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Akavan Erityisalojen liittostrategia 

Akavan Erityisaloille hyväksyttiin uusi strategia liittokokouksessa 18.11.2017. Strategiassa 
kuvataan liiton perustehtävä sekä linjataan toiminnan päämäärä ja painopisteet. 

Koko liittoyhteisöä, Akavan Erityisalojen ja jäsenyhdistyksiä, läpäisevästi selkiytetään kriittisiä 
prosesseja ja karsitaan päällekkäistä työtä. 

Strategian eri painopisteitä lähdetään toteuttamaan vuoden 2018 aikana erikseen 
vastuutetuissa ja aikataulutetuissa projekteissa. 

Akavan Erityisalojen strategia 1.1.2018 alkaen
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Akavan Erityisalojen  
kärkiteemat ja 
hallitusohjelmavaikuttaminen 
2019

Yhteiskunnallisen vaikuttamisen kärkiteemoina vuonna 2019 ovat hallitusohjelmatavoitteissa esille 
nostetut toiminnan painotukset  –  kahdeksan teemaa, joita tuodaan esille vaalivaikuttamisessa. 
Vaalivaikuttamisen kattoteemana on Parempaan työelämään. 

1. Monimuotoinen työelämä oikeudenmukaiseksi
2. Työelämä aidosti tasa-arvoiseksi
3. Työpaikoille häirinnän nollatoleranssi
4. Kulttuurin resurssit kuntoon
5. Hyvästä hallinnosta arvostettu vahvuus
6. Koulutusjärjestelmä yhdenvertaiseksi
7. Enemmän ja parempaa elinikäistä oppimista
8. Kannustava ja julkista taloutta kestävästi kehittävä verotus

Vaalitavoitteisiinkin sisältyvä monimuotoinen työelämä nostetaan myös erikseen toimintavuoden 
kärkiteemaksi. 

Parempaan työelämään -vaaliteemat on esitelty tarkemmin verkkosivuilla 
www.akavanerityisalat.fi/vaaliteemat



1. Vahvistamme jäsentemme edustamien asiantuntija-alojen asemaa 

ja arvostusta

Edistämme tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta tavoitteena kaikille yhtäläiset mahdollisuudet pärjätä 
työuran eri vaiheissa ja opiskeluaikana. 

Edistämme palkkatyösuhteisten, ammatinharjoittajien, itsensä työllistäjien, eri työntekomuotoja 
yhdistävien, työttömien, eri työlomilla ja – vapailla olevien sekä opiskelevien jäsentemme asemaa ja 
etuja yhteiskuntaelämän eri alueilla ja palvelutoiminnassamme. Edistämme jäsentemme alakohtaisten 
erityiskysymysten ratkaisemista sopimuksilla ja lainsäädännöllä. 

Edistämme työ- ja yksityiselämän yhteensovitusta edistämällä työnteon ja työaikojen joustavuutta 
mm. työaikapankki- ja osa-aikatyöjärjestelyillä sekä parantamalla etätyön hyväksyttävyyttä eri aloilla. 
Vaikutamme vanhemmuuden kustannusten tasaamiseksi miesten ja naisten työnantajien välillä.

Neuvottelu- ja sopimustoiminnassa edistämme henkilöstöedustajien valintaa ja heidän 
toimintaedellytystensä parantamista. Vahvistamme jäsenten neuvontaa ja tukea paikallisessa ja 
yksilötason sopimisessa. 

Erityisesti sopimuksettomilla aloilla työskentelevien työelämätietoisuutta vahvistetaan ja parannetaan 
heidän asemaansa työsuhdeneuvotteluissa.

Edistämme jäsenten mahdollisuuksia kehittää osaamistaan työuran eri vaiheissa ja osaamisen 
kehittämisen järjestelmiä ja tukimuotoja.    

Kiinnitämme päättäjien ja kansalaisten huomiota jäsentemme edustamien asiantuntija-alojen 
merkitykseen yhteiskunnallisissa muutoksissa. 
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Yleiset
työelämätavoitteet



2. Parannamme jäsentemme palkkausta 

Edistämme jäsentemme työn vaativuutta vastaavaa, oikeudenmukaista ja tasa-arvoista palkkausta 
työ- ja virkaehtosopimuksilla, palkkausjärjestelmiä kehitettäessä ja sovellettaessa, lainsäädännössä 
sekä tilastollisilla palkkatiedoilla, palkkasuosituksilla ja -neuvonnalla, edistämällä objektiivisten työn 
vaativuuden arviointimenetelmien käyttöön ottoa sekä tukemalla henkilöstöedustajia ja yksittäisiä 
jäseniä palkkauskysymyksiä työpaikkatasolla hoidettaessa. 

