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TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018 
 

Akavan Yleinen Ryhmä ry (AYR) on Akavan jäsenjärjestö. Järjestön tehtävänä on 
valvoa ja edistää jäsentensä yhteiskunnallisia, taloudellisia, ammatillisia ja 
koulutuksellisia etuja. Vuosi 2018 oli yhdistyksen 52. toimintavuosi.   

Jäsenistö  

Akavan Yleinen Ryhmä ry:ssä oli vuoden 2018 lopussa 735 jäsentä (vuoden 2017 
lopussa 736 jäsentä).  
 
AYR:n jäsenet sopimusaloittain 31.12.2018 ja 31.12.2017   
 

Sopimusala 31.12.2018 
 

31.12.2017 

Valtiosektori  176 194 

Kuntasektori  175 174 

Kirkko      9   10 

Yliopistot    25   21 

Muu JUKO, 
Työterveyslaitos 

  
   12 

 
   1 

JUKO yhteensä  397 400 
Yksityinen sektori ja 
YTN 

 297 286 

Eduskunta, Kela, SP 
Muut 

 
   7 
  34  

 
   3 
 47 

Jäsenmäärä 
yhteensä 

735 736 

 

Jäsenet ikä- ja sukupuoliryhmittäin vuonna 2018 
 

Ikäryhmä Miehet Naiset Yhteensä 

Alle 30-vuotiaita      2     13  15 
30–39    51     66 117 
40–49    64           127 191 
50–59            90           198 288 
Yli 60-vuotiaita  42        82 124 
Yhteensä           249           486 735 

 
Jäsenistä miehiä oli 34 % ja naisia 66 % (34 % ja 66 % vuonna 2017). 

Yhdistyksen kokoukset ja hallitus 

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 14.3.2018 hotelli Arthurissa. Yhdistyksen 
hallitukseen kuuluivat vuosikokoukseen asti: 
 

• Klaus Krokfors, puheenjohtaja 

• Arja Rankinen, varapuheenjohtaja ja tiedottaja 

• Hanna-Riikka Happonen, jäsensihteeri 

• Pekka Mukkala, koulutusvastaava 

• Susanna Saarijärvi, jäsen 

• Annika Sinervuo, taloudenhoitaja 

• Sisko Väyrynen-Hämäläinen, sihteeri 
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Vuosikokouksen 14.3.2018 jälkeen hallitukseen kuuluivat: 
 

• Klaus Krokfors, puheenjohtaja 

• Pekka Mukkala, varapuheenjohtaja ja taloudenhoitaja 

• Jyrki Makkonen, koulutusvastaava 

• Jussi Mukkala, tiedottaja 

• Satu-Sofia Rantala, sihteeri 

• Sari Rimpinen, jäsensihteeri 

Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 12 kertaa.  
 

Toiminnantarkastajat 
Yhdistyksen toiminnantarkastajina ovat toimineet Jukka Oksanen ja Markku Takala 
sekä varatoiminnantarkastajina Jari Myllylahti ja Virpi Myllylahti. Toiminnantarkastajia 
on informoitu tilinpäätösasioiden lisäksi toimintavuoden aikana kahdessa 
tapaamisessa. 
 

Edunvalvonta 
Yhdistyksellä on sopimus oikeudellisesta neuvonnasta Suomen Juristit Oy:n kanssa. 
Neuvonnan piiriin kuuluvat työoikeudelliset kysymykset ja työsuhdeasiat sekä 
yksityiselämän oikeudelliset asiat. Yleistä neuvontaa jäsenille ovat antaneet myös 
puheenjohtaja ja jäsensihteeri.  
 
Yhdistyksen puheenjohtaja on osallistunut Akava ry:n liittokokouksiin sekä Vakava ry:n 
kevät- ja syyskokoukseen ja hallitustyöskentelyyn. Yhdistyksellä on myös läsnäolo- ja 
puheoikeus Akavan hallituksen kokouksissa. Hallituksen vastuuhenkilöt ovat 
osallistuneet Vakavan eri yhteistyöryhmien (valtio, kunta, maakunta, yksityinen, 
koulutus, järjestö) toimintaan sekä Vakavan koulutusseminaariin. Vakava-yhteisön 
jäsenenä yhdistyksellä on ollut hyvä yhteys myös Julkisalan koulutettujen 
neuvottelujärjestö JUKOn ja yksityissektorin neuvottelujärjestön Ylemmät 
Toimihenkilöt YTN ry:n toimintaan.  
 
Hallitus on seurannut ammattijärjestötoiminnan ja Akava-yhteisön kehittymistä sekä 
tietosuoja-asetuksen toimeenpanon vaikutuksia. Viime mainitun perusteella yhdistys 
on ollut yhteydessä tietosuojavaltuutetun toimistoon ja mm. ajantasaistanut 
sopimuksen työttömyyskassan kanssa.  
 

