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Agronomiliiton toimintasuunnitelma vuodelle 2021 
 
 
STRATEGIA 2020  Toimintaamme Agronomiliitossa ohjaavat liiton säännöt, valtuuston 

vahvistamat periaatteet ja toiminnan painopisteet sekä jäsenryhmäkohtaiset 
jäsenlupaukset, joista keskeisimmät on kirjattu toimintasuunnitelman sisään. 
Strategiamme keskeiset kohdat ovat: 
 
Yhteinen visiomme Hyvinvoivat ja kilpailukykyiset jäsenet  

 
 Missiomme  Turvaa työhön – iloa elämään 
 

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

 
Arvomme  Avoimuus  Oikeudenmukaisuus 

Vastuullisuus  Yhteistyökykyisyys 
 

Jäsenlupauksemme Olemme jäsenten tukena muuttuvassa arjessa. 
Kehitämme reilumpaa työelämää. 
Edistämme alamme arvostusta ja kilpailukykyä. 
Kannustamme jäseniämme pitämään huolta itsestään ja 
toisistaan. 

 
KESKEISTÄ 2021  Agronomiliiton keskeisin tehtävä on liiton jäsenten hyvinvoinnista 

huolehtiminen strategiamme mukaisesti. Jäsenkuntamme työllisyystilanne on 
parantunut viime vuosina, mutta keväällä 2020 alkanut koronaepidemia on 
keskeyttänyt tämän kehityksen. Tämän poikkeaman kesto tai sen 
pitkäaikaisvaikutukset eivät ole vielä selvillä, mutta paljon riippuu myös 
valtiovallan massiivisten elvytystoimien kohdentumisesta ja niiden 
onnistumisesta. Maan yleisen taloustilanteen heikentyessä voi olettaa, että 
jäsenpalveluiden kysyntä lisääntyy vuonna 2021. 
 
Viime vuoden aikana saavutettiin valtaosassa jäsenkuntamme toimialueita 
työehtosopimukset, jotka ovat voimassa vuoden 2021 ajan. Yhteiskunnassa 
on loppuvuoden 2020 aikana käyty keskustelua mm. ansioturvan tasosta ja 
siitä, kenelle se kuuluu sekä työehtojen paikallisesta sopimisesta. Nämä 
asettavat haasteita myös koko ammattiyhdistyskenttään laajemminkin 
ymmärrettynä ja luovat mahdollisuuden koko akavalaisen ammattiyhdistys-
toiminnan profiilin nostamiseen yhteiskunnallisessa keskustelussa. 
Osallistumme tähän keskusteluun ja varaudumme riittävällä tavalla sopimus-
toiminnan muutoksiin, työelämän lainsäädäntöhankkeisiin sekä rakenteellisiin 
uudistuksiin. Nämä asettavat monet palkkatyössä olevat kasvavan paineen 
alle. 
 
Suomalaisen ruoka-alan tulevaisuus yhdessä työmarkkinatoiminnan kanssa 
on Agronomiliiton toiminnan ydinaluetta. Koronaepidemia on tuonut ajan-
kohtaisiksi jälleen mm. huoltovarmuudelliset seikat, mutta kasvussa on ollut 
lisäarvotuotteiden valmistus sekä elintarvikevientiin panostaminen. Myös 
ilmastoteemat ovat nousevia trendejä ravitsevan ruoan ohella. Menestyminen 
tässä on perusedellytys koko jäsenkunnan, opiskelijoiden, 
palkansaajien/työttömien sekä viljelijöiden ja muiden yrittäjien hyvinvoinnille. 
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Toimimme ratkaisuhakuisesti näiden teemojen parissa. Jatkamme vahvaa 
työtä alamme tutkimus- ja koulutustoiminnan resurssien turvaamiseksi 
yhteistyössä yliopistojen ja Opetushallituksen sekä opetus- ja 
kulttuuriministeriön kanssa. 
 
