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1. Puheenjohtajan tervehdys
Vuosi 2021 oli yhdistyksen 51. toimintavuosi, ja sitä kuvaavat hybriditapahtumat, yhdistyksen
uuden nimen käyttöönotto ja historiallinen päätös jäsenmaksumallin muutoksesta.
Puheenjohtaja Heli Suomivuori luotsasi puheenjohtajakautensa toisena vuonna yhdistyksemme
läpi muutosten tuulien. Helin kaksivuotinen kausi puheenjohtajana ei ollut helppo keskellä
poikkeuksellisia aikoja, mutta hän osoitti muutoskykyä, toteutti rohkeasti uutta strategiaa
yhdessä hallituksen kanssa ja loi uskoa paremmasta huomisesta.
Vuonna 2021 jatkoimme etätyöskentelyä edellisvuoden tapaan. Etäkokoukset ja -tapahtumat
olivat arkipäivää, ja hybriditapahtumia järjestettiin tilanteen niin salliessa. Toista vuotta kestänyt
etätyöskentely vaati tietotyöläisiltä paljon, joten keskityimme toiminnassamme
työssäjaksamiseen. Pyrimme tarjoamaan jäsenillemme monipuolisesti virkistystapahtumia
työstä palautumiseen ja koulutuksia hyvinvoinnin tueksi. Loppuvuodesta pääsimme myös
tapaamaan kasvotusten, mikä mahdollisti verkostoitumisen ja vanhojen tuttujen tapaamisen
pitkästä aikaa. Pystyimme tarjoamaan tärkeää ammattiverkoston tukea, joka on ollut
järjestömme vahvuus yli viidenkymmenen vuoden ajan.
Maaliskuussa otimme virallisesti käyttöön yhdistyksemme uuden nimen, Skilla ry.
Nimenmuutoksen myötä yhdistyksemme sai myös uuden raikkaan ilmeen. Koen, että järjestön
uusi nimi kuvaa paremmin alumni- ja ammattijärjestöämme tänä päivänä sekä jäseniämme,
jotka työskentelevät hybridiosaajina monipuolisissa asiantuntija- ja tukitehtävissä.
Nimenvaihdoksen myötä emme kuitenkaan unohtaneet arvokasta historiaamme, vaan
ilmeessämme jatkavat samat viivaelementit, jotka olivat yhdistyksemme ensimmäisessä logossa.
Akavan Erityisalojen kevätliittokokouksessa hyväksytty yhdistysjäsenmaksu-uudistus toi myös
Skillan uuden eteen. Akavan Erityisalojen kevätliittokokouksen päätöksen myötä Skillan
toimisto yhdessä hallituksen kanssa valmisteli ehdotuksen uudesta jäsenmaksumallista
yhdistyksen syyskokoukseen. Yhdistys teki historiallisen päätöksen ja päätti siirtyä
prosentuaalisesta jäsenmaksumallista kiinteään jäsenmaksuun. Muutos oli merkittävä, mutta
samalla jäseniämme paremmin palveleva.
Vuoden aikana järjestössämme tehtiin merkittäviä uudistuksia, joiden uskomme parantavan
toimintaamme tulevaisuudessa. Haluan esittää sydämelliset kiitoset hallitukselle,
työntekijöillemme Elinalle ja Marialle sekä jäsenillemme, jotka olivat toiminnassamme mukana
vuonna 2021!

Virpi Rouhiainen
puheenjohtaja, Skilla ry
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Toimintaa toteutettiin kokonaisuudeltaan arvioiden niin, että
yhdistyksen arvot näkyivät vuonna 2021 niin arjen työssä kuin
edunvalvonnassa.
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2. Vuoden 2021 painopisteiden onnistuminen
Vuoden 2021 painopisteiksi valittiin syyskokouksessa 2020 uuden brändin jalkauttaminen sekä
jäsenpito ja jäsenhankinta.
Uuden brändin jalkauttaminen sujui suunnitellusti sekä onnistuneesti. Projektissa pysyttiin
aikataulussa, kun uusi brändi otettiin käyttöön maaliskuussa 2021. Jäseniä kuunneltiin erityisen
tarkalla korvalla koko prosessin ajan. Myös strategia ohjasi uuden nimen jalkauttamista ja
brändäämistä. Lanseeraamiseen saatiin myös viestinnällistä tukea Akavan Erityisaloilta yhteisen
tiedotteen muodossa.
Jäsenpitoa ja jäsenhankintaa on reflektoitu myös kappaleessa 4.6. Yhdistyksen jäsenhankinnan
painopistettä siirrettiin vuonna 2021 opiskelijoista yhä enemmän työssäkäyviin potentiaalisiin
jäseniin. Samalla, osittain myös koronan vaikutuksesta johtuen, uusien opiskelijajäsenten määrä
laski radikaalisti. Yhdistyksen tuleekin jatkossa muistaa molemmat jäsenhankintakanavat,
vaikka pääpaino olisikin työssäkäyvissä jäsenissä. Nimenmuutos osoittautui jäsenpidon kannalta
positiiviseksi tekijäksi, ja yhdistys onnistui uusiutumaan saadun palauteen perusteella jäsentensä
silmissä. Toimiston ja hallituksen kesken valmisteltiin vuoden aikana uusi strategiaan
pohjautuva jäsenhankinnan suunnitelma, jonka avulla on otettu käyttöön uusia kanavia ja tapoja
tavoittaa potentiaalisia jäseniä. Vaikka jäsenmäärän laskua ei pystytty vuonna 2021
katkaisemaan, yhdistyksellä on kuitenkin vahvat työkalut muuttaa tätä suuntaa.

