Intranet. Viestinnän 

kehittämiseksi liiton viestintätiimi käynnisti syksyllä jäsenyhdistystapaamiset, joita järjestettiin kahdeksan 

jäsenyhdistyksen kanssa. Tapaamiset jatkuvat vuonna 2017.  

 

Liittokokousten ja syksyn työmarkkinaseminaarin ja henkilöstöedustajien seminaarin lisäksi vuoden isoimpia 
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tilaisuuksia olivat valtion jäsenpäivä ”Uuden ajan virkamies” maaliskuussa ja huhtikuinen yksityisen sektorin 

Inspiraatiopäivä ”Nuotiton työelämä”.  

Tammikuussa liitto osallistui ensimmäistä kertaa järjestettyyn Menestyvät järjestöt -tapahtumaan 

Helsingissä. Tapahtuman yhteydessä julkistettiin työmarkkinatutkimuksen järjestösektoria koskevia tuloksia 

ja annettiin kannanotto ”Järjestöt tarvitsevat henkilöstöedustajia”.   

Toukokuussa Akavan Erityisalat oli mukana kehitysyhteistyön kattojärjestö Kepan organisoimassa ”Maailma 

kylässä” -festivaalissa yhteistyössä SASKin ja muiden akavalaisten liittojen kanssa. Akavan Erityisalojen 

osaston pääteemana oli korruptio ja sen vaikutus erityisesti köyhempien ihmisten elämään eri puolilla 

maailmaa.  

Heinäkuussa Akavan Erityisalat ja jäsenjärjestö Viesti osallistuivat SuomiAreenaan keskustelulla ”Totuus 

uhattuna – miten journalistista tuli lobbari?” Porin Puuvillan kauppakeskuksessa järjestetty Peter Nymanin 

juontama tilaisuus oli suuri yleisömenestys. SuomiAreenassa AE oli kahtena päivänä esittäytymässä myös 

Kansalaistorilla yhdessä Viestin kanssa.  

Syyskuussa Akavan Erityisalat osallistui jäsenyhdistys Kumulan kanssa kaksipäiväisille Kuntamarkkinoille 

Helsingissä. Tilaisuudessa järjestetyssä tietoiskuseminaarissa julkistettiin tulevaisuuden kunnan tehtäviä ja 

henkilöstön osaamistarpeita koskevan jäsentutkimuksen tulokset teemalla Kulttuuri ja hallinto kuntien 

elinvoimatekijöiksi.  

Lokakuussa, YK:n päivänä osallistuimme muiden akavalaisten liittojen kanssa Syyrian sodan vastaiseen 

mielenilmaukseen, Save Syria -rauhanmarssiin.   

Syksyllä jäsentapahtumien yleisösuosikki Kirjallinen ilta järjestettiin nyt kolmannen kerran. Ilta 

houkutteli Bonnier Booksin myymälään jälleen satoja jäseniä ystävineen. Illan kirjailijavieraina kuultiin mm. 

presidentti Kekkosen elämästä kirjoittanutta Maarit Tyrkköä sekä Tyko Sallisen elämäkerran koonnutta Tuula 

Karjalaista. 

Huhtikuussa 2016 perustetun Entre – Akavan yrittäjät ja itsensätyöllistäjät ry:n (Entre-nimi otettiin käyttöön 

helmikuussa 2017) puheenjohtajuuden myötä myös järjestön viestintää hoidetaan pääasiassa Akavan 

Erityisaloissa. Toimintavuonna uudelle järjestölle laadittiin viestintästrategia, luotiin uusi ilme ja suunniteltiin 

viestintäkanavat. Uuden edunvalvontajärjestön aktiivinen viestintä käynnistyi alkuvuonna 2017.    

Loppuvuonna käynnistettiin kolmen, pääasiassa vuonna 2017 toteutettavan liiton oman kampanjan 

suunnittelu ja materiaalien tuotanto. Näitä olivat Suomen 100-vuotisjuhlavuoteen liittyvät 100 jäsentä ja 

Tasa-arvolähettiläs sekä kevään kuntavaalivaikuttamiseen liittyvä Elämäsi kuntaan -kampanja. Tasa-

arvolähettiläs on osa Naisjärjestöjen keskusliiton ja Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan 100 tasa-arvotekoa 

hanketta. Hanke käynnistyi näyttävästi joulukuussa Helsingissä avaustilaisuudella, johon osallistuimme.  

Vuoden aikana Akavan Erityisalat tuki omissa kanavissaan (jäsenlehti, verkkosivut, some-kanavat) myös 

Akavan ”Neuro” ja ”AkavaAsia” -kampanjoita. Ensimmäinen nosti esille vaatimusta sukupuolten välisestä 

palkkatasa-arvosta, ja jälkimmäinen keskittyi Akavan yleisen tunnettuuden vahvistamiseen ja brändin 

kirkastamiseen. Yksi AkavaAsian kampanjakasvoista oli Akavan Erityisalojen jäsen Jukka Helin.  

Akavan Erityisalat panosti toimintavuonna sekä yksin että yhdessä jäsenyhdistysten kanssa toteutettuihin 

kannanottoihin ja lausuntoihin. Kannanottoja tehtiin 26 vuoden 2016 aikana.  

