
 

Koulutuspoliittinen toimikunta, työelämätoimikunta sekä 

yrittäjyystyöryhmä 
 

Koulutuspoliittinen toimikunta 
 

Suomen Ekonomien koulutuspoliittinen toimikunta valmistelee koulutuspoliittista vaikuttamistyötä ja 
toimii koulutuspolitiikan asiantuntijana. Toimikunnan jäsenet muodostavat kokonaisuuden, jolla on laajaa 
osaamista ja kokemusta yliopistoista, ammattikorkeakouluista, aikuiskoulutuksesta ja 
opiskelijapolitiikasta.  

 

Tehtävät 

• seurata yleistä koulutuspoliittista keskustelua sekä erityisesti kauppatieteellisen koulutuksen ja 
sen laadun kehitystä 

• tukea asiantuntemuksellaan liiton koulutuspoliittisia asiantuntijoita heidän työssään 
• ottaa kantaa kauppatieteellisen koulutuksen kehittämiseen 
• tehdä esityksiä liiton koulutuspoliittisen toiminnan sekä siihen liittyvän palvelu- ja 

vaikuttamistoiminnan kehittämiseen ja niistä viestimiseen 
• seurata hyväksyttyjen koulutuspoliittisten suuntaviivojen toteuttamista sekä valmistella 

tarvittaessa koulutuspoliittisia asioita liiton hallituksen käsiteltäväksi 
• antaa pyydettäessä liiton hallitukselle lausuntoja koulutuspolitiikkaan ja kauppatieteellisen 

koulutuksen laatuun liittyvistä asioista sekä käsitellä muut hallituksen sille määräämät tehtävät 

Työelämätoimikunta 
 

Suomen Ekonomien työelämätoimikunnassa on edustettuna asiantuntemusta mm. yhteiskuntapolitiikasta 
sekä yksityisen ja julkisen sektorin sopimustoiminnasta. Toimikunta tukee käytännön vaikuttamistyötä 
työmarkkina- ja edunvalvonta-asioissa.  

 

Tehtävät 

• tuoda yhteiskuntapolitiikkaa ja sopimustoimintaa koskeva luottamushenkilöosaaminen ja jäsenten 
näkökulma hallituksen päätöksenteon pohjaksi 

• valmistella työmarkkinapolitiikkaa koskevia kannanottoja 
• seurata ja valmistella liiton työllisyys- ja työvoimapolitiikan toimenpidelinjauksia 
• seurata työelämän laatukysymyksiä sekä työurakysymyksiä 
• sparrata työmarkkinatoimintaa toimintalinjojen, keskustelualoitteiden ja ajankohtaisten 

työmarkkinailmiöiden osalta 
• tuoda omaa osaamistaan ja alakohtaisia näkemyksiään sekä kokemustaan edunvalvonnan käyttöön 
• seurata hyväksyttyjen yhteiskuntapoliittisten ja työelämää koskevien suuntaviivaohjelmien 

toteuttamista sekä tehdä hallitukselle esitykset liittokokouksen hyväksyttäväksi tarkoitetuista 
suuntaviivaohjelmista ja niiden päivittämisestä. 



Yrittäjyystyöryhmä 
 
Suomen Ekonomien yrittäjyystyöryhmä tukee elinkeinopoliittista vaikuttamistyötä ja toimii 
yrittäjyysasioissa asiantuntijana. Työryhmän painopisteenä on entistä näkyvämpi vaikuttamistoiminta. 
Työryhmän jäsenistä löytyy asiantuntemusta kasvuyrittäjyydestä, yksinyrittäjyydestä sekä tahtoa kehittää 
edelleen Ekonomien vaikuttamis- ja palvelutarjontaa yrittäjäjäsenille sekä yrittäjyydestä kiinnostuneille.  

 

Tehtävät 

• seurata hyväksyttyjen suuntaviivojen ja kasvuyrittäjyystavoitteiden toteuttamista sekä valmistella 
tarvittaessa yrittäjyys- ja elinkeinopoliittisia asioita liiton hallituksen käsiteltäväksi 

• ottaa kantaa Suomen startup-ekosysteemin kehittämiseen sekä yksinyrittäjien 
toimintaedellytysten parantamiseen 

• tukea asiantuntemuksellaan liiton elinkeinopoliittista erityisasiantuntijaa hänen työssään 
• tuoda omaa osaamistaan ja kokemustaan liiton yrittäjyystoiminnan kehittämiseen 
• sparrata liiton vaikuttamistyötä yrittäjyys- ja elinkeinopoliittisten tiedontuotantotarpeiden, 

keskustelualoitteiden ja ajankohtaisten yrittäjyysilmiöiden osalta 
• tehdä esityksiä liiton yrittäjyysasioista sekä elinkeinopoliittisesta toiminnasta ja näihin liittyvän 

palvelu- ja vaikuttamistoiminnan kehittämiseen ja niistä viestimiseen 
• tukea yrittäjäverkostojen syntymistä, edistää laajalti yrittäjämyönteistä ilmapiiriä ja kehittää liittoa 

houkuttelevammaksi yhteisöksi yrittäjäjäsenille sekä yrittäjyydestä kiinnostuneille 

 