Edistämme luonnonvara-, ruoka-, biotalous- sekä ravitsemusaloilla terveyden 
edistämisen ja sairauksien hoidon parissa toimivan jäsenkuntamme kattavaa 
järjestäytymistä panostamalla vahvasti opiskelijajäsenhankintaan ja 
vahvistamme jäsenpitoa. Teemme yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa. 
Viestintästrategian mukaisesti lisäämme mm. sosiaalisen median näkyvyyttä. 
 
Agronomiliiton strategian ns. elinkaaripäivitys tehdään valmiiksi vuoden 
alkupuoliskon aikana. Tässä yhteydessä kartoitamme jäsenkunnasta kaikuvat 
muutostarpeet ja mitoitamme sen liittomme arvoihin sopivaksi. Käytämme 
tähän myös tarvittavaa panostusta Agronomiliiton ulkopuolelta. 
 
Vuonna 2021 on Agronomiliiton valtuuston ensimmäinen vuosi vuonna 2024 
päättyvänä valtuustokautena. 
 
Agronomitalon uusi kaava sai lainvoiman kesän 2020 aikana pitkällisen, lähes 
vuosikymmen kestäneen työn jälkeen. Agronomitalon mittava peruskunnos-
tushanke alkaa toimintavuoden aikana ja se on tarkoitus saada päätökseen 
vuoden 2022 aikana. Hankkeessa uusitaan mm. talon vesikatto, rakennetaan 
ullakolle vuokrattavaa toimistotilaa sekä uusitaan talotekniikkaa laajasti. 
Luonnollisesti hankkeesta aiheutuu poikkeusjärjestelyjä mm. Agronomiliiton 
tilojen tilapäisen käyttörajoitusten muodossa, mutta nämä merkitsevät 
käytännössä etätöiden tilapäistä lisääntymistä. Etätöitä on toki harjoitettu jo 
laajasti koronan takia. Hanke kuitenkin tulee työllistämään merkittävästi mm. 
toiminnanjohtajaa ja taloussihteeriä. 

 
 
EDUNVALVONTA JA JÄSENPALVELUT JÄSENTEN PARHAAKSI 
  
 Korkeakoulutettujen lomautettujen ja työttömien määrät ovat nousseet 

pandemia-aikana, ja työsuhdeneuvonnassa korostuu jäsenten tukeminen 
työsuhteiden muutoksiin liittyvissä tilanteissa. Luottamuksen ylläpito epä-
varmoissa olosuhteissa on tärkeää niin edunvalvonnassa kuin jäsen-
palveluissa Agronomiliiton vision toteuttamiseksi. 

 
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 hoidamme yhteistyössä JUKOn ja YTN:n kanssa sekä 
osallistumme Akavan koordinoimaan edunvalvonta- ja vaikuttamistyöhön. 
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. 
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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. 

 
Vuosittaisesta työmarkkinatutkimuksesta nousevat epäkohdat ja muut 
huomiot taustoittavat ja tukevat tekemäämme edunvalvontatyötä. 
Toteutamme strategiatyön pohjaksi erillisen jäsentutkimuksen vuonna 2021. 
Teemme tarpeen mukaan myös muita selvityksiä ja osallistumme Akava-
yhteisön tekemään tutkimustyöhön. 

 
Jäsenpalveluiden ja -etujen markkinointia jäsenistölle tehostetaan entisestään 
ja palveluita käyttäneiltä kerätään aktiivisesti palautetta. Saadun palautteen 
perusteella jäsenpalveluita ja palveluprosesseja kehitetään jäsenistön tarpeita 
vastaavaan muotoon. Pohdimme väyliä, joiden kautta voimme olla 
yhteydessä jäsenistöön, tunnistaa palvelutarpeita ja tarjota kohdennettuja 
palveluja. Palvelukokonaisuus tarjotaan jäsenille selkeämmin ja 
tehokkaammin. Jäsenten arvostamat jäsenpalvelut ja -edut parantavat 
jäsenpitoa ja auttavat jäsenhankintaa.  
 
Kokonaisuudessaan tavoittelemme jäsenten tyytyväisyyttä ja menestystä 
työelämässä sekä työsuhdeneuvonnan että edunvalvonnan kautta. Tuomme 
jäsenpalveluja ja edunvalvontatyötä esille monikanavaisesti. Tuemme paitsi 
yksittäisiä jäseniä heidän tilanteissaan, myös työpaikoilla toimivia henkilöstön 
edustajia, ja kannustamme jäsenistöä mukaan liiton ja sidosryhmien 
toimintaan. 
 