3. Yhdistyksen hallinto ja jäsenistö
3.1 Yhdistyksen kokoukset
Skilla ry:n jäsenistö käyttää yhdistyksen ylintä päätösvaltaa sääntömääräisissä kokouksissa.
Vuoden 2021 sääntömääräinen kevätkokous
järjestettiin koronatilanteesta johtuen hybridinä
niin, että etukäteen kutsutut kokousvirkailijat olivat
Skillan toimistolla (os. Eerikinkatu 20 C 37, 00100
Helsinki) ja muut osallistujat puolestaan paikalla
Microsoft Teamsin kautta. Ennen kokousta
Akavan Erityisalojen puheenjohtaja Tuire Eilittä
esitti terveisensä kokoukselle. Kokouksessa
hyväksyttiin
sääntömääräiset
asiat,
kuten
yhdistyksen toimintakertomus ja tilinpäätös
vuodelta 2020. Lisäksi kokous päätti sääntöjen
päivittämisestä: sääntöihin lisättiin mm. pandemian
aikana tärkeäksi noussut etäkokousmahdollisuus
sekä mahdollisuus valita hallitukseen äänivaltainen
opiskelijajäsen,
jonka
toimikausi
on
poikkeuksellisesti yksi vuosi.
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Vuoden 2021 sääntömääräinen syyskokous järjestettiin lauantaina 27.11.2021 hybridinä Allas
Sea Poolilla Helsingissä ja Microsoft Teamsissä. Syyskokous valitsi uudeksi puheenjohtajaksi
kaudelle 2022–2023 hallituksessa aiemmalla kaksivuotiskaudella toimineen Virpi Rouhiaisen.
Puheenjohtajana vuoden 2021 loppuun saakka toiminut Heli Suomivuori ilmoitti ennen
kokousta, ettei asetu ehdolle seuraavalle kaksivuotiskaudelle aikataulusyistä. Kauttaan jatkavien
hallituksen jäsenten Pauliina Elgbackan ja Aino Kimpan rinnalle valittiin hallitukseen kaudelle
2022–2023 Sirpa Hutukka, Riina Saharinen, Pihla Steinberg sekä väistynyt puheenjohtaja Heli
Suomivuori. Uusittujen sääntöjen mukaisesti hallitukseen valittiin lisäksi ensimmäistä kertaa
äänivaltainen opiskelijajäsen, Hanna Vuorenpää, jonka kausi on aiemmin todetun mukaisesti
muista poiketen yksi vuosi. Kristiina Halme jatkoi hallituksen varapuheenjohtajana
kaksivuotiskauttaan vuodelle 2022. Henkilövalintojen lisäksi syyskokous hyväksyi vuoden 2022
toiminta- ja taloussuunnitelman ja päätti, että yhdistys siirtyy kiinteään jäsenmaksuun kaikille
jäsenlajeille vuoden 2022 alusta.

Syyskokous 2021 ja uusi hallitus (kuvasta puuttuu opiskelijajäsen Hanna).

Yhdistys totesi vuoden 2021 aikana hybridikokouksista saatujen hyvien palautteiden ja
kokemusten vuoksi, että jatkossa kaikki yhdistyksen kokoukset järjestetään hybridinä. Tällöin
kaikilla yhdistyksen jäsenillä on yhdenvertainen mahdollisuus osallistua yhdistyksen
kokouksiin.
Yhdistyksen säännöt päivitettiin vuoden 2021 alussa vastaamaan nykyajan yhdistykselle
osoitettuja vaatimuksia. Päivitetyt säännöt valmisteli hallituksesta koottu työryhmä, ja ne
hyväksyttiin kevätkokouksessa 2021. PRH kuitenkin palautti säännöistä vielä muutaman
kohdan muokattavaksi, joten hallitus täsmensi sanamuotoja, ja muutos vietiin tiedoksi
syyskokoukseen 2021. Moni muutos kerrotaan jo tässä toimintakertomuksessa, mutta yhtenä
tärkeänä muutoksena täsmennettiin yhdistyksen jäsenten asemaa. Aiemmin säännöistä oli
tulkittavissa, että Akavan Erityisaloihin kuulumattomat, ns. kannatusjäsenet, eivät olisi
äänioikeutettuja yhdistyksen kokouksissa. Tämä epäkohta on nyt korjattu, ja jatkossa meillä on
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ammattiliittoon järjestäytyneitä jäseniä sekä ei-järjestäytyneitä jäseniä, jotka ovat kaikki
yhdistyksessä yhdenvertaisessa asemassa.

3.2 Hallitus vastaa yhdistyksen toiminnasta
Yhdistyksen hallintoa johti 8-jäseninen hallitus. Hallituksen puheenjohtajana toimi Heli
Suomivuori (os. Huurtomaa) ja varapuheenjohtajana Kristiina Halme. Hallituksen jäseniä
vuonna 2021 olivat: Pauliina Elgbacka, Aino Kimppa, Virpi Rouhiainen, Pihla Steinberg ja Iida
Tuunainen. Hallituksen opiskelijajäsenenä vuonna 2021 toimi HSOY ry:n puheenjohtajanakin
toimiva Saara Vesa. Hallituksen opiskelijajäsenyys perustui vuoteen 2021 saakka yhdistyksen ja
Haaga-Helian ainejärjestö HSOY ry:n väliseen yhteistyösopimukseen, jossa määriteltiin HSOY
ry:n puheenjohtaja olevan puhe- ja läsnäolo-oikeudella mukana hallituksen toiminnassa.
Hallituksen sihteerinä toimi yhdistyksen toiminnanjohtaja Elina Havu. Lisäksi
järjestökoordinaattori Maria Talvelalla oli puhe- ja läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa.
Hallituksen valmistelevana elimenä toimi työvaliokunta. Se koostui vuoden 2021 ajan
puheenjohtajasta, varapuheenjohtajasta ja toiminnanjohtajasta.
Hallitus piti vuonna 2020 yhteensä 13 kokousta, joista kolme oli sähköpostikokouksia ja yksi
kaksipäiväinen seminaarikokous Valo Hotel & Workissa, Helsingissä. Työvaliokunta piti
yhteensä 10 kokousta.
Hallituksen alaisuudessa toimivat hallituksen nimeämät verkostot (ks. kappale 3.4). Nämä
toimielimet vastasivat tapahtumien, viestinnän, edunvalvonnan ja opiskelijatoiminnan
suunnittelusta ja järjestämisestä yhteistyössä yhdistyksen toimiston kanssa.

