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Yhteiskunnan  ja  työelämän  muutokset  koskettavat  ammattiliittoja  ja  haastavat  niitä 
kehittämään  toimintaansa.  49  ammattiliittoa osallistuu selvityshankkeeseen,  jonka 
tarkoituksena  on  perustaa  uusi  ammattiliittojen  keskusjärjestö vuoden  2017  alusta 
lähtien. Hanketta voidaan pitää historiallisena hankkeen suuruuden ja konkreettisuuden 
perusteella.  Syntyessään  uusi  keskusjärjestö  olisi  erittäin  vahva  toimija  suomalaisessa 
yhteiskunnassa ja erityisesti työmarkkinakentällä.  
 
Tutkielman tavoitteena  on tutkia selvityshanketta  ja  sen  strategiatyötä  hankkeen 
alkutaipaleella. Lisäksi  selvitetään  ulkoisia  ja  sisäisiä  muutosvoimia,  jotka  ovat 
hankkeen  käynnistämisen  taustalla.  Tutkielmassa  käydään myös  läpi strategisia  kärkiä 
ja niihin liittyviä ammattiliittojen erilaisia odotuksia. Aineistona on käytetty hankkeessa 
mukana  olevien  liittojen  jäsenlehtiä  ja  liittopuheenjohtajien  haastatteluja,  joita  on 
analysoitu sisällönanalyysin avulla.  Tutkielma  kytkeytyy  strategy  as  practice -
tutkimukseen  ja yleisesti kolmannen  sektorin  toimijoita  käsittelevään 
organisaatiotutkimukseen.  
 
Aineistojen  perusteella  strategiaprosessi  on  edennyt  hyvin,  mutta  vaikeimmat 
linjanvedot  ovat  vielä  tekemättä  tai  niiden  sisältö  on  määrittelemättä.    Erityisesti 
sitoutumattomuus  ja  poliittisuus  ovat  vaikeita  kysymyksiä  uudistuksessa.  Hankkeen 
taustalla  olevat  muutosvoimat  ovat  selkeitä  ja  tilannekuva toimintaympäristöstä 
hankkeeseen  osallistuvilla  on  yhteinen.  Liittojen  itsenäinen  asema  korostuu,  mutta 
liittojen  ja  keskusjärjestöjen  työnjako  on  vielä  epämääräistä.  Kansainvälisen 
edunvalvonnan korostaminen on selkeä yhdistävä diskurssi. 
 
Tutkielma luo  kuvan  heterogeenisestä  ammattiyhdistysliikkeestä,  jolla  on  kuitenkin 
paljon  yhteisiä  arvoja ja  tavoitteita. Heterogeenisyys  näkyy erilaisina  ja  osin 
ristiriitaisina  odotuksina  strategiaprosessilta.  Tutkielma  vahvistaa  useita  aiemmin  esiin 
nostettuja  johtopäätöksiä  ammattiliittojen  toiminnasta,  kuten  esimerkiksi 
organisaatioiden  elinkaarimalli-käsitteen  sopimisen  ammattiliittojen  toiminnan 
tarkasteluun.  
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1.  JOHDANTO 

  
  
  
1.1. Tutkimuskysymys, tutkimuksen kiinnostavuus ja ajankohtaisuus 

  
Ammattiyhdistysliike ja sen toiminta on ollut enemmän pinnalla mediassa ja yleisessä 

keskustelussa kuin  pitkään  aikaan.  Julkisuudessa ammattiliitot niputetaankin  helposti 

kaikki samanlaisiksi, joilla on samat mielipiteet ja toimintatavat. Omien kokemuksieni 

ja  havaintojeni  mukaan  ammattiliitot  eivät ole  mikään  homogeeninen  joukko. Tämä 

ristiriita herätti motivaation selvittää asiaa. Marraskuussa 2014 julkisuuteen tullut hanke 

uuden  palkansaajakeskusjärjestön  perustamisen  selvittelystä  konkretisoi  tutkimuksen 

tarpeellisuuden. Samalla  se  antoi  tutkimukselle  luonnollisen  rajauksen  keskittyä 

suunnitellun  uuden keskusjärjestön strategian  rakentamiseen. Strategiaa tehtäessä 

erilaiset  mielipiteet  ja  tahtotilat  tulevat  todennäköisesti  luontevasti  esille  ja  samalla 

prosessiin  osallistuvat  käyvät  läpi  nykyisiä  toimintatapoja  ja  kipukohtia. Liiton  koko, 

toimiala,  jäsenrakenne,  historia, nykyinen keskusjärjestö  ja  monet  muut  seikat 

vaikuttavat  siihen,  mitä  liitot  odottavat  keskusjärjestöltä  strategian  ja sitä  kautta 

käytännön toiminnalta.  

 

Pyrkimyksenäni  on  selvittää miksi  uuden  keskusjärjestön  perustamista  selvitetään. 

Lisäksi  selvitän miten  liittojohtajat  kokevat  strategiaprosessin. Nämä on 

päätutkimuskysymykseni. Liittojohtaja-termillä  tarkoitan  laajasti  liittojen  johdossa 

toimivia  henkilöitä,  en  pelkästään  liittojen  puheenjohtajia.  Pääkysymystä  jaottelevat 

seuraavat alakysymykset: Miten puheenjohtajat kokevat hankkeen? Mitä erilaiset liitot 

odottavat  uudelta keskusjärjestöltä?  Mikä  on  kaikille  yhteistä  ja  mitä  erityistarpeita 

löytyy?  Mitkä  seikat  selittävät  mahdollisia  erilaisia  tarpeita?  Miten  keskusjärjestön 

strategia vaikuttaa liittojen strategioihin? Jaottelussa tulen käyttämään tarpeen mukaan 

apuna liittojen  kokoa,  toimialaa,  liiton  edustamien  jäsenten  ammattirakennetta  (onko 

kyseessä  liitto,  joka  pääsääntöisesti  edustaa  vain  yhtä  rajattua  ammattialaa  esim. 

Rakennusinsinöörit- ja arkkitehdit RIA, tai onko kyseessä niin sanottu sekaliitto, joissa 

on  satoja,  jopa  tuhansia  ammattinimikkeitä,  esimerkiksi Julkisten  ja  hyvinvointialojen 

liitto  JHL  ry) sekä  nykyistä  keskusjärjestöä  tai  sen  puuttumista.  Nämä  muuttujat  ja 
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niiden  kombinaatiot  antavat vahvan pohjan  analysoida  vastauksia  ja  etsiä  selityksiä 

mahdollisille erilaisille tarpeille.  

 

Työni  on  itsenäinen  ja  riippumaton Uusi keskusjärjestö -hankkeesta (jatkossa  termi 

”uusi keskusjärjestö” viittaa hankkeeseen) ja sen etenemisestä.  Tarkoituksenani ei ole 

kuitenkaan tehdä tutkimusta vain tekemisen ilosta, vaan toivon, että tutkielmani tuloksia 

voidaan  hyödyntää  uutta  keskusjärjestöä  selvitettäessä  ja  sen  strategiatyössä.  Kyselyni 

pohjana  aion  käyttää  jo  valmiina  olevaa  strategiaryhmän  työtä.  Tarkastelen  uuden 

keskusjärjestön  strategian  luomista  liittojen  näkökulmasta.  Liitot  ovat  uuden 

keskusjärjestön  jäseniä  ja  vallankäyttäjiä.  Keskusjärjestön  rooli  ja  tehtävä  määritellään 

liittojen  tarpeiden  mukaisesti.  Nykyisten  keskusjärjestöjen  hallitukset  koostuvat 

pääsääntöisesti  liittopuheenjohtajista  ja  muista  liittojen  johtohenkilöistä.  Hallituksissa 

olevat henkilöt ovat  käytännössä  ammattijohtajia,  joilla  on  pitkä  kokemus 

ammattiyhdistysliikkeestä ja niiden johtamisesta.  

 

Oman  kokemukseni  mukaan  keskusjärjestö  on  kuin  peili  liittojen  toiminnalle. 

Keskusjärjestöjen  tehtävä  on  palvella  jäsenliittoja  eri  tavoin.  Keskusjärjestöille  on 

delegoitu valmistelu- ja päätösvaltaa  monissa  kysymyksissä,  hyvä  esimerkki  on 

keskitetyt  työmarkkinasopimukset. Liitot  ovat  käytännössä  ulkoistaneet  osan 

toiminnoistaan  keskusjärjestölle.  Uuden  keskusjärjestöön  valmistelutyöhön  osallistuu 

parhaillaan  49 ammattiliittoa (Uusi  keskusjärjestö-hanke  2015 A).  Välttämättä kaikki 

eivät lähde uuteen keskusjärjestöön, toisaalta hankkeen johto on selvästi viestinyt, että 

uuteen  keskusjärjestöön  voi  tulla  mukaan  myös  ammattiliittoja,  jotka  eivät  ole 

osallistuneet valmistelutyöhön. 

 

Tutkimukseni  ydin  on  analyysi liittojen  tarpeista,  jotka  samalla  kuvaavat  liittojen 

toimintaa ja omien strategioiden painopisteitä. Uuden keskusjärjestön strategiatyö antaa 

loistavan  välineen  päästä  liittopuheenjohtajien  ja  liittojen  ”iholle”.  Sitoutuminen 

hankkeeseen  motivoi  vastaamaan  ja  toivon  mukaan  vielä  rehellisesti.  Liitot 

muodostavat  tietynlaisia  heimoja,  jotka  varsinkin  ammattiliittoja  läheltä  seuranneet 

henkilöt voivat tunnistaa. Tietojeni mukaan näitä ei ole kuitenkaan tutkittu kovin paljon 

ja jako on muodostunut pääosin julkisuuden kautta. Näen strategiatyön kannalta erittäin 
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tärkeäksi,  että  eri  liittoja  yhdistävät  ja erottavat  tekijät  ja  niiden  taustat saadaan 

konkreettisesti  esiin. Myös  strategiaprosessin  kuvaus  ja  analysointi  on  hyödyllistä 

pitkäkestoisessa  hankkeessa. Pelkällä  mututuntumalla  vaikuttavan  strategiatyön 

tekeminen  ei  onnistu.  ”Varsinkin  pitkään  toimineissa  järjestöissä  on  vaarana  se,  että 

organisaatiokulttuurin  itsestäänselvyydet  estävät  näkemästä  toiminnan  heikkouksia  ja 

vahvuuksia tai toimintaympäristön uhkia ja mahdollisuuksia.” (Heikkala 2001, s.153) 

 

 

1.2. Tutkimuskohde: Uuden keskusjärjestön strategiaprosessi 

  

Uuden  keskusjärjestön  perustaminen  tai  olemassa  olevien keskusjärjestöjen fuusio  on 

ollut esillä aiemminkin. Edeltävät hankkeet ovat kaatuneet melko nopeasti. Käyn näitä 

läpi  tarkemmin  luvussa  2.1., ammattiyhdistysliikkeen  historia.  Tarkastelun  kohteena 

olevassa hankkeessa  aloite  lähti  jäsenliitoista,  ei  keskusjärjestöistä.  Hankkeen 

tiedotuksessa,  muun  muassa  internet-sivuilla,  painotetaan,  että  uusi keskusjärjestö  on 

poliittisesti  sitoutumaton,  perustuu  demokraattiseen  edustukseen  ja  se  ei  heikennä 

liittojen  roolia  työehtosopimusosapuolena.  Uuden  keskusjärjestön  on  tarkoitus  aloittaa 

toimintansa vuoden 2017 alusta. 

 

Ensimmäisen  kokouksen  kutsui  kokoon  Palvelualojen  ammattiliitto  PAM  ry:n 

puheenjohtaja Ann Selin marraskuussa 2014. Tähän niin kutsuttuun Torni-kokoukseen 

(kokouspaikkana  toimi  Hotelli  Torni Helsingissä)  osallistui  19  ammattiliittojen 

puheenjohtajaa.  Seuraavana  päivänä  julkaistiin  22  liittopuheenjohtajan  allekirjoittama 

tiedote,  jossa  kutsuttiin  mukaan  kaikki  Suomen  ammattiliitot  valmistelemaan  uuden 

keskusjärjestön perustamisesta. (Palvelualojen ammattiliitto PAM 2014) 

 

Uuden  keskusjärjestön  perustamiseen  tähtäävä  strategiatyö  aloitettiin talvella 2015. 

Valmisteluprosessia  voidaan  pitää  varsin  avoimena.  Hankkeen  internetsivuilla 

esimerkiksi julkaistaan kaikki kokousten esityslistat ja pöytäkirjat. Hankkeessa mukana 

olevien liittojen määrä itsessään vaatii avoimuutta. Toki valmistelutyötä tehdään myös 

paljon kulisseissa ja eri ryhmät käyvät omia taustakeskustelujaan.  Ensimmäinen versio 

strategiasta  julkaistiin  toukokuussa  2015.  Paperi oli  erittäin  tiivis  ja  siinä  on  linjattu 
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hyvin yleisellä tasolla visiosta ja missiosta. Strategiassa on kuvattu toimintaympäristön 

muutoksia,  kuten  työelämän  muutoksia,  työmarkkinoiden  muutoksia  ja 

ammattiyhdistysliikkeen asemaa muutosten keskellä.  

 

Ensimmäisessä  versiossa  on  tehty  niin  sanottuja  helppoja  ratkaisuja,  joihin  kaikkien 

hankkeessa olevien ammattiliittojen on helppo yhtyä. Tilannekuva on kaikille yhteinen.  

Strategiassa  on  mainittu  heti  alussa,  että  toiminnan  painopisteet  määritellään  työstön 

seuraavissa  vaiheissa. Oma  tutkimukseni  keskittyy myös näihin  toiminnan osittain 

hahmottumattomiin painopisteisiin,  jotka  määrittävät  keskusjärjestön  käytännön 

toimintaa. Hankkeen  käynnistyessä  käydyissä  taustakeskusteluissa,  esimerkiksi  SAK:n 

hallituksen kokouksissa, kävi ilmi, että erilaiset liitot odottavat keskusjärjestöltä erilaisia 

palveluja  ja  toimintoja. Samoissa  keskusteluissa  todettiin  myös  että  aihe  on  erittäin 

herkkä ja tässä piilee suurimmat uhat hankkeen kaatumiselle. 

 

Strategiatyöryhmä  on  työskennellyt  keväästä  2015  ajan  ja  syksyllä  2015  aloitti  useita 

alakohtaisia  työryhmiä.  Kaikissa  keskusteluissa,  joita  olen  päässyt  seuraamaan  tai 

osallistumaan,  on  painotettu  uuden toimintamallin  luomista keskusjärjestölle,  joka 

vastaa  nykypäivän  ja  tulevaisuuden  työelämä  haasteita.  Uudesta  toimintamallista 

puhutaan liittopuheenjohtajien yhteisessä hankkeen virallisesti aloittaneessa tiedotteessa 

ja tämä on myös vahvasti auki kirjoitettu strategian ensimmäiseen versioon (PAM 2014, 

Uusi keskusjärjestö-hanke 2015 B). 

 

Strategian  tekoon  osallistuvat hankkeen  strategiaryhmä, ohjausryhmä ja  useampi 

sektorikohtainen  työryhmä sekä  projektipäällikkö  ja  sihteeristö  keskusjärjestöistä. 

Hankkeessa  mukana  olevien  liittojen  määrä  asettaa  omat  haasteensa  strategiatyölle. 

Laajempi  osallistujajoukko  tuo  etunaan  strategian  ydinviestin  leviämisen  ja  sitä  kautta 

myös sitoutumisen hankkeeseen. Toisaalta se tuo mukaan enemmän erilaisia intressejä 

ja  vaatii  enemmän  resursseja,  kuten  aikaa  ja  työtä.  Strategiatyössä  joudutaan 

tasapainottelemaan näiden kahden ääripään välillä. (Heikkala 2005, s. 142). Kaikki eivät 

voivat  olla  mukana  ydinryhmässä,  mutta  hankkeessa  mukana  olevien  liittojen  äänen 

saaminen  kuuluviin  ja  sitoutuminen  on  tärkeää. Omasta  mielestäni  hankkeessa  on 

painotettu  enemmän  laajaa  osallistumista  huolimatta  varsin  kireästä  aikataulusta. Tätä 
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näkemystä  puoltavat  muun  muassa  suuri  valmisteluryhmien  määrä  ja  laaja  alueellinen 

hankkeen esittelykierros. 

 

Hankkeen  aikana  on  pidetty  ja  pidetään  kokouksia,  joihin  saa  osallistua  kaikkien 

liittojen  edustajat.  Liittojen  edustajien  kantoihin  vaikuttavat  taustakeskustelut  ja -

ohjeistukset  liitoissa,  joihin  osallistuvat  liittojen  johto  ja  päättävät  elimet,  etupäässä 

ammattiliittojen  hallitukset.  Tutkimuksessani  en  käsittele  keskusjärjestöjen 

työntekijöiden osallistamisesta ja osallistumista hankkeeseen, vaikka uusi keskusjärjestö 

toteutuessaan tarkoittaa käytännössä SAK:n ja ja STTK:n lopettamista ja työntekijöiden 

siirtymistä  uuteen  keskusjärjestöön.  Yhtenä  strategiaan  vaikuttava  voimana,  ainakin 

epäsuorasti, voidaan pitää mediaa ja sidosryhmiä. Ay-liikkeen maine on erittäin tärkeä 

tulevaisuuden takia ja strategiassa huomioidaan miltä strategia näyttää ulospäin. 

 

Keskusjärjestön  strategiaan  vaikuttaa  tietenkin  se  mitä  liitot  tekevät.  Liitot  ulkoistavat 

tietyt  toiminnat  keskusjärjestölle,  koska  sillä  katsotaan  olevan  paremmat  edellytykset 

hoitaa näitä  tehtäviä.  Liitot  siis  päättävät  mitä  ne  tekevät  itse  ja  mitä  ne  jättävät 

keskusjärjestön  tehtäväksi.  Toki  liittojen  vastuuhenkilöt  vaikuttavat  ja  ohjaavat 

keskusjärjestön toimintaa, mutta operatiivinen toiminta on keskusjärjestön vastuulla. 

 

Hankkeen  projektipäälliköksi  valittiin  yhteiskuntatieteiden  tohtori  Juha  Heikkala,  joka 

on tehnyt oman väitöskirjansa liikunnan järjestökentän muutoksista. Heikkala on myös 

kirjoittanut  ja  opettanut  runsaasti  järjestöjohtamisesta  ja –strategioista.  Heikkala  tuli 

hankkeeseen  ammattiyhdistysliikkeen  ulkopuolelta.  Tutkimuksessani  en  käsittele 

projektipäällikön roolia ja tehtäviä hankkeessa. Hänen roolinsa on kuitenkin merkittävä 

koko projektin kannalta. Olen pitänyt Heikkalan kanssa säännöllistä yhteyttä ja olemme 

vaihtaneet  ajatuksia  hankkeesta.  Heikkalalta  saamani  tieto  projektin  etenemisestä  on 

ollut  avainasemassa  tutkimukseni  rytmittämisessä  ja  yhteydenpidossa  hankkeessa 

toimiviin liittoihin. 
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1.3. Aikaisempi tutkimus järjestökentästä ja ammattiyhdistysliikkeestä 

  
Yritysten  muutoksia  ja  strategioita  on  tutkittu  todella  paljon,  samoin  kuin  julkisen 

sektorin.  Kolmatta sektoria eli  järjestökenttää  on  tutkittu  huomattavasti  vähemmän,  

vaikka  Suomessa  on  kymmeniä  tuhansia  yhdistyksiä  ja sen  pohjalta  Suomea pidetään 

järjestöjen  luvattuna  maana.  Järjestöissä  on  ulottuvuuksia  sekä  yksityiseltä  ja  että 

julkiselta puolelta ja niiden asemointi onkin välillä hankalaa. Järjestöjä työpaikkoina ja 

johtamisareenoina on myös tutkittu vähän (Somerkivi 2001, s.13).  

 

Järjestökenttä on  erittäin  moniulotteinen  ja  toimijoiden  määrä  on suuri.  Yhdistysten  ja 

järjestöjen  erityispiirteitä  käsittelen  tarkemmin  luvussa 2.3. Jos  järjestöjä  on  tutkittu 

kokonaisuudessaan vähän, myös verrattain vähän on tutkittu Suomessa ammattiliittoja. 

