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1. TOIMINNAN TARKOITUS 

TAKU ry on taide- ja kulttuurialalla työskentelevien ja taide- ja kulttuurialaa 
opiskelevien ammattijärjestö ja asiantuntija alansa työelämän erityiskysymyksissä. 
TAKUn päätehtävänä on turvata alan ammattilaisten reilut työsuhteet ja 
oikeudenmukainen palkkataso. 

Järjestö valvoo ja edistää jäsentensä etuja aktiivisella taide- ja kulttuurialojen 
edunvalvonnalla ja vaikuttamistyöllä, tarjoamalla erilaisia jäsenpalveluja koulutuksista 
palkkasuosituksiin sekä tuottamalla ja välittämällä tietoa kulttuurialan ammattilaisten 
työelämän erityiskysymyksistä. 

TAKU vaikuttaa, palvelee, viestii ja yhdistää.
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2. TAKU VAIKUTTAA 

TAKU on kulttuurialan edunvalvonnan vahva asiantuntija, joka valvoo alan 
ammattilaisten etuja välittämällä tietoa alan erityiskysymyksistä muun muassa 
lainsäätäjille, keskusjärjestöön ja kulttuurialan toimijoille. Tasaisen varmasti kasvavan 
jäsenmäärän myötä TAKUlla on entistä enemmän alan edustusta ja painoarvoa 
työmarkkinakentällä. 

Keskeisessä asemassa TAKUn edunvalvonnassa on työelämän muuttuminen 
pätkätöiden sekä itsensätyöllistäjänä ja itsenäisenä ammatinharjoittajana työskentelyn 
suuntaan. TAKU profiloituu ammattijärjestökentässä erityisesti epätyypillisten 
työsuhteiden asiantuntijana, perinteisempään palkkatyöhön liittyviä kysymyksiä 
unohtamatta. 

TAKU ry edustaa jäseniään suhteessa muihin järjestöihin ja työnantajapuoleen sekä 
neuvottelee alan virka- ja työsuhdetta ja palkkausta koskevista tai muista 
ammatillisista kysymyksistä niiden kanssa. AKAVAn edunvalvontajärjestöille (JUKO, 
YTN ja Entre) TAKU toimittaa omat tavoitteensa Akavan Erityisalojen kautta. Järjestö 
välittää edunvalvontajärjestöille tietoa omien jäsentensä palkkaus-, työsuhde- ja 
ammatillisista kysymyksistä. 

Edunvalvonnan keskeisiä kysymyksiä tulevan toimintakauden aikana ovat taide- ja 
kulttuurialan ammattilaisten kannalta muun muassa mahdollisen sote-uudistuksen 
vaikutukset, itsensätyöllistäjien aseman parantaminen, häirintä taide- ja kulttuurialalla, 
mahdollisen taiteilijapalkkakokeilun tulokset sekä omatoimisen työnhaun mallin 
vaikutukset. 

TAKU pitää aktiivisesti yhteyttä keskeisiin sidosryhmiinsä, kuten eduskunnan 
sivistysvaliokuntaan ja valtiovarainministeriön sivistys- ja tiedejaostoon, opetus- ja 
kulttuuriministeriöön, työ- ja elinkeinoministeriöön, Kuntaliittoon, Taiteen 
edistämiskeskukseen, yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin sekä muihin taide- ja 
kulttuurialan organisaatioihin. TAKU on aktiivinen toimija muun muassa eri 
ammattiliittojen yhteisessä itsensätyöllistäjien asemaa edistävässä ITSET-verkostossa 
sekä kulttuurialojen ammattijärjestöjen neuvottelukunnassa. 

TAKUlla on aktiivinen edustus Akavan Erityisalojen neuvottelu- ja toimikunnissa sekä 
hallituksessa. Lisäksi TAKUlla on puheenjohtajuus Opetushallituksen koulutus, kulttuuri 
ja viestintä -ennakointifoorumissa. Yhteydenpitoa TAKUn eri luottamushenkilöiden, 
hallituksen ja henkilökunnan kesken tiivistetään vuoden 2019 aikana. 