Kannanottoja ja mediatiedotteita 2016 

9.12. Akavan Erityisalat: Uuden työaikalain on suojeltava 24/7-kulttuurilta 
8.12. Akavan Erityisalat ja Nuoli: Ainoaa ruotsinkielistä yhteisöpedagogi-koulutusta ei saa lakkauttaa 
2.12. Akavan Erityisalat mukaan 100 tasa-arvotekoa -hankkeeseen 
25.11. Akavan Erityisalat, Aito HSO ry ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulu: Assistentit tekevät jo ”uusia töitä” 
(HS/yleisönosasto) 
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19.11. Akavan Erityisalat: Maarit Helén jatkaa Akavan Erityisalojen puheenjohtajana 
10.11. Akavan Erityisalat, TAKU ja MAL: Rahoituslain muutos leikkaisi lyhytnäköisesti kulttuurilta, museoilta 
ja vapaalta sivistystyöltä 
20.9. Akavan Erityisalat paheksuu "järjestösodan" lietsomista 
14.9. Akavan Erityisalat ja Kumula: Kulttuuri ja hallinto elinvoimatekijöiksi 
8.9. Akavan Erityisalat: Hylkäsikö Helsingin yliopisto opiskelijat? (HS/yleisönosasto) 
2.9. Akavan Erityisalat ja Nuoli: Etsivä nuorisotyö ja työpajat tarvitsevat rahoituksensa 
31.8. Akavan Erityisalat: Työttömälle kannustusta, koulutuksen lisäleikkaukset peruttava 
24.8. Akavan Erityisalat: Työttömän yliopisto-opinnot sallittava 
19.8. Akavan Erityisalat ja Kumula: Kirjastoalan AMK-opintoja ei pidä leikata 
11.8. Akavan Erityisalat ja MAL: Hallitus aikoo leikata museoiden nousukiidon 
10.6. Akavan Erityisalat paheksuu humanistikoulutuksen leikkauksia 
10.6. Akavan Erityisalat: Työelämän tasa-arvotyön resurssit saatava kuntoon tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuusvaltuutettujen yhdistämistä suunniteltaessa 
11.6. Akavan Erityisalat: Onko humanistikoulutus vapaassa pudotuksessa? (HS/yleisönosasto)  
8.6. Akavan Erityisalat: Silpputyö on vihdoin ay-liikkeen agendalla 
31.5. Akavan Erityisalat ja Museoalan ammattiliitto: Yksityiselle museoalalle kikyn mukainen neuvottelutulos 
13.5. Akavan Erityisalat ja Specia: Oulun yliopiston kasvatustieteiden kanditutkintoa ei saa lakkauttaa 
27.4. Akavan Erityisalat ja Viesti: Viestinnän harjoittelijoita työskentelee jopa palkatta - opintolainaa otettu 
harjoittelua varten 
18.4. Akavan Erityisalat: Ilmaiset työnäytteet askel kohti halpamarkkinoita? 
14.4. Akavan Erityisalat ja Museoalan ammattiliitto: Museoalan kesäpalkoissa törkeitä rimanalituksia – 
hyviäkin esimerkkejä löytyy 
29.3. Akavan Erityisalat ja Suomen Journalistiliitto: Freelancereille maksettava av-käännösalan tessin 
mukaisesti 
4.2. Akavan Erityisalat: Järjestöt tarvitsevat henkilöstöedustajia   
14.1. Akavan Erityisalat: Yliopistohallinnon häikäilemätön alasajo vaarantaa opetuksen ja tutkimuksen 
 

 

 

Toiminta-ajatus 

Akavan Erityisalat AE ry (AE) on kulttuurin ja hallinnon sekä viestinnän ja hyvinvoinnin aloilla asiantuntija- ja 

esimiestehtävissä toimivien ammattiliitto ja palvelujärjestö, joka ajaa jäsentensä etuja työmarkkina- ja 

yhteiskuntapoliittisissa kysymyksissä.  

Akavan Erityisalojen tarkoituksena on 23 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 2016 keskimäärin kaksikymmentäviisi (25) 

työntekijää. 

Toimintavuosi 2016 

Toimintavuoden alijäämä oli kokonaisuudessaan 182 712,63 euroa (vuonna 2015 alijäämä oli 242 505,15 

euroa). Kokonaisjäsenmaksutulo oli kaiken kaikkiaan noin 8 276 000 euroa (8 615 000 euroa). Se laski 

edelliseen vuoteen verrattuna noin 3,9 prosenttia. Kokonaistuotoista tilitettiin jäsenjärjestöille noin 2 495 000 

euroa (2 711 000 euroa), mikä on noin 30 prosenttia (31 prosenttia) kokonaisjäsenmaksutulosta. 

Erityiskoulutettujen työttömyyskassalle (ERKO) tilitettiin noin 2 117 000 euroa (2 218 000 euroa). Liiton 

jäsenmaksutuotoksi muodostui noin 3 664 000 euroa (3 685 000 euroa). Talousarvioon jäsenmaksutuotoksi 
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oli arvioitu 3 852 000 euroa, joten talousarvio jäi saavuttamatta lähes viidellä prosentilla. 

Kokonaisjäsenmaksutuloon, jäsenjärjestöjen osuuteen, ERKOn maksuihin ja jäsenmaksutuottoon vaikutti 

erityisen paljon Suomen Toimintaterapeuttiliiton ero (1.2.2016) Akavan Erityisaloista. 

Varsinaisen toiminnan kulut olivat kokonaisuudessaan noin 3 928 000 euroa (4 072 000 euroa). Edelliseen 

vuoteen verrattuna kulut laskivat 3,5 prosenttia. Talousarviossa kulujen määräksi arvioitiin 4 161 300 euroa, 

joten varsinaisten toiminnan kulut alittuivat noin 5,6 prosentilla (noin 233 000 eurolla) syysliittokokouksen 

2015 hyväksymään talousarvioon verrattuna.  

Sijoitus- ja rahoitustoiminnan nettotuotot olivat noin 263 000 euroa, joka talousarvioon verrattuna oli noin 67 

000 euroa arvioitua suurempi. Edellisen vuoden sijoitus- ja rahoitustoiminnan nettotuotot olivat kaikkiaan 

noin 327 000 euroa.  

Vuonna 2016 palkkojen yhteismäärä oli noin 1 499 000 euroa (1 490 000 euroa). Palkkaa maksettiin 

keskimäärin 25 (25) henkilölle. Talousarviossa palkkojen yhteismääräksi oli arvioitu 1 479 500 euroa.  

