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Akavan Erityisaloille vuosi 2017 oli vilkkaan vaikuttamisen vuosi. Maan hallituspolitiikan myötä eteemme tuli 

ripeään tahtiin jäseniämme koskettavia lakialoitteita, jotka edellyttivät paneutuvaa vaikuttamistyötä. 

Kaikkiaan yhdessä jäsenyhdistysten kanssa tuotettuja lausuntoja kertyi peräti 45 toimintavuoden aikana. 

Julkisuuteen tuotimme 25 kannanottoa. Alkuvuotta 2017 leimasivat lisäksi kuntavaalit, joita edeltävä laaja 

vaikuttamiskampanja toteutettiin sekin yhdessä jäsenyhdistysten kanssa.  

Alkusyksystä 2017 työmarkkinoilla alkoi pitkälle tähän vuoteen jatkunut liittokierros. Kierros on monialaiselle 

liitollemme työllistävä ponnistus sekä omien sopimustemme osalta että toimiessamme neuvottelujärjestöissä 

YTN:ssä ja JUKOssa. Alkuvuodesta 2017 neuvottelutavoitteita valmisteltiin liiton neuvottelukunnissa ja toden 

teolla neuvottelut alkoivat yksityissektorin sopimuspöydistä syyskuussa. Jo keväällä työtaisteluvalmiuttamme 

koeteltiin tavoiteltaessa kaupan alalle työehtosopimusta.  

Vuonna 2017 panostimme myös uuden edunvalvontajärjestön, Entre - Akavan yrittäjät ja itsensätyöllistäjät 

ry:n toiminnan vakiinnuttamiseen.  

Jäsenpalveluissa vuoden merkittävin uudistus oli toiminnanohjausjärjestelmän vaiheittainen käyttöönotto, 

mikä näkyi toimiston ja jäsenyhdistysten arjessa pitkin vuotta. Uusia toiminnallisuuksia saatiin käyttöön, 

mutta järjestelmäuudistuksia vaivaavilta ”lastentaudeilta” ei vältytty. 

Toimintavuoden hyviä kehityssuuntia oli jäsenkunnan työttömyyden hellittäminen. Myönteistä oli myös, että 

Akavan Erityisalojen jäsenkasvu pysyi verrattain hyvänä: kasvua oli 1,6 %, kun esimerkiksi noin puolella 

Akavan jäsenliitoista jäsenmäärä oli vähenevä. Huomionarvoista on, että toimintavuonna käytiin myös 

lupaavia neuvotteluja useiden Akavan Erityisalojen jäsenyydestä kiinnostuneiden uusien jäsenryhmien 

kanssa.     

Akavan Erityisalojen hallitus panosti toimintavuonna ripeään strategiatyöhön. Sen tuloksena syysliittokokous 

hyväksyi edunvalvontaa, yhteisöllisyyttä ja yhteiskunnallista vaikuttamista korostavan liittostrategian, joka 

otetaan vaiheittain käyttöön toimintavuodesta 2018 alkaen.  

Uuden strategian valmistelussa korostettiin koko liittoyhteisömme sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin ja myös 

yhdessä tekemiseen. Tästä lähtökohdasta on hyvä jatkaa tuleviin vuosiin.   

 

Salla Luomanmäki 

toiminnanjohtaja  

Akavan Erityisalat    
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Yhteiskunnallisen edunvalvonnan taustalla on aktiivinen vaikuttaminen liiton oman työn kautta eri 

sidosryhmissä. Vaikuttamistyötä tehdään erityisesti Akavassa sekä neuvottelujärjestöissä, Ylemmät 

Toimihenkilöt YTN ry:ssä, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry:ssä, edunvalvontajärjestö 

Entre – Akavan yrittäjät ja itsensätyöllistäjät ry:ssä ja Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erkossa.  

Yhteiskunnallisen edunvalvonnan linjaukset tarkennettiin Akavan Erityisalojen hallituksessa alkuvuodesta 

2017. Linjaukset tarkennettiin yleisten työelämätavoitteiden, veropoliittisten tavoitteiden ja koulutuspoliittisten 

tavoitteiden osalta. Lisäksi yhteiskunnallisen edunvalvonnan kärkiteemoina jatkuivat 1) tasa-arvo, 

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

Akavan Erityisalat vaikutti yhdessä jäsenyhdistysten kanssa kevään 2017 kuntavaaleissa kattoteemalla 

”Elämäsi kuntaan”. Vaalitavoitteet olivat 1) Elinvoimaa kirjasto-, museo-, kulttuuri-, liikunta- ja 

nuorisopalveluilla 2) Hallittu muutos sote- ja maakuntauudistuksessa sekä 3) Asiantuntijatyön resurssit 

kuntoon. 

Kuntavaalivaikuttamisen toimenpiteet ajoittuivat tammi-huhtikuulle 2017. Niitä olivat mm. teemojen 

viestiminen kaikille puolueille ja ehdokkaille sekä kampanjointi liiton ja jäsenyhdistysten omissa kanavissa.  

Jäseniä osallistui kuntavaalikampanjaan mm. kuudessa jäsentilaisuudessa (Turku 30.1., Jyväskylä 2.2., 

Kuopio 3.2., Tampere 9.2., Oulu 1.3. ja Helsinki 29.3.), joissa oli mahdollisuus tavata ja tentata ehdokkaita 

sekä luottamustoimisia että virkamiespäättäjiä kustakin kaupungista. Kaikkiaan tilaisuuksiin osallistui lähes 

400 jäsentä. Myös itse kuntavaaliehdokkaina olevia jäseniä nostettiin kampanjassa esille. Jäseniä aktivoitiin 

mukaan vaikuttamistyöhön lisäksi mm. järjestämällä mielipidekirjoittamiseen kannustava Webinaari 7.2. 

Vaikuttamistyön tueksi toteutettiin ja julkistettiin KantarTNS:n tutkimus edustamiemme alojen merkityksestä 

kuntapalveluissa. Tuloksia hyödynnettiin kuntavaalityön lisäksi kesän kirjasto-aiheisessa SuomiAreena-

tilaisuudessa.   

Lisäksi valmisteltiin yhdessä vuosilomalakiuudistusta koskevat tavoitteet, joita käytetään mm. Akava- ja YTN-

työssä. Akavan Erityisalojen edustaja nimettiin yhdeksi YTN:n edustajaksi Akavan vuosilomalain 

uudistamisen taustaryhmään, joka aloitti työskentelynsä syksyllä 2017. Liiton edustaja edusti myös koko 

Akavaa työ- ja elinkeinoministeriön nollatyöntekijöiden asemaa parantavassa lainvalmisteluryhmässä.   

Akavan Erityisalojen maan hallitusohjelmatavoitteiden valmistelu käynnistettiin niin, että liiton hallitus 

hyväksyy alustavat tavoitteet kokouksissaan maalis- ja toukokuussa 2018.     

Uusi työ – muuttuva työelämä kärkiteemaa vietiin eteenpäin erityisesti Entren – Akavan yrittäjien ja 

itsensätyöllistäjien edunvalvontajärjestössä. Akavassa liitto osallistui aktiivisesti yrittäjien ja 

itsensätyöllistäjien aseman parantamista koskevan teemanohjelman valmisteluun. Yrittäjäohjelma 

hyväksyttiin Akavan hallituksessa helmikuussa 2017.   

Akavan Erityisalat ja jäsenyhdistykset ottivat aktiivisesti kantaa yhdistelmävakuutukseen ja sen rahoitusta 

koskevan mallin työryhmävalmistelun eri vaiheissa. Yhdistelmävakuutuksesta järjestettiin 1.11. työpaja, jossa 

alusti neuvotteleva virkamies Marjaana Maisonlahti.  

Liiton edustaja toimi Akavan edustajana STM:n Raju-hankkeessa (Selvitys työelämän muutosten 

vaikutuksista miesten ja naisten työmarkkina-asemaan ja samapalkkaisuuteen kunta-alalla ja valtiolla 1995-

2013).  
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Liiton edustaja osallistui YTN:n kansainvälisen työryhmän työhön, jossa keskeistä oli keväästä 2017 lukien 

EU:n sosiaalipilarin julkistaminen ja sittemmin todentamisdirektiiviehdotuksen sisältöihin vaikuttaminen. 

Ryhmässä valmisteltiin YTN:n kansainvälisen toiminnan tavoitteet, jotka YTN:n hallitus päätti marraskuussa 

2017.    

Tammikuussa 2017 liitto osallistui tasa-arvovaltuutetun tutkimukseen, jossa selvitettiin raskauteen ja 

perhevapaisiin perustuvaa syrjintää.   

Marraskuussa 2016 alkoi vuoden 2017 marraskuuhun jatkunut Naisjärjestöjen keskusliiton ja Tasa-

arvoasiain neuvottelukunnan 100 tasa-arvotekoa -hankkeen osana liiton oma kampanja ”Henkilöstöedustajat 

tasa-arvolähettiläinä työpaikoilla”. Kampanjassa kannustettiin tasa-arvosuunnitelmien laadintaan ja 

toteuttamiseen sekä huomioimaan henkilöstö- ja koulutussuunnitelmissa työ- ja perhe-elämän yhteensovitus.  

Liiton edunvalvontatiimi vieraili 22.8.2017 tasa-arvovaltuutetun toimistossa. Vierailulla esiteltiin mm. liiton 

tasa-arvolähettiläs-kampanjaa sekä liiton piiristä valituille henkilöstöedustajille tehdyn mm. tasa-

arvosuunnittelua koskeneen selvityksen tuloksia.   

Liiton edustajat osallistuivat 2.10.2017 tasa-arvovaltuutetun raskaussyrjintäkampanjan avaukseen, jossa 

liiton edustaja piti myös puheenvuoron.  

Liitto osallistui Akavan kyselyyn, joka koski kilpailukielto- ja salassapitosopimusten käyttöä. Työministeri Jari 

Lindströmin käynnisti sittemmin näiden sopimusten käyttöä koskevan selvityshankkeen, jonka toteuttaa 

Jukka Ahtela toukokuuhun 2018 mennessä.   

Otimme kantaa implementoitavana olevaan liikesalaisuusdirektiiviin valmistelun eri vaiheissa.    

Liitto jatkoi vaikuttamistyötä työaikalain uudistamista koskevassa prosessissa.  

Liiton edustajat osallistuivat TEM:in, ammatti- ja toimialaliittojen sekä yrittäjäjärjestöjen 

kumppanuusyhteistyöhön.     

Liitto selvitti kyselyllä jäsenistön kantoja perhevapaauudistukseen ja vaikutti keskeisesti uudistukseen 

Akavan kautta. Liiton edustaja toimi puheenjohtajana Akavan tasa-arvoryhmässä, joka järjesti työpajoja, 

tutkija- ja vaikuttajatapaamisia uuden perhevapaamallin luomiseksi.   

Vuonna 2016 liitto osallistui asiantuntijoiden työttömyyttä ja työttömyydestä selviytymistä koskevaan 

tutkimushankkeeseen, jonka tulokset olivat käytettävissä 2017, jolloin niitä hyödynnettiin edunvalvonnassa ja 

viestinnällisesti.    

Liiton edustaja alusti YTN:n luottamusmieskursseilla yhteistoiminnasta sekä YTN:n EWC-ryhmän 

tilaisuuksissa yritysryhmäyhteistoiminnan haasteista ja salassapitosääntelystä tässä toiminnassa. Liiton 

edustaja myös kirjoitti YTN:n kansainvälisen ryhmän sivuille viimeksi mainitusta aiheesta ja lisäksi 

vuokratyöstä. Liiton edustajat myös kouluttivat JUKOn ja sen vaaliliittojen järjestämillä 

luottamusmieskursseilla mm. oikeudenmukaisesta palkkauksesta ja tasa-arvosta.   

Liitto otti kantaa tulkkauspalvelujen kilpailutuksen tapaan 2.6. organisoimalla yhdessä Suomen 

Viittomakielen Tulkit ry:n ja muiden tulkkijärjestöjen kanssa Stop Kela -mielenilmauksen Helsingissä.   

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

suomalaisen ammattiyhdistysliikkeen kehitysyhteistyö- ja solidaarisuusjärjestö. Vuoden alussa liitto aloitti 

muiden akavalaisten liittojen sekä SASKin kanssa hankeyhteistyön kotiapulaisten oikeuksien parantamisen 

puolesta. Maailmassa on noin 67 miljoonaa kotiapulaista, joista suurin osa on nuoria naisia. He ovat yksi 

haavoittuvimmista työntekijäryhmistä, sillä työtä tehdään neljän seinän sisällä poissa muiden katseilta. 

Monessa maassa kotiapulaisia ei nähdä työntekijöinä, eikä heillä siten ole oikeuksiakaan.  
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Akavan Erityisalojen ja SASKin hankkeina ovat kotiapulaisten oikeudet ja järjestäytyminen Indonesiassa 

sekä kotiapulaisten oikeudet ja järjestäytyminen Filippiineillä. Indonesian hankkeessa tuetaan Indonesian 

kotiapulaisten järjestäytymistä, johtajakoulutusta sekä vaikuttamistyötä ILO 189 sopimuksen ratifioimiseksi. 

Filippiinien hankkeessa vahvistetaan Filippiineillä vuonna 2015 perustetun kotiapulaisten järjestön UNITEDin 

asemaa ammattiliittona sekä sen järjestäytymistä, koulutusta ja vaikuttamistyötä. Vaikuttamistyöllä pyritään 

tehostamaan kotiapulaisten oikeuksien kannalta keskeisen lainsäädännön toteutumista kunta- ja kylätasolla 

sekä saamaan tukea kollektiiviseen neuvottelutoimintaan yhteistyössä paikallistason viranomaisten kanssa. 

Koulutuspolitiikan osalta toimintavuoden kaksi keskeisintä poliittista prosessia olivat keväällä pidetty 

hallituskauden puolivälitarkastelu sekä korkeakoulutuksen ja tutkimuksen v. 2030 vision valmistelu, jonka 

lopputuloksena valmistui ”Ehdotus Suomelle: Suomi 100+” -visioasiakirja lokakuussa 2017. Akavan 

Erityisalat nosti puolivälitarkastelun tavoitteissaan esiin erityisesti korkeakoulujen merkittävän 

pääomittamisen vastapainona tehdyille koulutusleikkauksille sekä Tekesin rahoittamisen ja 

toimintaedellytysten turvaamisen. Liitto nosti esiin myös ammattikorkeakoulujen aseman suomalaisessa 

koulutusjärjestelmässä ja peräänkuulutti erityisesti ammattikorkeakoulutuksen rahoituksen turvaamista. Liitto 

kiirehti hallitukselta myös työttömän omaa aktiivisuutta tukevia toimia, kuten työttömän omaehtoisen 

opiskelun mahdollisuuksien laajentamisen työttömyyden aikana.   

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visiotyössä Akavan Erityisalat nosti esiin erityisesti elinikäisen oppimisen 

tärkeyttä ja tarvetta merkittäville aikuiskoulutuspoliittisille uudistuksille. Valmis visioasiakirja sisälsi lopulta 

hyvin vähän konkreettisia tavoitteita ja keskeiset kysymykset kuten korkeakoulujen rooli elinikäisen 

oppimisen mahdollistajana siirtyivät visiotyöskentelyä seuranneeseen ns. tiekartta-vaiheeseen.  Tämä työ 

käynnistyi vuoden 2018 alussa. 

Suomen hallituksen hallitusohjelmasta nousevia keskeisiä teemoja toimintavuonna olivat korkeakoulujen 

opiskelijavalintojen uudistaminen ja yo-todistuksen sekä ammatillisen koulutuksen tutkintotodistuksen 

parempi hyödyntäminen opiskelijavalinnoissa; ns. Tampere3 -konsortion valmistelu sekä opetusyhteistyön 

lisääminen yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen välillä; laadullisen työllistymisen indikaattorin 

sisällyttäminen yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen rahoitusmalleihin, sekä työttömän 

opiskelumahdollisuuksien parantaminen ja elinikäisen oppimisen varmistaminen kaikilla koulutusasteilla. 

Tämän lisäksi toisen asteen koulutuksessa toteutettiin laaja ammatillisen koulutuksen reformi ja 

käynnistettiin lukiokoulutuksen uudistamisen valmistelu.   

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

Erityisaloilla on varsinaisen jäsenen paikka. Osana OKM:n Koulutuksen ja tutkimuksen visiotyötä koulutus- ja 

työvoimapoliittinen toimikunta valmisteli toimintavuonna Akavan oman korkeakouluvision ”Askeleita kohti 

2030-luvun korkeakoulutusta”. Visiossa korostettiin erityisesti täydennyskoulutuksen merkitystä työuran 

aikaisessa osaamisen kehittämisessä. 

Koulutus- ja työvoimapoliittisen toimikunnan kokousten lisäksi toimikunnan jäsenet työskentelivät aktiivisesti 

erilaisissa Akavan sisäisissä taustaryhmissä. Taustaryhmät työskentelevät Akavan asiantuntijoiden tukena 

kolmikantaisten työryhmien sekä eri ministeriöiden asettamien työryhmien työskentelykauden aikana tuoden 

keskusteluun liittojen kantoja ja näkemyksiä. Akavan Erityisalojen edustaja osallistui lisäksi Akavan sisäisiin 

ammattikorkeakoulu- ja yliopistoryhmien toimintaan sekä YTN-liittojen koulutuspoliittisten vastaavien 

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

edustamiensa alojen kannalta relevanteissa kysymyksissä.   

Akavan Erityisalat osallistui Akavan muiden ammattikorkeakouluja edustavien liittojen kanssa 

ammattikorkeakouluvaikuttamiseen, sekä yhteistyöhön ammattikorkeakoulujen rehtorineuvoston (Arene) 

kanssa AMK-päivillä sekä Norjaan suuntautuneella opintomatkalla, jossa tutustuttiin Norjan malliin toteuttaa 

yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen fuusioita sekä ammattikorkeakoulujen rooliin T&K-työssä. 
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Tiedonkulun varmistamiseksi Akavan Erityisalojen hallitus sai kokoustensa yhteydessä kirjallisen 

koulutuspoliittisen katsauksen. 

Työvoimapolitiikassa keskeisiä asioita toimintavuoden aikana oli erityisesti omaehtoisen opiskelun 

mahdollistamisen laajentaminen työttömyyden aikana ja tämän reunaehtoihin vaikuttaminen osana 

kolmikantaista valmistelua. Osana maakuntauudistusta jatkui ns. kasvupalvelu-uudistuksen valmistelu, jossa 

alueellisten TE-toimistojen palvelut siirtyvät uusien maakuntien vastuulle vuoden 2020 alussa. 

Toimintavuonna annettiin myös kaksi työttömien aktivointia ja työttömyysturvaa koskevaa muutosesitystä, 

joista toinen koski aktiivisuuden määrittelyä sekä työttömyysturvan alentamista silloin kun työtön ei ole 

osoittanut riittävää aktiivisuutta (STM:n esitys). TEM:n vastaava esitys otti kantaa siihen, mikä lasketaan 

työttömälle riittävän aktiiviseksi työnhauksi. Liitto on ottanut kantaa näihin muutosesityksiin lausunnoin, 

kannanotoin sekä osallistumalla Akavan sisäiseen valmisteluun. 

Akavan Erityisalat antoi toimintavuonna seuraavat lausunnot/kommentit:  

Kommentoimme/lausuimme Akavalle/Jukolle:  

OKM lausuntopyyntö OKM:n työryhmän muistiosta Valmiina valintoihin – ylioppilastutkinnon parempi 

hyödyntäminen korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa ja ylioppilastutkinnon kehittämisestä 20.1.2017. 

SiV:n kirjallinen lausuntopyyntö asiaan E 133/2016 vp Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto: 
Koulutuksen parantaminen ja nykyaikaistaminen. Korkealaatuista koulutusta kaikille 13.2.2017. 
 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 5 luvun 2 §:n 
väliaikaisesta muuttamisesta – muuntokoulutus 13.2.2017. 
 
OKM Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi Opetushallituksesta annetun lain ja 
Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetun lain muuttamisesta 8.3.2017. 
 
OKM Lausuntopyyntö: Nyt on lukion kehittämisen aika 16.3.2017. 

Työttömien opiskelumahdollisuuksien laajentamista pohtinut kolmikantainen OKM:n työryhmä. Kommentoitu 
Akavalle koko valmistelun ajan.  
 
OKM Lausuntopyyntö koskien opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman työryhmän ehdotusta laadullisen 
työllistymisen sisällyttämiseksi korkeakoulujen rahoitusmalleihin 1.1.2019 alkaen. Kommentoitu Akavalle 
koko valmistelun ajan. Akavan Erityisalojen lausunto lähetetty OKM:lle 6.4.2017. 
 
OKM lausuntopyyntö: ammattikorkeakoululain ja yliopistolain muuttaminen. Kommentoitu Akavalle koko 

valmistelun ajan, OKM:n lausuntoon jätetty kommentit 4.5.2017. 

