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STRATEGIA
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry

”Ammatillisen koulutuksen ollessa suuressa murroksessa, SAKKIn tulee toimia vahvana ja
asiantuntevana toimijana opiskelijoiden hyvinvoinnin ja tarpeiden turvaamiseksi.”
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry:n strategia 2016-2020 on liiton kaiken toiminnan
pohjana toimiva ohjelma joka määrittää liiton toimintaa pitkällä aikavälillä. Strategia ohjaa liiton
toimintaa niin, että vuodelle 2020 asetettu visio toteutuu.

MISSIO

ARVOT

Amisten asialla. SAKKI rakentaa parempaa arkea

Tasa-arvo: SAKKIn toiminta ohjaa toimimaan yh-

amiksille.

teiskunnassa oikeudenmukaisesti, tasa-arvoi-

VISIO (SAKKI vuonna 2020)

sesti ja solidaarisesti. SAKKI on rasismin, seksismin ja muun syrjinnän vastainen järjestö.

SAKKI on vahva ja arvostettu toimija ammatilli-

Yhteisöllisyys: Toiminta on yhteisöllistä, turvallis-

sen koulutuksen kentällä. SAKKI on mukana kai-

ta, helposti lähestyttävää sekä kaikille avointa.

kessa ammattiin opiskelevia koskevissa julkisis-

Opiskelijalähtöisyys: SAKKIn toiminnassa ymmär-

sa keskusteluissa sekä päätöksenteossa. SAKKIn

retään opiskelijoiden tarpeet ja toiveet, ja toimi-

toimijoiden asiantuntijuutta ja ammattitaitoa

taan niiden pohjalta.

ammatillisen koulutuksen kehittäjinä ja puoles-

Sitoutumattomuus: SAKKI:n toiminta on puoluepo-

tapuhujina arvostetaan. SAKKI tuottaa olennais-

liittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta.

ta tietoa ammattiin opiskelevista. SAKKI on nostanut ammattiin opiskelevat arvostetuimmaksi
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opiskelijaryhmäksi. SAKKI ja ammattiin opiske-

SAKKIn asema ammatillisen koulutuksen ken-

levat ovat säännöllisesti esillä mediassa, jossa

tällä SAKKI nostaa arvostustaan ammatillisen

ammatillisen opiskelun kysymykset ovat laajasti

koulutuksen kentällä kasvattamalla jäsen- ja

esillä.

aktiivimääräänsä. SAKKI vahvistaa asemaansa
julkisen keskustelun osapuolena ja aktiivisena

Ammattiin opiskelevat ovat yhteiskunnallises-

päätöksenteon kommentoijana tuomalla esiin

ti valveutuneita. Kaikki ammattiin opiskelevat

opiskelijan arkea lähellä olevia asioita. Tämän

tuntevat SAKKIn toiminnan. Jokainen ammat-

saavuttamiseksi SAKKI myös tuottaa ja tuo esiin

tiin opiskeleva pystyy tuomaan näkemyksiään,

tutkimustietoa ammattiin opiskelevista.

mielipiteitään ja tarpeitaan esille yhteiskunnalliseen ja paikalliseen keskusteluun SAKKIn kaut-

SAKKIn jäsenkortti

ta. SAKKIlla on vahva ja toimiva alueellinen ver-

SAKKI

kosto jota käytetään tehokkaasti hyödyksi.

opiskelevien keskuudessa tekemällä yhdessä

kasvattaa

tunnettuuttaan

ammattiin

muiden opiskelijajärjestöjen kanssa Frank-etu-

kysymyksiin sekä tekemällä rohkeasti omia

palvelusta tunnetun ja houkuttelevan brändin.

aloitteita. SAKKI on Suomen seuratuin opiskeli-

FRANKin opiskelijaetujen määrää kasvatetaan

jajärjestö sosiaalisessa mediassa.

samalla painottaen etujen tarkoituksenmukaiSAKKI pyrkii saamaan kaikki ammattiin opiske-

Ammattiin opiskelevien
yhteiskunnalliset valmiudet

levat korttijäsenikseen.

SAKKI kehittää ammattiin opiskelevien yhteis-

suutta ammattiin opiskelevien näkökulmasta.

kunnallisia valmiuksia järjestämällä laadukas-

SAKKIn asiantuntijuus

ta koulutustoimintaa, keskustelemalla amisten

SAKKI kasvattaa asiantuntijuuttaan ammatilli-

kanssa ajankohtaisista sekä muista amiksille

sen koulutuksen puolestapuhujana

kuuntele-

tärkeistä asioista. SAKKI edistää ammattiin opis-

malla tasapuolisesti eri yhteistyöryhmiensä nä-

kelevien ammatillista järjestäytymistä yhteis-

kemyksiä ja osallistumalla erilaisiin foorumeihin

työssä yhteisöjäsentensä kanssa.

ennakkoluulottomasti. SAKKIn asiantuntijuuden
kehittymiseen panostetaan kaikilla järjestön toi-

SAKKIn alueellisuus

minnan sektoreilla.

SAKKIn toiminta koostuu aluetoiminnasta. Tällä

SAKKIn näkyvyys ja media

toiminnalla saadaan järjestöä lähemmäksi jäsenistöä. SAKKIn toimintaa kehitetään paikallises-

SAKKI nostaa ammattiin opiskelevien arvostusta

ti oppilaitosten ja niiden opiskelijoiden kanssa.

kasvattamalla aktiivijäsentensä roolia ja vastuu-

SAKKI vahvistaa alueellista verkostoaan kehittä-

ta liiton toiminnassa ja parantamalla jäsenten

mällä yhteistyötään ammatillisen koulutuksen

valmiuksia näkyä sekä keskustella julkisesti.

järjestäjien kanssa. Alueellinen toiminta vahvis-

SAKKI nostaa näkyvyyttään mediassa reagoi-

taa SAKKIa valtakunnallisena toimijana.
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