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Akavan Erityisalojen yhteisö edunvalvonnan perustana 
 

Akavan Erityisalojen päämäärä on olla rohkea edelläkävijä ja ratkaisuja tuottava monimuotoisessa 

työelämässä. Akavan Erityisalojen liittorakenne antaa tälle päämäärälle erinomaisen taustan ja tuen. 

Akavan Erityisalat on yhteisö, joka 23 jäsenyhdistyksensä asiantuntemuksella tuottaa parhaimmillaan 

vahvan perustan jäsenten edunvalvontaan ja jäsenten tarvitsemiin palveluihin. Tämä edellyttää Akavan 

Erityisaloilta ja jäsenyhdistyksiltä vuorovaikutuksellista yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemistä, mikä on 

keskeisesti esillä Akavan Erityisalojen uudessa strategiassa.  

Vuoden 2018 osalta on arvioitavissa, että jäsenten työllisyys edelleen paranee.  Tällä on monin tavoin 

vaikutus Akavan Erityisalojen talouteen.  Vuosi alkaa meneillään olevan liittokierroksen merkeissä ja 

odotukset vähintään ostovoimaa ylläpitäviin palkkaratkaisuihin ovat niin yksityisellä kuin julkisella 

sektorilla.  

Työelämän muutos on käynnissä oleva megatrendi.  Se tuo tarpeen vahvistaa vaikuttamista ja 

edunvalvontaa mm. monityösuhteisten ja itsensätyöllistäjien osalta. 

Julkista sektoria ravistelee edelleen vielä keskeneräinen sote- ja maakuntauudistus sekä sen mukana tuleva 

kasvupalvelut -uudistus. Nämä muutokset koskettavat laajasti jäseniämme. Vuosi 2018 on myös vaalivuosi 

maakuntavaalien merkeissä ja myös lähestyvät eduskuntavaalit edellyttävät niihin valmistautumista.  

Akavan Erityisalojen omat tavoitteet ja vaikuttamistyö ovat tärkeää ja samoin vaikuttaminen Akavan kautta, 

kun tehdään mm. sosiaaliturvan kokonaisuudistusta ja verotuksen tiekarttaa.  Ne ovat yhteiskunnallista 

edunvalvontaa, joka koskettaa jokaista jäsentä.  

 

Salla Luomanmäki 
toiminnanjohtaja 
Akavan Erityisalat 
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Akavan Erityisalojen liittostrategia  

Akavan Erityisaloissa on vuoden 2017 aikana uudistettu liittostrategiaa. Strategian osalta on käyty läpi 

Akavan Erityisalojen perustehtävä ja toiminnan päämäärät. Ammattiliiton perustehtävä on luonnollisesti 

jäsenten edunvalvonta ja siihen tiiviisti liittyvä yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Toiminnan päämäärä on 

tuottaa edelläkävijän otteella rohkeita ratkaisuja monimuotoisessa työelämässä. Strategiaprosessissa 

hallitus linjasi myös perustehtävään ja päämäärään liittyvät painopisteet. Niiden osalta tehdään kustakin 

projektisuunnitelma vastuineen ja aikatauluineen. 

Akavan Erityisalojen organisaatio 1.1.2018  

 

 

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen 

 

Hallitusohjelma-, maakunta- ja EU-vaalivaikuttaminen   
Vuoden 2017 alussa hyväksyttiin liiton hallituksessa Akavan Erityisalojen yhteiskunnallisen vaikuttamisen 
linjaukset. Ne sisältävät liiton vaikuttamistoiminnan yleiset tavoitteet työelämän ja sosiaaliturvan osalta, 
veropoliittiset linjaukset, koulutuspoliittisen linjaukset sekä tavoitteitamme yrittäjyyden, itsensä 
työllistämisen ja monityösuhteisuuden osalta.  Linjauksia käytetään pohjana liiton yhteiskunnallisessa 
kannanmuodostuksessa.    

Vuonna 2018 hyväksytään liiton hallitusohjelmatavoitteet, joiden valmistelu alkoi syksyllä 2017. 
Hallitusohjelmatavoitteiden myötä tarkennetaan ja syvennetään em. yhteiskunnallisen vaikuttamisen 
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linjauksia mm. kyselyllä Akavan Erityisalojen jäsenyhdistyksille.  Vuonna 2018 hyväksytään liiton 
maakuntavaalitavoitteet. Liitto vaikuttaa EU-vaalitavoitteisiin Akavan, YTN:n ja FinUnionsin kautta.     

Liiton vaikuttamistoimintaa tehdään näkyväksi jäsenille ja eri sidosryhmille. Vaikuttamistyön tueksi 
vahvistetaan tutkimustiedon keruuta, analysointia ja hyödyntämistä. Myös liiton 
työmarkkinatutkimustoiminnan pohjaa ja tulosten hyödyntämistä vahvistetaan.     

Kärkiteemat 
Yhteiskunnallisen vaikuttamisen kärkiteemoina jatkuvat 1) tasa-arvo, oikeudenmukaisuus ja 
yhdenvertaisuus työelämässä ja yhteiskunnassa, sekä 2) monimuotoinen työelämä.  

Kärkiteemat ovat keskeisiä paitsi edunvalvontatyössä ja yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa myös liiton 
profiloitumisessa jäseniin ja ulospäin.  Kärkiteemat hankkeistetaan siten, että teemojen alle kootaan 
toimenpiteet eri toiminnoista, edunvalvonnasta, järjestötoiminnosta ja viestinnästä. 

Uuden työn ja monimuotoisen työelämän kärkiteemaan liittyvää työtä tehdään myös Entre - Akavan 
yrittäjien ja itsensätyöllistäjien edunvalvontajärjestön kautta.  Työnteon tapojen monimuotoistuminen 
aiheuttaa haasteita mm. toimeentulon riittävyydelle ja työhyvinvoinnille. Toimintavuonna vaikutetaan 
yhdistelmävakuutuksen toteuttamiseen. Sosiaaliturvajärjestelmän toimivuutta seurataan ja vaikutetaan 
havaittujen ongelmien ratkaisemiseksi, mukaan lukien mm. maan hallituksen käynnistämä ja vuoteen 2019 
ulottuva perusturvan ja toimeliaisuuden uudistushanke. Myös hallituksen käynnistämä verotuksen tiekartta 
–uudistus on mukana vaikuttamistyössä monimuotoisen työelämän osalta.  

