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Taustaa jäsenmaksuista

 Esityksen taustalla on ollut yhdistyksen jäsenmaksukertymän muutos Akavan 
Erityisalojen (AE) siirryttyä vuoden 2021 alusta aiemman prosenttiperustaisen 
maksun sijaan ns. yhdistysjäsenmaksuun.

 Yhdistysjäsenmaksu-mallissa yhdistykset maksavat kustakin normaalijäsenestä 
AE:lle 20 euroa kuukaudessa riippumatta jäsenen kuukausituloista. Liitolle 
maksettava osuus päätetään vuosittain AE:n syysliittokokouksessa.

 Muutos on vaikuttanut yhdistyksen talouteen tulojen kasvamisena, sillä 
selvästi aikaisempaa suurempi osuus jäsenmaksutuloista ohjautuu nyt 
TAAY:lle.

 Hallitus on todennut pienemmänkin jäsenmaksun tuottavan riittävästi tuloja 
suunniteltuihin menoihin nähden.



Miksi jäsenmaksun muutoksesta vuodelle 
2023 päätetään nyt?

 Normaalisti vuoden 2023 jäsenmaksun suuruudesta pidettäisiin vasta keväällä 2023 
järjestettävässä vuosikokouksessa. Mahdollinen jäsenmaksunuutos tulisi teoriassa 
voimaan muutoksesta päättämisen jälkeen.

 AE:n tietojärjestelmät eivät kuitenkaan mahdollista jäsenmaksun muuttamista 
kesken vuotta, jolloin ensi kevään kokouksessa pitäisi käytännössä päättää 
nykyisen prosentin pitämisestä nykyisellään vuodelle 2023 ja muutoksesta 
seuraavan vuoden (2024) jäsenmaksuun.

 Odottaminen seuraavaan vuoteen (2024) johtaisi yhdistyksen varallisuuden kasvun 
jatkumiseen voimakkaana nykyisellä jäsenmaksuprosentilla koko vuoden 2023 
ajan.

 Yhdistyksen perimmäisenä tarkoituksena ei ole kerätä rahaa varastoon suuria 
määriä.

 AE:n jäsenmaksu-uudistuksen yhtenä tavoitteena oli mahdollistaa jäsenmaksujen 
alentaminen, mikäli yhdistykset niin haluavat ja kykenevät tekemään.

 => Tässä ollaan toteuttamassa kyseistä tavoitetta.



Uusi jäsenmaksuprosentti

 Vuoden 2023 alusta voimaantulevaksi jäsenmaksuprosentiksi ehdotetaan 0,75 %
saadusta palkasta.

 Nykyinen 0,85 % on ollut voimassa vuodesta 2013 alkaen. Sitä aikaisemmin 
prosenttina on ollut 0,95 %.

 Jäsenmaksuprosentin alennus koskettaa kaikkia jäseniä, sillä maksuprosentin 
madaltumisesta hyötyvät kaikki tulotasosta riippumatta.

 Jäsenmaksuprosentin vaikutuksia yhdistyksen tuloihin on käsitelty tarkemmin 
seuraavalla kalvolla.



Jäsenmaksutulojen kehitys

 Jos jäsenmäärässä ei tapahtuisi muutoksia, toisi 0,75 % jäsenmaksu TAAY:lle
vuosittain jäsenmaksutuloja noin 44 000 €. 

 Nykyinen 0,85 % tulouttaa vuosittain noin 67 000 €.

 Laskelmat on tarkistettu AE:ssä. Laskelmien pohjatietoina käytetty vuoden 
2021 toteutuneita jäsenmaksutuloja.

 Vuoden 2022 talousarvioissa menopuoleksi suunniteltiin 32 000 €.

 Yhdistyksellä olisi edelleen varaa panostaa toiminnan kehittämiseen ja lisätä kuluja 
tärkeiksi katsomiinsa kohteisiin.

 Mikäli AE nostaisi myöhemmin omaa yhdistysjäsenmaksuaan (>20 €), ei TAAY:llä olisi 
välittömästi painetta nostaa omaa jäsenmaksuaan, koska jäsenmaksutuloja kertyisi 
edelleen hyvin. Vuodelta 2022 on myös kertynyt yhdistyksen tilille hyvin rahaa, 
joten taloudellinen puskuri on vahvistunut merkittävästi.



Jäsenmaksuprosentin alennus on 
parannus

 Jäsenmaksuprosentin alentaminen nostaa yhdistyksen houkuttelevuutta 
uusien jäsenten osalta. Uusia jäseniä voi tulla sekä AE:n sisältä sekä myös 
AE:n ulkopuolelta.

 Jäsenmaksun alentaminen helpottavaa jäsenpitoa nykyisten jäsenten osalta. 
TAAY:n jäsenten siirtyminen AE:n muihin yhdistyksiin pysyisi entistäkin 
pienempänä ja toisaalta siirtyminen kokonaan muualle olisi myös 
epätodennäköisempää, kun jäsenmaksu alenee ja muuttuu täten 
kilpailukykyisemmäksi.

 Yhdistyksen taloudellinen tilanne pysyy edelleen hyvänä, vaikka 
jäsenmaksutulon määrä pienentyy. Jäsenkasvu pidemmällä aikavälillä 
kasvattaa yhdistyksen tuloja.



Muutoksen voimaantulo

 Mikäli muutos hyväksytään kokouksen seuraavassa osuudessa, tapahtuu 
muutoksen toimeenpano seuraavasti:

 Työantajaperintää hyödyntävien jäsenten maksutiedot päivittyvät 
automaattisesti joulukuussa. Tämä kattaa valtaosan TAAY:n jäsenistä.

 Jäsenen ei tarvitse tehdä mitään.

 Itsemaksaville jäsenille lähtee uusi lasku ja maksuohje tammikuussa 2023.

 Jäsenen pitää itse maksaa omat jäsenmaksunsa uuden prosentin mukaisesti.

 TAAY tiedottaa jäsenistöä jäsenmaksuprosentin muutoksesta ennen vuoden 
vaihdetta jäsenkirjeen yhteydessä.


