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Agronomiliiton toimintasuunnitelma vuodelle 2022 

STRATEGIA 2024 Toimintaamme Agronomiliitossa ohjaavat liiton säännöt, valtuuston 
vahvistamat periaatteet ja toiminnan painopisteet sekä jäsenryhmäkohtaiset 
jäsenlupaukset, joista keskeisimmät on kirjattu toimintasuunnitelman sisään. 
Päivitetyn strategiamme keskeiset kohdat ovat: 

Yhteinen visiomme Hyvinvoivat ja menestyvät jäsenet 

Toiminta-ajatuksemme Ammattijärjestönä valvomme ja edistämme jäsentemme 
yleisiä ja yhteisiä taloudellisia, koulutuksellisia, 
yhteiskunnallisia ja ammatillisia etuja, kohotamme 
edustamiemme ryhmien arvostusta sekä edistämme 
jäsentemme yhteenkuuluvuutta.  

Turvaa työhön ja iloa elämään. 

Arvomme Avoimuus Oikeudenmukaisuus 
Vastuullisuus Yhteistyökykyisyys 

Jäsenlupauksemme Olemme jäsenten tukena muuttuvassa työelämässä. 
Kehitämme reilumpaa työelämää. 
Edistämme alamme arvostusta ja kestävää kehitystä 
sekä jäsentemme menestystä työmarkkinoilla.  
Mahdollistamme jäsentemme yhteisöllisyyttä ja 
verkostoitumista.  

Agronomiliiton toiminnan painopisteet strategiakaudella 2021–2024 
ovat: 

Panostamme koulutus-, tapahtuma- ja 
palvelutoiminnassamme ajankohtaisiin ilmiöihin. 

Lisäämme jäsentemme tietoisuutta työelämän 
pelisäännöistä.  
Pyrimme lisäämään luottamusmiesjäsenten ja 
työsuojeluvaltuutettujen lukumäärää.  
Tiivistämme yhteistyötä sidosryhmiemme ja 
jäsentemme kanssa yhteiskunnallisen 
vaikuttamisen tehostamiseksi. 
Osallistumme aktiivisesti yhteiskunnalliseen 
keskusteluun.  

Edistämme jäsentemme mahdollisuuksia 
verkostoitumiseen. 

KESKEISTÄ 2022 Agronomiliitto täyttää toimintavuonna 125 vuotta ja juhlii etupäässä työn 
merkeissä. Agronomiliiton tärkeä tehtävä on liiton jäsenten hyvinvoinnista 
huolehtiminen keväällä 2021 päivitetyn strategiamme mukaisesti. Jäsen-
kuntamme työllisyystilanne heikkeni koronapandemian aikana, mutta 
kehityssuunta on jälleen muuttumassa parempaan, kun talouden 
elvytystoimet nostavat talouskasvua myös Suomessa. Jäsenpalveluiden tarve 
säilynee ennallaan tulevana vuonna. 
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Kokoamme kattavasti liittomme maatalous-, elintarvike-, ravitsemus-, 
kuluttaja- ja ympäristötieteitä sekä muita näitä aloja läheisesti sivuavia 
tieteenaloja opiskelevat tai näiden alojen ylemmän korkeakoulututkinnon 
suorittaneet. Edistämme luonnonvara-, ruoka-, biotalous- sekä ravitsemus-
aloilla terveyden edistämisen ja sairauksien hoidon parissa toimivan 
jäsenkuntamme kattavaa järjestäytymistä panostamalla vahvasti opiskelija-
jäsenhankintaan ja vahvistamme jäsenpitoa. Teemme yhteistyötä muiden 
järjestöjen kanssa. Viestintästrategian mukaisesti lisäämme liittomme 
näkyvyyttä tuoden esille Agronomiliiton toimintaa jäsenistölle, mutta myös 
laajemmin yhteiskunnassa. Toimintamme esilletuonnin tulee olla avointa ja 
tarkoituksenmukaista.   
 
Voimassa olevat työehtosopimusneuvottelut käydään vuodenvaihteen 
molemmin puolin ja ne saataneen päätökseen kevään aikana. Viime TES-
kierroksesta poiketen paikallisen sopimisen vaatimukset ovat aiempaa 
voimakkaampia ja mm. Teknologia- ja Metsäteollisuus ovat ilmoittaneet, että 
ne eivät tee enää perinteisiä keskitettyjä sopimuksia. Agronomiliiton jäsen-
kunnasta on näillä sektoreilla vain hyvin vähän jäseniä, mutta on selvää, että 
nämä ilmoitukset tulevat vaikuttamaan tuleviin neuvotteluihin tavalla, joka ei 
ole vielä kenellekään tässä vaiheessa selvää. Kuntapuolella käydään tällä 
kertaa TES-neuvottelut viimeistä kertaa nykyrakenteella, kun hyvinvointi-
alueilla tullaan tekemään omat sopimukset vuodesta 2023 alkaen. Työ-
ehdoista sovitaan jatkossakin työrauhan takaamiseksi eri aloilla ja nämä 
neuvottelut tarvitsevat ammattitaitoiset neuvottelijat myös jatkossa. 
Varaudumme riittävällä tavalla sopimustoiminnan muutoksiin, työelämän 
lainsäädäntöhankkeisiin sekä erilaisiin rakenteellisiin uudistuksiin, kuten 
SOTE ja valtionhallinnon uudistukset. 