Liiton jäsenyhdistysten kokonaisjäsenmäärä oli vuoden lopussa 26 581 (28 719) jäsentä, mikä merkitsi noin 

7,4 prosentin pienentymistä edellisvuoteen. Maksavien jäsenten määrä oli vuoden lopussa 20 508 (22 387). 

Jäsenmäärän laskun taustalla on Suomen Toimintaterapeuttiliiton ero (1.2.2016) Akavan Erityisalojen 

jäsenyydestä.  

Tuleva kehitys 

Liiton talouteen vaikuttaa merkittävästi maksavien jäsenten jäsenmäärän väheneminen sekä edelleen 

koholla olevat työttömyyskassa ERKOn jäsenmaksut. ERKOlle on maksettu kumulatiivisesti vuoteen 2013 

verrattuna vuosittain yli 1,1 miljoonaa euroa enemmän jäsenmaksuja. Työttömyyspaineet ovat olleet 

hienoisessa laskussa, joten vuodelle 2017 jäsenmaksua saatiin hieman pienennettyä. Liiton 

kulurakenteeseen ei tehty merkittäviä muutoksia vuodelle 2017, joten alijäämä kasvaa edellisiin vuosiin 

verrattuna. Vuoden 2017 talousarvio on arvioitu 418 000 euroa alijäämäiseksi. Tilanteen on arvioitu 

kohentuvan parin kolmen seuraavan toimintavuoden aikana, jos maksavien jäsenmäärään saadaan kasvua 

ja ERKOn maksut edelleen laskevat. Myös liiton toiminnan painopisteitä joudutaan mahdollisesti arvioimaan 

uudelleen.  

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, Heta Koski, Riitta Lautamäki, Mika Pietilä ja Susanna Sääskilahti. Liiton 

toiminnanjohtajana toimi Salla Luomanmäki.  
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 1.1.2016-31.12.2016   1.1.2015-31.12.2015  

 

VARSINAINEN TOIMINTA      

        

 Tuotot   227 829,38   261 835,18 

 Kulut       

  Henkilöstökulut -1 898 218,63   -1 877 614,65  

  Poistot -81 774,12   -58 699,35  

  Muut kulut -2 275 730,54 -4 255 723,29  -2 457 990,76 -4 394 304,76 

        

 Tuotto-/kulujäämä  -4 027 893,91   -4 132 469,58 

        

        

VARAINHANKINTA      

        

 Tuotot  5 781 074,38   5 903 656,83  

 Kulut  -2 199 039,63 3 582 034,75  -2 340 933,37 3 562 723,46 

        

 Tuotto-/kulujäämä  -445 859,16   -569 746,12 

        

        

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA     

        

 Tuotot  294 468,25   431 391,57  

 Kulut  -31 321,72 263 146,53  -104 150,60 327 240,97 

        

 Tuotto-/kulujäämä  -182 712,63   -242 505,15 

        

 Omatoiminen tuotto-/kulujäämä -182 712,63   -242 505,15 

        

        

        

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -182 712,63   -242 505,15 
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VASTAAVAA       31.12.2016  31.12.2015  

PYSYVÄT VASTAAVAT        

 Aineettomat hyödykkeet       

  Aineettomat oikeudet  134 873,40  47 606,89  

  Muut pitkävaikutteiset menot  4 673,73  10 074,53  

       139 547,13  57 681,42  

 Aineelliset hyödykkeet       

  Koneet ja kalusto   45 481,04  50 406,78  

           

 Käyttöomaisuusarvopaperit       

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

          

 Sijoitukset        

  Muut osakkeet ja osuudet  6 681 620,93  6 822 946,81  

           

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ   8 627 452,31  8 691 838,22  

          

VAIHTUVAT VASTAAVAT        

 Saamiset Jäsenmaksusaamiset  630 000,00  670 000,00  

  Muut siirtosaamiset   215 307,55  180 223,47  

  Saamiset yhteensä   845 307,55  850 223,47  

          

 Rahat ja pankkisaamiset   81 560,00  248 438,24  

          

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ   926 867,55  1 098 661,71  

VASTAAVAA YHTEENSÄ    9 554 319,86  9 790 499,93  

          

VASTATTAVAA         

OMA PÄÄOMA         

 Sidotut rahastot        

  Työtaistelurahasto   1 397 828,79  1 397 828,79  

 Edellisten tilikausien voitto (tappio)  7 848 750,23  8 091 255,38  

 Tilikauden ylijäämä (alijäämä)  -182 712,63  -242 505,15  

          

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ    9 063 866,39  9 246 579,02  

          

VIERAS PÄÄOMA         

 Lyhytaikainen Ostovelat    62 856,80  63 551,11  

  Muut velat   50 297,86  48 359,26  

  Siirtovelat    377 298,81  432 010,54  

  Lyhytaikaiset velat yhteensä  490 453,47  543 920,91  

          

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ   490 453,47  543 920,91  

VASTATTAVAA YHTEENSÄ    9 554 319,86  9 790 499,93  
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1. Tuloslaskelman toimintokohtainen erittely.    