Olemassa oleva  tutkimus  painottuu  historiaan,  työelämän  tutkimukseen ja 

työmarkkinapolitiikkaan. Ammattiyhdistysliikkeen asema on vakioitu ja sen muutoksia 

on peilattu etupäässä historian tai taloustieteen kautta. Toki työmarkkinajärjestelmää on 

tutkittu  paljon yhteiskuntatieteissä (esim.  Halko  2003,  Alho  2015),  mutta järjestöjen 

organisaatioihin ja strategioihin pureutuminen on ollut vähäisempää. Lähtökohdaksi on 

otettu  ammattiliittojen  vakiintunut  rooli  suomalaisessa  yhteiskunnassa  ja  siihen 

osallistumisessa, sen sisällä tapahtuvia muutoksia ei juurikaan ole tutkittu. Ammattiliitot 

ja  keskusjärjestöt  tekevät  toki  paljon  jäsentutkimuksia,  mutta  niistä  saatava  tieto  on 

suunnattu  etupäässä  liittojen  omaan  käyttöön  eivätkä  ne välttämättä  täytä  tieteellisen 

tutkimuksen tunnusmerkkejä.  

 

Ammattiliittojen kotimainen yhteiskuntatieteellinen  tutkimus  on  viime  vuosina  ollut 

varsin  vähäistä. Yhtenä  kotimaisista  kattavimmista  ay-liikkeen  roolia  käsittelevistä 

tutkimuksista  voidaan  pitää  Kaj  Ilmosen  ja  Kimmo  Kevätsalon  tutkimusta,  Ay-liikeen 

vaikeat  valinnat – sosiologinen  näkökulma  ammatilliseen  järjestäytymiseen  Suomessa, 

joka julkaistiin 1995. Ilmonen ja Kevätsalo ovat tutkineet ay-liikkeen muotoutumista ja 

ristiriitoja  sosiologisesta  näkökulmasta. (Ilmonen&  Kevätsalo 1995). Vaikka  tutkimus 

on  jo  kaksikymmentä  vuotta  vanha  ja  työelämä  on  muuttunut,  siinä  esitetty  pohdinta 

voidaan  siirtää  tähän  päivään.  Tutkimuksessa  on  esimerkiksi  hahmoteltu  työelämän 
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muutostrendejä,  jotka  ovat  toteutuneet,  välillä  jopa  nopeammin  kuin  tutkijat ovat 

arvelleet.  Syinä  voidaan  pitää  ainakin  globalisaatiota  ja  digitalisaation  erittäin  nopeaa 

kehitystä.  

 

 Ammattiliitoista on tehty runsaasti historiikkeja ja muita tieteellisiä tutkimuksia, joissa 

on käsitelty muutoksia historian valossa (esim. Ala-Kapee & Valkonen 1982, Bergholm 

&  Saari  2010,  Silvennoinen  2012). SAK:ssa  työskentelevä  Tapio  Bergholm  on 

kirjoittanut  runsaasti  SAK:n  ja  sen  jäsenliittojen  historiasta,  hän  on  muun  muassa 

kirjoittanut  SAK:n  historiikin  jälkimmäiset  osat (Bergholm  2005,  2007).  STTK:n 

historiaa  ei  löydy  kattavasti  yhdestä  teoksesta,  mutta  sitä  sivutaan  runsaasti 

jäsenliittojen  historiikeissa. Ajankohtaista  tapaustutkimusta  on  sen  sijaan  vähemmän. 

Yksi  syy  voi  olla  fuusioiden  vaikeus  ja  aiheen  sensitiivisyys,  joka  nousi  esille 

tekemissäni  liittopuheenjohtajien  haastatteluissa. Ulkopuolisten  ottaminen  mukaan 

tarkasteluun  ei  ole  ollut  kovin  yleistä,  vaan  muutokset  on  pyritty valmistelemaan  ja 

sopimaan ”perheen piirissä”. 

 

Ammattiyhdistysliikkeen  kanssa  samankaltaiset  organisaatiorakenteet omaavat  muun 

muassa  liikunta- ja  sosiaali- ja  terveysalan  järjestöt.  Näistä  kansalaisjärjestöistä  löytyy 

jonkin  verran tutkimusta, esimerkiksi  Juha  Heikkalan  väitöskirja  liikunnan 

järjestökentän  muutoksista  (Heikkala  1998)  ja  Marko  Paavilaisen  teos  sosiaali- ja 

terveysjärjestöjen  toiminnasta  viime  vuosikymmenten  aikana  (Paavilainen  2013). 

Yhtenä  kotimaisista  kattavimmista  ay-liikkeen  roolia  käsittelevistä  tutkimuksista 

voidaan  pitää jo  aikaisemmin  mainittua Ilmosen  ja  Kevätsalon  tutkimusta 

(Ilmonen&Kevätsalo  1995).    Myöhemminkin  ammattiyhdistysliikettä  on  toki  tutkittu, 

mutta  lähestymiskulma  on  ollut  usein  rajattu  aihepiiri,  kuten  esimerkiksi  tuore  Turun 

yliopistosta  valmistunut  väitöskirja,  joka  käsittelee  Rakennusliiton  ja  Palvelualojen 

ammattiliiton PAM:n suhdetta maahanmuuttajiin (Alho 2015). 

 

Kansainvälistä  tutkimusta  löytyy  verrattain  paljon.  Erityisesti  Iso-Britanniassa  on 

julkaistu  runsaasti ammattiliittoja käsittelevää  tutkimusta,  samoin  muissa 

Pohjoismaissa.  Ammattiyhdistysliike  on  kuitenkin  varsin  kulttuurisidonnainen  ja 

riippuvainen yhteiskunnasta, missä se toimii. Pohjoismaidenkin ammattiliittojen välillä 
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on suuria eroja, vaikka ne helposti niputetaan yhteneväiseksi malliksi.  (Bergholm 2015, 

s.  16-17,  Boxall  2008,  s.  2013) Käyn  tarkemmin läpi  erään  tanskalaisen  tutkimuksen 

kappaleessa 3.5., jossa on samankaltaisia piirteitä kuin omassa tutkimuksessani. 

 

 

1.4. Yhteiskunnan ja työelämän muutos 

  
Tutkimukseni  liittyy  luonnollisesti  myös  työelämän  muutoksiin  ja  laajemminkin 

yhteiskunnan  muutoksiin.  En  kuitenkaan  paneudu  siihen  kovin  syvällisesti  aiheen 

laajuuden takia.  Työelämän muutosta on tutkittu paljon ja muutoksia ja erityisesti niiden 

nopeutta  pidetään  ilmiselvinä. Esimerkiksi  Juha  Siltala  on  julkaisut sekä  kiitellyn  että 

kiistellyn teoksen  Työelämän  huonontumisen  lyhyt  historia,  jossa  hän  nostaa  esille 

useita työelämän niin sanottuja megatrendejä.  (Siltala 2007).  

 

Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemassa Työolobarometrissä (Lyly-Yrjänäinen 2014) 

on  tutkittu  muutoksia  palkansaajien  näkökulmasta.  Lisäksi  raportissa  on  hyödynnetty 

myös  muita  aiheeseen  liittyviä  ajankohtaisia  tutkimuksia.  Tutkimus  perustuu 

pitkäaikaisiin  ja vertailukelpoisiin  aikasarjoihin,  jotka  antavat  laadukasta  tietoa 

työelämässä  tapahtuvista  muutoksista. Vuoden  2013  työolobarometrin  mukaan 

työntekijöillä  on  tutkimuksen  mukaan  varsin  pessimistiset  näkemykset yleisestä 

työllisyystilanteesta  ja  oman  työantajan  taloudellisesta  tilanteesta.  Sama  trendi  on 

jatkunut  jo  kolme  vuotta.  Varmuus työpaikan  pysyvyydestä  on  pudonnut vuodesta 

2008  eteenpäin  selkeästi.  Toisaalta  työntekijöiden  tasapuolinen  kohtelu  on  tilastojen 

mukaan  parantunut  viime  vuosina.  Kannustavuutta,  innovatiivisuutta ja  keskinäistä 

luottamusta  osoittava  mittari  näyttää  tilanteen  pysyneen  viimeisen  kymmenen  vuoden 

aikana varsin samanlaisena, pientä parannusta on tapahtunut koko ajan. Työntekijöiden 

voimavarat  suhteessa  työn  vaatimustasoon  on  pysynyt  myös  samana  viimeisen 

kymmenen  vuoden  aikana.  Työntekijäryhmien  ja  toimialojen  välillä  on  kuitenkin 

selkeitä  eroja,  esimerkiksi  kuntien  työntekijät  kokevat  voimavarat  selkeästi  muita 

heikommiksi. (Lyly-Yrjänäinen 2014, s. 11-15, 104-113) 
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Uuden keskusjärjestön  toiminta-arvot,  arvot  ja  visio  hyväksyttiin  25.5.2015 

ammattiliittojen  kokouksessa.  syksyn  aikana  strategiaa on  päivitetty  ja  esimerkiksi 

toimintaympäristön muutosta on avattu. Strategiassa nostetaan esille muun muassa työn 

muotojen moninaistuminen, digitalisaation muutosvaikutukset kokonaisiin toimialoihin, 

toimintaympäristön  globalisoituminen  ja  vaatimukset  työmarkkinoiden  sääntelyn 

purkamisesta. (Uusi keskusjärjestö, strategia 1.5, 2015)  

 
 
1.5. Tutkijan tausta ja suhde tutkittavaan aiheeseen 

  
Työskentelen  tällä  hetkellä  Julkisten  ja  hyvinvointialojen  liitto  JHL  ry:ssä 

koulutustoimitsijana. JHL on yksi Suomen suurimmista ammattiliitoista ja SAK:n jäsen. 

Aikaisemmin  olen  työskennellyt  muun  muassa  STTK:ssa  koulutuspoliittisena 

asiantuntijana,  SAK:ssa  koulutuspäällikkönä  ja  STTK:n  jäsenliitossa,  Julkisten  ja 

yksityisalojen  toimihenkilöliitto  Jyty  ry:ssä,  järjestöasiamiehenä.  Olen  työskennellyt 

erilaisissa  järjestöissä  noin  8  vuotta,  lisäksi  olen  toiminut  erilaisissa  järjestöissä 

luottamustoimissa sekä paikallisella että kansallisella tasolla.  Olen päässyt työni kautta 

tutustumaan molempien hankkeessa mukana olevien keskusjärjestöjen toimintaan sekä 

liittojen  mielenmaisemaan. Alkuvuodesta  2015  minulle  heräsi  ajatus,  että  uuden 

keskusjärjestön  perustamishanke  on  erittäin  poikkeuksellinen  ja  historiallinen 

tapahtuma  ja  tätä  aihetta  olisi  mielenkiintoista  tutkia.  Pro  gradu-työtä  tehtäessä olin 

pääosin  palkattomalla  opintovapaalla,  joka  mahdollisti  kokopäiväisen  keskittymisen 

tutkimukseen, mutta lisäksi se toi mahdollisuuden käsitellä aihetta vapaammin.  

 

Tutkijan  oman  taustan  tuominen  esille  on  tutkimuksen  relevanttiuden  takia  tärkeää. 

Varsinkin  kun  aihe  on  herkkä,  niin  se  vaatii  tutkijalta  entistä  tarkempaa  oman  roolin 

määrittämistä.  ”Tutkija  itse  on  historiallisesti  sidonnainen.  Hänen  sidonnaisuutensa 

näkyy  kysymyksissä  mitä  hän  esittää,  sekä  tavasta,  jolla  hän  pyrkii ymmärtämään  ja 

kokemaan  maailman.  (Alasuutari  2001,  s.  75).  Asemoin  itseni  sisällä  olleena 

ulkopuolisena  tarkkailijana.  Oma  kokemusmaailmani  vaikuttaa  varmasti 

lähestymiskulmaan  ja  siihen,  mitä  asioita  nostan  esille  ja  missä  järjestyksessä.  Pyrin 

kuitenkin analyysissäni pureutumaan lähdeaineistoon mahdollisimman objektiivisesti ja 

nostamaan esille sieltä selvästi nousevat selkeät teemat ja diskurssit. Oma kokemukseni 
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ja tietämykseni näkyy enemmän näiden asiakokonaisuuksien taustalla olevien seikkojen 

avaamisessa ja johtopäätöksissä. Lisäksi pyrin nostamaan esille heikkoja signaaleja eli 

osin piilossa olevia diskursseja, jotka kuitenkin on havaittavissa aineistosta. 

 

Tutkimuskohdetta  voidaan  pitää  monilta  osin  haastavana.  Syitä  ovat  muun  muassa 

hankkeen  suuruus,  yhteiskunnallinen  vaikuttavuus,  prosessiin  osallistuvien  tahojen 

erilaiset  intressit  ja  hankkeeseen  kuuluva  suuri  arvolatauma.  Tutkimuskohteeseen  voi 

valita  lukemattomia  erilaisia  lähestymiskulmia.  Yksiselitteistä  totuutta  on  mielestäni 

mahdotonta löytää ja sen haluan tuoda selvästi esille johtopäätöksissäni. Toivo Salonen 

kuvaa  hyvin  hankalasti  lähestyttävän  tai  luonteensa  vuoksi  saavuttamattoman 

tutkimuskohteen käsittelyä: ”On hyväksyttävä, että tutkimuskohde sanelee omat ehtonsa 

tiedon  saamiselle.  Tiede  ja  tutkimus  voivat  olla  yritystä  kehittää  niukoistakin 

lähtökohdista mahdollisimman todennäköisiä tulkintoja ja johtopäätöksiä. On siedettävä 

epävarmuutta ja avoimesti ilmoitettava puutteet ja tiedon aukkokohdat.” (Salonen 2004, 

s. 98).  

 

Tutkimukseni on  piirteitä  sekä  tapaustutkimuksesta  että  toimintatutkimuksesta. 

Ranskalainen  sosiologi  Alain  Touraine  on  tutkinut  yhteiskunnallisia  liikkeitä, muun 

muassa  ammattiyhdistysliikettä  toimintatutkimuksen  kautta.  Hän  näkee 

yhteiskunnallisilla liikkeillä yhteiskuntaa uudistavan tehtävän, joka loppuu kun liikkeet 

muuttuvat  byrokraattisiksi  ja  osaksi  valtiokoneistoa.  Tutkija  pystyy  omalla 

tutkimuksellaan  käynnistämään  kriittistä  keskustelua  ja  pakottamaan  tutkimuksen 

kohteena  olevat  itsetutkiskeluun  ja  kehittämään toimintaansa.  (Alasuutari  2001,  s.  95-

96, Touraine 1981). 

 

En  ole  osallisena  strategiaprosessissa  ja  se  ei  vaikuta  suoranaisesti  nykyiseen  työhöni 

JHL:ssä.  Toivon  tietenkin,  että  työtäni  hyödynnetään  prosessissa  ja  siitä  on  oltu 

kiinnostuneita  sekä  keskusjärjestöissä  että  ammattiliitoissa.  Johtopäätökseni  voivat 

vaikuttaa  strategiaprosessiin,  mutta  näen  sen  vain  positiivisena  asiana  ja  merkkinä 

onnistumisesta. Alasuutari kuvaa hyvin tutkijan roolia toimintatutkimuksessa. Tutkija ei 

saa  asettaa  itseään  erehtymättömäksi  profeetaksi  tiedemaailmasta,  vaan  hän  pyrkii 

tavoittamaan  totuuden  parhaan  kykynsä  mukaan.  ”Tutkimuksensa  tulokset  esittämällä 
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hän  yksinkertaisesti  osallistuu  yhteiskunnasta  ja  kehityksen  suunnasta  käytävään 

keskusteluun.  Se,  miten  suurena  tai pienenä  profeettana  tutkijaa  tullaan  pitämään, 

riippuu  hänen  esittämiensä  ideoiden  saamasta  vastaanotosta  sekä  yhteiskunnallisesta 

toiminnasta, jonka se mahdollisesti käynnistää.” (Alasuutari 2001, s. 98). 
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2.  TUTKIMUKSEN TAUSTAA 

  
  
  
Tässä luvussa esittelen järjestöjen toimintaa ja niiden erityispiirteitä. Erityisesti keskityn 

ammattiyhdistysliikkeen  historian  ja  erityispiirteiden  läpikäymiseen.  Järjestöt  eroavat 

toiminnaltaan  monin  osin  yksityisen  ja  julkisen  sektorin  organisaatioista,  tämä  nousee 

esille  muun  muassa  strategiaprosessissa. Ammattiliittojen  oma  toimintakulttuuri  on 

muotoutunut  historian  myötä  ja  monet  nykyiset  painotukset  ja  käytännöt  juontuvat 

historiasta.  

 

  

2.1. Ammattiyhdistysliikkeen historia 

  
Ammattiliittojen  historia  voidaan  katsoa  alkaneen  1800-luvun  lopulla.  Ensimmäiset 

työväenyhdistykset  olivat  sivistyneistön  ja  työnantajien  perustamia  ja  niiden  avulla 

haluttiin  korjata  yhteiskunnan  epäkohtia  ja  estää  yhteiskunnallisten  ristiriitojen 

kärjistyminen. Liike tunnetaan nimellä wrightiläinen työväenliike asiaa vahvasti ajaneen 

Viktor Julius von Wrightin mukaan. Sosialismin leviäminen ja työläisradikalismi 1800-

luvun  lopussa  ja  1900-luvun  alussa  muutti  työväenyhdistyksiä  ja  ne  siirtyivät 

työntekijöiden  johtamiksi.  Suomen  ammattijärjestö,  SAK:n  edeltäjä,  perustettiin 

Tampereella 1907- (Ala-Kapee & Valkonen 1982, s. 62-70, 179-181,  Bergholm 2013, 

s. 8-10) 

 

Suomalainen ammattiyhdistysliike oli heikko ennen toista maailmansotaa, joskin asema 

parani  jo 1930-luvun aikana.  Vuonna  1940  tunnustettiin  työntekijöiden 

järjestäytymisoikeus  eli tapahtui  niin  sanottu  tammikuun  kihlaus.  Sotien  päättymisen 

jälkeen  tapahtui  läpimurto  työehtosopimustoiminnassa  ja kyseinen toimintamalli 

vakiintui 1945-1947. (Bergholm 2013, s.35) 
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2.2. Ammattiliittojen keskusjärjestörakenne 

  
Ammattiyhdistyskenttä  on  koko  historiansa  ajan  ollut  muutoksessa.  Ammattiliittojen 

väliset  fuusiot  ovat  olleet  erittäin  yleisiä  ja  muutoksia  tapahtuu  miltei  joka  vuosi. 

Lisäksi  liitoista  siirtyy  jäseniä,  välillä  merkittäviäkin  jäsenryhmiä,  liitoista  toiseen. 

Läheskään kaikki yhdistymiset eivät ole toteutuneet, esimerkiksi SAK:laisten kuljetus- 

ja  logistiikka-alojen  liittojen  yhdistyminen  ei  toteutunut  suunnitellulla  tavalla. 

Keskusjärjestörakenne  on  ollut  huomattavasti  pysyvämpi. Suomen  ammattiliittojen 

keskusjärjestö SAK ry (jatkossa SAK), Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry (jatkossa 

STTK) ja korkeasti koulutettujen Akava ry ovat  keskusjärjestöjä,  joihin  suurin  osa 

ammattiliitoista kuuluvat.  Lisäksi  on  joitakin järjestäytymättömiä  eli niin  sanottuja 

villejä  ammattiliittoja,  jotka  eivät  kuulu  mihinkään  keskusjärjestöön.  Esimerkiksi 

Journalistiliitto  ei  kuulu  nykyään  mihinkään  keskusjärjestöön.    Yksittäiset  liitot  ovat 

vaihtaneet  keskusjärjestöä,  kuten  esimerkiksi  Terveydenhoitajaliitto  vuonna  2012, 

jolloin se siirtyi STTK:sta Akavan jäseneksi.  

