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Asia: Professoriliiton lausunto Akavan yhteistoiminta-asiakirjasta 

 
 
Professoriliitto antaa seuraavan lausunnon: 
 
Professoriliitto pitää hyvänä sitä, että Akava pyrkii lisäämään jäsenjärjestöjensä osallistu-
mismahdollisuuksia. Seuraavassa liiton kommentit ja muutosehdotukset yhteistoiminta-
asiakirjasta: 
 
Otsikko 3: Yhteisön toimijat ja niiden välinen työnjako 
 
Osiossa käsitellään jäsenjärjestöjen velvollisuutta ilmoittaa Akavalle etukäteen sellaisista 
asioista, esityksistä ja lausunnoista, joilla voi olla merkitystä Akavalle tai sen jäsenjärjestölle. 
Professoriliitto esittää, että asiakirjaan kirjattaisiin myös Akavan velvollisuus ilmoittaa etukä-
teen sen jäsenjärjestölle sellaisista asioista, esityksistä ja lausunnoista, joilla voi olla merki-
tystä kyseiselle jäsenjärjestölle.  
 
Otsikko 7: Akavan antamien lausuntojen valmistelu 
 
Asiakirjassa selostetaan Akavan antamien lausuntojen valmistelu. Tässä yhteydessä olisi 
hyvä selostaa myös Akavan antamien tiedotteiden valmisteluprosessi. 
 
Otsikko 10: Jäsenhankinnan rajat ja käytännöt 
 
Jäsenhankinnan periaatteiden kirjaamisella pyritään välttämään akavalaisten järjestöjen kes-
kinäistä kilpailua jäsenistä. Asiakirja korostaa, että jokaisen jäsenen on tärkeä löytää koko-
naisedunvalvonnan kannalta sopivin liitto.  
 
Asiakirjassa tuodaan esille se, että akavalaisilla jäsenjärjestöillä on erilaisia järjestäytymis-
kanavia. Professoriliittoon järjestäytyminen tapahtuu – toisin kuin useimmissa akavalaisissa 
järjestöissä – tehtävän perusteella. On selvää, että Professoriliitto pyrkii rekrytoimaan profes-
sorin tehtäviin siirtyneet henkilöt Professoriliiton jäseniksi. Vaikka asiakirjassa tunnustetaan 
erilaiset järjestäytymiskanavat (kuva sivulla 7), tekstiosassa liittoja kategorisesti kielletään 
rekrytoimasta jäseniä toisesta akavalaisesta liitosta. Liitto esittää, että em. virke poistetaan 
asiakirjasta. Professoriliitto rekrytoi aktiivisesti jäseniä mm. tutkintopohjaisista liitoista, kun 
henkilön muuttuneet tehtävät ja asema oikeuttavat Professoriliiton jäsenyyteen.   
 
Sen sijaan on hyvä, että saman kappaleen lopussa liittoja suositellaan tekemään kaksoisjär-
jestäytymissopimuksia. Professoriliitolla on jo vuosia ollut useiden tutkintopohjaisten akava-
laisten järjestöjen kanssa kaksoisjärjestäytymissopimuksia, ja ne ovat toimineet hyvin. Kak-
soisjärjestäytymissopimuksissa mm. suositellaan, että professori kuuluisi sekä Professoriliit-
toon että asianomaiseen tutkintopohjaiseen liittoon.  
 
 
 
 



 
 
 
Otsikko 11: Suositus rinnakkaisjärjestäytymisestä Akavassa 
 
Akavan hallitus on hyväksynyt 16.10.2007 suosituksen rinnakkaisjärjestäytymissopimukses-
ta. Nyt esitetyssä asiakirjassa kyseistä rinnakkaissopimusta on muokattu. Asiakirjassa tulisi 
tuoda esille, että kyseessä on aikaisemmasta suosituksesta poikkeava suositus.  
 
Uuden suosituksen mukaan ensisijaisuus määrittyisi edelleen liittoon, joka hoitaa jäsenen 
työ- ja palvelussuhteen ehtoihin liittyvän edunvalvonnan. Luonnokseen on lisätty, että ensisi-
jaisuus voisi myös määräytyä liittoon, joka vastaa koulutuspoliittisesta edunvalvonnasta. Li-
säys hämärtää asiaa. Professoriliitto esittääkin, että lisäys poistetaan suosituksesta.  
 
Professoriliitto korostaa, että jäsenen edun mukaisesti sopimuksen molempien osapuolten 
tulisi alentaa jäsenmaksuaan. Tästä tulisi olla mainita yhteistoiminta-asiakirjassa. 
 
Otsikko 12: Uusien jäsenjärjestöjen hyväksyminen Akava-yhteisöön 
 
Liitto pitää hyvänä sitä, että uusien jäsenjärjestöiden liittymisestä Akava-yhteisöön tehdään 
selkeät pelisäännöt. Tähän osioon olisi hyvä kirjata myös periaatteet ja prosessi uusien jär-
jestöjen liittymisestä neuvottelujärjestöön. Lisäksi tulisi selkeyttää, millä ehdoilla akavalainen 
järjestö voi liittyä Akavalaiseen järjestöön. 
 
Otsikko 13: Akava-yhteisön yhteiset periaatteet työtaistelutoimenpiteissä  
 
Esityksen mukaan jäsen- ja neuvottelujärjestön tulee olla solmimatta sopimusta, joka vahin-
goittaa toista jäsenjärjestöä. Tämä ehdotetaan poistettavaksi epäselvyyden vuoksi.  
 
Asiakirjan viittaus järjestöllisiä toimenpiteitä koskevaan ohjesääntöön jää myös epäselväksi. 
Maininta tulisi joko poistaa tai asiaa tulisi selkiyttää.   
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