Tasa-arvoteema on vuonna 2018 esillä monin tavoin liiton toiminnassa ja viestinnässä. Toteutamme jatkoa 
vuoden 2017 tasa-arvolähettiläs-haastekampanjallemme ja olemme mukana tasa-arvovaltuutetun 
raskaussyrjintäkampanjassa, joka jatkaa toimintavuonna. Liitto vaikuttaa maan hallituksen vuonna 2017 
käynnistämän perhevapaauudistuksen valmisteluun.   

Akavan Erityisalat jatkaa Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASKin jäsenenä. Toimintavuonna 
olemme mukana muun muassa kotitaloustyöntekijöille parempia työehtoja ajavassa #kotiorjat-
kampanjassa, joka alkoi vuonna 2017.  

Maakuntavaalivaikuttaminen  
Akavan Erityisalat vaikuttaa maakuntavaaleissa sekä suoraan että viemällä tavoitteittaan Akavan 
vaikuttamistyöhön. Vaalien alla liitto tuo tavoitteitaan esille omissa kanavissaan. Myös vaalien merkitystä ja 
äänestämisen tärkeyttä tuodaan esille. Kaikille vaaleissa ehdolla oleville jäsenille tarjotaan yhtäläinen, 
rajattu esittelymahdollisuus liiton viestintäkanavissa.  

Koulutus- ja työvoimapolitiikka   
Vuoden 2018 koulutuspoliittista edunvalvontatyötä raamittaa opetus- ja kulttuuriministeriön 
Korkeakoulutus ja tutkimus 2030 -visio ja tämän pohjalta valmisteltava ns. tiekartta, jossa määritellään 
konkreettiset keinot vision saavuttamiseksi. Suomen hallituksen hallitusohjelmaan kirjattujen osaamisen ja 
koulutuksen kärkihankkeiden osalta keskeisiä koulutuspoliittisia teemoja toimintavuonna ovat mm. 
valintakoeuudistuksen toteuttaminen yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa sekä korkeakoulujen ja 
elinkeinoelämän yhteistyön vahvistaminen. Tähän liittyy erilaisten rakenteellisten yhteistyömallien 
luominen korkeakoulusektorilla.  Muiden hallitusohjelmaan kirjattujen osaamisen ja koulutuksen 
kärkihankkeiden osalta keskeisiä ovat mm. digitaalisten oppimisympäristöjen käyttöönotto korkeakouluissa 
sekä työuran aikana tapahtuvan osaamisen kehittämisen edellytysten turvaaminen. 
 
Liiton vuonna 2015 laadittua koulutuspoliittista ohjelmaa päivitetään ja tarkennetaan huomioiden vuoden 
2019 eduskuntavaaleihin valmistautuminen. Aikuiskoulutuspolitiikka tullaan nostamaan keskiöön osana 
liiton hallitusohjelmatavoitteiden valmistelua. 
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Työvoimapolitiikassa keskeistä tulee olemaan kasvupalvelu-uudistuksen eteneminen sekä TE-hallinnon ja 
työvoimapalveluiden uudistaminen osana maakuntahallinnon valmistelua. Kasvupalvelu-uudistuksen 
toimenpanoon vaikutetaan sekä liiton omana työnä että Akavan ja JUKOn kautta.    
 
Työvoimapolitiikassa keskeisiä ovat edelleen myös uudet työttömien aktivointikeinot sekä 
työttömyysturvaan kohdistuvat muutokset.   
 
Liitto seuraa yllämainittuja muutoksia ja vaikuttaa niiden suuntaan osana Akavaa ja nostamalla julkisuuteen 
ja päättäjille jäsenten näkökulmia hankkeisiin.      
 

Työmarkkinatoiminta 
 

Sektorirajat ylittävät asiat  
Syksyllä 2017 käynnistyneet työmarkkinoiden sopimusneuvottelut toteutetaan liittokierroksena. Liiton 
edustamilla aloilla neuvottelukierros kestää kevääseen 2018. Sopimusneuvottelut koskevat jäseniä YTN:n, 
JUKOn ja liiton omilla sopimusaloilla, joita ovat museoala, viittomakieliala, Suomi-Venäjä-seuran 
työehtosopimus ja av-käännösala, jonka työehtosopimus on solmittu yhdessä Suomen Journalistiliiton 
kanssa. Koordinointi vaatii erityistä huomiota liiton jäsenten toimiessa kaikilla työnantajasektoreilla ja 
laajasti eri aloilla. Tämän vuoksi neuvottelukierros on pitkä, kestäen syksystä 2017 kevääseen 2018.   

Neuvottelukierroksella on erityisesti huomioitava korkeakoulutetut naisvaltaiset ryhmät, joiden palkkaus ei 
nykyiselläänkään ole työn vaativuuden edellyttämällä tasolla.  

Sote- ja maakuntauudistuksen, kasvupalveluiden sekä kunnan tehtävien uudelleenarvioinnin valmistelu 
maassamme jatkuu. Nämä muutokset koskettavat merkittävästi liiton jäsenkuntaa eri aloilla, edellyttävät 
jatkuvaa seurantaa ja vaativat tehostettuja vaikuttamistoimia. Tämä tehtäväkenttä on yksi keskeisistä liiton 
edunvalvonnan osa-alueista toimintavuonna ja sitä seuraavina vuosina ja edellyttää merkittäviä 
panostuksia Akavan Erityisaloilta.  

Paikallisessa sopimisessa edellytyksenä on toimiva luottamusmiesverkosto, jonka toimintaa ja 
toimintaedellytyksiä parannetaan. Liiton ja henkilöstöedustajien sekä jäsenten yhteistyötä paikallisessa 
sopimisessa vahvistetaan.  Kehitetään luottamusmiesten valmiuksia toimia paikallisessa sopimisessa mm. 
vahvistamalla neuvottelutaitoja.    

Luottamusmieskoulutuksen yhteydessä huolehditaan liiton jäsenaloja koskevasta informoinnista. Tämä on 
erityisen tärkeää etenkin, mikäli JUKOn ja YTN:n luottamusmiesten vastuuta jäsenhankinnassa lisätään 
edelleen.  