OKM lausuntopyyntö luonnoksesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi perusopetuslain väliaikaisesta 
muuttamisesta - toisen kotimaisen kielen kokeilu 16.5.2017. 
 
OKM lausuntopyyntö ammatillisen toisen asteen tutkintojen parempaa hyödyntämistä korkeakoulujen 
valintamenettelyissä pohtineen Valmiina valintoihin II -työryhmän ehdotuksista. Kommentoitu Akavalle 
30.5.2017. 
 
Akavan Korkeakoulutuksen visio vuoteen 2030 22.5.2017. 
 
Suomen Suuhygienistiliitto SSHL ry:n kanssa säteilylain kokonaisuudistuksesta 9.1.  

Suomen Restonomit Sure ry:n ja Nuoriso- ja liikunta-alan asiantuntijat Nuoli ry:n kanssa alkoholilain 

kokonaisuudistuksesta 11.1. 

TEM:issä valmisteltavana ollutta kokonaisuutta työttömyysturvan seuraamusjärjestelmäksi.  
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Suomen Suuhygienistiliitto SSHL ry:n kanssa hallituksen esityksestä sosiaali- ja terveydenhuollon 

asiakastietojen sähköisestä käsittelystä ja niihin liittyvistä laeista STM015:00/2015    

Tiedon- ja arkistonhallinnan ammattiyhdistys ry:n kanssa lausuntopyyntöä ”Yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 

2016/679) vaikutuksesta tieteellisen tutkimuksen ja tilastoinnin kansalliseen sääntelyyn” 16.3.  

Yhdessä Suomen Suuhygienistiliitto SHHL ry:n kanssa hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi 

työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojelutoiminnasta annetun lain sekä työturvallisuuslain 

muuttamisesta sekä ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi työntekijöiden suojelemiseksi biologisista 

tekijöistä aiheutuvilta vaaroilta STM077:06/2012  

TEM:in lausuntopyyntö, joka koski luonnosta hallituksen esitykseksi laiksi julkisten työvoima- ja 
yrityspalveluiden alueellisesta tarjoamisesta ja työelämäkokeilua koskevasta kokeilusta, TEM:Ile sekä 
Akavalle ja JUKO/JEAlle 
 
Lakiehdotukset rekrytointi- ja osaamispalveluista ja yksityisistä rekrytointipalveluista    

Hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista Akavalle, Jukolle ja 

TEM:ille   

Lausuttu hallituksen esitysluonnoksesta, joka koskee maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa ja valtion lupa-, 
ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaa lainsäädäntöä, joista lausuttu Akavalle, Jukolle 
ja valtiovarainministerölle  

Kommentoitu lakiehdotus julkisista rekrytointi- ja osaamispalveluista, kasvupalvelujen rahoittamisesta, 
työttömyysturvan aktiivimallista ja sivutoimisen yrittäjyyden aloittamisesta työttömyysaikana TEM:ille, JUKOlle 
ja Akavalle 

Lausuttu lakiehdotuksesta, joka koskee hallituksen esitystä eduskunnalle laiksi talous- ja velkaneuvonnasta, 
JUKOlle   

Lausuttu JUKOlle valtioneuvoston asetusehdotuksesta, joka koskee Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon 
palvelukeskuksen (Palkkeet) tehtävien laajentamista muihin asiantuntija/palvelutyöhön (mm. asianhallinta ja 
sihteerityö) 

Kommentoitu STM:n lausuntopyyntöä, joka koskee sisäasioiden rahastojen kansallisen lainsäädännön 
muutostarpeita tarkastelevan työryhmän loppuraporttia, Akavalle  

Kommentoitu lakiesitystä julkisista rekrytointipalveluista ja siinä   rekrytointipalvelujen maksukiellon laajuutta 
muiden kuin kasvupalvelujen osalta 

Kommentoitu STM:ssä valmisteltavana olevaa yhdistelmävakuutusta  

OKM:n lausuntopyyntö työryhmän selvityksestä koskien lainsäädännön muutostarpeita 

rinnakkaistallentamisen edistämiseksi 24.8.2017. Lausunnossa kiinnitetään huomiota mm. siihen, että 

julkisin varoin tuotetun tutkimuksen tulee olla mahdollisimman avointa ja laajasti hyödynnettävissä, ja 

rinnakkaistallentaminen nähdään tärkeäksi keinoksi edistää tieteen avoimuutta.  

Luonnos Akavan vaikuttamismuistiosta liittyen maakuntauudistuksen kasvupalveluihin ja työttömän 

palveluprosessiin 1.9.2017. Kommenteissa on tuotu esiin se, että lakiin tulisi kirjata riittävän 

yksityiskohtainen palvelulupaus palveluiden minimitasosta, ja rahoitusmallin on kannustettava näiden 

palveluiden järjestämiseen. Lakiin on myös kirjattava maakunnan vastuut ja velvoitteet palveluiden 

saatavuudesta ja kattavuudesta, sekä TEM:n valvontavastuu. Kommenteissa on todettu myös, että 

työttömien palveluprosessin tulee olla asiakaslähtöinen ja palveluiden laadunvarmistuksen tulee olla 

kansallinen prosessi. 

OKM korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030 – OKM:n keskustelutilaisuus/Ida Mielityinen 6.9.2017. 

Kommenteissa on tuotu esiin erityisesti huoli elinikäisen oppimisen tavoitteiden ja keinojen puuttuminen 

ministeriön esittämistä alustavista teemakokonaisuuksista. Samoin on esitetty huoli duaalimallin 
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tulevaisuudesta sekä ammattikorkeakoulujen omaleimaisuuden ja tutkintorakenteen säilymisestä tilanteessa, 

jossa sekä yo- että amk-tutkintoja annettaisiin yhden oikeushenkilön (=yliopiston) sateenvarjon alla. 

Työaikalakityöryhmän ehdotuksesta ja vaihtelevan työaikaehdon käyttöä käsitelleen työryhmän esityksestä 

25.8. Akavalle ja 31.8. TEM:ille. Työaikalakiehdotuksessa on kiinnitetty huomiota mm. tarpeeseen täsmentää 

vaikutusarviointeja, soveltamisalapoikkeussäännöksen tarkistamiseen niin, että asiantuntijat ja keskijohto 

ovat työaikalain soveltamisen piirissä kuten nykylaissa, matkustusaikaa koskevan epäkohdan ratkaiseminen, 

josta esitimme useita ratkaisuvaihtoehtoja ja minimivuorokausilevon pituuteen (vähintään 11 h) liukuvassa 

työajassa ja joustotyössä. Vaihtelevan työaikaehdon sopimusten osalta kiinnitimme huomiota mm. 

sairausloma-ajan palkan määrittelyyn, sivutoimilupien, kilpailevan toiminnan ja kilpailukieltosopimusten 

käytön arviointiin näissä sopimuksissa, monityösuhteisten työsuojeluun ja vaihtelevan työaikaehdon 

vakiintumiseen.  

Lausuttu yhdessä Tiedon- ja arkistonhallinnan ammattiyhdistys ry:n kanssa tietosuojalaista Akavalle ja  

oikeusministeriölle 30.8. Olemme kiinnittäneet huomiota tiedonhallintalain ja muun viranomaisten 

arkistotoimintaa koskevan lainsäädännön huomioimiseen myös tässä valmistelussa, tietojen käsittelyn 

vastuukysymyksiin ja henkilöstön perehdytyksen tarpeeseen sekä osaamis- ja resurssivaatimuksiin 

rekisterinpitäjäorganisaatioiden asiakirjahallintotoiminnoissa sekä ammattiliiton jäsenyystietojen käsittelyn 

edellytyksiin työnantajan toiminnassa jäsenmaksun työnantajaperinnässä ja työtaistelutilanteissa.  

TEM:n muistio ”Työttömän lyhytkestoinen opiskelu ja työttömyysturva” 5.10.Työttömyysturvalla opiskelun 

maksimikestoksi ilman TE-toimiston tarveharkintaa ollaan rajaamassa 6 kk, mikä on korkeakoulutettujen 

näkökulmasta ongelmallinen.   

Maakuntauudistuksen kasvupalveluita ja työttömyysturvan uudistamista 6.10. Keskeiset viestit uudistukselle: 

Työvoimapalveluihin on käytettävä rahaa. Maakuntien välistä yhteistyötä on kehitettävä, koska 

palvelumarkkinoiden edellytykset vaihtelevat eri puolilla maata. Työttömien palveluprosessin on oltava 

asiakaslähtöinen. Kasvupalvelukoulutuksiin on välityttävä korkeakoulutettujen tarpeet. Maakunnan 

palvelustrategiassa on varmistettava mikroyrittäjien mahdollisuus tuottaa kasvupalveluita. Hallituksen 

valmistelemasta ns. työttömyyden aktiivimallista on luovuttava. 

Liikesalaisuuslakia koskeva ehdotus 22.11. 

 painotettu työsopimuslain luonnetta erityislakina suhteessa ehdotettuun lakiin  

 ei pidetä tarpeellisena laajentaa ehdotetulla lailla työsopimuslain puitteissa liikesalaisuussuojaa 
työnantajan asiakkaiden ja liike- sopimuskumppanien liikesalaisuuksiin  

 itsensätyöllistäjien osalta toimeksiantajien ja näiden asiakkaiden liike- ja ammattisalaisuuksien 
suojasta: tarpeen käsitellä jatkovalmistelussa   

 itsensätyöllistäjien oikeudesta ilmaista liikesalaisuus liiton laki- tai asiamiehelle: tarpeen käsitellä 
jatkovalmistelussa ja painotettu tarvetta selkeyttää esitystä työntekijöiden osalta, mukaan luettuna 
teknisten ohjeiden ilmaiseminen     

 esitetty ehdotettavan lain ja yhteistoimintalakien salassapitopykälien tiettyjen sisältöerojen käsittelyä 
jatkovalmistelussa  

 

Yhdistelmävakuutuksen rahoitusta koskeva ehdotus 22.11. ja 24.11. kasvupalvelu-uudistus ja julkiset kasvu- 

ja rekrytointipalvelut 

Suomen Suuhygienistiliiton näkemykset hallituksen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta 
7.12. 

 
Kommentoitu/lausuttu muille tahoille:  

OKM Lausuntopyyntö koskien opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman työryhmän ehdotusta laadullisen 

työllistymisen sisällyttämiseksi korkeakoulujen rahoitusmalleihin 1.1.2019 alkaen. Kommentoitu Akavalle 

koko valmistelun ajan. Akavan Erityisalojen lausunto lähetetty OKM:lle 6.4.2017. 
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OKM lausuntopyyntö: ammattikorkeakoululain ja yliopistolain muuttaminen. Kommentoitu Akavalle koko 

valmistelun ajan, OKM:n lausuntoon jätetty kommentit 4.5.2017.  

TEM:in lausuntopyynnöstä, joka koski luonnosta hallituksen esitykseksi laiksi julkisten työvoima- ja 

yrityspalveluiden alueellisesta tarjoamisesta ja työelämäkokeilua koskevasta kokeilusta, Akava, Juko, TEM.  

Hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi alueiden kehittämisestä ja kasvupalveluista Akavalle, Jukolle ja 

TEM:ille   

Museoalan ammattiliitto MAL ry:lle sen ja Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ry:n kanssa 

Museopoliittinen toimintaohjelma 2030 

Työaikalakityöryhmän ehdotuksesta ja vaihtelevan työaikaehdon käyttöä käsitelleen työryhmän esityksestä 

25.8. Akavalle ja 31.8. TEM:ille. Työaikalakiehdotuksessa on kiinnitetty huomiota mm. tarpeeseen täsmentää 

vaikutusarviointeja, soveltamisalapoikkeussäännöksen tarkistamiseen niin, että asiantuntijat ja keskijohto 

ovat työaikalain soveltamisen piirissä kuten nykylaissa, matkustusaikaa koskevan epäkohdan ratkaiseminen, 

josta esitimme useita ratkaisuvaihtoehtoja ja minimivuorokausilevon pituuteen (vähintään 11 h) liukuvassa 

työajassa ja joustotyössä. Vaihtelevan työaikaehdon sopimusten osalta kiinnitimme huomiota mm. 

sairausloma-ajan palkan määrittelyyn, sivutoimilupien, kilpailevan toiminnan ja kilpailukieltosopimusten 

käytön arviointiin näissä sopimuksissa, monityösuhteisten työsuojeluun ja vaihtelevan työaikaehdon 

vakiintumiseen.  

30.8. lausuttu yhdessä Tiedon- ja arkistonhallinnan ammattiyhdistys ry:n kanssa tietosuojalaista Akavalle ja 

Oikeusministeriölle. Olemme kiinnittäneet huomiota tiedonhallintalain ja muun viranomaisten arkistotoimintaa 

koskevan lainsäädännön huomioimiseen myös tässä valmistelussa, tietojen käsittelyn vastuukysymyksiin ja 

henkilöstön perehdytyksen tarpeeseen sekä osaamis- ja resurssivaatimuksiin 

rekisterinpitäjäorganisaatioiden asiakirjahallintotoiminnoissa sekä ammattiliiton jäsenyystietojen käsittelyn 

edellytyksiin työnantajan toiminnassa jäsenmaksun työnantajaperinnässä ja työtaistelutilanteissa.  

Liitto ja Suomen Viittomakielen Tulkit ry antoivat 11.10. kannanoton Kelan järjestämän kuulovammaisten 

tulkkauspalvelujen kilpailutuksen toteuttamisen tavasta.  Kannanotossa esitettiin huoli kilpailutuksen 

toteuttamisen tavasta suhteessa hankintalaissa todettuihin kilpailutusperiaatteisiin ja osana tätä perustuslain 

18 §:n elinkeinonharjoittamisen vapauteen ja työtä koskevan oikeuden toteutumiseen.  

 

Työnantaja- ja työntekijäpuolen yhteistä ratkaisua ns. Suomen mallista tai muusta koordinoidusta neuvottelu- 

ja sopimustoiminnan mallista ei syntynyt vuonna 2017. Työmarkkinaneuvotteluja käytiin syys-lokakuusta 

2017 lukien vientialojen vetäminä liittokierroksella. Liitto valmisteli yhdessä jäsenyhdistysten kanssa 

sopimus- ja neuvottelutoiminnan tavoitteet neuvottelukierrokselle 2017–2018.    

Vientialojen sopimusten pohjalta syksyllä 2017 palkankorotusten tason yleiseksi linjaksi muodostui 3,2 % 

kahden sopimusvuoden aikana. Osa sopimuskorotuksesta on paikallisesti jaettavaa erää, osa yleiskorotusta.  

Neuvottelukierrosta on leimannut työnantajapuolen vahva koordinaatio.  Neuvottelukierroksen ratkaisut ovat 

käytännössä palkankorotusratkaisuja; työntekijäpuolelle edullisista laatuasioista ei käytännössä ole sovittu.   

Akavan Erityisalojen osalta vuonna 2017 käynnistynyt liittokierros on jäsenkuntaa koskevien työ- ja 

virkaehtosopimusten runsauden vuoksi haasteellinen: kun neuvottelut alkoivat syys-lokakuussa 2017 YTN:n 

teknologiateollisuuden sopimusalalta, neuvottelut jatkuvat liiton osalta muissa työehtosopimuksissa aina 

toukokuuhun 2018 saakka.  Kilpailukykysopimuksen myötä tulleet työehtojen heikennykset ja 
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työlainsäädäntöön hallituskaudella tehdyt huononnukset näkyivät ylimääräisenä paineena 

työehtosopimusneuvotteluissa. Palkansaajien lähtökohtana oli varmistaa ostovoimaa suhteessa inflaatioon 

talouskasvuun päässeessä Suomessa.   

Liiton piiristä valituille henkilöstöedustajille järjestettiin 16.-17.11.2017 henkilöstöedustajakoulutus ja 

seminaari, jossa käsiteltiin palkanmuodostusta ja ajankohtaisia työmarkkinakysymyksiä, mukaan luettuna 

paikallinen sopiminen, sekä päätettiin marraskuussa 2016 käynnistetty tasa-arvolähettiläs-kampanja.   

Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry 

Neuvottelujärjestö Ylemmät Toimihenkilöt YTN:ssä valmistauduttiin kertomusvuonna syksyllä alkaneeseen 

neuvottelukierrokseen ja solmittiin uusia työehtosopimuksia vuoden lopulla. Alkuvuodesta käytiin Suomen 

mallia koskevia neuvotteluja. Luottamusmiehiä tuettiin työajan pidentämistä koskevissa paikallisissa 

neuvotteluissa.  

Kaupanalan työehtosopimuskampanja jatkui ja alalla toteutui myös työtaistelutoimia. YTN nosti kanteet 

koskien metsäteollisuuden yritysten työajan pidentämistä. Vaikuttamistyön painopiste oli työaikalain ja 

vuosilomalain uudistamisessa.  Neuvottelujärjestö antoi myös suoraa tukea monissa ylempiä toimihenkilöitä 

koskevissa yt-neuvotteluissa. YTN organisaatiota uudistettiin vuoden aikana.  

Akava Erityisalojen edustajat osallistuivat aktiivisesti YTN:n toimintaan ja muun muassa neuvottelujärjestön 

organisaation uudistamista koskevaan prosessiin sen eri vaiheissa. Liitto osallistui YTN:ssä vuosilomalain 

tavoitteita koskevaan valmisteluun ja liiton edustaja toimii YTN:n edustajana Akavan vuosilomalain 

uudistamisen taustaryhmässä, joka aloitti työskentelynsä syksyllä 2017. Liitto oli aktiivisesti mukana myös 

kaupan alan työtaistelutoimien toteuttamisessa.  (Ks. Akavan Erityisalojen edustukset YTN:ssä liitteessä X)  

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry 

Keskeinen asia JUKOn toiminnassa vuonna 2017 oli sote- ja aluehallintouudistus ja erityisesti henkilöstön 

asema muutoksessa sekä tämän kokonaisuuden osalta maakuntauudistukseen valmistautuminen. Lisäksi 

paikallinen sopiminen oli julkisella sektorilla vahva teema. Toimintavuonna keskeistä oli talvella 2017-2018 

käynnistyneisiin työ- ja virkaehtosopimusneuvotteluihin valmistautuminen.  

Neuvottelujärjestönä JUKOn jäsenmäärä jatkoi kasvuaan vuoden 2017 aikana. Toimintavuoden syksyllä 

JUKOn toiminnanjohtajana aloitti Akavasta siirtynyt Maria Löfgren.  

Akava Erityisalojen edustajat osallistuivat aktiivisesti JUKOn kaikkeen toimintaan. Liitto toimii JUKOssa 

Julkisen sektorin esimiehet ja asiantuntijat JEA ry:n kautta. (Ks. Akavan Erityisalojen edustukset JUKOssa 

liitteessä.) 

Entre – Akavan yrittäjät ja itsensätyöllistäjät 

Entre – Akavan yrittäjät ja itsensätyöllistäjät edunvalvontajärjestön toiminnan tavoite on tarjota yrittäjille ja 

itsensätyöllistäjille väylä Akavan edunvalvontaan. Edunvalvontajärjestö toimii yhteistyöjärjestönä 

jäsenliittojen yrittäjäjäsenten ja itsensätyöllistäjien edunvalvonnalle.   

Vuoden 2017 aikana Entreen liittyi kahdeksan Akavan jäsenliittoa ja kasvu on jatkunut alkuvuonna 2018. 

Jäsenliittoja on nyt 21. Entren hallitus piti seitsemän kokousta, joissa käsiteltiin mm. 

edunvalvontatavoitteiden tarkennukset, tavoitteet Akavan yrittäjäohjelmaan, perhevapaauudistukseen, 

yhdistelmävakuutukseen ja vuosilomalakiin. Akavan vuosilomalakiryhmään valittiin myös Entren edustaja.  

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 2017 Akavan Erityisalojen 

toiminnanjohtaja. Entren viestintää, taloutta ja hallintoa on hoidettu Akavan Erityisalojen resursseilla.  
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Liiton edustaja alusti STM:n Hyvä Suomi -kurssilla, lisäksi Entren edustaja oli mukana Valtiovarainministeriön 

Uutta työtä Suomeen -tilaisuuksissa, joita pidettiin eri paikkakunnilla. Entre oli myös toimeksiantajana 

Akavan Erityisalojen, Specian ja Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen Haavi-hankkeessa.  

Entre järjesti jäsenille koulutus- ja edunvalvontatilaisuuksia kolmella paikkakunnalla: Helsingissä, 

Tampereella ja Turussa. Tilaisuuksissa oli yhteensä 270 osallistujaan. Tilaisuuksien yhteistyökumppaneita 

olivat: Akava, Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa AYT, työeläkeyhtiö Etera, Danske-pankki 

tilaisiuus paikkakuntien uusiyrityskeskukset ja vakuutusyhtiö Turva sekä työterveyspalveluja tarjoava 

Mehiläinen. 