Tunnistamme työelämän kehitystarpeita, myös pandemian aiheuttamia, ja 
viemme niitä eteenpäin osana akavalaista yhteistyötä. 
 
 

Yksityissektori  Yksityinen sektori on Agronomiliiton palkansaajasektoreista suurin. Valvomme 
(1 636/ed. v. 1639 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. Agronomiliitolle luonteva 
ja järkevä paikka vaikuttaa on osallistua YTN:n elintarvikealan vastuullisen 
asiamiehen tehtävän hoitoon ja yhdistää viestintä- ja assistenttiresurssit 
vastuullisen asiamiehen valintaan. 
 
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 
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työehtosopimusten piirissä olevien jäsentemme kollektiivisesta 
edunvalvonnasta. 

 
 Toimimme harkitusti myös muissa edustuksissa, joissa voimme edistää 

yksityissektorin jäsentemme menestystä työelämässä ja yhteiskunnassa.  
 
 
Neuvontasektori Neuvonta-alan runkosopimus on voimassa 31.1.2022 saakka. Uusiin 
(196/190 jäsentä) neuvotteluihin varaudutaan ennakoivasti syksyn 2021 aikana. Neuvonnan 

neuvottelukunta laatii runkosopimuksen työehtosopimustavoitteet. Alan 
toimijoihin pidetään säännöllisesti yhteyttä neuvonnan neuvottelukunnan 
kautta sekä vapaamuotoisella yhteydenpidolla sopimusosapuolten edustajiin. 
Selvitämme yhteistyön kehitystarpeita ja ylläpidämme hyväksi havaittua 
toimintaa. Lisäksi mahdollistamme edelleen luottamusmiesten kouluttau-
tumisen, ja tuemme luottamusmiehiä ja jäsenistöä työelämän ongelma-
tilanteissa. Kuuntelemme kentän toiveita ja muodostamme tavoitteita 
yhdessä. 

 
Valtiosektori Valtionhallinnossa jatkuu rakenteiden ja toimintatapojen uudistaminen, mutta  
(609/623 jäsentä) isoimmat muutokset eivät juuri nyt kohdistu niille aloille, joilla jäsenistömme 

pääosa työskentelee. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla moni-
paikkainen työ on jo arkipäivää, ja painopisteenä on edelleen sähköisen 
asioinnin parantaminen ja digitalisaatio. Seuraamme valtionhallinnon 
uudistusten toimeenpanoa ja vaikutamme päätöksiin niin, että henkilöstön 
asema turvataan muutoksissa.  
 
Voimassa oleva valtion virka- ja työehtosopimus 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 
(352/334 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 työehtosopimusjärjestelmää muutetaan osana sote-valmistelua. 

 
Jatkamme toimia ravitsemusterapeuttien ja –suunnittelijoiden palkkauksen 
kehittämiseksi 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 ravitsemusterapeuttien 
tilaisuuksissa. 
 
Voimassa oleva kunnallinen virka- ja työehtosopimus päättyy 28.2.2022. 
 
Toimitamme kaikille kunnan yleisen virka- ja työehtosopimuksen ja teknisten 
sopimuksen piirissä työskenteleville jäsenille akavalaisten liittojen sähköisen 
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Kuntatiimi-tiedotuslehden. Pidämme yhteyttä jäsenkuntaamme 
ajankohtaisissa edunvalvonnallisissa asioissa.  

 
Yliopistosektori Yliopistoissa työskentelevien jäsentemme osalta erityisesti määräaikaisten 
(177/174 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, ja että Suomelle syntyy erityistä osaamiskilpailuetua. 
Ilmasto- ja kiertotaloustavoitteiden edistämisessä pyrimme erityisesti 
löytämään jäsenkuntamme osaamisen avulla ratkaisuja. Edistämme myös 
koulutuksen vetovoimaisuuden säilymistä kaikilla koulutusasteilla. 