    Toteutunut Talousarvio Toteutunut Talousarvio 

    1.1.2016 1.1.2016 1.1.2015 1.1.2015 

    31.12.2016 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2015 

        

    euroa euroa euroa euroa 

1 EDUNVALVONTA      

 101 Kuntasektorin edunvalvonta -190 999,33 -194 000 -210 730,91 -198 200 

 102 Valtiosektorin edunvalvonta -143 261,57 -146 800 -151 903,67 -145 400 

 103 Yksityissektorin edunvalvonta -361 941,61 -372 100 -353 985,05 -358 700 

 107 
Ammatinharjoittajien ja 
yrittäjien edunvalvonta -20 900,14 -30 700 -25 277,73 -30 700 

 108 Mentorointi 0,00 0 0,00 0 

 104 Kirkkosektorin edunvalvonta -9 632,97 -11 000 -9 921,62 -11 400 

 109 
Korkeakoulusektorin 
edunvalvonta -41 869,12 -46 000 -44 233,25 -42 800 

 105 
Yhteiskunnallinen 
edunvalvonta -78 307,85 -98 900 -98 425,41 -97 900 

 106 Ammatillinen edunvalvonta -17 545,03 -17 500 -15 106,92 -18 000 

 120 Koulutus  -141 532,40 -150 600 -146 379,57 -140 000 

 199 Muu edunvalvonta -172 414,62 -178 500 -146 702,10 -174 500 

 Edunvalvonta yhteensä -1 178 404,64 -1 246 100 -1 202 666,23 -1 217 600 

        

2 JÄRJESTÖTYÖ      

 210 Organisaation kehittäminen -13 133,24 -19 500 -18 908,66 -32 500 

 215 Jäsenhankinta / markkinointi -96 163,85 -115 000 -108 383,19 -108 000 

 220 Vaalivaliokunta -1 412,02 -1 700 0,00 0 

 226 Järjestölliset toimenpiteet -1 136,58 -4 000 -1 129,60 -5 000 

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

 240 Aluetoiminta -87 100,87 -121 800 -112 097,60 -156 700 

 250 Opiskelijatoiminta ja tmk. -74 629,09 -83 100 -88 118,65 -98 600 

 282 Muut järjestötilaisuudet -5 000,00 -15 000 0,00 -15 000 

 290 Jäsenedut  -342 997,75 -376 000 -362 327,79 -359 000 

 299 Muu järjestötyö ja tmk. -138 101,56 -136 700 -129 698,35 -136 700 

 Järjestötyö yhteensä  -759 674,96 -873 800 -820 705,64 -912 500 

        

3 VIESTINTÄ       

 302 Jäsentiedotteet -4 227,33 -2 500 -1 893,40 -4 000 

 304 Yhteenveto-lehti -112 980,71 -146 200 -134 832,71 -143 400 

 307 Viestinnän erityisprojektit -10 056,53 -10 000 -8 474,35 -10 000 

 308 Internet ja intranet -5 777,86 -7 000 -6 098,82 -7 000 

 312 Työsuhdeoppaat -8 741,47 -16 000 -10 287,09 -8 000 

 314 Esitteet  -12 627,32 -16 000 -19 648,31 -15 000 

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

 390 Viestinnän kehittäminen -4 372,48 -15 000 -13 463,56 -10 000 

 395 Media- ja vaikuttajaviestintä -5 310,00 -4 000 -5 767,00 -5 000 

 399 Muu viestintä -194 173,73 -199 200 -213 992,04 -250 800 

 Viestintä yhteensä  -358 267,43 -420 900 -414 457,28 -458 200 
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4 MUU TOIMINTA      

 401 Kansainväliset suhteet -7 194,72 -9 500 -6 897,66 -9 900 

 411 Ulkoiset suhteet -6 395,49 -4 000 -5 476,44 -6 000 

 431 Jäsenmaksut -589 931,80 -585 300 -582 290,35 -580 400 

 441 Tutkimus  -20 205,62 -51 800 -56 428,75 -43 400 

 Muu toiminta yhteensä -623 727,63 -650 600 -651 093,20 -639 700 

        

5 LUOTTAMUSHALLINTO      

 500 Liittokokoukset -22 595,97 -29 000 -29 949,49 -31 500 

 510 Hallitus ja työvaliokunta -77 341,25 -88 800 -86 260,67 -90 800 

 599 Muu luottamushallinto -44 101,72 -46 600 -43 123,16 -47 600 

 Luottamushallinto yhteensä -144 038,94 -164 400 -159 333,32 -169 900 

        

6 TOIMISTO       

 600 Hallinto  -79 831,43 -78 500 -85 100,12 -96 400 

 610 Henkilöstö  -483 805,90 -444 700 -456 074,94 -488 800 

 620 Toimitilat  -112 749,79 -112 100 -111 074,72 -106 100 

 630 Tietoliikenne -105 934,83 -127 200 -112 418,08 -107 700 

 690 Poistot  -81 774,12 -43 000 -58 699,35 -47 000 

 Toimisto yhteensä  -864 096,07 -805 500 -823 367,21 -846 000 

        

Varsinainen toiminta yhteensä -3 928 209,67 -4 161 300 -4 071 622,88 -4 243 900 

        

7 VARAINHANKINTA      

 700 Jäsenmaksutuotot 3 663 758,38 3 852 000 3 685 350,83 3 982 000 

 705 Jäsenmaksukulut -181 407,87 -177 500 -183 474,07 -167 300 

 710 Sijoitus- ja rahoitustoiminta 263 146,53 195 800 327 240,97 142 200 

 Varainhankinta yhteensä 3 745 497,04 3 870 300 3 829 117,73 3 956 900 

        

 TILIKAUDEN TULOS  -182 712,63 -291 000 -242 505,15 -287 000 
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2. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet.    

       

1) Tilinpäätös on laadittu valtioneuvoston asetuksen pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksistä esitettävistä 

    tiedoista säädettyjen 2 ja 3 lukujen pienyrityssäännöstä noudattaen. 

       

2) Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden arvostus.   

       

 Pysyvät vastaavat on aktivoitu välittömään hankintamenoon.  

       

3) 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. 

       

4) Kulujen kohdistus toiminnanaloille.    

       

 Toiminnanaloille on kohdistettu toiminnanalan erilliskulut. Yhteiskulut on esitetty yhtenä eränä  

 varsinaisen toiminnan viimeisenä ryhmänä. 