 

Toimintavuonna selvitettiin erillisellä tutkimuksella jäsenten kokemaa työttömyyttä ja työttömyydestä 

selviytymistä. Tutkimuksessa selvitettiin mm. työttömyyden kestoon ja uudelleen työllistymiseen vaikuttavia 

tekijöitä, työttömien osallistumista koulutukseen sekä muiden palveluiden käyttöä työttömyysaikana. 

Tuloksista julkaistiin liiton sisäiseen käyttöön tarkoitettu tutkimusraportti keväällä, ja päätulokset raportoitiin 

blogissa kesäkuussa 2017.  

Työmarkkinatutkimus toteutettiin marraskuussa 2017 liiton yksityissektorin jäsenille. YTN-liittojen yhteiset 

kysymykset koskivat koettua työn kuormittavuutta sekä työsuhteen varmuutta. Vuosittain kysytyt kysymykset 

koskevat palkkausta ja sen kehittymistä, tulospalkkausta, työaikaa ja mm. joustavan työajan käytön muotoja. 

Työmarkkinatutkimuksen tulokset saadaan maaliskuussa 2018.  

Joulukuussa 2017 liiton jäsenille lähetettiin kutsu osallistua alustataloutta koskevaan tutkimukseen SWIPE, 

jonka toteuttaa Turun yliopisto.  

KantarTNS toteutti liiton toimeksiannosta tutkimuksen suomalaisten kuntapalveluja koskevista asenteista. 

Tuloksia hyödynnettiin kuntavaalivaikuttamisessa ja kesällä SuomiAreenan tilaisuudessa.  

 

Yksityissektorin edunvalvontaa koordinoi yksityissektorin neuvottelukunta, jolla oli toimintavuonna neljä 

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

toimintaa yksityissektorilla. Painopisteiksi edunvalvontatyössä valittiin paikallinen sopiminen, työsuhteen 

ehdot/työehtosopimustoiminta ja henkilöstöedustus. 

Neuvottelukunta seurasi toiminnassaan maan hallituksen hallitusohjelmaan perustuvien, työelämää 

koskevien lakien valmistelua ja otti niihin kantaa, mm. työaikalaki, vuosilomalaki, yhdistelmävakuutus, 

liikesalaisuuslaki ja perhevapaauudistus. 

Syksyllä käynnistyi paikalliseen sopimiseen liittyvän hankkeen työ. Työryhmä toimi tiiviisti ja valmisteli 

alkuvuodesta 2018 alkavaa kampanjaa #sovitaanvaan. 

Liitto vaikutti yhdessä Suomen Viittomakielen Tulkkien kanssa keväällä, syksyllä ja loppuvuodesta 2017 

Kelan tulkkauspalvelujen kilpailutuksesta johtuvien työehtoja ja työllisyystilannetta koskevien vaikutusten 

vuoksi.  

Liitto vaikutti yhdessä Suomen Geronomiliiton kanssa, geronomi-tutkinnon saamiseksi terveydenhuollon 

ammatinharjoittamislain piiriin ja Nuolen kanssa yhteisöpedagogien kelpoisuuskysymyksissä tietyissä 

sosiaalisektorin tehtävissä ja viroissa.  

Liiton piiristä valittuja henkilöstöedustajia osallistui YTN:n luottamusmieskursseille. 
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Toimintavuoden aikana toimittiin Suomen Journalistiliiton kanssa yhteistyössä av-käännösalan 

työehtosopimusta ja alaa koskevissa ajankohtaisasioissa.  

Syksyn aikana neuvottelukunta käsitteli ja hyväksyi lukuisia YTN-alojen neuvottelutuloksia.  

Työehtosopimuksettomien jäsenten edunvalvonta  

Kohderyhmänä sopimuksettomat ovat haastava, koska ryhmän sisällä on useita eri aloja. Sopu-

edunvalvonta muutettiin aihekohtaiseksi. Eri työelämän aihealueet ”vastuutettiin” neuvottelukunnan jäsenille 

ja keskustelu siirrettiin Sharepoint-alustalle. 

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

koti” Facebook-ryhmässä on 280 jäsentä ja se toimii hyvin. Muutoinkin sosiaalisessa mediassa on 

lanseerattu tunniste #järjestöväenkoti. 

Vuoden 2017 toiminta alkoi osallistumisella Menestyvät Järjestöt -tapahtumaan omalla ständillä. Siellä tuotiin 

esiin tasa-arvolähettiläskampanjaa ja yleisesti Akavan Erityisalojen roolia järjestöalan edunvalvojana. liiton 

edustaja käytti seminaarissa puheenvuoron järjestöstrategian läpiviemisestä. 

Keväällä järjestettiin jäsenistölle aamupalakoulutus EU:n tietosuojauudistuksesta. Kouluttajana toimi Avoine 

Oy. Tilaisuus videoitiin myös Järjestöväen koti -Facebookryhmään. Maaliskuun Järjestöväen koti -illassa 

aiheena oli vapaaehtoisten johtaminen, josta alusti Unicefin vapaaehtoistoiminnan päällikkö Lena Jolkkonen. 

Kesän alussa oltiin mukana Maailma kylässä -festivaaleilla, ja syksyllä oli järjestöväelle kaksi Järjestöväen 

koti –iltaa, Helsingissä ja Tampereella, aiheena palvelumuotoilu järjestöissä. 

Järki-ryhmä kokoontui neljä kertaa ja se 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. Järjestöalan jäsenille 

lähetettiin kaksi omaa uutiskirjettä.  

Yksityinen museoala 

Akavan Eritysaloilla on Palvelualojen työnantajaliitto Paltan kanssa voimassa yleissitova museoalan 

työehtosopimus, joka kattaa noin 600 yksityisten museoiden piirissä työskentelevää työntekijää. Museoalalla 

määriteltiin tavoitteet tulevalle työehtosopimuskierrokselle. Museoiden luottamusmiehille järjestettiin 

toimialan edunvalvontahaasteista seminaari. Työehtosopimus irtisanottiin 30.11.2017.  

Av-käännösala 

Liiton edustaja osallistui keväällä 2017 itsensätyöllistämistä koskevaan paneelikeskusteluun, jonka järjestivät 

Käännösalan asiantuntijat, Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto sekä Radio- ja televisiotoimittajien liitto.   

Liitto osallistui av-käännösalan toimijoiden pyöreään pöytään, jossa olivat mukana alan yritykset, 

työntekijäjärjestöt Akavan Erityisalat ja Suomen Journalistiliitto sekä av-kääntäjiä. Pyöreä pöytä kokoontui 

vuonna 2017 kolme kertaa ja tapaamisissa käsiteltiin alan tilannetta eri näkökulmista.  

Toimintavuonna käynnistettiin av-käännösalan työehtosopimuskierrokseen valmistautuminen tapaamalla 

alalla toimivia KAJ:n järjestämässä jäsenillassa 6.10. Akavan Erityisalat ja Suomen Journalistiliitto 

irtisanoivat av-käännöstoimistoja koskevan työehtosopimuksen 24.10.2017 päättymään 31.12.2017. Liitto 

osallistui av-käännösalan työehtosopimustavoitteiden asettamiseen ja sopimusneuvotteluihin 4.12.2017 

lukien yhdessä Suomen Journalistiliiton ja av-kääntäjien kanssa. Neuvottelutulos työehtosopimuksen 

uusimisesta ja jatkamisesta saatiin aikaan 23.1.2018 niin, että työehtosopimus on voimassa 1.1.2018–

31.1.2019. Kyseessä on käytännössä palkkaratkaisu, kuten muutenkin tämän sopimuskierroksen 

neuvottelutuloksissa.  
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Liitto osallistui käännös- ja tulkkausalan työsuhteiden ehtoja koskevien kysymysten käsittelyyn myös muutoin 

toimintavuoden aikana.    

YTN Järjestösektori 

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

hyvin erityyppisiä. Järjestöt voidaan jakaa karkeasti eri ryhmiin; asiantuntija- ja edunvalvontajärjestöt, 

sosiaali- ja terveysalan järjestöt, opiskelijajärjestöt, kulttuurijärjestöt ja liikuntajärjestöt. Kaikkiaan Suomessa 

on noin 125 000 rekisteröityä yhdistystä, joista suurin osa on pieniä, vapaaehtoisvoimin toimivia yhdistyksiä. 

Järjestöjen muuttuvan roolin myötä alalla on merkittävästi jäsenpotentiaalia.  

Työmarkkinatutkimus (YTN-data) osoitti, että palkkaus ja määräaikaisuudet ovat edelleen järjestöalan 

akavalaisten keskeisiä haasteita. Jäsenet näkevät tulevaisuuden kuitenkin melko valoisana ja vakaana. 

Omaan työhön ollaan varsin tyytyväisiä.  

 Tutkimukseen vastanneiden mediaanikuukausipalkka oli 3900 euroa ja vastaava keskiarvopalkka 4 464 euroa. 
Molemmilla tunnusluvuilla koko YTN:n keskitaso on runsaat 400 euroa korkeampi. 
 

 Määräaikaisuuksien osuus järjestöalalla oli selkeästi suurempi kuin YTN:ssä keskimäärin: 20 % vastaajista 
ilmoitti olevansa määräaikaisessa työsuhteessa, kun vastaava osuus koko YTN:n tasolla oli vain 5 %. 
 

 Lisäksi 22 % järjestöalan ja 43 % kaikista vastaajista ilmoitti, että työpaikalla on viimeksi kuluneen vuoden 
aikana käyty tuotannollis-taloudellisiin syihin perustuvat yhteistoimintaneuvottelut. Runsaat puolet tästä 
joukosta ilmoitti itse kuuluneensa yt-neuvottelujen piiriin. 

 

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 

 
Sopimukset päättyvät 31.1.2018, mutta neuvotteluja Paltan kanssa sopimuksien uudistamiseksi ei aloitettu 

vielä vuoden 2017 puolella. Luottamusmiesten kanssa käytiin kuitenkin läpi tavoitteita ja erilaisia 

vaihtoehtoja. 

Yleissitovuuden vahvistamislautakunta teki päätöksen, jossa ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien 

työehtosopimus on katsottu yleissitovaksi. 

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuraan saatiin neuvottelutulos talokohtaisesta työehtosopimuksesta 24.5. 

Sopimus on voimassa 30.4.2018 saakka. Lisäksi sinne neuvoteltiin yhteistoimintasopimus. Myös 

henkilöstönedustajat vaihtuivat. 

Suomi-Venäjä-Seuraan neuvoteltiin talokohtainen työehtosopimus (AE) ajalle 1.6.2017 – 31.5.2018. 

Tavoitteena on siirtää tämä YTN:n nimiin vuonna 2018. 

Järjestöalan työehtosopimusten henkilöstöedustajien verkostolle järjestettiin neuvottelupäivä 29.9. 

Tilaisuudessa käsiteltiin alkavaa neuvottelukierrosta ja paikallisia sopimuksia. YTN:n neuvottelupäällikkö 

Petteri Oksa oli alustamassa tilaisuudessa. Lisäksi käytiin läpi ylioppilaskuntien palkkausjärjestelmäkyselyn 

tuloksia. 

Jäsenistölle järjestettiin perinteinen kesäkuun tilaisuus. Aiheena oli ajanhallinta. Tilaisuuteen olivat 

tervetulleita myös ei-jäsenet, ”ota kollegasi mukaan” -periaatteella. Lisäksi tilaisuudessa kuultiin Esa Schönin 

ajankohtaiskatsaus työaikalain uudistuksesta. 
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Järjestöjen muuttuvan roolin myötä alalla on merkittävästi jäsenpotentiaalia. Jäsenmäärän kasvuun tulee 

myös varautua ja toisaalta muistaa, että kentällä toimii muitakin ammattiliittoja, mm. Erto, Jyty ja JHL, jotka 

koko ajan vahvistavat otettaan järjestökentästä.  

SuPerin toimiston työntekijäyhdistykset antoivat työtaisteluvaroituksen, joka ei koskaan aktivoitunut. 

Toimistolla lisäksi toteutettiin 26.10. puolen päivän mittainen ulosmarssi omien sopimusneuvottelujen 

vauhdittamiseksi.  

Allianssissa järjestettiin henkilöstötilaisuus 13.11. liittyen työehtosopimustoimintaan. Allianssin hallinto on 

tehnyt päätöksen oman työehtosopimuksen neuvottelemisesta. 

Järjestöala osallistui YTN Summitin toimialatorille suositun työaikapelin muodossa. 

Liiton edustajat osallistuivat vuonna 2017 YTN:n järjestösektorilla työpaikkatason toimintaan.   

Alakohtaista tiedotustoimintaa vietiin eteenpäin järjestöalan viestintäsuunnitelman mukaisesti. Vuonna 2017 

tiedotustoiminnan painopisteenä olivat maan hallituksen toimet ja siitä aiheutuvan toimintaympäristön 

muutokseen vastaaminen. Vuoden aikana tehtiin kaksi Järjestöalan Extra -tiedotetta. Järjestöalan www-

sivuja päivitettiin vuoden aikana säännöllisesti.  

Taustaryhmä järjesti viestintäseminaarin, jossa käytiin läpi sekä viestintää, että koko strategiaa vähän 

laajemminkin. Ulkoisen viestinnän lisäksi on tärkeää profiloitua myös YTN:n sisällä. Lisäksi hyödynnämme 

enemmän YTN:n yhteisiä kampanjoita ja materiaaleja. Myös taustaryhmän jäsenten rooli aktiivisina 

keskustelijoina nostettiin tärkeäksi asiaksi. 

YTN-dataa hyödynnettiin sekä jäsentilaisuudessa että viestinnässä. Ylioppilaskuntien palkkajärjestelmään 

liittyen perustettiin työryhmä ja toteutettiin kysely. 

Järjestöalalla toimii tällä hetkellä viisi YTN:n yritysyhdistystä, AEL:n Ylemmät toimihenkilöt ry, 

Ammattikorkeakouluopiskelijakuntien työntekijät ry, (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran) 

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

Järjestöalan taustaryhmällä oli vuoden aikana neljä kokousta ja yksi viestintäseminaari. 

Viestintäseminaarissa pohdittiin strategiaa vähän laajemminkin ja tehtiin suunnitelmat 

profiilinnostokampanjasta. Taustaryhmä määritteli tärkeimmiksi tehtävikseen työelämän kehittämisen ja 

edunvalvonnan. Lisäksi taustaryhmän jäsenten rooliin kuuluu nostaa asioita esiin ja osallistua aktiivisesti 

keskusteluun. 

YTN kauppa 

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

ylemmille toimihenkilöille oma työehtosopimus vuoteen 2016 mennessä. Vuonna 2017 jatkettiin kaupan alan 

strategian toteuttamista, ”kohti työehtosopimusta”.  

Kohti työehtosopimusta -projekti huipentui keväällä 2017 työtaistelutoimenpiteisiin. Kaupan alalle julkistettiin 

ylityö- ja vapaa-ajalla matkustamisen kielto ajalle 2.5.–8.5.2017. Lisäksi suurimmissa kaupan alan yrityksissä 

järjestettiin työnseisaus 2.5., 4.5. ja 5.5.2017. Työtaistelutoimenpiteiden avulla kaupan alalle saavutettiin 

sovintoehdotus 18.5.2017, jonka molemmat osapuolet hyväksyivät 22.5.2017. Sovintoehdotuksen 

mukaisesti paikallisella tasolla on tarkoitus keskustella teemoista "ääni" ja "aika". Sovintoehdotuksen 

mukaiset neuvottelut käynnistyivät suurimmissa kaupan alan yrityksissä syksyllä 2017. Vuoden 2017 aikana 

yrityksissä ei vielä saavutettu valmista sopimusta kummastakaan teemasta. 

Vuoden aikana toteutettiin kyselyitä jäsenistölle liittyen työehtosopimus tavoitteisiin, työtaisteluvalmiuteen ja 

kevään työtaisteluihin osallistumiseen. Lisäksi isoissa kaupan alan yrityksissä toteutettiin yrityskohtaiset 

kyselyt paikallisten neuvotteluiden tueksi. Muutenkin toimintavuosi oli tilaisuuksien ja viestinnän osalta 

tapahtumarikas. Viestinnässä hyödynnettiin kaupansopimus.fi -sivuston ja somekanavien lisäksi muun 
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muassa Kauppalehden etusivua niin ennen työtaistelutoimenpiteitä kuin myös niiden aikana. Medianäkyvyys 

oli vahvaa ja onnistunutta. 

YTN:n Kaupan alan toimenpiteitä 2017: 

 Työmarkkinakysely, Painostusvalmiuskysely, Työtaistelutoimiin osallistuminen –kysely 

 Yrityskohtaiset kyselyt 

 Sinunkaupat leffailta 

 Kaupan teemaillat (IT-teemailta, logistiikan ja ostajien teemailta, viestinnän, markkinoinnin ja myynnin 
teemailta sekä HR- ja taloushallinnon teemailta) 

 Aamukahveja isoissa kaupan alan yrityksissä 

 Miksi kaupan alan painostustoimiin ryhdytään –tilaisuuksia 

 Työtaistelutoimenpiteet 

 Paussitilaisuudet työtaistelutoimenpiteiden kanssa samanaikaisesti 

 Black fridayn after work 
 

Akavan Erityisalojen kuntasektorin edunvalvontaa koordinoi kunnan neuvottelukunta. Toimintakautensa 

aloittanut neuvottelukunta kokoontui vuoden aikana viisi kertaa. Neuvottelukunta osallistui Tampereen 

työmarkkinaseminaarin 17.-18.5.2017. JUKOn asiantuntija Minna Holm esitteli ajankohtaista 

neuvottelutilannetta ja sote- ja maakuntauudistusta kokouksessa 11.10.2017. 

Toimintavuosi alkoi liiton vaikuttamisella kevään 2017 kuntavaaleihin. Vaikuttamisessa korostettiin liiton 

edustamien alojen merkitystä kuntapalveluissa. Liito vaikutti myös maan hallituksen puoliväliriiheen 24.-

25.4.2017. 

Sote- ja maakuntauudistukseen liittyvä valinnanvapauslakiesitys oli lausunnoilla maaliskuussa. Laki menee 

eduskunnan käsittelyyn muiden ns. sote-lakien kanssa. Maan hallitus päätti perustuslakivaliokunnan 

kesäkuussa antaman lausunnon perusteella siirtää uudistuksen voimaantuloa siten, että lait astuvat voimaan 

kesäkuussa 2018. Samalla maan hallitus siirsi tulevien maakuntien vaalit lokakuulle 2018.  

Sosiaali- ja terveysministeriö pyysi lausunnot hallituksen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan 

valinnanvapaudesta joulukuuhun 15.12.2017 mennessä.   

Akavan Erityisalat pyysi jäsenyhdistyksiltä keväällä 2017 neuvottelu- ja sopimustavoitteita. Tarkennettuja 

neuvottelutavoitteita pyydettiin 2.10. mennessä. Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO pyysi 

jäsenliitoilta tavoitteita tulevalle neuvottelukierrokselle toukokuussa 2017. 

Kevään ja kesän 2017 aikana maan talouden noustessa kuntasektorin henkilöstön keskuudessa arvosteltiin 

kiky-sopimuksen mukaisia työajan lisäystä ja määräaikaista lomarahojen leikkausta. Tämä loi ennakko-

odotuksia syksyn neuvotteluihin. JUKO nosti esille myös palkkaohjelmien käynnistämisenä palkkaustason 

turvaamiseksi. Palkankorotuksilla tavoiteltiin kuntasektorin työntekijöitten ostovoiman tukemista ja kiky-

sopimuksen leikkausten kompensointia. 

Lokakuun lopussa tuli julkisuuteen neuvottelutulos teknologiateollisuuden sopimuksesta. Malli korotustasolle 

ja sopimuskauden pituudelle aukeni myös muille sopimusaloille. Vientialojen sopimusmalli on kaksivuotinen 

sisältäen option kolmannelle vuodelle. Palkankorotukset olivat ensimmäisen kahden vuoden osalta yhteensä 

3,2 prosenttia sisältäen yleiskorotuksen ja paikallisen erän. 