Liiton jäsenkunnassa eräillä aloilla ja ammateissa määräaikaisuuksia käytetään runsaasti. 
Määräaikaisuuksiin liittyvät kiinteästi palkkatasoa koskevat ongelmat. Tällä alueella liiton ja 
jäsenyhdistysten yhteistyö ja aktiivinen korjaavien toimenpiteiden esillä pitäminen on välttämätöntä.  

Syksyllä 2016 alkoi työaikalain uudistaminen, jota koskeva ensimmäinen esitys valmistui kesäkuun lopussa 
2017. Työaikalain jatkovalmistelu kestänee kevääseen 2018, jolloin annettaneen hallituksen esitys uudeksi 
työaikalaiksi.  Syksyllä 2017 käynnistyi vuosilomalain uudistaminen. Liitto seuraa aktiivisesti näitä hankkeita 
ja vaikuttaa molempien uudistusten linjauksiin eri vaiheissa.   

Liitto seuraa ja vaikuttaa perhevapaajärjestelmän uudistamiseen, jota koskeva valmistelu alkoi syksyllä 
2017 ja jatkuu vuonna 2018 lainsäädäntövalmisteluna.     

Jäsenten työttömyyden vähentäminen on edunvalvonnan painopisteitä myös vuonna 2018. Työttömille 
jäsenille suunnattuun koulutukseen ja yksilöllisiin urapalveluihin panostetaan.  
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Edunvalvonnan koordinaatiota kehitetään jatkamalla eri sopimussektoreiden neuvottelu- ja toimikuntien 
puheenjohtajien ja esittelijöiden säännöllisten tapaamisten käytäntöä.  
 
EU:n komissio julkisti keväällä 2017 ns. sosiaalipilarin, jossa on linjattu laajasti työelämäkysymyksiä. EU-tason 
työelämäkysymyksissä liitto vaikuttaa Akavan kautta ja YTN:n kautta FinUnionsissa.    
 
Henkilöstöedustajat 
Työpaikkatason toiminta on muuttumassa ja henkilöstöedustajilta vaaditaan uudenlaisia taitoja ja 
sitoutumista tehtävään. Heitä tuetaan eri tavoin järjestämällä koulutusta ja mahdollisuuksia 
verkostoitumiseen. Vuoden aikana toimii myös yksi työnohjausryhmä. 

Palkkapuntari -jäsenetuuden päivitys 
Jäsenille suunnattu Palkkapuntari-työkalu korvataan Palkkanosturi-palkkasovelluksella, jonne viedään liiton 
omien työmarkkinatutkimusten palkkatiedot sekä Tilastokeskuksen palkka-aineisto kahden vuoden välein. 
Palkkanosturissa palkkatietoja pystyy tarkastelemaan monen eri hakumuuttujan avulla ja hakutulos 
esitetään graafisessa muodossa. Työkalun avulla pyritään parantamaan jäsenen mahdollisuutta itse 
haarukoida sopivaa palkkatasoa. Lisäksi sovelluksella parannetaan jäsenyhdistyskohtaista palkkatiedon 
saatavuutta. 

Tutkimustoiminta 
Toimintavuoden aikana liiton tutkimustoimintaa analysoidaan ja luodaan toimintakäytänteitä, joilla 
tutkimustieto tukee entistä paremmin edunvalvontaa ja toiminnan kehittämistä. Tavoitteena on entistä 
vaikuttavampi tutkimustoiminta, joka edellyttää myös tutkimusviestinnän analysointia.  

Kehittämisehdotuksia kerätään sekä liiton neuvottelu- ja toimikunnilta että jäsenyhdistyksiltä. Tavoitteena 
on poistaa tutkimustoiminnan mahdollisia päällekkäisyyksiä ja koordinoida tutkimustoimintaa niin, että se 
parhaalla mahdollisella tavalla hyödyntää koko Akavan Erityisalojen yhteisöä.     

Yksityissektori  
Vuoden alkaessa yksityissektorin neuvottelukierros on vielä kesken sekä YTN:n että Akavan Erityisalojen 
omien työehtosopimusten sopimusten osalta. Sopimusten neuvotteleminen näkyy toiminnassa laajasti.  

Vuonna 2017 käynnistyvät av-käännösalan työehtosopimusneuvottelut. Av-käännösalalla alan 
työmarkkinakysymysten hoitoa jatketaan yhteistyössä av-kääntäjien ja Suomen Journalistiliiton kanssa.   

Myös yksityisten museoiden työehtosopimusta koskevat työehtosopimusneuvottelut käydään.  Sopimus on 
katkolla 31.1.2018.    

Viittomakielialan Osuuskunta Vian työehtosopimusneuvottelut alkavat joulukuussa ja jatkunevat vuoden 
2018 tammikuulle. Viittomakieliset Palvelut Viparon työehtosopimusneuvottelut alkavat tammikuussa. 

Alojen luottamusmiehille tarjotaan tukea ja koulutusta toimialan muutostilanteisiin.   

Suuri hanke vuonna 2018 on yksityissektorille suunnattu paikallisen sopimisen hanke. Tämä #sovitaanvaan-
kampanja näkyy koko vuoden ajan monenlaisena toimintana ja viestintänä, painottuen kevääseen. 

Yksityissektorin neuvottelukunnassa seurataan työelämäasioita vastuualueiden mukaisesti ja suunnitellaan 
tarvittavia toimenpiteitä. 

Akavan Erityisalojen yksityissektorin suurin jäsenryhmä on järjestöalan työntekijät. Siksi hyvin alkanutta 
järjestöalalle suunnattua omaa toimintaa jatketaan. 

Yksityissektorin toiminta neuvottelujärjestö YTN:ssä jatkuu. Kaupan alalla tuetaan yrityskohtaisten 
sopimusten syntymistä. Graafinen ja viestintäalalla lähdetään etenemään työryhmätoiminnan kautta ja 
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keskitytään muutamiin suurimpiin yrityksiin. Järjestöalalla toteutetaan iso hanke, jossa tuodaan esiin 
kansalaisjärjestötoimintaa. 

Työmarkkinatutkimuksen tuloksia hyödynnetään jäsenpalvelussa, toiminnan kehittämisessä ja 
vaikuttamisessa mukaan luettuna liiton kärkihankkeet. 