3.3 Henkilöstö
Yhdistyksen toimistolla Eerikinkadulla työskentelee kaksi työntekijää, kokoaikainen
toiminnanjohtaja ja osa-aikainen (80 %) järjestökoordinaattori. Molempien työsuhde on
toistaiseksi voimassa oleva.
Yhdistyksen henkilöstö vuonna 2021:
⎯ Toiminnanjohtaja Elina Havu
⎯ Järjestökoordinaattori Maria Talvela (paluu perhevapaalta 7.1.2021)

3.4 Yhdistyksen aktiivitoiminta toiminnan tukirankana
Yhdistyksen aktiivitoimijat ovat koko yhdistyksen historian ajan olleet tärkeä osa toimintaa ja
sen onnistumista. Aktiivit ovatkin yhdistyksen toiminnan tukiranka, ideapankki, jonka ajatusten
ja ideoiden perusteella toimisto toteuttaa yhdistyksen toimintaa. Myös Akavan Erityisalojen
toiminnassa säännöllisesti mukana olevat jäsenet ovat yhdistyksen aktiivijäseniä.
Koronan seurauksena kaikki aktiivitoiminta siirtyi vuonna 2020 kokoontumaan etänä, ja
koronan jatkuessa myös vuonna 2021 kokousten pitämistä jatkettiin edelleen etänä. Sekä
hallitus että aktiivit keskustelivat ja suunnittelivat toimintaa Slack-verkkotyöskentely- ja keskusteluympäristössä. Etänä työskentely on osoittautunut koronavuosien aikana tehokkaaksi
ja aikaa säästäväksi tavaksi osallistaa aktiiveja mukaan toimintaan, joten etänä toimimista on
päätetty myös jatkaa pandemia-ajan päätyttyä.
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Yhdistyksessä toimii viisi erilaista verkostoa, ja niiden toiminnassa korostuu yhdistyksen
verkostomainen toiminta. Ne keskittyvät toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Verkostot
ovat avoimia kaikille jäsenille. Verkostoissa jokainen mukana oleva jäsen osallistuu toimintaan
sen verran kuin pystyy yhdistykselle aikaa antamaan. Ne kokoontuvat tarvittaessa, omien
aikataulujensa mukaan. Kaikki verkostot ovat hallituksen nimeämiä, ja ne myös raportoivat
toiminnastaan säännöllisesti hallitukselle.
Yhdistyksen verkostot vuonna 2021:
⎯ Tapahtumaverkosto suunnitteli ja toteutti vuonna 2021 monipuolista jäsentoimintaa ja
toimi esimerkiksi monien tapahtumien ja koulutusten ideoijana. Verkoston vetäjänä
toimi Virpi Rouhiainen.
⎯ Edunvalvontaverkoston tehtävänä oli ideoida ja nostaa esiin edunvalvontaan liittyviä
teemoja ja tapoja käsitellä em. aiheita esimerkiksi viestinnän keinoin. Verkosto kokosi
yhteen myös eri AE:n luottamushallinnossa toimivat. Verkostoa veti toiminnanjohtaja
Elina Havu.
⎯ Opiskelijaverkosto suunnitteli ja toteutti yhdessä järjestökoordinaattorin kanssa
opiskelijatapahtumia laajalla kirjolla koko lukuvuoden. Opiskelijatoimikunnan vetäjänä
toimi Iida Tuunainen.
⎯ Viestintäverkosto suunnitteli yhdistyksen viestintää. Verkostoa veti vuonna 2021 Maria
Talvela.
⎯ HSO Seniorit järjestää monipuolista toimintaa ja ohjelmaa 60 vuotta täyttäneille
jäsenille. Verkostoa veti vuonna 2021 Päivi Hyvärinen.

3.5 Edustus Akavan Erityisalojen toimielimissä
Hallitus:
Kristiina Halme
Heli Suomivuori
Virpi Rouhiainen

jäsen
varajäsen (12.11.2021 saakka)
varajäsen (13.11.2021 alkaen)

Yksityissektorin neuvottelukunta:
Kristiina Halme
jäsen
Virpi Rouhiainen
varajäsen
Valtion neuvottelukunta:
Anu Vaskuu
jäsen
Sari Lindeberg
varajäsen
Järjestöalan Järki-ryhmä:
Pauliina Elgbacka
Jäsen
Opiskelijatoimikunta:
Janika Markkila
jäsen
Iida Tuunainen
varajäsen
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Yhdistyksen toimihenkilöt osallistuivat vuonna 2021 säännöllisesti Akavan Erityisalojen
toimihenkilöt yhteen kokoaviin, noin kerran kuussa järjestettäviin yhdistyspalavereihin ja
viestinnän yhdistyspalavereihin. Lisäksi toimihenkilöt osallistuivat Akavan Erityisalojen
työryhmien, kuten ilmastotyöryhmän, koulutuspoliittisen verkoston ja tutkimusverkoston
työskentelyyn aktiivisesti.

3.6 Yhdistyksen jäsenistö
Yhdistyksellä oli 31.12.2021 yhteensä 1928 jäsentä, joista 199 henkilöä (10,3 %) oli
opiskelijajäseniä. Jäsenistä 95,3 % (1838 hlöä) oli järjestäytynyt yhdistyksen kautta Akavan
Erityisalat ry:hyn. Valtaosa työssäkäyvistä jäsenistä työskentelee yksityisen sektorin
palveluksessa.

Jäsenistön koulutus
4%

4%

8%
37 %

48 %

HSO-sihteeri

Tradenomi, HSO

Tradenomi, HSOksi täydentänyt HSO-sihteeri

Tradenomi, ylempi AMK

Muu

Lisätietoja jäsenistöstä löytyy yhdistyksen verkkosivuilta osoitteesta
https://www.skillary.fi/skilla-ry/tietoa-jasenistosta/

