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Uuteen nousuun! 
ESIPUHE TOIMINTAKERTOMUS 2017 

Vuosi 2017 on ollut järjestöllisen uudistumisen vuosi. Uuden 

hallituksen puheenjohtajan Salla Palmi-Felinin johdolla aloitettu 

strategiatyö osallisti myös uuden valtuuston pohtimaan järjestön 

tulevaisuutta. Kun aiemmin tulevaisuuden vaihtoehtoja oli 

pohdittu kenties hieman hajallaan, loksahtivat nyt palaset 

kohdalleen. Liittovaltuuston syyskokouksessa 2017 palattiin 

järjestön juurille ja todettiin, että Kuntien asiantuntijat – KUMULA 

ry on jatkossakin kunta-alan edunvalvoja, joka pitää huolta 

kunnassa työskentelevistä esimiehistä ja asiantuntijoista. 

Päätimme, että maakuntahallinto jää muiden hoidettavaksi ja 

että meillä riittää tulevaisuudessakin vielä paljon tekemistä 

kuntakentällä, jossa meidän vahvin osaamisemmekin on. 

Aiemmista vuosista poiketen ei käytössä ole varsinaista 

strategiapaperia. Aiemminhan strategisia painopistealueita on 

ollut useampia, yleensä kuusi. Nyt päädyimme kahteen 

strategiseen valintaan: palveluvalikoiman uudistamiseen ja 

jäsenmäärän kasvattamiseen. Tämä on terävöitti liiton toimintaa 

ja on toiminut selvänä ohjenuorana myös toiminnan 

suunnittelussa: pieniä resursseja ei hajauteta vaan keskitytään 

tärkeimmiksi valittujen asioiden kehittämiseen.

Haluamme nostaa 
kumulalaisen 

toiminnan 
keskipisteeksi! 

Salla Palmi-Felin, hallituksen puheenjohtaja kommentoi 

toimintavuotta 2017 näin: 

"Lähdimme vauhdilla toteuttamaan valtuuston linjauksia ja 

olemme päässeet nopeasti eteenpäin niin palveluvalikoiman 

uudistamisessa kuin linjamme terävöittämisessäkin. Tämä näkyy 

jo muun muassa some-näkyvyytemme hurjana lisääntymisenä ja 

jäsenkadon jopa odotettua nopeampana kääntymisenä 

laskusuunnasta tasaisempaan tilanteeseen. Lisäksi 

palveluvalikoiman uudistukset näyttäisivät jo nyt vastaavan 

aiempaa paremmin jäsentemme toiveisiin".
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Edunvalvontatyössämme 

korostuu ammatillinen 

edunvalvonta. Se tarkoittaa meille 

tärkeiden ammattien ja alojen 

esiinnostamista ja työn tärkeyden 

alleviivaamista. Se on 

työntekijöiden arvostuksen 

lisäämistä sekä työelämän ja 

työolojen kehittämistä. Puhumme 

edustamiemme tutkintojen ja 

koulutusten tarpeellisuudesta ja 

otamme kantaa niitä koskeviin 

muutoksiin.

Akavan Eriyisalojen kunnan 

neuvottelukunta on 

kattojärjestömme hallituksen 

alainen toimielin. Siellä 

kohtaavat eri jäsenyhdistysten 

kuntasektorin luottamushenkilöt 

koordinoiden liiton kunta-alan 

edunvalvontaa. Viime kädessä 

kunnan neuvottelukunta tekee 

myös esitykset järjestöllisiin 

toimenpiteisiin ryhtymisestä. 

Neuvottelukunnan 

puheenjohtajuus on Kumulalla. 

Kunta-alan edunvalvonta 
Kuntasektorin edunvalvontaa hoidetaan sekä 
kattojärjestössämme Akavan Erityisaloissa että 
Kumulassa. Kumulan vastuulla on ammatillinen 
edunvalvonta. 

Kumulan liittovaltuuston puheenjohtaja 

Mika Vertainen johtaa Akavan 

Erityisalojen kunnan neuvottelukuntaa 

Kenen ajalla lounastunti? 