   
Toimimme Akavan osaaminen ja koulutus -toimikunnassa aktiivisesti sekä 
teemme säännöllistä yhteistyötä akavalaisten koulutuspoliittisten toimijoiden 
kanssa. Käynnissä on paljon toimia, joilla on joko suoria tai heijastus-
vaikutuksia jäsenkuntaamme ja edustamillemme koulutusaloille. Näitä ovat 
mm. korkeakoulujen lisäaloituspaikat ja niiden rahoitus, koulutuspoliittinen 
selonteko, jatkuvaan oppimiseen liittyvät uudistukset sekä jälleenrakennus-
toimet koronakriisin jälkeen. 
 
Liitto osallistuu aktiivisesti koulutuksen suunnitteluun ja kehittämiseen 
toimimalla opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen yhteisissä 
osaamisen ennakointifoorumeissa. Tiedekuntiin ja koulutusohjelmiin pidetään 
yhteyttä. 

 
Seuraamme tiedepolitiikassa tapahtuvia muutoksia ja tuomme esille niiden 
vaikutuksia alamme tutkimusrahoitukseen. Kokoamme tarvittaessa toimijoita 
yhteen keskustelemaan tutkimus- ja tuotekehitysrahan hankkimiseksi. 
Edistämme alamme tiedeyhteisön, opetuksen ja alamme yritysten yhteistyön 
kehittymistä. 

 
 Työvoimapolitiikkaa seurataan Akavan työelämä- ja työllisyyspoliittisen 

toimikunnan sekä Työttömyyskassa ERKO:n hallitustyöskentelyn kautta, 
jossa olemme mukana työttömyyskassoista ja niiden rooleista käytävässä 
keskustelussa sekä mahdollisissa uudelleenjärjestelyissä. Seuraamme tiiviisti 
eri uudistusten vaikutuksia omassa jäsenkentässämme yhdessä muiden 
akavalaisten liittojen kanssa. 

 
Opetusala  Opetusalan oman rahaston kautta tuemme opetustehtävissä toimivien  
(193/201 jäsentä) jäsentemme omaehtoista ammatillista kehittymistä osana liiton koulutus-

stipendijärjestelmää. Opettajavaliokunta järjestää opetusalalla toimiville 
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jäsenilleen mahdollisuuden verkostoitua keskenään, joko kasvokkain tai 
virtuaalisten verkostojen avulla.  

 
Opiskelijat  Opiskelijaedunvalvonnassa jatkamme koulutusuudistusten (kandi- ja  
(1123/1105 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 alamme opiskelijoiden asumis- sekä liikunta- ja kulttuuri-
mahdollisuuksia vetovoiman lisäämiseksi. 

 
Vastavalmistuneet  Tunnistamme vastavalmistuneet liiton toiminnassa erityisryhmäksi. 
(250/220 jäsentä)  Järjestämme vastavalmistuneiden juhlan sekä jaamme gradustipendin 

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 
(160/110 jäsentä) yleiseen työllisyystilanteeseen. Tarvittaessa suunnittelemme muuttuviin 

tilanteisiin joustavasti uudenlaisia palvelumuotoja. Kannustamme jäseniämme 
pitämään jäsentiedot ajantasaisina työtilanteiden muuttuessa. Viestimme 
pandemian aiheuttamista muutoksista myös työttömille. 

 
Toimimme työttömiksi joutuvien mahdollisimman sujuvan palvelun 
edistämiseksi Työttömyyskassa ERKO:n kautta, jonka hallitukseen kuuluu 
Agronomiliiton edustus. 

 
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. 
 
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.  
 
SUOMI KASVAA RUOASTA -tutkimusapurahoja jaetaan viidennen kerran. 
Haku toteutetaan vuonna 2019 käyttöönotetulla sähköisellä Aspicore-
järjestelmällä. Manuaalisen työn helpottuessa kehittämisen painopisteeksi 
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otamme viestinnän ja vaikuttavuuden. Agronomiliiton yhteydessä toimivien 
säätiöiden ja liiton yhteistyö tuottaa ruoka-alan tulevaisuuden kannalta 
tärkeitä tutkimushankkeita sekä mahdollistaa myös tutkijanuria. Sateenvarjo-
mallimme antaa myös mahdollisuuden arvioida muiden samoja tarkoitusperiä 
tukevien säätiöiden tai rahastojen varojen ohjaamisen SUOMI KASVAA 
RUOASTA -mallin periaatteiden mukaisesti. Näitä mahdollisuuksia arvioimme 
aktiivisesti mm. Nordea Pankin maatalousstipendirahaston kanssa. 