JUKOn tavoitteissa keskeisiksi nousivat vientialojen mukainen yleiskorotus, kiky-sopimuksen leikkausten 

kompensointi, kuntien palkkausjärjestelmien kehittäminen, tekstikysymyksissä työaikaluvun uudistaminen ja 

henkilöstön edustajien aseman parantaminen. Sopimuskauden pituudessa tavoite oli reilusti tulevien 

maakuntien perustaminen aloituksen 1.1.2020 yli menevä sopimuskausi. 
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Akavan Erityisalojen kotisivuille avattiin alkusyksystä Sopimusneuvottelut 2017-2018 –sivusto. Kuntasektorin 

neuvotteluista tiedotettiin lisäksi myös sähköpostilla kunnan neuvottelukunnalle ja muille kuntasektorin 

sisäisessä tiedotejakelussa oleville. Kuntasektorin SopimusExtra -uutiskirje lähetettiin kuntasektorin jäsenille 

30.11.2017. Kuntatiimi-tiedote ilmestyi säännöllisesti. 

Kuntasektorin sopimus- ja neuvottelutoimintaa ohjaavasta kuntasektorin pääsopimuksesta oli tarkoitus 

neuvotella lokakuun 2017 loppuun mennessä.  KT Kuntatyönantajien tavoite on saada kuntiin ja maakuntiin 

yksi pääsopimus. Samalla neuvotellaan, noudatetaanko samoja kunta-alan työehtosopimuksia kunnissa ja 

maakunnissa. Nyt kunnissa viisi sopimusalaa Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES, 

Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES, Kunnallinen lääkärien virkaehtosopimus 

LS, Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS ja Kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön 

työehtosopimus TTES.  

Syksyn sopimusneuvottelujen alla sovittiin, että sopimus- ja neuvottelujärjestelmää koskevat neuvottelut 

siirretään keväälle 2018. 

Akavan Erityisalat vaikutti yhdessä jäsenyhdistystensä kanssa kevään 2017 kuntavaaleissa teemalla 

”Elämäsi kuntaan”. Kuntavaaliteemojen kolme kärkeä olivat 1) Elinvoimaa kirjasto-, museo-, kulttuuri-, 

liikunta- ja nuorisopalveluilla - nämä ovat tulevaisuuden kunnan hyvinvointitekijöitä, 2) Hallittu muutos sote- 

ja maakuntauudistuksessa - hyvin valmisteltu, hyvin johdettu, yhdessä henkilöstön kanssa ja 3) 

Asiantuntijatyön resurssit kuntoon - panostusta työpaikkoihin, tasa-arvoa palkkaukseen. 

Kuntien henkilöstömenojen leikkauksia toteutettiin edellisvuosia vähemmän. Lomautuksia vuonna 2016 oli 6 

kunnassa, kunnassa 2015, 27 kunnassa 2014. 

Kuntasektorin asiamiehen ja jäsenyhdistysten toimihenkilöitten kuntasektorin taustaryhmän, ns. KVTES-

taustaryhmän työ keskittyi kuntavaalivaikuttamisen valmisteluun. Työryhmä kokoontui kaksitoista kertaa. 

Kuntasektorin luottamusmiesten koulutukset toteutettiin JEA-liittojen, Sosiaalialan korkeakoulutettujen 

ammattijärjestö Talentian, Suomen Terveydenhoitajaliiton ja VAKAVAn yhteistyönä. Keväällä 2017 

koulutusyhteistyöhön liittyi Kuntoutusalan asiantuntijat. 

Kuntasektorin luottamusmiehille järjestettiin kaksi peruskurssia, kaksi jatkokurssia ja kolme neuvottelupäivää. 

Koulutuksen teemoina olivat KVTES-sopimuksen työaikaa koskevat määräykset, luottamusmiestyössä 

tarvittavien taitojen kehittäminen ja sote- ja maakuntauudistuksen eteneminen 

Lisäksi yhdessä JEA-liittojen kanssa järjestettiin kurssit Teknisen sopimuksen luottamusmiehille ja 

kaksi maakuntaliittojen yhteistoimintakurssia. Kuntasektorin luottamusmiehiä osallistui myös liiton omaan 

luottamusmiesseminaarin syysliittokokouksen yhteydessä marraskuussa Helsingissä. 

Kuntasektorin työmarkkinatutkimus toteutettiin marraskuussa 2016. Tutkimuksen analysoi tutkija Joonas 

Miettinen (Akava). Aikaisempina vuosina kuntasektorin työmarkkinatutkimus on analysoitu Palkansaajien 

tutkimuslaitoksessa. Jäsenet olivat 83 % pysyvässä palvelussuhteessa. 69 prosenttia kokoaikatyössä 

olevista arvioi työmääränsä ainakin ajoittain liian suureksi. JUKOn luottamusmiehen tietää 45 prosenttia ja 

pääluottamusmiehen 40 prosenttia vastaajista. Kiusaamista on havainnut viidennes vastaajista. 

Tutkimuksessa kuntasektorin jäsenistö oli vähentynyt (Suomen Toimintaterapeuttiliiton eroaminen Akavan 

Erityisalojen jäsenyydestä helmikuun alussa 2016) ja vastausprosentti oli pienentynyt. 

Akavan Erityisalojen kuntasektorin järjestövalmiutta kehitettiin yhdessä liiton jäsenyhdistysten ja muiden 

akavalaisten liittojen kanssa. Ennen neuvottelukierroksen alkamista korostui, että järjestövalmiuden merkitys 

korostuu liittokierroksella. Jokaisella sopimusalalla on oltava valmiina painostustoimiin, jotta saadaan 

työnantajalta tavoitellut palkankorotukset ja tekstiparannukset.  
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JUKOn järjestövalmiutta nostettiin tarkentamalla ohjeistusta ja järjestämällä 26.10. KVTES-alueen 

järjestövalmiusharjoitus. Mukana harjoituksessa olivat paikalliset järjestövalmiusryhmät Helsingissä, 

Tampereella ja Rovaniemellä.  

JUKOn järjestövalmius perustuu 20 suurimman kaupungin järjestövalmiusryhmiin. Järjestövalmiusryhmien 

kokoonpanoa päivitettiin neuvottelujen alla. JUKO valmisteli yhdessä muiden pääsopijajärjestöjen kanssa 

yhteisiä suunnitelmia järjestövalmiuden nostamiseksi 

JUKO oli mukana rahoittamassa kuntatyön kehittämisohjelma KunTekoa, jossa edistetään kuntatyön 

tuottavuutta ja tuloksellisuutta parantaen samanaikaisesti myös työelämän laatua. Vuonna 2017 ohjelman 

kolmevuotinen jatkorahoitus varmistui. KunTekon palveluja ovat hyödyntäneet kymmenet kuntaorganisaatiot. 

Palvelut ovat saaneet osallistujilta erinomaista palautetta. Liitto on tiedottanut KunTekon palveluista omissa 

välineissään. 

Liitto järjesti Kuntien asiantuntijat Kumula ry:n aloitteesta jäsentilaisuuden Oulussa 13.12. Oulun kaupungin 

yhteistoimintaneuvotteluista. 

 
Toiminta JEAssa ja JUKOssa 

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

kuntaryhmällä oli vuoden 2017 aikana 4 kokousta. Akavan Erityisalojen kuntasektorin asiamies toimi JEAn 

kuntaryhmän puheenjohtajana, JEAn hallituksen varapuheenjohtajana ja puheenjohtajana JEA varsinaisen 

kokouksen 31.201.2017 jälkeen. 

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 tulevaan neuvottelukierrokseen 

valmistautuminen, järjestövalmiuden kehittäminen ja sopimusneuvottelujen alkaminen. 

Jäsenviestintää hoidettiin muun muassa 10 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 2017 Kuntatiimi 

ilmestyi sähköisenä neljä kertaa ja käännettynä ruotsinkielellä Kommunteamet-infobladet.  

Liiton kotisivujen uudistus aloitettiin ulkoasun uudistamisella. Neuvottelukunta keskusteli kotisivujen ”työssä 

kunnassa” -sivuston aineistoista kuntasektorin jäsenviestinnän näkökulmasta: Mitä tietoa kotivisuille ja 

kuinka esitettynä. 

 
Kuntasektorilla tuotettiin vuoden aikana seuraavat kannanotot ja kuulemiset: 

 Akavan Erityisalat ja Museoalan ammattiliitto puuttuivat kampanjalla museopalkkojen ”kesäaleen” 
(14.3.2017). Museot hakevat jälleen opiskelijoita vaativiin asiantuntijatehtäviin todella alhaisilla palkoilla. 
Akavan Erityisalat ja Museoalan ammattiliitto puuttuvat nyt vuosia jatkuneeseen epäkohtaan nostamalla 
kampanjassaan esille kesätyöilmoituksia, joissa palkkaus ja tehtävien vaativuus eivät vastaa toisiaan. 
 

 Akavan Erityisalat tutki: Suomalaisten mielestä kirjastojen rahoitus on turvattava (11.7.2017). Suomalaisten 
käsitykset kirjastoista ovat hyvin myönteiset, kertoo tuore tutkimus. Valtaenemmistö kansasta vaatii 
kirjastojen rahoituksen turvaamista. Täysin tai jokseenkin tätä mieltä on 91 prosenttia suomalaisista. 
Tutkimuksessa Kantar TNS selvitti kesäkuun 2017 lopulla Akavan Erityisalojen toimeksiannosta suomalaisten 
suhtautumista kirjastoihin. Tutkimus liittyi liiton tilaisuuteen ”Koko kansan kirjasto - hyvää jatkoa vai 
hyvästi?” Porin SuomiAreenassa tiistaina 11.7.2017. 
 



20 
 

 Akavan Erityisalat ja Kumula vastasivat tiedotteella 14.11.2017Tehy ry:n puheenjohtajan Millariikka Rytkönen 
esille nostamaan kysymykseen hoitoalan ammattilaisten palkankorotuksista ja vaatimusta omasta 
sopimuksesta hoitoalalle, koska nykyisessä sopimuksessa sovitaan myös esimerkiksi kirjastonhoitajien 
palkoista. Akavan Erityisalat ja Kumula vastasivat Tehyn uuden puheenjohtajan avaukseen, että tulevaan 
kunta-alan sopimukseen tarvitaan kattava palkkaohjelma, jolla korjataan kaikkien kunta-alan 
korkeakoulutettujen naisvaltaisten alojen palkkauksen jälkeenjääneisyyttä.  
 

 Akavan Erityisalat ja Museoalan Ammattiliito olivat 14.11.Eduskunnan sivistysvaliokunnan kuultavina koskien 
hallituksen esitystä laeiksi opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä 
annetun lain HE 99/2017 11 b §:n muuttamisesta. Liitot korostivat puheenvuorossaan museoiden 
merkityksestä yhteiskunnassa, valtionosuuksien vaikutusta museoiden yleiseen rahoitukseen ja museoalan 
palkkatasoon. 
 

 Akavan Erityisalat ja Kumula paheksuvat tiedotteella 23.11.2017 sitä, että Savonlinna kaupunki julisti auki 
kirjaston informaatikon sijaisuuden, jonka tehtäviin kuului kirjastotoimenjohtajan tehtäviä. 
Kirjastotoimenjohtajan hallinnollisia tehtäviä hoitaa kulttuuritoimenjohtaja. Liitot eivät hyväksy menettelyä, 
koska se heikentää kirjastojen johtamista ja polkee kirjastoalan jo valmiiksi huonoa palkkatasoa. Liitot 
paheksuvat sitä, että uutta kirjastolakia käytetään arveluttavana keinona "halpuuttaa" kirjastotoimenjohtajan 
työtä jakamalla tehtäväkenttä kahden viranhaltijan välillä.  

 

Akavan Erityisaloissa valtiosektorin edunvalvontaa koordinoi valtion neuvottelukunta, joka kokoontui 

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

tapahtuvaa edunvalvontatyötä ja otti kantaa lainsäädäntö- ja työmarkkinasopimuksiin valtion henkilöstön 

näkökulmasta. Neuvottelukunta piti myös seminaarin, jossa se työsti valtiolle työhyvinvointitavoitteita JUKOn 

edunvalvontaan ja sopimustavoitteisiin vietäväksi.  

Liittoa työllistivät valtiolla eri toimialoilla käynnissä olevat fuusio- ja kehittämishankkeet. Osana JUKOa liiton 

edustaja toimi fuusiohankkeiden taustaryhmissä, luottamusmiesryhmissä tai järjesti virastoissa 

henkilöstöinfoja muun muassa opetus- ja kulttuuriministeriössä, Opetushallituksessa, Koulutuksen 

arviointivirastossa, Ylioppilastutkintolautakunnassa, Taiteen edistämiskeskuksessa, Kansallisessa 

audiovisuaalisessa arkistossa, Museovirastossa, Kansallisgalleriassa, Liikenteen ohjausvirasto Trafissa ja 

Aluehallintovirastoissa. Vastaavasti muut akavalaiset liitot järjestivät muissa virastoissa ja laitoksissa osana 

JUKOa valtiosektorin jäsenistölle edunvalvontatilaisuuksia ajankohtaisista työmarkkinakysymyksistä. Liitto 

tuki myös eri muodoissa jäsenyhdistysten ja luottamusmiesten pitämiä työpaikkakohtaisia tapahtumia.  

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 viralliseen neuvottelutiehen. Liitto osallistui palkkausjärjestelmätyöhön 

useissa virastoissa esimerkiksi Museovirastossa ja Opetushallituksessa. Monilla valtion toimialoilla on vireillä 

merkittäviä kehittämis- ja lainsäädäntöhankkeita, jotka vaativat edunvalvontaa. Esimerkiksi ulosoton 

rakenneuudistushankkeessa järjestettiin tapaaminen oikeusministerin kanssa ja yksittäisissä 

ulosottovirastoissa neuvoteltiin työnantajan kanssa työhyvinvointi- ja työnjakokysymyksistä.     

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 lausui sote- ja maakuntauudistusta koskevista lakihankkeista sekä 

osallistui JUKOn maakuntaneuvottelukunnan ja JUKOn maakuntaneuvottelukunnan alaisen valtion jaoston 

työhön.  

Valtiosektorin keskeisiä edunvalvontakohteita olivat valtion talousarvioesitys 2018, hallituksen lainsäädäntö 

ja -työelämähankkeet sekä virka- ja työehtosopimustavoitteiden muodostaminen JUKOlle tulevaa 

neuvottelukierrosta varten.  
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Toiminta JEAssa ja JUKOssa  

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

kokoontuivat säännöllisesti ennen JUKOn valtion neuvottelukunnan kokouksia käsittelemään 

neuvottelukunnassa päätettäväksi tulevia asioita. JUKOn valtion neuvottelukunta kokoontui 10 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 muun 

muassa tullissa, verotuksessa ja ulkoasiainhallinnossa.   

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 ja kouluttajana.  

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. 

Keskuslakkotoimikunnan työskentelyä tiivistettiin ja vahvistettiin huomattavasti lähestyvän 

neuvottelukierroksen johdosta.    

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

valtiosektorin edunvalvonnasta akavalaisten liittojen yhteistuotantona edunvalvontaviestintään keskittyvä 

Keppi ja porkkana -tiedote, joka ilmestyi sähköisenä 4 kertaa.   

Kansallisgalleria  

JUKOn edunvalvonnan piiriin kuuluu myös Kansallisgalleria, jossa sopimusosapuolina ovat JUKO ja 

Sivistystyönantajat. Liiton pitkäkestoinen hanke Kansallisgallerian oppaiden työsuhteiden vahvistamiseksi 

jatkui koko vuoden työnantajatapaamisin. Kansallisgalleriassa työskentelee noin 100 liiton jäsentä monista 

eri jäsenyhdistyksistä.  

Kirkon sektori  

JUKO sopii Kirkon työmarkkinalaitoksen kanssa evankelisluterilaisen kirkon työ- ja virkaehtosopimuksen. 

JUKOn kirkon neuvottelukuntatyössä liiton edustaja edustaa kaikkia akavalaisia ei-hengellisiä ammattiryhmiä 

kirkon palveluksessa. JUKOn kirkon neuvottelukunta kokoontui 8 kertaan. Kirkon sektorilla JUKO osallistui 

lukuisiin edunvalvontahankkeisiin ja työryhmiin. Liiton näkökulmasta palkkausjärjestelmä synnytti paljon 

tulkintakysymyksiä ja yhteydenottoja. Kirkon sektorilla työskenteli noin 200 liiton jäsentä monista eri 

jäsenyhdistyksistä.      

 

Korkeakoulusektorin edunvalvonnasta vastaa hallituksen alainen korkeakoulutoimikunta. 

Korkeakoulutoimikunta kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Kevään toisen kokouksen yhteydessä pidettiin 

ns. miniseminaari, jossa teemana oli Helsingin yliopiston laaja tutkinnonuudistus, ns. Iso Pyörä -hanke ja 

alustajana HY:n kehitysjohtaja Susanna Niinistö-Sivuranta. Miniseminaariin osallistuivat myös 

opiskelijatoimikunnan jäsenet.  
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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.  

Paikallinen sopiminen tuli voimaan yliopistoissa uuden työehtosopimuksen astuessa voimaan 1.2.2017. Tätä 

varten JUKOn yliopistoneuvottelukunta laati alkuvuonna yhteistyössä yliopistojen luottamusmiesten kanssa 

paikallisen sopimisen ohjeen. Paikallinen sopiminen yliopistoissa rajoittui taloudellisen kriisitilanteen uhkaan, 

jolloin luottamusmies voi paikallisesti neuvotellen sopia työehtosopimuksen heikennyksistä enintään 

vuodeksi kerrallaan.   

Yliopistoneuvottelukunta aloitti keskustelun tulevasta neuvottelukierroksesta heti toimintavuoden 

alkupuolella. Niin kutsutun Suomen mallin valmistelun tilannetta seurattiin tarkasti myös yliopistosektorin 

neuvotteluihin valmistauduttaessa. Keskusteluissa neuvottelukierroksen tavoitteista esiin nousi erityisesti 

nykyisen palkkausjärjestelmän huono toimivuus: palkkausjärjestelmää ei koeta kannustavaksi eikä hyvästä 

suorituksesta palkitsevaksi. Korkeamman palkkatason työntekijöiden eläköityminen on myös johtanut 

kokonaispalkkasumman alenemiseen yliopistoissa. 

Yliopistojen yleisen työehtosopimuksen työryhmien työssä ei nähty uusia avauksia vuoden 2017 aikana 

lukuun ottamatta harjoittelukoulutyöryhmän työskentelyä. Muut kuin ao. työryhmä eivät enää kokoontuneet 

alkusyksyn jälkeen.  

Järjestövalmiuden nostaminen alkoi yliopistosektorilla heti syyskauden käynnistyttyä lakkotoimikuntien 

järjestäytymisellä sekä lakkopäälliköiden valinnalla. Lakkovalmiuteen panostettiin järjestämällä 

lakkotoimikunnille suunnattu koulutuskierros marras-joulukuussa 2017. 

Neuvottelut uudesta yliopistojen yleisestä työehtosopimuksesta käynnistyivät marraskuun lopussa. 

Palkansaajia neuvotteluissa edusti Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Julkisten ja 

hyvinvointialojen liitto JHL ja Palkansaajajärjestö Pardia. JUKO edustaa yliopistosektorilla yli 18 000 

palkansaajaa. Työnantajia neuvotteluissa edusti Sivistystyönantajat. 

Sivistystyönantajien vahvin intressi neuvotteluissa liittyi palkkausjärjestelmän muuttamiseen henkilökohtaista 

palkanosaa uudistamalla. JUKOn tekstitavoitteet liittyvät mm. palkkausjärjestelmän kannustavuuteen ja 

erityisesti henkilökohtaisen palkanosan käyttöön, opetus- ja tutkimushenkilökunnan sekä muun 

henkilökunnan työaikaan, vuosilomamääräysten selkeyttämiseen, luottamusmiesten toimintaedellytysten 

parantamiseen, määräaikaiskysymykseen sekä työehtosopimuksen tekniseen uudistamiseen. 

Palkankorotustavoite yliopistosektorilla oli ns. yleisen linjan mukainen 3,45 %.   

Neuvotteluissa ei tapahtunut edistymistä tammikuun 2018 loppuun mennessä, jolloin voimassa oleva 

työehtosopimus umpeutui. Helmikuussa neuvotteluissa siirryttiin sovitteluun valtakunnansovittelijan johdolla. 

Tässä vaiheessa myös järjestövalmiutta nostettiin ja yliopistosektorille annettiin vaiheittain yhteensä kolme 

lakkovaroitusta. Sivistystyönantajien hylättyä ensimmäinen sovintoesityksen toteutui järjestövalmiuden 

ensimmäinen vaihe ja Helsingin yliopiston työntekijät olivat päivän mittaisessa lakossa 28.2.2018. 

Valtakunnansovittelija antoi seuraavan sopimusesityksen 5.3. ja kaikki neuvotteluosapuolet hyväksyivät 

esityksen 6.3. Uusi yliopistojen yleinen työehtosopimus on voimassa 1.2.2018 – 31.3.2020.  

Yliopistosektorin rakenteellisen kehittämisen osalta neuvottelut Tampere3-konsortion muodostamiseksi 

jatkuivat alkuvuonna lyhyen tauon jälkeen, kun TTY ilmoitti olevansa valmis jatkamaan valmistelua yhteisen 

korkeakoulukonsortion muodostamiseksi. Myös Lappeenrannan teknillinen yliopisto neuvotteli Saimaan 

ammattikorkeakoulun sekä Lahden ammattikorkeakoulun kanssa näiden siirtymisestä osaksi LUT-konsernia.  