Sopimuksettomien alojen sopu-toiminnan painopisteenä on paikallinen sopiminen ja 
luottamusmiestoiminta, minkä lisäksi edistetään sopimuksettomien työehtosopimustoimintaa.   

 
Kuntasektori  
Kuntasektorin edunvalvonnan päähuomio on vuoden alussa sopimusneuvotteluissa. Neuvotteluihin 
valmistaudutaan jo vuoden 2017 puolella tavoitteenasettelulla ja järjestöllistä valmiutta kehittämällä. Liitto 
tukee neuvottelujärjestö JUKOa neuvottelutavoitteiden tarkennuksissa ja järjestövalmiuden kehittämisessä. 

Vuoden 2018 aikana seurataan ja vaikutetaan maakunta-, sote- ja tulevaisuuden kunta -uudistusten 
aiheuttamiin muutoksiin edustamillamme aloilla. Keskeisiä kysymyksiä ovat valtionosuuksien ja 
määrärahaleikkausten sekä pätevyys- ym. lainsäädännön väljentämisen vaikutukset kuntasektorilla 
työskentelevien jäsenten asemaan.  

Jäsenten edunvalvontatietoisuutta lisätään kehittämällä jäsenten palkkaus- ja luottamusmiesjärjestelmiä 
koskevaa osaamista sekä tietämystä paikallisesta sopimisesta. Liitto osallistuu JUKOn luottamusmiesten 
kouluttamiseen ja yksittäisiin edunvalvontahankkeisiin yhdessä jäsenyhdistystensä kanssa. 

Työmarkkinatutkimus toteutetaan vuonna 2018 ja sen sisältöä ja toteuttamistapaa kehitetään. 
Kuntasektorin pitkän tähtäimen edunvalvontaohjelman valmistelu jatkuu. 

Valtiosektori 
Valtiolla hallinnonala- ja virastokohtaiset rakenneuudistukset jatkuvat. Virastoja, toimipisteitä ja 
toimialueita fuusioidaan. Säästöjen hakeminen heijastuu henkilöstöön toimitilakysymyksinä, 
henkilöstövähennyksinä ja toimenkuvamuutoksina sekä lisää palkkapaineita. Palkkausjärjestelmien 
kehittäminen ja palkkauskysymykset ovat toistuvasti esillä neuvottelutilanteissa.  

Maakuntauudistuksen valmistelu siirtää valtiolta tehtävät ja henkilöstön erityisesti Ely-keskuksista, TE-
toimistoista ja aluehallintovirastoista uuteen LUOVA-virastoon sekä maakuntiin.  Liiton tavoitteena on 
osaltaan vaikuttaa kehys- ja budjettiriihien linjauksiin, jossa päätetään valtion rahoituksesta.  

Liitto osallistuu JUKOn luottamusmiesten kouluttamiseen ja neuvottelutoiminnan tukemiseen, järjestää 
JUKOn virastotilaisuuksia sekä yksittäisiä edunvalvontahankkeita yhdessä jäsenyhdistystensä kanssa.  

Liiton tavoitteena on myös saada JUKO viestimään valtion hallintotyön merkityksestä ja valtion 
työhyvinvointiasioista.  

Korkeakoulusektori 
Toimintavuoden alussa neuvottelut uusista työehtosopimuksista ovat vielä käynnissä. Sekä yliopistojen 
yleinen työehtosopimus että osassa ammattikorkeakouluja sovellettava AVAINTES ovat voimassa 31.1.2018 
asti.    

Korkeakoulusektorilla Korkeakoulutus ja tutkimus 2030 -vision toimeenpano, ja erityisesti mahdollinen 
uuden molemmille korkeakoulusektoreille yhteisen korkeakoululain valmistelutyön käynnistyminen 
merkinnee aiempien vuosien tapaan muutoksia korkeakoulukentässä.  Erityisesti ammattikorkeakoulujen 
asema saattaa muotoutua hyvinkin erilaiseksi nykytilanteeseen verrattuna. Korkeakoulujen väliset erot 
tulevat kasvamaan riippuen mm. niiden maantieteellisestä sijainnista sekä omistusjärjestelyistä.  
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Vuoden 2018 aikana nykyisin Avainta-työnantajiin ja AVAINTESiin kuuluvia ammattikorkeakouluja tulee 
siirtymään Sivistystyönantajiin ja yksityisen opetusalan työehtosopimukseen, jossa JUKO ei ole 
allekirjoittajaosapuolena. Tilanne haastaa ammattikorkeakouluedunvalvonnan uudella tavalla niin liitossa 
kuin JUKOssakin. Ammattikorkeakoulujen luottamusmiehille järjestetään koulutusta siirtymätilanteeseen 
liittyen.   

Ammatinharjoittajat ja yrittäjät 
Toimintavuoden aikana painopisteitä ovat edunvalvonta ja vaikuttamistyö, viestintä sekä jäsenpito. 

Ammatinharjoittajien ja yrittäjien edunvalvonnassa vuonna 2018 on keskeistä yrittäjyyden 
monimuotoisuuteen ja statuksen muutoksen liittyvien ongelmakohtien selvittäminen ja niiden pohjalta 
toimenpiteistä päättäminen. Keskeisesti on myös esillä yrittäjän verotukseen liittyvät asiat painopisteen 
ollessa muun muassa arvonlisäverovelvollisuudessa. Keinoina edunvalvonnassa on vahvempi 
vaikuttamistyö Entren ja Akavan kautta, yhteistyö jäsenjärjestöjen kanssa sekä vaikuttaminen Akavan 
aluejohtoryhmissä ja -verkostoissa. 

Vuoden 2018 aikana tehostetaan jäsenviestintää ja selvitetään erilaisten viestintäkanavien 
käyttöönottaminen kuten esimerkiksi Slack ja WhatsApp. Viestinnässä tuodaan myös esille ajankohtaista 
tietoa yrittäjän taloudellisen tuen ja rahoituksen muodoista. 

Toimintavuoden aikana kiinnitetään huomioita jäsenpitoon. Jäsenille järjestetään 1-2 
verkostoitumistilaisuutta. Keskeisesti esillä on myös yrittäjän jaksaminen, johon liittyen jäsenille 
järjestetään työnohjausta aluksi omakustanteisesti. Osana jäsenpitoa kehitetään asiantuntijapörssin 
käyttöä. 