       

3. Henkilöstökulut.      

       

 Henkilöstön määrä vuonna 2016 keskimäärin 25 (25).  

       

    2016  2015 

       

 Palkat   1 498 886,70  1 490 092,88 

 Eläkekulut  348 549,02  336 231,20 

 Muut henkilösivukulut 50 782,91  51 290,57 

 Yhteensä   1 898 218,63  1 877 614,65 

       

       

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.    

    2016  2015 

       

 ATK-ohjelmistot  61 212,97  32 624,69 

 Muut pitkävaikutteiset menot 5 400,80  9 272,40 

 Koneet ja kalusto  15 160,35  16 802,26 

 Yhteensä   81 774,12  58 699,35 
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6. Käyttöomaisuuden muutokset.    

 Ohjelmistot Muut pitkä- Koneet ja Yhteensä 

  vaikutteiset kalusto  

     

Menojäännös 1.1.2016 47 606,89 10 074,53 50 406,78 108 088,20 

Investoinnit 148 479,48 0,00 10 234,61 158 714,09 

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

     

Menojäännös 31.12.2016     

ennen suunnitelmapoistoja 196 086,37 10 074,53 60 641,39 266 802,29 

     

Tilikauden suunnitelmapoistot 61 212,97 5 400,80 15 160,35 81 774,12 

     

Menojäännös suunnitelman     

mukaisten poistojen jälkeen 134 873,40 4 673,73 45 481,04 185 028,17 

     

     

7. Sijoituksissa olevien arvopapereiden markkina-arvo 31.12.2016.  

     

 2016  2015  

Osakkeet     

Markkina-arvo 31 826,97  35 798,91  

Vastaava kirjanpitoarvo 4 204,70  4 204,70  

 27 622,27  31 594,21  

     

Danske Capital     

Markkina-arvo 2 498 959,90  2 686 280,11  

Vastaava kirjanpitoarvo 2 348 956,60  2 591 847,61  

 150 003,30  94 432,50  

     

eQ Varainhoito     

Markkina-arvo 1 047 579,09  656 516,32  

Vastaava kirjanpitoarvo 1 000 000,00  650 000,00  

 47 579,09  6 516,32  

     

FIM Sijoituspalvelut     

Markkina-arvo 631 429,36  850 687,95  

Vastaava kirjanpitoarvo 564 688,59  800 000,00  

 66 740,77  50 687,95  

     

Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö    

Markkina-arvo 1 021 027,20  1 001 864,24  

Vastaava kirjanpitoarvo 1 000 000,00  1 000 000,00  

 21 027,20  1 864,24  

     

Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy    

Markkina-arvo 443 071,71  424 231,46  

Vastaava kirjanpitoarvo 399 002,48  399 002,48  

 44 069,23  25 228,98  

     

Joukkovelkakirjalainat     

Markkina-arvo 748 126,00  902 445,00  

Vastaava kirjanpitoarvo 727 048,56  901 772,02  

 21 077,44  672,98  
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Indeksilainat     

Markkina-arvo 387 720,00  377 700,00  

Vastaava kirjanpitoarvo 387 720,00  377 700,00  

 0,00  0,00  

     

Pääomaturvatut lainat     

Markkina-arvo 0,00  98 420,00  

Vastaava kirjanpitoarvo 0,00  98 420,00  

 0,00  0,00  

     

Muut sijoitustuotteet     

Markkina-arvo 250 000,00  0,00  

Vastaava kirjanpitoarvo 250 000,00  0,00  

 0,00  0,00  

     

EROTUS 378 119,30  210 997,18  

     

 
 

8. Sijoitus- ja rahoitustoiminta.    

    2016  2015 

Tuotot       

 Osinkotuotot  1 440,60  1 358,28 

 Korkotuotot  0,00  16,05 

 Korkotuotot likvidi  150 853,52  112 557,77 

 Myyntivoitot  47 700,11  303 389,62 

 Sijoitusten arvonkorotus 88 627,18  7 988,40 

 Muut tuotot  5 846,84  6 081,45 

 Tuotot yhteensä  294 468,25  431 391,57 

       

Kulut       

 Rahastojen arvonalennus 0,00  -33 010,56 

 Joukkovelkakirjojen arvonalennus -4 342,74  -43 681,00 

 Pääomaturvattujen arvonalennus 0,00  -380,00 

 Indeksilainojen arvonalennus 0,00  -22 300,00 

 Korkokulut   -2 437,70  -723,34 

 Myyntitappiot  -22 438,11  -349,05 

 Hoitokulut   -2 103,17  -3 706,65 

 Kulut yhteensä  -31 321,72  -104 150,60 

       

Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 263 146,53  327 240,97 

       

       

9. Sitoumukset, joiden vakuudeksi annettu osakkeita.   

    2016  2015 

       

Rahalaitoslainat (euroa)  400 000,00  100 000,00 

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

Pantattujen osakkeiden lukumäärä (kpl) 1077 kpl  1077 kpl 
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10. Leasingvastuut 31.12.2016.    

       

 Leasingsopimuksista maksamatta olevat määrät:   

    2016  2015 

       

 Tilikaudella 2017 maksettavat 33 851,66  37 004,46 

 Myöhemmin maksettavat 6 228,36  54 161,12 

 Yhteensä   40 080,02  91 165,58 

       

       

Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista.    

        

 Päiväkirja   ATK-tulosteena   

 Pääkirja   ATK-tulosteena   

 Tuloslaskelma ja tase ATK-tulosteena   

 Tasekirja   ATK-tulosteena   

 Liitetietotositteet  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 9. maaliskuuta 2017 
  
 Maarit Helén 
 Ari Ampuja 

Hanna Boman 
 Aino Harinen 
 Pasi Hario  
 Heta Koski 
 Mari Lankinen 
 Marina Paulaharju 
 Mika Pietilä 
 Minna Ylimaunu 
 
  
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. 
 