 Helmikuussa Tampereella puhutti 

työaikakiista. Työnantajan yksipuolinen 

päätös muuttaa työsopimuksen ehtoja sai 

kaupungin työntekijät ja viranhaltijat 

takajaloilleen. Järjestimme Tampereella 

keskustelutilaisuuden yhdessä JUKOn 

pääluottamusmiehen ja Akavan 

Erityisalojen juristi Anna Zibellinin kanssa. 

Tilanteeseen on saatu pääosin jo ratkaisu, 

mutta tapaus osoitti kuinka nopeasti 

voimme tarvittaessa reagoida ja missä on 

toisaalta vielä kehittämistä. Vaikka 

neuvottelujärjestö JUKO huolehtisikin 

sopimusasioista, liiton läsnäoloa tarvitaan. 

Tampereen työaikakysymystä puitiin kuntasektorin lakimiesten kanssa. Kaupungin 

päätös työsopimusten yksipuolisesta muuttamisesta tyrmistytti niin kaupungin 

henkilöstöä kuin kunta-alan liittojen edunvalvontaa. 

EDUNVALVONTA 
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SuomiAreenassa nostimme esiin 

kirjastojen tulevaisuuden. Järjestimme 

loppuunmyydyn keskustelutilaisuuden 

yhdessä Akavan Erityisalojen ja 

Suomen Kirjastoseuran kanssa 

valtakunnan suurimmalla 

keskusteluareenalla. 

Lobbausta SuomiAreenassa 
Porin SuomiAreena kokoaa helmikuussa politiikan, 

liike-elämän ja järjestöjen vaikuttajat ja päättäjät. 

Mekin olimme paikalla kysyen panelisteilta miten 

kirjastolle tulevaisuudessa käy. 

Tupa täyteen kirjastopäivillä 

Jyväskylän kirjastopäivät kokoavat 

yhteen joka toinen vuosi kirjastoalan 

henkilöstön alan suurimpaan 

ammattitapahtumaan. Me järjestimme 

keskustelutilaisuuden aiheesta, jonka 

arvelimme kiinnostavan alan 

henkilöstöä: Mitä eroa ja yhteistä on 

tieteellisten kirjastojen ja yleisten 

kirjastojen työssä ja prosesseissa? 

Saimme epäkiitollisen ohjelmapaikan 

perjantain aamuyhdeksäksi kun 

edellisiltana oli ollut riehakas kirjaston 

illanvietto. 

Kaikki halukkaat eivät edes mahtuneet 

luentotilaan! Me onnistuimme! 

Tapahtumajärjestäjän paras palkinto on, kun kaikki kuulijat eivät mahdo saliin. Näin 

kävi Jyväskylän kirjastopäivillä, kun me kaikkein vähiten sitä odotimme. 

EDUNVALVONTA 

Tilaisuudessa puhujina olivat Akavan 

Erityisalojen puheenjohtaja Maarit 

Helén, lastenkirjailija Ronja Salmi, 

kansanedustaja Timo Harakka, kirjailija 

Matti Rönkä ja tietokirjailija ja 

maailmanmatkaaja Riku Rantala. 

Tilaisuuden juonsi kirjastoseuran 

puheenjohtaja Jukka Relander
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Kumula osallistui kirjamessuille syksyn 

aikana. Lokakuussa oltiin omalla pisteellä 

Turun kirjamessuilla ja Varsinaissuomen 

jäsenille tarjottiin jäsenetuna 

messulippuja. Messuilla järjestimme 

kirjavisan, jonka avulla saatiin kävijöitä 

pisteelle. Lisäksi pisteellä käväisseille 

jäsenille jaettiin pieniä lahjoja pöydän 

alta 

Kaiken someviestinnän keskellä 

perinteinen messunäkyvyys on 

edelleenkin mukava tapa tavata jäseniä.  

Samalla näyttämme, että me olemme 

siellä missä hekin. 

Messupöhinää! 
Kirjamessuilla kohdataan jäseniä, sekä uusia että vanhoja. Kustannussyistä 

jätimme Helsingin kirjamessut tällä kertaa väliin, mutta tarjosimme 100 

jäsenellemme messuliput. 

