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TOIMINTASUUNNITELMA 2022-2023

Toimintasuunnitelma tukee SAKKIn strategian 2020 - 2024 tavoitteiden toteutumista.

Strategian missiolle sekä kolmelle tavoitteelle on jokaiselle luotu oma tunniste joiden

avulla toimintasuunnitelman kohdat on jaettu kunkin strategisen tavoitteen alle.

Strategian missio:

● Me olemme kaikkien Suomen amisten suurin yhteisö.

● SAKKI on rikas, rakas ja rohkea.

Strategian tavoitteet:

● vaikuttaminen = #amistenasialla

● yhteisöllisyys = #meamikset

● arvostus = #ylpeäamis
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JÄSENYYS, HALLINTO, TALOUS & VIESTINTÄ

SAKKIn jäseneksi liittyminen on sujuvaa sekä SAKKIn tarjoamat jäsenpalvelut ovat laadukkaita.

Digitaalista opiskelijakorttia, SAKKIn jäsenetuja sekä jäseneksi liittymistä kehitetään jatkuvasti

saadun palautteen ja seurannan pohjalta vastaamaan opiskelijoiden tarpeita. Huomioimme

toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset ja uudistamme jäsenyyden palveluita muutoksen

mukana. Luomme opiskelijoille yhteyden työelämään varmistamalla, että ammattiliiton

opiskelijajäseneksi liittyminen SAKKIn kautta on vaivatonta.

SAKKIn talous on vakaalla pohjalla, sekä hallinnon prosessit ovat läpinäkyviä ja demokraattisia.

Kehitämme toimintakäytäntöjä, joiden avulla hallinto toimii sujuvasti ja kustannustehokkaasti.

SAKKIn hankinnat kilpailutetaan ja niissä noudatetaan eettistä ohjesääntöä.

Hyödynnämme aikaisempien hankkeiden tuloksia jalkauttamalla hankkeissa tuotettua

materiaalia oppilaitosten käyttöön. Kartoitamme aktiivisesti eri yhteistyötahoja ja haemme

hankerahoitusta. Hallitus linjaa hankekumppanuuksista pääsihteerin esityksestä. SAKKIn

hankeprosessi on läpinäkyvä ja selkeä kaikille toimijoille.

SAKKIn viestintä on selkokielistä ja läpileikkaa kaikessa SAKKIn toiminnassa. Viestinnän

saavutettavuutta, sekä tavoittavuutta seurataan ja kehitetään seurannasta saatujen tuloksien

avulla. SAKKI viestii tarpeet edellä ja eri kohderyhmät huomioiden. SAKKIn hallitus hyväksyy

vuosittain viestintäsuunnitelman, jota tarkastellaan hallituksen kokouksessa puolivuosittain.

Kartoitetaan tarvetta uusille sähköisille viestintäkanaville sekä alustoille, esimerkiksi

koulutusten, hallitustoiminnan tai tapahtumien yhteydessä. SAKKIn uusi visuaalinen ilme

jalkautetaan niin, että se on tuttu ja tunnistettava jäsenille ja sidosryhmille.

1. Otetaan käyttöön uusi jäsenyysmuoto kevään 2023 aikana.

Strategian missio: #meamikset

2. Siirrytään käyttämään uutta jäsenrekisteriä vuoden 2023 alkupuolella.

Strategian missio: #meamikset
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3. Kehitetään yhteisöjäsenyyttä molempia hyödyttävään suuntaan.

Strategina missio: #amistenasialla

EDUNVALVONTA & KANSAINVÄLISYYS

SAKKIn edunvalvonnan päätavoitteena on puolustaa ammattiin opiskelevien oikeutta saada

laadukasta koulutusta ja edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja toimeentuloa. SAKKI tuntee ja

tukee paikallistason toimijoita edunvalvontatyössään. SAKKIn tavoite on kehittää ammatillisen

koulutuksen arvostusta ja näkyvyyttä. SAKKI edistää edunvalvontatavoitteitaan monipuolisesti

eri kanavia hyödyntäen. Edunvalvontatyötä tehdään SAKKIn poliittisten linjojen mukaisesti.