Yhdistykseen liittyi vuoden 2021 aikana kaikkiaan 48 uutta jäsentä, joista 29 henkilöä oli
opiskelijajäseniä. Jäsenyytensä irtisanoi vuoden aikana 190 jäsentä. Positiivista jäsenmäärän
kehitystä ei siten saavutettu vuonna 2021, sillä yhdistyksen jäsenyydestä erosi enemmän jäseniä
kuin siihen liittyi. Yhdistyksen jäsenmäärä laski yhteensä 9,0 % verrattuna 31.12.2020
jäsenmäärään.
Vuoden 2021 toisena painopisteenä oli jäsenpito ja jäsenhankinta, ja vuoden 2021 tärkeimmäksi
tavoitteeksi määriteltiin jäsenmäärän laskun katkaiseminen. Tässä ei kuitenkaan onnistuttu, sillä
yhdistyksestä erosi huomattavan paljon jäseniä. Myöskään jäsenhankinta ei onnistunut
tavoitellusti. Esimerkiksi opiskelijajäsenten rekrytointi ei onnistunut vuoden aikana odotetusti,
vaan liittyneiden määrä lähes romahti sen vähentyessä 46 % vuoteen 2020 verrattuna. Lasku
johtui pääasiallisesti koronatilanteesta, jonka vuoksi Haaga-Heliassa ei pystytty vierailemaan
vuoden aikana kuin kerran. Ongelmana on se, että etänä järjestetyillä opotunneilla, joissa
yhdistys oli vuoden aikana esittäytymässä, jäseneksi liittyi paljon vähemmän opiskelijoita kuin
aikaisempina vuosina paikan päälle menemällä.
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Hallitus seurasi ja analysoi jäsenmäärän kehitystä joka kokouksessa. Vuoden aikana esimerkiksi
pohdittiin tulevan jäsenmaksu-uudistuksen sekä nimenmuutoksen vaikutusta jäsenhankintaan
ja -pitoon. Lisäksi mietittiin, näkevätkö jäsenet lisäarvoa ja hyötyä ammattiliittoon kuulumisesta.
Jäsenhankinnan
tueksi
hallitus
hyväksyi
järjestökoordinaattorin
valmisteleman
jäsenhankintasuunnitelman, jota alettiin pikkuhiljaa toteuttaa syksyn aikana. Yhdistys on jo
aiemmin todennut, ettei opiskelijoihin painottuva jäsenhankinta ole kestävä tapa rekrytoida
uusia jäseniä, joten jäsenhankinnan painopistettä kehitettiin jäsenhankintasuunnitelmassa
työssäkäyvien jäsenten suuntaan. Toimistolla ja hallituksessa on arvioitu, että jäsenhankintaa
kehitetään jatkuvasti enemmän tähän suuntaan. Hallitus ja toimisto totesivat vuoden aikana
myös, että positiivisen jäsenmäärän kehityksen eteen tulee tehdä entistä enemmän töitä, sillä se
kasvattaisi jäsenmaksutuloja, mikä puolestaan takaisi entistä monipuolisemmat palvelut
yhdistyksen jäsenille.
Akavan Erityisalat toteutti jälleen vuonna 2020 tutkimuksen jäsenerojen syistä. Yhdistys sai
nämä tutkimustulokset käyttöönsä vuoden 2021 alussa ja niitä käytettiin vuoden aikana
pohdittaessa jäsenhankinnan kehittämistä ja jäsenviestintää. Yhdistys jatkoi vuoden aikana
Akavan Erityisalojen kanssa eron syiden analysointia. Lisäksi toimisto pyrkii myös kysymään
palautetta eroavilta ja analysoimaan sitä, mutta tätä tietoa ei ole tarkemmin tilastoitu.

Lähde: Jäsentutkimus 2021

4. Yhdistyksen talous
Yhdistyksen talous oli vuonna 2021 vakaalla pohjalla. Vuoden 2021 tilinpäätös osoittaa 7 874,19
euroa ylijäämää.
Vuoden aikana pysyttiin kohtuullisen hyvin budjetissa. Toiminnanjohtaja seurasi taloutta
säännöllisesti kuukausittaisten tuloslaskelmien avulla ja vei ne tiedoksi hallituksen kokouksiin.
Hallitus myös sai säännöllisesti laajempia, kirjallisia talouskatsauksia. Taloudenhoidossa
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toteutettiin tarkkaa harkintaa, ja hankinnat tehtiin aina laatu- ja hintavertailujen perusteella.
Lisäksi hankinnoissa vaikuttivat myös ekologiset perusteet, sillä esimerkiksi uusien
logotuotteiden kilpailutuksessa kysyttiin myös tuotteen alkuperämaata, joka myös vaikutti
hankintapäätökseen. Lisäksi vuoden aikana kehitettiin Akavan Erityisalojen ja jäsenyhdistysten
välisiä yhteishankintoja.
Taloutta vahvistettiin vuonna 2021 pääosin samoilla toimenpiteillä kuin vuonna 2020, eli
jäsenpitoa tehostamalla, sinnikkäällä jäsenrekrytoinnilla sekä kustannustehokkaalla toiminnalla.
Vaikka vuoden aikana jäsenmäärä laski, ilmeisesti koronatilanteen vaikutuksesta johtuen jäsenet
maksoivat vuoden aikana jäsenmaksua paremmin, ja myös Akavan Erityisalojen tekemä
jäsenmaksujen rästitys toimi, joten jäsenmaksutuloja kertyi hiukan enemmän edelliseen vuoteen
verrattuna (2020: 233 890,05 € / 2021: 236 097,68 €).
Yhdistyksen hallituksella oli syyskokouksen 2020 mandaatti tehdä tarvittaessa yhdistyksen
mahdollisesti muuttuviin jäsenmaksutuottoihin eli Akavan Erityisalojen ennakoihin perustuva
reaalibudjetti sekä erillinen 50+1-juhlien budjetti. Reaalibudjettia ei ollut tarvetta tehdä
ennakoiden pysyessä budjetoidulla tasolla, eikä juhlien jäädessä juhlimatta myöskään erillistä
tapahtumabudjettia laadittu.
Vuoden 2021 suurin taloudellinen haaste oli Akavan Erityisalojen sisällä suunniteltu
jäsenmaksu-uudistus, josta päätettiin Akavan Erityisalojen syysliittokokouksessa ja joka tuli
voimaan vuoden 2022 alusta. Hanke työllisti vuoden aikana etenkin toiminnanjohtajaa sekä
myös puheenjohtajistoa ja hallitusta. Muutoksen myötä yhdistys muutti jäsenmaksunsa
prosentuaalisesta kiinteään kuukausimaksuun. Tämän koettiin selkiyttävän järjestelmää ja
takaavan yhdistyksen toiminnan jatkuvuuden. Muutos oli vaikea AE-yhteisön sisällä ja aiheutti
myös kipuilua, myös Skillassa. Toiminnanjohtaja selvitti vuoden aikana useilla eri skenaarioilla,
miten uudistus tulee vaikuttamaan yhdistyksen jäsentuottoihin. Yleinen arvio oli, että tuotto
pienenee hiukan, joten jo vuonna 2021 taloudenpito oli tarkkaa.
Yhdistys oli vuonna 2021 mukana kolmen muun Akavan Erityisalojen jäsenyhdistyksen kanssa
opiskelijoiden jäsenmaksu-uudistuksen pilotoinnissa. Pilotointi on kaksivuotinen, eli se jatkuu
myös vuonna 2022. Mallissa on kaksi maksuluokkaa, basic ja pro. Basic-jäsenyys makaa 10
euroa vuodessa ja kassan jäsenyyden sisältävä pro-jäsenyys 96 euroa vuodessa.
Yhdistyksen omistaman Hosot Oy:n toimintaa alettiin ajaa alas vuonna 2021, jotta osakeyhtiön
omaisuus saadaan siirrettyä yhdistyksen käyttöön.
Yhdistys sai vuonna 2021 HSO-Säätiöltä 2000 euron apurahan jäsen- ja palkkatutkimusta
varten.
Yhdistys omistaa 71 neliön toimitilan osoitteessa Eerikinkatu 20 C 37. Taloyhtiön tilanne on
taloudellisesti haasteellinen, ja yhtiö on velkainen. Yhdistys maksaa hoitovastiketta tilasta 355
€/kk. Taloyhtiön yhtiökokous on antanut mandaatin periä 1–2 ylimääräistä vastiketta vuodessa.
Yhdistyksen taloutta rasittaa hankeosuusmaksu taloyhtiön isosta remontista, joka saatiin
päätökseen vuonna 2020. Yhdistyksen lopullinen osuus hankkeesta on 125 852,37 €. Summalla
on 25 vuoden maksuaika ja sen rahoitusvastike 2 on 474,28 € kuukaudessa (6,68 euroa/m2/kk).
Tätä rahoitusvastiketta on alettu periä syyskuussa 2021, joten vastikkeiden osalta vuoden 2021
budjetti ylittyi noin 1500 euron verran. Lisäksi yhdistyksen taloutta rasittaa 02/2026 saakka
rahoitusvastike 1, jonka kuukausimaksu on 191,70 € (3,00 eur/jm/kk). Taloyhtiön
rahoitusvastike 3 (hissihanke) ei koskenut C-rappua. Näiden syiden takia onkin mietittävä, onko
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yhdistyksen järkevää maksaa raskasta rahoitusvastiketta ja lainaosuutta, vai sen sijaan myydä
toimitila ja sijoittaa siitä saatava tuotto yhdistyksen jäseniä hyödyttävällä tavalla. Tällä hetkellä
yhdistyksen toimitila on vähäisessä käytössä.

