TOIMINTASUUNNITELMA 2018 - 2019
1. Strategiatyön käynnistäminen
1. Tavoite:
SAKKI vastaa ammattiin opiskelevien tarpeisiin reformin astuttua voimaan.
Toimenpiteet:
Käynnistetään strategiatyö, jossa arvioidaan liiton toimintaa ja suunnataan sitä kohti
tulevaa niin edunvalvonnan kuin palveluidenkin näkökulmasta ja ammattiin opiskelevien
tarpeisiin perustuen. Opiskelijakorttiin liittyvät uudistukset huomioidaan strategiatyössä.
Selvitetään opiskelijakorttiuudistuksen vaikutukset jäsenyyteen, amisten tarpeisiin ja
SAKKIn tarjoamiin jäsenpalveluihin.

2. Jäsenyys
1. Tavoite:
Jäsenpalvelu sujuvammaksi
Toimenpiteet:
Kartoitetaan jäseneksi liittymisen sujuvuus. Automatisoidaan jäsenpalvelua jäsenyyden
uusimisen, osoitteenmuutosten ja uuden opiskelijakortin tilauksen suhteen

2. Tavoite:
SAKKIn jäsenyys on entistä laadukkaampi ja jäsenille hyödyllisempi ja Frank on
ammattiin opiskelevien keskuudessa tunnettu ja käytetty palvelu
Toimenpiteet:
Selvitetään ammattiin opiskelevien tarpeet alennusten ja opiskelijaetujen suhteen ja
huolehditaan, että Frank huomioi ne entistä paremmin.
Selvitetään eri jäsenryhmien tarpeet SAKKI-jäsenyyteen liittyen
Tehdään Frankin suhteen yhteistyötä eri opiskelijajärjestöjen kanssa, jotta paikallisetuja
saataisiin opiskelijoille siellä, missä opiskelijat itse ovat ja mitä he tarvitsevat
Hakaniemenranta 1 C | 00530 Helsinki
www.sakkiry.fi | Y-tunnus: 0678133-8

3. Tavoite:
Liittyessä SAKKIn jäseneksi mahdollisuus liittyä oman alan ammattiliiton
opiskelijajäseneksi on helppoa, vaivatonta ja selkeää
Toimenpiteet:
SAKKI tuo nykyistä aktiivisemmin esiin edunvalvontaa ja etuja, joita opiskelijat saavat
liittyessään ammattiliittonsa opiskelijajäseneksi. SAKKI kehittää liittymisprosessista
entistä sujuvamman

4. Tavoite:
Käynnistetään alumnitoiminta
Toimenpiteet:
Luodaan alumnityöryhmä valmistelemaan ja suunnittelemaan alumnitoimintaa.

5. Tavoite:
Saadaan aktiivista jäsenistöä osallistumaan enemmän päätöksentekoon liittokokousten
välissä, ja tehdään aidosti opiskelijoiden näköistä toimintaa. Näin myös pidämme huolen,
että SAKKI kasvattaa aktiivisia kansalaisia.
Toimenpiteet:
Jaostotoiminta aloitetaan. Jaostoihin voi hakeutua SAKKIn jäsenet. Jaostot voisi tehdä
yhteistyötä eri tahojen, kuten ammattiliittojen kanssa.

3. Opiskelijakunnat
1. Tavoite:
SAKKIlla on yhä useampia aktiivisia opiskelijakuntia.
Toimenpiteet:
Päivitetään opiskelijakuntatoiminnan opas.
Kouluttajaverkostoa laajennetaan. Aloitetaan opiskelijakunnille kouluttaja- ja
mentoritoiminta.
Tuetaan opiskelijakuntia luomalla materiaalipankki, jossa on opiskelijakuntien käyttöön
substanssisisältöä sekä toimintaan liittyviä oppaita esimerkiksi tutoropas. Kohdennetaan
markkinointia ja palveluiden tarjoamista suoraan opiskelijakunnille.Koulutetaan
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opiskelijakunnille opiskelijoille kohdentavaa edunvalvontaa ja osallistetaan
opiskelijakuntia itseään koskevissa asioissa.
2. Tavoite:
Sitoutetaan liiton toimijoita heidän näköiseensä toimintaan.
Toimenpiteet:
Jatketaan somesoturi-, tubesankari- ja kiertueaktiivitoimintaa. Lanseerataan uusi
kouluttajakonsepti, mentori-konsepti ja mietitään muita mahdollisia osallistumisen
keinoja esimerkiksi edunvalvonta- ja kansainväliseen toimintaan.