Kevään aikana käytiin yhteistoimintalain 8 luvun mukaiset yhteistoimintaneuvottelut Oulun yliopistossa ja 

Taideyliopistossa. Kummassakin yliopistossa päädyttiin irtisanomisiin, jotka jäivät kuitenkin ilmoitettua 

vähennystarvetta pienemmiksi.    
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Yliopistosektorin ajankohtaisista kuulumisista viestittiin jäsenille ensisijaisesti liittojen yhteisellä Yliote-

tiedotteella. Luottamusmieskoulutusta jatkettiin totuttuun tapaan luottamusmiesten neuvottelupäivillä ja 

luottamusmiestoiminnan kursseilla.   

Ammattikorkeakoulut 

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK aloitti toimintansa 1.1.2017, kun Kymenlaakson AMK ja 

Mikkelin AMK yhdistyivät. Julkisen sektorin esimiehet ja asiantuntijat JEA ry:n hallitus päätti kokouksessaan 

7.2.2017 lähestyä XAMK -ammattikorkeakoulua kirjelmällä, jossa vedottiin työnantajaan, että se uudessa 

1.1.2017 aloittaneessa yhtiössä mahdollistaisi jäsenmaksun työnantajaperinnän myös muilta kuin 

sopijajärjestöjen (OAJ, Jyty, JHL) jäseniltä. Työnantajaa muistutetaan samalla henkilöstöedustuksen 

epätyydyttävästä nykytilanteesta.  

Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT), Saimaan ammattikorkeakoulun (Saimia) ja Lahden 

ammattikorkeakoulun (LAMK) muodostaman korkeakoulukonsernin käynnistettiin ja ne saatiin päätökseen 

ripeällä aikataululla. LUT-konsernin valmistelun yhteydessä tehtiin päätös Saimaan ammattikorkeakoulun 

liittämisestä Sivistystyönantajiin. Myös Lahden ammattikorkeakoulun siirrosta Sivistystyönantajiin päätettiin ja 

siirto tuli voimaan 1.2.2018. Siirtymään liittyen LAMK:n jukolainen pääluottamusmies neuvotteli työnantajan 

kanssa korkeakoulun muuta kuin opetushenkilöstöä koskevasta palkkausjärjestelmästä, jossa liiton asiamies 

neuvoi ja tuki ao. pääluottamusmiestä uuden palkkausjärjestelmän rakentamisessa ja soveltamisessa.  

Valtion talousarvioesityksessä vuodelle 2017 ammattikorkeakoulusektorin perusrahoitukseen kohdistui 

edelleen merkittäviä lisäleikkauksia. Ne liittyvät julkisen talouden suunnitelmassa v. 2016 -2019 olevaan 

indeksikorotusten jäädyttämiseen (51 milj. euroa) sekä koko ammattikorkeakoulukenttään vuonna 2017 

kohdistuva 25 milj. euron leikkaus hallinnon ja korkeakouluverkon rationalisoimiseksi. Tämän johdosta 

useissa ammattikorkeakoulussa käytiin joko toiminnan uudelleenorganisointiin tai henkilöstön 

vähentämiseen liittyviä yhteistoimintamenettelyjä toimintavuoden aikana. 

Tällä hetkellä noin puolet ammattikorkeakouluista on järjestäytynyt Sivistystyönantajiin, jossa JUKOlaisista 

liitoista yksityisen opetusalan työehtosopimuksen allekirjoittajana on ainoastaan OAJ. Avaintyönantajista 

Sivistystyönantajiin siirtyvien ammattikorkeakoulujen määrä kasvaa kuitenkin tasaisesti erityisesti 

yliopisto/amk-fuusioiden myötä. 

JEA:n delegaatio tapasi Vakavan edustajan (Eeva Rantala, Tieteentekijät) kesäkuussa keskustellakseen 

JUKOn edunvalvonnan vahvistamisesta Sivistystyönantajien alaisissa yksityistä työehtosopimusta 

noudattavissa ammattikorkeakouluissa. Vakavasta ei löytynyt kuitenkaan halua lähteä edistämään asiaa 

JUKOn suuntaan yhdessä JEAn kanssa. 

JEAn delegaatio tapasi myös JUKOn uuden toiminnanjohtajan Maria Löfgrenin lokakuussa. Tapaamisen 

agendalla oli muiden asioiden ohella myös ammattikorkeakoulujen edunvalvonta yleisesti ja erityisesti 

Sivistystyönantajiin kuuluvissa ammattikorkeakouluissa. Tapaamisen jälkeen liittojen 

ammattikorkeakouluissa työskentelevien jäsenten lukumäärät on toimitettu JUKOon.  

 

Liiton ammatinharjoittajien ja yrittäjien toimikunta kokoontui toimintavuoden aikana neljä kertaa.  

Ammatinharjoittaja- ja yrittäjäjäsenille järjestettiin kolme koulutustilaisuutta: Sosiaalisen median 

hyödyntäminen yritystoiminnassa 27.1.2017 Helsinki, Ammatinharjoittajan ja yrittäjän hyvinvointikoulutus 

31.3.2017 Lahti ja Asiantuntijapalveluiden hinnoittelu 29.9.2017 Tampere. 

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 käynnistyi ammatinharjoittajien ja yrittäjien mentorointiohjelma. Osallistujia oli 11 

henkilöä. 

Ammatinharjoittaja- ja yrittäjäjäsenille järjestettiin jäsen- ja verkostoitumistilaisuuden peruuntumisen johdosta 

koulutustilaisuus aiheesta Palvelumuotoilu 10.11.2017 Helsingissä.  

Toimintavuoden aikana oli esillä yksinyrittäjien kuluttajansuoja, johon liittyen toimikunnan aloitteesta tehtiin 

kirjallinen kysymys kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluodon toimesta. Kysymykseen vastasi oikeus- ja 

työministeri Jari Lindström. Toimintavuoden aikana toimikunta otti kantaa Akavan teemaohjelmaan yrittäjien 

ja itsensätyöllistäjien aseman parantamiseksi, yritystukiuudistukseen ja yhdistelmävakuutukseen. 

Ammatinharjoittajien ja yrittäjien yksilöedunvalvonnasta vastaa toimikunnan sihteeri. Yksilöedunvalvonnassa 

olivat erityisesti esillä yrityksen perustamiseen, toimeksiantosopimuksiin ja yrittäjän työttömyysturvaan sekä 

statukseen muuttamiseen liittyvät asiat. 

 

Yksilöedunvalvonnassa lakimiehet käsittelivät noin 7 600 asiaa vuonna 2017; varsinaisten yhteydenottojen 

lukumäärä oli tätä pienempi. Käsiteltyjen asioiden määrä oli sama kuin vuonna 2016. Keskeisiä asioita olivat 

kysymykset palkkauksesta, työ- ja virkasuhteen päättämisistä ja alkamisista, työaika sekä vuosilomaa 

koskevat kysymykset. Työttömyysturva-asioiden osalta käsiteltiin erityisesti ansiopäivärahakysymyksiä 

ulkomaille muuton yhteydessä ja perinteisiä karenssiasioita.  

Lisäksi esillä olivat lakkoihin ja mielenilmauksiin liittyvät kysymykset.    

 

Perhe- ja perintöoikeudellisessa neuvonnassa hoidettiin noin 600 asiaa vuonna 2017. 
 

 



25 
 

 

Alueellisen vaikuttamisen tarkoituksena on tuottaa jäsenistölle laadukkaita ja monipuolisia jäsentilaisuuksia 

ympäri Suomen ja sitä kautta vaikuttaa sekä jäsenhankintaan että -pitoon. Vuonna 2017 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.  Alueellisia tilaisuuksia järjestettiin 

yhteensä 10 kappaletta ympäri Suomen. Tilaisuuksissa hyödynnettiin kulttuurin vaikutusta työhyvinvoinnin 

lisäämisessä ja käytiin edunvalvonnan ajankohtaisia asioita läpi. Näiden lisäksi järjestettiin After work -

tilaisuuksia, joihin sai työpäivän jälkeen tulla keskustelemaan liiton toimihenkilön kanssa esimerkiksi 

työnhakuasiakirjoista, työsuhteeseen liittyvistä kysymyksistä tai vaikkapa jäseneduista. After work -konsepti 

toimi erinomaisesti. Liiton jalkautuminen maakuntiin koettiin hyvin tärkeänä. 

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

Aluejaossa noudatettiin Akavan alueellisen vaikuttamisen mallia, jolloin yhteistyön tuomat synergiaedut 

lisääntyivät. Akavan aluejohtoryhmissä vaikutti yhteensä 15 Akavan Erityisalojen jäsentä, joista suurin osa oli 

alueyhdyshenkilöitämme. Näiden Akavan johtoryhmien puheenjohtajista kaksi oli Akavan Erityisalojen 

jäsentä. Akavan alueverkostoissa oli lisäksi 12 liittomme edustajaa. Akavan aluevaikuttamisen malli 

muutettiin Akavan toimesta vuoden 2017 lopussa ja sen johdosta päättyi myös edellä mainittujen 

johtoryhmien ja verkostojen toiminta. Haku Akavan maakuntaverkostojen puheenjohtajiksi järjestettiin 

vuoden lopussa.   

Alueyhdyshenkilöille kohdennettu seminaariviikonloppu järjestettiin Tallinnassa 18.-19.11. Seminaarissa 

esiteltiin liiton uusi strategia aluevaikuttamisen näkökulmasta ja pohdittiin Akavan uusia ratkaisuja 

aluevaikuttamisessa ja niiden vaikutuksia liiton omaan aluevaikuttamistyöhön. Esimerkkien avulla 

paneuduttiin tarkemmin yhden maakunnan mahdollisuuksiin tukea alueellisia tapahtumia ja luoda 

vaikuttamiskanavia. Jäsenyhdistyksen esimerkin mukaan lähdettiin työstämään ajatusta siitä, kuinka myös 

yhdistykset voisivat olla alueellisessa vaikuttamistyössä mukana jäsentensä kautta. Ryhmätyöskentelyllä 

haettiin vastauksia ja ideoita uudenmallisen aluevaikuttamisen kehittämiseksi liitossa. Tärkeänä osa-alueena 

ideoinnissa oli yhteistyön lisääminen jäsenyhdistysten ja AE:n välillä 

Akavan Erityisalat 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. Akavan Erityisalat 

liittyi OTTY, Uudenmaan omaehtoisen työllistymisen tuki ry:n jäseneksi 1.1.2017 ja sai hallituspaikan. 

OTTY:n hankkeiden alaisiin tilaisuuksiin, webinaareihin ja vertaistukiryhmiin osallistui yhteensä 180 AE:n 

jäsentä. 

 

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 2017 yhteensä 47 jäsenkoulutustilaisuutta ympäri 

Suomen, joista kaksi jouduttiin perumaan. Koulutuksiin osallistui yhteensä 2164 jäsentä. Koulutuskalenteri 

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

jäsenyhdistyksiltä saatuja toiveita. Ilmoittautumiset hoidettiin Webropolin kautta, koska uusi 

toiminnanohjausjärjestelmä ei ollut käytössä koulutusilmoittautumisten osalta koko vuonna.  
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Koulutusaiheet painottuivat työhyvinvointiin, työehtojen parantamiseen, muuttuvan työelämän haasteisiin, 

johtamiseen ja digitalisaation murrokseen. Koulutuksissa keskityttiin muun muassa työnhakuprosessin eri 

vaiheisiin, palkka- ja työehtojen neuvottelutaitoihin, johtamiseen, työyhteisötaitoihin ja sosiaalisen median 

hyödyntämiseen niin opiskelijoiden, HR-ammattilaisten kuin itsensä brändäämisenkin apuna. Yhteistyössä 

Sitran kanssa käytiin läpi digitalisaation mukanaan tuomia muutoksia, haasteita ja mahdollisuuksia 

työelämässä. Ammatinharjoittajille tarjottiin koulutusta palvelumuotoilusta, somemarkkinoinnista, palveluiden 

hinnoittelusta ja työssä jaksamisesta. Uutena yhteistyökoulutuksena järjestettiin yhteensä seitsemän 

Työhyvinvointikortti-koulutusta useassa eri kaupungissa. Näistä kolme oli ekstrakoulutusta, kun kaikki 

halukkaat eivät mahtuneet toteutuksiin mukaan. Kouluttajana toimi liiton asiamies Saara Aikio. Koulutukset 

toteutettiin yhteistyössä Työturvallisuuskeskuksen kanssa. Muiden jäsenkoulutusten kouluttajina toimivat 

vaihtelevasti liiton lakimiehet ja ulkopuoliset kouluttajat. Yhteensä 13 koulutusta järjestettiin webinaareina ja 

yksi tilaisuus livestriimattiin suorana lähetyksenä liiton Youtube-kanavalla. Webinaarien kautta saavutettiin 

selvää kustannussäästöä ja sen ansiosta voitiin tarjota useampia koulutustilaisuuksia.  

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 2017 aikana Akavan Erityisalojen hallituksen alainen opiskelijatoimikunta jatkoi toimintaansa. 

Opiskelijatoimikunta kokoontui neljä kertaa vuoden aikana, joista yksi oli miniseminaari yhdessä 

korkeakoulutoimikunnan kanssa. Kokouksissa käsiteltiin mm. kuntavaaleja, opiskelijatoiminnan kärkiteemoja, 

työharjoitteluja sekä ideoitiin Akavan Erityisalojen työmarkkinaseminaaria. Opiskelijatoimikunnan 

puheenjohtaja jatkoi Akavan Erityisalojen hallituksessa puhe- ja läsnäolo-oikeudella opiskelijaedustajana. 

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 osallistui myös keskusjärjestön Akava PopUp- 

kiertueeseen, jonka tavoitteena oli järjestäytymisen edistäminen. Kiertuepaikkakuntia oli useita niin keväällä 

kuin syksyllä. 

Akavan Erityisalat huolehti korkeakoulunäkyvyydestä yhdessä jäsenyhdistysten kanssa. Luentoja ja 

infotilaisuuksia järjestettiin pyynnön ja tarpeen mukaan yhteistyössä eri jäsenjärjestöjen, korkeakoulujen tai 

ainejärjestöjen kanssa.  

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

Aiheina linkittyivät opiskelijajäsenten toiveista työnhakuun ja oman työuran alkuun pääsemiseen. 

Koulutukset järjestettiin webinaareina, jotka tallennettiin jäsensivustolle, jotta entistä useampi pääsi 

hyödyntämään koulutuksia jäsenetunaan.  

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

nuorisotoimintaan. Jäsenyhdistysten jäsenrekrytointityön tueksi tehtiin Jäsenhankinnan opas, joka on 

kaikkien jäsenyhdistysten aktiivien ja toimihenkilöiden käytössä.  

Opiskelevia jäseniä kannustettiin palvelujen hyödyntämiseen esimerkiksi tiedottamalla ajankohtaisista 

asioista ja tapahtumista opiskelijoiden sähköisessä uutiskirjeessä, joka ilmestyi neljä kertaa vuoden aikana. 

Uutena palveluna aloitettiin CV-neuvonta etänä, jota opiskelija- ja nuorisoasiamies veti. CV-neuvontaa 

mainostettiin uutiskirjeissä ja sitä kautta tuli ympäri vuoden useita yhteydenottoja. Viestinnässä uutiskirjeiden 
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lisäksi Yhteenveto-lehdessä oli artikkeleita ajankohtaisista teemoista, kuten Vuoden harjoittelupaikat-

kampanjan voittajista sekä nuorten ajatuksista työelämästä nuorisobarometrin perusteella. Vuoden aikana 

kokeiltiin myös ensimmäistä kertaa nuorille suunnattua turvaa taloutesi- kesäkampanjaa, jonka tavoitteena 

oli laajentaa opiskelijoiden tietoisuutta työttömyysturvan kerryttämisestä sekä kannustaa opiskelijoita 

maksamaan jäsenmaksu kesätöistään. Kampanjan johdosta opiskelijat olivat aktiivisesti liittoon yhteydessä 

asioiden tiimoilta. 

 

Vuoden 2017 huhtikuussa otettiin käyttöön Attido Oy:n toimittama toiminnanohjausjärjestelmä A-Suite. 

Uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto ei ole sujunut ongelmitta, mikä on aiheuttanut ruuhkaa 

jäsenpalvelussa. Järjestelmä on vaikeuttanut muun muassa jäsenmaksujen perintää sekä uusien jäsenten 

liittymistä. Järjestelmän toimiessa kunnolla ja tehokkaasti saadaan useat toiminnot automatisoitua, joka 

tehostaa jäsenpalvelua. Tällöin jäsenpalvelun resursseja vapautuu, jolloin jäsenpalvelua voidaan kohdistaa 

muun muassa jäsenpitoon. Myös jäsenyhdistykset hyötyvät uudesta järjestelmästä esimerkiksi raportoinnin 

parannuttua. Tavoitteena on, että jäsenyhdistykset pystyvät aiempaa joustavammin käyttämään jäsenten 

tietoja muun muassa postituksiin ja saamaan jäsenistöä koskevia ajantasaisia tilastoja ja raportteja. 

Vuoden 2017 toimintakertomuksen valmistumisen aikaan osa järjestelmästä on vielä testausvaiheessa. 

Vuoden 2018 aikana järjestelmää parannellaan ja kehitetään edelleen. 

 

Erityiskoulutettujen työttömyyskassa Erko maksoi vuonna 2017 jäsenkunnalle työttömyyspäivärahaa, 

vuorottelukorvausta ja liikkuvuusavustusta) yhteensä 25 957 552 euroa. Yhteensä etuuksia maksettiin 3 392 

jäsenelle vuonna 2017.   

 

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

asiakastyytyväisyys on ollut erittäin korkealla tasolla, yhtiö sai taas parhaat arviot asiakkailtaan (EPSI Rating 

vakuutusalan asiakastyytyväisyystutkimus). Turvan kanssa pidetään säännöllisiä kehityspalavereita. Turvan 

osalta korvausmenot olivat vuonna 2017 218 793 euroa ja korvaustapauksia oli 603 kpl. Turva lanseerasi 

vuoden aikana TaskuTurva -sovelluksen, jolla omien vakuutusasioiden hoitaminen onnistuu entistä 

vaivattomammin mobiililaitteilla. 

Liiton vastuu- ja oikeusturvavakuutus on If Vahinkovakuutusyhtiössä. Vuonna 2017 tästä vakuutuksesta 

maksettiin korvauksia 6 (11 vuonna 2016) vahinkotapauksesta yhteensä 15 105 euroa (74 967 euroa 

vuonna 2016).  

Huhtikuun lopussa 2017 lanseerattiin akavalaisten ammattiliittojen uusi yhteinen jäsenetupalvelu Member+. 

Jäsenetupalvelun omistaa A-lomat ry. Entisen Jäsenedut.fi- palvelun markkinoinnista luovuttiin kokonaan.  

Member+ tarjoaa ajankohtaisia etuja akavalaisten ammattiliittojen jäsenille sekä heidän perheenjäsenilleen. 

Lisäksi palvelun verkkosivuilta löytyvät kootusti jokaisen liiton omat jäsenedut kokonaisuutena. 

Vuodenvaihteen rekisteröitymistilastojen mukaan Akavan Erityisalojen jäsenet olivat akavalaisista Member+-

palvelun ahkerimpiin kuuluvia käyttäjiä (7. sija kaikista akavalaisista liitoista). Palvelua kehitetään jatkuvasti, 

ja käyttäjäpalautteen mukaan erityisen suosittuja ovat olleet matkailuun ja hyvinvointiin liittyvät edut. 

Uusina jäsenetuina lanseerattiin Werner & Jarlin verkkokaupan tarjoama -30% alennus normaalihintaisista 

kirjoista Akavan Erityisalojen jäsenille sekä Danske Bankin asuntolainaedut ja vastavalmistuneille tarkoitetut 

edut akavalaisten liittojen jäsenille. Jäsenkortilla saatavat Teboil-edut säilyivät entisellään.    
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Urapalvelu perustuu henkilökohtaisen, asiakaslähtöisen palvelun tarjoamiseen jäsenille. Palvelun 

tarkoituksena on tukea jäsentä työnhaussa ja työllistymisessä, uudelleensijoittumisessa, oman osaamisen 

tunnistamisessa ja markkinoinnissa sekä uratavoitteiden laatimisessa. Ura- ja työnhakupalvelu on jäsenille 

maksutonta, ja toteutetaan puhelimen välityksellä. Palveluihin liittyviä työkaluja käyttämällä voi jäsentää ja 

kiteyttää taitoja ja mielenkiinnonkohteita sekä punnita eri vaihtoehtoja. Keskustelut valmentajan kanssa ovat 

luottamuksellisia.  