5. Edunvalvonta
Yhdistyksen edunvalvonnan tavoitteena oli vuonna 2021 kohentaa jäsenten asemaa
työmarkkinoilla ja toimia jäsentensä rohkeana edunvalvojana alati muuttuvassa
toimintaympäristössä. Lisäksi yhdistys teki edunvalvontaa Akavan Erityisalojen sisällä.
Yhdistyksen edunvalvontaverkosto kokosi yhteen Akavan Erityisalojen luottamushallinnossa
toimivat.
Yhdistyksen hallitus linjasi vuoden 2021 edunvalvontateemat seuraavasti:

Monimuotoinen työelämä
Palkkaus, naisten asema työmarkkinoilla, tasa-arvo

Murrostilanteet työssä
Vanhempainvapaa, uranvaihto, opiskelu, työttömyys, lomautus
Näitä jäsenten kannalta keskeisiä teemoja nostettiin vuoden aikana keskusteluun eri yhteyksissä
esimerkiksi sosiaalisen median postausten ja blogien muodossa. Tätä edunvalvontaviestinnän
onnistumista on pohdittu enemmän kappaleessa 7. Tavoitteessa tuoda jäsenten ammattiylpeys
sekä alan tulevaisuus esiin onnistuttiin vuoden aikana erinomaisesti esimerkiksi Näkymätön
sihteeri -kampanjan avulla.

Näkymätön sihteeri -kampanjassa jaettiin sekä negatiivisia että positiivisia kokemuksia alalta.
Pari esimerkkiä somessa esiin nostetuista positiivisista viesteistä, joissa näkyy alan arvostus ja osaaminen.
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Yhdistys sai myös medianäkyvyyttä vuoden aikana. Yle julkaisi 8.10.2021 artikkelin Jos Anne

Seppälää ei olisi, Fazer-johtajan päivärytmi sekoaisi täysin – sihteerialan kuolemaa povataan joka
vuosi, mikä ärsyttää uuden ajan assistentteja, jossa haastateltiin myös Skillan toiminnanjohtajaa.
Yhdistys on osoittanut, että pienestä koosta huolimatta sen mielipiteet saavat myös näkyvyyttä
ja se pystyy tuomaan alan edunvalvontakysymyksiä esiin. Esimerkiksi kyseistä Ylen artikkelia
kommentoi somessa Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder.
Edunvalvonta on ollut viime vuosina vahvasti toimiston ja hallituksen vetämää. Vaikka
hallituksesta löytyy paljon mielipiteitä ja näkemyksiä alan kehitykseen liittyen, on tahtotilana
saada yhä enemmän myös jäsenistön näkemyksiä yhdistykselle tärkeistä edunvalvonnallisista
näkökulmista sekä asioista, joita halutaan saattaa päivänvaloon ja rummuttaa yhä vahvemmin.
Yhdistyksen tulee siis jatkossa kehittää entistä enemmän keinoja ja kanavia, joilla tätä kynnystä
voidaan jäsenten suuntaan madaltaa.
Jäsen- ja palkkatutkimus toteutettiin monen vuoden tauon jälkeen vuoden 2021 lopussa, ja
tuloksia siitä saatiin vuoden 2022 alussa. Tuloksia tullaan käyttämään laajasti vuoden 2022
aikana edunvalvonnan tukena.
Akavan Erityisalojen edunvalvonnallisena kärkiteemana vuonna 2021 oli ikäsyrjintä. Myös
Skillan jäsen kertoi näissä nostoissa oman tarinansa, ja näitä postauksia jaettiin Skillan
viestinnässä. Teemaan kiinnitetään jatkossa huomiota.
Akava päätti vuoden 2021 syksyllä maksaa kaikille jäsenyhdistyksilleen WWF:n Green Office
-ohjelmaan lähtemisen. Akavan Erityisalojen jäsenyhdistyksenä tarjous koski myös Skillaa.
Hallitus pohti asiaa loppuvuodesta 2021 ja päätti vuoden 2022 alussa lähteä mukaan ohjelmaan
ja tavoittelemaan sertifiointia.
Työmarkkinaedunvalvontaa yhdistys tekee Akavan Erityisalojen kautta, ja hallitus seuraa sitä
kokouksissaan aktiivisesti. Akavan Erityisaloilla on yhteensä kuusi neuvottelu- ja toimikuntaa,
jotka vastaavat oman sektorinsa työmarkkinaedunvalvonnan valmistelusta ja kehittämisestä
(edustukset ks. 4.5). Akavan Erityisalat pyysi alkuvuodesta jäsenyhdistyksiltään tavoitteet syksyllä
2021 sekä yksityisellä että julkisella sektorilla alkavaa neuvottelukierrosta varten. Myös Skilla
toimitti omat tavoitteensa. Neuvottelut alkoivat loppuvuodesta 2021, ja ensimmäisiä tuloksia
saatiin vasta seuraavan vuoden alussa. Akavan Erityisalat aloitti ”Timanttinen edunvalvonta” hankkeen vuonna 2021. Sen osa-alueina ovat henkilöstöedustusverkoston vahvistaminen ja
jäsenten edunvalvontatietoisuuden parantaminen. Skillan henkilöstö osallistui hankkeeseen
vuoden aikana.