 
Suomalaisen ruoka-alan tulevaisuus yhdessä työmarkkinatoiminnan kanssa 
on Agronomiliiton toiminnan ydinaluetta. Koronaepidemia toi ajankohtaisiksi 
mm. huoltovarmuudelliset seikat, mutta kasvussa on ollut lisäarvotuotteiden 
valmistus sekä elintarvikevientiin panostaminen. Myös ilmastoteemat ovat 
nousevia trendejä ravitsevan ruoan ohella. Menestyminen tässä on perus-
edellytys koko jäsenkunnan, opiskelijoiden, palkansaajien/työttömien sekä 
viljelijöiden ja muiden yrittäjien hyvinvoinnille. Toimimme ratkaisuhakuisesti ja 
yhteistyöhaluisesti näiden teemojen parissa. Agronomiliitto laati syksyllä 2021 
yhdessä Akavan kanssa Akavan Ruokaohjelman, jonka teemoja nostetaan 
toiminnassamme esiin tulevana vuonna. Ruokaohjelmassa haetaan ratkaisuja 
suomalaisen ruokasektorin kasvulle, innovaatioille ja näkyvyydelle. Jatkamme 
vahvaa työtä alamme tutkimus- ja koulutustoiminnan resurssien turvaamiseksi 
yhteistyössä yliopistojen ja Opetushallituksen sekä opetus- ja kulttuuri-
ministeriön kanssa. 

 
Vuosi 2022 on Agronomiliiton valtuuston toinen vuosi vuonna 2024 
päättyvänä valtuustokautena. 
 
Agronomitalon historian mittavin remontti käynnistyi lokakuussa 2021 ja se 
kestää syyskuun loppuun 2022 saakka. Hankkeessa uusitaan mm. talon 
vesikatto, rakennetaan ullakolle vuokrattavaa toimistotilaa sekä uusitaan 
talotekniikkaa laajasti. Hanke työllistää mittavasti etenkin toiminnanjohtajaa ja 
taloussihteeriä ja aiheuttaa ajoittain mm. meluhaittaa talossa oleville 
vuokralaisille ja Agronomiliiton toimistolle. Käytännössä Agronomiliiton 
toimisto on tiettyjen vaiheiden aikana etätöissä, jotta hyvä työskentelytapa 
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voidaan säilyttää. Kiinteän omaisuuden hoitaminen vaatii välillä panostuksia, 
jotta omaisuuden arvo säilyy ja kehittyy positiivisesti sekä mahdollistaa 
omaisuuden tuoton käyttämisen jäsenistön hyväksi myös jatkossa. 

 
 
EDUNVALVONTA JA JÄSENPALVELUT JÄSENTEN PARHAAKSI 
 

Jäsentemme etujen mukainen toiminta ja tuloksellinen edunvalvonta on 
avaintehtävämme, jonka ympärille muu toiminta rakentuu. Liiton edun-
valvonnan keskiössä ovat työmarkkina-, koulutus-, elinkeino- ja yhteiskunta-
poliittinen vaikuttaminen. 

 
Neuvottelutoimintaa teemme yhteistyössä JUKOn ja YTN:n kanssa, ja tulevan 
talven työmarkkinakierros ja siihen liittyvä tiivis yhteistyö mm. 
työtaisteluvalmiuden kasvattamisessa ja viestinnässä eri tahojen kanssa on 
huomiomme keskiössä. Osallistumme Akavan koordinoimaan edunvalvonta- 
ja vaikuttamistyöhön toimimalla asiantuntijoina työryhmissä ja toimielimissä. 
Keskusjärjestön rooli korostuu erityisesti työelämään liittyvässä lainsäädäntö-
työssä. Omien edustuspaikkojen lisäksi aktiivinen yhteistyö muiden akava-
laisten liittojen kanssa, erityisesti Vakava ry:ssä, on tärkeää ja antaa liitolle 
vaikuttavuutta Akava-yhteisössä. Teemme yhteistyötä myös muiden 
työntekijäliittojen kanssa. 

 
Neuvonnalla on oma TES, jossa Agronomiliitto on neuvotteluosapuoli. Nämä 
neuvonta-alan työehtosopimusneuvottelut käydään yhdessä alan muiden 
työntekijäliittojen ja työnantajien kanssa. Runkosopimuksessa ovat mukana 
palkansaajajärjestöt Agronomiliitto, Ammattiliitto Pro, JHL ja Jyty sekä 
työantajajärjestö Palvelualojen työnantajat Palta ry. 
 