 

Suurin  keskusjärjestöistä  on  SAK,  jonka  edeltäjä  Suomen  ammattijärjestö SAJ 

perustettiin  vuonna  1907. STTK  on  perustettu  1946  ja Akava 1950.  STTK  ja  Akava 

ovat  suunnilleen  liittojensa  jäsenmäärän  mukaan  samankokoisia,  Akava  on  hieman 

suurempi.  SAK:hon  kuuluu  21,  Akavaan  35 ja  STTK:hon  17  ammattiliittoa. 

Ammattiliittojen  jäsenmäärä  vaihtelee  liittokohtaisesti  todella  paljon,  pienimpien 

jäsenmäärä  on  sadoissa  kun  suurimpien jäsenmäärä  on  yli  200 000  jäsentä.  Liittojen 

jäsenmäärät  pitävät  sisällään  myös  eläkeläis- ja  opiskelijajäsenet.  Tarkimman  kuvan 

liittojen  koosta  ja  sitä  kautta  vaikutusvallasta  antaisi  työvoimaan  kuuluvan  jäsenistön 

määrä  eli  töissä  olevat  ja  työttömät,  mutta  näiden  lukujen  saaminen  on  huomattavasti 

vaikeampaa. Käytännössä  tiedot  pitäisi  kerätä  työttömyyskassojen  jäsenmääristä. 

Eläkeläis- ja  opiskelijajäsenten  määrä  vaihtelee  paljonkin  liittokohtaisesti. 

Tutkimuksessani  liittojen  jäsenmäärällä  ei  ole  niin suurta  merkitystä,  koska  jaotteluun 

riittää kokoluokka, jonka saa selville liittojen omista ilmoituksista.  
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Kuva 2. Keskusjärjestöjen jäsenmäärät vuonna 2013 

 

 

    (Ahtiainen 2015, s.15-16) 

 

Suurempi  keskusjärjestömuutos  tapahtui  vuonna  1992, kun  Toimihenkilö- ja 

virkamiesjärjestöjen  keskusliitto TVK  ry  ajautui  konkurssiin. Syynä  vararikkoon  oli 

TVK:n omistamien yhtiöiden suuret talousvaikeudet ja jäsenliitot eivät enää suostuneet 

rahoittamaan  niiden  toimintaa. Suurin  osa  jäsenliitoista  liittyi  keskusjärjestö  STTK:n 

jäseneksi.  Tätä  kautta  aikaisemmin  pienestä  STTK:sta  kasvoi  Suomen  toiseksi  suurin 

keskusjärjestö (Silvennoinen 2012 s.66-88).  

 

Toinen  suuri  muutos  tapahtui  osana  Suomen  sosialidemokraattisen  puolueen 

hajaannusta,  jolloin  SAK:n  rinnalle  perustettiin  Suomen ammattijärjestö  SAJ  1960. 

SAJ:n jäseneksi liittyi SAK:sta lähteneitä jäsenliittoja, lisäksi perustettiin uusia liittoja, 

jotka  toimivat  samoilla  toimialoilla  kuin  SAK:n  jäseninä  pysyneet  liitot. SAK  ja  SAJ 

yhdistyivät vuonna 1969 (Bergholm 2007).  

 

 Niin  kutsutun  eheytymisen  taustalla  oli  osittain  samoja  syitä  kuin  mitä  nykyisessä 

keskusjärjestö-hankkeessa  on.  Toimintaympäristö  oli  tietenkin  selkeästi  erilainen  ja 

ammattiyhdistysliikkeen  sisällä  välit  olivat  erittäin  viileät,  suorastaan  riitaisat.  Yhtenä 
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syynä  ay-liikkeen  vahvistamisen  tarpeelle nähtiin  yhteiskunnallinen  muutos  niin  kuin 

nytkin.  1960-luvulla  näitä  olivat  muun  muassa  muuttoliike,  koulutustarpeet  ja 

teollistuminen.  Toinen  syy  oli  yhteiskunnallisten  valtarakenteiden  muodostumisessa  ja 

ammattiyhdistysliikkeen  valtaresursseissa.  Pelkona  oli,  että  ay-liike  ei  pystyisi 

vaikuttamaan  yhteiskunnan  kehitykseen  (Bergholm & Saari  2010,  s.8).  Vuonna  1947 

SAK ja Henkisen työn keskusliitto HTK neuvottelivat yhteistyöstä ja fuusiosta, mutta se 

kariutui melko pian (Bergholm 2005, s. 122-126).  

 

 

2.3. Järjestöjen määrittely ja ominaispiirteet 

  
Yhdistys- ja  järjestökentän  laajuuden  takia  niiden  määrittely  on  haastavaa. 

Periaatteellisina  kulmakivinä  voidaan  pitää  jäsenyyttä,  vapaaehtoisuutta  ja 

demokraattisuutta  (Heikkala  2001,  s.  44). Järjestöt  ovat  rekisteröityjä  yhdistyksiä  ja 

niiden toimintaa säätelee muun muassa yhdistyslaki. Yhdistysten hallinnoissa on eroja, 

mutta  yhdistyslaki  määrittää  reunaehdot. Järjestöt  joutuvat  toimimaan  kolmen 

ulottuvuuden,  kansalaistoiminnan,  valtion  ja  markkinoiden  keskellä.  Kaikilla  kolmella 

on omat toiminnan mekanismit, toiminnan kohteet ja toiminnan onnistumisen kriteerit. 

Yhdistys  tai  järjestö  joutuu  operoimaan  aina  sen  kentän  sääntöjen  mukaan  missä  se 

toimii. (Heikkala 2001, s. 103-104). ”Järjestöjen erityispiirteenä on se, että ne toimivat 

kunkin kolmen ulottuvuuden ja vastaavien rationaliteettien solmukohdassa. Ne ovat niin 

sanottuja  Risteävien  Rationaliteettien  Organisaatioita”  (Heikkala  2001,  s.  106).  

Esimerkiksi  moni  yhdistys  pyörittää  liiketoimintaa,  tuottaa  julkisia  palveluja  ja  toimii 

kansalaisjärjestönä, usein vielä yhtä aikaa.    

 

Yhdistyksiä  ja  järjestöjä  voi  jaotella  ja  luokitella  monilla  eri  tavoin.  Seuraavaksi 

esittelen Per-Erik Isakssonin (Isaksson 1997,  s.21-24,  Heikkala  2001,  s.  44-45) 

esittämän  luokittelun  niiden  roolien  mukaan. Mielestäni  se  antaa  erinomaisen  kuvan 

sekä  koko  järjestökentän  monipuolisuudesta  että  ammattiliittojen laajasta  toiminnasta. 

Järjestö  voi  organisaationa  olla  1.  palveluorganisaatio,  2.  kansalaisorganisaatio,  3. 

vapaaehtoisorganisaatio,  4.  painostusorganisaatio,  5.  intressiorganisaatio,  6. 

asiantuntijaorganisaatio,  7.  koulutusorganisaatio,  8.  jäsenorganisaatio,  9. 
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valistusorganisaatio,  10.  hyväntekeväisyysorganisaatio,  11.  yhdessäolo-organisaatio ja 

12. kulttuuriorganisaatio. 

 

Heikkala  avaa  edellä  esitetyt  organisaatiot  seuraavasti:  ”Roolien  mukaisessa 

luokittelussa palveluorganisaatio tuottaa tiettyjä palveluja pääasiassa jäsenilleen, mutta 

myös  julkiselle  sektorille  tai  yksityisille  kansalaisille.  Kansalaisorganisaatio  toimii 

sellaisena foorumina, jossa kansalaiset voivat keskustella, vaihtaa kokemuksia ja toimia 

jonkun tietyn tavoitteen saavuttamiseksi. Vapaaehtoisorganisaatioissa toiminta perustuu 

vapaaehtoiselle  osallistumiselle  eikä  tästä  makseta  ainakaan  suuria  korvauksia. 

Painostusorganisaation  tavoitteena  on  vaikuttaa  yhteiskunnalliseen  ja  poliittiseen 

päätöksentekoon  ja  siten  muuttaa  yhteiskuntaa  toivomaansa  suuntaan. 

Intressiorganisaatio  on  hyvin  lähellä  edellistä,  se  toimii  tietyn  kansalaisryhmän 

intressien  toteuttamiseksi.  Asiantuntijaorganisaatiolla  on  samankaltainen  rooli  kuin 

painostusorganisaatiolla,  se  käyttää  tietyn  alan  asiantuntijoita  tukiessaan  toiminta-

ajatuksensa  toteutumista. Koulutusorganisaatio  toteuttaa  tiettyä  koulutuksellista 

tavoitetta.  Pääosa  yhdistyksistä  ja  järjestöistä  on  jäsenorganisaatioita,  ne  keskittyvät 

ennen  kaikkea  jäsentensä  arvojen,  intressien  ja  tarpeiden  tukemiseen  ja  edistämiseen. 

Valistusorganisaatiot  pyrkivät  vaikuttamaan  sekä  kohdennetusti  jäsenkuntaansa  että 

yleisesti  kansalaisiin  esimerkiksi  luonnonsuojeluun  tai  raittiuteen  liittyvissä  asioissa. 

Hyväntekeväisyysorganisaation rooliin kuuluu auttaa esimerkiksi sellaisia ihmisiä, jotka 

ovat jääneet kokonaan sosiaalisten turvaverkkojen ulkopuolelle. Yhdistykset ovat usein 

yhdessäolo-organisaatioita,  ne  tarjoavat  jäsenilleen  sosiaalisia  kontakteja  ja  niitä 

vastaavaa  elämänsisältöä.  Kulttuuriorganisaatiot  toimivat  kulttuuristen  päämäärien 

suuntaan.” (Heikkala 2001, s.44-45)  

 

Ammattiyhdistysliike  voidaan  katsoa  toimivan jopa kaikissa  yllämainituissa  rooleissa. 

Painostusorganisaatio,  intressiorganisaatio  ja  asiantuntijaorganisaatio ovat  ilmiselviä. 

Ammattiliittojen voimakkain ase on lakko ja kaikki työelämään liittyvät lakiuudistukset 

valmistellaan  kolmikantaisesti,  joissa  on  mukana  asiantuntijoina valtion  virkamiesten 

lisäksi sekä työntekijöiden että työnantajien järjestöjen edustajat. Palveluorganisaatioksi 

voidaan  laskea  esimerkiksi  ammattiliittojen  ylläpitämien  työttömyyskassojen  toiminta. 

Kansalaisorganisaation  roolin  voidaan  arvioida  olleen  suurempi  varsinkin 
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ammattiyhdistysliikkeen  historian  alussa, jolloin  toiminta  oli  pääosin  kentän 

järjestötoimijoiden  toteuttamaa. Nykyään  palatun  henkilöstön  määrä  on  kasvanut 

huomattavasti,  joka  kertoo  toiminnan  painottumisesta  asiantuntijatoimintaan.  Tästä 

suuntauksesta  huolimatta suurin  osa  järjestötyöstä  tehdään edelleen vapaaehtoistoimin 

paikallisyhdistyksissä  ja  työpaikoilla.  Koulutus- ja  valistusorganisaatiot  ovat  lähellä 

toisiaan. Ammattiliitoilla on laajaa koulutustoimintaa, joka kohdistuu etenkin aktiivien 

koulutukseen,  mutta  myös  jäsenten  ammatillisten  ja  yhteiskunnallisten  valmiuksien 

kehittämiseen. Ammattiliitot ylläpitävät useaa kansanopistoa. Hyväntekeväisyys näkyy 

esimerkiksi  solidaarisuustyönä  kehittyvien  maiden  ay-liikettä  kohtaan.    Suomen 

Ammattiliittojen  Solidaarisuuskeskus  SASK  on  suomalaisen  ay-liikkeen 

kehitysyhteistyö- ja  solidaarisuusjärjestö,  jonka  kautta  toimintaa  toteutetaan. 

Ammattiliitot ja –yhdistykset tarjoavat paljon vapaa-ajan toimintaa, jonka keskiössä ei 

ole  edunvalvonta.  Hyvänä  esimerkkinä  tästä  käy  monella  liitolla  oleva  aktiivinen 

eläkeläisyhdistysten  toiminta.  Ammattiliitot  tekevät  läheistä  yhteistyötä 

työväenkulttuurin  parissa  työskentelevien  järjestöjen  kanssa. Useat  liitot  jakavat  myös 

jäsenilleen kulttuuriapurahoja.  

 

Kuten  yllä  olevasta  käy  ilmi,  ammattiliitoilla  on  monta  roolia  perinteisen 

edunvalvonnan  lisäksi.  Tietenkään  yksittäisestä  liitosta  ei  välttämättä  löydy  näitä 

kaikkia  ulottuvuuksia  ja  painotukset vaihtelevat.  Keskusjärjestötasolla  korostuu 

mielestäni  ainakin painostusorganisaatio,  intressiorganisaatio,  asiantuntijaorganisaatio, 

koulutusorganisaatio  ja  valistusorganisaatio.  Yksi  merkittävä  strateginen  valinta  liittyy 

kysymykseen  onko  keskusjärjestö kansalaisorganisaatio? Tätä  keskustelua  on  käyty 

runsaasti  liittojen  jäsenlehdissä  ja  kannat  eroavat  liittojen  kesken.  Aikaisemmin  tämä 

rooli  oli  vahva,  mutta  onko  sille  tarvetta  tänä  päivänä?  Tähän  palaan  tarkemmin 

analyysiosiossa. 

 

Ammattiliittojen yksi vahvuus on niiden monipuolinen rooli järjestökentällä. Samalla se 

voidaan katsoa myös heikkoudeksi. Ammattiliittojen jäsenillä on paljon vaatimuksia ja 

toiveita toiminnasta. Heikkala on löytänyt saman ongelman yleisestikin järjestökentästä. 

”Vaarana  on  toiminnan  rönsyily,  linjattomuus  ja  ydintoiminnan  hämärtyminen. 

Pahimmassa  tapauksessa  seurauksena  on  kaiken  haaliminen  ja  strategisen  fokuksen 
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(keskittymisen)  katoaminen. (Heikkala  2005,  s.  89).    Samojen  haasteiden  parissa 

joudutaan  elämään  keskusjärjestötasolla  ja  strategiatyössä  nämä  nousevat  viimeistään 

pintaan.  

 

  
2.4. Ammattiyhdistysliikkeen erityispiirteitä 

  
Ammattiyhdistysliikkeen  järjestörakenne  noudattaa  hyvin  paljon  muita 

kansalaisjärjestöjä.  Yleensä  yksittäinen  jäsen  kuuluu  paikalliseen  tai 

työpaikkakohtaiseen yhdistysmuotoiseen  ammattiosastoon tai -yhdistykseen.  Yhdistys 

puolestaan  on  jäsen  ammattiliitossa  ja  ammattiliitto  kuuluu  yleensä  johonkin 

keskusjärjestöön.  Joillakin  ammattiliitoilla  on  rakenteessaan  useampia  tasoja. 

Järjestörakenne  muistuttaa  tietyllä  tavalla  konsernia,  mutta  päätöksentekoprosessi 

kulkee alhaalta ylös. Yksittäinen jäsen käyttää valtaansa paikallisen yhdistyksen kautta 

osallistumalla  yhdistyksen  kokouksiin.  Nykyään  lähes  kaikissa  ammattiliitoissa  on 

käytössä  jäsenvaalit,  joilla  valitaan  päättäjät  valtuustoihin  tai  edustajistoihin.  Jatkossa 

käytän  näistä  molemmista  termiä  valtuusto.  Valtuusto  puolestaan  käyttää  ylintä  valtaa 

liitoissa ja sen tehtäviin kuuluvat muun muassa toimintasuunnitelman hyväksyminen ja 

hallituksen  valitseminen.  Valtuusto  kokoontuu  yleensä  1-2  kertaa  vuodessa.  Hallitus 

kokoontuu  tiheämmin  ja  tekee  päätöksiä  oman  määritellyn  toimivaltansa  piirissä. 

Operatiivisesta  johtamisesta  vastaa  liiton  johto.  Esimerkiksi  päätös  uuteen 

keskusjärjestöön liittymisestä tehdään valtuustoissa.  

 

Ammattiliittojen  tarkasteleminen  on  mielenkiintoista,  mutta  haastavaa.  Suurimpana 

haasteena  pidän  saada  rehellisiä  mielipiteitä,  ei  ulkokultaisia  juhlapuheita.  Liittojen 

välillä  on  jännitteitä,  jotka  säteilevät  keskusjärjestörakenteeseen.  Näitä  ovat  muun 

muassa  poliittiset  valtasuhteet,  kilpailu  jäsenistä,  intressiristiriidat  (esimerkiksi 

julkinen/yksityinen)  ja sopimusriidat  (kilpailevat  työehtosopimukset).  Monella  liitolla 

on julkisuudessa erilainen maine. Toisia pidetään voimakkaampina, joidenkin mielestä 

lakkoherkimpinä  ja  yhteiskuntarauhaa  horjuttavina  tahoina,  toisia  pidetään 

byrokraattisina  ja  osaa  ei  edes  mielletä  vahvasti  ammattiliitoksi  sen  perinteisessä 

merkityksessä,  vaan  kyseessä  on  ennemminkin  ammatillinen  yhteenliittymä, joka 

tarjoaa jäsenpalveluja ja koulutuksia.  
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Ammattiliitot ovat olleet ja ovat vieläkin vahvoja vallankäyttäjiä yhteiskunnassa. Niiden 

voimakas asema perustuu historiaan, lainsäädäntöön ja omaan toimintaan. Suomalainen 

työlainsäädäntö on hyvin kattava verrattuna esimerkiksi Itä- ja Etelä-Euroopan maihin, 

joissa ay-liikkeen asema ei ole yhtä vahva. Nykyinen lainsäädäntö on kehittynyt pitkän 

ajan  kuluessa  ja  siihen  on  vaikuttanut  ammattiyhdistysliikkeen  toiminta. Yksi 

merkittävistä  työntekijöiden  oikeuksista  on  lakko-oikeus. Ammattiliittojen voimakkain 

ase on työtaistelut, erityisesti lakot. Työtaisteluiden määrä on vähentynyt huomattavasti 

verrattuna edellisiin vuosikymmeniin (Tilastokeskus 2015). Vertailu muihin maihin on 

hankalaa  erilaisten  tilastointitapojen  ja  lainsäädännön  takia.  Työntekijäjärjestöjen  ja 

työnantajajärjestöjen  mielipiteet  eroavat  toisistaan  selkeästi  kun  vertaillaan  lakkojen 

määrää ja laatua (esim. EK 2013, Bergholm 2013).   

 

Ammattiyhdistysliikettä kuvataan usein korporatiiviseksi ja sen on moitittu ajavan vain 

tiettyjen  jäsenryhmien  etuja  unohtaen  yhteiskunnan  menestyksen  kannalta  merkittävät 

uudistukset  ja  vastaantulot. Ay-liikkeen  asemaa  ja  toimia  on  julkisuudessa  arvosteltu 

koko  historian  ajan,  jopa  sen  olemassaolon  tarve  on  kyseenalaistettu.  Viime  aikoina 

arvostelun  voidaan  arvioida  vielä  kasvaneen. (esim.  Von  Hertzen,  Paananen,  Riski 

2013). 

 

 

2.5. Ammattiliittojen jaottelua 

  
Ammattiliittoja  voidaan  jaotella  monella  tavalla.  Yksi  tapa  on  luokitella 

työntekijäliittoihin,  toimihenkilöliittoihin  ja  akateemisten  liittoihin.  Nykyiset 

keskusjärjestöt rakentuvat pääosin tämän luokittelun pohjalle.  

 

Liitot voidaan jaotella myös toimialan mukaan. Karkea, mutta yleisesti käytetty jako on 

yksityisen  alan  liitot  ja  julkisen  alan  liitot.  Yksityisen  alan  liitot  on  usein  mielletty 

pelkästään  teollisuusliitoiksi,  mutta  esimerkiksi  tällä  hetkellä  Palvelualojen 

ammattiliitto  PAM  on  Suomen  suurin  ammattiliitto  jäsenmäärältään. PAM:n  jäsenet 

työskentelevät laajasti yksityisellä palvelusektorilla. Teollisuuden ammattiliitot tekevät 
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tiivistä yhteistyötä yli nykyisten keskusjärjestörajojen. Teollisuuden palkansaajat TP ry 

on  teollisuusliittojen  yhteistyöjärjestö,  joka aloitti  virallisen  toimintansa 

yhdistysmuotoisena 2013,  yhteistyötä  liitot  ovat  toki  tehneet  jo  runsaasti 

aikaisemminkin.  Julkisen  puolen  liitoilla  ei  ole  vastaavaa  järjestäytynyttä 

yhdistysmuotoista yhteistoimintaa. 