 
Viljelijät   Teemme tunnetuksi viljelijän näkökulman ja ruoantuotannon merkitystä  
(256/258 päätoim. + 185/186 st.) elintarvikeketjun selkärankana. Lisäksi turvaamme viljelijäjäsenten täydennys- 

ja jatkokoulutusrahojen saannin sekä kannustamme ammatilliseen 
kehittymiseen. Toteutamme erillisen viljelijäjäsenille suunnattua ohjelmaa 
mm. seminaarin muodossa. 

 
 Viljelijäedunvalvonnassa keskitymme ammattikunnan elinkeinopoliittisiin 

erityisongelmiin, erityisesti kroonisen kannattavuusongelman ratkaisujen 
etsimiseen ja sääntelyn järkevöittämiseen. Liittona seuraamme aktiivisesti 
alan toimintaedellytysten toteutumista yhteistyössä alan muiden 
organisaatioiden kanssa sekä annamme lausuntoja. 

 
 Tavoitteenamme on myös maatalouskoulutuksen vetovoimaisuudesta, 

kansainvälisyydestä ja käytännönläheisyydestä huolehtiminen elinkeinon 
tarpeisiin. 

 
Yrittäjät  Jatkamme työtä akateemisen yrittäjyyden yhteiskunnallisten edellytysten 
(128/118 päätoim. + 65/67 st.) parantamiseksi. Olemme jäsenenä Akavalaiset yrittäjät AKY:ssä sekä 

muussa Akava-yhteistyössä. AKY ry on Suomen Yrittäjien suurin jäsen-
järjestö, ja edustaa nimenomaan akavalaisia yrittäjiä. Etsimme 
mahdollisuuksia yrittäjien edunvalvontaan eri edustusten kautta. 

 
Agronomiliitto kannustaa jäseniä yrittäjyyteen. Yrittäjäksi haluavia ja 
ryhtyneitä halutaan tukea kaikin tavoin, ja uusille palvelu- ja edunvalvonta-
tavoille ollaan avoimia. Kehitämme myös ammatinharjoittajien ja itsensä 
työllistävien jäsentemme edunvalvontaa ja jäsenpalveluja. Mahdollistamme 
alan yrittäjien kohtaamisia. Yrittäjävaliokunta on tärkeässä asemassa yrittäjä-
jäseniä palvelevan toiminnan suunnittelussa. Tarjoamme jäsenillemme 
kouluttautumismahdollisuuksia sekä AKY:n kautta, että liiton omina 
tilaisuuksina. 

 
Lisäksi yrittäjille jäsenpalveluja, edunvalvontaa ja koulutusta tarjotaan myös 
AKY ry:n toiminnan kautta. Edistämme jäsenten tietoisuutta yrittäjille tarjolla 
olevista palveluista, kuten Virtuaalilakimies-tietopankki, Suomen Yrittäjien 
palvelupaketti ja alennukset eräistä kevytyrittäjä-palvelumaksuista. 
Keräämme tietoa etujen käyttäjämääristä. Vahvistamme yrittäjäjäsenten tietoa 
siitä, mitkä palvelut heille kuuluvat. 

 
 
JÄSENISTÖN AMMATILLISEN KILPAILUKYVYN EDISTÄMINEN 

 
Jäsenten henkilökohtaista kilpailukykyä edistäviä toimia ovat liiton jäsen-
koulutusten kehittäminen sekä täydennys- ja jatkokoulutuksen edistäminen. 
Nämä palvelut koskevat koko työikäistä jäsenkuntaa sekä opiskelijoita. 
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Agronomiliiton jäsenpalveluportfoliossa olevien palveluiden tunnetuksi 
tekemistä jatketaan aktiivisesti. 
 
