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Akavan toiminnan päälinjat 2019 
 

Toimintaympäristö 2019 

Suomen poliittiseen tilanteeseen vaikuttaa merkittävästi eduskunnan vaalikauden 
päättyminen eduskuntavaaleihin ja uuden hallituksen muodostaminen.  

Toimintaympäristöön vaikuttavat eduskuntavaalien lisäksi EU-parlamenttivaalit ja 
mahdolliset maakuntavaalit. Uuden hallituksen ohjelmassa ratkaistaan Suomen linja 
seuraavaksi neljäksi vuodeksi. 

Talouskasvun jatkuminen edellyttää uudelta hallitukselta toimia verotuksen 
uudistamiseksi, uuden sosiaaliturvamallin luomista, työllisyysasteen selvää 
parantamista ja Suomen osaamisstrategian luomista. 

 

Akavan toiminnan päälinjat  

Toiminnan painopiste on edunvalvonnassa ja poliittisessa vaikuttamisessa. Akava 
vaikuttaa eri puolueiden hallitusohjelman laatimisen valmisteluun sekä uuden 
hallituksen ohjelman laatimiseen toukokuussa 2018 hyväksyttyjen Akavan 
hallitusohjelmatavoitteiden avulla. 

Akavan vaikuttaminen perustuu faktoihin ja tutkittuun tietoon. Akavan roolia ja 
vaikuttavuutta yhteiskunnallisessa keskustelussa vahvistetaan entisestään 
kehittämällä Akavan tiedontuotantoa ja hyödyntämällä sitä vaikuttamistyössä. 

Järjestäytymisasteen ja jäsenmäärän nostamiseksi jatketaan järjestäytymistä tukevaa 
toimintaa. 

Eurooppalaisessa vaikuttamisessa keskeisellä sijalla on EU-vaalit ja niiden jälkeen 
muodostettavan komission ohjelma sekä Suomen EU-puheenjohtajuuskausi. 

 

1. Työelämä ja työllisyys 

Perustelut: Työllisyysasteen nostaminen ja työllistämishalukkuutta lisäävät 
uudistukset ovat Suomelle hyvinvoinnin turvaamiseksi ja talouskasvun ylläpitämiseksi 
tärkeitä. Suomelle merkittävä kilpailutekijä on myös kolmikantainen työelämää 
koskeva lainvalmistelu, joka tuo työmarkkinoille jatkuvuutta ja ennakoitavuutta. 
Työelämän kehittäminen edellyttää myös tasapainoista yhteistoimintaa ja paikallista 
sopimista sekä uusia toimenpiteitä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden lisäämiseksi. 
Työelämään osallistumista voidaan lisätä uudistamalla nykyinen 
sosiaaliturvajärjestelmä kannustavammaksi. 

Toteutus: Akava laatii oman sosiaaliturvamallin, joka osaltaan parantaa työllistymistä 
ja kasvattaa työllisyysastetta.  Akava tavoittelee tasapuolista yhteistoimintaa ja 
paikallista sopimista, joka lähtökohtaisesti perustuu henkilöstöedustukseen. 
Tavoitteena on sisäisen valmistelun kautta kehittää paikallista sopimista hallitusti. 
Ajetaan perhevapaajärjestelmän sisällöllistä uudistamista ja samapalkkaisuuden 
edistämistä. 
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Laaditaan Akavan ehdotukset työllisyyspoliittisiksi linjauksiksi. Linjauksissa esitetään 
konkreettisia keinoja, joilla saavutetaan korkea työllisyysaste, parannetaan 
taloudellista kasvua sekä edistetään työelämätoimia ja työmarkkinakysymyksiä. 

Akavan strategia: ”Akavalaiset menestyvät ja voivat hyvin työurallaan” 

 

2. Sosiaaliturva ja eläkkeet 

Perustelut: Perusturvan ja toimeliaisuuden kokonaisuudistuksen valmistelu on 
käynnissä. Sosiaaliturvan kokonaisuudistus on tärkeimpiä yhteiskunnallisia 
uudistuksia seuraavalla vaalikaudella. Sosiaaliturvan kehittämisen rinnalla on 
sosiaali-, terveys- ja TE-palvelujen kehittäminen ja ammattilaisten poikkihallinnollisen 
yhteistyön lisääminen. 