Edistämme opiskelijoiden palkallista harjoittelua tavoitteena opiskelijoiden yhdenvertaiset 
mahdollisuudet korkeakoulujen harjoittelutukeen. Seuraamme työnantajien palkkauskäytäntöjä eri 
alojen harjoitteluissa. Edistämme työuransa alussa olevien työelämävalmiuksia palkkausta ja työehtoja 
koskevalla tiedolla ja neuvonnalla. 

3. Edistämme työhyvinvointia   

Edistämme jäsentemme työhyvinvointia ja työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista. 
Vaikutamme tämän tavoitteen toteuttamiseen lainsäädännössä, työ- ja virkaehtosopimuksissa, 
jäsenneuvonnalla ja tukemalla työsuojeluvaltuutettujen työtä. Edistämme  vuorotteluvapaa- ja  
aikuiskoulutustukijärjestelmien toimivuutta ja kuntoutuksen saatavuutta. Kehitämme jäsenpalveluita 
tarjoamalla tukea työssäjaksamiseen ja henkilökohtaisen työkyvyn ylläpitoon.

4. Kehitämme jäsentemme työehtosopimuksia ja synnytämme uusia 

sopimuksia aloille, joilta ne vielä puuttuvat

Yhteistyössä jäsenten kanssa kehitämme olemassa olevien työ- ja virkaehtosopimusten sisältöä ja  
synnytämme uusia sopimuksia aloille, joilta ne vielä puuttuvat. 

5. Huolehdimme määräaikaisten työehdoista ja poistamme 

perusteettomat määräaikaisuudet

Huolehdimme määräaikaisten sopimusten perusteiden hyväksyttävyydestä. Tuemme jäseniä ja 
henkilöstöedustajia määräaikaisten sopimusten perusteiltaan ja ehdoiltaan hyväksyttävässä käytössä. 

6. Edistämme yrittäjyyden ja ammatinharjoittamisen edellytyksiä ja 

eri työntekomuotoja yhdistävien asemaa 

Edistämme yrittäjyyden ja ammatinharjoittamisen edellytyksiä. Edistämme palkkasuhteisen työn ja 
yrittäjyyden yhteensovittamista vaikuttamalla sosiaaliturva-, eläke- ja työttömyysturvalakeihin ja näiden 
käytännön soveltamiseen. Edistämme eri työntekomuotoja yhdistävien jäsenten asemaa. 
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1. Verotuksen kehittämisessä on otettava huomioon kannustaminen ja 

julkisen talouden kestävyys 

Verotuksen kannustavuuden tavoite on nostaa työllisyyttä ja siten julkisen talouden kestävyyttä turvaten 
julkisten palveluiden laatu ja saavutettavuus. 

Julkisen sektorin kestävyys varmistetaan vahvistamalla toiminnan tuloksellisuutta.  
 
Maakunta- ja soteuudistus eivät saa johtaa verotuksen kiristymiseen. 
 

2. Palkkaverotusta on maltillisesti alennettava kaikilla tulotasoilla, 
mikä mahdollistetaan erityisesti haittaveroja harkitusti 
korottamalla 

Ansiotuloverotusta on pyrittävä alentamaan kaikilla tulotasoilla. Ansiotuloverotuksen laskeminen on 
tärkeää ostovoiman turvaamiseksi tilanteessa, jossa palkankorotukset ovat erittäin maltillisia. 

Ansiotuloverotuksen keventäminen on mahdollista kulutusveroja, kuten alkoholi- ja tupakkaveroa sekä 
ympäristöveroja korottamalla. Lisäksi on löydettävä muita mahdollisia keinoja verottaa haittaa. 
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Veropoliittiset tavoitteet: 
oikeudenmukainen verotus



3. Arvonlisäverotuksen eri verokannat on pidettävä nykyisellä tasolla 
erityisesti palveluihin kohdistuvat verokannat.  

Alennetut arvonlisäverokannat ovat tärkeät Akavan Erityisalojen eri ammatti- ja toimialojen 
näkökulmasta. Alennetut verokannat kohdistuvat mm. liikunta- ja kulttuuripalveluihin sekä matkailuun.