 

Liitot voidaan määritellä tarkemmin toimialansa mukaan. Esimerkiksi SAK luokittelee 

omilla internet-sivuillaan jäsenliittonsa viiteen ryhmään niiden päätoimialojen mukaan. 

Nämä ryhmät ovat 1. teollisuusliitot, 2. kuljetusalojen liitot, 3. julkisten alojen liitot, 4. 

yksityiset palvelualat ja 5. lehtimiesliitot. 

 

Liittojen  koko  on  erittäin  merkittävä  tekijä.  Liittojen  koko  vaihtelee sadoista  jäsenistä 

aina  satoihin  tuhansiin.  Liiton  koko  vaikuttaa  luonnollisesti  kuinka  paljon  palkattua 

henkilöstöä liitolla on. Liittojen koon voidaan olettavan vaikuttavan siihen, minkälaisia 

palveluita  odotetaan  keskusjärjestöiltä.  Heikkala  pitää  esimerkiksi  urheiluliittoja  ja –

järjestöjä  koskevassa  tutkimuksessaan  liittojen  kokoa  keskeisenä  tekijänä 

toimintaedellytysten kannalta (Heikkala 1998, s. 274). 

 

Tärkeä  muuttuja  on  onko  liitto niin  sanottu  ammattikuntaliitto,  jonka 

työmarkkinastrategia  perustuu sosiaaliseen  sulkeumaan, vai  teollisuus  tai  yleisliitto, 

jonka strategia perustuu avoimeen kartelliin (Ilmonen&Kevätsalo 1995, s. 82-95). Liitot 

voidaan siis jakaa perinteisiin ammattiliittoihin, joiden päätehtävä on työehtosopimusten 

kautta  tapahtuva  jäsenten  edunvalvonta,  ja  koulutusalan  mukaan  muodostuneisiin 

ammattiliittoihin, joilla  ei  ole  omaa  sopimustoimintaa. Ensimmäisessä, niin  sanotussa 

teollisuusliittomallissa, kaikki  samalla  työnantajalla  työskentelevät  järjestäytyvät 

samaan  liittoon  riippumatta  koulutuksesta.  Sosiaalinen  sulkeuma  tarkoittaa,  että 

ammattiliitto  pyrkii  vaikuttamaan  siihen,  paljonko  kyseisellä  alalla  työskentelee 

henkilöitä  ja  minkälaisella  koulutuksessa  ja  pätevyydellä.  Esimerkiksi  akavalaiset 

Suomen  Ekonomiliitto  SEFE  ja  Suomen Lakimiesliitto  ovat  suhtautuneet  yleensä 

kielteisesti oman alan koulutuksensa aloituspaikkojen lisäämiseen (Akava 2014).  Tämä 

jako on varsin karkea ja välimuotoja löytyy paljon. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan 
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työntekijöitä  edustava Tehy ry on  toimialan  ja  koulutusalan  mukaan  järjestäytyneiden 

liitto, joka on sopijaosapuolena lukuisissa työehtosopimuksissa.  

 

Liittojen  suhdetta  poliittisiin  puolueisiin  voidaan  käyttää  myös  yhtenä  erottelevana 

tekijänä.  Perinteisesti suurimmalla osalla SAK:n jäsenliitoista on ollut läheiset suhteet 

työväenpuolueisiin,  Suomen  sosialidemokraattiseen  puolueeseen  SDP:hen  ja 

Vasemmistoliittoon.  Tämä  näkyy  muun  muassa  vaaleissa  ja  ammattiliittojen  hallinnon 

ryhmätoiminnassa. Toki poliittista ryhmätoimintaa on myös STTK:n ja Akavan liitoissa 

useiden  puolueiden  nimissä.    Suurin  osa  SAK:n  jäsenliittojen puheenjohtajista  on 

avoimesti jommankumman työväenpuolueen jäseniä. Myös STTK:n ja Akavan liittojen 

puheenjohtajista löytyy politiikassa toimivia.  

 

Liitot  luokitellaan  myös  usein  jäsenten  sukupuolijakauman  mukaan.  Julkisen  puolen 

liitot ovat naisvaltaisia, kun taas teollisuusliitot miesvoittoisia. SAK:n liittojen jäsenistä 

enemmistö on miehiä johtuen runsaasta teollisuusliittojen määrästä, kun taas STTK:ssa 

on suuria julkisen puolen liittoja ja sitä kautta naisia on enemmän.  

 

 

2.6. Ammattiliittojen toimintaympäristö tutkimuksen teon aikana 

  
Ammattiliitoilla  on  paljon  vaikutusvaltaa  ja  niiden  toiminta  kytkeytyy 

yhteiskunnallisten  tärkeiden  asioiden  valmisteluun  ja  päätöksentekoon. Huhtikuussa 

pidetyt  eduskuntavaalit  ja  sen  jälkeen  syntynyt  hallituspohja,  jonka  muodostivat 

Keskusta,  Perussuomalaiset  ja  Kokoomus, voidaan  katsovan näkyvän 

tutkimusaineistoissa. Vuotta  2015  voidaan  pitää  monella  tavalla  erittäin  kiireisenä 

ammattiyhdistysliikkeelle.  Heti  vaalien  jälkeen  hallitustunnustelija  Juha  Sipilä  aloitti 

työmarkkinajärjestöjen  kanssa  neuvottelut  yhteiskuntasopimuksen  tekemisestä. 

Sopimuksen  tarkoituksena  oli  tehdä  niin  sanottu tuottavuusloikka.  Sopimuksen 

tekeminen  ei  onnistunut,  mutta  yhteiskuntasopimus  nousi  esille  uudestaan  strategisen 

hallitusohjelman kautta. Työmarkkinoiden piti päästä sopimukseen heinäkuun loppuun 

mennessä, näin tapahtuessa hallitus sitoutuisi tulemaan vastaan veronkevennyksillä. Jos 

sopua  ei  synny,  hallitus  uhkasi  leikata  1,5  miljardin  edestä  erilaisia  tukia.  Neuvottelut 
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kariutuivat elokuun  2015 puolivälissä. Lisäksi  vuonna  2013  sovitun  työllisyys- ja 

kasvusopimuksen optiovuodesta piti sopia 15.6.2015 mennessä ja tässä onnistuttiinkin. 

Työmarkkinajärjestöt  saivat  sopimuksen  tehtyä,  jossa  sovittiin  maltillisista 

palkankorotuksista. 

 

Hallitus julkaisi 8.9.2015 omat keinot niin sanotun tuottavuusloikan aikaansaamiseksi, 

jotka  ammattiyhdistysliike  tuomitsi  jyrkästi. Kaikki  kolme  työntekijöiden 

keskusjärjestöä  järjestivät  kahden tunnin  poliittisen  mielenilmaisun  18.9.2015,  osa 

liitoista  päätti  myös  koko  päivän  kestäneestä  mielenilmaisusta.  Edellinen  vastaava 

mielenilmaus  tapahtui 1990-luvun  alussa  eli  kyseessä  oli  varsin  historiallinen 

toimenpide.  Tutkimukseni  haastattelut sijoittuivat  keskelle  tätä työmarkkinoiden 

kuohuntaa, haastattelut toteutettiin ajanjaksolla 15.9.-15.10.2015. Nämä kaikki asettavat 

paineita  ammattiliitoille  ja  uudelle  keskusjärjestölle  ja  vaikuttavat  vastaajien 

retoriikkaan. Vaikka uuden keskusjärjestön strategian tähtäin on pidemmällä aikavälillä, 

ajankohtaiset tilanteet vaikuttavat aina.  
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3. TUTKIMUKSEN TEOREETTINEN TAUSTA   

  
  
  
Seuraavaksi  käyn  läpi  tutkimuksen  teoreettista  taustaa,  esittelen  käyttämäni 

viitekehyksen  ja  tutkimukseen liittyviä  teorioita  ja  itse  laatimiani  hypoteesejä.  Lisäksi 

avaan  lyhyesti  strategia-käsitettä  ja  esittelen  joitakin  omaa  tutkimusaihettani  sivuavia 

tutkimuksia sekä kotimaasta että ulkomailta. 

 

 

3.1. Strategian määrittelyä 

  
Strategialle on lukuisia määritelmiä. Niiden tyhjentävä esittely lienee mahdotonta, mutta 

esittelen  tässä  joitakin  yleisiä  määritelmiä,  jotka  tuovat  esille  strategia-käsitteen 

monipuolisuuden  ja  erilaiset  lähestymistavat.  Strategia -termi  on  tullut  liiketalouteen 

sodankäynnistä ja ensimmäisenä strategiaa käsitelleenä teoksena pidetäänkin Sun Tzun 

klassikkoa Sodankäynnin taito, englanniksi The Art of War. Teos on kirjoitettu arviolta 

400-500 vuotta ennen ajanlaskun alkua. (Sun Tzu 1990).  

 

Varsin  yleinen ja perinteinen  määritelmä  strategialle  on  ylimmän  johdon  suunnitelmat 

saada  tulosta  organisaation  missioiden  ja  tavoitteiden  mukaisesti  (Wright,  Prongle  & 

Kroll 1992, s.15, Mintzberg, Ahlstrand & Lampel 1998, s. 9). Mintzberg ja kumppanit 

käyttävät yhtenä  strategian  määritelmänä  viiden  P:n  mallia  termien  etukirjainten 

mukaan.  Nämä  ovat  plan,  pattern,  position,  perspective  ja  ploy.  Plan  eli  suunnitelma 

tarkoittaa tulevaisuuteen suuntaavaa suunnitelmaa, suuntaa tai polkua. Pattern eli malli 

viittaa  menneisyydestä  ammentavaan  strategiaan,  joka  on  muotoutunut  ajan  kanssa. 

Position  tarkoittaa  asemaa  tai  asemointia.  Organisaatiolla  on  selkeä  tavoite  saavuttaa 

tietty  konkreettinen  asema  markkinoilla.  Perspective  tarkoittaa  organisaation  sisältä 

kumpuavaa strategiaa, jossa selvitetään millaista osaamista organisaatiossa ja mitä sillä 

voidaan  saavuttaa.  Viides  P  on  ploy  eli  juoni,  jonka  tarkoituksena  on  tietyllä 

strategisella toimella vetää nenästä vastustajaa tai kilpailijaa. Mikään näistä malleista ei 

esiinny  puhtaana  arkielämässä,  vaan  kyseessä  on lähes  aina  sekoituksesta  (Mintzberg 

ym. 1998, s. 9-15).  
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Michael  Porter  edustaa  myös  perinteistä  strategiakoulukuntaa.  Hän  määrittelee 

kilpailukykyisen  strategian  olevan  tapa  tehdä  asiat  toisin  kuin  kilpailijat.  Strategia  on 

harkitusti  valittuja  toimia, jotka  tuottavat  ainutlaatuisen  sekoituksen  lisäarvoa.  (Porter 

1996, s.64) 

 

Heikkala määrittelee strategian seuraavasti: kyky nähdä, tahtoa arvottaa ja tapa toimia. 

Kyvyllä  nähdä  tarkoitetaan  strategista  ajattelua,  kykyä  nähdä  toimintaympäristössä  ja 

organisaatiossa  asioita,  joiden  avulla  voidaan  saavuttaa  pitkän  aikavälin  tavoitteet. 

Tahto  arvottaa  tarkoittaa  tietoisia  valintoja,  jotka  muodostavat  yhteensopivan  ja 

toimivan  kokonaisuuden.  Tapa  toimia  viittaa  strategiaan  käytännön  työkaluna,  joka 

parhaimmillaan on sisäänrakennettu organisaatioon ja sen toimintakulttuuriin. (Heikkala 

2001, s.23) 

 

Strategia  tulee  nykyään  vastaan  kaikkialla,  myös  julkishallinnossa  ja  kolmannella 

sektorilla. Myös julkisessa keskustelussa strategiat valtaavat koko ajan enemmän tilaa. 

Toukokuussa  2015  hallitusohjelman  julkaisun  yhteydessä  pääministeri  Juha  Sipilä 

käytti ohjelmasta nimeä ”Strateginen hallitusohjelma, jossa on yhteinen tilannekuva ja 

yhteiset tavoitteet”. Malli pohjaa Valtioneuvoston asettaman Valtion ohjausjärjestelmän 

kehittäminen  (OHRA) – hankkeen  suosituksiin  (Valtioneuvosto  2015, 

Valtiovarainministeriö 2014). 

 

Strategia  on  nykyään  myös  entistä  enemmän  viestintää  ulospäin  ja  markkinointia. 

Strategian tarkoitus on luoda organisaatiosta positiivista kuvaa. Strategiat ovat yleensä 

julkisia ja lukijakunta on entistä laajempi (Sorsa, Pälli, Vaara & Peltola 2010 s.24-25) 

  
  
3.2. Strategia käytäntönä  –tutkimus 

  
Valitsin viitekehykseksi strategy  as  practice- tutkimuksen (SAP),  suomeksi  strategia 

käytäntönä. Strategia käytäntönä -tutkimus keskittyy strategian tekemiseen, kuka tekee, 

mitä tekee miten tekee, mitä strategian teossa käytetään apuna ja mitä vaikutuksia näillä 

on  strategiaan.  Strategia  käytäntönä  on  noussut  perinteisten  strategiatutkimuksen 
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teorioiden  rinnalle,  joissa  strategiaa  lähestytään  taloudellisista  tai  rakenteellisista 

näkökulmista.  Strategia  käytäntönä  voidaan  määritellä  sosiaaliseksi  toiminnaksi,  jossa 

strategia  rakentuu  useiden  toimijoiden  toiminnan,  vuorovaikutuksen  ja  neuvottelujen 

kautta käytännöksi.   (Jarzabkowski & Spee 2009, s. 69).  

 

Strategian tekemiseen osallistujat eivät ole koskaan puhtaita yksilöitä, vaan he ovat osa 

jotain  sosiaalista  ryhmää,  jonka  toimintaan  vaikuttavat  muun  muassa  sosiopoliittinen 

asema, retoriikka, jopa kansallisuus ja sukupuoli. (Vaara & Whittington 2012, s.20).  

 

Perinteisesti strategia on nähty ylimmän johdon toimintana, mutta strategia käytäntönä 

pyrkii  huomioimaan  suuremman  joukon  strategisia  toimijoita  ja  strategian  tekemisen 

inhimilliset  ulottuvuudet.  Ihmisten  motivaatiot,  tunteet  ja  toiminta  vaikuttavat 

strategiaan. Kyseessä on siis huomattavasti humaanimpi lähestymistapa kuin perinteiset 

tulokulmat.  Strategia  käytäntönä -lähestymistapa  on  kasvanut  nopeasti  viime  vuosina. 

Strategia käytännössä on noussut esiin kolme käsitettä: ”Toimijat” (practitioners), jotka 

tekevät strategiatyötä, ”käytännöt” (practices) eli sosiaaliset, symboliset ja materiaaliset 

työkalut, joita strategiassa käytetään ja ”tekeminen” (praxis) eli toiminta, jolla strategia 

toteutetaan (Jarzabkowski & Spee 2009, s. 70,).  

 

Richard Whittington määrittelee 5 ”koetinkiveä”, jotka määrittävät strategia käytäntönä 

-tutkimusta ja samalla erottavat sen perinteisestä strategiaprosessien (Strategy Process) 

tutkimuksista. Koetinkivet ovat suhteiden ja yhteyksien etsiminen, sisäisten/piilotettujen 

seikkojen  huomioiminen,  ironiaan  pyrkiminen,  suorituksen  problematisoiminen  ja 

jatkuvuuden/perinteiden kunnioittaminen (Whittington 2007, s. 1582-1583).   

 

Teoria  soveltuu  käsittelemääni  aiheeseen  erittäin  hyvin. Strategia  käytäntönä -

tutkimusta  on  käytetty  paljon  ei  voittoa  tuottavien  organisaatioiden,  kuten  esimerkiksi 

yliopistojen, orkestereiden ja  julkisten  sairaaloiden  tutkimisessa.  Tätä kautta 

strategiatutkimuksen kenttä on laajentunut huomattavasti uusille alueille. Samalla myös 

tutkimuksessa  on  voitu  käsitellä  institutionaalisia  ja  yhteiskunnallisia  ulottuvuuksia,  ei 

pelkästään  kapeasti  määriteltyä  taloudellista  ympäristöä.  (Vaara & Whittington  2012, 

s.7).  
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Kolmannen  sektorin  järjestöä  ja  sen  strategiaa  kannattaa lähestyä  ennen  kaikkea 

yhteiskuntatieteellisen  kuin  taloustieteellisen  tutkimuksen  näkökulmasta.  Ammattiliitto 

tai  keskusjärjestö  ei  ole  yritys,  vaan  valtaa  käyttää  pääsääntöisesti  kentällä  toimivat 

luottamushenkilöt.  Toki  ammattiliittojen  puheenjohtajilla  on  mahdollisuus  käyttää 

huomattavaa valtaa ja näin he usein toimivatkin. 

 

 

3.3. Diskurssianalyysi ja kriittinen diskurssianalyysi 

 

Diskurssianalyysilla tarkoitetaan analysointitapaa, joka tutkii tekstiä ja puhetta tai kielen 

käyttöä  erilaisista  näkökulmista.  Diskurssianalyysia  voidaan  käyttää  monenlaisten 

aineistojen  analysointiin. Diskurssianalyysia  on  käytetty  useilla  eri  tieteenaloilla.  Sen 

vahvuutena  voidaan  pitää  käyttökelpoisuutta poikkitieteellisissä  ja  monialaisissa 

tutkimuksissa,  koska  se  avaa  muita  tutkimusmenetelmiä  tehokkaammin  sosiaalisia 

ulottuvuuksia,  joita  voi  muutoin  olla  hankala  saada  esille.  Sen  avulla  saadaan  myös 

inhimillinen  toimija  ja  ihmisiä  koskeva  kulttuurillinen  toiminta  tarkastelun  keskiöön. 

(Remes 2006, s. 292, 308) 

 

Diskurssi tarkoittaa tapahtumien  diskursiivista esitystä,  esitystapaa  eli  kerrontaa 

(Metsämuuronen 2006,  s.  106.) Liisa Remes  määrittelee  analyysimenetelmänä 

diskurssien  tutkimuksen  ”syvälle  käypänä  tapana  tarkastella  ihmisten  kulttuurista 

olemista”  (Remes  2006,  s.288).  Diskurssianalyysi  tutkii  ihmisten  toimintaa  ja  niiden 

muodostamia kulttuureja. Analyysi pyrkii tekemään näkyväksi muiden muassa ihmisten 

toimintaa ohjaavia seikkoja eli diskursseja. (Remes 2006, s.289)   

 

Metsämuurosen  mukaan  oleellista  on  se,  että  ”puheen  osatekijät  ovat  sosiaalisen 

vuorovaikutuksen  muoto,  joka  tapahtuu  tietyssä  ajassa  ja  tietyssä  tilassa” 

(Metsämuuronen  2006,  s.  106-107).  Omassa  tutkimuksessani  analysoin  erilaisia 

tekstejä,  sekä  kirjoitettuja  että  puhuttuja. Metsämuuronen  määrittelee hyvän 

tekstianalyysin  peruskysymyksiksi  seuraavat:  kuka  sanoi,  mitä  sanoi,  mitä  tarkoitti, 

miksi sanoi, mihin pyrki ja kehen pyrki vaikuttamaan (Metsämuuronen 2006, s. 107).  
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Diskurssianalyysissa  aineistosta  etsitään  merkkejä  diskursseista,  jotka  kootaan 

merkityksiksi,  joita  voidaan  vahvistaa  myös  muilla  aineistoilla  ja  viitteillä.  Remeksen 

mukaan  ”Määrittämistä  vahvistaa  löytyneen  diskurssin  vertaaminen  tutkijan  hyvin 

tuntemaan  yhteiskunnalliseen  genreen.  Tämä  avartaa  analyysiä  ja  kertoo  diskurssin 

vaikutuksesta.”  (Remes  316-317).  Oma  usean  vuoden  kokemus 

ammattiyhdistysliikkeestä  mahdollistaa  diskurssien  kytkemisen  omiin  arjessa  tehtyihin 

havaintoihin.  Lisäksi  diskurssien  vahvistamisessa  voin  hyödyntää  myös SAK:n 

hallituksen  kokouksista  pitämää  tutkimuspäivää. Diskurssianalyysissa  piilevät  omat 

haasteensa. Esimerkiksi  haastattelijan  käyttämät  käsitteet  voivat  vaikuttaa  vastauksiin. 