Ammatinharjoittajille ja yrittäjille on myös tarjolla omaa koulutustoimintaa ja yksilöedunvalvontaa. 

 

Yksilöedunvalvonta 
 
Vaikka työttömyys on vähentynyt, henkilöstön vähentämisneuvottelut jatkunevat eri sektoreilla. Paitsi 
jäsenten suora tukeminen myös luottamusmiesjärjestelmän toimivuuden varmistaminen on keskeistä.     

Liiton työsuhdeneuvonnassa selvitetään epäilyjä henkilöstön vähentämisen lain vastaisuudesta. 
Työnantajien heikko tuntemus pelisäännöistä lisännee työsuhdeneuvonnan tarvetta kuin myös 
työyhteisöjen huono toimivuus ja kokemukset epäasiallisesta kohtelusta.  

Työsuhdeneuvonnassa tullevat toimintavuonna esille paikallisen sopimisen haasteet yleissitovuuskentässä.   

Yksilöedunvalvonnan palveluihin ja kehittämisen kohteisiin kuuluvat myös Työttömyyskassa ERKOn 
palvelut. Kassan hallinnossa on vahva edustus Akavan Erityisalojen aloilta. Liitto seuraa aktiivisesti 
jäsentensä palautetta työttömyyskassan palvelujen saatavuudesta, riittävyydestä ja laadusta. Akavan 
Erityisalat kehittää yhdessä ERKO-kassan hallinnon ja kassan toimihenkilöiden kanssa kassan palveluja. 

 

Ammatillinen edunvalvonta  
 
Vuonna 2015 uudistettujen yhteistoiminnan periaatteiden mukaan ammatillisen edunvalvonnan päävastuu 
on jäsenyhdistyksellä itsellään. Akavan Erityisalat tukee jäsenyhdistyksiään nostamalla esille ammatillisia 
kysymyksiä jäsenyhdistysten tarpeiden pohjalta. Akavan Erityisalojen koulutuspoliittisissa tavoitteissa 
nousevat esille edustamiemme ammattialojen koulutukselliset asiat.  
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EU:n tietosuoja-asetukseen valmistautuminen 
 
Liitto valmistautuu toukokuussa 2018 voimaan astuvaan EU:n uuteen tietosuoja-asetukseen. Uusi EU:n 
tietosuoja-asetus tarkoittaa isoja muutoksia siihen, miten yhteisöjen ja yritysten on suojattava jäsentensä, 
työntekijöidensä ja muiden ihmisten henkilötietoja. Viime vuonna hyväksytty tietosuoja-asetus (general 
data protection regulation, gppr) tarkoittaa, että yhteisöjen ja yritysten on siirtymäajan jälkeen tiedettävä 
mitä, missä ja miten ne henkilötietoja käsittelevät. Näistä tiedoista on tehtävä riskiarvio. Liitto valmistautuu 
uuteen tietosuoja-asetukseen Akavan järjestämällä yhteishankkeella. Myös jäsenyhdistyksissä tulee 
käsitellä henkilötietoa uuden asetuksen vaatimalla tavalla. 

 

Aluevaikuttaminen 
 
Akavan Erityisalojen alueellisen vaikuttamisen tarkoituksena on jalkauttaa liiton tavoitteita ja toimintaa 
maakuntiin. Yhteistyössä Akavan ja muiden akavalaisten liittojen kanssa ollaan mukana yhteiskunnallisessa 
vaikuttamistyössä. 

Akavan Erityisalojen aluevaikuttamista jatketaan kaikilla 15 alueella mukaillen Akavan aluejakoa. Kullakin 
alueella toimii luottamustoiminen alueyhdyshenkilö, jonka tehtävänä on edustaa Akavan Erityisaloja, 
seurata ja raportoida oman alueen työ- ja elinkeinoelämän muutoksista, esittää tarpeen mukaan 
tilaisuuksia järjestettäväksi ja raportoida aluevastaavalle Akavan aluevaikuttamisesta. Kunkin 
alueyhdyshenkilön tulee kuulua Akavan aluejohtoryhmään tai Akavan liittojen verkostoon.  

Alueyhdyshenkilön työn tukena ja apuna toimii Akavan Erityisalojen yhteyspäällikkö, joka koordinoi 
aluetapahtumat ja koulutukset alueilla. Yhteyspäällikkö toimii yhdyshenkilönä myös Akavan aluetoiminnan 
suuntaan ja vastaa viestinnän riittävyydestä ja kohdentamisesta niin, että alueyhdyshenkilöt saavat tiedon 
liiton keskeisistä edunvalvonnallisista hankkeista ja toimenpiteistä. Akavan Erityisalojen yhteyspäällikön 
rooli tukee koordinointia liittokokonaisuuden ja Akavan liittojen sisällä: yhteistyö jäsenyhdistysten sekä 
Akavan muiden liittojen kesken kasvattaa synergiaetuja ja tekee toiminnasta tavoitteellisempaa. 

Aluevaikuttamista toteutetaan yhteistyössä edunvalvonnan, opiskelijatoiminnan sekä jäsenyhdistysten 
kanssa. Maakuntiin jalkaudutaan liiton ja yhdistysten toimihenkilöiden toimesta ja toteutetaan ”After 
work” -tilaisuuksia eri teemojen ympärille. Tilaisuuksissa käydään läpi työnhakuun, työsopimuksiin, 
palkkaukseen tai esimerkiksi jäsenetuihin liittyviä aiheita. Tällä tavoin liitto tulee lähemmäs jäsentä ja 
pystyy vastaamaan yksilöedunvalvonnan tarpeisiin. Myös maakunnallisia webinaarikatsomoita järjestetään 
verkostoitumisen ja yhteisöllisyyden vahvistamiseksi. Alueelliset tilaisuudet voivat olla myös 
työelämäaiheisiin liittyviä koulutustilaisuuksia, joita voidaan täydentää kulttuuritarjonnalla. 
Aluevaikuttamiseen liittyvällä toiminnalla on vahva jäsenpidollinen rooli. 