TAKU antaa lausuntoja pyydettäessä, mutta ottaa myös itse aktiivisesti kantaa taide- ja 
kulttuurialalla toimivien henkilöiden ammatillisten etujen edistämiseksi erilaisin julkisin 
ja kohdennetuin kannanotoin ja esityksin. 
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3. TAKU PALVELEE 

TAKUn jäsenpalvelua tarkastellaan ja kehitetään kokonaisuutena. Analyysi nykyisistä ja 
potentiaalisista jäsenistä toimii pohjana jäsenpalvelun toimintamallien luomiseen ja 
jäsenhankintaan. 

Vuoden 2019 teemoina TAKU nostaa toiminnassaan ja jäsenpalveluissaan esiin 
palvelujensa saavutettavuuden, aluetoiminnan ja monikulttuurisen työelämän. 
Konkreettisina tekoina TAKU tarjoaa jäsenpalveluja kysynnän mukaan eri puolilla 
Suomea ja toteuttaa neuvontapalvelujen ohella myös osan muista palveluistaan 
englanniksi. 

 

3.1. KOULUTUKSET 

TAKUn jäsenet voivat osallistua sekä 
TAKUn että Akavan Erityisalojen 
toteuttamiin jäsenkoulutuksiin. 
Jäsenkoulutusten suhteen TAKUn 
tavoitteena on vuoden 2019 aikana 
tarjota erityisesti taide- ja kulttuurialan 
ammattilaisille räätälöityjä koulutuksia. 
Yleisemmät työhyvinvointiin, 
työlainsäädäntöön ja edunvalvontaan 
liittyvät koulutukset ovat jäsentemme 
saatavilla Akavan Erityisalojen kautta. 
TAKU on aktiivisesti vaikuttamassa 
myös Akavan Erityisalojen 
koulutustarjontaan. 

Osa TAKUn itse tuottamista 
koulutuksista toteutetaan yhteistyössä 
kollegajärjestöjen kanssa. Näin 
pystymme tarjoamaan jäsenillemme 
koulutuksia monipuolisesti, 
kustannustehokkaasti ja tasaisesti pitkin 
vuotta. 

Vuoden 2019 koulutustarjonnassa 
huomioidaan jäsenistömme 

monipuolisuus ja koulutuksia 
suunnitellaan tasapuolisesti eri 
jäsenryhmien tarpeita silmällä pitäen. 
Monipuolisella palvelutarjonnalla on 
mahdollista houkutella uusia ja sitouttaa 
nykyisiä jäseniä. Uutena 
koulutuskokonaisuutena toteutetaan 
erityisesti esimiehille ja esimiestyöstä 
kiinnostuneille suunnattu kokonaisuus 
yhteistyössä kolmen kollegajärjestön 
kanssa.  
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3.2. NEUVONTAPALVELUT 

TAKU tarjoaa jäsenilleen neuvoa ja apua 
erityisesti taide- ja kulttuurialan 
ammatillisissa erityiskysymyksissä. 
Henkilökohtainen jäsenpalvelu on 
nopeaa, mutkatonta ja helposti 
lähestyttävää – ja siten yksi erinomainen 
syy olla TAKUn jäsen. 

TAKU panostaa vuoden 2019 aikana 
verkosta löytyviin neuvontapalveluihin. 
TAKU kokoaa sivuilleen taide- ja 
kulttuurialan ammattilaisille suunnattuja 
oppaita ja sopimusmalleja ja panostaa 
myös muun ohjeistuksen selkeyteen ja 
ajan tasalla pitämiseen. 

Erityistä huomiota kiinnitetään TAKUn 
englanninkielisten sivujen 

päivittämiseen ja ajan tasaisena 
pitämiseen. 

Työsuhteen ehdot ja 
vähimmäispalkkasuositukset päivitetään 
seuraavalle kaudelle loppuvuodesta. 

TAKU toteuttaa kysynnän 
mukaan myös muun 
muassa CV-klinikoita ja 
ajankohtaisten 
työelämäkysymysten 
ympärille rakennettuja 
aamukahvi- tai 
iltatilaisuuksia. 

Työsuhde- ja lakimiespalvelut 
jäsenemme saavat Akavan Erityisalojen 
kautta. 