SAKKI tukee opiskelijoiden työelämätietoutta ja työllistymisen valmiuksia yhdessä

ammattiyhdistysten kanssa. SAKKI pyrkii viestimään jäsenistölleen tärkeistä työelämään

liittyvistä ajankohtaisista teemoista.

SAKKI tuottaa kattavaa sekä tieteellisesti, että yhteiskunnallisesti arvokasta tutkimustietoa

ammattiin opiskelevien hyvinvoinnin seuraamiseksi ja oppilaitosten nykytilan arvioimiseksi

Amisbarometri-tutkimuksen kautta. Amisbarometria ja muuta tutkimustietoa hyödynnetään

SAKKIn edunvalvonnassa.

SAKKI vahvistaa ammattiin opiskelevien fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia vaikuttamalla

hyvinvointialueiden vastuulla olevan opiskeluhuollon järjestämiseen samalla edistäen

opiskelijoiden mahdollisuuksia osallistua hyvinvointialueiden suunnitteluun. SAKKI tekee

muiden järjestöjen ja toimijoiden kanssa yhteistyötä opiskelijoiden hyvinvoinnin

parantamiseksi esimerkiksi hankkeiden kautta.

SAKKIn kansainvälinen toiminta edistää liiton edunvalvontatavoitteiden toteuttamista

kansainvälisesti. SAKKIn hallitus valitsee keskuudestaan kansainvälisyysvastaavan.

1. SAKKI tekee vaikuttamistyötä eduskuntavaaleja 2023 varten
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Strategian tavoite: #amistenasialla

2. SAKKI vaikuttaa opiskeluhuollon järjestämiseen ja opiskelijoiden osallisuuteen

hyvinvointialueilla

Strategian tavoite: #amistenasialla

Edunvalvonnan kärkiteemat

1. Oppivelvollisuuden pidentämisen ja maksuttoman toisen asteen toteutuksen seuranta ja

kehittäminen sekä pyrkii edistämään opintotuen riittävyyden

2. Jatkuva oppiminen sekä jatko-opintovalmiudet -ja kelpoisuus

3. Aktiivisen kansalaisuuden vahvistaminen.

4. Ammatillisessa koulutuksessa tarjotaan riittävästi laadukasta sekä saavutettavaa

opetusta ja ohjausta yhdenvertaisesti koko maassa

5. Yhteisöllisen ja yksilöllisen opiskeluhuollon riittävyyden ja laadun turvaaminen esim.

terapiatakuun toteutuminen

6. Ammattiin opiskelevien fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin vahvistaminen
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JÄRJESTÖ, KOULUTUS & TAPAHTUMAT

SAKKI järjestää vuosittain valtakunnallisia, laadukkaita opiskelijatapahtumia, kuten

opiskelijakuntapäivät, kevätpäivät ja SAKKI-risteilyn. Tapahtumista kerätään aktiivisesti

palautetta ja kehitetään saadun palautteen perusteella.

Syksyisin SAKKI järjestää laajan ja kattavan oppilaitoskiertueen, joka kiertää ympäri Suomea.

Kiertueen tavoitteena on hankkia uusia jäseniä sekä tehdä SAKKIa tunnetuksi opiskelijoille

sekä oppilaitosten henkilökunnalle.

SAKKI on aktiivisesti yhteydessä opiskelijakuntiin ja tukee jäsenopiskelijakuntien

toimintaa muun muassa tarjoamalla koulutuksia opiskelijakuntatoiminnasta sekä

vaikuttamisesta oppilaitoksessa. SAKKI tarjoaa materiaaleja, joita opiskelijakunnat

voivat hyödyntää omassa toiminnassaan.

SAKKI viestii opiskelijakunnille sähköisesti postituslistan kautta. SAKKI tukee

opiskelijakuntien puheenjohtajia puheenjohtajistoverkoston avulla. SAKKI järjestää

muita tavoitteita tukien ajankohtaistilaisuuksia ja koulutusta opiskelijatoiminnan

koordinaattoreille.