Akavan Erityisalojen urapalvelut on ulkoistettu UpPartnersille. Uusi sopimuskausi alkoi vuonna 2017 ja 

jatkuu saman yhteistyötahon kanssa vuoden 2019 loppuun. Urapalvelun kautta jäsenille tarjottiin 

henkilökohtaista valmennusta työelämän muutostilanteissa, tukea työnhakuun, urasuunnitteluun ja 

työhyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä. Palvelun osa-alueita olivat mm. tulokselliset työnhakukäytännöt, 

hakemus, CV, työhaastattelu, omat vahvuudet, tavoitteet, valintatilanteet, osaamisen tunnistaminen, työssä 

kehittyminen, LinkedIn-profiili, kehityskeskustelut, palkkaneuvottelut, työn ja muun elämän 

yhteensovittaminen sekä tunteet työelämässä. Vuonna 2017 urapalveluiden portaaliin kirjautui yhteensä 447 

Akavan Erityisalojen jäsentä. Portaaliin kirjautuneista 183 jäsentä käytti henkilökohtaista puhelinneuvontaa ja 

puheluita tehtiin vuoden aikana yhteensä 264 kappaletta. Muut portaaliin kirjautuneet käyttivät video- ja 

muita tiedostopalveluita. Urapalveluiden käyttöaste vuonna 2017 oli 27 %. 

Walk for Jobs tapahtuma yhdisti syyskuun alussa Helsingin Telia 5G-areenalla Uudenmaan rekrytoivat 

työnantajat ja korkeasti koulutetut työnhakijat. Yrityksiä oli mukana 50 ja kävelyhaastatteluun 

valmistautuneita akavalaisia työnhakijoita saapui paikalle 350. Lisäksi kierroksen kentän ympäri saattoi 

kävellä ammattiliiton uracoachin tai mentorin kanssa. Akavalaisten ammattiliittojen yhdistys Työnhakuveturi 

haluaa edistää korkeakoulutettujen työnhakua ja itsensä esilletuomista, ja tarjosi tilaisuuden harjoitella näitä 

molempia taitoja WFJ-tapahtumassa. Taitojen harjoittelu lähti käyntiin jo ennen tapahtumapäivää, sillä 

WFB:n projektiryhmään rekrytoitiin aiemmin Työnhakuboosteri-hankkeeseen osallistuneita, edelleen töitä 

etsiviä korkeakoulutettuja. Projektiryhmä suunnitteli tapahtuman järjestelyjä, viestintää ja rekrytoi yritykset. 

Tapahtuma järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2016. Vuoden 2017 tapahtuma oli kaksi kertaa 

suurempi kuin edeltäjänsä ja välittömästi tilaisuuden jälkeen saadun palautteen mukaan useat työnhakijat 

uskovat löytävänsä tapahtumasta työpaikan tai kokevat vähintään saaneensa erinomaisia kontakteja. 

Paikalla olleiden yritysten edustajat kertoivat, että uskovat työllistävänsä useita tapaamiaan henkilöitä. Oman 

videotervehdyksensä tapahtumaan toi työministeri Jari Lindström. Akavan Erityisalojen jäseniä oli mukana 

tapahtumassa ja liitolla oli oma ständi. Myös uravalmennusta annettiin urapalveluista vastaavan asiamiehen 

toimesta tapahtumassa. 

Urapalveluista saatu jäsenpalaute vuonna 2017 oli erittäin positiivista, palautteiden keskiarvo oli 4,2 

(asteikko 1-5 josta paras 5; vastausprosentti 30) 

Urapalvelun käyttöä seurattiin aktiivisesti ja tarpeen mukaan palvelun markkinointia lisättiin. Palveluntarjoaja 

kontaktoi liiton urapalveluista vastaavaa joka kuukausi ja välitti markkinointimateriaalia suoraan sosiaaliseen 

mediaan tai uutiskirjeisiin hyödynnettäväksi. 

Akavan Erityisalat liittyi Omaehtoisen työllistymisen tuki OTTY ry:n jäseneksi vuoden 2017 alusta lukien. 

OTTY:n, VOTTY:n (Varsinais-Suomen omatoimisen työllistymisen tuki ry) ja PPOTTY:n (Pohjois-

Pohjanmaan omatoimisen työllistymisen tuki ry) jäsenyydet tukevat jäsenten ura- ja työelämäpalveluja. 

OTTY:n alaisen Työnhakuveturin luennoille osallistui yhteensä 59 jäsentä, webinaareihin 84 jäsentä, Walk 

for Jobs -tapahtumaan 13 jäsentä ja boosteriryhmiin 24 jäsentä. yhteensä OTTY:n palveluita käytti siis 180 

Akavan Erityisalojen jäsentä. 
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Akavan Erityisalojen jäsenmäärä oli vuoden 2017 lopussa 27 016, joista opiskelijajäseniä oli 4 993.  Akavan 

Erityisalat on Akavan kuudenneksi suurin jäsenliitto.  

Jäsenkunnan profiilissa ei muilta osin tapahtunut suuria muutoksia. Jäsenistöstä 82 % oli naisia (82,3 % 

vuonna 2016). Jäsenistöstä 44 % asuu Uudellamaalla (43 % vuonna 2016). Työssäkäyvistä jäsenistä 

työskenteli yksityisellä sektorilla yrityksissä 40,2 %, järjestöissä 7,5 %, yliopistoissa 5,6 %, kuntasektorilla 

26,3 %, valtiolla 14,8 %, seurakunnissa 0,8 % ja Avaintessiä noudattavien työantajien palveluksessa 1,7 %. 

Ammatinharjoittajajäseniä oli 2,7 %.   

 

Akavan Erityisalojen toimistossa työskenteli vuonna 2017 keskimäärin 24 toimihenkilöä.  

Vuonna 2017 Akavan Erityisalojen toimistossa työyhteisön hyvinvointia hoidettiin johtamisen, esimiestyön ja 

työyhteisön yhteistoiminnan edistämisen kautta.  Toimistossa toteutettiin yhteisyössä Mehiläisen kanssa 

työhyvinvointikysely. Se on pohjana työyhteisön hyvinvoinnin ja esimiestyön kehittämisessä.  

Yhteistoimintaneuvottelukunta ja työsuojelutoimikunta, joissa on johdon ja henkilöstön edustus, jatkoivat 

työtään vuoden 2017 aikana. Toimiston johtoryhmä kokoontui säännöllisesti.  

Toimistossa on päivitetty henkilöstön käsikirjaa muun muassa etätyöohjeistuksen ja henkilöstö- ja 

koulutussuunnitelmien osalta. Lisäksi toimistossa on käytössä varhaisen tuen malli, päihdeohjelma sekä 

tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma.   

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

virkistyspäivää, joista toinen oli koulutuspainotteinen.  

Tietosuoja-asetus tulee voimaan 25.5.2018. Asetuksen voimaan tuloon valmistautuminen käynnistettiin 

Akavan yhteishankkeen puitteissa vuonna 2017.  

 

Akavan Erityisalojen luottamushallinnon uusi kausi alkoi vuonna 2017. Luottamushallinnolle järjestettiin 

perehdyttämisseminaari helmikuussa 2017. Liiton hallinnossa on hallituksessa, neuvottelu- ja toimikunnissa 

varsinaisine ja varajäseniin yhteensä 139 henkilöä, mikä on tärkeä ja merkittävä voimavara Akavan 

Erityisalojen edunvalvonnalle.  

Akavan Erityisalojen kevätliittokokous pidettiin 8.4. ja syysliittokokous 18.11. Helsingissä. Molempien 

kokousten yhteydessä oli myös seminaariosuus luottamushallinnolle.  

Liiton hallituksella oli toimintavuonna seitsemän kokousta 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 neuvottelujärjestöissä JUKOssa ja YTN:ssä ja 

edunvalvontajärjestö Entre - Akavan yrittäjät ja itsensätyöllistäjät ry:ssä. 

Liiton hallitus valmisteli myös Akavan Erityisalojen uuden, vuoden 2018 alusta asteittain voimaan astuvan   

liittostrategian, joka hyväksyttiin syysliittokokouksessa. Toimintavuonna järjestettiin eri kokoonpanoille viisi 

strategiaa valmistelevaa työpajaa tai kokousta. Myös strategiakysely toteutettiin.  
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Liittostrategian keskeiset elementit ovat:  

 

 

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

Työvaliokunnan esittelijänä ja sihteerinä toimi toiminnanjohtaja.  
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Sähköisen uutiskirjeen käyttö lisääntyi toimintavuonna edelleen. Kuukausittaisen koko jäsenistölle lähtevän 

uutiskirjeen lisäksi koulutuksista tiedotettiin kootusti uutiskirjeissä. Opiskelijoille ja 

ammatinharjoittajajäsenistölle ja eri sopimusalojen jäsenistöille lähti omat uutiskirjeensä. Uutiskirjeiden 

keskimääräinen avausprosentti on pysynyt hyvänä. Se oli kuukausittaisessa jäsenkirjeessä 30 % ja 

sektorikohtaisissa kirjeissä yli 50 %. 

Sopimusneuvottelukierros käynnistyi alkusyksystä, ja työllisti myös viestintää aina pitkälle vuoteen 2018. 

Neuvotteluviestintää varten luotiin Sopimusneuvottelut 2017–2018 -verkkosivusto, johon koottiin yhdessä 

edunvalvonnan asiamiesten kanssa kaikki ajankohtaisuutisointi neuvotteluista. Sivustolla ilmestyi 187 uutista 

loka-helmikuussa. Lisäksi neuvotteluista tiedotettiin sopimusalakohtaisin uutiskirjein ja somessa. Vastaavasti 

sähköpostiviestintää neuvotteluista vähennettiin.  

Uuden toiminnanohjausjärjestelmän tekstitys oli pitkin vuotta viestinnän voimavaroja paljon vienyt projekti, 

joka jatkuu vuonna 2018.  

Uutiskirjeiden lähetysmääriä vuonna 2016 ja 2017 

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

 Erilaisia 
uutiskirjeitä, 
kutsuja tai 
muita 
viestejä 

Vastaanottajia Erilaisia 
uutiskirjeitä, 
kutsuja tai 
muita 
viestejä 

Vastaanottajia 

 2017  2016  

Joulukuu 14 81 116 11 80 474 

Marraskuu 14 38 598 25 48 753 

Lokakuu 10 39 357 21 41 313 

Syyskuu 9 53 537 18 30 805 

Elokuu 5 45 203 18 23 149 

Heinäkuu 1 22 412   

Kesäkuu 11 58 084   
Toukokuu 13 56 872   

Huhtikuu 8 24 495   

Maaliskuu 26 149 692   

Helmikuu 13 15 137   

Tammikuu 24 110 533   
YHTEENSÄ 148 695 036 93 224 494 

 

Sosiaalisen median käyttöä esimerkiksi tapahtumaviestinnässä ja vaikuttamisviestinnässä lisättiin edelleen. 

Liiton Facebookin, Twitteriin ja Instagramin kävijämäärät kasvoivat tasaisesti vuoden aikana.   

Liiton jäsenlehti Yhteenveto ilmestyi neljä kertaa printti- ja verkkolehtenä, tosin viimeinen lehden numero oli 

säästösyistä vain 16-sivuinen. Yhteenveto-lehdestä ilmestyi kertomusvuonna 36. vuosikerta. Se oli samalla 

historian viimeinen, sillä lehti päätettiin lakkauttaa ja panostaa jatkossa yhä enemmän verkkoviestintään.  

Verkkolehden arkistoa päätettiin ylläpitää nettisivuilla vielä muutamia vuosia, sillä artikkeleilla on edelleen 

käyttöä.  Yhdistyksistä Specia, KAJ, SURE ja Nuoli hyödynsivät kertomusvuonna mahdollisuutta jakaa omaa 

lehteä Yhteenvedon mukana. MAL myös hyödynsi lehtijakelua jakamalla kalenterin kaikille jäsenilleen 

lehden mukana.  
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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 

neljä kertaa Yliote-tiedotteella. Akavalaisille ammatinharjoittajajäsenille tuotettiin Akavan Erityisaloissa 

seitsemän Entren uutiskirjettä. YTN:ssä vastuullamme oli järjestöalan viestintä. 

Vuoden 2017 aikana aloitettiin verkkosivujen uudistaminen yhteistyössä Poutapilven kanssa. Tavoitteena on 

mm. helpottaa tietojen jakamista sosiaaliseen mediaan, parantaa käytettävyyttä sekä tehostaa tietojen 

löytymistä. Yleisilmeestä rakennettiin ilmavampi ja raikkaampi, kuvien määrää lisättiin. Ensimmäisessä 

vaiheessa verkkosivuston etusivu ja visuaalinen ilme uudistettiin sisällöiltään ja rakenteiltaan. Uudistukset 

otettiin käyttöön tammikuussa 2018. Sivujen kehittämistä jatketaan myös sisältöjen osalta.  

 

Akavan Erityisalojen sisäistä viestintää hoidettiin edelleen joka kuukausi ilmestyvällä sisäisellä uutiskirjeellä 

ja siitä henkilöstöedustajille räätälöidyllä uutiskirjeellä. Viime mainittu valjastettiin erityisesti liiton 

henkilöstöedustajille suunnatun Tasa-arvolähettiläs-kampanjan viestintäkanavaksi. Keskimääräiset 

avausprosentit olivat 40–50 % sisäisessä uutiskirjeessä ja hieman yli 50 % henkilöstöedustajien kirjeessä. 

Myös liiton Intranet toimi edelleen tärkeänä kanavana. Sen avulla jaettiin mm. kaikkien toimielinten 

kokousasiakirjat. 

 

Kertomusvuoden laajin vaikuttamiskampanja oli yhdessä jäsenyhdistysten kanssa toteutettu kuntavaaleihin 

liittyvä ”Elämäsi kuntaan”. Sen toimenpiteet ajoittuivat tammi-huhtikuulle 2017. Kampanjointiin kuului 

materiaalien, tutkimusjulkistuksen ja ilmeen lisäksi mm. kuusi paikallista jäsentilaisuutta, viestintää puolueille 

ja ehdokkaille sekä jäsenten aktivointia mukaan vaikuttamistyöhön. Jäsentilaisuudet keräsivät 

ennätysmäärän osallistujia. Myös kuntavaaliehdokkaana olevia jäseniä nostettiin esille aikaisempien vaalien 

tapaan; ehdokaskoosteeseen saatiin 84 ehdokkaan tiedot, mikä sekin oli enemmän kuin koskaan 

aikaisemmin.   

Liittokokousten ja syksyn työmarkkinaseminaarin ja henkilöstöedustajien seminaarin lisäksi vuoden isoimpia 

tilaisuuksia oli huhtikuinen koko jäsenistölle suunnattu Inspiraatiopäivä, jonka teemana oli Paluu 

tulevaisuuteen – ihminen ja työ tekoälyn maailmassa. Hyvän palautteen saanut tapahtuma keräsi 160 

jäsentä Akava-talolle.   

Tammikuussa liitto osallistui toista kertaa Helsingissä Menestyvät järjestöt -tapahtumaan, jossa liiton ständi 

sai innostuneen vastaanoton.  

Kertomusvuoden keväällä järjestetty Haavi-hanke oli Akavan Erityisalojen, Specian ja Yhteiskunta-alan 

korkeakoulutettujen järjestämä palvelumuotoilukoulutus, jossa ns. generalistialoja edustavat jäsenet pääsivät 

ratkaisemaan neljän toimeksiantajan todellisia haasteita. Kukin toimeksiantajaorganisaatio sai käyttöönsä 

monialaisen tiimin, jossa mukana oli mm. kasvatustieteilijöitä, humanisteja ja yhteiskuntatieteilijöitä. 

Osallistujat kokivat saaneensa eniten tietoa palvelumuotoilusta sekä ajatuksia uusista urapoluista. Monet 

saivat myös kehitettyä vuorovaikutustaitojaan sekä oman osaamisen tunnistamisen taitoja. Osallistujat 

suosittelisivat Haavin perusteella hyvin todennäköisesti toiselle henkilölle ammattiliittoon liittymistä. 

Akavan Erityisalat oli jälleen mukana myös kesän SuomiAreenassa Porissa. Keskustelutilaisuuden aiheena 

oli tällä kertaa ”Koko kansan kirjasto – hyvää jatkoa vai hyvästi?”. Keskustelutilaisuus toteutettiin 

yhteistyössä Suomen kirjastoseuran ja jäsenyhdistys KUMULAn kanssa. Kirjastojen kohtalosta olivat 

keskustelemassa seikkailija ja toimittaja Riku Rantala, uutisankkuri ja dekkaristi Matti Rönkä, 

kansanedustaja ja toimittaja Timo Harakka, ”ysärin” lapsi ja yrittäjä Ronja Salmi sekä Akavan Erityisalojen 

hallituksen puheenjohtaja, Tampereen kaupunginkirjaston kokoelmapäällikkö Maarit Helén. Keskustelun 
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juonsi Suomen kirjastoseuran hallituksen puheenjohtaja, kulttuurin monitoimimies Jukka Relander. 

Kauppakeskus BePopissa pidetty tilaisuus oli suuri yleisömenestys.  

Linko hackathoniin osallistuttiin yhdessä Takun, Specian ja Kumulan kanssa Dare to Learnin kyljessä 4.-6.9. 

Toimeksiantomme koski uusien viestinnällisten ja sisällöllisten ratkaisujen löytymistä Akavan Erityisalojen 

toiminnan tueksi. Kuinka lisätä jäsentyytyväisyyttä ja kohdata jäsenet oikealla ja tehokkaalla tavalla? Kaksi 

viiden hengen opiskelijatiimiä lähti ratkomaan haastetta. Tiimit olivat kansainvälisiä. Ratkaisuissa 

suunniteltiin digitaalinen alusta jäsenpalveluille ja pohdittiin verkostoitumisen ja elinikäisen oppimisen 

merkitystä ammattiliiton palvelupaletissa. 

Entre – Akavan yrittäjät ja itsensätyöllistäjät ry:n jäsentilaisuuksia järjestettiin kertomusvuoden syksyllä 

kolme, Helsingissä, Tampereella ja Turussa. Akavan Erityisalat vastasi tilaisuuksien viestinnästä.  

Suomen 100-vuotisjuhlavuoteen liittyvät kampanjat olivat Tasa-arvolähettiläs ja 100 jäsentä.  

Koko vuoden kestävä, henkilöstöedustajiemme roolia korostava Tasa-arvolähettiläs oli osa Naisjärjestöjen 

keskusliiton ja Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan 100 tasa-arvotekoa -hanketta. Hanke huipentui Vanhalle 

ylioppilastalolle marraskuussa. Osallistuimme päätöstilaisuuteen ständillä.   

100 jäsentä -kampanjassa esittelimme yhdessä jäsenyhdistysten kanssa sata eri ammattia edustavaa 

jäsentämme kuvin ja tekstein. Kampanjan tarkoituksena oli erityisesti tuoda esille eri ammattien merkitys ja 

tärkeys. Jäsenet esiteltiin ”erissä” kuukausittain verkkosivulla, uutiskirjeessä ja Yhteenveto-lehden 

ilmoituksissa. Kertomusvuoden syyspuolella kampanjakasvoina olleet 100 jäsentä esiteltiin twiitein yksi 

kerrallaan.  

Osallistuimme myös aktiivisesti tasa-arvovaltuutetun raskaussyrjintäkampanjaan, joka toteutettiin 

kertomusvuoden syksyllä teemalla Raskaussyrjintä ei ole leikin asia. Kampanja saa jatkoa vuonna 2018.  

Marraskuussa 2017 valmisteltiin aineisto ja osallistuttiin metoo-kampanjaan, jonka yhteydessä tuotiin esille 

tarvetta häirinnän, epäasiallisen kohtelun ja työpaikkakiusaamisen kitkemiseen.    

Akavan Erityisalat panosti toimintavuonna sekä yksin että yhdessä jäsenyhdistysten kanssa toteutettuihin 

kannanottoihin ja lausuntoihin. Kannanottoja tehtiin 25 vuoden 2017 aikana.  