Työeläkejärjestelmän kehittäminen jatkuu. Esillä ovat mm. TyEL-maksuun, perhe-
eläkkeisiin sekä työttömyysturvan lisäpäiviin liittyvät kysymykset. 
Yrittäjäeläkejärjestelmän kehittäminen sekä kysymys julkisen ja yksityisen 
eläkejärjestelmän erillisyydestä ovat myös ratkaistavina. 

Toteutus: Varmistetaan seuraavaan hallitusohjelmaan kirjaukset, jotka ovat Akavan 
sosiaaliturvauudistusta ja työeläkkeitä koskevien linjausten mukaisia. Osallistutaan 
sosiaaliturvauudistuksesta ja eläkkeistä käytävään julkiseen keskusteluun ja 
vaikutetaan uudistusten tekemiseen. Laaditaan Akavan sosiaaliturvauudistusta 
koskeva linjausasiakirja. 

Akavan strategia: ”Turvaverkot ovat kattavia ja kannustavia sekä palkitsevat 
aktiivisuudesta” 

 

3. Osaaminen ja kasvu  

Perustelut: Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt vuonna 2017 
korkeakoulutuksen ja tutkimuksen vision valmistelun. Vision toimeenpano jatkuu ja 
siihen vaikuttaminen on keskeinen koulutuspoliittinen tavoite. 

Jatkuvan oppimisen mahdollisuuksien parantaminen on tärkeää tulevaisuuden 
työmarkkinoilla pärjäämiseksi. Jatkuvan oppimisen uudistamiseksi on tärkeää 
vaikuttaa kokonaisuudistuksen käynnistämiseksi. Samanaikaisesti on huolehdittava 
koko osaamisketjun toimivuudesta ja resursoinnista. 

Suomen kilpailukyvystä huolehditaan panostamalla innovaatioinvestointeihin sekä 
kestävään ja työllistävään kasvuun. Kasvupolitiikan haasteisiin vastataan vaikuttavilla 
investointien lisäyksillä sekä yrittäjyyden edistämisellä. Tavoitteena on, että 
innovaatioinvestoinnit ylittävät neljän prosentin BKT-osuuden vuoteen 2025 
mennessä. Digitalisaation, tekoälyn ja alustatalouden merkitys kasvupolitiikassa 
lisääntyy. 

Toteutus: Akava on aloitteellinen käynnissä olevissa prosesseissa, joissa kehitetään 
edellytyksiä jatkuvan osaamisen uudistamiselle työuranaikaisen osaamisen 
päivittämiseksi. Akava tekee esityksiä jatkuvan oppimisen järjestelmän toteutuksesta 
ja rahoituksesta (esimerkiksi osaamisseteli).  

Akava osallistuu aktiivisesti koulutuspoliittiseen keskusteluun ja edistää Akavan 
koulutuspoliittisia tavoitteita. Akava vaikuttaa siihen, että korkeakoulujen 
perusrahoitusta vahvistetaan monivuotisella ohjelmalla. Akava edistää myös muiden 
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tutkimusta tekevien toimijoiden edellytyksiä ja tutkimusmyönteisen 
toimintaympäristön kehittymistä. 

Akava osallistuu yhteiskunnalliseen keskusteluun innovaatiopolitiikasta ja vaikuttaa 
innovaatioinvestointien kasvattamiseen. 

Kehitetään Akava-yhteisön tietoisuutta digitalisaatiosta ja alustataloudesta sekä 
osallistutaan siitä käytävään yhteiskunnalliseen keskusteluun. Laaditaan 
alustataloutta koskeva keskustelunavaus, jossa on huomioitu myös järjestäytymisen 
näkökulma. 