Toiminnanjohtaja haalarihommissa. Tässä valmistuu messuosasto 

Pasilasta Kruununhakaan 

Viime vuosien aikana 

jäsenyhdistykset ovat lähteneet yksi 

toisensa perään Akavan Erityisalojen 

tiloista Maistraatinportista. Kumula 

seurasi muiden mallia ja muutti 

Specian toimistolle omaan 

työhuoneeseensa. Marraskuusta 

lähtien Kumulan toimiston löysi 

osoitteesta Snellmaninkatu 19-21 E 

15, 00170 HKI. 

Toimistossa työskenteli v. 2017 

toiminnanjohtaja sekä palvelu- ja 

koulutussuunnittelija. 

Liiton toimitilat muuttuivat, kun Kumula pakkasi tavaransa ja muutti uusiin tiloihin 

Helsingin Kruununhakaan 

MESSUT JA TOIMISTO 
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Kuntavaalivaikuttaminen! 

Tilaisuuden olivat 

pääsääntöisesti onnistuneita. 

Kuulijoita riitti paikalle hienosti, 

ja varsinkin Turun ja Helsingin 

tilaisuuksissa oli lennokasta 

keskustelua. Poliittiisten 

paneelikeskustelujen haastava 

puoli on tosin se, että keskusteu 

harhautuu helposti  johonkin 

polttavaan paikalliseen 

kysymykseen. Meille tärkeät 

kuntapalvelut jäävät tällöin 

vellovan keskustelun jalkoihin.   

Toteutumme yhteistyössä 

Akavan Erityisalojen sekä 

muiden jäsenyhdistysten 

kanssa sarjan 

paneelikeskusteluja. 

Haastoimme suurimpien 

kaupunkien ehdokkaita 

pohtimaan mitä esimerkiksi 

kulttuuripalvelut merkitsevät 

tulevaisuuden kunnassa. 

Kävimme Turussa, Oulussa, 

Jyväskylässä, Tampereella, 

Kuopiossa ja Helsingissä. 

KUNTAVAALIT 

Elämäsi kuntaan -kampanjalla nostimme esiin tulevaisuuden kunnan eri rooleja. 

Mitä jää kuntaan sote-uudistuksen jälkeen?  
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Jäsenmäärän lasku jatkui 

Liiton jäsenmäärä oli vuoden 2017

lopussa 2536. Jäsenistämme

ylivoimaisesti suurin osa

työskentelee kuntasektorilla ollen

näin KVTES -sopimusalalla. Lisäksi

jäseniämme on opetusalan TES:issä

sekä kuntien teknisten

sopimuksessa.  

Opiskelijajäseniä liittoomme kuuluu

196., työnhakijoina tai muuten

työttömyyskassan etuuksien piirissä

oli 81 jäsentä. Eläkeläisjäseniä oli

246.  Valtio- ja yksityisellä sektorilla

työskentelee muutama jäsen.  

Liiton jäsenmäärä on laskenut 

viimeiset vuodet. Lasku on ollut 

tasaista ollen n. 20 - 40 jäsentä 

vuodessa. Jäsentilastoja tutkimalla 

selviää, että edelleekin erojen 

merkittävämmäksi syyksi 

ilmoitetaan eläkkeelle siirtymisen. 

Toisiin liittoihin vaihdetaan silti 

verrattain harvoin. Tällöinkin on 

useimmiten kyse myös uusiin 

tehtäviin ja eri sopimusalalle tai 

sektorille siirtymisessä. Tärkeintä 

kuitenkin on, että jäsenmäärän 

lasku saatiin vuoden loppuun 

mennessä miltei pysähtymään. 

Liiton jäsenmäärä 

laski edelleen, 

mutta uusien 

jäsenpalvelujen 

synnyttämä 

kiinnostus näkyi 

jo joulukuussa 

Jäsenmäärän lasku jatkui, mutta loppuvuodesta näkyi jo valonpilkahduksia 

JÄSENET 
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Järjestön talouteen vaikuttaa 

tietenkin työttömyys, jäsenten tulot 

ja maksetut jäsenmaksut. Useat 

viime vuosien tiinpäätökset ovat 

olleet hienoisesti alijäämäisiä. 