3. Tavoite:
Opiskelijakuntahallitukset ovat tietoisempia SAKKIn toiminnasta, ja amiskentän
ajankohtaisista asioista.
Toimenpiteet:
SAKKIn tulee lähettää jäsen opiskelijakunnille kerran kuukaudessa sähköinen jäsenkirje,
joka sisältää tietoa SAKKIn sen hetkisistä toimista, sekä opiskelijakentän ajankohtaisista
aiheista.

4. Yhteistyö oppilaitosten kanssa
1. Tavoite:
SAKKI tarjoaa koulutusta ja verkostoitumispaikan opinto-ohjaajille ja opiskelijatoiminnan
ohjaaville opettajille.
Toimenpiteet:
Selvitetään mahdollisuutta järjestää koko toisen asteen opinto-ohjaajille ja ohjaaville
opettajille koulutusta esimerkiksi yhteistyössä opintoja ohjaavien järjestön ja Suomen
lukiolaisten liiton kanssa.

2. Tavoite:
Oppilaitosten henkilökunta tuntee SAKKIn ja pitää sen toimintaa tärkeänä.
Toimenpiteet:
Pidetään oppilaitosten henkilökuntaan yhteyttä esimerkiksi erilaisten hankkeiden,
kiertueen, tapahtumien ja koulutusten tiimoilta. Pidetään yhteyttä yhteistyössä muiden
liittojen kanssa.
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5. Kiertue
1. Tavoite:
SAKKIn jäsenkiertue tuo liittoon merkittävän määrän uusia jäseniä. Jäsenhankinta on
opiskelijalähtöistä.
Toimenpiteet:
Järjestetään oppilaitoskiertue. Järjestetään oppilaitoskiertue ja tavataan opiskelijakuntien
hallitukset. Kartoitetaan mahdollisuutta palkata kiertuekoordinaattori. Koulutetaan
kiertueaktiivit yhteistyössä yhteisöjäsenten kanssa. Kiertueelta viestitään aktiivisesti
sosiaalisessa mediassa.

6. Tapahtuma- ja koulutustoiminta
1. Tavoite:
SAKKIn tapahtumiin ja koulutuksiin osallistuu ja sitoutuu entistä enemmän opiskelijoita.
Toimenpiteet:
Luodaan opiskelijoita ja opiskelijakuntia hyödyttävä kannustinjärjestelmä, joka sitouttaa
toimijoita SAKKIn toimintaan.
Pidetään osallistumiskynnys matalana hintojen, saavutettavuuden ja alueellisuuden
kautta. Selvitetään mahdollisuutta osallistumismaksujen tukemiseen SAKKIn
tapahtumiin.
Pidetään tapahtumat vetovoimaisina opiskelijalähtöisyyden ja yhteishengen kautta.
Opiskelijalähtöisyys varmistetaan esimerkiksi siten, että opiskelijat ideoivat ja pääsevät
vaikuttamaan itse tapahtumien ja koulutusten sisältöihin.
Jatketaan SAKKI-päiviä. SAKKI-päivien rinnalla järjestetään myös monipäiväisiä
teemoitettuja koulutustapahtumia. Varmistetaan, että tapahtumia järjestetään
valtakunnallisesti kattavasti.
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2. Tavoite:
Tapahtumia ja koulutuksia markkinoidaan oikeille kohderyhmille.
Toimenpiteet:
Luodaan SAKKIn vuosikello, jonka pohjalta suunnitellaan tapahtumakalenteri.
Suunnitellaan tulevan lukukauden tapahtumat ja koulutukset kokonaisuutena, jonka
pohjalta toimitetaan oppilaitoksille tapahtumajulisteet kuluvan lukuvuoden tapahtumista.
Kontaktoidaan opiskelijakuntia ja mainostetaan heille tapahtumia.

3. Tavoite:
SAKKIn tapahtumat järjestetään valtakunnallisesti kattavasti.
Toimenpiteet:
Toimisto kartoittaa kohtuuhintaiset tapahtumapaikat ja -matkat valtakunnallisesti
kattavasti.

4. Tavoite:
SAKKI tukee ja rohkaisee opiskelijoita oppilaitoksissa tapahtuvaan edunvalvontaan.
Toimenpiteet:
SAKKI rohkaisee opiskelijoita, esimerkiksi oppilaitoskiertueen yhteydessä, toteuttamaan
omissa oppilaitoksissaan edunvalvontakampanjoita.