6. Viestintä
Vuoden suurimmat viestinnälliset ponnistukset olivat uuden ilmeen ja brändin käyttöönotto ja
verkkosivuprojektin loppuun saattaminen sekä näiden jalkauttaminen yhdistyksen arkeen.
Hallitus seurasi viestinnän toteutumista ja analytiikkaa säännöllisesti kokouksissaan.
Uudet verkkosivut avattiin osoitteessa skillary.fi 18.3.2022, jolloin myös uusi ilme ja brändi
paljastettiin. Uusi ilme sai runsaasti positiivista palautetta niin jäsenistöltä, strategisilta ja
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kaupallisilta kumppaneilta kuin muiltakin Skillaa lähellä olevilta tahoilta. Verkkolehti sen sijaan
avattiin aikataulusta myöhässä, 20.12.2021. Verkkolehti Skilla on oma verkkosivuista erillinen
kokonaisuutensa mainosbannereineen ja yhteistyöartikkeleineen, ja se löytyy osoitteesta
skillary.fi/verkkolehti. Verkkolehti julkaistiin hiljaisesti, ja sen markkinointi käynnistyy kunnolla
vuonna 2022.
Sähköpostitiedote ilmestyi vuonna 2021 kaikkiaan 10 kertaa. Tämä tiedote lähetettiin kaikille
niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet yhdistykselle ajantasaisen sähköpostiosoitteensa eivätkä
ole kieltäneet tiedotteen lähettämistä. Viisi tiedotetta – esimerkiksi tiedote nimenmuutoksesta
ja yhdistyksen vuosikokouskutsut – menivät kaikille jäsenille. Erillisten räätälöityjen opiskelijaja eläkeläisuutiskirjeiden lähetyksestä yleisten uutiskirjeiden lisäksi luovuttiin, ja niiden sijaan
kuusi uutiskirjettä lähetettiin opiskelijoille ja senioreille osittain kohdennetuin sisällöin.
Kumppaniviestejä markkinoinnin sallineille jäsenille lähetettiin 2 kertaa.
Sähköpostitiedote tavoittaa jäsenet kiitettävästi: keskimäärin 40 % (matalimmillaan 20 % ja
korkeimmillaan 65 %) vastaanottajista tutustui sisältöön, eli avausprosentti nousi verrattuna
edelliseen vuoteen.
Yhdistyksellä oli vuonna 2021 käytössä Twitter-, Facebook-, LinkedIn- ja Instagram-tilit. Kaikki
otettiin käyttöön uudella nimellä verkkosivujen avaamisen yhteydessä 18.3.2021. LinkedInissä
yhdistyksellä on lisäksi oma ryhmä, jonka toimintaan etenkin panostettiin vuoden aikana.
Lisäksi vanha henkilöprofiili vaihdettiin uuteen yritysprofiiliin. Rajattujen henkilöresurssien
vuoksi vuoden aikana linjattiin, että Twitter-tili saa jäädä jälleen passiiviselle käytölle, ja sen sijaan
päätettiin panostaa muihin sosiaalisen median kanaviin. Päätös panostaa vuoden aikana
LinkedIniin oli oikea, sillä LinkedInin seuraajamäärä kasvoi vuoden aikana 275 prosenttia.
LinkedIn on ammattiliitolle tehokas kanava keskustella työelämästä ja tehdä edunvalvonnallista
viestintää. Instagramin seuraajamäärä kasvoi 13 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna,
Facebook puolestaan laski yhden prosentin.
Vuoden aikana viestinnässä ja etenkin sosiaalisen median kanavissa kehitettiin
edunvalvontaviestintää. Aiemmin esimerkiksi yhdistyksen sosiaalisen median tilit ovat
keskittyneet pääosin jäsentilaisuuksiin ja muuhun yhdistyksen toiminnan esittelyyn, mutta nyt
vuoden aikana edunvalvontaan liittyviä postauksia kehitettiin ja lisättiin. Yhtenä esimerkkinä oli
maalis–huhtikuussa järjestetty Näkymätön sihteeri -kampanja, jossa kerättiin ja nostettiin esiin
alan töissä työskentelevien kokemuksia Helsingin Sanomien Näkymätön töissä -artikkelin
(11.3.2021) innoittamana. Kampanja sai runsaasti hyvää palautetta jäsenistöltä, ja sitä myös
jaettiin eteenpäin. Alan arvostus olikin yksi edunvalvonnallinen teema, johon vuoden aikana
otettiin kantaa.
Tämä viestinnällinen suunta on tällä hetkellä ammattiliitolle oikea, ja siitä on saatu myös hyvää
palautetta. Yhdistyksen viestintä tavoittaa hyvin jäsenistöä, ja heiltä ja aktiiveilta on tullut kiitosta
etenkin hyvästä näkyvyydestä.
Vuoden aikana tehtiin enemmän somemainontaa kuin aiemmin. Somemainontaa käytettiin
esimerkiksi yhdistyksen tapahtumien tai tärkeiden edunvalvonnallisten viestien esiintuomiseen.
Lisäksi kokeiltiin hiukan Google-mainontaa, mutta se jouduttiin keskeyttämään teknisten
ongelmien vuoksi ja sitä kehitetään jälleen vuonna 2022. Lisäksi nimenmuutokseen liittyen
yhdistys osti alan lehdistä pari mainospaikkaa. Lisäksi yksi mainos julkaistiin Evento-lehdessä
markkinointiyhteistyön merkeissä.
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Viestintäverkosto kokousti kaksi kertaa vuonna 2021.