Näihin on osaltaan vaikuttanut 

satunnaiset kertaerät, mutta osansa 

on ollut myös 

jäsenmaksukertymällä. Kun 

eläkkeelle siirrytään ansainta- 

asteikon yläpäästä, tulee liiton 

jäseneksi pienempituloisia 

opiskelijoita. Samalla kun liiton 

ikärakenne nuorentuu, sen 

taloudellinen rakenne mutkistuu. 

Positiiviseen lopputulokseen 

vaikuttaa pääasiassa kolme syytä. 

Niistä tärkein on 

jäsenmaksurakenteen 

parantuminen. Liittoon on tullut 

opiskelijajäsenten lisäksi myös 

työssäkäyviä jäseniä. Toisekseen 

menoista karsiminen ja säästöt ovat 

purreet. Kolmanneksi viime vuoden 

syksyllä tehty hallittu riskinotto 

rahastosijoituksissa näyttäisi 

kannattaneet. Liiton 

rahastosijoitukset ovat komeasti 

plussalla. Vuoden lopulla tilinpäätös 

näyttää 7798,88 e ylijäämää. 

Vaikeiden vuosien jälkeen plussalle 
Monien alijäämäisten tilinpäätösten jälkeen tilanne 

näyttää nyt valoisammalta. Tilinpäätös osoittaa 

hienoista ylijäämää. 

Sijoitukset ja rahastot 

Liiiton varainhoito on Nordea 

Järjestöpankissa, joka hoitaa useiden 

suomalaisten järjestöjen ja liittojen 

sijoitusvarallisuutta. Kumula ry:n 

sijoitettu varallisuus on n. 365 000 

euroa. 

Pääasiallisena sijoitusinstrumentteina 

ovat osakeobligaatiot ja 

rahastosijoitukset. Lisäksi liiton salkussa 

on joitakin Elisan vanhoja 

puhelinosakkeita. Suurin tuotto o tullut 

Nordean kaukoidän rahastoista. 

Liiton sijoitustoiminnassa määrävä tekijä on pääomaturvattu säilyttäminen. Osalla 

sijoituksista pyrimme parempaan tuottoon. Tuottavammaassa ja riskialttiimmassa 

instrumentissa liiton sijoitusvarallisuudesta on 25 prosenttia. 

TALOUS 
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Tulevaisuus on palveluissa 

Palveluvalikoiman uudistaminen 

määritettiin tulevaisuuden 

tärkeimmäksi kokonaisuudeksi, ja 

palvelujen kehittämisessä 

erityisesti jäsenten ammatillisen 

osaamisen kehittäminen.  Samalla 

päätettiin laajentaa 

jäsenmarkkinointia myös muille 

kunta-alalla työskenteleville 

korkeastikoulutetuille. 

Liittovaltuuston kokouksessa oli 

vahva yhdessä tekemisen ja uuden 

alun hakemisen henki. Hallitus sai 

selvän suunnan toiminnanlleen. 

Liiton valtuusto kokoontui 

keväällä 2017 pohtimaan uutta 

suuntaa toiminnalle. 

Vaihtoehtoisia etenemissuuntia 

oli toiminnan laajentaminen 

maakuntahallintoon, toiminnan 

jatkaminen nykyisellään, 

yhdistyminen toisen järjestön 

kanssa sekä uusien palvelujen ja 

jäsenkasvun aikaansaaminen. 

Valtuusto päätti ryhtyä 

määrätietoisesti kehittämään 

uusia palveluja järjestön 

vetovoimaisuuden lisäämiseksi. 

UUSI STRATEGIA 

Me olemme ainoa 

kunta-alan 

korkeastikoulutettujen 

ammattijärjestö. 

Haetaan kumulalaiset 

Kumulaan! 
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Star Trails on Mount Marcus Baker
Mount Marcus Baker is the highest peak of the Chugach Mountains of 

Alaska. Climbing takes almost two months owing to weather delays. 

Today's standard route is the North Ridge. Despite being much lower in 

elevation than Denali, Marcus Baker is a similarly serious ascent.

PAGE 25

Jäsenpalveluista jäsenkasvun veturi 
Liiton hallitus kokoontui pohtimaan ja kehittämään uusia jäsenpalveluja. 

