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Hei sinä ammatillinen opiskelija, oman alasi tule-
va ammattilainen. Me täällä SAKKIssa edustamme 
ammatillisia opiskelijoita ympäri Suomen, ja kut-
sun sinutkin mukaan joukkoomme. Olitpa sitten jo 
opiskelijakunta-aktiivi tai opiskelijakorttietuja etsivä, 
SAKKi varmasti tarjoaa sinullekin jotain.

SAKKIn perustehtävä on aina perustamisesta asti ol-
lut ammatillisen opiskelijan aseman puolustaminen 
sekä arvostuksen nostaminen. Me ammatilliset opis-
kelijat olemme niitä arkipäivän osaajia, joiden avulla 
maamme pyörät pysyvät pyörimässä. Toteutamme 
SAKKIn perustehtävää niin opetusministeriölle laki-
luonnoksesta lausuttaessa kuin koulutuksissa, joita 
järjestämme aktiiveille ja opiskelijakunnille. SAKKIn 
tavoitteena on olla jokaisen amiksen oma yhteisö.

Menestystä opintoihisi, ne avatkoon sinulle lukuisia 
uusia ovia. Kohotetaan hattu koulutuksen järjestäjil-
lemme ja suomalaiselle koulutukselle muutoinkin, ja 
muistetaan oma arvomme opiskellessamme ammat-
tiin. Toivottavasti nähdään pian!

Jutta Vihonen
puheenjohtaja
SAKKI ry

Valmistunut tarjoilijaksi vuonna 2019 
Savon Ammattiopistosta.

Puheenjohtajan tervehdys



3

Huomisen tekijöille
Opiskele ammattiin Careeriassa!

Tutustu & hae: careeria.fi

AMMATILLINEN OPPILAITOS TARJOAA AMMATIN
Ammatilliset oppilaitokset antavat ammatillista peruskoulutusta ja ammatil-
lista lisäkoulutusta. Peruskoulutuksen kesto on yleensä noin kolme vuotta. 
Koulusta kävelet ulos ammatti takataskussasi, valmiina työelämään. Amma-
tilliset tutkinnot tuottavat myös yleisen jatko-opintokelpoisuuden, ja tutkin-
non suorittaneena olet hakukelpoinen ammattikorkeakouluihin sekä usein 
myös yliopistoihin.
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Hyötyä jäsenyydestä
SAKKI tarjoaa jäsenilleen pa ljon etuja.

Jäseneksi voit liittyä nettisivuil-
lamme tai lähettämällä alle-
kirjoitetun liittymislomakkeen 
liitteineen SAKKIlle.
www.sakkiry.fi /opiskelijakortti

SAKKI toimii jäsentensä palvelujärjestönä, joka 
kehittää jäsenetuja jatkuvasti. Jäsenyyden avulla 
saat huikeita alennuksia ja tarjouksia sekä pääset 
osallistumaan tapahtumiimme muita edullisem-
min tai jopa maksutta. Jäsenyyden kautta saat 
myös mahdollisuuden kansainvälistyä. 

Voit liittyä SAKKIn jäseneksi, jos…

» opiskelet päätoimisesti ja palkatta ammatillises-
sa oppilaitoksessa.

» olet opintotuen tai aikuiskoulutustuen piirissä.

» opiskelusi kestää yhtäjaksoisesti vähintään 8 kk.

» oppilaitos, jossa opiskelet, on julkisessa valvon-
nassa.

» opiskelusi on ammattistarttiopiskelua tai MAVA-
opiskelua.

» opiskelusi ei ole oppisopimuskoulutusta eikä 
kuulu työvoimakoulutuksen tai henkilöstökoulu-
tuksen piiriin.

» monimuoto-opiskellessasi kokonaisopiskeluajas-
tasi yli 60 % on lähiopetusta.

» et saa päivärahaa (esim. ansiosidonnaista päivä-
rahaa) tai TE-toimiston myöntämää tukea.

www.frank.fi 

SAKKIn jäsenenä saat jäsenetuna opiskelijakortin 
eli SAKKI-kortin. Opiskelijakorttimme on Suomen 
edullisin, ja sillä saat parhaat rahanarvoiset jäsen-
edut. Pääset hyödyntämään etuja myös opiskeli-
jaetupalvelu Frankin kautta. 
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Koodilla SAKKILAINEN saat -15 % alennusta  

Suomessa valmistetut ammattilakit

www.fredrikson.fi
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paperiliitto.fi

Elämässäsi mukana
jo opiskeluaikana.