Toimimme tarpeen mukaan myös muissa toimielimissä, joissa voimme 
edistää jäsentemme menestystä työelämässä ja yhteiskunnassa. 
 
Liittona edistämme hyvää työelämää myös suoraan jäsentemme tukemisen ja 
koulutuksen kautta, esimerkiksi osallistumalla esimies- ja johtamistyön 
kehittämiseen ja huolehtimalla luottamusmiesten koulutuksesta. Kannus-
tamme jäseniämme pitämään huolta itsestään ja toisistaan. Lisäksi luomme ja 
ylläpidämme sellaisia yhteyksiä, joiden avulla voimme edistää jäsentemme 
asiaa. Pidämme aktiivisesti yhteyttä jäsenistöön, luottamusmiehiin ja työn-
antajiin kentän tarpeiden tunnistamiseksi ja edunvalvonnan kehittämiseksi. 
Järjestämme henkilöstön edustajina toimiville liiton jäsenille 
verkostoitumistapaamisen vuoden aikana. 

 
Vuosittain tekemästämme työmarkkinatutkimuksesta nousevat epäkohdat ja 
muut huomiot taustoittavat ja tukevat tekemäämme edunvalvontatyötä. 
Kyselyn palkkatiedot ovat pohjana palkkaneuvonnallemme. Lisäksi 
toteutamme Osaamisselvityksen kartoittaaksemme jäsenistön osaamisalueita 
sekä tulevaisuuden osaamistarpeita, mihin tekijöihin tarvitaan koulutusta sekä 
mitkä ovat esteet ammatilliselle kehittymiselle. Osallistumme Akava-yhteisön 
tekemään tutkimustyöhön. 

 
Jäsenpalveluiden ja -eduista saadun palautteen perusteella kehitämme 
jäsenpalveluita ja palveluprosesseja jäsenistön tarpeisiin sopiviksi. Jäsenten 



        
TOIMINTASUUNNITELMA 2022     4 (11) 
Valtuuston hyväksymä 27.11.2021  
 

IP    3.12.2021 
 
 

  

arvostamat jäsenpalvelut ja -edut parantavat jäsenpitoa ja auttavat 
jäsenhankintaa.  
 
Kokonaisuudessaan tavoittelemme jäsenten tyytyväisyyttä ja menestystä 
työelämässä sekä yksilöllisten jäsenpalveluiden että laaja-alaisen edun-
valvonnan kautta. Tuomme jäsenpalveluita ja edunvalvontatyötä esille 
monikanavaisesti. Tuemme paitsi yksittäisiä jäseniä heidän tilanteissaan, 
myös työpaikoilla toimivia henkilöstön edustajia, ja kannustamme jäsenistöä 
mukaan liiton ja sidosryhmien toimintaan. Olemme mukana Akavan 
Työhyvinvoinnilla työllisyyttä -hankkeessa kehittämässä parempaa 
työelämää. Tunnistamme työelämän kehitystarpeita ja viemme niitä eteenpäin 
osana akavalaista yhteistyötä. 
 

Yksityissektori Yksityinen sektori on Agronomiliiton palkansaajasektoreista suurin. Valvomme 
(1701/ed. v. 1636 jäsentä) yksityisen sektorin etuja yksityissektorin neuvottelukunnan kanssa. 

Huomioimme yksityissektorin tarpeet liiton toiminnassa. 
 

Yksityissektorin jäsenkunnasta merkittävä osa työskentelee elintarvikealalla ja 
muilla työehtosopimuksettomilla aloilla. Edistämme elintarvikealan järjestäy-
tymistä YTN:n elintarvikealan edunvalvonnan kautta. 
 
Elintarvikealalla edelleen ajankohtaista on ylempien toimihenkilöiden henkilö-
edustusten lisääminen talokohtaisten luottamusmiessopimusten tai 
laajempien kollektiivisopimusten kautta. Samoin pitkän aikavälin tavoitteena 
on sitovien palkkaratkaisujen edistäminen ylemmille toimihenkilöille. 
Edunvalvontatyötä voidaan edistää tekemällä yritysyhteistyötä ja yhteistyötä 
ETL:n kanssa. Huolehdimme osana YTN-yhteistyötä myös muiden 
työehtosopimuksettomien alojen järjestäytymisen edistämisestä sekä 
työehtosopimusten piirissä olevien jäsentemme kollektiivisesta edun-
valvonnasta. Työehtosopimukset päättyvät yksityisellä puolella 
vuodenvaihteen 2021–2022 molemmin puolin ja uuden sopimukset 
saataneen neuvoteltua kevättalveen 2022 mennessä. 