(Alasuutari 2001, s. 151) 

 

Haastattelut  ja  osin  myös  kirjoitettu  teksti  on  luonnollista  kieltä,  jonka  analyysi  vaatii 

aina  tulkintaa.  Tulkinnallisuus  tarkoittaa  Sorsan  ja  muiden  mukaan  sitä,  että 

”luonnollisella  kielellä  tapahtuvassa  argumentaatiossa  ei  pyritä  pelkästään  johtamaan 

seuraamuksia  premisseistä,  kuten  matemaattisessa  todistelussa,  vaan  hankkimaan  tai 

vahvistamaan  hyväksyntää  tai  kannatusta  esitetyille  väitteille.  Toki  argumentaation 

onnistumisessa  on  aina  keskeistä  se,  että  esitetyt  väitteet  ja  johtopäätökset  ovat 

loogisessa  suhteessa  perusolettamusten  kanssa.  Niinpä  määrittelyn  voidaan  nähdä 

vetoavan  erityisesti  keskustelijoiden  älylliseen  puoleen,  koska  määrittelyjen  pätevyys 

arvioidaan niiden paikkaansa pitävyyden kautta.” (Sorsa ym. 2010, s.46)  

 

Kriittinen  diskurssianalyysi on  diskurssianalyysin  eräs  lähestymiskulma.  Sen 

lähtökohtana  on  yleensä  oletus  valta- ja  alistussuhteiden  olemassaolosta.  Diskursseilla 

on yhteiskunnallinen rooli, joka näkyy edellä mainituissa suhteissa (Vaara&Laine 2006, 

s.  159).  Vaara  ja  Laine  esittävät  viisi  ominaispiirrettä. 1. Analyysin  tarkoituksena  on 

kyseenalaistaa  yhteiskuntaan,  politiikkaan  ja  talouteen  liittyviä  itsestäänselvyyksiä, 

tehdä valtasuhteet näkyviksi ja raivata tilaa vaihtoehtoisille diskursseille. 2. analyysissa 

korostuu  yhteiskunnallinen  kontekstisidonnaisuus.  Diskursseja  on  tarkasteltava  osana 

laajempaa  ympäristöä.  Tekstien  analysoimisessa  käytetään  erilaisia  tekniikoita,  jotka 

johtavat  laajempiin  diskursseihin.  Tutkimuksessa  on  huomioitava  tilanteiden  ja 

käsitteiden  historiallinen  ulottuvuus.  3.  Käsitteet  intertekstuaalisuus  ja 
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interdiskursiivisuus  kuuluvat  olennaisesti kontekstiin.  Yksittäinen  teksti  tai  puhe  pitää 

liittää  toisiin  vastaaviin,  jotta  se  voidaan  ymmärtää  (intertekstuaalisuus). 

Interdiskursiivisuus  tarkoittaa  sitä,  että  merkitysjärjestelmät  pitävät  sisällään 

elementtejä  toisista  diskursseista.    4.  Diskurssit liittyvät  ideologioihin.  Yhteydestä 

riippuen osa diskursseista on hallitsevia ja luovat alistussuhteita. Tutkija voi myös itse 

pohtia  spekulatiivisesti  ja  luoda  uusia  tulkintoja  ja  näkemyksiä  ilmiöstä.  5.  Kriittiselle 

diskurssianalyysille  on  ominaista  vahva  refleksiivisyys.  Tutkija  tekee  omia  kriittisiä 

tulkintoja  joistakin  lähtökohdista.  Olennaista  on,  että  tutkija  itse  tunnistaa 

taustaoletuksensa  ja ymmärtää  osallistuvansa  sosiaalisen  todellisuuden  luomiseen. 

(Vaara&Laine 2006, s.160-161) 

 

Samankaltaista kriittistä  diskurssianalyysin  lähestymistapaa edustaa  Pauli  Juuti 

puhuessaan  johtamispuheesta,  joka  voidaan  rinnastaa  strategiapuheisiin. 

Muutospuheissa  muokataan  totuutta  ja  haetaan  itselle  mieleistä  käsitystä  muutosta, 

tietynlaista illuusiota. Alistussuhteet tulevat selvästi esille. ”Lisäksi ne tietenkin nostivat 

esille  joitakin  seikkoja  muutoksen  perustaksi  ja  jättivät  monia  pois.  Ne  jopa 

tukahduttivat  monia  ääniä,  joille  muutoksessa  olisi  voinut  olla  tilaa.” (Juuti  2001,  s. 

378)   

 

Käyttämäni sisällönanalyysi pohjautuu  edellä  esitettyyn  diskurssianalyysiin. 

Diskurssianalyysi  menetelmänä  pureutuu  ihmisten  luomaan  kieleen  ja  kulttuuriin,  ja 

diskurssien muotoutuminen tapahtuu pidemmällä aikavälillä (Remes 2006, s.288). Tästä 

syystä en  käytä  työssäni juurikaan  termiä  diskurssi,  vaan puhun  ennemminkin 

kokonaisuuksista  ja  teemoista.  Toisaalta  jotkin analyysissa esiin  nousevat  kulttuuriset 

seikat ovat olleet pitkäkestoisia ja täyttävät siten diskurssin määritelmän.  
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3.4. Tutkimuksen liittyviä teorioita ja hypoteesejä 

 

3.4.1. Johdon ja jäsenten välinen suhde 

  
Patricia Fosh ja Edmund Heery jaottelevat ammattiliittojen johdon ja jäsenten suhteen 

viiteen eri näkökulmaan (Ilmonen&Kevätsalo 1995, s94-96, Fosh& Heery 1990). Näitä 

melkein  kaikkia  voi  soveltaa  jossain  määrin  myös  ammattiliittojen  ja  keskusjärjestön 

suhteisiin. Selkeimmin tähän sopii poliittinen taloustiede, jossa ratkaiseva ongelma on, 

että keskusjärjestöt edustavat universaaleja työntekijöiden etuja (ainakin enemmän kuin 

liitot),  kun  taas  liitot  edustavat  jäsentensä  erityisintressejä.  Pluralistinen  tulkinta  sopii 

myös tarkastelukulmaksi. Siinä lähtöolettamana on, että jäsenten ja johdon välillä ei ole 

ristiriitaa.  Jäsenet,  tässä  tapauksessa  liitot,  tarvitsevat  keskusjärjestön  johdon  ja 

asiantuntijat yhdistämään intressinsä ja toimimaan asiantuntijoina. Marxilainen tulkinta 

perustuu  ristiriitaan,  jossa  liittojen  johto  laillistaa  kapitalistiset  suhteet,  jotka  sotivat 

jäsenten  etuja  vastaan.  Mielestäni  tämä  tulkinta  on  Suomen  ammattiyhdistyskenttää 

tulkittaessa varsin vähäinen liittotasollakin ja käytännössä liittojen ja keskusjärjestöjen 

välillä tätä ristiriitaa ei mielestäni ole.  

 

Konservatismi  tässä  tapauksessa  viittaa johdon  haluun  estää  jäsenten/liittojen  etujen 

harmonisoitumisen, joka tapahtuisi markkinavoimien toimien takia. Tätä ristiriitaisuutta 

löytyy myös Suomen ammattiyhdistysliikkeestä. Esimerkiksi suhtautuminen kauppojen 

aukioloaikoihin eroaa liittojen välillä. Konservatismia voi soveltaa myös esimerkiksi eri 

keskusjärjestöjen  tavoitteisiin, tämä  ilmenee  esimerkiksi  suhtautumisena  eri 

työntekijäryhmien  asemaan.  Akavan  mielestä  ylempien  toimihenkilöiden  ja 

asiantuntijoiden  työ  on  ratkaisevasti  erilaista  kuin  muiden  työntekijäryhmien  (Akava 

2015). Tämä voi olla yksi selittävä tekijä, miksi akavalaiset jäsenliitot eivät ole mukana 

laajamittaisesti uuden keskusjärjestön rakentamisessa.  

 

Feministinen  näkökulma  viittaa  miehiä  suosiviin  ratkaisuihin,  joista  keskustellaan 

paljon  myös  Suomessa.  Tietynlaista  vastakkainasettelua  on  löydettävissä  myös 

Suomessa  mies- ja  naisvaltaisten  liittojen  välillä,  vaikka  keskusjärjestöjen 

neuvottelutavoitteissa  on  vahvasti  ollut  jo  pitkään  samanpalkkaisuusohjelmat  ja 
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työelämän  segregaatiota  purkavat  toimet.  Selvästi  naisvaltaisia  ammattiliittoja  ovat 

julkisen  sektorin  ja  palvelualojen  työntekijöitä  edustavat  liitot,  kun  taas  teollisuus- ja 

kuljetusliitot ovat miesvaltaisia.  

 

 

3.4.2. Elinkaarimalli ja uusi keskusjärjestö 

  
Organisaatioiden  kehitystä  on  kuvattu  usein  elinkaarimalli -käsitteen  avulla,  myös 

ammattiyhdistysliikkeen  kehitystä. Samuli  Aho  ja  Jari  Kaivo-ojamäärittelevät 

elinkaarimallia  seuraavasti: ”Organisaation  elinkaariteoria  ja  sen  mukainen  tutkimus 

perustuu  siihen  perusolettamaan,  että  yritys  käy  läpi  useita  kehitysvaiheita 

olemassaolonsa  aikana.    Elinkaariteoriamalleissa  on  tyypillisesti  jaksollisia  vaiheita, 

kuten  yrityksen  perustaminen,  kasvu,  kypsyysvaihe  ja  jopa  taantuminen”.   (Aho  & 

Kaivo-oja 2014, s. 11) 

 

Ilmonen  ja  Kevätsalo esittävät  elinkaarimallissa  viittä  eri  vaihetta:  sosiaalisen  liikkeen 

vaihe,  organisoitumisen  vaihe,  institutionalisoitumisen  ensimmäinen  vaihe, 

isntitutionalisoitumisen toinen vaihe ja sisäisen kritiikin vaihe.  He asemoivat 20 vuotta 

sitten  suomalaisen  ammattiyhdistysliikkeen elinkaarimallissa institutionalisoitumisen 

toiseen vaiheeseen,  joka sijoittuu  elinkaarimallissa  loppupuolelle.  Vaiheelle  on 

ominaista,  että  jäsenmäärä  on  saavuttanut  korkean  tason,  jopa  kääntynyt  laskuun. 

Jäsenet eivät enää ole keskeisiä toimijoita, vaan he ostavat palveluja liitolta. Toimintaa 

pyörittävät aktiivit  ja  palkattu  henkilöstö.    Seuraava  vaihe  on  joko  paluu  aikaisempiin 

vaiheisiin tai kokonaan uusi vaihe. (Ilmonen&Kevätsalo 1995, s. 100-105) 
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Kuva 2. Organisaatioiden elinkaaren vaiheet 
  
JÄSENMÄÄRÄ 
 
Suuri 
                                                               
 
                                                                                Institutionalisoitumisen  
                                                                                toinen vaihe 
 
 
                                                                                                           Sisäisen  
                                                                                                           kritiikin vaihe 
 
                                                            Institutionalisoitumisen  
                                                            ensimmäinen vaihe 
 
 
                                      Organisoitumisen vaihe 
                                          
 
                Sosiaalisen liikkeen vaihe 
 
Pieni 
 
AIKA   (Ilmonen & Kevätsalo 1995, s. 100) 
 

 

Voidaan  jo  esittää,  että  ammattiliitot  ovat  edenneet  ainakin  joiltakin  osin  sisäisen 

kritiikin vaiheeseen.  Ammattiliittojen  niin  sanotut suuret  voitot  ovat olleet vähissä 

neuvottelupöydissä  ja liike  asemoidaan  puolustusasemiin.  Vaikka  ammattiliitot  ja 

keskusjärjestöt  ovat  saaneet neuvoteltua  useita uudistuksia tai  merkittäviä 

palkkaratkaisuja viime  aikoina, kuten  esimerkiksi  eläkeuudistuksen ja tuottavuus- ja 

kasvusopimuksen, yleinen mielipide ratkaisee mihin ay-liike asemoidaan. Suomessa on 

yksi maailman korkeimmista työntekijöiden järjestäytymisasteista maailmassa, samaan 

pääsevät  käytännössä  vain  muut  pohjoismaat.  Järjestäytymisasteen  pysähtyminen  ja 

jopa vähentyminen ja sitä kautta ammattiliittojen jäsenmäärien pysähtyminen ja osittain 

kääntyminen  laskuun  varsinkin  nuorien  aikuisten  kohdalla  kuvaavat  kansalaisten 

asennetta ay-liikkeeseen. (Lyly-Yrjänäinen 2014, s.92-94, Ahtiainen 2015 s.30)  

 



36  
  

  
  

Myös julkisuuden luoma kuva on tärkeä, koska se vaikuttaa kansalaisiin, työntekijöihin, 

liittojen  aktiiveihin  ja liittojen  johtoon  ja  työntekijöihin.  Myös  vasemmistopuolueiden 

laskeva  kannatus  viestii  ammattiliittojen  aseman  muuttumisesta.  Vaikka  uutta 

keskusjärjestöä rakentavat toimijat eivät sitä suoraan sano, keskusjärjestön perustamisen 

taustalla olevat työelämän muutokset vastaavat elinkaarimallin vaiheita. Elinkaarimallin 

mukaan lopussa koittaa joko taantuminen aikaisempaan vaiheeseen tai uusi vaihe. Uusi 

keskusjärjestö viittaa mielestäni selvästi tahtoon saada aikaan uusi vaihe.  

 

 

3.4.3. Myönteiset aktiivit, puolueettomat osallistujat ja passiiviset tarkkailijat 

 

Olen  jakanut  hankkeessa  mukana  olevat  liitot lehtiaineiston  ja  internet-sivuilla 

tapahtuvan  uutisoinnin  mukaan  kolmeen  ryhmään,  1.  myönteisiin  aktiiveihin,  2. 

puolueettomiin osallistujiin ja 3. passiivisiin tarkkailijoihin viestinnän määrän ja laadun 

perusteella.  Olen  huomioinut  liittojen  koon  ja  sitä  kautta myös  viestintäresurssit 

jaottelussa.  Suuremmilla  liitoilla  on  suurempien  henkilöstöresurssien  myötä 

mahdollisuus  tiedottaa  enemmän  ja  yksityiskohtaisemmin.  Kuitenkin  pääkirjoitus  ja 

puheenjohtajan  kolumni  tai  vastaava  kirjoitus  löytyvät  lähes  poikkeuksetta  kaikista 

jäsenlehdistä.  Luokittelu  perustuu  ennen  kaikkea  näihin,  mutta  olen  huomioinut  myös 

muun  uutisoinnin.  Myönteisesti  aktiivit  ovat  suurin  ryhmä  hakkeessa  mukana  olevien 

liittojen  piirissä.  Varsinkin  isot  liitot  suhtautuvat  hankkeeseen  myönteisesti  ja  liittojen 

jäsenmäärien  mukaan  mitattuna  tämä  ryhmä  on  ylivoimaisesti  suurin.  Puolueettomat 

osallistujat  ja  passiiviset  tarkkailijat  ovat  liittojen  lukumäärän  mukaan  suurin  piirtein 

samankokoisia. 

 

Myönteisesti  suhtautuvat  aktiivit  tiedottavat  hankkeesta  jäsenistöään  ja  sidosryhmiään 

runsaasti jäsenlehdissään ja internet-sivuillaan. Uutta keskusjärjestöhanketta käsittelevät 

kirjoitukset sisältävät runsaasti hankkeen kuvaamista ja liittojen johtohenkilöt linjaavat 

selkeästi mitä uudistukselta halutaan. Hanketta käsitellään säännöllisesti tiedotuksessa, 

samassa  jäsenlehdessä  voi  olla  jopa  useampi  kirjoitus  aiheesta.  Suhtautuminen 

hankkeeseen on pääosin positiivista ja katse on tulevaisuudessa, uuden keskusjärjestön 

perustamisessa.  Internet-sivuilla  on usein  suora  linkki  tai  banneri  uuden 
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keskusjärjestöhankkeen  internet-sivuille.  Suurin  osa  hankkeessa  mukana  olevista 

liitoista, 26 liittoa, kuuluu tähän ryhmään. 

 

Puolueettomat  osallistujat  ovat  varovaisempia  kannanotoissaan.  Pääkirjoituksissa  ja 

vastaavissa korostetaan kyseessä olevan ennen kaikkea selvityksestä, joka ei sido liittoa 

vielä  mihinkään.  Uutisointi  on  usein  hankkeen tiedotusorganisaation  tekemien 

tiedotteiden  julkaisua  ilman  liiton  omien johtohenkilöiden  kommentteja.  Hankkeeseen 

suhtaudutaan  vakavasti,  mutta  varovaisin  sanakääntein. Oman  arvioni  mukaan 

puolueettomia liittoja on 10. 

 

Passiiviset  tarkkailijat  eivät  juurikaan  tiedota  hankkeesta.  Internet- sivuilla  ei 

välttämättä  ole  ollenkaan  tietoa,  että  ryhmään  kuuluva  liitto  on  mukana  koko 

hankkeessa. 11 ammattiliittoa ei ole uutisoinut mitään hankkeesta internet-sivuillaan tai 

jäsenlehdissään. Uuden  keskusjärjestöhankkeen  tiedotteita  julkaistaan  niukasti,  jos 

olleenkaan. Suurin osa on pieniä keskusjärjestöön kuulumattomia ammattiliittoja, mutta 

joukossa  oli  muun  muassa SAK:lainen  Merimiesunioni,  jota  pidetään  vahvana  ja 

vaikutusvaltaisena  ammattiliittona. Osa  liitoista  onkin  mukana  hankkeessa 

tarkkailijajäsen-statuksella. Tähän ryhmään kuuluu luokitteluni mukaan 13 liittoa. 

 

  
3.5. Aikaisemman strategiatutkimuksen esittelyä  

 

Strategiatutkimusta  on  tehty  paljon  yritysmaailmassa,  mutta  myös  julkisella  sektorilla. 

Esittelen  seuraavaksi  joitakin  tutkimuksia  julkisen  sektorin  ja  ei-voittoa  tavoittelevien 

organisaatioiden  osalta,  joissa  on  samankaltaisia piirteitä  kuin  omassa  työssäni 

viitekehyksen tai metodien suhteen.   

 

Andrew  D.  Brown  ja  Michael  Humbreys  ovat  tutkineet  Iso-Britanniassa  toimivan 

oppilaitoksen  (college,  sijoittuu  Suomen  koulutusjärjestelmässä  ammatillisten 

oppilaitosten ja korkeakoulujen välimaastoon) strategiaprosessia ja miten se näyttäytyi 

eri  osapuolille.  Kyseessä  oli  kahden  vanhan  oppilaitoksen  yhdistyminen,  josta  syntyi 

uusi  toimija. Tutkijoiden  lähestymistapa  on  ollut  etnografinen.  Aineistona  he  ovat 
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käyttäneet haastatteluja, osallistuvaa havainnointia ja dokumentteja.  Tutkimuksessa oli 

selvitetty  sekä  ylimmän  johdon  että  molempien  vanhojen  oppilaitosten  henkilökunnan 

käsityksiä strategiasta ja sen rakentumisesta. Ylin johto näki fuusion menestystarinana 

ja  suurena  muutoksena,  kun  taas  näkivät  muutoksen traagisena epäonnistumisena. 

Yksilöt ja ryhmät näkivät ja kokivat muutokset toisistaan poikkeavasti. Tutkijoiden eräs 

johtopäätös  oli,  että  strategiassa  pitää  keskittyä  ihmisten  asenteiden  muuttamiseen  ja 

ymmärryksen  saamiselle  muutokselle,  ei  niinkään  materiaalisiin  seikkoihin. 