Me valvomme etujasi
Jäsenemme saavat neuvontaa ja tukea opintoihin 
ja edunvalvontaan liittyvissä asioissa.

SAKKI toimii jäsentensä edunvalvojana koulutus- ja 
sosiaalipoliittisissa sekä muissa opiskeluun liitty-
vissä kysymyksissä. Lisäksi vaikutamme ammatil-
liseen koulutukseen ja opiskelijoiden arkeen valta-
kunnallisesti toimimalla erilaisissa hankkeissa ja 
työryhmissä.

Olemme #amistenasialla paikallisista opiskelija-
kunnista ministeriöiden kautta aina kansainvä-
liselle tasolle asti. Kansainvälisessä toiminnassa 
vaikutamme OBESSUssa sekä NSSN:ssa. OBESSU 
– the Organising Bureau of European School Stu-
dent Unions – kokoaa yhteen kansallisia toisen 

SAKKIn toiminta jaetaan 
palveluihin sekä edunvalvontaan.

asteen opiskelijajärjestöjä yli kahdestakymmenestä 
Euroopan maasta. NSSN eli Nordic School Student 
Network on verkosto Pohjoismaiden opiskelijajärjes-
töille.
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PIDÄ HUOLTA  
OIKEUKSISTASI  
TYÖELÄMÄSSÄ

 
Liity ammattiliittoon:

www.pam.fi/liity
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Kouluttautuminen on tärkeää
SAKKI tarjoaa suosittuja koulutuksia opiskelijakunnan edustajille 
ja kouluyhteisön toiminnan kehittämiseen. 

Opiskelijakuntakoulutus I
kesto: 6 tuntia
suunnattu: opiskelijakunnan hallitukselle

Koulutuksen ensimmäisessä osassa käsitellään 
opiskelijakuntatoimintaa yhdistyksen perustami-
sesta varainhankintaan, tapahtumien järjestämi-
seen, viestinnän toteuttamiseen sekä hallituksen 
toimintaan.

Opiskelijakuntakoulutus II
kesto: 6 tuntia
suunnattu: opiskelijakunnan hallitukselle ja 
vaikuttamisesta kiinnostuneille

Koulutus ei edellytä I-koulutuksen läpikäyntiä, mutta 
se on suositeltavaa. Koulutuksen toisessa osassa 
syvennytään edunvalvontaan. Osallistujat tutustu-
vat opiskelijoiden vaikuttamismahdollisuuksiin ja 
siihen, miten päätöksentekoon käytännössä vaiku-
tetaan. Koulutuksessa luodaan valmiuksia neuvotte-
lutaitoihin ja saadaan vinkkejä lehdistötiedotteen tai 
kannanoton kirjoittamiseen. Koulutuksesta saa myös 
työkaluja oppilaitosten ongelmatilanteiden sovitte-
luun ja ratkaisemiseen.

Koulutuksemme ovat aina osallistavia ja toteute-
taan keskustelun ja ryhmätöiden avulla. Kaikki 
koulutukset muokataan tilaajan toiveiden perus-
teella – muista siis mainita tarpeistasi koulutusta 
tilatessasi!
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Kilpailla voi kotimaassa Taitaja-kilpailussa sekä 
kansainvälisesti EuroSkills-, WorldSkills- ja Abilympics-kilpailuissa. 
Kysy lisää osallistumismahdollisuuksista oppilaitoksestasi. 
Lisätietoja eri kilpailuista löydät Skills Finlandin nettisivuilta.

Kasvata omaa  
osaamistasi ja 

osallistu 
ammattitaito-

kilpailuihin!

Ammattitaitokilpailuissa 
kehität omaa huippuosaamistasi, 
pääset näyttämään parhaasi sekä 
luomaan kontakteja tulevaisuuden 
työnantajiisi ja muihin 
huippuammattilaisiin.

skillsfinland.fi

Tutorkoulutus
kesto: 6 tuntia
suunnattu: tutoreille ja opiskelijakunnan 
hallitukselle

Koulutuksessa valmennetaan opiskelijoita toimi-
maan tutoreina ja käydään läpi tutortoiminnan 
perusteita sekä tavoitteita. Valmistelemme toi-
minnalle vuosikalenteria sekä suunnittelemme 
uusien opiskelijoiden ryhmäytyspäiviä ja muita 
tapahtumia oppilaitoksen sisäisen yhteisöllisyy-
den ja viihtyvyyden lisäämiseksi.
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Jatkuva haku 24/7
HAE VAIKKA HETI!

