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1 TOIMINTASUUNNITELMA   2021-2022     

2 Toimintasuunnitelma   tukee   SAKKIn   strategian   2020   -   2024   tavoitteiden  
3 toteutumista.   Strategian   missiolle   sekä   kolmelle   tavoitteelle   on   jokaiselle   
4 luotu   oma   tunniste   joiden   avulla   toimintasuunnitelman   kohdat   on   jaettu   
5 kunkin   strategisen   tavoitteen   alle.     

6 Strategian   missio:     

7 ●    Me   olemme   kaikkien   Suomen   amisten   suurin   yhteisö.     

8 ●    SAKKI   on   rikas,   rakas   ja   rohkea.     

9 Strategian   tavoitteet:     

10 ●    vaikuttaminen   =   #amistenasialla     

11 ●    yhteisöllisyys   =   #meamikset     

12 ●    arvostus   =   #ylpeäamis        
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13 JÄSENYYS,   HALLINTO   &   VIESTINTÄ     

14 SAKKIn   jäseneksi   liittyminen   on   sujuvaa   sekä   SAKKIn   tarjoamat   jäsenpalvelut   ovat   

15 laadukkaita.   Digitaalista   opiskelijakorttia,   SAKKIn   jäsenetuja   sekä   jäseneksi   liittymistä   

16 kehitetään   jatkuvasti   saadun   palautteen   ja   seurannan   pohjalta   vastaamaan   opiskelijoiden   

17 tarpeita.   Huomioimme   toimintaympäristössä   tapahtuvat   muutokset   ja   uudistamme   

18 jäsenyyden   palveluita   muutoksen   mukana.   Luomme   opiskelijoille   yhteyden   työelämään   

19 varmistamalla,   että   ammattiliiton   opiskelijajäseneksi   liittyminen   SAKKIn   kautta   on   

20 vaivatonta.     

21 SAKKIn   talous   on   vakaalla   pohjalla   sekä   hallinnon   prosessit   ovat   läpinäkyviä   ja   

22 demokraattisia.   Kehitämme   toimintakäytäntöjä,   joiden   avulla   hallinto   toimii   sujuvasti   ja   

23 kustannustehokkaasti.     

24 SAKKIn   viestintä   on   selkokielistä   ja   läpileikkaa   kaikessa   SAKKIn   toiminnassa.   

25 Viestinnän   saavutettavuutta   sekä   tavoittavuutta   seurataan   ja   kehitetään   seurannasta   

26 saatujen   tuloksien   avulla.   SAKKI   viestii   tarpeet   edellä   ja   eri   kohderyhmät   huomioiden.    
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27 1. Haetaan   hankerahoitusta   amiserityisten   kysymysten   ja   haasteiden   tutkimiseksi,   

28 kartoittamiseksi   ja   ratkaisemiseksi.   Jalkautetaan   ja   levitetään   nykyisten   

29 käynnissä   olevien   ja   päättyneiden   hankkeiden   tuloksia   kentälle.   Koulutetaan   

30 SAKKIn   henkilöstöä   hankehallinnon   ja   byrokratian   saloihin.     

31 Strategian   missio:   SAKKI   on   rikas,   rakas   ja   rohkea.     

32 2. Osallistu   ja   voi   hyvin   -hankkeen   hankesuunnitelman   toteuttaminen.   

33 Oppilaitosyhteistyö   Osallistu   ja   voi   hyvin   -hankkeen   alaisuudessa.   

34 Opiskelijavaikuttamisen   vuosikellon   ja   opiskelijavaikuttamisen   oppaan   

35 suunnittelu,   toteutus,   markkinointi   ja   valtakunnallinen   levittäminen.   Hankkeen   

36 tulosten   ja   toimintatapojen   juurruttaminen   SAKKIn   arkeen.   

37 Strategian   missio:   SAKKI   on   rikas,   rakas   ja   rohkea.   

38 3. Aloitetaan   SAKKIn   kestävän   kehityksen   suunnitelman   luominen   vuosille   

39 2022-2026.   Suunnitelma   hyväksytään   liittokokouksessa   2022   ja   jalkautetaan   

40 toimintaan   seuraavalla   liittohallituskaudella.     

41 Strategian   missio:   SAKKI   on   rikas,   rakas   ja   rohkea.      
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42 EDUNVALVONTA   &   KANSAINVÄLISYYS    

43 SAKKIn   edunvalvonnan   päätavoitteena   on   puolustaa   ammattiin   opiskelevien   oikeutta   

44 saada   laadukasta   koulutusta   ja   edistää   opiskelijoiden   hyvinvointia   ja   toimeentuloa.   