Työttömyysturva ja muut vakuutukset     
Yhdistyksen jäsenet on vakuutettu työttömyyden varalta IAET-työttömyyskassassa.   
Kassamaksu oli 87 euroa. Yhdistyksellä on jäsenten ryhmävastuuta ja oikeusturvaa 
koskeva vakuutus OP Vakuutus Oy:n kanssa. Yhdistyksellä on lisäksi If 
Vahinkovakuutusyhtiö Oy:ssä lakisääteinen tapaturmavakuutus ja työntekijöiden 
ryhmähenkivakuutus.   
  

Viestintä ja jäsenedut  
Yhdistys neuvotteli Danske Bankin kanssa jäsenetuja, markkinointia ja viestintää 
koskevan yhteistoimintasopimuksen. Yhdistys lähetti toimintavuoden aikana 
jäsenviestit sähköpostitse. Jäsenviesteissä käsiteltiin yhdistyksen omia asioita, 
jäsenetuja sekä Akavan keskeisiä edunvalvonta-asioita. Myös kutsut vuosikokoukseen 
lähetettiin jäsenille jäsenviestinä. Tietoa yhdistyksestä ja jäseneduista on annettu 
kotisivujen www.akavanyleinenryhma.fi. välityksellä. 
 
 
 

http://www.akavanyleinenryhma.fi/
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Koulutus 

Omaehtoiseen koulutukseen ja ammatinedistämiseen tarkoitettua apurahaa haki kaksi 
yhdistyksen jäsentä. Lisäksi yhdistyksen hallitus käsitteli luottamushenkilön 
koulutusmatkaa koskevan hakemuksen. Hallitus on kouluttautunut hankkimalla 
ajankohtaista tietoa ammattiyhdistysliikkeen ja työolojen muutoksista EU:ssa. 
 

Talous 
Yhdistyksen pankkitilit ovat Nordeassa ja Danske Bankissa. Maksuvalmiuden ylittävät 
varat ovat määräaikaisina talletuksina ja rahoitusarvopapereina.  
 
Yhdistyksen sijoitussuunnittelun linjaukset ja periaatteet: 

• Sijoituspolitiikka on maltillinen  

• Sijoitukset tehdään pitkällä aikavälillä tuottavasti ja turvaavasti  

• Hyväksymme kohtuullisen arvonvaihtelun ja tuoton heilunnan 

• Normaalipainossa osakkeita on 20 %, korkosijoituksia 70 % (osakkeiden osuus 
voi vaihdella 10–35 %:n välillä) 

• Salkkuun voi kuulua indeksipohjaisia sijoituksia 10–20 %.  

Sijoitussuunnittelua on toteutettu viime vuosina hajauttamalla varoja matalariskisesti ja 
tuottoa tavoitellen, mutta nykyisen korkotason aikana korkotuotot ovat olleet vähäiset. 
Nordea Oyj:n tarjouksen mukaisesti tehtiin vuonna 2017 pankin ”Yhteisö varainhoito 
Maltti” -rahastoon 100 000 euron sijoitus kuluina 0,5 % ja nettotuotto-odotuksena 2 %. 
Sijoitus on tarkoitettu kolmeksi vuodeksi ja purettavissa tarvittaessa.  
 
Yhdistyksen kirjanpidon on hoitanut Tilitoimisto Eeva Vesteri Oy. 
 
Jäsenmaksu oli 186 euroa, joka sisälsi työttömyyskassamaksun 87 euroa ja IAET-
kassan jäsenrekisterin käyttökulut sekä yhdistyksen välittämät jäsenmaksuosuudet 
Akavalle, Vakavalle, neuvottelujärjestöille ja A-lomat ry:lle. 
 
Vuoden 2018 tilinpäätös oli 9 349,17 euroa ylijäämäinen. Budjetoitu alijäämä oli 8 378 
euroa. Ero aiheutuu Akava-yhteisön jäsenmaksujen alennuksista sekä IAET-kassan 
aiempiin vuosiin kohdistuvasta palautuksesta. Taseen loppusumma oli 313 077,34 
euroa.  
 
 
Helsingissä 21.1.2019 
 
Hallitus 


	TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018
	Jäsenistö
	Yhdistyksen kokoukset ja hallitus
	Toiminnantarkastajat
	Edunvalvonta
	Yhdistyksen jäsenet on vakuutettu työttömyyden varalta IAET-työttömyyskassassa.   Kassamaksu oli 87 euroa. Yhdistyksellä on jäsenten ryhmävastuuta ja oikeusturvaa koskeva vakuutus OP Vakuutus Oy:n kanssa. Yhdistyksellä on lisäksi If Vahinkovakuutusyht...