Voit olla mitä vain.
Ole sinä - TEKIJÄ!

www.ekami.fi

Meidän tapahtumissamme on hauskaa!
Tuotamme tapahtumia, joissa tarjoamme opiskelijoille mahdollisuuden oppia 
ja päästä vaikuttamaan.

Kevätpäivät järjestetään kerran vuodessa maalis–
huhtikuun aikaan. Tapahtuma sisältää niin edun-
valvontaa kuin hauskaa yhdessäoloakin. Kevätpäi-
vien ohjelma muodostuu ajankohtaisista aiheista, 
inspiraatiopuhujista, ryhmäytymisestä sekä edun-
valvontaan liittyvistä aiheista.

Opiskelijakuntapäivät järjestetään kerran vuodes-
sa. Valtakunnallisen tapahtuman ohjelma on suun-
niteltu opiskelijakuntatoimijoille sekä toiminnasta 
kiinnostuneille. Ajankohta sijoittuu syyslukukau-
delle. Osallistujat kehittävät osaamistaan, jota he 
voivat hyödyntää omassa opiskelijakunnassaan. 
Vaikka tapahtumassa on paljon asiaa, emme toki 
unohda hauskanpitoa!

Oppilaitoskiertue järjestään joka syksy. Tavoitteena 
on kiertää elo–lokakuun ajan ammattiopistoissa eri 
puolilla Suomea. Kiertueella puhutaan liiton toimin-
nasta ja tuodaan SAKKIa lähemmäs oppilaitosten 
arkea. 

SAKKI-risteily on kerran vuodessa järjestettävä 
risteily, joka seilaa Helsingistä Tallinnaan aina 
kevään lopulla. Risteilyllä juhlitaan ammattiin 
valmistuvia sekä jo horisontissa häämöttävää 
kesälomaa. Olet sitten valmistuva amis, opiskeleva 
amis, jo valmistunut amis tai amiksen kaveri, tämä 
risteily on juuri sinulle!

Tutustu tapahtumiimme 
osoitteessa sakkiry.fi /tapahtumat!



11

KIERTORADAN MERKITYKSELLISIN 
TYÖPAIKKA SINULLE.
Juuri nyt meillä on runsaasti avoimia 

työtehtäviä maapallolla.

KATSO PAIKAT lt.fi/rekry
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www.sdo.fi

Kohti hyvää 
tulevaisuutta.

31509138_Sakki_185x45.indd   1 14.1.2021   9.12

Opiskelijakuntatoiminnasta tehot irti!
SAKKI antaa parhaimman avun opiskelijakuntatoimintaan.

Lain mukaan jokaisessa oppilaitoksessa tulisi olla 
opiskelijoista koostuva opiskelijakunta. Opiskeli-
jakunnan tehtävä on edistää opiskelijoiden yhteis-
toimintaa ja vaikutusmahdollisuuksia. SAKKIn 
jäsenopiskelijakunnat saavat parhaimman avun ja 
hyödyn opiskelijakuntatoimintaan.

Miksi kannattaa olla SAKKIn 
jäsenopiskelijakunta?
Täysin maksuton opiskelijakuntajäsenyys tuo op-
pilaitoksen opiskelijoille paljon etuja. Tarjoamme 
jäsenopiskelijakunnille koulutuksia jäsenhintaan 
sekä mahdollisuuden lähettää yhden osallistujan 
maksutta SAKKIn valtakunnallisiin tapahtumiin, 
mikäli tapahtuma on hänelle ensimmäinen SAKKIn 
viikonlopputapahtuma.

Rekisteröi opiskelijakuntasi
SAKKI maksaa rekisteröitymisestä aiheutuvat kulut 
opiskelijakunnille, jotka eivät vielä ole rekisteröity-
neitä yhdistyksiä mutta haluavat sen tehdä. SAKKI 
tarjoaa opiskelijakunnille myös malliohjesäännöt, 
jotka on laadittu yhdistyslain pohjalta.

