
Toimintaohje 1 (2)

Järjestöosasto 7.9.2022

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry  • puh. +358 20 774 000 • sak@sak.fi •  sak.fi

SAK:N ALUETOIMINNAN TOIMINTAOHJE

SAK:n alueellinen toiminta organisoi toimialueellaan keskusjärjestön ja ammattiliittojen
yhteiskunnallista vaikuttamista ja edunvalvontaa, järjestää alueellista toimintaa,
koulutusta ja vahvistaa SAK:laisen ammattiyhdistysliikkeen järjestöllistä asemaa ja
jäsenten yhteenkuuluvuutta.

SAK:n alueellinen edunvalvonta

Alueellinen edunvalvonta ja vaikuttaminen hoidetaan SAK:n toimipisteiden,
aluetoimikunnan, liittojen aluetoimistojen sekä työväenliikkeen organisaatioiden
yhteistyönä.
Alueellisen edunvalvonnan ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen tehtävät ja painopisteet
hyväksytään kunkin alueen toimintasuunnitelmassa. SAK:n alueorganisaatio edistää
SAK:n tavoitteita alueellisesti viranomaisten, oppilaitosten, verkostokumppaneiden,
kunnallisten ja alueellisten päättäjien sekä muiden työmarkkina- ja elinkeinojärjestöjen
keskuudessa.
SAK:n aluetoiminta ei ulotu ammattiliittojen ja ammattiosastojen työpaikoilla tekemään
neuvottelutoimintaan, edunvalvontatyöhön tai jäsenhankintaan.

Liittoyhteistyö

Liittoyhteistyön tavoitteena on hoitaa ja parantaa alueen edunvalvontaa, jäsenpalvelua
ja järjestöllisiä valmiuksia sekä edistää ammattiyhdistysliikkeen tavoitteiden
toteutumista. Tavoitteena on parantaa SAK:laisen ammattiyhdistysliikkeen
yhteiskunnallista asemaa, vahvistaa yhteisen SAK:laisen mielipiteen syntyä alueilla sekä
vahvistaa sak:laisen liikkeen yhteisöllisyyttä sekä yhtenäisyyttä.

SAK:n aluetoimikunta

SAK:laisen ammattiyhdistysliikkeen alueellista yhteistoimintaa ohjataan
aluetoimikunnassa. Aluetoimikuntaan voivat kuulua alueen paikallisjärjestöjen sekä
ammattiliittojen ja tarvittaessa eri yhteistyöverkostojen edustajat. Aluetoimikunnan
kokoonpanoa voidaan muuttaa toimikauden aikana.
Aluetoimikuntaan valittavien jäsenten on oltava työmarkkinoiden käytettävissä ja
valinnoissa on huomioitava sukupuolten välinen tasa-arvo.
SAK:n alueellinen toimipiste kokoaa aluetoimikunnan pyytämällä ammattiliittoja ja
alueen paikallisjärjestöjä ja muita mahdollisia verkostoja nimeämään
edustajansa.  Aluetoimikunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä mahdolliset
muut toimihenkilöt aluetoimintakunta valitsee keskuudestaan.
Aluetoimikuntien kokouksiin kutsutaan myös alueen SAK:laisten liittojen toimitsijat ja
SAK:n edustajiston jäsenet.
Aluetoimikunta valitaan parillisina vuosina loka-marraskuussa ja sen toimikausi on kaksi
vuotta.
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Aluetoimikunnan tehtävät

 Edistää SAK:n tavoitteita alueellisesti.
 Vahvistaa SAK:laisten palkansaajien yhteiskunnallista vaikuttamista, osaamista sekä

aktiivisuutta.
 Tukea ammatillista järjestäytymistä ja vahvistaa alueen järjestöllistä toimintaa.
 Edistää tasa-arvon toteutumista ja suvaitsevaisuutta.
 Tukea ja mahdollistaa nuoriso- ja oppilaitostiedotustoimintaa.
 Tukea paikallisjärjestöjen toimintaa ja edistää niiden seudullista yhteistyötä
 Tehdä yhteistyötä palkansaajien tavoitteita lähellä olevien organisaatioiden kanssa.
 Hoitaa muita SAK:n antamia tehtäviä.

Toiminnan rahoitus

SAK:n toimipiste vastaa toiminnan rahoituksesta SAK:n toimintasuunnitelman ja
talousarvion puitteissa.

Toimintaohjeen muuttaminen

Tähän toimintaohjeeseen tehtävistä muutoksista päättää SAK:n hallitus.

Toimintaohje on hyväksytty SAK:n hallituksen kokouksessa 5.9.2022