Esimerkkejä Skillan somesisällöistä vuodelta 2021

7. Jäsenpalvelut ja -tilaisuudet
Yhdistyksen yksi tärkeimmistä tehtävistä on palvella jäsenistöä ja sen tarpeita mahdollisimman
tehokkaasti ja tavoitteellisesti. Vuoden aikana yhdistyksen jäsenpalveluita kehitettiinkin
strategian mukaisesti, jäseniä jatkuvasti kuunnellen ja palautetta suunnittelussa hyväksi käyttäen.
Juuri jäsenistöä kuunnellen ja tapahtumaverkoston aktiivisen toiminnan avulla vuoden aikana
saatiin aikaan pääosin toimivia, hyvää palautetta kerryttäviä ja jäseniä palvelevia jäsenpalveluita
ja -tilaisuuksia. Tavoitteena on ollut, että jäsenet saavat jäsenpalveluista tarvitsemaansa
työelämätietoa ja kartuttavat osaamistaan kattavasti. Lisäksi toiminnassa korostettiin vuoden
aikana yhdistyksen alumnitoimintaa ja verkostomaisuutta niin, että jäsentilaisuudet tarjoavat
mahdollisuuden verkostoitua kollegojen kanssa.
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Vuoden aikana jäsentilaisuuksien järjestämiseen vaikutti valitettavasti vallitseva
pandemiatilanne. Toimistolla luovittiin koronarajoitusten muuttuvassa maailmassa ja kehitettiin
jatkuvasti jäsentilaisuuksien etäosallistumismahdollisuuksia esimerkiksi ottamalla käyttöön
Zoom- ja Howspace-ohjelmat. Lisäksi webinaarien pituudeksi vakiintui tunti aiempien
pidempien koulutusten sijaan, mikä osoittautui toimivaksi ratkaisuksi. Vajaat 10 tilaisuutta
jouduttiin peruuttamaan koronan pahennuttua (esim. kevään CV-kuvaus). Näistä haasteista
huolimatta omia jäsentilaisuuksia järjestettiin huomattavasti enemmän edelliseen vuoteen
verrattuna, kaikkiaan 51 kappaletta. Myös osallistujamäärät nousivat vuoteen 2020 verrattuna.
Nämä edellä mainitut asiat osoittavat, että yhdistyksessä opittiin vuosien 2020 ja 2021 aikana
luovimaan koronan kanssa. Esimerkiksi lähes kaikki koulutukset ja webinaarit on siirretty
vakituisesti järjestettäväksi etänä, mikä lisää jäsenten yhdenvertaista mahdollisuutta osallistua
niihin ja näin hyötyä jäsenyydestään. Lisäksi sääntöjä muutettiin niin, että ne mahdollistavat nyt
yhdistyksen kokoukseen osallistumisen myös etänä. Tämän vuoksi yhdistyksessä päätettiin
järjestää jatkossa kaikki yhdistyksen kokoukset hybridinä ja järjestää esimerkiksi äänestykset
sähköisesti.

Nostoja syksyn 2021 somen tapahtumamainoksista.

Valitettavasti 50+1-juhlia ei pystytty vallitsevasta tilanteesta johtuen järjestämään, vaan ne
siirrettiin seuraavalle vuodelle mahdollisesti Skilla 1 v. -teemalla järjestettäväksi. Myös jäsenille
suunnatut virkistys- ja verkostoitumistilaisuudet jäivät vuoden aikana vähemmälle, vaikka
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joitakin etätilaisuuksia myös kokeiltiin hyvin osallistujamäärin. Näin on siis todettava, että
verkostoitumistilaisuudet toimivat parhaiten livenä, mutta joitakin virkistystilaisuuksia voi
järjestää myös etänä. Lisäksi hotelli- ja ravintolavierailuja toivottiin, mutta niitä ei pystytty
järjestämään juurikaan paikan päällä, vaan pääosin virtuaalisesti.
Yhdistys on perinteisesti osallistunut eri messuille ja tapahtumiin silloin, kun se on
tarkoituksenmukaista, joko omalla messuosastolla tai yhteisosastolla kumppanien kanssa.
Vuoden 2021 osalta korona peruutti kaikki isot tapahtumat, joten vuoden osalta eri messu- ja
tapahtumaosallistumisia ei ollut.
Yhdistyksen toimistolla jäsenpalveluista vastaa pääosin järjestökoordinaattori. Vuoden aikana
jäsenten palveluajaksi vakiintui klo 10–12, jolloin järjestökoordinaattori on tavoitettavissa
jäsenten palvelua varten. Lisäksi jäseniä palveltiin 18.3.2021 alkaen osoitteessa
toimisto@skillary.fi.
HSO Seniorit -toiminta eli yhdistyksen yli 60-vuotiaille jäsenille suunnattu toiminta kärsi myös
koronasta, sillä varsinkaan alkuvuodelle suunniteltuja kohtaamisia ei voinut järjestää. Vuoden
aikana seniorit järjestivät kuitenkin yhteensä kuusi tapahtumaa, kuten lounaskokouksen ja
retken Vallisaareen. Verkoston vetäjä Päivi Hyvärinen ilmoitti syksyllä 2021, ette ole enää yksin
käytettävissä vetäjänä tulevana vuonna. Tämän vuoksi senioriverkostolle etsittiin
jäsentiedotteessa uutta vetäjää. Loppuvuodesta perustettiinkin uusi ohjelmaryhmä, joka jatkossa
nelihenkisenä vastaa verkoston vetämisestä.

HSO Seniorit Vallisaaressa 9.9.2021 ja Talvipuutarhassa 24.11.2021.

Yhdistyksen opiskelijatoiminta on aina ollut virkeää ja aktiivista. Myös vuodelle 2021
opiskelijaverkosto yhdessä järjestökoordinaattorin kanssa oli suunnitellut paljon
mielenkiintoista toimintaa, jonka tavoitteena oli rakentaa opiskelijoiden ammatti-identiteettiä ja
järjestää yhteisiä kohtaamisen hetkiä. Korona piti kuitenkin Haaga-Helian Pasilan kampuksen
jälleen edellisen vuoden tavoin varsin tyhjänä ja tilaisuuksia jouduttiin peruuttamaan rajoitusten
vuoksi. Koko vuonna kampukselle päästiin vain kerran, kun loppuvuodesta järjestettiin

SKILLA RY
www.skillary.fi

EERIKINKATU 20 C 37
00100 HELSINKI

Toimintakertomus 2021

16

perinteinen tortutus. Valmistuneiden illanviettoa ei myöskään haluttu järjestää etänä, joten se
siirrettiin vuodelle 2022. Myös opiskelijaverkosto kokoontui pääosin etänä. Vuoden aikana
kokeiltiin myös toivottua englanninkielistä webinaaria, mutta se ei valitettavasti vetänyt
osallistujia. Sen sijaan opiskelijatoiminnan yksi vuoden kohokohta, urailta, pystyttiin
järjestämään livenä, ja se olikin suosittu.