 

Opiskelija- ja nuorisotoiminta 
 
Akavan Erityisalojen opiskelija- ja nuorisotoiminta perustuu opiskelijajäsenten edunvalvontaan yhteisissä ja 
yleisissä opiskelijaedunvalvonnallisissa kysymyksissä. Opiskelija- ja nuorisotoiminnassa Akavan Erityisaloille 
keskeistä on tukea jäsenyhdistysten opiskelijajäsenten määrän positiivista kehittymistä sekä 
myötävaikuttaa opiskelevien jäsenten pysymistä jäseninä valmistumisen jälkeen. Lisäksi on tärkeää 
parantaa opiskelijoiden ja nuorten jäsenten työelämätietoutta ja valmiuksia päästä oman työuran alkuun. 
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Akavan Erityisalojen korkeakouluilla näkyminen tapahtuu yhdessä jäsenyhdistysten kanssa jäsenyhdistysten 
tarpeista lähtien. Tämän lisäksi osallistumme tarpeen mukaan omaa jäsenkuntaa lähellä oleviin 
opiskelijatapahtumiin yhdessä jäsenyhdistysten sekä Akavan ja sen jäsenliittojen kanssa.  

Akavan Erityisalojen opiskelijatoimikunta jatkaa toimintaansa ja huolehtii opiskelijoiden edunvalvonnasta. 
Lisäksi osallistumme aktiivisesti Akavan opiskelijoiden toimintaan Akavan opiskelijoiden valtuuskunnan 
edustuksen kautta. 

Vuoden aikana järjestetään kaksi iltakoulututusta webinaareina opiskelijoille ja vastavalmistuneille. 
Webinaari mahdollistaa opiskelijajäsenten sekä nuorten jäsenten osallistumisen koulutukseen 
paikkakunnasta riippumatta.  

Tiivistä yhteistyötä aluetoiminnan kanssa jatketaan. Vuoden aikana järjestetään jäsenpitoon ja 
jäsenhankintaan keskittyneitä tapahtumia ja jalkaudutaan ympäri Suomen. Tavoitteena on jäsenhankinnan 
lisäksi tuoda jäsenetuja konkreettisesti jäsenten käytettäväksi heidän omille paikkakunnilleen ja näin ollen 
parantaa jäsenpitoa sekä jäsenhankintaa. 

Opiskelija- ja nuorisotoiminnassa keskeisiä tiedotuskanavia ovat neljä kertaa vuodessa lähtevä sähköinen 
uutiskirje sekä sosiaalisen median kanavien hyödyntäminen. Opiskelijoiden ja nuorten oppaita sekä 
esitteitä päivitetään ja uudistetaan vuoden aikana.  

Vuoden 2018 aikana kokeillaan sosiaalisen median kanavia hyödyntäen erilaisia tapoja madaltaa nuorten 
kynnystä ottaa yhteyttä Akavan Erityisaloihin. Tavoitteena on luoda konsepti, joka edesauttaa nuorten 
tavoittamista ja näin edesauttaa sekä jäsenhankintaa että -pitoa mutta myös nuorten edunvalvontaa.  

 

Koulutustoiminta 
 
Jäsenkoulutusten tarkoituksena on jakaa jäsenistölle tietoa keskeisistä yksilöedunvalvontaan liittyvistä 
aiheista ja tukea työhyvinvointia. Jäsenille järjestetään yhteensä noin 40 koulutustilaisuutta, jotka 
toteutetaan livetilaisuuksina, webinaareina tai livestriimauksina. Koulutukset sijoittuvat suurimpiin 
kaupunkeihin. Jäsenkoulutusten aiheita ovat mm. tasa-arvo, työsopimukset, palkkaneuvottelut, erilaiset 
työntekomuodot, työttömyysturva, perhe- ja perintöoikeus, työsuhteen ehdot, epäasiallinen kohtelu 
työpaikalla ja esimiestyöskentely. Työturvallisuuskeskuksen brändäämä työhyvinvointikorttikoulutus 
järjestetään yhteensä kahdeksan kertaa ja yksi koulutuspäivä kohdennetaan esimiestyötä tekeville.  
Ammatinharjoittajille tarjotaan omat koulutusaiheet tietosuojaan, verosuunnitteluun ja myyntiprosessiin 
liittyen. Ja ammatinharjoittajuutta pohtiville kohdennetaan koulutus ”Minustako itsenäinen 
ammatinharjoittaja”. Opiskelijajäsenten koulutuksia järjestetään vuoden aikana kaksi. Uutena muotona 
jäsenkoulutuksissa kokeillaan sparrausryhmiä, joissa määritellyn teeman ympärillä käydään keskustelua ja 
haetaan vertaistukea muista jäsenistä. Sparrausryhmien teemoja ovat mm. perhevapaiden jälkeinen 
työelämä ja työnhakuun liittyvät teemat. 

Jäsenkoulutukset suunnitellaan jäsenyhdistysten rajoja ylittäviksi ja kaikille ammattinimikkeille ja aloille 
sopiviksi tilaisuuksiksi. Jäsenkoulutuksissa tehdään yhteistyötä jäsenyhdistysten, muiden akavalaisten 
liittojen ja TJS Opintokeskuksen kanssa. Kouluttajina toimivat liiton laki- ja asiamiehet sekä ulkopuoliset 
kouluttajat. Jäsenkoulutukset ovat maksuttomia liittomme jäsenille. 

Selvitetään mahdollisuus olla mukana keväällä 2017 toteutetun Haavi-koulutuksen jatkohankkeessa 
yhdessä jäsenyhdistysten kanssa. Haavi2017 oli palvelumuotoilukoulutus, jossa jäsenet ratkaisivat eri 
toimeksiantajien palvelumuotoiluhaasteita. 
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Urapalvelut 
 
Jäsenillä on mahdollisuus saada henkilökohtaista uraneuvontaa työelämän muutostilanteisiin. Liiton 
urapalveluista vastaa UP Partners. Palvelun kautta tarjotaan tukea työnhakuun, urasuunnitteluun ja 
työhyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä. Teemoja ovat tulokselliset työnhakukäytännöt, työhakemus, CV, 
työhaastattelu, oman osaamisen tunnistaminen, henkilökohtaiset vahvuudet, tavoitteiden asettaminen, 
valintatilanteet, työssä kehittyminen, sosiaalisen median hyödyntäminen itsensä markkinoinnissa, 
kehityskeskustelut, palkkaneuvottelut, työn ja muun elämän yhteensovittaminen, tunteet työelämässä sekä 
työpaikan haastavat tilanteet.  