 
Neuvontasektori Neuvonta-alan runkosopimus on voimassa 31.1.2022 saakka.  
(197/196 jäsentä) Uusia neuvotteluja käydään syksystä 2021 lähtien ja ne saataneen 

päätökseen kevään 2022 aikana. Kuuntelemme kentän toiveita neuvonnan 
neuvottelukunnan ja alan henkilöstöedustajien kautta. Muodostamme 
tavoitteita yhdessä ja lisäämme vuorovaikutusta. Neuvonnan neuvottelukunta 
ja muut neuvonta-alan liitot laativat runkosopimukseen työehtosopimus-
tavoitteet. Työskentelemme tiiviissä yhteistyössä muiden neuvonta-alan 
työntekijäliittojen kanssa työehtosopimusneuvottelujen läpiviennissä. 
Työmarkkinakierroksen lisäksi tulevana vuonna pidetään alan toimijoihin 
säännöllisesti yhteyttä neuvonnan neuvottelukunnan kautta sekä vapaa-
muotoisella yhteydenpidolla sopimusosapuolten edustajiin. Selvitämme 
yhteistyön kehitystarpeita ja ylläpidämme hyväksi havaittua toimintaa. Lisäksi 
mahdollistamme edelleen luottamusmiesten kouluttautumisen, ja tuemme 
luottamusmiehiä ja jäsenistöä työelämän ongelmatilanteissa. 

 
Valtiosektori  Valtionhallinnossa jatkuu rakenteiden ja toimintatapojen uudistaminen, myös 
(611/609 jäsentä) aluehallinnon uudistaminen jatkuu ja sen kytkentä hyvinvointialueisiin on 

valmistelussa. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla monipaikkainen 
työ on jo arkipäivää, ja painopisteenä on edelleen palvelujen digitalisointi. 
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Seuraamme valtionhallinnon uudistusten toimeenpanoa ja vaikutamme 
päätöksiin niin, että henkilöstön asema turvataan muutoksissa. 
 
Voimassa oleva valtion virka- ja työehtosopimus (VES) päättyy 28.2.2022.  
 
Toimitamme kaikille valtiosektorilla työskenteleville akavalaisten liittojen 
sähköisen Keppi ja Porkkana -tiedotuslehden. Lisäämme työpaikkakohtaisten 
tilaisuuksien järjestämistä ja pidämme yhteyttä jäsenkuntaamme 
ajankohtaisista asioista.  

 
Kuntasektori Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksen toteutus jatkuu edelleen ja 
(380/352 jäsentä) vaikuttaa suoraan tai välillisesti koko kuntasektorilla työskentelevään jäsenis-

töömme. Seuraamme tilannetta ja tuomme aktiivisesti esille jäsenistöllemme 
tärkeitä näkökulmia tiiviissä yhteistyössä erityisesti Vakavan liittojen kanssa. 
Kiinnitämme erityistä huomioita henkilöstön aseman ja oikeuksien turvaa-
miseen, kun työehtosopimusjärjestelmä muuttuu hyvinvointialueiden tullessa 
1.1.2023. 

 
Jatkamme toimia ravitsemusterapeuttien ja –suunnittelijoiden työn 
tukemiseksi sekä työn arvostuksen ja näkyvyyden lisäämiseksi erityisesti 
osana sote-valmistelua. Pyrimme kiinnittämään niihin toimiin huomiota, joilla 
ravitsemusterapeuttien määrää lisätään. Agronomiliiton oma sote-verkosto 
tukee Akavan maakunnallisissa sote-verkostoissa toimivia jäseniä. Kerromme 
ajankohtaisista edunvalvonnallisista asioista omissa webinaareissamme sekä 
RTY:n tilaisuuksissa. 
 
Voimassa oleva kunnallinen virka- ja työehtosopimus päättyy 28.2.2022, 
hyvinvointialueiden työehtosopimus tulee käyttöön 1.1.2023. 
 
Toimitamme kaikille kunnan yleisen virka- ja työehtosopimuksen ja teknisten 
sopimuksen piirissä työskenteleville jäsenille akavalaisten liittojen sähköisen 
Kuntatiimi-tiedotuslehden. Pidämme yhteyttä jäsenkuntaamme 
ajankohtaisissa edunvalvonnallisissa asioissa.  

 
Yliopistosektori Yliopistoissa työskentelevien jäsentemme osalta erityisesti määräaikaisten 
(199/177 jäsentä)  työsuhteiden perusteet ja palkkauksen kehittyminen ovat seurattavia asioita 

työehtojen osalta. Kasvava opiskelijamäärä ja etäopetuksen lisääntyminen 
lisäävät yliopistoissa työskentelevien työmäärää ja riittävien resurssien 
turvaaminen on keskeisellä sijalla edunvalvonnassamme. 

 
  Yliopistojen työehtosopimus on voimassa 31.3.2022 asti. 
   

Toimitamme kaikille yliopistosektorilla työskenteleville jäsenille akavalaisten 
liittojen sähköisen Yliote-tiedotuslehden. Pidämme yhteyttä jäsenkuntaamme 
ajankohtaisissa edunvalvonnallisissa asioissa. 