Palvelumuotoilun ytimessä oli Kumulan arkkityyppien analyysi. Ketä me 

olemme, koska me tarvitsemme liiton palveluja ja millaisia palveluja 

kaipaisimme. Missä me voimme olla paremmin avuksi? 

PALVELUMUOTOILU
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Hallituksen syysseminaarissa kartoitettiin siis jäsenistön palvelutarpeita. Kaksipäiväisen 

seminaarin tuloksena päädyttiin toteuttamaan jäsenistölle koulutuksia sekä hyvinvointia 

lisääviä palveluita. Lisäksi verkostoitumisen ja vertaistuen tarve nähtiin jäsenistön kannalta 

tärkeänä. 

  

Hallintoakatemia koulutuskumppaniksi 
Laadimme kunta-alan koulutustarvekyselyn, jonka 
suosio yllätti kaikki. Tiesimme heti, että tämä on se 
palvelu, jota liitolta on kaivattu 

UUDET PALVELUT 

Kyselyn tulosten pohjalta koulutusideoita alettiin kehitellä eteenpäin vuotta seuraavaa vuotta ajatellen. Kumula 

toteuttaisi Hallintoakatemian kanssa yhteensä kaksi webinaaria ja lähikoulutusta vuoden 2018 aikana. Lisäksi Kumula 

toteuttaisi liudan omia webinaarejaan kyselyn tuloksia hyödyttäen. 

Koulutusten ja jäsentapahtumien toteuttaminen olisi palvelu-uudistuksen ensimmäinen osa, ja hyvinvointiin, 

vertaistukeen sekä yhteisöllisyyteen liittyviä palveluita alettaisiin suunnitella vuoden 2018 aikana.

Opiskelijatoiminta 

Palvelu- ja koulutussuunnittelija Meeri Väänänen 
kehittää liiton palvelujja ja opiskelijatoimintaa 

Osallistuimme korkeakouluilla järjestettyihin teemapäiviin ja järjestimme itse 

työelämäaiheisia luentoja ja työpajoja sekä työelämäiltapäiviä, joihin 

kutsuttiin ulkopuolisia puhujia. 

Ainejärjestöjen kanssa järjestettiin pienempiä tilaisuuksia kuten 

ainejärjestökahvituksia ja saunailtoja. Tampereella ja Oulussa toteutimme 

työnhakukoulutuksen. Teimme myös yhteistyötä Turun, Seinäjoen ja Oulun 

ammattikorkeakoulujen kanssa, ja järjestimme ammattikorkeakouluilla 

työelämäaiheisia luentoja. 

 Opiskelija-apurahaa haki kuusi jäsentä. Apurahat myönnettiin Heidi-Maria 

Hekkalalle Oulun ammattikorkeasta sekä Emmi Tanskaselle Tampereen 

yliopistolta. 

 Koko vuoden aikana Kumulaan liittyi reilut 30 uutta opiskelijajäsentä, ja 

vuoden lopussa Kumulalla oli hieman alle 200 opiskelijajäsentä. 

Palvelu-uudistukseen tähtäävät toimenpiteet aloitettiin syksyllä 2017. Syksyllä toteutettiin koulutustarvekysely, 

jonka muodostamisessa auttoivat hallituksesta Marianne Lindblad, Esko Nousiainen ja Hanna Pitkänen. Lisäksi 

Hallintoakatemia konsultoi Kumulaa kyselyn toteuttamisessa. Kysely lähetettiin jäsenistön lisäksi kirjastoille ja 

kirjastojohtajille ympäri maan. Vastauksia kyselyyn kertyi yli 800, joista n. puolet oli Kumulan ulkopuolisia 

henkilöitä.Lisää 

Vuoden 2017 järjestettiin ja osallistuttiin yhteensä 19 
opiskelijatapahtumaan Oulussa, Seinäjoella, 
Tampereella, Turussa ja Helsingissä.
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Kiitokset liittovaltuustolle 2017 
 Viime syyskokouksen hyvä yhteishenki  ja tekemisen meininki osoittivat, 

että yhdessä suunnitellen tästä tulee vielä menestys. Jatketaan hyvää 

yhteistyötä myös tulevaisuudessakin. Kumulumpsis! 

Kumula ry hallitus 2018 
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