SAKKI toteuttaa jäsenistölle ja opiskelijakunnille kohdistetun kyselyn, jonka perusteella

kartoitetaan kohderyhmän toiveita SAKKIn koulutustarjonnan suhteen. SAKKI uudistaa

nykyisten koulutusten sisältöjä, ja kehittää uusia koulutuskokonaisuuksia, joiden avulla

edistetään esimerkiksi oppilaitosyhteisöjen yhdenvertaisuutta.

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

luomaan sitä oppilaitoksiin. Oppilaitosten kontaktoinnin jälkeen lähetetään

opiskelijakunnan hallituksen perustamiseen liittyvä infopaketti ja lähdetään

rakentamaan oppilaitoksen kanssa toimintaa. SAKKIn kaikessa toiminnassa

noudatetaan yhdenvertaisuussuunnitelmaa sekä turvallisemman tilan periaatteita.
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1. SAKKIn 35-vuotis juhlavuosi näkyy SAKKIn viestinnässä syksyn 2022 aikana.

Strategian missio: #ylpeästiamis

2. Järjestetään SAKKI-päiviä uudella konseptilla.

Strategian tavoite: #meamikset

3. Kehitetään edukaattoritoimintaa, sekä hyödynnetään edukaattoreita koulutuksissa ja

SAKKI-päivien järjestämisessä.

Strategian tavoite: #meamikset

4. Monipuolistetaan SAKKIn koulutustarjontaa. Kehitetään olemassa olevia tapahtumia

ja luodaan yhdenvertaisuuskoulutus opiskelijakunnille.

Strategian tavoite: #meamikset

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

Tubesankarit-toiminnan.

Strategian tavoite: #ylpeästiamis
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HALLITUS & AKTIIVIT & ALUMNIT

SAKKIn hallitus tuntee strategisen asemansa liitossa ja hallituksen jäsenillä on selkeät

kanavat ohjata ja osallistua liiton toimintaan. Kommunikointi hallituksen ja toimiston välillä

on selkeää, jotta kaikki ovat tietoisia toistensa työtehtävistä. SAKKIn hallituksen

ryhmäytymiseen ja perehdytykseen varataan aikaa ja panostetaan hallituskauden alussa,

sekä läpi hallituskauden.

SAKKIn hallituksen työskentely on läpinäkyvää ja helposti ymmärrettävää. Hallituksen

jäsenet tunnetaan SAKKIn jäsenistön keskuudessa sekä yhteiskunnallisina vaikuttajina ja

amisten äänenä. Hallituslaiset viestii sosiaalisen median kanavissa sekä osallistuu mukaan

ajankohtaiseen keskusteluun.

SAKKIn toiminta on avointa ja helposti lähestyttävää. Kaikilla SAKKIn toiminnasta

kiinnostuneilla on yhtäläiset mahdollisuudet lähteä mukaan toimintaan ja hakeutua

hallitukseen. SAKKIn toiminta mahdollistetaan myös perheellisille.

SAKKIn alumnit ryn toiminnan käynnistymistä tuetaan. Alumneille viestitään SAKKIn

ajankohtaisista asioista SAKKIn alumnit ryn sekä avoimen Facebook-ryhmän avulla. SAKKIn

alumneja hyödynnetään mm. kouluttajina SAKKIn tapahtumilla ja tilaisuuksissa. SAKKIn

hallitus valitsee keskuudestaan alumnivastaavan, joka pitää yhteyttä SAKKIn Alumnit ry:n ja

SAKKIn hallituksen sekä toimiston välillä.
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1. Kehitetään SAKKIn puheenjohtajistoverkoston toimintaa ja järjestetään

opiskelijakuntien puheenjohtajille koulutuspäivä.

Strategian tavoite: #meamikset

2. Kartoitetaan uusia mahdollisuuksia opiskelijakuntien kummitoimintaan ja pilotoidaan

niitä.

Strategian tavoite: #meamikset

3. SAKKI käynnistää toiminnan alumniyhdistyksen kanssa ja edistää yhteistyön muotoja

alumnien kanssa.

Strategian tavoite: #meamikset