 
Koulutus- ja työvoimapolitiikka 
 

Haluamme varmistaa ruoka- ja biotalousalan vahvan, kattavan ja toiminta-
kykyisen koulutus- ja tutkimusverkoston kehittymisen sellaiseksi, että alan 
osaaminen turvataan. Edistämme myös koulutuksen vetovoimaisuuden 
säilymistä kaikilla koulutusasteilla. 
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Toimimme Akavan osaaminen ja koulutus -toimikunnassa aktiivisesti sekä 
teemme säännöllistä yhteistyötä akavalaisten koulutuspoliittisten toimijoiden 
kanssa. Osallistumme aktiivisesti koulutuksen suunnitteluun ja kehittämiseen 
toimimalla Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen yhteisissä 
osaamisen ennakointifoorumeissa. Alojemme tiedekuntiin ja koulutusohjelmiin 
pidämme yhteyttä mm. keskinäisissä tapaamisissa sekä eri yhteistyöelimissä. 

 
Seuraamme tiedepolitiikassa tapahtuvia muutoksia ja tuomme esille niiden 
vaikutuksia alamme tutkimusrahoitukseen. Edistämme alojemme 
tiedeyhteisön, opetuksen ja yritysten yhteistyön kehittymistä. 

 
 Työvoimapolitiikkaa seuraamme muun muassa Akavan työelämä- ja 

työllisyyspoliittisen toimikunnan sekä Erityiskoulutettujen työttömyyskassan 
(Erkon) hallitustyöskentelyn kautta. Seuraamme tiiviisti eri uudistusten 
vaikutuksia omassa jäsenkentässämme yhdessä muiden akavalaisten liittojen 
kanssa. 

 
Opetusala Opetusalan oman rahaston kautta tuemme opetusalalla toimivien  
(192/193 jäsentä) jäsentemme omaehtoista ammatillista kehittymistä osana liiton koulutus-

stipendijärjestelmää. Opettajavaliokunta järjestää opetusalalla toimiville 
jäsenille mahdollisuuden verkostoitumiseen.   

 
Opiskelijat Opiskelijaedunvalvonnassa jatkamme koulutusuudistusten (kandi- ja  
(1070/1123 jäsentä)  maisteriohjelmat) tuomien muutosten seuraamista ja tarpeen vaatiessa 

pyrimme vaikuttamaan opetuksen tason ja opetusresurssien turvaamiseen. 
 

Opiskelijatoiminnassa painotamme työelämätietoutta ja opiskelijoiden 
verkostoitumisen tukemista yli koulutusalojen. Järjestämme opiskelijoille 
mahdollisuuksia tutustua alan työelämään erilaisten tilaisuuksien ja 
palvelujemme kautta. Viestimme opiskelijoille aktiivisesti jäsenyhdistysten 
toiminnasta. Jatkamme opiskelijatoiminnassa vahvaa ainejärjestö- sekä 
tuutoriyhteistyötä. 
 

 Edistämme opiskelijoiden asumis- sekä liikunta- ja kulttuurimahdollisuuksia 
Viikin kampuksella. 

 
Vastavalmistuneet  Järjestämme vastavalmistuneiden juhlan sekä jaamme gradustipendin 
(260/250 jäsentä)  jokaiselle opintonsa päättäneelle opiskelijajäsenenä olleelle vastavalmis-

tuneelle jäsenellemme. Kannustamme vastavalmistuneita verkostoitumaan ja 
lähtemään mukaan liiton sekä jäsenyhdistysten toimintaan. 

 
 Valmistumisen jälkeen työttömäksi jäävien järjestäytymistä tuemme erityisillä 

jäsenmaksuhelpotuksilla. 
 
Työttömät Seuraamme aktiivisesti toimialojemme työllisyystilannetta ja sen suhdetta 
(180/160 jäsentä) yleiseen työllisyystilanteeseen. Tarvittaessa suunnittelemme muuttuviin 

tilanteisiin joustavasti uudenlaisia palvelumuotoja. Työttömyyden uhatessa 
olemme jäsenen tukena työsuhdeneuvonnan ja urapalveluiden keinoin. 

 
Toimimme työttömiksi joutuvien mahdollisimman sujuvan palvelun 
edistämiseksi Työttömyyskassa Erkon kautta, jonka hallitukseen kuuluu 
Agronomiliiton edustus.  
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Yhteiskunta- ja elinkeinopolitiikka 
  

Vahvistamme jäsenkuntamme edustamien elinkeinojen toimintaedellytyksiä 
koulutus-, tutkimus-, elinkeino- ja yhteiskuntapoliittisin keinoin ja osallistumme 
Akava-yhteisön ja alojamme lähellä olevien organisaatioiden toimintaan ja 
päätöksentekoon. Laaja-alaisen yhteiskunnallisen vaikuttamisen toteutamme 
Akava-yhteisön kautta. 
 
Sosiaaliturvan uudistus on valmistelussa ja sillä on vaikutusta myös liiton 
jäsenkuntaan. Uudistuksen tavoitteena on nykyistä selkeämpi ja toimivampi 
järjestelmä, joka tukee mm. työllisyyttä, yrittäjyyttä, aktiivisuutta ja elinikäistä 
oppimista. Työn tekemisen pitää olla nykyistä kannattavampaa, mutta 
kuitenkin siten, että sosiaaliturva kattaa eri elämäntilanteiden muutokset ilman 
hallinnollisia esteitä ja tarpeettomia katkoja. 
 