45 SAKKI   tuntee   ja   tukee   paikallistason   toimijoita   edunvalvontatyössään.   SAKKIn   tavoite   on   

46 kehittää   ammatillisen   koulutuksen   arvostusta   ja   näkyvyyttä,   SAKKI   edistää   

47 edunvalvontatavoitteitaan   monipuolisesti   eri   kanavia   pitkin.   Edunvalvontatyötä   tehdään   

48 SAKKIn   poliittisten   linjojen   mukaisesti.     

49 SAKKI   lisää   ammattiin   opiskelevien   valmiuksia   työelämään   tiedottamalla   työelämän   

50 asioista   yhteistyössä   ammattiyhdistysliikkeen   kanssa.   Yhteistyön   tavoitteena   on   

51 tiedottaa   ammattiyhdistysliikkeen   tärkeydestä   työelämässä   työlainsäädännön   ja   

52 työehtojen   sopimisesta,   joka   tukee   ammattiin   opiskelevien   edunvalvontaa   myös   

53 opiskeluiden   jälkeen.     

54 SAKKI   tuottaa   kattavaa   sekä   tieteellisesti,   että   yhteiskunnallisesti   arvokasta   

55 tutkimustietoa   ammattiin   opiskelevien   hyvinvoinnin   seuraamiseksi   ja   oppilaitosten   

56 nykytilan   arvioimiseksi   Amisbarometri-tutkimuksen   kautta.   Amisbarometria   ja   muuta   

57 tutkimustietoa   hyödynnetään   SAKKIn   edunvalvonnassa.     

58 SAKKIn   kansainvälinen   toiminta   edistää   liiton   edunvalvontatavoitteiden   toteuttamista   

59 kansainvälisesti.     

60 1. Kehitetään   SAKKIn   edunvalvontaviestintää.     

61 Strategian   tavoite:   #amistenasialla     

62 2. Parannetaan   SAKKIn   sekä   opettajien   ja   koulutuksen   järjestäjien   paikallistason   

63 yhteyttä.   SAKKI   on   tunnettu   oppilaitoksen   henkilöstön   keskuudessa.     

64 Strategian   tavoite:   #amistenasialla        
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65 3.   SAKKI   tekee   paikallista   edunvalvontaa   oppilaitoksissa,   tapaa   opiskelijakuntia   

66 edunvalvontakysymyksissä    ja   toteuttaa   yhdessä   opiskelijakuntien   kanssa   

67 edunvalvontakampanjoita.   

68 Strategian   tavoite:   #amistenasialla   

69 4. SAKKI   valmistelee   vaikuttamiskampanjaa   vuoden   2023   eduskuntavaaleja   varten.   

70 Strategian   tavoite:   #amistenasialla   

71   
72 Edunvalvonnan   kärkiteemat     

73 1. Oppivelvollisuuden   pidentämisen   seuranta   ja   kehittäminen   

74 2. Maksuttoman   toisen   asteen   kustannustehokas   toimeenpano   laadusta   tinkimättä  

75 3. Jatkuva   oppiminen   sekä   jatko-opintovalmiudet   -ja   kelpoisuus     

76 4. Ammatillisessa   koulutuksessa   tarjotaan   riittävästi   opetusta      
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77 JÄRJESTÖ,   KOULUTUS   &   TAPAHTUMAT     

78 SAKKI   järjestää   vuosittain   valtakunnallisia,   laadukkaita   opiskelijatapahtumia,   kuten   

79 opiskelijakuntapäivät,   kevätpäivät   ja   SAKKI-risteily.   Tapahtumista   kerätään   aktiivisesti   

80 palautetta   ja   kehitetään   saadun   palautteen   perusteella.     

81 Syksyisin   SAKKI   järjestää   laajan   ja   kattavan   SAKKI-kiertueen,   joka   kiertää   ympäri   

82 Suomea.   Kiertueen   tavoitteena   on   hankkia   uusia   jäseniä   sekä   tehdä   SAKKIa   

83 tunnetuksi   opiskelijoille   sekä   oppilaitosten   henkilökunnalle.     

84 SAKKI   on   aktiivisesti   yhteydessä   opiskelijakuntiin   ja   tukee   jäsenopiskelijakuntien   

85 toimintaa   muun   muassa   tarjoamalla   koulutuksia   opiskelijakuntatoiminnasta   sekä   

86 vaikuttamisesta   oppilaitoksessa   ja   luodaan   jäsenopiskelijakuntien  

87 materiaalipankki.   SAKKI   viestii   opiskelijakunnille   sähköisesti   postituslistan   

88 kautta.     