Akavan Erityisalat tekee yhteistyötä muiden akavalaisten liittojen kanssa ja tarjoaa työllistymistä tukevia 
koulutuksia, webinaareja ja pienryhmätoimintaa myös maakunnissa. Pohjois-Pohjanmaalla, Lapissa ja 
Kainuussa toiminnasta vastaa Uranoste, Uudellamaalla Työnhakuveturi ja Varsinais-Suomessa ja 
Satakunnassa Urapurje. Nämä koulutukset ja pienryhmätoiminta tähtäävät korkeasti koulutettujen 
jäsenten työttömyyden ratkeamiseen. Pienryhmätoiminnan kautta saa arvokasta vertaistukea ja vinkkejä 
myös muilta samassa tilanteessa olevilta akavalaisilta jäseniltä. Luennoille ja webinaareihin voivat osallistua 
myös työelämässä mukana olevat, jotka haluavat vinkkejä erilaisiin työelämän käännekohtiin. Ura- ja 
työnhakupalvelut on jäsenille maksutonta ja toteutetaan puhelimen välityksellä. 

 

Muut jäsenedut 
 
Akavan Erityisalat tarjoaa jäsenille matkustaja- ja tapaturmavakuutuksen vakuutusyhtiö Turvan kautta. 
Vastuu- ja oikeusturvavakuutus on Vakuutusyhtiö If:ssä. Tämän vakuutuksen voivat saada vain 
ammattiliiton jäsenet. Liitto tarjoaa jäsenilleen edelleen myös mm. perhe- ja perintöoikeudellista 
neuvontaa.  

Akavan Erityisalojen ja Danske Bankin yhteistyösopimuksen myötä jäsenet saavat käyttöönsä pankin 
palveluihin ja palvelukokonaisuuksiin liittyviä etuja ja alennuksia. Etuja tarjotaan toimintavuoden alusta 
alkaen koko jäsenistölle ja lisäksi erikseen vastavalmistuneille. 

Vuonna 2017 käyttöön otetun toiminnanohjausjärjestelmän käytettävyyttä ja hyödyntämistä kehitetään. 
Toiminnanohjausjärjestelmällä tarkoitetaan jäsen- ja jäsenmaksurekisteriä, sähköistä asiointia, raportointia 
ja tilastointia, tapahtumahallintoa ja näihin liittyviä työkaluja ja toimintaympäristön kokonaisuutta. 
Järjestelmäuudistuksen tavoitteena on paitsi jäsenten myös jäsenyhdistysten palvelujen parantaminen. 

 

Yhteistoiminnan kehittäminen 
 
Akavan Erityisalojen ja jäsenyhdistysten sujuva yhteistoiminta on jäsenkasvun ja jäsenpidon edellytys. Liiton 
toimihenkilöiden ja jäsenyhdistysten toimi- ja luottamushenkilöiden yhteistyötä tiivistetään edelleen 
strategian mukaisesti tekemällä ja toteuttamalla hankkeita yhdessä sekä koordinoimalla toimintaa. Tämä 
merkitsee tiivistä vuorovaikutusta mm. kyselyjen avulla sekä säännöllisissä kokouksissa, seminaareissa ja 
työpajoissa. 
 
Osana hallituksen ja liiton toimihenkilöiden vuorovaikutuksen tiivistämistä hallituksen kokoukset pidetään 
laajennettuna kaksi kertaa vuodessa, maaliskuussa (toimintakertomus, tilinpäätös) ja syyskuussa ennen 
hallituksen seminaaria (toimintasuunnitelma ja talousarvio).  
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Yhteistoiminnan tiivistämiseksi ja edunvalvonnan tehostamiseksi jäsenyhdistysten toimihenkilöt voivat 
osallistua neuvottelukuntien kokouksiin puhe- ja läsnäolo-oikeudella.  

Yhteistoiminnan kehittäminen edellyttää em. toimien lisäksi vuorovaikutuksellista viestintää ja sitä, että 
luottamushenkilöt ovat vahvassa vuorovaikutuksessa omiin jäsenyhdistyksiinsä tiedonkulun ja 
jäsenyhdistystensä alatietoisuuden välittämisen takia. 

 

Luottamushallinto 

 
Toimintavuonna 2018 on Akavan Erityisalojen luottamushallinnon vaalivuosi puheenjohtaja ja hallitusvaalin 
osalta. Vaalit ovat syysliittokokouksessa 2018.  

Vuoden 2018 aikana tarkastellaan uuden strategian mukaisesti myös nykymuotoista hallinto- ja 
edunvalvontarakennetta. 

 

Akavan Erityisalojen toimiston työyhteisön ja johtamisen kehittäminen 
 
Yhteistoimintaneuvottelukunta, jossa on johdon ja henkilöstön edustus, jatkaa työtään. Työntekijöiden 
työssä jaksamiseen ja työkykyyn kiinnitetään monin tavoin huomiota huolehtimalla mm. hyvistä 
työterveyspalveluista ja perehdytyksestä. Työhyvinvointiin liittyviä asioita käsitellään myös 
henkilöstökoulutuksissa.  

Henkilöstökoulutukseen on huolehdittu talousarvioon varaukset.  

Akavan Erityisalojen liittostrategiaa ja arvoja käsitellään säännöllisesti henkilöstön kanssa tavoitteena 
toiminnallistaa ne osaksi jokaisen omaa työtä ja toimenkuvaa. 

Viestintä ja markkinointi 
 
Akavan Erityisalojen viestinnän ja markkinoinnin sisällön määrittävät liiton edunvalvontaa, yhteiskunnallista 
vaikuttamista ja jäsenpitoa koskevat tavoitteet ja valitut painopisteet. Uudessa strategiassa sekä liiton 
toimintaa että viestintää ohjaavina painopisteinä on mm. vahvistaa rohkeaa ja näkyvää viestintää ja 
Akavan Erityisalojen yhteisöbrändiä sekä vahvistaa yhteiskunnallista vaikuttamista.  Viestintä ja 
markkinointi liittyvät olennaisesti myös kaikkiin muihin uuden strategian osa-alueisiin.   