Edistämme myönteisen, nykyaikaisen ja todenmukaisen kuvan 
muodostumista ruokaketjun ja koko biotalouden merkityksestä yhteis-
kunnassa. Edistämme jäsentemme edustamien elinkeinojen toiminta-
edellytyksiä ja tätä kautta jäsentemme hyvinvointia. Etsimme jäsenkunnan 
osaamisen avulla ratkaisuja ilmastonmuutos- ja kiertotaloushaasteisiin ja 
pidämme näitä asioita yllä keskustelussa. 
 
SUOMI KASVAA RUOASTA -koulutusstipendejä ja tutkimusapurahoja 
jaetaan kuudennen kerran. Agronomiliiton yhteydessä toimivien säätiöiden ja 
liiton yhteistyö tuottaa ruoka-alan tulevaisuuden kannalta tärkeitä 
tutkimushankkeita sekä mahdollistaa myös tutkijanuria. Apurahamallimme 
antaa myös mahdollisuuden arvioida muiden samoja tarkoitusperiä tukevien 
säätiöiden tai rahastojen varojen ohjaamisen SUOMI KASVAA RUOASTA -
mallin periaatteiden mukaisesti. 

 
Viljelijät  Teemme tunnetuksi viljelijän näkökulman ja ruoantuotannon merkitystä  
(260/256 päätoim. + 185/185 st.) elintarvikeketjun selkärankana. Toteutamme erillistä viljelijäjäsenille 

suunnattua ohjelmaa mm. seminaarin muodossa. 
 
 Panostamme viljelijäedunvalvonnassa ammattikunnan akuuttien 

erityisongelmien, erityisesti kroonisen kannattavuusongelman ratkaisujen 
edistämiseen ja sääntelyn järkevöittämiseen. Ajankohtainen tuotantopanosten 
hintojen huomattava nousu yhdistettynä heikkoon satoon on syventänyt 
viljelijöiden ahdinkoa. Tästä syystä Agronomiliitto tarjoaa viljelijäjäsenille 
toimia jäsenistön ammatillisen menestyksen edistämiseen. Liittona 
seuraamme aktiivisesti alan toimintaedellytysten toteutumista yhteistyössä 
alan muiden organisaatioiden kanssa sekä annamme tarvittaessa lausuntoja. 

 
 Tavoitteenamme on myös maatalouskoulutuksen vetovoimaisuudesta, 

kansainvälisyydestä ja käytännönläheisyydestä huolehtiminen elinkeinon 
tarpeisiin. 

 
Yrittäjät Jatkamme työtä akateemisen yrittäjyyden yhteiskunnallisten edellytysten 
(133/128) parantamiseksi. Olemme jäsenenä Akavalaiset yrittäjät AKYssä sekä muussa 

Akava-yhteistyössä. AKY – akavalaiset yrittäjät ry on Suomen Yrittäjien suurin 
jäsenjärjestö, ja edustaa nimenomaan akavalaisia yrittäjiä. Edistämme 
yrittäjäjäsentemme etua yhteistyöelinten edustusten kautta esimerkiksi 
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yksinyrittäjien ja itsensä työllistävien aseman parantamiseksi. Akavalaiset 
Yrittäjät AKY on uusinut strategiansa, ja sen mukaisesti toiminnasta voivat 
hyötyä entistä enemmän jäsenliittojen jäsenet. 

 
Agronomiliitto kannustaa jäseniään yrittäjyyteen. Painotamme yrittäjien 
tukemisessa AKYn palvelutarjontaa kokonaisuudessaan. Kaikki AKYn edut ja 
koulutukset kuuluvat ja ovat tarjolla myös Agronomiliiton jäsenille. 
Kannustamme jäseniämme osallistumaan AKYn koulutuksiin ja tapahtumiin, 
ja viestimme niistä aktiivisesti. Ohjaamme myös yrittäjyydestä kiinnostuneet 
jäsenet hyödyntämään AKYn jäsenjärjestöjensä jäsenille tarkoittamaa 
toimintaa. Edistämme jäsenten tietoisuutta yrittäjille tarjolla olevista 
palvelupaketeista, kuten Virtuaalilakimies-tietopankki, 
Suomen Yrittäjien palvelupaketti ja alennukset eräistä kevytyrittäjä-
palvelumaksuista. 
 
Yrittäjävaliokunta on tärkeässä asemassa yrittäjäjäseniä palvelevan liiton 
toiminnan suunnittelussa. Mahdollistamme valiokunnan toiminnan kautta alan 
yrittäjien kohtaamisia, ja tarjoamme kouluttautumis- ja 
verkostoitumismahdollisuuksia myös liiton omissa tilaisuuksissa. 