Helsinki 22.3.2017 
 
Ernst & Young Oy 
KHT -yhteisö 
Pasi Hirvonen   
KHT    
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Akavan Erityisalat ry:n liittokokoukselle   

 

Tilinpäätöksen tilintarkastus 
 

Lausunto  

Olemme tilintarkastaneet Akavan Erityisalat ry:n (y-tunnus 0281358-2) tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2016. 

Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman ja liitetiedot.  

Lausuntonamme esitämme, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja 

taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti 

ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. 

Lausunnon perustelut  

Olemme suorittaneet tilintarkastuksen Suomessa noudatettavan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Hyvän 

tilintarkastustavan mukaisia velvollisuuksiamme kuvataan tarkemmin kohdassa Tilintarkastajan velvollisuudet 

tilinpäätöksen tilintarkastuksessa. Olemme riippumattomia yhdistyksestä niiden Suomessa noudatettavien 

eettisten vaatimusten mukaisesti, jotka koskevat suorittamaamme tilintarkastusta ja olemme täyttäneet muut 

näiden vaatimusten mukaiset eettiset velvollisuutemme. Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme 

perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.  

Tilinpäätöstä koskevat hallituksen velvollisuudet  

Hallitus vastaa tilinpäätöksen laatimisesta siten, että se antaa oikean ja riittävän kuvan Suomessa voimassa 

olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Hallitus 

vastaa myös sellaisesta sisäisestä valvonnasta, jonka se katsoo tarpeelliseksi voidakseen laatia tilinpäätöksen, 

jossa ei ole väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä.  

Hallitus on tilinpäätöstä laatiessaan velvollinen arvioimaan yhdistyksen kykyä jatkaa toimintaansa ja soveltuvissa 

tapauksissa esittämään seikat, jotka liittyvät toiminnan jatkuvuuteen ja siihen, että tilinpäätös on laadittu toiminnan 

jatkuvuuteen perustuen. Tilinpäätös laaditaan toiminnan jatkuvuuteen perustuen, paitsi jos yhdistys aiotaan purkaa 

tai sen toiminta lakkauttaa tai ei ole muuta realistista vaihtoehtoa kuin tehdä niin.  

Tilintarkastajan velvollisuudet tilinpäätöksen tilintarkastuksessa  

Tavoitteenamme on hankkia kohtuullinen varmuus siitä, onko tilinpäätöksessä kokonaisuutena väärinkäytöksestä 

tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, sekä antaa tilintarkastuskertomus, joka sisältää lausuntomme. 

Kohtuullinen varmuus on korkea varmuustaso, mutta se ei ole tae siitä, että olennainen virheellisyys aina 

havaitaan hyvän tilintarkastustavan mukaisesti suoritettavassa tilintarkastuksessa. Virheellisyyksiä voi aiheutua 

väärinkäytöksestä tai virheestä, ja niiden katsotaan olevan olennaisia, jos niiden yksin tai yhdessä voisi 

kohtuudella odottaa vaikuttavan taloudellisiin päätöksiin, joita käyttäjät tekevät tilinpäätöksen perusteella.  

Hyvän tilintarkastustavan mukaiseen tilintarkastukseen kuuluu, että käytämme ammatillista harkintaa ja 

säilytämme ammatillisen skeptisyyden koko tilintarkastuksen ajan. Lisäksi:  

 tunnistamme ja arvioimme väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvat tilinpäätöksen olennaisen virheellisyyden riskit, 
suunnittelemme ja suoritamme näihin riskeihin vastaavia tilintarkastustoimenpiteitä ja hankimme lausuntomme 
perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. Riski siitä, että väärinkäytöksestä 
johtuva olennainen virheellisyys jää havaitsematta, on suurempi kuin riski siitä, että virheestä johtuva olennainen 
virheellisyys jää havaitsematta, sillä väärinkäytökseen voi liittyä yhteistoimintaa, väärentämistä, tietojen tahallista 
esittämättä jättämistä tai virheellisten tietojen esittämistä taikka sisäisen valvonnan sivuuttamista. 
 

 muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme 
suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet mutta emme siinä tarkoituksessa, 
että pystyisimme antamaan lausunnon yhdistyksen sisäisen valvonnan tehokkuudesta. 
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 arvioimme sovellettujen tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden asianmukaisuutta sekä johdon tekemien 
kirjanpidollisten arvioiden ja niistä esitettävien tietojen kohtuullisuutta. 
 

 teemme johtopäätöksen siitä, onko hallituksen ollut asianmukaista laatia tilinpäätös perustuen oletukseen 
toiminnan jatkuvuudesta, ja teemme hankkimamme tilintarkastusevidenssin perusteella johtopäätöksen siitä, 
esiintyykö sellaista tapahtumiin tai olosuhteisiin liittyvää olennaista epävarmuutta, joka voi antaa merkittävää 
aihetta epäillä yhdistyksen kykyä jatkaa toimintaansa. Jos johtopäätöksemme on, että olennaista epävarmuutta 
esiintyy, meidän täytyy kiinnittää tilintarkastuskertomuksessamme lukijan huomiota epävarmuutta koskeviin 
tilinpäätöksessä esitettäviin tietoihin tai, jos epävarmuutta koskevat tiedot eivät ole riittäviä, mukauttaa 
lausuntomme. Johtopäätöksemme perustuvat tilintarkastuskertomuksen antamispäivään mennessä hankittuun 
tilintarkastusevidenssiin. Vastaiset tapahtumat tai olosuhteet voivat kuitenkin johtaa siihen, ettei yhdistys pysty 
jatkamaan toimintaansa. 
 

 arvioimme tilinpäätöksen, kaikki tilinpäätöksessä esitettävät tiedot mukaan lukien, yleistä esittämistapaa, 
rakennetta ja sisältöä ja sitä, kuvastaako tilinpäätös sen perustana olevia liiketoimia ja tapahtumia siten, että se 
antaa oikean ja riittävän kuvan.  

