YHTEISKUNTA-ALAN KORKEAKOULUTETUT RY
TOIMINTASUUNNITELMA 2020

1. Painotetaan julkisen hallinnon strategiaa ja soteuudistusta edunvalvonnassa
sekä panostetaan palvelussuhdeneuvontaan
Vaikutetaan aktiivisesti maan hallituksen ohjelmassa mainitun julkisen hallinnon strategian ja
kansalaisille annettavan palvelulupauksen toteutumiseen.
Selvitetään mahdollinen lisäresurssin tarve soteuudistuksen asiantuntemuksen
parantamiseksi liitossa. Varmistetaan nopeat ja riittävät palvelussuhdeneuvonnan resurssit.

2. Parannetaan tietoutta uudesta työaikalaista ja tarjotaan jäsenistölle parempaa
työssäjaksamista
Järjestetään jäsenistölle koulutuskiertue uudesta työaikalaista eri puolilla maata ja verkossa.
Käytetään tässä ulkopuolista asiantuntijaa luennoijana.
Parannetaan jäsenten mahdollisuutta huolehtia työssä jaksamisestaan luomalla
työssäjaksamispankki, johon kootaan informaatiota ja keinoja asiassa. Painotetaan
työssäjaksamisteemoja myös liiton koulutustarjonnassa ja työmarkkinaedunvalvonnassa.

3. Järjestetään työmarkkina-aamuja ajankohtaisista työmarkkina-asioista
Järjestetään säännöllisesti työmarkkina-aamiaisia/aamuja lyhyinä tietoiskuina liiton toimistolla
ja muualla Suomessa jäsenistölle. Tilaisuuksissa käydään lyhyesti läpi neuvottelutilannetta ja
erilaisia työmarkkinoiden teemoja.
Lähetetään nämä tilaisuudet mahdollisuuksien mukaan verkossa ja järjestetään työmarkkinaaamuja myös muualla Suomessa.

4. Vaikuttamisessa elinikäisen oppimisen teemavuosi
Yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa panostetaan jäsenten mahdollisuuksiin uudistaa
osaamistaan muuttuvassa työelämässä ja kaikkien suomalaisten elinikäisen oppimisen
edellytysten parantamiseen.
Vaikutetaan aktiivisesti käynnissä olevaan jatkuvan oppimisen uudistukseen. Elinikäisen
oppimisen teema näkyy vaikuttamisen lisäksi liiton viestinnässä ja palveluiden
kehittämisessä.

5. Uudistetaan liiton sähköinen asiointi ja nettisivut
Uudistetaan jäsenten kirjautuminen ja asiointi liiton sähköisissä palveluissa siten, että
kirjautumiseen ei tarvita jatkossa erikseen muistettavaa salasanaa, vaan kirjautumisen voi
tehdä myös esimerkiksi pankkitunnuksin tai muin identifioinnin keinoin. Kootaan liiton
tarjoamat digitaaliset palvelut kokonaisuudeksi.
Aloitetaan nettisivujen uudistaminen. Kiinnitetään erityistä huomiota sivujen käytettävyyteen
ja esteettömyyteen suunnittelun alusta saakka.
Uudistetaan liiton chatbot vuorovaikutteisemmaksi niin, että sen avulla voidaan ohjata
paremmin oikeiden materiaalien pariin ja kerätä mahdollinen pohjatieto neuvontaa varten.

6. Jäsenhankintakampanjoiden ja liiton sähköisen viestinnän laajentaminen
Rakennetaan videokampanja jäsenhankinnan ja yhteiskunnallisen osaamisen promotoinnin
tueksi ja laajennetaan jäsenhankintakampanjoita erityisesti sähköisesti.
Toteutetaan liiton oma podcast-sarja.

7. Markkinoidaan yhteiskuntatieteellistä alaa lukioihin
Nostetaan yhteiskuntatieteellisen alan tunnettuutta lukioissa kokoamalla alan markkinointia ja
toteuttamalla Lainaa yhteiskuntatieteilijä -kampanja yhdessä alan tiedekuntien ja muiden
kartoitettavien yhteistyökumppaneiden kanssa. Selvitetään mahdollisuus taloustietokilpailun
tyyppisen kilpailun luomiseen yhteiskunnallisesta alasta laajemmin.

8. Luodaan YKAsta jäsentensä uraoperaattori ja alusta jäsenen uratarinalle
Jatketaan työtä YKAn ura- ja osaamispalveluiden konseptoinnissa siten, että ne paitsi tukevat
uravalmiuksia myös muodostavat säännöllisesti toteutuvan osan jäsenten urapolkua, ja liitosta
kehittyy alusta jäsenten uratarinoille.
Käytetään tässä pohjamateriaalina vuoden 2019 datanmurskaushanketta jäsenten
työmarkkinatilanteesta ja jatketaan ko. datan jalostamista näihin tarpeisiin. Kehitetään
mittaristo ura- ja osaamispalveluiden vaikuttavuuden seurantaan.

9. Rakennetaan koulutustarjontaa ilmiöpohjaisesta päätöksenteosta
Laajennetaan jäsenten koulutusmahdollisuuksia digikansalaistaidoista ja esimerkiksi
ilmiöpohjaisesta päätöksenteosta teemalla ”Yhdessä digitaalista yhteiskuntaa rakentamassa.”
Kartoitetaan yhteistyökumppanit tähän hankkeeseen.

10. Tuodaan alan osaajat ilmastokeskusteluun ja tarjotaan jäsenille välineitä
työpaikkatason toimintaan
Nostetaan jäsenistöä ja muita yhteiskuntatieteilijöitä mukaan ilmastokeskusteluun korostaen
yhteiskunnallisen osaamisen merkitystä oikeudenmukaisessa transitiossa kestävään
yhteiskuntaan.
Tarjotaan jäsenille mm. koulutuksen avulla välineitä työpaikkojen ilmastotyöhön ja
vuoropuheluun työpaikoilla työpaikkojen toimenpiteistä päästöjen vähentämiseksi.

11. Rakennetaan YKA-lähettiläiden verkosto
Hankitaan YKA-lähettiläitä kertomaan jäsenkokemuksestaan liitosta ja sen palveluista.
Käytetään tätä verkostoa liiton palveluiden ja edunvalvonnan jäsenlähtöiseen kehittämiseen.

12. Kartoitetaan liiton vapaa-ajan palvelut ja ulkoiset alennukset/palvelut
Varaudutaan liiton omistaman lomaosakehuoneiston korjauksiin ja perusparannukseen.
Siirretään kaikki vapaa-ajan palveluiden hallinnointi pois liiton toimistolta ja selvitetään viikkoosakkeiden tarkoituksenmukaisuus sekä mahdollinen luopuminen.