Uuden liittostrategian myötä päivitetään liiton viestintä- ja markkinointistrategia, jossa keskeisimpiä 
määriteltäviä asioita on linjaus liiton ja jäsenyhdistysten työnjaosta viestinnässä ja markkinoinnissa.  

Liiton kärkiteemoja vuonna 2018 ovat tasa-arvo ja monimuotoistuva työelämä, joita koskevaa 
edunvalvontaa tuetaan viestinnällä ja markkinoinnilla läpi vuoden.   

Vuonna 2018 hyväksytään liiton hallitusohjelma- ja maakuntavaalitavoitteet, joita viedään eteenpäin 
viestinnän ja markkinoinnin keinoin yhdessä edunvalvonnan kanssa. Myös muut ajankohtaiset mm. 
työmarkkinoita, työelämää ja koulutusjärjestelmää koskevat uudistukset painottuvat viestinnän sisällöissä.  

Alkuvuonna panostetaan sopimusneuvotteluihin ja jäsenten järjestövalmiuteen liittyvään viestintään 
yhdessä edunvalvonnan kanssa.  Julkisen sektorin sopimukset ja moni yksityissektorin sopimus päättyy 
tammikuussa 2018. Myös syntyvien sopimusten sisällöistä ja tulkinnoista viestimiseen kiinnitetään 
huomiota. 
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Jäsenetuja, -koulutuksia ja -tapahtumia koskevaa viestintää pyritään selkeyttämään yhdessä 
jäsenyhdistysten kanssa.   

Keväällä toteutetaan yhdessä yksityissektorin edunvalvonnan ja jäsenyhdistysten kanssa liiton oma laaja 
paikallisen sopimisen kampanja, #sovitaanvaan.  

Toimintavuonna osallistutaan tasa-arvovaltuutetun raskaussyrjintäkampanjan työnantajaosuuteen, 
mahdollisesti toteutuvaan Amnesty Internationalin maahanmuuttoa koskevaan hankkeeseen sekä SASK-
yhteistyönä kotitaloustyöntekijöitä koskevaan kampanjaan.      

Akavan Erityisalojen jäsen- ja sidosryhmälehti Yhteenveto lakkautetaan, ja työpanosta suunnataan entistä 

enemmän verkko-, uutiskirje-  ja someviestintään.   

Viestintäkanavien uudistuksessa verkkosivustolla on merkittävin osuus. Verkkosivuston laajaa uudistamista 
jatketaan sekä ulkoasun että etenkin sisältöjen ja rakenteen osalta. Verkkosivuston kävijämäärä on 
voimakkaassa kasvussa (lähde: Google Analytics).   

Uutiskirjeistä pyritään tuottamaan enemmän jäsenryhmittäin räätälöityjä versioita. Sektorikohtaisessa 
jäsenviestinnässä hyödynnetään yhteisakavalaisia verkkotiedotteita, Kuntatiimiä, valtion Keppiä ja 
porkkanaa ja yliopistosektorin Yliotetta sekä YTN:n sopimusalakohtaisia Extroja. Näistä Kuntatiimi ja 
järjestösektorin Extra tuotetaan Akavan Erityisaloissa.  

Liiton viestintä toimii tarpeen mukaan viestintätukena JUKOssa sekä YTN:n Järjestösektorilla.  YTN 
Järjestösektorilla rahoitusta on haettu erityiselle viestintäkampanjalle, joka toteutettaisiin toimintavuonna.  
Entre - Akavan yrittäjät ja itsensätyöllistäjät ry:n viestintää hoidamme päävastuullisina.  

Kannanmuodostukseen ja julkistuksiin panostetaan yhdessä edunvalvonnan ja jäsenyhdistysten kanssa. 
Selvitetään mahdollisuus ottaa käyttöön tietokantapalvelu ja ulkoinen uutiskirje vaikuttajaviestinnän tueksi. 
Akavan Erityisalat osallistuu eri puolueiden tilaisuuksiin sekä Pride ja Maailma kylässä -tapahtumiin.  

Vuoden aikana tuotetaan ajanmukaistetut versiot liiton keskeisimmistä esitteistä sekä verkko- että 
printtimuodossa. Yhteistyössä viestintätoimiston kanssa toteutetaan myös edunvalvonnan käytännön työtä 
avaava lyhyt video, jota voidaan käyttää esim. oppilaitosvierailuilla, verkkosivuilla ja somekanavissa. 

Markkinointiväylissä painopiste on liiton omissa kanavissa ja verkkomainonnassa. Jäsenhankintaa tuetaan 
järjestämällä vuoden aikana 3-4 tehostettua kampanjaa. MGM-jäsensuositteluohjelma uudistuu ja 
selkiytyy: suosittelijoiden palkinnoksi tulee 50 euron arvoinen Superlahjakortti, jota voi hyödyntää mm. 
Museokortin hankkimisessa.  

 

Vastuullinen talous 
 
Akavan Erityisalojen uutta liittostrategiaa tukee ja edistää vastuullisen talouden periaate. 

Talouden raamit ovat edelleen tiukat, vaikka työttömyysmenot ovat tasaantuneet.  Vastuullisen talouden 
periaatteen mukaisesti liiton toiminta ja tarvittavat hankinnat toteutetaan kustannustietoisesti sekä eettisiä 
ja ympäristöarvoja kunnioittaen. Tavoitteena on, että jäsenpalvelun laatu ja vaikuttavuus varmistetaan 
kireästä taloustilanteesta huolimatta.   
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Akavan Erityisalojen varallisuus sijoitetaan hallituksessa hyväksytyn sijoitussuunnitelman mukaan 
vähäriskisesti ja hajautetusti eri toimijoiden ja sijoitusinstrumenttien kesken. Sijoitustoiminta on 
pitkäjänteistä ja sitä toteutetaan eettisesti UN PRI -hyväksyttyjen periaatteiden mukaisesti.  

Akavan Erityisalojen taloudesta raportoidaan liiton hallinnolle ja toimiston henkilökunnalle säännöllisesti ja 
avoimesti.  

 

Talousarvio 
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