Henkilökohtaista uraneuvontaa ja -valmennuksen toteuttamista jatketaan 
hyväksi havaitulla kumppanuusmallilla Futuuri Oy:n avulla. Näille on selvä 
tarve jäsenkunnan piirissä ja ne koetaan tärkeiksi, joten niiden toteuttamiseen 
kohdennetaan riittävästi resursseja. 
 
Tuemme jäsentemme kilpailukykyä työmarkkinoilla jakamalla ajankohtaista 
tietoa työelämästä mm. webinaareilla. 

 
Jäsenistön osaamisen kehittämistä tuetaan jakamalla SUOMI KASVAA 
RUOASTA -koulutusstipendejä.  

 
 
JÄSENISTÖN YHTEENKUULUVUUDEN PARANTAMINEN  

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

 
Yhteisillä tapaamisilla ja tilaisuuksilla on merkittävä rooli yhteenkuuluvuuden 
rakentumisen ja vahvistumisen kannalta. Pandemiatilanteen salliessa 
järjestämme taas vuoden 2021 syksyllä jäsenseminaarin ajankohtaisesta, 
laajasti jäsenistöämme kiinnostavasta teemasta ja sen päätteeksi vapaa-
muotoisen verkostoitumistilaisuuden koko jäsenistölle. Seminaarin 
yhteydessä julkistamme myös Vuoden vaikuttajan 2021. Perinteisen iltajuhlan 
järjestämme Agronomiliiton merkkivuosien yhteydessä, pääsääntöisesti viiden 
vuoden välein.  
 
Vahvistamme yhteenkuuluvuuden tunnetta myös jäsenten yhteisten 
viestintäkanavien, kuten Alimenta-lehden ja sosiaalisen median, välityksellä.  

 
Seniorit Liiton senioritoiminta tarjoaa keskustelu- ja tiedonjakofoorumin alan osaajien 
(1047/1043 jäsentä) ja eläkeläisjäsenten kesken. Toiminta tukee eläkkeelle siirtyvien jäsenten 

sosiaalisten kontaktien ja verkostojen säilymistä työelämän jälkeen. Pääpaino 
on virkistystoiminnassa ja yhteishengen ylläpidossa. Viestimme toiminnas-
tamme aktiivisesti. Kannustamme myös Agronomiliiton jäsenyhdistyksiä 
järjestämään paikallista senioritoimintaa. 

 
Seniorivaliokunta koordinoi seniorijäsenille suunnattujen matkojen ja 
tilaisuuksien järjestämistä. Vuonna 2021 seurataan pandemiatilannetta ja 
viranomaisohjeita, jotta tilaisuudet voidaan järjestää vastuullisesti ja 
turvallisesti. Tarvittaessa hyödynnetään vaihtoehtoisia, etäyhteyksin 
toteutettavia toimintamuotoja. Seniorivaliokunta seuraa ja tarvittaessa ottaa 
kantaa eläkeläisten edunvalvontaan liittyviin kysymyksiin. Eläkeläisten 
edunvalvontaa hoidetaan ensisijaisesti Akavan seniorityöryhmän kautta. 
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VIESTINTÄTOIMINNAN KEHITTÄMINEN  
 
Toimintavuoden aikana kehitämme ja toteutamme liiton sisäistä ja ulkoista 
viestintää Agronomiliiton viestintästrategian 2019–2021 pohjalta. Viestinnän 
ydin perustuu liiton missioon ”Turvaa työhön ja iloa elämään”. Jäsenkunnan 
aloja yhdistävä teema ”SUOMI KASVAA RUOASTA” nousee vahvasti esiin 
viestinnässä, toimenpiteissä ja tapahtumissa. 
 
Välitämme tietoa jäsenille eri viestinnän kanavia hyödyntäen. Neljä kertaa 
vuodessa ilmestyvä Alimenta-lehti on keskeisen tärkeä viestinnän kanava, 
joka toimii monipuolisena tietolähteenä sekä yhteishengen lujittajana 
jäsenistön kesken. 
 