7. Viestintä
1. Tavoite:
Viestinnän monikielistäminen asteittain SAKKIssa.
Toimenpiteet:
Jäsenpohjan laajentumisen myötä tarkastellaan SAKKIn viestinnän monikielistämisen
tarvetta, ja laaditaan kielistrategia SAKKIn viestinnän kehittämiseksi. Aloitetaan
monikielistäminen jäsenyyteen liittyvistä prosesseista ja viestinnästä.
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2. Tavoite:
Frankin opiskelijakortti on ensisijainen opiskelijakortti amisten keskuudessa.
Toimenpiteet:
Viestinnän keskiössä pidetään opiskelijakortin ja jäsenetujen markkinointi jäsenistölle.
Frank Appia mainostetaan amiksille. Varmistetaan, että Frankin viestinnässä
huomioidaan myös amikset kohderyhmänä.

3. Tavoite:
SAKKIn näkyvyys yhteistyötahojen tapahtumissa
Toimenpiteet:
Selvitetään mahdollisuuksia panostaa jatkossa SAKKIn näkyvyyteen erilaisissa
tapahtumissa, kuten Taitaja-kisoissa, Saku Starseissa, Educa-messuilla, Studia-messuilla
ja mahdollisesti Euro Safety -messuilla. Selvitetään SAKKIn historiasta vuoden amiksen ja
vuoden opettajan palkitsemisperinnettä.

8. Valtakunnalliset edunvalvonnan tavoitteet
1. Tavoite:
SAKKIn edunvalvonnan päätavoitteena on puolustaa ammattiin opiskelevien oikeutta
saada laadukasta koulutusta ja edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja toimeentuloa.
Toimenpiteet:
Jatketaan edunvalvontatyötä aktiivisesti ammattiin opiskeleville tärkeissä kysymyksissä.

2. Tavoite:
SAKKIn tavoite on kehittää ammatillisen koulutuksen arvostusta ja näkyvyyttä.
Toimenpiteet:
SAKKI viestii aktiivisesti ja monipuolisesti ammatillisen koulutuksen merkityksestä
suomalaiselle yhteiskunnalle. Vahvistetaan ammattiin opiskelevien ammattiylpeyttä
tuomalla esiin ammatillisen koulutuksen tuottamaa huippuosaamista.
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3. Tavoite:
Maakuntavaalit 2018
Toimenpiteet:
SAKKI tekee oman maakuntavaaliohjelman vuoden 2018 maakuntavaaleihin ja tuoda esiin
ammattiin opiskeleville tärkeitä teemoja. SAKKI kannustaa amiksia lähtemään ehdolle
vaaleihin ja nostaa esille ehdolla olevia amiksia.

4. Tavoite:
Eduskuntavaalit 2019
Toimenpiteet:
SAKKI tekee oman eduskuntavaaliohjelman vuoden 2019 eduskuntavaaleihin ja tuo esiin
ammattiin opiskeleville tärkeitä teemoja. SAKKI kannustaa amiksia lähtemään ehdolle
vaaleihin ja nostaa esille ehdolla olevia amiksia.

5. Tavoite:
Eurovaalit 2019
Toimenpiteet:
SAKKI ry tekee oman eurovaaliohjelman vuoden 2019 eurovaaleihin ja tuo esiin ammattiin
opiskeleville tärkeitä teemoja. SAKKI kannustaa amiksia lähtemään ehdolle vaaleihin ja
nostaa esille ehdolla olevia amiksia.

6. Tavoite:
SAKKI tuottaa jatkossakin kattavaa sekä tieteellisesti, että yhteiskunnallisesti arvokasta
tutkimustietoa ammattiin opiskelevien hyvinvoinnin seuraamiseksi ja oppilaitosten
nykytilan arvioimiseksi. Tiedon keräämistä kentältä lisätään.
Toimenpiteet:
Jalkautetaan vuonna 2017 kerätyn Amisbarometrin tuloksia alan toimijoille, tutkijoille ja
jäsenistölle markkinoimalla aineistoa ja julkaisemalla siitä saatuja tuloksia.
Toteutetaan Amisbarometri 2019 pitkittäisaineiston keräämisen jatkamiseksi.
Kartoitetaan mahdollisia rahoittajia hankkeelle. Vakiinnutetaan Amisbarometri
keskeiseksi osaksi yleistä koulutustutkimusta Suomessa. Valmistellaan Amisbarometrin
yhteistyötä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa, jotta Amisbarometri tulisi
kouluterveyskyselyyn omaksi moduulikseen 2021 alkaen.
Kerätään kaikissa koulutuksissa, tapahtumissa ja tapaamisissa jäsenistön kokemuksia ja
mielipiteitä edunvalvonnan avuksi.
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7. Tavoite:
SAKKI edistää edunvalvontatavoitteitaan monipuolisesti eri kanavia pitkin.
Toimenpiteet:
SAKKI on mukana aktiivisesti keskeisissä ammatillisen koulutuksen työryhmissä sekä
keskeisissä hankkeissa, kampanjoissa ja tapahtumissa.
SAKKIlle luodaan tavoitteet ja suuntaviivat uusille ja olemassaoleville kumppanuuksille
toiminnan vaikuttavuuden vahvistamiseksi.