Henkilöstöllä  pitää  olla  tunne, että  he  voivat  vaikuttaa  muutosten  läpiviemiseen. 

Erityisesti  tiedonjakaminen  avoimesti  vähentää  muutosvastarintaa. (Brown  & 

Humbreys 2003) 

 

Anders  Buch  ja  Vibeke  Andersen  ovat  tutkineet  kolmen  tanskalaisen  akateemisen 

ammattiliiton  strategioita  diskurssianalyysin  avulla.  Aineistona  he  ovat  käyttäneet 

liittojen  strategia-asiakirjoja.  Lisäksi  he  ovat  haastatelleet  liittojen  puheenjohtajia. 

Molemmat tukijat ovat työskennelleet ammattiliittojen palveluksessa ja he tuovat tämän 

selvästi  esiin  tutkimuksessaan. Heidän  tutkimuksensa  keskiössä  on  liittojen  tehtävät, 

haasteet,  ja  mahdollisuudet  ja  miten  nämä  nousevat  konkreettisesti  esiin  liittojen 

strategioissa.  Buch  ja  Vibeke  löysivät  aineistosta  kaksi  vahvaa  diskurssia:  palvelu  ja 

politiikka. Palvelu-diskurssi näyttäytyy todella vahvana ja sitä pidetään ammattiliittojen 

olemassaolon  perusteena.  Kuitenkin  strategisina  linjauksina  se  näyttäytyy  sekavana. 

Toinen  diskurssi  eli  politiikka  ja  siihen  liittyvä  yhteisöllisyys  on  osittain  vastakkainen 

palvelujen kanssa ja ammattiliitot yrittävät strategiassa yhdistää nämä kaksi eri suuntaan 

vetävää  linjaa.  Kaikki  tutkimuksen  kohteena  olleiden  liittojen  järjestäytymisen 

perustana  on  sama  koulutustausta  ja  tämän  myötä  professio  eli  alaan  liittyvä 

asiantuntemus korostuu strategioissa.  (Buch & Andersen 2015) 

 

Virpi  Sorsa,  Pekka  Pälli,  Eero  Vaara  ja  Katja  Peltola  ovat  tutkineet  strategiaprosessia 

kuntaorganisaatiossa  diskurssianalyysin  avulla.  Aineistona  on  käytetty  haastatteluja, 

keskusteluja, strategia-asiakirjoja ja mediatekstejä. Tutkimuksen tarkoituksena on ollut 

selvittää kunta-organisaation strategiatyöhön liittyviä ongelmia ja haasteita ja tarkastella 

strategiatyön  ja  sosiaalisia,  poliittisia  ja  ideologisia  jännitteitä. Tutkimuksessaan  he 

päätyivät muun  muassa seuraaviin johtopäätöksiin: Strategia  on  oma  kieli,  joka  on 
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muodostunut erilaisista näkemyksistä, opeista ideologioista.  Strategia on tulkinnallinen 

ja  sen  merkitykset  määräytyvät  käytetyn  yhteyden  mukaan.  Strategian  tekoon 

osallistuvat  tahot  eivät  osallistu  prosessiin  samalla  lailla,  suunnittelun  diskurssit  ja 

keskustelukäytännöt  säätelevät  osallistumisen  määrän  ja  muodon. ”Strategia  itsessään 

on toimija, joka ohjaa ja määrää toimintaa ja tulkintoja, jonka kanssa keskustellaan tai 

johon esimerkiksi tukeudutaan”. Sorsa ym. 2010, s.5). Tutkimuksen mukaan strategian 

kieli ohjaa vahvasti koko strategiaprosessia. Lisäksi tutkimuksesta käy ilmi suomalaisen 

yhteiskunnan  muutos.  Kuntaorganisaation  strategia  on  vahva  yhteiskuntapoliittinen 

ohjelma,  jossa  näkyvät  erilaiset  ideologiat,  poliittiset  jännitteet  ja  moraaliset  valinnat. 

(Sorsa ym. 2010)  

 

Steve Maguire ja Cynthia Hardy ovat tutkineet Kanadassa toimivaa Canadian Treatment 

Advocates  Cousil  (CTAC)-järjestöä  ja  sen  strategiaa.  CTAC:n  tehtävänä  on  toimia 

HIV/AIDS-toimijoiden  yhteistyöjärjestönä.  Järjestössä  on  mukana  julkisen  puolen 

toimijoita, kansalaisjärjestöjä ja yksityisiä lääkealan yrityksiä. Eri toimijoilla on erilaiset 

intressit ja se asettaa haasteita yhteistyön ja yhteisen strategian luomiselle. Tutkimus on 

laadullinen  tapaustutkimus,  jossa  aineistoa  on  kerätty  laajasti,  mutta  analyysi  perustuu 

pääasiassa  haastatteluihin. Tutkimuksen  tarkoituksena  on  selvittää  miten  yksilöt  ja 

heidän  asenteensa  vaikuttavat  strategian  tekemiseen. Tutkijat  ovat  keskittyneet 

erityisesti  ”mestareihin” (”Champions”),  jotka  suhtautuvat  positiivisesti  erilaisten 

toimijoiden  yhteistyöhön  ja  ovat sitä  aktiivisesti  edistämässä. Muita  toimijoita  ovat 

mestareiksi  haluavat, skeptikot  ja  vaikenijat.  Mestareiksi  haluavat pitävät yhteistyötä 

tärkeänä, mutta eivät omalla toiminnallaan edistä asiaa. Skeptikot eivät näe yhteistyössä 

hyötyä  ja  siksi  vastustavat  sitä.  Lisäksi  on  hiljaisia  toimijoita,  jotka  eivät  osallistu 

yhteistyöhön. Mestarit ovat sitoutuneita oman yhteisöönsä ja ovat arvostettuja toimijoita 

yhteisössään.  He  myös  pystyvät  irrottautumaan  oman  yhteisönsä  normeista  ja 

ymmärtämään  muiden  yhteistyöjärjestöjen  tavoitteita  ja  arvoja.  Mestareita  on  sekä 

julkisen  puolen  että  yritysten  toimijoissa. Tutkijoiden  mukaan  yhteistyöstrategian 

toimivuus perustuu  mestareiden  toimintaan useasta  näkökulmasta.  Mestareiden  omat 

toimet  mahdollistavat  yhteistyön,  mutta  yhtä  tärkeää  on  heidän  vaikutuksensa 

yhteisönsä jäseniin ja koko yhteisöön. (Maguire & Hardy 2005) 
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4. EMPIIRISEN  TUTKIMUKSEN  TOTEUTTAMINEN  JA 

TUTKIMUSAINEISTO   

  
  
  
Tässä  luvussa  esittelen  käyttämäni  aineistot  ja  aineiston  suhteen  tekemäni  rajaukset. 

Lisäksi  käyn  läpi  vaihtoehtoisen  aineiston  hankkimistavan,  jonka  hylkäsin  prosessin 

aikana.  Yhtenä  aineistona  toimivat  liittopuheenjohtajien  haastattelut,  avaan 

haastattelujen tekotapaa ja liittopuheenjohtajia haastattelun kohteina.  

  
  
4.1. Liittojen jäsenlehdet ensimmäisenä aineistona 

 

Käytän yhtenä aineistona ammattiliittojen jäsenlehtiä. Jäsenlehdet on suunnattu nimensä 

mukaisesti  ennen kaikkea  tiedonvälitykseen  liittojen jäsenille,  mutta  kohderyhmäksi 

voidaan laskea myös liittojen sidosryhmät. Liittojen jäsenet arvostavat liittojen johtoa ja 

tiedotusvälineitä,  joihin  lasketaan  myös  liittojen  lehdet,  luotettavina  tietolähteinä 

(Helander 2012, s. 236-237).  Kävin läpi kaikkien mukana olevien liittojen jäsenlehdet 

ajanjaksolta marraskuu  2014 - elokuu 2015.  Aivan  kaikki  liitot  eivät  julkaise  lehteä, 

mutta  aineisto  on kuitenkin  erittäin  kattava,  39  liittoa  julkaisee  jäsenlehteä. Yhteensä 

aineistoon kuului 230 lehtinumeroa. Lisäksi kävin läpi liittojen internetsivujen uutiset ja 

mahdolliset  liittojen  puheenjohtajien  tai  muiden  liiton  työntekijöiden  kirjoittamat 

blogikirjoitukset  koskien  uutta  keskusjärjestöä samalta  ajanjaksolta  kuin  jäsenlehdet. 

Jälkimmäinen  aineisto  ei  tuottanut  juurikaan  uutta tekstiaineistoa lehtiin  verrattuna, 

joten  rajaan  tarkastelun  pelkästään  jäsenlehtiin. Käytän  kuitenkin  internet-sivujen 

sisältöä  ja  tiedotuksellisuutta  yhtenä  jaottelun  perusteena  siihen  kuinka  hyvin  liitot 

viestivät hankkeesta  ja  ovat  sitoutuneet  hankkeeseen.  Lehtiaineistoanalyysin  pohjalta 

laadin kysymykset puhelinhaastatteluihin.  

 

Päädyin  käyttämään  diskurssianalyysia  selvittääkseni  liittojen  viestintää  uudesta 

keskusjärjestöstä jäsenilleen ja sidosryhmille. Internet-sivuilla olevat uutiset ja tiedotteet 

voidaan  katsoa  olevan  suunnattu  jäsenistön  lisäksi  sidosryhmille.  Jäsenlehdet  arvioin 

puolestaan olevan suunnattu pääsääntöisesti jäsenille. Liittojen välillä on huomattavasti 
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eroavaisuuksia  viestinnässä.  Isot  liitot  viestivät  luonnollisesti  enemmän  parempien 

resurssien ansiosta. Lähes kaikilla liitoilla on jäsenlehti, joiden ilmestymisaikataulu on 

4-16  numeroa  vuodessa.  Suurimmalla  osalla  liitoista  lehdet  olivat  kaikkien  luettavissa 

myös sähköisesti, mutta osalla jäsenlehdet on suunnattu vain jäsenille ja ovat salasanan 

takana tai lähetetään pelkästään paperiversiona suoraan jäsenille.  

 

Lisäksi liitot tiedottavat aktiivejaan omilla paperisilla ja sähköisillä uutiskirjeillä, mutta 

nämä  jätin  tarkastelun  ulkopuolelle.  Omien  kokemusteni  perusteella  ammattiliittojen 

uutiskirjeiden  sisältö  ei  juurikaan  eroa  liittojen  jäsenlehtien  ja  internet-sivujen 

viestinnästä  sisällöltään. Lisäksi  analysoitavaa  aineistoa  kertyi  nytkin  runsaasti. 

Erityisen  mielenkiintoisia  ovat  pääkirjoitukset,  kolumnit  ja  blogit,  joissa  odotetaankin 

kantaaottavuutta.  Pääasiassa  äänessä  ovat  puheenjohtajat,  mutta  myös  liittojen  muut 

johtavassa asemassa olevat henkilöt, kuten esimerkiksi varapuheenjohtajat, edustajiston 

puheenjohtajat,  neuvottelupäälliköt  ja jäsenlehtien päätoimittajat,  ottavat  kantaa 

aiheeseen.  Jäsenten  ääni  ei  juurikaan  näkynyt  jäsenlehtien  sivuilla  paria  poikkeusta 

lukuun  ottamatta.  Aihetta  on  kuitenkin  käsitelty  liittojen  valtuustojen  ja  edustajistojen 

kokouksissa ja sieltä löytyykin muutamia huomionarvoisia kannanottoja. 

 

Haen  lehtiaineistosta  ennen  kaikkea  aihekokonaisuuksia,  jotka  nostetaan  useammassa 

kirjoituksessa  esiin. Varsinkin  nostan  esille  sellaiset aiheet, joista löytyy  toisistaan 

poikkeavia  näkemyksiä.  En  näe  tässä  kontekstissa  tarpeellisena  korostaa 

yksityiskohtaisesti  kuka  ja  mistä  liitosta  asian  nostaa  esille.  Yksittäisen  sitaatin  nosto 

saattaa  antaa  lukijalle  virheellisen  kuvan  ja  tasapuolisuuden  nimissä  pitäisi  nostaa 

useampi  sitaatti  samasta  aihepiiristä.  Tämä  taas  johtaisi  analyysini  tarpeettomaan 

paisumiseen.  Käsittelyn  pohjaksi  riittää  kertominen  minkälaisesta  liitosta  on  kysymys. 

Välillä  nostan  yksittäisiä  termejä  ja  sanapareja,  jotka kuvaavat  hyvin  hankkeessa 

haettavaa muutosta.  
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4.2. Havainnointi tausta-aineistona 

  
Havainnointi  on  menetelmä, jossa  tutkija tekee  oman  roolinsa  kautta  havaintoja 

tapahtumasta.  Samalla  voidaan  havainnoida  myös  sosiaalisia  ja  kulttuurillisia  piirteitä. 

Menetelmällä  pyritään  saamaan  tietoa  määrätyn  ongelman  tai  ilmiön  eri  tekijöistä. 

(Grönfors  2010 s.154-155).  Havainnointi  voidaan  jakaa  Osallistuvaan  ja  ei-

osallistuvaan havainnointiin. Osallistuvassa havainnoinnissa tutkija on aktiivinen ja ei-

osallistuvassa  tehdään  pelkkää  havainnointia  passiivisesti,  osittain  jopa  piilossa. 

(Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006).  

 

Työskentelin  SAK:n  koulutuspäällikkönä  1.11.2014-15.5.2015  ja  pääsin  seuraamaan 

hanketta  myös  keskusjärjestön  työntekijän  näkökulmasta.  Aihetta  käsiteltiin  tiiviisti 

koko organisaation yhteisissä henkilökuntainfoissa.  Lisäksi  aiheesta  puhuttiin  oman 

osaston  kokouksissa  varsin  vapaasti  ja  avoimesti.  Linjan  päällikkönä  sain  osallistua 

myös  SAK:n hallituksen  kokouksiin,  joissa  aihetta  käsiteltiin  käytännössä  joka 

kokouksessa joulukuusta 2014 lähtien. Ajatus tutkimuksen tekemisestä heräsi pian, kun 

hanke  tuli  julkisuuteen.  Pidin  tutkimuspäiväkirjaa  hankkeen  alusta  alkaen,  johon 

kirjasin  keskusteluissa  nousseita  aiheita  ylös.  En  käytä  tätä  kenttäpäiväkirjaa 

varsinaisena  aineistona,  mutta  sen  esiintuominen  on  minusta  tärkeää,  koska se  on 

auttanut jäsentämään tutkimuskohdetta ja esittämään omasta mielestäni oikeita ja uutta 

tietoa tuottavia kysymyksiä. Lisäksi hallituksen kokoukset ovat luottamuksellisia ja olisi 

ollut  eettisesti  arveluttavaa  käyttää  tätä  aineistona.    Asiaa  käsiteltiin  myös  paljon 

vapaamuotoisesti  työpaikan  kahvipöytäkeskusteluissa  ja  tavatessani  liittojen 

työntekijöitä  ja  muita  työmarkkinajärjestöissä  työskenteleviä  henkilöitä.  Uuden 

keskusjärjestön  perustaminen  on  saanut  huomattavasti  näkyvyyttä  mediassa.  Olen 

kerännyt lehtiartikkeleja myös  muista  kuin  liittojen  jäsenlehtistä alusta  asti,  joissa 

aihetta on käsitelty. Rajaan kuitenkin nämä artikkelit pois, koska haluan keskittyä ennen 

kaikkea liittojen viestintään jäsenlehdissä.  
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4.3. Tutkimuksen haasteet 

    
Hain  tutkimukselle  tutkimusluvan  hankkeen  ohjausryhmältä  ja  graduni  tarkoitus 

esiteltiin  ohjausryhmälle  15.6.2015. Jotta  saisin  mahdollisimman  rehellisiä  vastauksia, 

on  tärkeää,  ettei  mikään  liitto  leimaudu  tutkimuksessa.  Vastaajilla  ei  saa  olla  pelkoa, 

että  hänen  vastaukset  vaikuttavat omaan  asemaan  tai liiton  julkisuuskuvaan.  Kävin 

tämän  erittäin  seikkaperäisesti  läpi haastateltavien  kanssa.  Kyselyn  alkutiedoissa  tämä 

on  kuvattu  erittäin  selkeästi.  Liittopuheenjohtajat  kyselyn  kohteina  ovat  erittäin 

haastava kohderyhmä. Suurimmalla osalla heistä on korkea yhteiskunnallinen asema ja 

erittäin  tiukat  kalenterit. Haastattelurunkoa  suunniteltaessa oli alusta  asti  selvää,  että 

haastattelun pitää  olla  erittäin  lyhyt  ja  napakka.  Vastaamiseen  ei  saa  mennä  yli  20 

minuuttia. Esimerkiksi  gradussa  olevista  suorista  lainauksista  ei  voi  päätellä  suoraan 

liittoa,  korkeintaan  sen  koon,  toimialan  tai  johonkin  muuhun  jaotteluun  perustuvan 

viiteryhmän. 

 

 

4.4. Lomakekyselyn haasteet ja sen hylkääminen 

 

Työni  alussa  oli  tarkoitus  tehdä sähköinen strukturoitu  lomakekysely  kaikkien 

hankkeessa  mukana  olevien  liittojen  puheenjohtajille,  jossa  olisi  ollut  selvät 

vastausvaihtoehdot.  Vastausten  perusteella olisin  luokitellut  liitot sopivien  muuttujien 

mukaan,  kuten  esimerkiksi  nykyinen  keskusjärjestö,  liiton  koko,  toimiala  ja 

jäsenkunnan ammatillinen rakenne. Varsin pian päädyin kuitenkin siihen, että tällaisella 

kyselyllä  on  erittäin  vaikeaa  saada todellisia eroja  liittojen  välille. Tulosten 

relevanttiuden  takia  strukturoidussa  lomakekyselyssä mittareiden  pitää  olla 

erottelukykyisiä  (Alasuutari  2001,  s.  57). Tutkimustulokset  olisivat  voineet  jäädä 

pinnallisiksi  ja  ei  siten  olisi  luonut  uutta ja  syvällistä tietoa  liittojen strategisista 

painotuksista. Lisäksi  se  olisi  vaatinut laajan termistön  avaamista.  Esimerkiksi 

kansainvälinen  toiminta  voidaan  ymmärtää  EU:n  suunnalta  tulevaksi  sääntelyksi  ja 

siihen  vaikuttamiseksi,  toisaalta  solidaarisuustyöksi  kehittyvien  maiden 

ammattiyhdistysliikkeiden kanssa tai myös maahanmuuttopolitiikaksi. Lisäksi on myös 

runsaasti muita vaihtoehtoja. 
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4.5. Haastattelut metodina ja käytännön toteutus 

 

Haastattelut  ovat  joustava  väline  aineiston  keräämiseen.  Haastattelut  voidaan  valita 

menetelmäksi,  kun esimerkiksi aihealue  on  vähän  kartoitettu  tai  tuntematon, 

tutkimuksen aihe  voi  tuottaa  monitahoisia  vastauksia  tai  tutkimuksen  aihe  on  arka  tai 

vaikea.  (Hirsijärvi,  Remes,  Sajavaara  2014,  s  204-206). Päädyinkin  tekemään  tiiviit 

yksilöhaastattelut valitulle joukolle liittopuheenjohtajia puhelimitse.  

 

Strukturoitu  haastattelu  eli  lomakehaastattelussa  kysymykset  esitetään  samassa 

muodossa  ja  järjestyksessä  kaikilla  haastateltaville.  Sen  etuina  on  nopeus  ja 

toistettavuus. Toisaalta  vaarana  on,  että  vastaukset  jäävät  pinnallisiksi.  Kysymysten 

muotoilu  on  avainasemassa  haastattelun  onnistumisessa. (Hirsijärvi,  Remes,  Sajavaara 

2014,  s  195,  208). Puolistrukturoitu  haastattelu  eroaa  strukturoidusta  siten,  että 

vastausvaihtoehtoja  ei  anneta  valmiina,  vaan  haastateltavat  vastaavat  omin  sanoin 

(Eskola & Vastamäki 2010, s. 28).  