Mahdollisuus vaikuttaa 
Jäsenopiskelijakunnat vaikuttavat SAKKIn liittoko-
kouksessa, jossa päätetään muun muassa SAKKIn 
toimintasuunnitelma ja poliittinen ohjelma sekä 
valitaan hallitus seuraavalle liittokokouskaudelle. 
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OPPIMISYMPÄRISTÖNÄ  
ELÄMÄ 

AMK-tutkinnot päivä-,  
monimuoto- ja verkko-opintoina. 
Väyläopinnot Avoimessa AMKissa.

Kemi • Rovaniemi • Tornio
www.lapinamk.fi
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Hanketoiminta ja projektit
SAKKI on mukana erilaisissa hankkeissa, jotka parantavat 
ammattiin opiskelevien vaikutusmahdollisuuksia.

Liittokokouksen hyväksymä strategia, poliittinen ohjelma ja toiminta-suunnitelma 
määrittelevät hankkeiden painopisteet. Tässä on muutama esimerkki hankkeistamme.

Amisbarometri on avoin dataperiaatteeseen pe-
rustuva valtakunnallinen tutkimus. Ammatillisen 
koulutuskentän kanssa yhdessä luotu kokonaisuus 
tuottaa kattavan kokonaiskuvan kaikkien Suo-
men ammattiin opiskelevien arjesta. Esimerkiksi 
vuoden 2019 Amisbarometriin osallistui 9 584 am-
matillisen toisen asteen opiskelijaa. Tutkimuksen 
tuloksiin voi tutustua kotisivuillamme osoitteessa 
amisbarometri.fi .

Osallistu ja voi hyvin -verkostohankkeen tavoittee-
na on opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksien ja 
osallisuuden lisääminen. Hanke liittyy opetus- ja 
kulttuuriministeriön Oikeus osata -kehittämisoh-
jelmaan, jonka tarkoitus on parantaa ammatillisen 
koulutuksen laatua ja tasa-arvoa. SAKKI toimii osato-
teuttajana Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian 
koordinoimassa hankkeessa. 
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JHL on Suomen monipuolisin eri alojen ammattilaisia 

ja opiskelijoita yhdistävä ammattiliitto. 

 @jhlry ja @jhlnuoret  @jhlry  @jhlviestii

Liity jäseneksi jhl.fi/liity

185x45_sakkiry_2021_JHL.indd   1 12.2.2021   15:10:23

Kampusrauhaa on opetus- ja kulttuuriministeri-
ön rahoittama kaksivuotinen hanke, joka toteutettiin 
yhdessä Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- 
ja urheiluliitto SAKU ry:n ja Kirkkohallituksen ka
nssa vuosina 2017–2019. SAKKI ry oli vastuussa 
hankkeen toteutumisesta. Hankkeessa jalkauduttiin 
pilottioppilaitoksiin eri puolilla Suomea. Yhteistyössä 
koulutuksen järjestäjien kanssa kehitettiin 
opiskelijalähtöinen lähestymistapa, jolla voidaan 
edistää yhdenvertaista, rauhallista ja mielekästä arkea 
ammatillisessa koulutuksessa. 
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Työelämän pelisäännöt haltuun Työelämän ajokortilla ja Amisajokortilla

Työelämän pelisäännöt ovat tärkeä osa työnteon arkipäivää,
työelämään valmistuvan pitää tuntea ne.

Ammattiliitto Pro tukee siirtymää opinnoista työelämään! 
Amisajokortin kautta tutustut työnhakutaitoihin ja työelämän pelisääntöihin. 
Onko se jo sinun oppilaitoksessasi käytössä? 

Suorita Työelämän ajokortti -opintojakso vapaasti valittavina opintoina 
kokonaan verkossa. Laajuus on joko kolme tai viisi opintopistettä. 

Työelämän ajokortti sekä Amisajokortti ovat maksuttomia. 
Lue lisää www.proliitto.fi/fi/tyoelaman-ajokortti

Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto – SAKKI ry
Hakaniemenranta 1 C
00530 HELSINKI

Jäsenpalvelu
Katso jäsenpalvelumme ajankohtaiset 
yhteystiedot verkkosivuiltamme.

opiskelijakortti@sakkiry.fi 

sakkiry.fi 

facebook.com/sakkiry

twitter.com/sakkiry

instagram.com/sakkiry