Opiskelijoiden urailta 25.11.2021, Scandic Grand Central Helsinki

Akavan Erityisalojen tapahtumat ja koulutukset olivat ammattiliittoon järjestäytyneiden
yhdistyksen jäsenten tukena. Myös Akavan Erityisalat on kehittänyt toimintaansa koronan
myötä ja esimerkiksi koulutukset järjestettiin vuoden aikana pääosin etänä. Akavan Erityisalat
tarjosi yhdistyksen jäsenille työ- ja virkasuhdeneuvontaa sekä lakipalveluita kuten palkka-,
perhe- ja perintöoikeudellista neuvontaa. Lisäksi jäsenet saivat uravalmennusta UP! Partnersin
kautta. Akavan Erityisalat vastaa lisäksi pääosin yhdistyksen ammattiliittoon järjestäytyneiden
jäsenten jäsenpalveluista ja jäsenten neuvonnasta esimerkiksi jäsenmaksuasioissa. Vuoden
lopussa Akavan Erityisalat päätti ulkoistaa jäsenpalvelunsa vuoden 2022 alusta lähtien, ja tämä
ratkaisu auttanee välillä pitkiksikin venyneisiin vastausaikoihin liittyen ja parantaa
järjestäytyneiden jäsenten jäsenpalvelua.
Yhdistyksellä ei vuonna 2021 ollut omaa
aluetoimintaa, joten tämän vuoksi vuoden aikana yhdistyksen jäsenet pystyivät hyödyntämään
Akavan Erityisalojen tapahtumatarjontaa pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Valitettavasti
Akavan Erityisalat lakkautti aluetoimintansa vuoden 2021 lopussa.

8. Strategiset kumppanuudet
Yhdistyksen hallitus ja työvaliokunta tarkastelivat kokouksissaan säännöllisesti yhteistyön
toteutumista ja edistymistä keskeisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Vuoden aikana
ylläpidettiin hyviä suhteita nykyisten kumppaneiden kanssa pandemia-ajan määrittelemissä
rajoissa. Korona vaikutti myös kumppanuuksiin, kun esimerkiksi perinteisiä ura- ja
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rekrytointitapahtumia tai opiskelijatapahtumia ei pystytty järjestämään ja niihin näin ollen
osallistumaan. Uusia kumppanuuksia muodostettiin vuoden aikana pääasiassa kaupallisten
toimijoiden kanssa.
Akavan Erityisalat ry:n kanssa tehtävä yhteistyö jatkui vuoden 2021 aikana entiseen malliin
vahvana, sillä yhdistys on parin edellisen vuoden aikana ottanut vahvemmin osaa Akavan
Erityisalojen yhteiseen kehittämiseen muiden jäsenyhdistysten kanssa sekä osallistunut myös
enemmän Akavan Erityisalojen toimintaan. Yhdistys oli 1.1.2021 vahvistettujen jäsenmäärien
perusteella Akavan Erityisalojen kuudenneksi suurin jäsenyhdistys (AE:hen järjestäytyneet
jäsenet: 2008 / AE:n jäsenet 27 741) ja sillä oli samoin kuudenneksi eniten ääniä käytössään (34
/ 483 ääntä). Yhdistyksellä oli kattava edustus Akavan hallituksessa ja muissa toimielimissä (ks.
luku 3.5). Toimihenkilöt osallistuivat lisäksi yhdistys- ja viestintäpalavereihin sekä eri
työryhmien työskentelyyn ja työpajoihin. Lisäksi toimihenkilöt olivat aktiivisesti mukana
keskustelemassa Akavan Erityisalojen Teams-ympäristössä. Toimintasuunnitelmassa 2021
mainittu Uuden työn ryhmä ei vuoden aikana kokoontunut.
HSOY ry:n kanssa jatkettiin yhteistyösopimuksen mukaista yhteistyötä. HSOY oli edustettuna
yhdistyksen hallituksessa ääni- ja puheoikeudella (opiskelijajäsen) ja opiskelijaverkostossa.
Järjestökoordinaattori toimi vuoden aikana tärkeänä yhteyshenkilönä opiskelijoiden sekä
toimiston ja hallituksen välillä. Yhteistä näkymistä Haaga-Helian kampuksella ja opiskelijoiden
joukossa toteutettiin vuoden aikana koronatilanteen sallimissa rajoissa.
Haaga-Helia ammattikorkeakoulun kanssa jatkettiin vuonna 2021 partnerisopimukseen sekä
erikseen Haaga-Helian Liiketalouden palveluratkaisut ja kielet/Business Service Solutions and
Languages -ohjelmien kanssa tehtyyn sopimukseen perustuvaa yhteistyötä. Keskeisiä
yhteistyömuotoja olivat esimerkiksi (etä)luennot fukseille ja oma nimikkoluokka.
Kolmikantakokouksia, joissa on edustettuna HSOY, Skilla ja Haaga-Helian Digitalouden
koulutusyksikkö, järjestettiin tulevan koulutusuudistuksen vuoksi useammin kuin muina
vuosina, eli kolme kertaa. Näissä kokouksissa koordinoitiin yhteistä toimintaa, ja yhdistystä
kokouksissa edustivat puheenjohtajisto, toiminnanjohtaja ja opiskelijaverkoston vetäjä.
Vuoden aikana yhdistys seurasi etenkin Liiketoiminnan palveluratkaisujen ja kielten
koulutusohjelman uuden nimen käyttöönottoa ja Haaga-Helian suunnittelemaa
koulutusuudistusta. Lisäksi yhdistys otti voimakkaasti kantaa Haaga-Helian epävarmuuteen
assistentti-sanan tulevassa käytössä koulutusohjelmissa ja sen puuttumiseen tulevista opinto- ja
ammattipoluista. Loppuvuodesta assistentti-sana löytyi myös näistä tulevaisuuden
koulutussuunnitelmista.
Yhdistyksellä on HSO-säätiön hallituksessa mandaattipaikka kaudella 2019–2021. Yhdistyksen
edustaja hallituksessa oli Katja Tujula.
International Management Assistants IMA ry:n kanssa jatkettiin aktiivisemman yhteistyön
kehittämistä, kun Skillan edustajat osallistuivat yhdistyksen tilaisuuksiin ja kokouksiin. Yhdistys
on IMA Finland ry:n yritysjäsen.
Yhdistyksellä on Plan International Suomen kautta kummilapsi Abi Abi Bakayoko.
Kummilapsi lähestyy täysi-ikäisyyttä, joten kyseisen nuoren tuen päättyessä on hyvä arvioida,
mikä yhdistyksen hyväntekeväisyyskohde tulee jatkossa olemaan.
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