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Strategiakartta (laadittu 6.4.2019) 

Päämäärä (2025)
Olemme Suomen vahvin kielialan vaikuttaja.

Tavoite
Järjestön identiteetin 

vahvistaminen.

Arvot
Luotettavuus Inhimillisyys Rohkeus

Toiminta-ajatus
Yhdistämme kielialan asiantuntijat ja nostamme heitä esiin. 

Ajamme jäsentemme oikeuksia yhteiskunnassa. 

Tavoite
Orgaaninen ja kestävä 

kasvu. 

Tavoite
Edunvalvontamme 

kuuluu, näkyy ja 
vaikuttaa.



Toimintaa ohjaa strategia

Orgaaninen ja kestävä 
kasvu. 

Järjestön identiteetin 
vahvistaminen.

Edunvalvontamme 
kuuluu, 

näkyy ja vaikuttaa.

Teemat
Työntekijöiden oikeudet

Puhutaan rahasta

Olemme Suomen vahvin kielialan vaikuttaja

Tavoite TavoiteTavoite



Orgaaninen ja kestävä kasvu

Tavoite Kohderyhmät Keinot

• palkansaajat
• ammatin-

harjoittajat ja 
freet

• opiskelijat

• lisää työelämässä 
olevia jäseniä

• itsensätyöllistäjät
kokevat järjestön 
omakseen

• opiskelijat 
jäseniksi jo 
opiskeluaikanaan

• suunnitelma jäsenkasvun vahvistamiseksi
• viestintäsrategian mukainen viestintä
• profiloituminen kielialan yrittäjyyden 

asiantuntijaksi, vaikuttaminen 
itsensätyöllistäjien asemaan yhteiskunnassa.

• yhteistyö oppilaitosten ja opiskelijoiden 
kanssa 



Järjestön (ja jäsenten) identiteetin vahvistaminen

Tavoite Kohderyhmät Keinot

• jäsenet
• potentiaaliset 

jäsenet
• aktiivien 

joukkomme

• Olemme 
houkutteleva yhteisö:  
jäsenemme ovat 
ylpeitä 
jäsenyydestään

• Jäsenyytemme 
vahvistaa 
kieliasiantuntija-
identiteettiä

• ydinviestejä: kieliasiantuntijoiden 
ammattitaidon merkitys ja arvo 
yhteiskunnallemme

• jäsentilaisuuksia ja ammattia tukevaa 
koulutusta

• Kiekaus-lehti paperiversiona ja verkossa
• apurahat ammatilliseen kehittymiseen ja 

opinnäytetöihin



Edunvalvontamme 
kuuluu, näkyy ja vaikuttaa

Tavoite Työkaluja

• Jäsenkunnan työelämän parantaminen työnteon 
muodosta ja työnantajasektorista riippumatta

• Työn hinta ja työnteon arvo vaikuttamistyön 
kärkiteemoiksi

• Kerromme kiinnostavasti toiminnastamme  ja 
kieliasiantuntijoista

Työkaluiksi: 
• edunvalvonnan tavoitteet -suunnitelma
• vaikuttamisen vuosikello
• viestintäsuunnitelma
• mielipidekirjoitukset
• kannanotot
• jäsenille kohdistetut kirjoitukset
• päättäjien ja virkamiesten tapaamiset



Edunvalvontamme 
kuuluu, näkyy ja vaikuttaa

Tavoite Keinoja

• Kilpailutukset kohtelevat kieliasiantuntijoita 
paremmin, eivätkä kurita työelämää.

• Edistämme hyvän ja reilun paikallisen sopimisen 
kulttuuria.

• Kieliasiantuntijoille tärkeät hallitusohjelman 
kirjaukset toteutuvat

• Asioimistulkkaukseen laaditaan kansallinen suositus

• Keskustelemme kilpailuttavien tahojen kanssa, 
vaikutamme näiden näkemyksiin ja tarjoamme 
niille opastusta (kilpailutusopas kunnille).

• Vahvistamme luottamusvaltuutettujen valintaa 
kielipalvelualalla.

• Yhteistyö Akavan Erityisalojen kanssa



Edunvalvontamme 
kuuluu, näkyy ja vaikuttaa

Tavoite Keinoja

• Nostamme kieliasiantuntijoiden osaamista esille

• Mahdollisuudet jatkuvaan oppimiseen ja 
osaamisen kehittämiseen asiantuntijatyössä 
paranevat

• Vaikuttamistyö yhä vahvemmin edelleen tutkittuun 
tietoon

• Tuomme esiin koulutusalamme ja ammattien 
yhteiskunnallista merkitystä (esim. Olen 
humanisti –kampanja) 

• Kerromme miten monipuolista kieliasiantuntijuus 

on.
• Olemme linkki työelämän ja alamme 

korkeakoulutuksen välillä

• Keräämme ja tuotamme tietoa, myös 
yhteistyössä Akavan Erityisalojen kanssa
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