Kannanottoja ja mediatiedotteita 2017 

15.12. Nollatyöntekijöiden vaikea asema tunnistetaan vihdoin lainsäädännössä 
12.12. Aktiivimallin yhdenvertaisuusongelmaa ei voi sivuuttaa 
23.11. Akavan Erityisalat ja Kumula: Kirjastoa ei johdeta oman työn ohella 
17.11. ”Työjalanjälki” kestävän työelämän perustaksi alustataloudessa 
14.11. Ei laiteta kirjastonhoitajia ja sairaanhoitajia vastakkain 
8.11. Mediakutsu: Vapautta vi (v)ankeutta? – Työntekijän asema tulevaisuuden työelämässä -seminaari 
24.10. Korkeakouluvisio julkaistiin – mitä sitten? 
11.10. Kelan tulkkauspalveluiden kilpailutus puuttuu perusoikeuksiin 
2.10. Raskaussyrjintätapaukset yleisiä jäsenneuvonnassa 
14.9. Työnantajalla iso vastuu henkilöstön ”digikunnosta” 
12.9. Asiantuntijoiden ja keskijohdon säilyttävä yksiselitteisesti työaikalain piirissä 
4.9. Kannustavia avauksia budjettiriihessä 
31.8. Isä perhevapaasta uusi normi 
11.7. Tutkimus: Suomalaisten mielestä kirjastojen rahoitus on turvattava 
3.7. Mediakutsu: Koko kansan kirjasto – hyvää jatkoa vai hyvästi? 
20.6. Työttömyysturvan aktiivimallit pysäytettävä 
1.6. Mielenilmaus Kelan tulkkauskilpailutuksen keskeyttämiseksi Helsingissä pe 2.6. 
30.5. Kelan tulkkauskilpailutuksessa vakavia puutteita – kilpailutus keskeytettävä 
28.4. Geronomi saatava terveydenhuollon ammattihenkilölakiin 
27.4. Luovan talouden avaukset tervetulleita 
19.4. Puoliväliriihessä lisärahoitus korkeakouluille ja museoille, työttömän aktiivisuutta tuettava 
8.4. Tutkimus: Suomalaiset yhä tiukemmin hyvän hallinnon kannalla 
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4.4. Akavan Entre: Pienten toimijoiden asema turvattava sote-uudistuksessa 
27.3. Espoon kaupunki ja Ramboll Finland voittivat harjoittelupaikkakilpailun 
22.3. Mediakutsu: Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoaiheinen kuntavaalipaneeli 29.3. Helsingissä 
14.3. Akavan Erityisalat ja Museoalan ammattiliitto: Museopalkkojen ”kesäaleen” puututaan kampanjalla 
17.2. EK:n irtiotto jättää ”tessittömät” suojattomiksi 
30.1. TNS Kantar tutki: Kuntalaiset haluavat panostusta kulttuuriin 
25.1. Alkoholin vapautus on kaksiteräinen miekka 
16.1. Kulttuurista elinvoimaa kuntiin, sote-uudistukseen hyvä hallinto 

 

 

Markkinoinnissa keskityttiin valikoituihin toimenpiteisiin ensisijaisesti omissa kanavissa. MGM (member get 

member) -jäsensuositteluohjelman merkitys rekrytoinnissa on ollut viime vuosina nouseva. Vuonna 2017 

MGM:n kautta saatiin 375 uutta jäsentä (vrt. vuonna 2016/342 jäsentä, 2015/309 jäsentä, vuonna 2014/299 

jäsentä). 

Monissa akavalaisissa liitoissa on nähtävissä jäsenmäärän taantumista ja laskua. Akavan Erityisalat kuului 

myös vuonna 2017 kasvavien liittojen joukkoon. Uusia jäseniä liittyi 2115. Kun määrästä vähennetään 

eronneet ym., joita oli 1678 kpl, jäsenkasvua oli 437 kpl. 

Jäsensuositteluohjelmaa uudistettiin joulukuun 2017 alusta lähtien siten, että kaikki jäsenyyden suosittelijat 

saavat palkinnoksi 50 euron arvoisen Superlahjakortin. Entisistä suosittelupalkinnoista (lehtitilaukset ja 

tuotelahjakortit) luovuttiin kokonaan. Uudistus selkeyttää jäsensuositteluohjelmaa ja antaa palkinnon saajille 

enemmän valinnanvaraa. Superlahjakorttia voi hyödyntää yli 100 liikkeeseen tai elämykseen, ja valikoimassa 

on mukana mm. matkailun, muodin ja kodintuotteiden tunnettuja merkkejä. Kulttuurin ystävä voi hyödyntää 

lahjakorttia esim. Museokortin hankkimisessa. (Lisätietoja osoitteesta www.gogift.com)   

Yhteistyökumppaneina jatkoivat jo vakiintuneet Suomen luonnonsuojeluliitto (uhanalaisen saimaannorpan 

suojelu) ja HelsinkiMissio (yksinäisiä vanhuksia palveleva Aamukorva-puhelin), joille lahjoitetaan yksi euro 

jokaisesta uudesta jäsenestä; vuoden aikana kertynyt summa jaetaan tasan em. toimijoiden kesken. 

Tehostettuja jäsenkampanjoita toteutettiin kolme: keväällä keskeisimpään valmistumisaikaan 1.5.–12.6. 

kampanjapalkintoina arvottiin uusien jäsenten ja suosittelijoiden kesken 3 kappaletta 300 euron 

Superlahjakortteja Zalandon, Powerin tai Finlaysonin ostoksiin. Kesällä 26.6.–31.8., joka on perinteisesti 

hiljaista kautta liittymisten osalta, kampanjapalkintoina oli 3 kappaletta Ticketmasterin lahjakortteja. 

Kesäkampanjoilla on vaikutusta kauden jäsenmäärätuloksiin: vuonna 2015 (ei kampanjaa kesä-elokuussa) 

kesäkauden uusien jäsenten määrä oli 267, vuonna 2016 kampanjoitiin ja jäseniä tuli 331. Kesän 2017 

kampanja tuotti 328 uutta jäsentä. Talvella (1.11.2017–31.1.2018) arvottiin 3 kappaletta 1000 euron arvoisia 

Aurinkomatkojen matkalahjakortteja. Jäsenyhdistyksiltä saadun palautteen mukaan ko. kampanjat on erittäin 

hyvin toimivia rekrytoinnin työkaluja.  

Markkinointibudjetista suhteessa suurin osa käytetään Google-näkyvyyden ja löydettävyyden 

varmistamiseen. Liiton verkkosivukävijöiden osalta Googlen rooli on ratkaisevan tärkeä. Valtaosa eli noin 

75% verkkosivukäynneistä tulee Googlen hakukoneen kautta.  

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. 

Liiton verkkosivujen kävijämäärä on ollut selvässä kasvussa, vrt. vuosi 2014: 126 113 kävijää, vuonna 2017 

208 255. Sivustolla vierailevat ahkerimmin 25-34-vuotiaat ja verkkosivusto on tärkein viestintäkanava tiedon 

hakijoille ja jäsenyydestä kiinnostuneille. Google Analytics-seurannan mukaan suosituimpia sivuja ovat 

tapahtumia ja ajankohtaisia asioita esittelevät osuudet sekä jäsenyyttä -erityisesti jäsenetuja ja jäsenmaksuja 

http://www.gogift.com/
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-esittelevät sivut. Sanahaussa eniten haettuja aihepiirejä olivat päiväraha, työttömyyspäiväraha, tes, 

työttömyyskassa ja ansiosidonnainen päiväraha. 

Hakusanamainonnassa (Google AdWords) suosituimpia avainsanoja ovat ansiosidonnainen päiväraha, 

työttömyyskassa ja erilaiset palkkaa koskevat sanat kuten palkkataulukko. 

Videoiden merkitys viestinnässä ja markkinoinnissa kasvaa. Kehityssuunnasta esitettyjen arvioiden mukaan 

80 % nettiliikenteestä on videoita vuonna 2020 (Cisco). 

Videotuotantoa lisättiin erityisesti omatuotantona, nk. ”perjantaivideoina”, joiden aiheet vaihtelivat 

työsopimuksen tarkistamisesta koulutustarjonnan esittelyyn. Vuoden lopussa aloitettiin yhteistyö 

mainostoimisto Adamsin kanssa, ja ryhdyttiin koostamaan mm. videota liiton tarjoamista lakimiespalveluista 

(video viimeistellään kevään 2018 aikana).  

Vuoden kuluessa uudistettiin useita liiton julkaisuja kuten liiton yleisesite ”Paremman työelämän asiantuntija” 
ja MGM-esite. Kokonaan uusina materiaaleina tuotettiin opas jäsenhankintaan (sisäiseen käyttöön) sekä 
esite työttömyyskassasta ensisijaisesti opiskelijakohderyhmälle. 
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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 2017 keskimäärin kaksikymmentäneljä (24) 

työntekijää. 

Toimintavuosi 2017 

Toimintavuoden alijäämä oli kokonaisuudessaan 544 043,75 euroa (vuonna 2016 alijäämä 182 712,63 

euroa). Kokonaisjäsenmaksutulo oli kaiken kaikkiaan noin 7 767 000 euroa (8 276 000 euroa). Se laski 

edelliseen vuoteen verrattuna noin 6,1 prosenttia. Kokonaistuotoista tilitettiin jäsenjärjestöille noin 2 518 000 

euroa (2 495 000 euroa), mikä oli noin 32 prosenttia (30 prosenttia) kokonaisjäsenmaksutulosta. 

Erityiskoulutettujen työttömyyskassalle (ERKO) tilitettiin noin 2 022 000 euroa (2 117 000 euroa), mikä oli 

noin 26 prosenttia (26 prosenttia) kokonaisjäsenmaksutulosta. Liiton jäsenmaksutuotoksi muodostui noin 3 

228 000 euroa (3 664 000 euroa), mikä oli noin 42 prosenttia (44 prosenttia) kokonaisjäsenmaksutulosta. 

Talousarvioon jäsenmaksutuotoksi oli arvioitu 3 515 000 euroa, joten talousarvio jäi saavuttamatta yli 

kahdeksalla prosentilla. Kokonaisjäsenmaksutulon vähentymiseen edelliseen vuoteen verrattuna vaikutti 

erityisesti Suomen Toimintaterapeuttiliiton ero (1.2.2016) Akavan Erityisaloista. 

Varsinaisen toiminnan kulut olivat kokonaisuudessaan noin 3 839 000 euroa (3 928 000 euroa). Edelliseen 

vuoteen verrattuna kulut laskivat 2,3 prosenttia (noin 89 000 euroa). Talousarviossa varsinaisen toiminnan 

kulujen määräksi arvioitiin 3 980 000 euroa, joten varsinaisten toiminnan kulut alittuivat noin 3,5 prosentilla 

(noin 141 000 euroa) syys-liittokokouksen 2016 hyväksymään talousarvioon verrattuna.  

Sijoitus- ja rahoitustoiminnan nettotuotot olivat noin 311 000 euroa, mitkä olivat talousarvioon verrattuna yli 

16 prosenttia (noin 43 000 euroa) arvioitua suuremmat. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan nettotuotot olivat myös 

edelliseen vuoteen verrattuna yli 18 prosenttia suuremmat.  

Vuonna 2017 palkkojen yhteismäärä oli noin 1 493 000 euroa (1 499 000 euroa). Palkkaa maksettiin 

keskimäärin 24 (25) henkilölle.  Talousarviossa palkkojen yhteismääräksi oli arvioitu 1 499 500 euroa.  

Liiton jäsenyhdistysten kokonaisjäsenmäärä oli vuoden lopussa 27 017 (26 581) jäsentä.  mikä merkitsi noin 

1,6 pro-sentin kasvua edellisvuoteen. Maksavien jäsenten määrä oli vuoden lopussa 22 014 (20 508), mikä 

merkitsee yli seitsemän prosentin kasvua. Suurimpana selittäjänä kasvulle on kuitenkin uusi jäsenmaksulaji 

ja tilastoinnin muuttuminen, sillä vuoden 2018 alusta uutena jäsenlajina otettiin käyttöön alennettu 

jäsenmaksu, jonka seurauksena jäsenmaksusta vapautettujen määrä väheni merkittävästi. 

Tuleva kehitys 

Vuoden 2017 alijäämään vaikutti erityisesti jäsenmaksutulojen lasku edelliseen vuoteen verrattuna. 

Suurimpina syinä tulojen vähenemiselle olivat jäsenistön työttömyys ja jäsenten (erityisesti uusien jäsenten) 

keskimääräisen palkkatulon alenema. Tuleva kehitys näyttää edellisten tekijöiden suhteen paremmalta, sillä 
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työllisyys on kohentunut huomattavasti edellisen vuoden aikana. Tämä vaikuttaa merkittävästi sekä 

jäsenmaksutulon kasvuun että työttömyyskassan menojen laskuun. Myös vuonna 2018 tulevat 

liittokierrosten palkankorotukset nostavat jäsenmaksutuloa. Vuosi 2018 näyttääkin alustavien lukujen valossa 

selvästi edellisiä vuosia paremmalta. Liitossa on meneillään myös uuden strategian mukaiset painopisteet, 

joiden seurauksena jäsenpalvelua saadaan tehostettua ja jäsenmäärän kasvua saadaan turvattua.  

Hallitus   

Hallituksessa toimivat: Puheenjohtaja Maarit Helén, Pasi Hario (I varapuheenjohtaja), Mari Lankinen (II 

varapuheenjohtaja) ja Marina Paulaharju (III varapuheenjohtaja). Jäseninä toimivat Ari Ampuja, Hanna 

Boman, Aino Harinen, Heta Koski, Salla Palmi-Felin, Mika Pietilä ja Susanna Sääskilahti. Liiton 

toiminnanjohtajana toimi Salla Luomanmäki. 
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1.1.2017-31.12.2017 1.1.2016-31.12.2016

VARSINAINEN TOIMINTA

Tuotot 212 250,26 227 829,38

Kulut

Henkilöstökulut -1 931 754,43 -1 898 218,63

Poistot -97 939,44 -81 774,12

Muut kulut -2 142 634,01 -4 172 327,88 -2 275 730,54 -4 255 723,29

Tuotto-/kulujäämä -3 960 077,62 -4 027 893,91

VARAINHANKINTA

Tuotot 5 249 597,64 5 781 074,38

Kulut -2 144 309,42 3 105 288,22 -2 199 039,63 3 582 034,75

Tuotto-/kulujäämä -854 789,40 -445 859,16

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA

Tuotot 335 116,07 294 468,25

Kulut -24 370,42 310 745,65 -31 321,72 263 146,53

Tuotto-/kulujäämä -544 043,75 -182 712,63

Omatoiminen tuotto-/kulujäämä -544 043,75 -182 712,63

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -544 043,75 -182 712,63
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VASTAAVAA   31.12.2017 31.12.2016

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet 182 072,31 134 873,40

Muut pitkävaikutteiset menot 302,93 4 673,73

 182 375,24 139 547,13

Aineelliset hyödykkeet

Koneet ja kalusto 35 500,66 45 481,04

 

Käyttöomaisuusarvopaperit

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

Sijoitukset

Muut osakkeet ja osuudet 6 250 467,60 6 681 620,93

 

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ 8 229 146,71 8 627 452,31

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Saamiset

Jäsenmaksusaamiset 630 000,00 630 000,00

Muut siirtosaamiset 183 704,24 215 307,55

Saamiset yhteensä 813 704,24 845 307,55

Rahat ja pankkisaamiset 120 310,95 81 560,00

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ 934 015,19 926 867,55

VASTAAVAA YHTEENSÄ 9 163 161,90 9 554 319,86

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Sidotut rahastot

Työtaistelurahasto 1 397 828,79 1 397 828,79

Edellisten tilikausien voitto ( tappio ) 7 666 037,60 7 848 750,23

Tilikauden ylijäämä ( alijäämä) ) -544 043,75 -182 712,63

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 8 519 822,64 9 063 866,39

VIERAS PÄÄOMA

Lyhytaikainen

Ostovelat 91 419,36 62 856,80

Muut velat 147 016,17 50 297,86

Siirtovelat 404 903,73 377 298,81

Lyhytaikaiset velat yhteensä 643 339,26 490 453,47

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 643 339,26 490 453,47

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 9 163 161,90 9 554 319,86
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1. Tuloslaskelman toimintokohtainen erittely.

Toteutunut Talousarvio Toteutunut Talousarvio

1.1.2017 1.1.2017 1.1.2016 1.1.2016

31.12.2017 31.12.2017 31.12.2016 31.12.2016

euroa euroa euroa euroa

1 EDUNVALVONTA

101 Kuntasektorin edunvalvonta -192 213,89 -194 000 -190 999,33 -194 000

102 Valtiosektorin edunvalvonta -133 594,22 -136 500 -143 261,57 -146 800

103 Yksityissektorin edunvalvonta -350 556,86 -350 200 -361 941,61 -372 100

107 Ammatinharj. ja yrittäjien edunvalvonta -21 142,44 -25 900 -20 900,14 -30 700

108 Mentorointi 0,00 0 0,00 0

104 Kirkkosektorin edunvalvonta -9 735,52 -11 000 -9 632,97 -11 000

109 Korkeakoulusektorin edunvalvonta -50 766,62 -52 000 -41 869,12 -46 000

105 Yhteiskunnallinen edunvalvonta -83 876,04 -88 000 -78 307,85 -98 900

106 Ammatillinen edunvalvonta -18 041,72 -19 300 -17 545,03 -17 500

120 Koulutus -128 953,56 -151 900 -141 532,40 -150 600

199 Muu edunvalvonta -145 685,29 -158 600 -172 414,62 -178 500

Edunvalvonta yhteensä -1 134 566,16 -1 187 400 -1 178 404,64 -1 246 100

2 JÄRJESTÖTYÖ

210 Organisaation kehittäminen -23 210,07 -19 700 -13 133,24 -19 500

215 Jäsenhankinta / markkinointi -82 579,67 -103 600 -96 163,85 -115 000

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

226 Järjestölliset toimenpiteet -9 250,96 -2 000 -1 136,58 -4 000

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

240 Aluetoiminta -84 050,80 -105 700 -87 100,87 -121 800

250 Opiskelijatoiminta ja tmk. -71 462,95 -81 900 -74 629,09 -83 100

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

290 Jäsenedut -342 728,65 -345 000 -342 997,75 -376 000

299 Muu järjestötyö ja tmk. -122 637,28 -165 800 -138 101,56 -136 700

Järjestötyö yhteensä -735 920,38 -824 700 -759 674,96 -873 800

3 VIESTINTÄ

302 Jäsentiedotteet -1 746,84 -2 600 -4 227,33 -2 500

304 Yhteenveto-lehti -102 495,35 -99 500 -112 980,71 -146 200

307 Viestinnän erityisprojektit -9 898,90 -10 000 -10 056,53 -10 000

308 Internet ja intranet -1 204,98 -10 000 -5 777,86 -7 000

312 Työsuhdeoppaat -2 181,56 -8 000 -8 741,47 -16 000

314 Esitteet -11 732,49 -10 000 -12 627,32 -16 000

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

390 Viestinnän kehittäminen -13 414,66 -20 000 -4 372,48 -15 000

395 Media- ja vaikuttajaviestintä -1 030,00 -2 000 -5 310,00 -4 000

399 Muu viestintä -195 661,33 -202 000 -194 173,73 -199 200

Viestintä yhteensä -339 366,11 -369 100 -358 267,43 -420 900
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4 MUU TOIMINTA

401 Kansainväliset suhteet -7 433,60 -9 500 -7 194,72 -9 500

411 Ulkoiset suhteet -4 383,19 -3 000 -6 395,49 -4 000

431 Jäsenmaksut -558 951,17 -560 600 -589 931,80 -585 300

441 Tutkimus -15 567,12 -42 800 -20 205,62 -51 800

Muu toiminta yhteensä -586 335,08 -615 900 -623 727,63 -650 600

5 LUOTTAMUSHALLINTO

500 Liittokokoukset -15 643,14 -18 000 -22 595,97 -29 000

510 Hallitus ja työvaliokunta -63 272,71 -77 500 -77 341,25 -88 800

599 Muu luottamushallinto -40 258,76 -47 700 -44 101,72 -46 600

Luottamushallinto yhteensä -119 174,61 -143 200 -144 038,94 -164 400

6 TOIMISTO

600 Hallinto -81 736,16 -76 800 -79 831,43 -78 500

610 Henkilöstö -516 177,69 -438 000 -483 805,90 -444 700

620 Toimitilat -122 920,27 -117 400 -112 749,79 -112 100

630 Tietoliikenne -105 246,01 -107 600 -105 934,83 -127 200

690 Poistot -97 939,44 -100 000 -81 774,12 -43 000

Toimisto yhteensä -924 019,57 -839 800 -864 096,07 -805 500

Varsinainen toiminta yhteensä -3 839 381,91 -3 980 100 -3 928 209,67 -4 161 300

7 VARAINHANKINTA

700 Jäsenmaksutuotot 3 227 871,64 3 515 000 3 663 758,38 3 852 000

705 Jäsenmaksukulut -243 279,13 -220 200 -181 407,87 -177 500

710 Sijoitus- ja rahoitustoiminta 310 745,65 267 300 263 146,53 195 800

Varainhankinta yhteensä 3 295 338,16 3 562 100 3 745 497,04 3 870 300

TILIKAUDEN TULOS -544 043,75 -418 000 -182 712,63 -291 000
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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.

Toiminnannanaloille on kohdistettu toiminnanalan erilliskulut. Yhteiskulut on 

esitetty yhtenä eränä varsinaisen toiminnan viimeisenä ryhmänä.

3. Henkilöstökulut.

Henkilöstön määrä vuonna 2017 keskimäärin 24 (25).