 

Kommunikoimme hallintoelinten kanssa muun muassa tilintarkastuksen suunnitellusta laajuudesta ja ajoituksesta 

sekä merkittävistä tilintarkastushavainnoista, mukaan lukien mahdolliset sisäisen valvonnan merkittävät 

puutteellisuudet, jotka tunnistamme tilintarkastuksen aikana.  

 

Muut raportointivelvoitteet 

Muu informaatio  

Hallitus vastaa muusta informaatiosta. Muu informaatio käsittää toimintakertomukseen ja vuosikertomukseen 

sisältyvän informaation. Tilinpäätöstä koskeva lausuntomme ei kata muuta informaatiota. 

Velvollisuutenamme on lukea edellä yksilöity muu informaatio tilinpäätöksen tilintarkastuksen yhteydessä ja tätä 

tehdessämme arvioida, onko muu informaatio olennaisesti ristiriidassa tilinpäätöksen tai tilintarkastusta 

suoritettaessa hankkimamme tietämyksen kanssa tai vaikuttaako se muutoin olevan olennaisesti virheellistä. 

Velvollisuutenamme on lisäksi arvioida, onko toimintakertomus laadittu sen laatimiseen sovellettavien säännösten 

mukaisesti. 

Lausuntonamme esitämme, että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että 

toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.  

Jos teemme suorittamamme työn perusteella johtopäätöksen, että toimintakertomukseen tai vuosikertomukseen 

sisältyvässä informaatiossa on olennainen virheellisyys, meidän on raportoitava tästä seikasta. Meillä ei ole tämän 

asian suhteen raportoitavaa.  

Helsingissä 22.3.2017 

Ernst & Young Oy 

tilintarkastusyhteisö 

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 (31.1.2016 saakka) 
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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Ikäjakauma %  
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Maantieteellinen jakauma  

 

 

 
Akavan Erityisalojen hopeinen ansiomerkki 
Päivi Hännikäinen Specia – Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt 
Arja Justander  Kuntien asiantuntijat – KUMULA 
Tuire Torvela  Akavan Erityisalat 
Satu Sahla-Juvankoski Akavan Erityisalat  
 
 
Akavan ansiomerkit 
Leena Märsy-Kiviniemi  Kuntien asiantuntijat – KUMULA 
Arja Nevanperä  Kuntien asiantuntijat – KUMULA 
Mielikki Matilainen  Kuntien asiantuntijat – KUMULA 
Kirsi Lajunen  Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU 
  
AEK-Koulutussäätiön apurahat 

Aho Tiina  Käännösalan asiantuntijat KAJ 
Corpus ry  eri jäsenyhdistyksiä 
Hannula Marja  Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU 
Harinen Aino  Specia – Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt 
Hietamaa Tarmo Käännösalan asiantuntijat KAJ 
Kaisto Heta  Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU 
Karjalainen Noora Specia – Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt 
Kouvo Teija  Arkistoalan ammattiyhdistys 
Kuvaja Mervi  Specia – Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt 
Niemelä Merja  Specia – Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt 
Paasolainen Seppo Specia – Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt 
Rantanen Sandra Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU 
Tikkanen Päivi  Käännösalan asiantuntijat KAJ 
Tilkkanen Eeva-Liisa Suomen Urheilujärjestöjen Johtavat 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)   Juho Nurmi (AAY) 
Riitta Lautamäki (SVT)   Merja Aaltonen (OTTO) 
Heta Koski (VIESTI)   Anne Sivula (VIESTI) 
Mika Pietilä (NUOLI)   Kirsi Yrjölä (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)  Lehtinen Niina (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) 
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) 
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Yksityissektorin neuvottelukunta 

Puheenjohtaja Marina Paulaharju (Aito HSO) 
 
Jäsenet    Varajäsenet  
Eilittä Tuire (SPECIA)   Viita Ossi (AAY) 
Käppi Riitta (Viesti) 25.3. saakka 
Hänninen Jaakko (Viesti) 25.3. alkaen  Laitinen Tuula (Viesti) 25.3. saakka  
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) 
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) 25.2. saakka  Rintala Anni (SPECIA) 25.2. saakka 
Rintala Anni (SPECIA) 25.2. alkaen  Aarikka Lotta (SPECIA) 25.2. alkaen 
Borgström Toni (SURE)   Penttinen Anne (SURE) 
Hytönen Anne (Viesti) 
Kokkinen Susanna (AAY) 
Kumlander Kimmo (KUMULA)  Suhonen Pekka (KUMULA) 
Rintala-Siira Tiina (Viesti) 25.3. alkaen 
Käppi Riitta (Viesti) 25.3. saakka 
Lehtinen Sini-Tuulia (KAJ)   Pietilä Anniina (KAJ) 
Leogrande Anna-Maria (TAKU)  Elonen Jaana (TAKU) 
Toivonen Maiju (SPECIA)   Hännikäinen Päivi (SPECIA) 
 
 
Opiskelijatoimikunta 

Puheenjohtaja Mikael Kinanen (TAKU) 
 
Varsinaiset jäsenet   Varajäsenet 
Juho Kajava (KAJ) 
Julia Anjala (Aito HSO)   Marjo Sarhola (Aito HSO) 



44 
 

Niina Pellinen (SURE)   Lauri Laikko (SURE) 
Laura Iisakka (Specia)   Tapio Moilanen (Specia) 
Uula Neitola (MAL)   Elina Kangosjärvi (MAL) 25.2. alkaen 
Linda Eskola (SSHL)    
Roosa Rinne (Nuoli)   Viivi Missonen (Nuoli) 
Erno Heikkinen (KUMULA)   Jussi Mikkonen (KUMULA) 
Mari Liukkonen (Viesti) 
 