 
 
JÄSENISTÖN AMMATILLISEN MENESTYKSEN EDISTÄMINEN 

 
Jäsenten henkilökohtaista menestystä edistäviä toimia ovat liiton jäsen-
koulutusten kehittäminen sekä täydennys- ja jatkokoulutuksen edistäminen. 
Nämä palvelut koskevat koko työikäistä jäsenkuntaa sekä opiskelijoita. 
Agronomiliiton jäsenpalveluiden ja -etujen tunnetuksi tekemistä jatketaan 
aktiivisesti. 
 
Henkilökohtaista uravalmennusta tarjotaan yhteistyössä kumppanuusmallilla 
Työvalmennus Futuuri Oy:n avulla. Näille on nähty selvä tarve jäsenkunnan 
piirissä ja ne koetaan tärkeiksi, joten niiden toteuttamiseen kohdennetaan 
riittävästi resursseja. 
 
Tuemme jäsentemme menestystä työmarkkinoilla jakamalla ajankohtaista 
tietoa työelämästä mm. webinaareilla. 

 
Jäsenistön osaamisen kehittämistä tuetaan jakamalla SUOMI KASVAA 
RUOASTA -koulutusstipendejä. Säätiöiden testamenttien pohjalta luotujen 
sääntöjen takia apurahat ovat olleet vahvasti maatalouspainotteisia. 

 
 
JÄSENISTÖN YHTEENKUULUVUUDEN PARANTAMINEN 

 
Jäsenhankinnassa painotamme opiskelijoiden ja erityisesti fuksien saamista 
mukaan liiton toimintaan. Opiskelijajäsenhankinnan ja  
-markkinoinnin tukena ovat opiskelijapromoottorit Helsingissä ja Kuopiossa. 
Tuemme jäsenyhdistystemme toimintaa ja jäsenhankintaa. 

 
Mahdollistamme jäsenten yhteisöllisyyttä ja edistämme verkostoitumista 
yhteisten tapaamisten ja tilaisuuksien avulla. Järjestämme liiton 125-
vuotisjuhlan merkeissä jäsenseminaarin ja iltajuhlan lokakuussa Helsingissä.  
Tilaisuuden yhteydessä julkistamme myös Vuoden vaikuttajan 2022. 
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Vahvistamme jäsenistön yhteenkuuluvuuden tunnetta myös viestinnän 
kanavien, kuten Alimenta-lehden ja sosiaalisen median, välityksellä. 
 

Seniorit Liiton senioritoiminta tarjoaa keskustelu- ja tiedonjakofoorumin alan osaajien 
(1065/1047 jäsentä) ja eläkeläisjäsenten kesken. Toiminta tukee eläkkeelle siirtyvien jäsenten 

sosiaalisten kontaktien ja verkostojen säilymistä työelämän jälkeen ja ylläpitää 
yhteishenkeä. 

 
Seniorivaliokunta koordinoi seniorijäsenille suunnattujen matkojen ja 
tilaisuuksien järjestämistä. Ensisijaisesti pyritään järjestämään lähitilaisuuksia, 
mutta kehitetään myös etäyhteyksin toteutettavia toimintamuotoja. Viestimme 
toiminnastamme aktiivisesti. Kannustamme myös Agronomiliiton jäsen-
yhdistyksiä järjestämään paikallista senioritoimintaa. 
 
Seniorivaliokunta seuraa ja tarvittaessa ottaa kantaa eläkeläisten edun-
valvontaan liittyviin kysymyksiin. Eläkeläisten edunvalvontaa hoidetaan 
ensisijaisesti Akavan seniorityöryhmän kautta. 
 

 
VIESTINTÄTOIMINNAN KEHITTÄMINEN  

 
Agronomiliiton viestinnän tehtävänä on tukea liiton Strategian 2024 
tavoitteiden saavuttamista. Päivitämme liiton viestintästrategian vastaamaan 
liiton strategiassa asetettuja tavoitteita. Kehitämme viestinnän suunnitelmaa 
ja toteutamme viestintää sen pohjalta. 
 
Nostamme viestinnän keinoin esiin strategiakaudelle 2021–2024 asetettujen 
painopisteiden, kuten yhteiskunnallisen vaikuttamisen tehostamisen eteen 
liitossa tehtävää vaikutustyötä, näkemyksiä, asiantuntemusta ja toimenpiteitä. 
Tavoitteena on näkyvyyden lisääminen. 
 
Viestimme aktiivisesti liiton toiminnasta, jäsenpalveluista ja -eduista. 
 
Nostamme viestinnässä, toimenpiteissä ja tapahtumissa vahvasti esiin 
jäsenkunnan aloja yhdistävää teemaa ”SUOMI KASVAA RUOASTA”.     
 
Toteutamme liiton viestintää monikanavaisesti:  
• Vahvistamme some-viestintää. Selkiytämme eri some-kanavien rooleja ja 

käytännön someviestinnän suunnitelmaa. Kehitämme someosaamista 
sekä toimintatapojamme sosiaalisessa mediassa. 