Arvonlisäverokantojen yhtenäiseen nostoon tai yksittäisten verokantojen nostoon Akavan Erityisalat 
suhtautuu kielteisesti, koska regressiivisenä verona se verottaa eniten pienituloisia.  
 

4. Yritysverotusta ja yrittäjän arvonlisäverotusta on kehitettävä siten, 
että yrittäjän asema ja toimeentulo paranevat, eikä voimavaroja 
kohdenneta yhteisöverokannan edelleen laskemiseen.  

Yrittäjälle ansiotulovero on useimmiten tärkein vero. Ansiotuloverotuksen alentaminen tukee 
yrittäjyyttä ja itsensä työllistämistä.  

Arvonlisäverotuksessa takautuvuuden poisto ja verohuojennuksen ylärajan nostaminen tukevat 
yrittäjyyttä ja itsensä työllistämistä.  
 

5. Veroratkaisut tarvitaan myös kannustinloukkujen purkamiseen.

Jatketaan kannustinloukkujen purkamista. Asumistukea kehitetään yhdessä ansiotulovähennyksen ja 
työtulovähennyksen kanssa.

Työtulovähennys valtion verotuksessa porrastetaan huollettavien lasten lukumäärän mukaan 
pienempituloisen puolison hyödyksi. 
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1. Julkinen rahoitus on laadukkaan koulutuksen edellytys  

• Julkinen rahoitus on laadukkaan koulutuksen edellytys, eikä uusia leikkauksia koulutukseen tule 
enää tehdä.

• OKM:n tulee ohjata rohkeammin korkeakoulujen alueellista kehittämistä kohti tehokkaampaa 
korkeakoulurakennetta. 

• Opintotukijärjestelmä on yksinkertaistettava. 
• Opiskelijaterveydenhuollon palvelut on saatava tasapuolisesti yliopistoihin ja 

ammattikorkeakouluihin. 
 

2. Osaamisperustaisuus korkeakoulutuksen lähtökohdaksi

• Korkeakoulujen tulee kehittää opiskelun ja työn vuoropuhelua korostavat osaamisperustaiset 
opetussuunnitelmat 

• Työelämätaidot ja uraneuvonta on saatava korkeakoulutukseen läpileikkaavasti mukaan. 
• Opettajien osaamisen uusiutuminen on varmistettava. 
• Osaamisen tunnistaminen tulee liittää opetuksen yhteyteen, ja siihen tulee luoda selkeät 

periaatteet. 
 

3. Kansalaisen kouluttautumismahdollisuudet etusijalle

• Oppiminen ja kouluttautuminen tulee nähdä koko elämän jatkuvana prosessina.
• Korkeakoulujen välisten siirtymäväylien tulee olla entistä joustavampia.
• Yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyötä ja tutkimusalueita tulee 

selkeyttää. 
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Koulutuspoliittiset tavoitteet



• Korkeakoulujärjestelmää tulee kehittää kokonaisuutena. Nykymalli tulee säilyttää, mutta 
lainsäädännöllisiä yhteistyön esteitä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen välillä on purettava. 

• Erilaisten väylien, kuten erikoistumiskoulutusten avulla tulee olla mahdollista saada kohtuuhintaista 
koulutusta tasapuolisesti. 

4. Erityisalojen tulevaisuus ja laatu turvattava 

• Koulutusmäärien ennakoinnin tulee kattaa myös erityisalat ja ennakoinnin tulee perustua 
tilastoihin, tutkimukseen ja laadulliseen työllistymiseen.

• Korkeakoulujen harjoittelukäytänteitä on yhtenäistettävä.
• Tutkintonimikkeiden tulee kertoa niiden tuottamasta osaamisesta ja kelpoisuudesta. 

 

5. Kieli- ja kulttuuriaineet yleissivistyksen pohjana 

• Kaiken opetuksen ja oppimateriaalin tulee olla sukupuolineutraalia.
• Kielten, äidinkielen, yhteiskuntaopin tai historian opetuksesta ei tule tinkiä.
• Kansainvälinen osaaminen on otettava käyttöön koulutusjärjestelmän kaikilla tasoilla.
• Perusopetuksen tulee tukea opiskelijoiden digitaalisia valmiuksia sekä vuorovaikutus- ja 

ilmaisutaitoja.

Akavan Erityisalat 
Maistraatinportti 4 A, 6. krs

00240 Helsinki
www.akavanerityisalat.fi