 
SOPU-ryhmä 

Puheenjohtaja Marina Paulaharju (Aito HSO) 
Aino Harinen (Specia) 
Hanna Puura (AitoHSO) 
Kirsi Herala (TAKU) 
Kirsi Yrjölä (Nuoli) 
Liisa Vahtera (KAJ)   
Sara Miettunen (Specia) 
Tuire Eilittä (Specia) 
Ulla-Maija Alanne (SURE) 
työryhmän sihteeri, Saara Aikio 

 

Järki-ryhmä 

puheenjohtaja, Hanna Puura (AitoHSO) 
Juhana Honkanen (KAJ) 
Eija Pietilä (Nuoli) 
Mikko Lehtonen (SPECIA) 
Minna Havunen (SPECIA) 
Ritva Partanen (SPECIA) 
työryhmän sihteeri, Saara Aikio 
 

 

Akava 

Hallitus 
varsinainen jäsen Salla Luomanmäki 
varajäsen Helena Lamponen 
 
Työvaliokunta  
varsinainen jäsen Salla Luomanmäki 
 
Elinkeinopoliittinen toimikunta 
varsinainen jäsen Tuire Torvela 
 
Opiskelijoiden valtuuskunta 
varsinainen jäsen Mikael Kinanen (TAKU) 
varajäsen Amalia Ojanen 
 
Järjestötoimikunta 
varajäsen Katja Tujula 
 
Koulutus- ja työvoimapoliittinen toimikunta 
varsinainen jäsen Sonja Mikkola 03/2016 saakka 
varsinainen jäsen Minna Nieminen 06/2016 alkaen 
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Työelämätoimikunta 
varsinainen jäsen Helena Lamponen 
 
Tasa-arvotyöryhmä 
varapuheenjohtaja Kari Eskola 
 
Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työryhmä  
varsinainen jäsen Merja Isotalo (TAKU) 
 
Sosiaali- ja terveyspoliittinen toimikunta 
varsinainen jäsen Jaakko Korpisaari 
 
Perustulokeskustelua taustoittava työryhmä 
jäsen Helena Lamponen 
 
Entre - Akavan yrittäjät ja itsensätyöllistäjät  
 
Hallituksen puheenjohtaja Salla Luomanmäki 
Hallituksen jäsen Helena Lamponen 
 
Ylemmät Toimihenkilöt YTN 

Hallitus 
jäsen Salla Luomanmäki 
varajäsen Helena Lamponen 
 
Hallituksen työvaliokunta 
jäsen Salla Luomanmäki 
 
YTN:n alakohtaiset taustaryhmät: 
Graafinen ala 
asiamies Kari Eskola 
 
Viestintäala 
vastuullinen asiamies Saara Aikio 08/2016 alkaen 
 
Järjestöala 
Taustaryhmän puheenjohtaja Hanna Puura  
jäsen Mikko Lehtonen  
jäsen Niina Mäki  
jäsen Tapio Heiskari  
jäsen Ulla Heiskanen  
vastuullinen asiamies, neuvottelija Saara Aikio 
asiamies Kari Eskola 
viestintätuki Anna Joutsenniemi 
assistentti Mirkka Heininen  
 
Kaupan alan tes-projektiryhmä 
asiamies Saara Aikio 
 
 
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO  

Hallitus 
varapuheenjohtaja ja varsinainen jäsen Salla Luomanmäki 
 
Kunnan neuvottelukunta 
varapuheenjohtaja Jaakko Korpisaari 
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Kunnan KVTES-jaos 
varapuheenjohtaja Jaakko Korpisaari 
 
Kunnan teknisen sopimuksen TS-jaos 
varsinainen jäsen Jaakko Korpisaari 
 
Kunnan paikallistyöryhmä 
varsinainen jäsen Jaakko Korpisaari 
 
Kuntasektorin järjestövalmiustyöryhmä 
varajäsen Jaakko Korpisaari 
 
Kunnan KVTES-alueen järjestövalmiustyöryhmä 
varsinainen jäsen Jaakko Korpisaari 
 
Valtion neuvottelukunta 
varsinainen jäsen Kari Eskola 
 
Kirkon neuvottelukunta 
varsinainen jäsen Kari Eskola 
 
Yliopistoneuvottelukunta 
varsinainen jäsen Sonja Mikkola 03/2016 asti 
varsinainen jäsen Minna Nieminen 06/2016 lähtien 
 
Erityiskoulutettujen työttömyyskassa ERKO 

hallituksen puheenjohtaja Salla Luomanmäki 
varajäsen Jaakko Korpisaari  
varsinainen jäsen Marina Paulaharju (AitoHSO) 
varajäsen Mari Lankinen 
varsinainen jäsen Anita Tuohino (KAJ) 
varajäsen Risto Tolonen 
varajäsen Mika Pietilä 
 
Muut Akavan edustukset 

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

Salla Luomanmäki 

Akavan edustaja Työttömyysvakuutusrahaston hallintoneuvostossa 

Salla Luomanmäki                    

Akavan edustaja Ilmarisen hallintoneuvostossa 

varapuheenjohtaja Salla Luomanmäki                                               

A-Lomat ry 

Hallitus 
jäsen Katja Tujula 
varajäsen Kimmo Joutsi 
 
Muut edustukset 

Veronmaksajain keskusliiton hallitus, työvaliokunta ja Verotieto Oy 

Hallituksen jäsen Salla Luomanmäki 
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Vakuutusoikeus 

varsinainen sivutoiminen jäsen Kari Eskola 

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) 

Kuvataiteen koulutustoimikunta 

jäsen Elise Pedersen (TAKU) 

Terveysalan koulutustoimikunta 

varajäsen Kaarina Niemi (SSHL) 