89 SAKKI   on   yhteydessä   oppilaitoksiin,   joissa   opiskelijakuntatoimintaa   ei   ole,   ja   pyrkii   

90 luomaan   sitä   oppilaitokselle.   Oppilaitosten   kontaktoinnin   jälkeen   lähetetään   

91 opiskelijakunnan   hallituksen   perustamiseen   liittyvä   infopaketti   ja   lähdetään   

92 rakentamaan   oppilaitoksen   kanssa   toimintaa.     

93 SAKKIn   kaikessa   toiminnassa   noudatetaan   yhdenvertaisuussuunnitelmaa.      
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94 1. Jalkautetaan   paikallisten   SAKKI-päivien   kokonaisuus.   Tuetaan   opiskelijakuntia   

95 tapahtumien   järjestämisessä.     

96 Strategian   tavoite:   #meamikset     

97 2. Kehitetään   SAKKI-akatemia-toimintaa,   jonka   alle   kootaan   jäsenille   

98 suunnatut    koulutukset   sekä   materiaalipankki.   Monipuolistetaan   

99 koulutustoimintaa.     

100 Strategian   tavoite:   #ylpeästiamis     

101 3. Autetaan   oppilaitoksia   opiskelijakuntatoiminnan   käynnistämisessä,   toimintaan   

102 sitouttamisessa   sekä   hiipuneen   toiminnan   aktivoimisessa.   

103 Strategian   tavoite:   #amistenasialla     

104 4. SAKKIn   35v.   juhlavuosi   huomioidaan   viestinnässä   ja   toiminnassa.   Päivitetään   

105 SAKKIn   visuaalinen   ilme   sekä   järjestetään   vuosijuhlat.   

106 Strategian   tavoite:   #meamikset   

107      
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108 HALLITUS   &   AKTIIVIT   &   ALUMNIT     

109 SAKKIn   hallitus   tuntee   strategisen   asemansa   liitossa   ja   hallituksen   jäsenillä   on   

110 selkeät   kanavat   ohjata   ja   osallistua   liiton   toimintaan.   Kommunikointi   hallituksen   ja   

111 toimiston   välillä   on   selkeää,   jotta   kaikki   ovat   tietoisia   toistensa   työtehtävistä.     

112 SAKKIn   hallituksen   työskentely   on   läpinäkyvää   ja   helposti   ymmärrettävää.   Hallituksen   

113 jäsenet   tunnetaan   SAKKIn   jäsenistön   keskuudessa   sekä   yhteiskunnallisina   vaikuttajina   

114 ja   amisten   äänenä.   Hallituslaiset   viestii   SAKKIn   sosiaalisen   median   kanavissa   sekä   

115 osallistuu   mukaan   ajankohtaiseen   keskusteluun.     

116 SAKKIn   toiminta   on   avointa   ja   helposti   lähestyttävää.   Kaikilla   SAKKIn   toiminnasta   

117 kiinnostuneilla   on   yhtäläiset   mahdollisuudet   lähteä   mukaan   toimintaan   ja   hakeutua   

118 hallitukseen.     

119 SAKKIn   alumnitoimintaa   kehitetään   ja   sen   tarkoituksena   on   tuoda   yhteen   SAKKIn   

120 entisiä   aktiiveja,   luottamushenkilöitä   sekä   työntekijöitä.   Alumneille   viestitään   SAKKIn   

121 ajankohtaisista   asioista   SAKKIn   uutiskirjeen   sekä   avoimen   Facebook-ryhmän   avulla.     

122   
123 1. Luodaan   vahva   linkki   opiskelijakuntien   ja   SAKKIn   välille   kehittämällä   ja   

124 laajentamalla   kummitoimintaa   opiskelijakunnille.     

125 Strategian   tavoite:   #meamikset     

126 2. Hyödynnetään   SAKKIn   alumneja   SAKKIn   toiminnassa   sekä   kehitetään  

127 alumnitoimintaa   eteenpäin.   Autetaan   alumniyhdistyksen   perustamiskokouksen   

128 järjestelyissä.     

129 Strategian   tavoite:   #ylpeästiamis     

130 3. Käynnistetään   SAKKI-Influencer   -toiminta,   joka   korvaa   aiemman   Somesoturit-   ja   

131 Tubesankarit-toiminnan.     

132 Strategian   tavoite:   #meamikset     
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