Yrittäjyyden edistämisessä vaikutetaan yrittäjien toimintaedellytysten parantamiseen. 
Itsensä työllistäjien aseman parantaminen edellyttää erityistä huomiota. Toimitaan 
yhdessä Akavalaiset yrittäjät -järjestön kanssa. 

Akavan strategia: ” Osaaminen takaa menestyksen” 

”Varmistetaan edellytykset yritysten kasvulle ja kansainvälistymiselle” 

 

4. Talous ja verotus 

Perustelut: Akavan vero-ohjelmassa esitetään vaalikausien yli ulottuvien tuloveron 
kevennysten ohjelmaa. Verotusta koskevaa keskustelua käydään, kun verotuksen 
pitkän aikavälin suunnitelma julkistetaan.  

Toteutus: Akava vaikuttaa siihen, että tuloverotusta kevennetään kaikissa 
tuloluokissa. Tuetaan myös tähän liittyviä keskustelunavauksia ja hankkeita. 
Hallitusohjelmaan tulee saada selkeä kirjaus mittavasta ansiotulojen 
keventämisohjelmasta, joka ulottuu myös yli seuraavan vaalikauden. Hyödynnetään 
hyväksyttyä Akavan talouspoliittista ohjelmaa ja vaikutetaan talouspolitiikassa 
julkisen talouden kestävyyden parantamiseen, kasvun lisäämiseen ja verotuksen 
pitkäjänteisyyden kehittämiseeni. 

Valmistellaan mm. palkkaneuvotteluissa hyödynnettävää toimialatyökalua, jolla 
voidaan arvioida eri toimialojen talous- ja kannattavuuskehitystä.  

Tulorekisterin käyttöönotto parantaa osaltaan harmaan talouden torjumisen 
edellytyksiä. Akava pitää esillä harmaan talouden vähentämisen toimenpiteiden 
voimistamista. 

Akavan strategia: ”Talouspolitiikka luo edellytyksiä uudelle kasvulle ja uusille 
työpaikoille” 

 

5. Eurooppa  

Perustelut: Eurooppalaisessa vaikuttamisessa keskeisellä sijalla ovat 
eduskuntavaalit ja EU:n parlamenttivaalit. Suomen EU-politiikan linja ratkaistaan 
eduskuntavaaleissa. Uusi komissio käynnistää toimintansa toimintaohjelman 
perusteella. Akavan tavoitteena on visio vahvasta EU:sta, joka rakentuu kestäville 
perusarvoille. Tavoitteena on, että Euroopassa panostetaan voimakkaasti tieteeseen, 
tutkimukseen ja kestävään kehitykseen. Suomi on EU-puheenjohtajamaa vuoden 
2019 jälkipuoliskolla. 

Toteutus: Akava vaikuttaa eduskunta- ja EU-parlamenttivaalien yhteydessä 
yhteiskunnalliseen keskusteluun niin, että uuden hallituksen ohjelmassa Suomella on 
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EU:n kehittämiseen myönteinen linja. Akava edistää osaamiseen liittyvän laajan 
tilaisuuden järjestämistä Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella Suomessa. 
Puheenjohtajuuskaudella myös kauppapolitiikan ja sisämarkkinoiden kehittäminen on 
tärkeätä. 

Akavan strategia: ”Akavalaiset menestyvät ja voivat hyvin työurallaan” 

 

6. Alueet ja maakunnat 

Perustelut: Maakuntauudistuksen toteutuessa maakunnallinen vaikuttaminen 
tarvitsee lisäpanostuksia esimerkiksi maakuntastrategiaan. Se merkitsee Akavan 
maakunnallisen edunvalvonnan vahvistamista ja suunnitelmallisuuden lisäämistä. 
Painopiste on sosiaali- ja terveys- sekä kasvupalveluissa.  

Toteutus: Maakuntavaalit pidetään aikaisintaan toukokuussa 2019. Akavan 
maakuntavaalitavoitteet on vaikuttamistyön keskeinen väline. Akavan 
maakuntavaikuttamisen tavoitteita ja mallia arvioidaan tiiviissä yhteistyössä 
jäsenliittojen kanssa. 