Panostamme sähköisten viestinnän kanavien kehittämiseen ja entistä 
aktiivisempaan käyttöön sekä jäsenpalveluidemme viestintään ja 
markkinointiin. Kehitämme some-osaamistamme ja toimintatapojamme 
sosiaalisessa mediassa. Vakiinnutamme ja vahvistamme edelleen sähköisten 
Alimenta express -uutiskirjeiden roolia tärkeänä osana jäsenviestintää ja -
markkinointia.  
 
Verkkosivuja www.agronomiliitto.fi hyödynnämme sekä liiton toimintaan 
liittyvien asioiden tietopankkina että ajankohtaisen viestinnän kanavana. 
Verkkosivut toimivat vuorovaikutuksessa muiden viestinnän kanavien kanssa. 
Huolehdimme verkkosivujen ajantasaisuudesta ja toimivuudesta päivittämällä 
ja kehittämällä sisältöä nykyisen alustan ja rakenteen pohjalta.  
 
Medialle viestimme tärkeimmistä liiton uutisista STT:n kautta lähetettävin 
lehdistötiedottein.  
 
Jatkamme liitollemme räätälöityä mediaseurantaa yhteistyökumppanimme 
kanssa, minkä rinnalla on edelleen käytössä YTN:n kautta YTN-toimijoille 
tuleva mediaseuranta.  
 
Julkaisemme vuoden 2020 Vuosikirjan sähköisesti liiton verkkosivuilla. 
Sähköinen vuosikirja ei sisällä jäsenluetteloita.  
 

 
HENKILÖSTÖ, ORGANISAATIO, KEHITTÄMINEN  
 

Agronomiliiton toimistolla on kaksi kokonaan uutta henkilöä ja lisäksi kahden 
henkilön toimenkuvia on muutettu edellisen vuoden aikana. Kaikkien näiden 
henkilöiden sisäänajo tehtäviinsä jatkuu vuoden aikana mm. 
tarkoituksenmukaisiksi katsotuilla koulutuksilla ja kursseilla. 
 
Henkilöstökysymyksissä toimimme liiton hallituksessa vahvistetun henkilöstö-
strategian mukaisesti. 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. 
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Uusille, toimintaan mukaan tuleville henkilöille, järjestämme perehdyttämis-
koulutuksen. Jäsenyhdistysten sekä neuvottelukuntien, valiokuntien ja 
toimikuntien johdolle järjestämme seminaaripäivän, jonka yhteydessä 
palkitsemme Vuoden yhdistyksen. 
 
Lisäämme toiminnassamme osallistumista edistäviä etäkokous- ja verkko-
työskentelyjärjestelmiä. Jatkamme hyväksi havaitun, helppokäyttöiseksi 
kehitetyn ja työtä säästävän Aspicore-järjestelmän käyttöä apurahojen ja 
stipendien jaossa. 
 
Talousarvion valmistelu on tehty talousstrategian linjausten mukaisesti. 
Agronomitalon arvoa nostava ja vuokraustoiminnan joustavuutta lisäävä 
kaavamuutos on saatu valmiiksi jo vuoden 2020 aikana, mutta 
korjausrakentaminen alkaa toden teolla vuoden 2021 aikana, mikä kysyy 
venymistä sekä Agronomiliiton toimistolta että hallinnoilta. Keskeisenä 
tavoitteena on pitkäaikainen tuottokyvyn paraneminen normaalin toiminnan 
näistä kärsimättä ja siten, että investointi mahdollistaa jatkossa 
tuottokyvyllään paremmat resurssit jäsenpalveluiden turvaamiseksi. 
Korjausrakentamisen rahoitus hoidetaan pääosin pitkäaikaisella vieraalla 
pääomalla, mutta myös Agronomiliittoa lähellä olevat säätiöt ovat tehneet 
periaatepäätöksen rahoituksen tarjoamiseksi erikseen sovittavalla tavalla. 
Agronomitalon liiketoimintasiirtoon perustuva keskinäiselle 
kiinteistöosakeyhtiölle perustuvaa ennakkoveroratkaisua on haettu ja siihen 
saataneen ratkaisu vuoden 2021 aikana. 

 