8. Tavoite:
SAKKIn edunvalvonnan tulee olla opiskelijakeskeistä ja jäsenlähtöistä. Jäsenistö on
tietoinen valtakunnallisesta edunvalvontatoiminnasta ja osallistuu aktiivisesti ajan
tasalla olevan edunvalvontalinjan kehittämiseen. Lisäksi SAKKI tekee edunvalvontatyöstä
kentälle näkyvämpää.
Toimenpiteet:
Parannetaan edunvalvontatyön avoimuutta sekä lisätään vuoropuhelua jäsenistön kanssa
tapahtumien ja koulutusten yhteydessä. Lisätään viestintää edunvalvonnallisista
kysymyksistä ja käytetään sosiaalisen median kanavia vuoropuhelun lisäämiseksi
SAKKIn sisällä.

9. Tavoite:
SAKKI valvoo jäsentensä etua myös paikallisesti ja auttaa opiskelijoita koulutuksellisissa
ja opiskelijan elämään liittyvissä kysymyksissä.
Toimenpiteet:
SAKKI neuvoo ja tarjoaa edunvalvonnallista apua opiskelijoille. Lisäksi tarvittaessa
ohjataan opiskelijoita oikean palvelun piiriin.
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9. Kansainväliset edunvalvontatavoitteet
1. Tavoite:
Kansainvälinen toiminta edistää liiton edunvalvontatavoitteiden toteuttamista.
Toimenpiteet:
Ylläpidetään aktiivisia suhteita eri maiden opiskelijajärjestöihin, ja erityisesti muihin
pohjoismaisiin opiskelijajärjestöihin, muun muassa osallistumalla keskusteluihin ja
vierailemalla heidän tapahtumissaan säännöllisesti. Jaetaan hyviä käytäntöjä ja
kokemuksia, esimerkiksi Amisbarometriin liittyen, muiden opiskelijajärjestöjen kanssa.
Toimitaan yhteistyössä muiden kansainvälisten teemojen parissa toimivien järjestöjen
kanssa.
SAKKI on OBESSUn jäsen ja tuo suomalaiset amikset osaksi eurooppalaista kattojärjestöä.
SAKKI tuo amisten näkökulmia aktiivisesti esille ja keskusteluun eurooppalaisissa
verkostoissa. SAKKI toimii aktiivisena suunnan näyttäjänä OBESSUn kehittämisessä.
SAKKIn toimijoilla on mahdollisuus osallistua OBESSUn toimintaan.
SAKKIn liittohallitus ja toimisto käy vierailemassa Euroopan parlamentissa 2018.

2. Tavoite:
Kansainvälinen toiminta on hyvin koordinoitua ja tavoitteellista sekä näkyy selkeämmin
osana liiton toimintaa.
Toimenpiteet:
Vastuu kansainvälisestä työskentelystä on selkeästi jaettua ja tuettua. Kaikille
kansainvälisille toimijoille järjestetään perehdytys, jolla varmistetaan sitoutuminen sekä
riittävä osaaminen.
SAKKIn kansainvälinen toiminta, erityisesti matkat ja kontaktit, raportoidaan sekä
arkistoidaan asianmukaisesti.
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10.Yhdenvertaisuus
1.Tavoite:
Ammatillinen koulutus on rasismista ja muusta syrjinnästä vapaa alue, jossa kaikkien on
hyvä olla ja jokainen voi rauhassa ja hyvillä mielin opiskella itselleen ammatin.
Toimenpiteet:
#kampusrauhaa-hankkeen pilottioppilaitoksissa kehitetään opiskelijalähtöisiä kokeiluja
eri puolilla Suomea, joiden tarkoitus on löytää keinoja joilla voidaan edistää kaikkien
ammatillisessa koulutuksessa opiskelevien ja työskentelevien turvallista ja rauhallista
yhteiseloa. Näiden kokeilujen tuloksia lähdetään levittämään eri oppilaitoksiin.
Hankkeessa tuotettu osaaminen ja verkostot integroidaan osaksi SAKKIn muuta toimintaa
ja hyödynnetään tulevaisuudessa mm. hankerahoituksen saamiseksi.
Jalkautetaan yhdenvertaisuusohjelma kaikkeen SAKKIn toimintaan.