 

Teemahaastattelussa  aihepiirit  ovat  valmiina,  mutta  kysymykset  muoto  ja  järjestys 

vaihtelevat.  Aineistoa  voidaan  käsitellä  myös  kvantitatiivisesti  esimerkiksi  laskemalla 

frekvenssejä. (Hirsijärvi,  Remes,  Sajavaara  2014,  s.  208).  Teemahaastattelu  on 

enemmän keskustelunomainen kuin stukturoitu haastattelu. (Eskola & Vastamäki 2010, 

s.28-29).  ”Teemahaastattelu  edellyttää  huolellista  aihepiiriin  perehtymistä  ja 

haastateltavien  tilanteen  tuntemista,  jotta  haastattelu  voidaan  kohdentaa  juuri  tiettyihin 

teemoihin” (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006). Rajanveto puolistrukturoidun ja 

teemahaastattelun  välille  on  vaikeaa,  ja  Metsämuuronen  nimittääkin  puolistrukturoitua 

haastattelua teemahaastatteluksi (Metsämuuronen 2006, s. 115). 

 

Haastatteluni  voidaan  katsoa  olevan puolistrukturoitu  haastattelu,  jossa  on  viitteitä 

teemahaastattelusta.  Kysymykset  esitettiin  haastateltaville  samassa  järjestyksessä  ja 

samassa  muodossa,  mutta ilman  vastausvaihtoehtoja.  Vastaukset  olivat  laajoja  ja 

samassa  vastauksissa  välillä  sivuttiin  muita  kysymyksiä  ja  annoin  keskustelun  kulkea 

mahdollisimman  vapaasti  eri  suuntiin. Tarkoitus  oli  hankkia  lisäaineistoa  ja  käydä  se 

läpi  samalla  menetelmällä  kuin  kirjoitettu  aineisto  ja  hakea  sitä  kautta  tukea 
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ensimmäiselle kirjalliselle aineistolle.  Lisäksi minua  kiinnosti  eroaako  kirjoitettu 

argumentointi  haastatteluissa  annettavista  viesteistä.  Lehtiaineiston  läpikäynnin 

yhteydessä  tein  selvän  havainnon,  että  liitoilla  on  erilainen  näkemys,  välillä  jopa 

ristiriitainen  näkemys,  uuden  keskusjärjestön  vaikutuksesta  liittojen  toimintaan  ja 

strategiaan.  Päädyin  ottamaan  tämän  puhelinhaastattelujen  toiseksi  kärjeksi  edellä 

mainitun  lisäksi. Tein  kaksi  koehaastattelua henkilöille,  jotka  molemmat  ovat 

työskennelleet  useamman  vuoden  ammattiliitoissa  ja  tuntevat  ammattiyhdistysliikkeen 

ja  käynnissä  olevan  strategiahankkeen.  Heiltä  saamani  palautteen  johdosta  tein  pieniä 

tarkennuksia haastattelukysymyksiin. 

 

Puhelinhaastatteluihin  päädyin  haastateltavien  kohteiden  kiireisyyden  takia. 

Haastattelujen  ajankohta  oli  erittäin  kiireinen  työmarkkinakentällä  ja  esimerkiksi 

yhteiskuntasopimusneuvottelut olivat käynnissä elokuussa 2015. Päädyinkin siirtämään 

haastatteluja  kahdella  viikolla  aiotusta  elokuun  puolivälistä,  koska  epäilin 

yhteiskuntasopimuksen  kariutumisen  vaikuttavan haastateltavien  vastauksiin.  Vaikka 

siirto on varsin lyhyt, uskon sen helpottaneen haastattelujen toteuttamista.   

 

Lähetin  haastattelupyynnön  12  liittopuheenjohtajalle.  Haastateltavien  valinnassa  hain 

mahdollisimman  laajaa  kirjoa  ammattiliitoista.  Haastateltavien  piti  edustaa  erikokoisia 

ammattiliittoja,  eri  toimialoja  ja  eri  keskusjärjestöjä.  Valitsin  kutsuttavien  joukkoon 

myös  yhden  keskusjärjestöön  kuulumattoman  ammattiliiton  puheenjohtajan  ja  yhden 

tällä  hetkellä  Akavaan  kuuluvan  liiton  puheenjohtajan.  Lopulta  yhdeksän  haastattelua 

onnistui  toteuttaa  asettamaani  määräaikaan  mennessä.  Haastatelluista  neljän 

haastateltavan edustama  ammattiliitto  kuului  SAK:hon,  kolmen  STTK:hon  ja  yksi 

Akavaan.  Yhdeksäs haastateltava oli  keskusjärjestöihin  kuulumattoman  ammattiliiton 

puheenjohtaja. 

 

Haastattelukysymyksiksi  muotoilin neljä kysymystä (liite  2) ja  lisäksi  haastattelun 

lopussa  vastaajat  saivat  vapaasti  kertoa  omia  ajatuksiaan  ja  tahtotilojaan  hankkeeseen 

liittyen. Usein, varsinkin teemahaastatteluissa aloitetaan yleisesti ja edetään tarkempiin, 

ohjattuihin  kysymyksiin (Eskola & Vastamäki  2010,  s.32-33), mutta  päädyin  tähän 

jakoon  seuraavista  syistä.  Ensinnäkin  rajoitetun  ajan  takia  liiallinen  rönsyily  saattaisi 



46  
  

  
  

estää  pääsemästä  tutkimukseni  ydinaiheisiin.  Haastateltavat  eivät  välttämättä  vapaudu 

puhumaan  ja  vastaukset  ovat  ympäripyöreitä.  Puhelinhaastattelujen  haasteena  on 

vastaajan  lämmittelyn  rajattu  aika  ja  tila,  joka  voidaan  kasvokkain  tapahtuvassa 

haastattelussa  toteuttaa  luonnollisemmin  ennen  nauhurin  käynnistämistä. Lisäksi 

halusin  ohjata  haastattelijoita  pohtimaan  uuden  keskusjärjestön  vaikutusta  liittojen 

omaan  toimintaan  ja strategioihin. Haastattelut  kestivät 13-48  minuuttia, keskiarvon 

ollessa  noin 20  minuuttia. Lyhyet  haastattelut  voidaan  nähdä  ongelmallisiksi,  koska 

noin  lyhyessä  ajassa  on  hankala  saada syvällisiä  vastauksia  (Hirsijärvi,  Remes, 

Sajavaara  2014,  s.  206).  Mielestäni  kuitenkin  ne  toimivat  tässä  tapauksessa hyvin. 

Lehtiaineisto  antoi  jo  selkeän  kuvan  tutkittavasta  ilmiöstä  ja  haastattelujen 

täsmäkysymyksillä  pystyin  pureutumaan  ydinkohtiin. Tunsin  suurimman  osan 

haastatelluista  jo  ennestään  ja  taustani  ammattiyhdistysliikkeessä  antoi  minulle 

käsitykseni  mukaan  uskottavuutta  haastateltavien  silmissä.  Haastateltavat  olivat  kaikki 

kokeneita toimijoita ammattiyhdistysliikkeessä ja rutinoituneita vastaajia, jotka osasivat 

tiivistää  sanomansa.  Haastattelujen  onnistumista  puoltaa  myös  mielestäni  vastausten 

rehellisyys.  Haastateltavat esimerkiksi  nostivat  esille suoraan  hankkeen  kipupisteitä 

ilman kiertelyjä. 

 

Haastattelupyynnön  saatteessa  (liite  1)  kerroin  oman  taustani,  tutkimukseni  aiheen  ja 

haastattelukysymysten  aihealueet.  Heti  alusta  asti  minulle  oli  selvää,  että 

haastatteluvastauksia käsitellään anonyymisti. Vastauksista ja analyysistä ei voi päätellä 

vastaajaa  tai  hänen  taustayhteisöään.    Kaikki  haastatteluihin  osallistuneet antoivat 

haastattelun yhteydessä luvan julkaista nimensä työni lopussa (liite 4). Mielestäni tämä 

tuo työlleni läpinäkyvyyttä ja uskottavuutta. 

 

Haastattelukysymysten  teemat  muotoutuivat  lehtiaineiston  analyysiä  tehdessä. 

Ensimmäinen  teema käsitteli liittojen  motiiveja  hankkeen käynnistämiselle  ja  siihen 

mukaan  lähtemiselle.  Tarkoitus  oli  saada  vahvistusta  lehtiaineistosta  nousseille 

diskursseille,  mutta  samalla  mahdollisuus  saada  selville  piiloon  jääneitä  syitä,  joita 

liittopuheenjohtajat  eivät  ole  halunneet  esittää  lehdissä  jostain  syystä.  Anonyymissä 

haastattelutilanteessa kynnys kertoa näistä seikoista on huomattavasti matalampi. 
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Lehtiaineistoissa sivuttiin vain vähän hankkeen haasteita ja kipukohtia, tämäkin tapahtui 

varsin yleisellä tasolla. Tämä herätti kysymyksen voiko tilanne todella olla näin hyvä.  

Asian  niukalle  käsittelylle  lehdissä  syynä  lienee,  ettei  jäsenistölle  haluta  antaa 

negatiivistä  kuvaa  prosessista  tai  haasteet  ovat  niin  monimutkaisia  rakenteeltaan,  jotta 

niitä voisi käsitellä lehdessä ilman mahdollisuutta väärinymmärrykseen.  

 

Keskusjärjestön  uutta  roolia  käsiteltiin  myös  varsin  yleisellä  tasolla.  Tämä  on 

ymmärrettävää valmistelun ollessa alkuvaiheessa, mutta uskoin puheenjohtajilla olevan 

konkreettisia näkemyksiä siitä, mitä keskusjärjestön pitää tarjota liitoille. Lisäksi liiton 

ja  keskusjärjestön  välinen  konkreettinen työnjako koskettaa  harvoin  kentällä  toimivia 

aktiiveja ja rivijäseniä.  

 

Teksteissä  oli  minusta  selvä  ristiriita  koskien  keskusjärjestön  ja  liittojen  välistä 

työnjakoa.  Kuten  jo  aiemminkin  olen  tuonut  ilmi,  keskusjärjestöltä  odotettiin  suuria 

muutoksia,  mutta  jäsenliittojen  strategiaan  ja  toimintaan  ei  koettu  olevan  juurikaan 

vaikutusta.  Kyseessä  on  kuitenkin  liittojen  ja  keskusjärjestön  välinen  työnjako,  joka 

vaikuttaa  molempiin  osapuoliin.  Lehtiaineistoa  läpikäydessä  mieleen  nousi  väkisinkin 

ajatus, ovatko  liittopuheenjohtajat  edes  miettineet  mahdollisen  uuden  keskusjärjestön 

vaikutusta omaan toimintaan. 

 

Haastattelut  nauhoitettiin  ja  tein  ensimmäisiä  alustavia  muistiinpanoja  jo  haastattelun 

aikana.  Heti  haastattelun  jälkeen  kuuntelin  haastattelun  läpi  uudestaan  ja  poimin 

avainkohtia,  joilla  täydensin  muistiinpanoja.  Kun  kaikki  haastattelut  olivat  suoritettu, 

minulla  oli  laajat  muistiinpanot,  joiden  avulla  kävin  läpi  aineiston  kolmannen  kerran. 

Tällä kierroksella myös litteroin avainkohdat ja vertasin niitä muistiinpanoihin ja tämän 

pohjalta  kirjoitin  jo  runsaasti  analyysia.  Tämän  jälkeen  kävin  vielä  kerran  haastattelut 

läpi  nauhalta  ja  viimeistelin  ja  tarkensin  tekstiä.  Yhteensä  täysiä  kuuntelukertoja  tuli 

neljä, lisäksi palasin joihinkin haastattelukohtiin useamman kerran.  
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4.6. Liittopuheenjohtajat haastattelujen kohteina 

 

Liittopuheenjohtajat  edustavat  sääntöjen  mukaan  ja  myös  käytännössä  liittoja.  Vaikka 

kyseessä  on  yksittäisille  ihmisille  suunnattu  kysely,  jonka  vastaajajoukko  on  varsin 

pieni,  otan  taustaoletukseksi,  että  liittopuheenjohtaja  vastauksissaan  edustaa  liiton 

virallista kantaa. Kuitenkin hän pystyy vastaamaan laajemmin kuin esimerkiksi liittojen 

hallituksen  jäsenet. Hallituksen  jäsenillä  on  harvoin  suoraa  kontaktipintaa 

keskusjärjestöön. Puheenjohtajat  ovat  mukana  strategiaprosessia  tiiviisti  ja  heidän  voi 

olettaa  tietävän  hankkeen  taustat  parhaiten. Uuden  keskusjärjestön  strategiatyötä 

käsitellään  virallisten  hankkeen  työryhmien  lisäksi  SAK:n  ja  STTK:n  hallituksissa, 

joissa  keskusjärjestöihin  kuuluvien  liittojen  puheenjohtajat  ovat  jäseniä.  Tätä  kautta 

liittopuheenjohtajat  tuntevat  myös  nykyisten  keskusjärjestöjen  rakenteet  ja  niiden 

tarjoamat  palvelut,  kun  taas  esimerkiksi  liittojen  hallituksen  jäsenille  keskusjärjestö 

saattaa  olla  vieraampi  ja  huonommin  hahmotettavissa. Tämä  mahdollistaa 

syvällisempien vastausten antamisen.  

 

Kuten  muissakin  järjestöissä,  myös  ammattiliitoissa  henkilöstö  ja  usein  myös  johto 

rekrytoidaan usein järjestön sisältä ja usealla on taustaa luottamustoimista. Vahvuutena 

on  toiminnan  sisällön  tunteminen,  kun  taas  heikkoutena  jumiutuminen  omaksuttuihin 

järjestöperinteisiin  (Heikkala  2005,  s.  92). Liittopuheenjohtajia  arvostetaan  ja  heidän 

arvioihinsa  luotetaan.  ”Liittojohto  toimii  strategina,  joka  arvioi  mobilisoinnin 

tarpeellisuuden,  ja  etujoukkona,  joka  markkinoi  mobilisoinnin  jäsenistölle  ja  lausuu 

julki laajempaan yhteiskunnalliseen keskusteluun” (Helander 2012, s. 236). 

 

Diskurssianalyysin  niin  sanotussa  brittiläisessä  tavassa  kuvataan  diskursseja 

keskustelijoiden luomana strategiana ja ilmiöiden merkityksellistämisenä (Remes 2006, 

s.  310).  Liittopuheenjohtajat  muovaavat  puheillaan  ja  kirjoituksillaan  strategiaa.  

Liittopuheenjohtajat  ovat  avainasemassa  strategian  tekemisessä  ja  heidän  linjansa 

määrittää  todennäköisesti  myös  liittojen  linjauksia. Uuden  keskusjärjestö-hankkeen 

strategiassa  on  mielenkiintoista  myös  seurata,  rakentavatko  puheenjohtajat strategiaa 

menneisyyttä peilaten vai puhtaalta pöydältä.  
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5. HAVAINNOT JA JOHTOPÄÄTÖKSET  

  
  
  
Tässä  kappaleessa  käyn  läpi  aineistoni  löytämäni  havainnot ja niistä  tekemäni 

johtopäätökset. Aloitan  strategiaprosessista,  josta  löysin  viisi  selkeää  diskurssia  tai 

diskursseissa tapahtuneita muutoksia matkan varrella. Seuraavaksi käsittelen hankkeen 

liikkeelle ajamia voimia. Osa näistä on ulkoisia ja osa nousee ammattiyhdistysliikkeen 

sisältä. Lopuksi käsittelen strategisia kärkiä, jotka nousivat aineistoista esille. 

 

Jokaisen  aiheen  aloitan  mahdollisen  aihetta  käsittelevän  teorian  tai  muualta löytymän 

tutkimuksen  tai  muun  tiedon  esittelyllä.  Seuraavaksi  esittelen  lehtiaineistosta  nousseet 

ilmiöt  ja  sen  jälkeen  puheenjohtajien  haastattelujen  tulokset. Joissakin  kohdissa 

käsittelen  aineistoista  nousseita  havaintoja  yhdessä.  Puheenjohtajien  haastattelujen 

sitaatit  antavat  minusta  konkreettisia  tiivistyksiä  tästä  aineistosta.  Lopuksi  esitän  omat 

johtopäätökseni. Osa  havainnoista  perustuu  pelkästään  lehtiaineistoon  tai 

haastatteluaineistoon.  Näissä  tapauksissa  tietenkin  käytetään  vain  sitä  aineistoa  missä 

asia tai ilmiö nousi esille.  

  
  
5.1. Strategiaprosessi aineiston valossa 

 
5.1.1. Selvittämisestä perustamiseen 

 

Lehtiteksteissä puhuttiin vielä vuoden 2014 lopussa ja vuoden 2015 alussa selvityksestä 

ja  mahdollisuuksista  perustaa  keskusjärjestö.  Kuitenkin  melko  pian  useissa  teksteissä 

selvityksen  painotus  vähenee  huomattavasti  ja  uudesta  keskusjärjestöstä  puhutaan jo 

miltei olemassa olevana toimijana. Liittojen välillä tässä on kuitenkin selviä eroja. Useat 

puheenjohtajat  painottavat  ratkaisun  olevan  liiton  päättävien  elinten  käsissä  kuten  se 

ammattiliittojen  sääntöjenkin  mukaan  kuuluukin olla.  Kuitenkin  suuri  osa 

puheenjohtajista,  varsinkin  isommista  ammattiliitoista  liputtavat  avoimesti  uuden 

keskusjärjestön puolesta. Puheenjohtajat korostavat hankkeen positiivisia puolia, mutta 

yhtenä perusteena käytetään myös vaihtoehtojen puutetta.   
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Puheenjohtajien  haastatteluista  ei  noussut  yhtä  selvästi  esille  puheenjohtajien 

painotukset.  Haastattelujen  perusteella  voidaan  kuitenkin  todeta,  että  puheenjohtajat 

ottavat selvitystyön vakavissaan ja tavoite oli varsin selvä. Kolme liittopuheenjohtajaa 

totesi,  että  nykymallillakin  voidaan jatkaa  vaikka  pitivät  selvästi  uutta  keskusjärjestöä 

parempana vaihtoehtona.  

 

Suhtautuminen  noudattaa  aikaisemmin  esittämääni  jakoa  myönteisiin  aktiiveihin, 

puolueettomiin  osallistujiin  ja  passiivisiin  tarkkailijoihin.  Myönteiset  aktiivit  puhuvat 

selvästi  jo  tulevasta  ajasta  uudessa  keskusjärjestössä.  Lehdissä  esiintyvä 

myönteisemmän  viestin  yhtenä  syynä  voi  olla  vaikuttaminen  liittojen  aktiiveihin  ja 

päättäjiin, jotka tekevät lopullisen valinnan.   

 

 

5.1.2. Liittojen itsenäisen aseman korostaminen 

 

Hankkeen  alussa tehtiin  heti selvä  linjaus,  että  uusi  keskusjärjestö  ei  vaikuta  liittojen 

rooliin  työehtosopimusten  sopijaosapuolena.  Työehtosopimukset  ovat  ammattiliittojen 

ydintoimintaa,  mutta  liittojen  tehtävänkuvaan  kuuluu  myös  paljon  muita  asioita,  kuten 

paljon esillä ollut yhteiskuntavaikuttaminen ja järjestötyö. 

 

Lehtiaineistossa  enemmistö  kirjoittajista  korostaa  liittojen  itsenäistä  asemaa. Useissa 

kirjoituksissa  sanotaan  varsin  suoraan  tai  annetaan  ymmärtää,  että  uusi  keskusjärjestö 

toteutuessaan  ei  vaikuta  liittojen  toimintaan  mitenkään.    Kuitenkin  monissa 

kirjoituksissa mainitaan selkeästi tarve uudistaa koko ay-liike. Parissa kirjoituksessa on 

havaittavissa  selkeä  ristiriita  jopa  samassa  tekstissä.  Eräässä  kirjoituksessa  muun 

muassa  vaaditaan ammattiyhdistysliikettä  muuttumaan,  mutta  kirjoittajan  mukaan  uusi 

keskusjärjestö  ei  tule  vaikuttamaan  mitenkään  liiton  edunvalvontatyöhön. Toisessa 

tekstissä todetaan, uudistuksessa kaikki aloitetaan puhtaalta pöydältä, mutta liitot elävät 

omaa itsenäistä elämäänsä.  
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Osassa  teksteissä  tuodaan  kuitenkin  esille  aivan  päinvastainen  viesti.  Esille  nostetaan 

liittojen  ja  keskusjärjestöjen  välinen  työnjako,  joka  on  mielestäni  strategiatyössä  yksi 

keskeisimmistä  asioista.  Joissakin  puheenvuoroissa  tiedostetaan, että  muutos  koskee 

myös liittoja, ei pelkkää keskusjärjestöä.  