Akavan strategia: ”Laadukkaat ja tehokkaat julkiset palvelut luovat pohjan 
kansalaisten hyvinvoinnille” 

 

7. Viestintä ja tiedontuotanto 

Perustelut: Akava on tunnettu ja arvostettu. Akavan viestinnällä vahvistetaan 
Akavaa sisäisesti ja ulkoisesti sekä korkeakoulutettujen identiteettiä, arvostusta ja 
edunvalvontaa. Akavan yhteiskunnallisen edunvalvonnan yksi keskeinen väline on 
viestintä. Akavan tavoitteena on rakentaa yhdessä päätetyistä aiheista viestejä ja 
sisältöjä laajemman näkyvyyden ja vaikuttavuuden aikaansaamiseksi. 

Akava tekee yhteiskunnallista edunvalvontaa tutkittuun tietoon ja faktoihin 
pohjautuen. Akavalaisia koskevan tiedon tuottaminen tukee Akavan strategiaa ja 
politiikkaohjelmia.  

Toteutus: Päivitetään Akavan viestintästrategia, jossa kuvataan, miten pyrimme 
konkreettisesti vastaamaan tulevaisuuden työelämän tarpeisiin ja haasteisiin sekä 
järjestäytymiseen. Strategian päivittämisen tueksi tehdään yhteisöllinen prosessi, 
jossa on mukana Akavan hallituksen, viestintäverkoston ja toimiston henkilöitä. 

Käynnistetään Akava-yhteisön yhteinen sisällöntuotanto. Tavoitteena on luoda 
Akava-yhteisössä järjestelmä, jonka kautta liitot voivat hyödyntää omassa 
viestinnässään yhteistä sisällöntuotantoa.  

Jatketaan päätoimittajien sekä työmarkkinatoimittajien tapaamisia ja Akavan 
keskeisten tavoitteiden viestimistä valtakunnan päämedioille. Taktisessa viestinnässä 
keskitytään eduskuntavaleihin ja hallitusohjelmaan vaikuttamiseen. 

Akava Works on Akavan uusi tiedontuotannon konsepti. Vuoden 2019 aikana 
kirkastetaan Akava Worksin strategiaa, laajennetaan tarjottavan tiedon kirjoa sekä 
tehdään julkaisukanavasta monipuolinen, houkutteleva ja käyttäjäystävällinen. 
Laadun parantaminen ja lukijakunnan laajeneminen tehostavat talouspoliittista 
vaikuttamista. 

Akavan strategia: ”Akava on tunnettu ja arvostettu” 
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8. Järjestöllinen kasvu ja liittoyhteistyö  

Perustelut: Korkea järjestäytymisaste on jäsenjärjestöjen ja koko Akava-yhteisön 
toiminnan perusedellytys. Järjestäytymisen imagoa parantamalla etenkin 
nuorten keskuudessa turvataan vahvat liitot ja Akava-yhteisö myös tulevaisuudessa. 

Akava-yhteisön toimintojen synergioita voidaan vahvistaa ja yhteisöllisyyttä vahvistaa 
kehittämällä yhteistä palvelutuotantoa. 

Toteutus: Jatketaan järjestäytymistä tukevan toimintamallin toteuttamista ja 
kehittämistä yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa. Tuodaan vahvasti esille liittojen työ 
jäsenistönsä turvan ja menestyksen tukijana. Yhteisötason kumppanuuksien kautta 
kehitetään edelleen etuja ja palveluita. Ollaan rohkealla ja ennakkoluulottomalla 
tavalla esillä ja mukana erilaisissa tapahtumissa.  

Jäsenetujen osalta jatketaan A-lomien toteuttaman liittojen jäsenille suunnatun 
Member+ -palvelun kehittämistä ja markkinointia. Jäsenjärjestöjen toiveiden pohjalta 
voidaan myös tavoitella uusia jäsenetukumppaneita. 

Akavan strategia: ”Akava on kaikkien korkeakoulutettujen vahva ja sisäisesti 
yhtenäinen keskusjärjestö” 

 

 