11. Hallitus
1. Tavoite:
Kaikilla kiinnostuneilla on tosiasialliset ja yhtäläiset mahdollisuudet hakeutua
hallitukseen.
Toimenpiteet:
Toteutetaan innostava, avoin ja osallistava hallituksen rekrytointiprosessi. Tuetaan
toimijoita ehdolle asettumisessa ja ehdokkuudessa sekä tarjotaan heille koulutusta.

2. Tavoite:
Hallitus tuntee asemansa liitossa ja heillä on selkeät kanavat ohjata ja osallistua liiton
toimintaan.
Toimenpiteet:
Liittohallituksen perehdytysohjelmasta tehdään huolellisesti mietitty kokonaisuus.
Liittohallituksen edelliset jäsenet sitoutetaan perehdytykseen sekä tiedon ja kokemusten
välitykseen uuden hallituksen astuessa tehtäväänsä. Hallituksen varajäsenille taataan
yhtäläiset mahdollisuudet osallistua toimintaan. Varmistetaan, että hallitus on sitoutunut
tehtäväänsä.
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3. Tavoite:
SAKKIn toimijoilla on selkeät roolit. Liittohallitus ja toimisto tekevät sujuvaa yhteistyötä,
sekä ovat tietoisia toistensa työskentelystä.
Toimenpiteet:
Liittohallituksen jäsenet ja toimiston työntekijät suunnittelevat hallituskauden alussa
toiminnan suuntaviivat liittokokouskaudelle. Kehitetään toimintakulttuuria, joka tukee
säännöllistä vuorovaikutusta sekä yhdessä tekemistä toimiston ja liittohallituksen
jäsenten välillä sekä selkeyttää rooleja.

4. Tavoite:
Hallituksen työskentely on selkeää, läpinäkyvää ja helposti ymmärrettävää.
Toimenpiteet:
Hallituksen kokouksista ja sekä muusta tekemisestä viestitään jäsenistölle aktiivisesti
kokoustiedotteen avulla erilaisia tiedotuskanavia käyttäen. Jäsenten ääntä kuullaan
päätöksenteossa entistä paremmin.
Järjestetään avoimia hallituksen kokouksia.

5. Tavoite:
Liittohallituksen jäsenet tunnetaan liiton jäsenten keskuudessa sekä yhteiskunnallisina
vaikuttajina ja amisten äänenä.
Toimenpiteet:
Tuetaan liittohallituksen jäseniä, jotta heidät tunnetaan jäsenistön keskuudessa,
järjestöissä, poliittisella kentällä sekä muissa keskeisissä paikoissa. Liittohallituksen
jäsenet käyttävät jäsenistön ääntä sekä toimivat aktiivisesti yhteiskunnallisessa
keskustelussa sekä edustavat SAKKIa muissa järjestöissä ja sidosryhmissä.

12.Henkilöstö
1. Tavoite:
Tuetaan henkilöstön työskentelyä päivittämällä ja vahvistamalla henkilöstön
työskentelyä tukevia dokumentteja.
Toimenpiteet:
Päivitetään työnkuviin, sijaisuuksiin ja perehdytykseen liittyvät dokumentit.
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2. Tavoite:
Tuetaan henkilöstöä asiantuntijuudessa.
Toimenpiteet:
Luodaan yhdessä työhyvinvointia ja yhteisöllisyyttä vahvistavia toimintamalleja.
Tuetaan henkilöstöä käyttämään heille työehtosopimuksessa määritelty koulutusraha.

13.Talous
1. Tavoite:
SAKKIn talous on vakaalla pohjalla ja huolellisesti suunniteltu.
Toimenpiteet:
Päivitetään SAKKIn talouden suunnittelun ja seurannan menettelyt vastaamaan nykyisiä
tarpeita ja tukemaan liiton toimintaa niin, että hallitus ja henkilöstö ovat ajan tasalla liiton
talouden kehityksestä. Hallitus ja henkilöstö ymmärtävät liiton talouden rakenteen.
Tehdään suunnitelmallista yritys- ja sidosryhmäyhteistyötä myös varainhankinnan
näkökulmasta.
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