 

3.3. OPISKELIJATOIMINTA 

Opiskelijatoiminnan osalta TAKU 
kehittää korkeakoulukohtaista 
yhteistyötä. Opiskelijatoimintaa 
järjestetään eri puolilla Suomea ja sen 
suunnittelussa hyödynnetään vuoden 
2018 lopussa päivitettyä 
opiskelijajäsenistä tehtyä kartoitusta.  

TAKUn opiskelijatoiminnan tavoitteena 
on aktiivinen ja jatkuva vuorovaikutus eri 
oppilaitosten ja opiskelijajärjestöjen 
kanssa. Tavoitteena on, että 
ammattijärjestöstä tulee jäsenille 
luonteva yhteistyötaho jo 
opiskeluvaiheessa. 

 

3.4. TUTKIMUS- JA SELVITYSTOIMINTA 

TAKUn tutkimus- ja selvitystoiminnan 
tavoitteena on kerätä tietoa 
edunvalvontaa varten. 

TAKU kartoittaa alan työtilanteissa ja 
työsopimusehdoissa tapahtuvien 
muutosten ohella oman alansa 
työhyvinvointikysymyksiä. 

TAKU seuraa ja tilastoi oman 
jäsenistönsä osalta muun muassa 

työehtojen muutoksia, koulutuspohjaa 
ja jakautumista eri sektoreille.  

Erilaisia ajankohtaisia tutkimuksia ja 
selvityksiä toteutetaan erillistilauksina 
tarpeen mukaan. TAKU tekee 
tutkimusten ja selvitysten osalta 
yhteistyötä alan eri toimijoiden kanssa, 
välittää jo olemassa olevaa tutkimus- ja 
selvitystietoa ja voi olla tilaajana muun 
muassa alan opinnäytetöille.
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4. TAKU YHDISTÄÄ 

TAKU panostaa vuoden 2019 aikana erityisesti alueverkostotoiminnan kehittämiseen. 
Vuodenvaihteessa kootaan uusi TAKUn eri alueilla toimivien yhteyshenkilöiden 
verkosto. 

Tavoitteena on, että verkoston avulla TAKU näkyy entistä enemmän eri alueilla. 
Aktiivisten aluetoimijoiden ansiosta TAKU pystyy tarjoamaan esimerkiksi 
koulutuspalveluita nykyistä enemmän eri puolilla Suomea. 

 

TAKU toimii aktiivisesti erilaisissa taide- ja kulttuurialan verkostoissa ja pitää 
säännöllisesti yhteyttä tärkeisiin sidosryhmiinsä. TAKU on mielellään mukana joko 
asiantuntijana tai osatoteuttajana erilaisissa yhteistyöhankkeissa. Tälläkin hetkellä 
TAKU on mukana useiden eri projektien ohjausryhmissä. 

TAKU tarjoaa jäsenilleen oman alan ammattilaisten verkoston eri alaryhmineen, mutta 
yhdistää omaa jäsenistöään myös muiden alojen toimijoiden kanssa eri alojen 
yhteisten koulutusten ja verkostoitumistilaisuuksien kautta. 

TAKU järjestää yhteistyössä eri toimijoiden kanssa erilaisia keskustelutilaisuuksia ja 
tapahtumia, joissa alan ammattilaisten tapaaminen on keskeisessä asemassa. Syksyllä 
2018 yhteistyössä Yleisradion, Kaapelitalon, Helsingin kaupungin, AVEkin, Taiteen 
edistämiskeskuksen, Agman ja Sun Effectsin kanssa toteutettu LIFT Helsinki ja 
Museoalan ammattiliitto MALin ja Kansallisgallerian kanssa käynnistetty ArTalk-
keskustelusarja ovat kaksi hyvää esimerkkiä tällaisesta toiminnasta. 

TAKU kannustaa myös jäseniään toteuttamaan ja järjestämään vapaamuotoisia 
kokoontumisia eri teemojen ympärille ja tarjoaa niihin tarvittaessa järjestelyapua ja tilat.  
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5. TAKU VIESTII 

TAKU lisää kulttuuri- ja taidealan arvostusta käymällä aktiivisesti 
yhteiskunnallista keskustelua. Viestimme taide- ja kulttuurialan 
työelämään liittyvistä kysymyksistä niin medialle, päättäjille, suurelle 
yleisölle kuin jäsenistöllekin. 