• Neljä kertaa vuodessa ilmestyvä Alimenta-lehti toimii monipuolisena tieto-
lähteenä, vaikuttamisen välineenä ja yhteishengen lujittajana jäsenistön 
kesken. 

• Alimenta express -uutiskirjeiden rooli ajankohtaisen jäsenviestinnän ja 
markkinoinnin kanavana on keskeinen. Se lähetetään noin kerran 
kuukaudessa. 

• Verkkosivut www.agronomiliitto.fi ovat sekä liiton toimintaan liittyvien 
asioiden tietopankki että ajankohtaisen viestinnän kanava. Verkkosivut 
toimivat vuorovaikutuksessa muiden viestinnän kanavien kanssa. 
Huolehdimme verkkosivujen ajantasaisuudesta ja toimivuudesta 
päivittämällä ja kehittämällä sisältöä nykyisen alustan ja rakenteen 
pohjalta.  
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• Medialle viestimme tärkeimmistä liiton uutisista ja kannanotoista STT:n 
kautta lähetettävin lehdistötiedottein.  

 
Kehitämme viestinnän seurannan ja analysoinnin mittareita.  
 
Jatkamme liiton mediaseurantaa yhteistyökumppanimme kanssa, minkä 
rinnalla on käytössä YTNn kautta YTN-toimijoille tuleva mediaseuranta.  
 
Julkaisemme vuoden 2021 Vuosikirjan sekä painettuna kirjana että 
sähköisesti liiton verkkosivuilla. 
 
 

HENKILÖSTÖ, ORGANISAATIO, KEHITTÄMINEN 
 

Agronomiliiton toimistolla on yksi vanhempainvapaan sijaistus, muutoin 
henkilöstö on ollut vähintään vuoden nykyisissä tehtävissään toimintavuoden 
alkaessa. Henkilöstön koulutusta mahdollistetaan toimintavuoden aikana mm. 
tarkoituksenmukaisiksi katsotuilla koulutuksilla ja kursseilla. Henkilöstön 
työtyytyväisyyttä parannetaan ja eri toimenkuvien tehtäviä selkeytetään ja 
niihin tehdään tarvittaessa tarpeellisia muutoksia. 
 
Liiton palveluksessa on viime aikoina ollut resursseina yhdeksän tai 
kymmenen kokoaikaista työntekijää, riippuen toimistosihteerin tehtävien 
hoitomallista, sekä noin neljä opiskelijapromoottoria tuntityöpohjalta. 
Tarvittaessa käytetään ulkopuolista apua mm. tuuraus- ja ruuhkatilanteiden 
hallitsemiseksi, jotta jäsenten hyvä ja riittävän nopea palvelu voidaan 
toteuttaa. Hyödynnämme myös luottamushenkilöiden laajaa osaamista 
yhteisten asioiden hoidossa.  
 
Uusille, toimintaan mukaan tuleville henkilöille, järjestämme perehdyttämis-
koulutuksen. Jäsenyhdistysten sekä neuvottelukuntien, valiokuntien ja 
toimikuntien johdolle järjestämme seminaaripäivän, jonka yhteydessä 
palkitsemme Vuoden yhdistyksen. 
 
Koronapandemian taittuessa jatkamme kuitenkin etäkokous- ja verkko-
työskentelyjärjestelmien hyödyntämistä tarkoituksenmukaisella tavalla ja 
mahdollistamme mm. hybridikokoustyöskentelyn. Jatkamme hyväksi 
havaitun, helppokäyttöiseksi kehitetyn ja työtä säästävän Aspicore-
järjestelmän käyttöä apurahojen ja stipendien jaossa. 
 
Talousarvion valmistelu on tehty talousstrategian linjausten mukaisesti. 
Agronomitalon korjausrakentaminen alkoi toden teolla syksyn 2021 aikana, 
mikä kysyy venymistä sekä Agronomiliiton toimistolta että hallinnoilta 
ylimääräisen työn takia. Kiinteistön tuottokyky laskee väliaikaisesti remontin 
aikana, koska remontista aiheutuvaa haittaa kompensoidaan talon 
vuokralaisille. Keskeisenä tavoitteena hankkeessa on pitkäaikainen tuotto-
kyvyn paraneminen normaalin toiminnan näistä kärsimättä ja siten, että 
investointi mahdollistaa jatkossa tuottokyvyllään paremmat resurssit jäsen-
palveluiden turvaamiseksi. Korjausrakentamisen rahoitus hoidetaan 
pitkäaikaisella vieraalla pääomalla, jossa on sovittu pitkäaikainen kiinteä 
korko mm. tulevien vuosien budjetoinnin helpottamiseksi. Agronomitalon 
liiketoimintasiirtoon perustuva keskinäiselle kiinteistöosakeyhtiölle perustuvaa 
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kielteinen ennakkoveroratkaisu saatiin vuoden 2021 aikana eikä asiaa aiota 
edistää tämän takia. 

 


