
Akava ry
Yleisesitys



Menestystä ja turvaa yhdessä
 Akava on korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö. 
 Akavaan kuuluu 36 jäsenjärjestöä, joissa on noin 611 000 jäsentä. 
 Jäsenyys Akavan jäsenjärjestössä antaa monenlaista turvaa, 

kuten työ- ja virkaehtosopimukset, neuvottelujärjestelmän, 
luottamusmiesverkoston sekä oikeudellisia palveluja ja 
urapalveluja. 

 Akava, sen jäsenjärjestöt ja neuvottelujärjestöt tekevät yhdessä 
työtä, jotta akavalaiset menestyvät ja voivat hyvin työurallaan.

 Akavan puheenjohtajana toimii Sture Fjäder.



Työelämän turvaverkko

Akava-yhteisö osallistuu 
työelämän lainsäädännön, 
työttömyys- ja 
sosiaaliturvan sekä 
eläkejärjestelmän 
valmisteluun, osana 
työelämän turvaverkkoa.



Työelämän turvaverkko
 Akava-yhteisö osallistuu työelämän lainsäädännön, työttömyys- ja 

sosiaaliturvan sekä eläkejärjestelmän valmisteluun, osana työelämän 
turvaverkkoa.
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Yhteiskunnallinen vaikuttaja kaikilla toiminta-alueillaan
 Yhteiskuntapolitiikka

 Talous- ja veropolitiikka

 Työelämäasiat

 Sosiaali- ja terveyspolitiikka

 Koulutuspolitiikka

 Työllisyyspolitiikka

 Elinkeinopolitiikka

 Järjestö- ja opiskelijatoiminta

 Vaikutusvalta perustuu asiantuntijuuteen ja tutkimukseen. 
 Akava vaikuttaa valtakunnallisella, alueellisella ja kansainvälisellä 

tasolla keskusjärjestönä ja jäsenliittojensa kautta.



Tavoitteet
 Suomi saa kasvua ja elinvoimaa työllisyydestä.
 Koulutuksen on aina oltava kannattavaa.
 Työuria pidennetään parantamalla työhyvinvointia sekä kehittämällä 

työelämää, työntekijöiden osaamista, tasa-arvoa ja panostamalla 
työvoimapalveluihin.

 Työn kannustavuutta lisätään alentamalla työhön kohdistuvia veroja.
 Julkinen talous on saatava tasapainoon ja kuntoon, kuntalaisille on 

taattava uudistuksilla hyvät palvelut siten, että henkilöstö otetaan 
mukaan uudistuksiin. Vahva kasvu ja työllisyys mahdollistavat kestävät 
julkiset palvelut.

 Suomen kilpailukyky rakentuu osaamisesta. Osaaminen ja sen jatkuva 
parantaminen on varmistettava kaikilla tasoilla. Korkeakoulujen 
laadullista ja rakenteellista kehittämistä on jatkettava.



Organisaatio Liittokokous

Hallitus PuheenjohtajistoTyövaliokunta

Innovaatiot ja kasvu -toimikunta

Osaaminen ja koulutus -toimikunta

Järjestötoimikunta

Sosiaali- ja terveyspolitiikka 
-toimikunta

Työelämä ja työllisyys -toimikunta

Akavan opiskelijoiden 
valtuuskunta

Maakuntaverkostot 



Arvot

Jäsenen asialla
Avoin yhteistyö

Aktiivinen vaikuttaja



Perustietoa akavalaisista
 Noin 611 000 jäsentä, joista 116 000 opiskelijoita, kuuluvat 36 

jäsenliittoon.
 Järjestäytyminen on tutkintopohjaista, myös ammattikunnan tai 

tehtäväaseman mukaan. 
 Yli puolet naisia
 Palkansaajista vakituinen työsuhde ja kokoaikatyö 80 prosentilla.

 Nuoret naiset usein määräaikaisessa työsuhteessa.

 Miesten kokonaisansiot keskimäärin 5 040 euroa, naisten 4 090 
euroa.
 Akavalaiset maksavat lähes puolet valtion ansiotuloverosta.



Akavan jäsenjärjestöt ja jäsenmäärät 1.1.2021



Esimerkkejä akavalaisista ammateista ja tutkinnoista
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Lähde: Akavan jäsenjärjestöjen ilmoitukset
9.2.2021

Akavalaisten työnantaja 2021



Lähde: Palkansaajakeskusjärjestöjen kustannusjako

Palkansaajien järjestäytyminen keskusjärjestöihin 2021

45%

24%

31%

  SAK (881 000)

  STTK (474 000)

  Akava (609 000)

SAK (861 000)
STTK (458 000)
Akava (611 000)
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