2017 2016

Palkat 1 492 777,47 1 498 886,70

Eläkekulut 405 008,10 348 549,02

Muut henkilösivukulut 33 968,86 50 782,91

Yhteensä 1 931 754,43 1 898 218,63

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.

2017 2016

ATK -ohjelmistot 81 735,08 61 212,97

Muut pitkävaikutteiset menot 4 370,80 5 400,80

Koneet ja kalusto 11 833,56 15 160,35

Yhteensä 97 939,44 81 774,12
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6. Käyttöomaisuuden muutokset.

Ohjelmistot Muut pitkä- Koneet ja Yhteensä

vaikutteiset kalusto

Menojäännös 1.1.2017 134 873,40 4 673,73 45 481,04 185 028,17

Investoinnit 128 933,99 0,00 1 853,18 130 787,17

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

Menojäännös 31.12.2017

ennen suunnitelmapoistoja 263 807,39 4 673,73 47 334,22 315 815,34

Tilikauden suunnitelmapoistot 81 735,08 4 370,80 11 833,56 97 939,44

Menojäännös suunnitelman 

mukaisten poistojen jälkeen 182 072,31 302,93 35 500,66 217 875,90
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7. Sijoituksissa olevien arvopapereiden markkina-arvo 31.12.2017.

2017 2016

Osakkeet

Markkina-arvo 33 668,88 31 826,97

Vastaava kirjanpitoarvo 4 204,70 4 204,70

29 464,18 27 622,27

Danske Capital

Markkina-arvo 2 619 825,04 2 498 959,90

Vastaava kirjanpitoarvo 2 424 788,00 2 348 956,60

195 037,04 150 003,30

eQ Varainhoito

Markkina-arvo 1 088 455,83 1 047 579,09

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

88 455,83 47 579,09

FIM Sijoituspalvelut

Markkina-arvo 660 122,01 631 429,36

Vastaava kirjanpitoarvo 564 688,59 564 688,59

95 433,42 66 740,77

Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö

Markkina-arvo 1 057 176,17 1 021 027,20

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

57 176,17 21 027,20

Ålandsbanken Rahastoyhtiö Oy

Markkina-arvo 455 197,26 443 071,71

Vastaava kirjanpitoarvo 399 002,48 399 002,48

56 194,78 44 069,23

Joukkovelkakirjalainat

Markkina-arvo 209 231,12 748 126,00

Vastaava kirjanpitoarvo 209 231,12 727 048,56

0,00 21 077,44

Indeksilainat

Markkina-arvo 431 500,00 387 720,00

Vastaava kirjanpitoarvo 400 000,00 387 720,00

31 500,00 0,00

Muut sijoitustuotteet

Markkina-arvo 248 552,71 250 000,00

Vastaava kirjanpitoarvo 248 552,71 250 000,00

0,00 0,00

EROTUS 553 261,42 378 119,30
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8. Sijoitus- ja rahoitustoiminta.

2017 2016

Tuotot

Osinkotuotot 1 543,50 1 440,60

Korkotuotot 0,00 0,00

Korkotuotot likvidi 227 565,88 150 853,52

Myyntivoitot 89 151,79 47 700,11

Sijoitusten arvonkorotus 12 280,00 88 627,18

Muut tuotot 4 574,90 5 846,84

Tuotot yhteensä 335 116,07 294 468,25

Kulut

Rahastojen arvonalennus 0,00 0,00

Joukkovelkakirjojen arvonalennus -3 749,54 -4 342,74

Muiden sijoitustuotteiden arvonalennus -1 447,29 0,00

Korkokulut -3 363,03 -2 437,70

Myyntitappiot -15 473,27 -22 438,11

Hoitokulut -337,29 -2 103,17

Kulut yhteensä -24 370,42 -31 321,72

Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 310 745,65 263 146,53

9. Sitoumukset, joiden vakuudeksi annettu osakkeita.

2017 2016

Rahalaitoslainat (euroa) 500 000,00 400 000,00

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

Pantattujen osakkeiden lukumäärä (kpl) 1077 kpl 1077 kpl

10. Leasingvastuut 31.12.2017.

Leasingsopimuksista maksamatta olevat määrät:

2017 2016

Tilikaudella 2018 maksettavat 7 213,30 33 851,66

Myöhemmin maksettavat 5 935,60 6 228,36

Yhteensä 13 148,90 40 080,02

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 §).
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Akavan Erityisalat AE ry 

Helsingissä 22. maaliskuuta 2018 

Maarit Helén 
Ari Ampuja 
Hanna Boman  
Aino Harinen 
Heta Koski 
Mari Lankinen  
Salla Palmi-Felin 
Mika Pietilä 
 
Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus. 

Helsinki 9.4.2018 

Ernst & Young Oy 
KHT -yhteisö 
Pasi Hirvonen 
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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.–

31.12.2017. 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 
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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.  

 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 toimintakertomuksen. 

Tilinpäätöstä koskeva lausuntomme ei kata muuta informaatiota. 

Velvollisuutenamme on lukea 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 toimintakertomuksessa on olennainen 

virheellisyys, meidän on raportoitava tästä seikasta. Meillä ei ole tämän asian suhteen raportoitavaa.  

Helsingissä 9.4.2018 

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 
 

 

Jäsenmäärän kehitys  
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Akavan Erityisalojen hopeinen ansiomerkki 
Aino Harinen  Specia – Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt 
Merja Kummala-Mustonen Valtion alueellisen sivistyshallinnon virkamiehet VSV  
Pekka Perälä  Valtion alueellisen sivistyshallinnon virkamiehet VSV  
Kari Eskola  Akavan Erityisalat                   
 
 
Akavan ansiomerkit 
Hannele Hyppönen Specia – Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt 
Eero Kalmakoski Specia – Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt 
Harry Karlsson Specia – Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt 
Vesa Leino  Specia – Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt 
Timo Sinervo  Specia – Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt 
 
AEK-Koulutussäätiön apurahat 

Arja Apo   Suomen Geronomiliitto 
Heli Haavisto  Museoalan ammattiliitto MAL 
Pasi Hario     Specia – Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt 
Minnamari Huttunen Museoalan ammattiliitto MAL 
Hanna Hytönen    Suomen Suuhygienistiliitto SSHL 
Mari Högman      Museoalan ammattiliitto MAL 
Raisa Karttunen Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU 
Marja Kivekäs  Valtion alueellisen sivistyshallinnon virkamiehet VSV 
Merja Kontinen Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU 
Elisa Lehtonen Aito HSO 
Teija Lolax  Specia – Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt 
Sirpa Länsivuori Kuntien asiantuntijat - Kumula 
Kaisa Myllylä  Specia – Asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt 
Uula Neitola  Museoalan ammattiliitto MAL 
Susanna Nikko Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti 
Johanna Peltola Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU 
Anna-Kaarina Peura Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU 
Sirpa Suhonen Käännösalan asiantuntijat KAJ 
Katri Suvanto  Käännösalan asiantuntijat KAJ 
Irina Talman  Käännösalan asiantuntijat KAJ 
 
 

 
Hallitus 

Puheenjohtaja Maarit Helén (KUMULA) 
 
Varsinaiset jäsenet                                                         Varajäsenet   
1. varapuheenjohtaja 
Pasi Hario (SPECIA)                                                         Tuire Eilittä (SPECIA) 
 
2. varapuheenjohtaja 
Mari Lankinen (TAKU)                                                       Ville Niutanen (TAKU) 
 
3. varapuheenjohtaja 
Marina Paulaharju (Aito HSO)                                           Hanna Puura (Aito HSO) 
 
Hanna Boman (KAJ)                                                         Antti Kangasmäki (KAJ) 
Aino Harinen (SPECIA)                                                     Päivi Hännikäinen (SPECIA) 
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Salla Palmi-Felin (Kumula)                                                Liisa Pantakoski (Kumula) 
Heta Koski (Viesti)                                                            Jaakko Hänninen (Viesti) 
Ari Ampuja (SVT)                                                              Merja Aaltonen (OTTO) 
Mika Pietilä (Nuoli)                                                            Kirsi Yrjölä (Nuoli) 
Susanna Sääskilahti (MAL)                                               Minna Ylimaunu (TAAY) 
 
    
Ammatinharjoittajien ja yrittäjien toimikunta 

Puheenjohtaja Seppälä Piritta (Viesti) 
 
Jäsenet     Varajäsenet                   
Hario Pasi (Specia)                        Mattila Tuula-Maria (Specia) 
Hyvönen Anne (SSHL)                       Salo Ulla (SSHL) 
Isotalo Merja (TAKU)                         Wallin Riikka (TAKU) 
Laurikainen Mikko (MAL)                    Aino Harinen (Specia) 
Linnavuori-Hakanen Pirita                   Alanne Ulla-Maija (SURE) 
Nemitz Liisa(KAJ)                              Sillander Liisa (KAJ) 
Punkki Mikko (TAAY)                         Partanen Ritva (Specia) 
Räisänen Lasse (Nuoli)                      Yrjölä Kirsi (Nuoli) 
Sjögren Vanessa (KAJ)                      Vesanen Aino (KAJ) 
Vuorio-Kuokka Laura (Viesti) 
 
 
Kunnan neuvottelukunta 

Puheenjohtaja Mika Vertainen (KUMULA) 
 
Jäsenet     Varajäsenet  
Esko Pääskylä (SPECIA)   Suvi Kuikka (SPECIA) 
Päivi Hytönen (KUMULA)   Mirja-Liisa Jussila (KUMULA) 
Marita Ahola (SPECIA)   Marja Malin (SPECIA) 
Jorma Rihto (TAKU)   Heini Haapaniemi (TAKU) 
Antti Kangasmäki (KAJ)   Martin Hausen (KAJ) 
Marianna Falkenberg (MAL)   Maarit Talamo-Kemiläinen (MAL) 
Päivi Aravuori (Viesti)   Anne Sivula (Viesti) 
Mari Heinonen (SSHL)   Arto Koskela (SSHL) 
Mika Pietilä (NUOLI)   Sari Nybäck (NUOLI) 
Ritva Ikkelä (TAAY)   Arto Hiltunen (SURE) 
 
 
Yksityissektorin neuvottelukunta 

Puheenjohtaja Marina Paulaharju (Aito HSO) 
 
Jäsenet    Varajäsenet  
Eilittä Tuire (SPECIA)   Hännikäinen Päivi (SPECIA) 
Halme Kristiina (AitoHSO)   Karjalainen Annika (AitoHSO) 
Harinen Aino (SPECIA)   Partanen Ritva (SPECIA) 
Hänninen Jaakko (Viesti)    Koski Heta (Viesti)  
Koskinen Chia (TAKU)   Niutanen Ville (TAKU) 
Lehtonen Mikko (SPECIA) 26.10. saakka  Valjus Marja (SPECIA) 26.10. saakka  
Mac Eochagáin Ian (KAJ) 15.12. saakka  Seikkula Suvi (KAJ) 
Penttinen Anni (SURE)   Pellinen Niina (SURE) 
Pietilä Eija (Nuoli)   Mutanen Niina (Nuoli)  
Siltala Eeva (MAL)   Wahlroos Tuija (MAL) 
Sjögren Vanessa (KAJ) 15.12. lähtien 
Valjus Marja (SPECIA) 26.10. lähtien  
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Valtion neuvottelukunta 

Puheenjohtaja Sirpa Lotsari (SPECIA) 
 
Jäsenet    Varajäsenet 
Holopainen Anna-Liisa (Specia)  Mattila Tiina (VSV)  
Kristiansson Anna-Liisa (Kotus)  Widenius Risto (Kotus)  
Ampuja Ari,(SVT)   Lehmusvuo Marko (SVT)  
Susitaival Hanna (TAKU)   Kolu Marja (TAKU)  
Tapiovaara Päivi (AitoHSO)              Vaskuu Anu (AitoHSO)  
Aaltonen Merja (UO)   Iivanainen Jukka (UO) 
Parland Nike (KAJ)   Kohvakka-Stjernberg Hanna (KAJ) 
Kaila Aino-Maija (MAL)   Koski Marianne (MAL)   
Ylimaunu Minna (TAAY)   Leppänen Juho (TAAY)   
Kaikkonen Päivi (Viesti)                  Mäkinen Risto (HN) 
 
Korkeakoulutoimikunta 

Puheenjohtaja Tapio Heiskari (SPECIA) 
 
Jäsenet    Varajäsenet 
Anni Rintala (Specia) 
Lotta Aarikka (Specia)   Petra Renvall (Specia) 
Pekka Suhonen (Kumula)   Erno Heikkinen (Kumula) 
Anne Hytönen (Viesti) 
Mari Ratia (KAJ)   Anniina Pietilä (KAJ) 
Susanna Kokkinen (TAAY) 
Juha Iso-Aho (Taku) 
Anni Penttinen (Sure)   Niina Pellinen (Sure) 
Anu Valkeajärvi (Viesti) 
 
 
Opiskelijatoimikunta 

Puheenjohtaja Mikael Kinanen (TAKU) 
 
Varsinaiset jäsenet   Varajäsenet 
Juho Kajava (KAJ)                                 Taru Savolainen (KAJ) 
Julia Anjala (Aito HSO)                          Marjo Sarhola (Aito HSO) 
Niina Pellinen (SURE)                          Lauri Laikko (SURE) 
Laura Iisakka (Specia)                           Tapio Moilanen (Specia) 
Kaisa-Leena Rahikka (Specia)            Petra Renvall (Specia) 
Joona Saari (TAKU)                               Joonas Pulkkinen (TAKU) 
Uula Neitola (MAL)                                 Elina Kangosjärvi (MAL) 
Mari Liukkonen (Viesti)                         
Antti Aalto (Nuoli)                             Liisa Muhonen (Nuoli) 
Jussi Mikkonen (Kumula)                  Esko Nousiainen (Kumula) 
 
Järki-ryhmä 

puheenjohtaja, Tuire Eilittä 10.4. lähtien 
Juhana Honkanen (KAJ) 
Eija Pietilä (Nuoli) 
Mikko Lehtonen (SPECIA)  
Minna Havunen (SPECIA) 
Ritva Partanen (SPECIA) 
työryhmän sihteeri, Saara Aikio 
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Alueyhdyshenkilöt 
 
Etelä-Pohjanmaa: Jaskari Katja 
Etelä-Savo: Justander Arja 
Häme: Koskela Seija 
Kaakkois-Suomi: Hännikäinen Päivi 
Kainuu: Pääskylä Esko 
Keski-Suomi: Partanen Ritva 
Lappi: Kivekäs Marja 
Pirkanmaa: Jussila Mirja-Liisa 
Pohjanmaa: Pajunurmi Pia 
Pohjois-Karjala: Harinen Aino 
Pohjois-Pohjanmaa: Pietilä Mika 
Pohjois-Savo: Sares Ilona 
Satakunta: Elonen Jaana 
Uusimaa: Lehtonen Sanna 
Varsinais-Suomi: Rautiainen Anne-Marie 
 
 

 

Akava 

Hallitus 
varsinainen jäsen Salla Luomanmäki 
varajäsen Helena Lamponen 
 
Työvaliokunta  
varsinainen jäsen Salla Luomanmäki 
 
Elinkeinopoliittinen toimikunta 
varajäsen Tuire Torvela 
 
Opiskelijoiden valtuuskunta 
varsinainen jäsen Mikael Kinanen (TAKU) 
varajäsen Amalia Ojanen 
 
Järjestötoimikunta 
varajäsen Satu Sahla-Juvankoski 
 
Koulutus- ja työvoimapoliittinen toimikunta 
varsinainen jäsen Minna Nieminen 
 
Työelämätoimikunta 
varsinainen jäsen Helena Lamponen 
 
Tasa-arvotyöryhmä 
puheenjohtaja 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 
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Vuosilomalakiuudistus, taustaryhmä, 
jäsen Helena Lamponen 
 
Entre - Akavan yrittäjät ja itsensätyöllistäjät  
 
Hallituksen puheenjohtaja Salla Luomanmäki 
Hallituksen jäsen Helena Lamponen 
 
Akavan Erityisalojen edustajat Akavan alueverkostoissa 
 
Etelä-Savo: Rouhiainen Vesa (SPECIA) 
Häme: Koskela Seija (TAKU) 
Kaakkois-Suomi: Vihavainen Anu (SPECIA) 
Kainuu: Härkönen Ulla (MAL) 
Keski-Suomi: Partanen Ritva (SPECIA) 
Lappi: Eilittä Tuire (SPECIA) 
Pohjanmaa: Ketonen Anneli (VSV) 
Pohjois-Karjala: Leskinen Matti (VSV) 
Pohjois-Pohjanmaa: Holopainen Anna-Liisa (SPECIA) 
Satakunta: Vesterbacka Kirsi (SPECIA) 
Uusimaa: Lehtonen Sanna (SPECIA) 
Varsinais-Suomi: Rautiainen Anne-Marie (KUMULA) 
 
Akavan Erityisalojen edustajat Akavan aluejohtoryhmissä 
  
Etelä-Pohjanmaa: Jaskari Katja (VIESTI) 
Etelä-Savo: Justander Arja (KUMULA) 
Häme: Isotalo Merja (TAKU) 
Kaakkois-Suomi: Hännikäinen Päivi, puheenjohtaja (SPECIA) 
Kainuu: Malin Marja-Terttu (SPECIA) 
Keski-Suomi: Rihto Jorma (TAKU) 
Lappi: Kivekäs Marja (VSV) 
Pirkanmaa: Jussila Mirja-Liisa (KUMULA) 
Pohjanmaa: Pajunurmi Pia (KUMULA) 
Pohjois-Karjala: Harinen Aino (SPECIA) 
Pohjois-Pohjanmaa: Pietilä Mika NUOLI  
Pohjois-Savo: Sares Ilona (SPECIA) 
Satakunta: Elonen Jaana (TAKU) 
Uusimaa: Niemi Raisa (TAKU) 
Varsinais-Suomi: Tolonen Risto, puheenjohtaja (SPECIA) 
 
 
Ylemmät Toimihenkilöt YTN 

Hallitus 
jäsen Salla Luomanmäki 
varajäsen Helena Lamponen 
 
Hallituksen työvaliokunta 
jäsen Salla Luomanmäki 
 
YTN:n alakohtaiset tausta- ja valmisteluryhmät: 
Graafinen ja viestintäala 
vastuullinen asiamies Saara Aikio 
 
Järjestöala 
taustaryhmän puheenjohtaja Tapio Heiskari 
varapuheenjohtaja Ulla Heiskanen 
jäsen Mikko Lehtonen    
vastuullinen asiamies, neuvottelija Saara Aikio 
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asiamies Kari Eskola 
viestintätuki Anna Joutsenniemi 
assistentti Mirkka Heininen  
 
Kaupan ala 
asiamies Saara Aikio 
 
Sopimuspoliittinen ryhmä 
jäsen Saara Aikio 
 
Kansainvälisten asioiden ryhmä 
jäsen Helena Lamponen 
 
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO  

Hallitus 
varapuheenjohtaja ja varsinainen jäsen Salla Luomanmäki 
 
Kunnan neuvottelukunta 
varapuheenjohtaja Jaakko Korpisaari 
 
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 
 
Maakunnan neuvottelukunta 
varsinainen jäsen Jaakko Korpisaari 
 
Maakunnan terveydenhuoltojaoston  
varsinainen jäsen Jaakko Korpisaari  
varajäsenen Mari Heinonen (SSHL) 
 
Maakunnan valtion jaosto 
varsinainen jäsen Kari Eskola 
varajäsen Saara Paavola (SPECIA) 
 
Valtion neuvottelukunta 
varsinainen jäsen Kari Eskola 
 
Valtion keskuslakkotoimikunta 
varsinainen jäsen Kari Eskola 
 
Kirkon neuvottelukunta 
varsinainen jäsen Kari Eskola 
 
Yliopistoneuvottelukunta 
varsinainen jäsen Minna Nieminen 
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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 

hallintoneuvoston varapuheenjohtaja Salla Luomanmäki                                               

A-Lomat ry 

Hallitus 
jäsen Katja Tujula (31.1.2017 asti) 
varajäsen Kimmo Joutsi 
 
Muut edustukset 

Veronmaksajain keskusliiton hallitus, työvaliokunta ja Verotieto Oy 

Hallituksen jäsen Salla Luomanmäki 

Vakuutusoikeus 

varsinainen sivutoiminen jäsen Kari Eskola 

sivutoimisen jäsenen varajäsen Helena Lamponen 

Omaehtoisen työllistymisen tuki OTTY ry 

Hallituksen varsinainen jäsen Satu Sahla-Juvankoski 

Opetushallituksen Osaamisen ennakointifoorumin ennakointiryhmät (1.1.2017-) 

Koulutus, kulttuuri ja viestintä: 
Varsinainen jäsen Raisa Karttunen (TAKU) 
Varajäsen Siina Repo (Viesti) 
 
Majoitus-, ravitsemis- ja matkailupalvelut: 
Varsinainen jäsen Anni Penttinen (SURE) 
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