TAKUssa tapahtuu paljon, joten siitä on myös tärkeää kertoa kiinnostavasti. 

Vuoden 2019 aikana TAKU panostaa viestintään rekrytoimalla viestinnästä vastaavan 
asiantuntijan ja viemällä loppuun jo pitkällä oleva viestintäuudistuksen. 

TAKUn uuden visuaalisen ilmeen, verkkosivujen ja painotuotteiden uudistuksen 
jälkeen nyt panostetaan erityisesti sosiaalisen median kohdennettuun ja 
tarkoituksenmukaiseen hyödyntämiseen. 

Viestinnästä vastaava asiantuntija tekee TAKUlle viestintäsuunnitelman, jossa otetaan 
huomioon eri kohderyhmät. Suunnitelmallisella ja kohdennetulla viestinnällä TAKU 
tavoittaa tehokkaasti eri sidosryhmänsä. Näkyvyys ja aktiivisuus eri viestintävälineissä 
on tärkeää myös uusien, potentiaalisten jäsenien tavoittamisen kannalta. 

TAKU on mukana ja näkyy aktiivisesti alansa tapahtumissa ja tilaisuuksissa ja järjestää 
vuoden aikana pari omaa jäsensuosittelukampanjaa. Opiskelijajäsenten rekrytoimiseksi 
tehdään erilaisin esittelytilaisuuksin järjestöä tunnetuksi eri vaiheessa olevien ja 
valmistuvien opiskelijoiden keskuudessa.  
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6. TAKUN HALLINTO 

 

6.1. Talous 

Järjestön tulot muodostuvat jäsenten 
jäsenmaksuista (1,3 prosenttia). TAKUn 
osuus jäsenmaksusta on 0,55 
prosenttia. Loppuosa jakautuu Akavan 
Erityisalat ry:lle sekä 
työttömyyskassamaksuun. 

Taloudenhoitajana toimii yhdistyksen 
toiminnanjohtaja. Kirjanpidosta ja 
tilinpäätöksistä vastaa Sari Lehto-Salmi 
Tilitoimisto Riikka Olin Oy:stä. 

 

6.2. Hallinto ja toimihenkilöt 

TAKUssa päätösvalta on jäsenillä 
vuosikokouksessa valittavan hallituksen 
kautta. Vuosikokous valitsee järjestön 
toiminnasta vastaavan hallituksen; 
puheenjohtajan ja kahdeksan varsinaista 
jäsentä sekä kolme yleisvarajäsentä. 
Hallitus valitsee keskuudestaan 
vuosittain varapuheenjohtajan sekä 
muodostaa toimintansa tueksi 
tarvittavat jaostot sekä työryhmät. 

Jokaisella hallituksen jäsenellä on omat 
vastuualueensa, joihin liittyvistä asioista 

hän tekee tarpeelliset esitykset 
työjaostolle ja hallitukselle. 

Hallitus voi oman toimivaltansa ja 
tehdyn talousarvion puitteissa päättää 
henkilökunnan määrästä ja tehtävistä. 

Vuonna 2019 TAKUssa työskentelee 
toiminnanjohtajan lisäksi määräaikainen 
(opintovapaan sijaisuus 3.8.2020 asti) 
järjestökoordinaattori ja alkuvuodesta 
rekrytoitava järjestöasiantuntija. 

 

6.3. Kokoukset 

Järjestö kokoontuu sääntömääräisiin 
kokouksiin kahdesti vuodessa. Järjestön 
kevätkokous pidetään huhtikuun 
loppuun ja syyskokous marraskuun 
loppuun mennessä. 

Hallituksen kokoukset järjestetään noin 
kerran kuukaudessa kesäkuukausia 

lukuun ottamatta tai tarpeen mukaan. 
Työ- ja muut jaostot kokoontuvat 
tarpeen mukaan. 

Vuoden 2019 kevät- ja syyskokousten 
yhteydessä järjestetään myös muuta 
jäsenille suunnattua ohjelmaa. 

 


