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AKAVAN ERITYISALAT LYHYESTI
Akavan Erityisalat on monialainen ammattiliitto ja palvelujärjestö.  

Meihin kuuluu 23 itsenäistä jäsenyhdistystä.

Jäsenemme työskentelevät kulttuurin ja hallinnon sekä viestinnän  
ja hyvinvoinnin aloilla asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Akavan Erityisalat kuuluu keskusjärjestö Akavaan ja on  
yksi sen suurimmista jäsenliitoista.

ARVOMME

•Työelämän kestävä kehitys

Kehitämme työelämää ja yhteiskuntaa kestävän kehityksen ja  
eettisten periaatteiden mukaisesti.

• Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo

Edistämme jäsentemme oikeudenmukaisia ja tasa-arvoisia  
mahdollisuuksia koulutuksessa ja työelämässä.

• Inhimillisyys

Edistämme kaikessa toiminnassamme inhimillisyyttä työelämässä.

• Avoimuus ja luottamus

Korostamme päätöksenteossamme ja toiminnassamme  
avoimuutta ja luottamusta.

AKAVAN ERITYISALAT
JÄRJESTÖVÄEN KOTINA

Edustamme ja autamme merkittävää osaa järjestöalan asiantuntijoista  
ja esimiehistä. Lisäksi tarjoamme verkostoitumispaikan järjestöalan  
ammattilaisille.

Järjestöalan toimintamme
•  Akavan Erityisaloissa toimii Järki-ryhmä, joka kehittää ammatillista toimintaa.
•  Akavan neuvottelujärjestö Ylemmät Toimihenkilt YTN ry kehittää edun- 

valvontaa. Olemme siellä järjestöalan vetovastuussa.
• Akavan Erityisaloissa on oma järjestöalaan perehtynyt asiantuntija.

Miksi?
•  Järjestöväelle tunnusomaista on intohimo työhön. Kun työn imu vie  

mukanaan, työlainsäädäntö ja siihen kytkeytyvät asiat eivät ehkä ole  
päällimmäisenä mielessä.

•  Useissa järjestöissä ei ole resursseja ammattimaiseen työsuhdeasioiden 
hoitoon.

•  Apua tarvitaan sekä omiin että vastuulla olevien asiantuntijoiden 
 työehtoasioihin.
•  Alan työehdoissa ja sopimuksissa on kirjavuutta - tarvitaan yksilöllisiä  

ratkaisuja.

•  henkilökohtainen lakimiespalvelu  
ja edunvalvonta

• palkka- ja työsuhdeneuvonta
• työttömyysturva
• ura- ja työnhakuneuvonta
• jäsenkoulutukset ja -tapahtumat
• perhe- ja perintöoikeudellinen  

neuvonta
• vakuutukset (vapaa-ajan tapaturma- 

ja matkustajavakuutus, ammattihen-
kilön vastuu- ja oikeusturvavakuutus)

• julkaisut (mm. palkkasuositukset  
ja ammattioppaat)

•  akavalaisten omat Member+  
-alennukset ja edut

• apurahat
• jäsenviestintä (mm. jäsenten  

omat uutiskirjeet, sosiaalisen 
 median kanavat Facebook, 
 Twitter ja Instagram)

JÄSENEDUT
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