 

Liittopuheenjohtajien  haastatteluissa  nostin  selkeästi  esiin  kysymyksen  uuden 

keskusjärjestön  ja  liittojen  strategioiden  linkittymisen  keskenään.  Useampi 

haastatelluista  totesi,  ettei  ole ehtinyt analysoimaan uuden  keskusjärjestön  vaikutuksia 

oman liiton toimintaan.  

 

”Tämä on hyvä kysymys (kysymys koski liittojen ja keskusjärjestön välistä 

työnjakoa):  pitää  selvittää  mitä  meidän  liitto  saa  nyt  keskusjärjestöltä.” 

(puheenjohtaja 4) 

 

”Me  ei  olla  kauheasti  käytetty  keskusjärjestön  palveluja,  mutta  kun  on 

apua tarvittu, niin sitä on saatu” (puheenjohtaja 1) 

 

”Isot  liitot  eivät  niin  paljon  keskusjärjestöstä  saa  eivätkä  tarvitse.” 

(puheenjohtaja 8) 

 

Kuitenkin  moni  uskoi  sillä  olevan  vaikutuksia liittoihin.  Kolme  haastateltavaa uskoi 

vaikutusten olevan verrattain pieniä. Tätä perusteltiin oman alan spesifisyydellä ja liiton 

vahvalla  omalla  edunvalvontatyöllä.  Haastatteluissa  kävi  ilmi,  etteivät  liitot  ole 

välttämättä pystyneet hyödyntämään nykyisten keskusjärjestöjen osaamista tai palveluja 

niin hyvin kuin olisi ollut mahdollista. Toki myös päinvastaisia kommentteja tuli. Eräs 

puheenjohtaja  totesi  oman  liiton  tehneen  selvän  strategisen  valinnan  keskusjärjestössä 

toimimisesta.  Aikaisemmin  liitto  oli  ollut  passiivinen  toimija  keskusjärjestössä, 

osallistuminen  keskusjärjestön  asiantuntijatyöryhmiin  oli  vähäistä  ja  liiton  palveluja  ei 

osattu  hyödyntää.  Uusi  linjaus  on  päinvastainen,  liitto  pyrkii  olemaan  aktiivinen 

kaikissa työryhmissä ja tehokkaaseen tiedonsiirtoon molempiin suuntiin. 
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”Kyllä  se  oli  minulta  selkeä  strateginen  linjaus,  että  keskusjärjestön 

työryhmiin osallistutaan ja ollaan aktiivisia.” (puheenjohtaja 5) 

 

Ehkä selvimmin ero  liittojen  välillä  näkyy  suhtautumisesta  mahdollisiin 

ammattiliittofuusioihin.  Uusi  keskusjärjestö  saattaa  johtaa  myös  liittojen  yhdistymisiin 

ja  muihin  muutoksiin. Tämä  näkökulma  nousee  esille  useammassa  tekstissä. 

Itsenäisyyden  korostajat  vaikenevat  tästä  mahdollisuudesta  kokonaan.  Liittojen 

itsenäisyyttä pitävät tärkeänä periaatteena etenkin pienempien liittojen päättäjät, joiden 

ympärillä  on  viime  vuosina  käyty  spekulaatioita  yhdistymisestä  toiseen,  yleensä 

suurempaan  ammattiliittoon.  Puolestaan  mahdolliset  liittofuusiot  nousevat  esille 

sellaisten ammattiliittojen puheissa, joilla on tietyllä tapaa turvattu asema ja he eivät ole 

olleet mukana fuusiokeskusteluissa.   

 

Oman  kokemukseni  mukaan  liittorajat  ovat  erittäin  herkkä  aihe  ammattiliittojen 

keskuudessa.  Viime  vuosina on  tapahtunut  suuria  liittofuusioita,  joista  on  syntynyt 

muun muassa Palvelualojen ammattiliitto PAM ry, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto 

JHL  ry  ja  Ammattiliitto  Pro.  Myös  kariutuneita  tai  keskeneräisiä  hankkeita  löytyy 

useita,  esimerkiksi  SAK:laisten  kuljetus- ja  logistiikka-alojen  liittojen  yhdistyminen  ja 

SAK:laisten  teollisuusliittojen  yhdistyminen.  Molemmat  näistä  hankkeista  kuitenkin 

ovat aktiivisia jollakin tasolla.  

 

Puheenjohtajien  haastatteluissa  liittorakenteiden  muutokset  nousivat  esille.  Useampi 

haastatelluista  uskoi  uudella  keskusjärjestöllä  olevan  pitkällä  aikajänteellä  vaikutusta 

liittorakenteisiin, mutta aiheesta on vaiettu tietoisesti.  

 

”Se  on  vähän  semmoinen  elefantti  olohuoneessa,  kaikki  sen  tietää  että 

siellä se on mutta siitä ei saa puhua.” (puheenjohtaja 6)  

 

Liittojen  itsenäisen aseman  korostaminen  nousi  esille  erityisesti  lehdissä. Tämä  on 

ymmärrettävää, koska niiden viesti on tarkoitettu ensisijaisesti jäsenille ja tällä halutaan 

vahvistaa  ja  perustella  oman  liiton  asemaa. Toisaalta  tämä  ehkä  myös  kertoo  liiton  ja 

keskusjärjestön työnjaon selkiytymättömyydestä.  
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Liittofuusiot eivät suoranaisesti kuulu keskusjärjestön toimintamandaattiin, mutta uuden 

keskusjärjestön  perustaminen  vaikuttaa  todennäköisesti  välillisesti  liittojen  välisiin 

suhteisiin ja sitä kautta nostaa esille keskustelun liittofuusioista. Keskeneräistä prosessia 

ei haluta sotkea nostamalla esille erittäin tulenarkaa aihealuetta.  

 

 

5.1.3. Liittojen aloittama ja vetämä hanke 

 

Useammassa lehtikirjoituksessa korostetaan kyseessä olevan ammattiliittojen aloittama 

ja  vetämä  hanke,  ei  keskusjärjestöjen.  Aikaisemmat  avaukset mielletään  kirjoitusten 

näkökulmasta  keskusjohtoisesti,  vaikka  keskusjärjestöjen  päätösvalta  on  aina  ollut 

ainakin  teoriassa  liittopuheenjohtajilla. Liittopuheenjohtajat  eivät  haastattelujen 

perusteella nostaneet erityisesti esille hankkeen liittovetoisuutta.  

 

Hallintomalleissa  ei  ole  tapahtunut  suuria  muutoksia  historian  aikana.  Toki 

keskusjärjestöjen valta oli huomattavasti suurempi esimerkiksi 50- ja 60-luvuilla, mutta 

liittojen  painoarvo  on  kasvanut  suhteessa  keskusjärjestöihin.  Aikojen  saatossa 

keskusjärjestöillä on ollut vahvoja johtajia, jotka ovat saaneet ja käyttäneet valtaa.  

 

Liittovetoisuuden  korostamisella  viestitään  mielestäni  hankkeen  laajuudesta  ja 

demokraattisuudesta.  Ylhäältä  alaspäin viety  valmistelutyö  olisi  voinut  näyttäytyä 

sanelulta ja harvojen johtoasemassa olevien tekemältä hankkeelta. Liittovetoisuus avaa 

ovet  ainakin  periaatteellisella  tasolla  myös  helpommin  akavalaisille  liitoille  lähteä 

mukaan uuteen keskusjärjestöön. Jos kyseessä olisi vain SAK:n ja STTK:n valmisteleva 

hanke,  kynnys  osallistua  hankkeeseen  olisi  korkeampi. Haastattelujen  perusteella 

liittopuheenjohtajat eivät näe liittovetoisuutta prosessin kannalta niin oleellisena, koska 

hanke on saatu käyntiin ja he ovat joka tapauksessa tiiviisti mukana valmistelutyössä.  
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5.1.4. Strategiaprosessin eteneminen puheenjohtajien näkökulmasta 

 

Lehtiaineisto  ja  haastattelut  antavat  molemmat  pääosin  positiivisen  kuvan  prosessin 

etenemisestä.  Haastattelujen  perusteella  puheenjohtajat  pitivät  kaikki  nyt  meneillään 

olevia  prosessia  hyvänä  ja  selkeänä.  Strategian  tekeminen  on  edennyt  odotusten 

mukaisesti  ja  hankkeessa  vallitseva  henki  on  ollut  hyvä. Kaikki  haastatellut 

puheenjohtajat  nostavat  kuitenkin  esille  selkeitä  haasteita  ja korostavat,  että  paljon 

asioita on käsittelemättä ja kiistanalaisia kohtia ratkomatta. 

 

”Teknisesti  on  mennyt  tosi  hyvin,  homma  on  edennyt  kuin  juna.” 

(puheenjohtaja 5)  

 

Strategiatyössä on alusta asti pyritty rakentamaan luottamusta osapuolten välille. Erään 

puheenjohtajan kommentti kuvaa hyvin puheenjohtajien yleisiä tuntemuksia:  

 

”Me  varotaan  ajamasta  asioita  tilttiin,  vaan  haetaan  luottamusta 

helppojen päätösten kautta, me ei tunneta toisiamme niin hyvin. Isot asiat 

on vasta lähdössä käsittelyyn.” (puheenjohtaja 8) 

 

Akavan ja suurimman osan sen jäsenliitoista jättäytyminen pois selvityksestä mainittiin 

useammassa  haastattelussa  pettymyksenä.  Puheenjohtajilla  oli  kuitenkin  uskoa,  että 

lisää  akavalaisia  liittoja  lähtee  hankkeeseen  mukaan  tulevaisuudessa. Eräs 

puheenjohtaja mainitsi teoreettisena uhkana, että perustetaan uusi keskusjärjestö, mutta 

mukaan  lähtevien  liittojen  määrä  jää  pieneksi.  Silloin  SAK  ja  STTK  jatkaisi 

toimintaansa ja keskusjärjestöjen määrä kasvaisi. Hän kuitenkin oli sitä mieltä, ettei tätä 

päästettäisi tapahtumaan, vaan siinä vaiheessa koko hankkeesta luovuttaisiin.  

 

Ajankohtainen  poliittinen  tilanne  vaikuttaa  strategiaprosessiin.  Puheenjohtajien 

haastatteluissa  esiin  nousi  selkeästi  nykyisten  keskusjärjestöjen  erilaiset  kannat 

hallituksen  esittämiin tuottavuusloikkaan  ja työlainsäädännön  muutoksiin.  SAK:n  linja 

on ollut tiukempi kuin STTK ja Akavan, mutta tilanne elää koko ajan. 
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”Jos  näkökulmat  alkavat  eriytymään  SAK:lla  ja  STTK:lla,  kyllähän  se 

vaikuttaa.  Ainakaan  vielä  ei  olla  sillä  asteella  että  estäisi  hankkeen 

toteutumista.” (puheenjohtaja 4) 

 

”Tämänhetkinen  tilanne  vaikuttaa.  Jos  pahasti  repeää  linja 

suhtautumisessa  suhteessa  hallitukseen,  niin  kyllä  vaikeuttaa 

keskusjärjestön syntymistä.” (puheenjohtaja 6) 

 

Erilaisten  järjestökulttuurien  törmäys  nähtiin  haastatteluissa  selvänä  haasteena. 

Poliittisuutta käsittelen  tarkemmin  myöhemmin,  se  on  yksi  osa  järjestökulttuuria. 

Kulttuurien  erilaisuutta  korostettiin,  esimerkiksi  SAK:n  ja  STTK:n  toiminnan  välillä 

nähtiin  eroavaisuuksia.  Vastauksiin  vaikutti  todennäköisesti  syksyllä  2015  esillä  olleet 

poikkeavat  kannat  hallituksen  esittämään  tuottavuusloikka-ajatteluun,  joihin  viittasin 

aiemmin. Toisaalta tuotiin esille, että sekä STTK että SAK muodostuvat useista toisista 

poikkeavista  liitoista  ja  tietynlainen  moniarvoisuus  on  jo  vallitseva  olotila 

nykytilanteessakin. Eräs puheenjohtaja nostikin esille, että kantojen yhteensovittaminen 

ammattiyhdistysliikkeen piirissä ennen julkisuuteen tuloa palvelee kaikkia työntekijöitä. 

 

Haastatteluissa  nousivat  pintaan  erilaiset  johtamistavat.  Kuitenkaan  puheenjohtajista 

kukaan ei konkretisoinut mitä nämä erot ovat. Hallintorakenteet toki eroavat toisistaan, 

mutta suuressa kuvassa SAK:n ja STTK:n rakenteet ovat hyvin samankaltaisia. SAK:n 

huomattavasti  suurempi  henkilöstömäärä  verrattuna  STTK:hon  toki  vaikuttaa  järjestön 

rakenteeseen, mutta ei suoranaisesti valmistelu- ja päätöksentekotapaan.  

 

Haastatteluissa  esille  nousseet  haasteet  voi  jaotella  kahteen  luokkaan:  ensimmäistä 

luokkaa  voisi  kutsua  periaatteellisiksi  haasteiksi  ja  toista  käytännön  haasteiksi. 

Periaatteelliset  kysymykset  nähtiin  selvästi  haastavimpina  asioina.  Tähän  kuuluvat 

erilaiset järjestökulttuurit, sitoutumattomuus ja poliittisuus ja toiminnan painopisteet. 

 

 Käytännön  seikat,  jotka  liittyvät  esimerkiksi  rahaan  ja  valtaan,  koettiin  ratkaistavissa 

oleviksi haasteiksi.  
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”Sitten  on  nämä  kaikennäköiset  nippelit:  rahat,  kuka  vetää  sitä,  missä 

talossa  ollaan.  Nämä  on  sellaisia  asioita  mihin  (hanke)  ei  saa  missään 

nimessä kaatua.” (puheenjohtaja 3)  

 

”Ja sitten tullaan näihin arkisiin asioihin, rahaan ja valtaan. Taloudelliset 

asiat  ovat  aina  vaikeita.  Kulttuuriset,  historialliset,  aatteelliset  erot  ovat 

haastavia. Vie  hyvän  aikaa  että  syntyy  uuden  keskusjärjestön uusi 

kulttuuri ja tekemisen tapa.” (puheenjohtaja 6) 

 

 

5.1.5. Aktiivien ääni kuuluu heikosti 

  
Lehtien sivuilla oli vain joitakin liittojen aktiivien mielipiteitä uudesta keskusjärjestöstä. 

Aktiivilla  tarkoitan  liiton  luottamustoimessa  olevaa  jäsentä,  joka  ei  ole  työsuhteessa 

ammattiliittoon.  Näitä  ovat  muun  muassa  valtuuston  jäsenet,  työpaikkayhdistysten 

luottamustoimissa toimivat  henkilöt ja  luottamusmiehet.  Useampi  liitto  oli  uutisoinut 

tarkastelujaksolle  ajoittuneesta  liittokokouksesta  tai  valtuuston  kokouksesta.  Uusi 

keskusjärjestö  on  ollut  esillä liittojen tilaisuuksissa  ja  lehtien  sivuilta  löytyy  myös 

aktiivien  näkökulmia  hankkeesta.  Parissa  puheenvuorossa  kritisoidaan  aiheesta 

käytävän  keskustelun  vähyyttä  hallinnossa  ja  aktiivien  kanssa.    Ylivoimaisesti  suurin 

osa  näkee  hankkeen  erittäin  myönteisesti,  mutta  esittävät  myös  reunaehtoja.  Selvä 

poikkeus  on  ollut  Insinööriliitto,  jossa  asiasta  äänestettiin  edustajakokouksessa. 

Insinööriliiton  jäsenyhdistys  Tampereen  insinöörit  esittivät,  että  Insinööriliiton  pitäisi 

vetäytyä  uusi  keskusjärjestö -hankkeen  selvitystyöstä.  Tampereen  insinöörit  ry:n 

internet-sivuilla  ja  jäsenlehdessä  INSU:ssa  asiaa  on  käsitelty  tiuhaan  ja  tiukasti  (esim. 

Tampereen  insinöörien  tiedote  2015). Vastaavaa  kentän  jakautumista  ei  ole  tullut 

vastaan  muissa liitoissa ainakaan  julkisesti. Puheenjohtajien  haastatteluissa  ei  noussut 

esille aktiivien rooli ja näkemykset.  
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5.2. Millä uutta keskusjärjestöä perustellaan? 

 

Kiinnitän  analyysissani  huomiota  perusteluihin,  joilla  hankkeen  tärkeyttä  ja  siinä 

mukanaoloa  perustellaan.  Aineistosta  löytyy  selvästi  useampia  yleisperusteluja,  joita 

käytetään  usein. Ne  myös  antavat  selviä  viitteitä  uudelta  keskusjärjestöltä  odotetuilta 

strategisilta  painotuksilta. Selvimmin  tulee  esille  toimintaympäristön  muutos  ja  tarve 

reagoida  siihen.  Tämä  on  toisaalta  itsestäänselvyys  ja  koko  selvitystyön 

liikkeellepaneva  voima. Strategiatyön  ensisijainen  tehtävä  on  ennakoida  muutosta  tai 

vastata jo tapahtuneisiin muutoksiin. Käyn jatkossa läpi tarkemmin näitä teksteissä esiin 

nostettuja muutoksia.   

 

 

5.2.1. Vastavoima työnantajille 

 

Sekä  teksteistä että  haastatteluista nousee selvästi  esiin tarve  koota 

ammattiyhdistysliikkeen  rivejä  ja  luoda  vastavoima  työnantajille,  erityisesti 

Elinkeinoelämän  keskusliitolle  EK  ry:lle  (jatkossa  tekstissä  EK). EK on  yksityisen 

sektorin  työnantajajärjestöjen  kattojärjestö  ja  sitä  kautta  neuvotteluosapuoli kaksi- ja 

kolmikantaisissa työmarkkinaneuvotteluissa. EK aloitti toimintansa vuoden 2005 alussa, 

kun  työnantajapuolella  tapahtui  uuteen  keskusjärjestöön verrattava  uuden  järjestön 

perustaminen  tai  fuusio,  kun  Palvelutyönantajat  ja  Teollisuuden  ja  Työnantajain 

Keskusliitto  yhdistyivät. Muita  työnantajien  edustajia  ovat  KT  Kuntatyönantajat 

(virallisissa  teksteissä Kunnallinen  työmarkkinalaitos),  Kirkon  työmarkkinalaitos  ja 

Valtion  työmarkkinalaitos  VTML. Elinkeinoelämän  keskusliitto  on  näistä  neljästä 

selvästi  suurin  monella  mittarilla  ja  sitä  kautta  myös  vaikutusvaltaisin. Perinteisesti 

strategiseen  ajatteluun  kuuluu  seurata  kilpailijoiden  ja  vastustajien  liikkeitä  ja  pyrkiä 

vastaamaan niihin tehokkaasti.  

 

Elokuussa  2015 ilmestyneissä  lehdissä  nostetaan esille  myös  hallituksen  alustavat 

esitykset, jotka koskivat työelämän lainsäädäntöä ja sosiaaliturvaa. Osassa kirjoituksissa 

nähdään tarvetta yhdistää työntekijöiden rivit  vastustamaan  hallituksen  poliittisia 
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päätöksiä. Puheenjohtajien  haastatteluissa  neljä  puheenjohtajaa  nosti  tämän  suoraan 

esille. Yleinen henki oli, että hallituksen esityksiä ei pidä hyväksyä.  

 

”Me  tarvitaan  kovempi  vastavoima  työnantajille,  mutta  näyttää  meillä 

olevan muitakin vastustajia.” (puheenjohtaja 9) 

 

”Tämän  hetkinen  tilanne (viitataan  hallituksen  esityksiin) entisestään 

perustelee  sitä  että  palkansaajien  pitää  pystyä  puhumaan  yhdellä 

äänellä.” (puheenjohtaja 6) 

 

Työnantajapuolella  tapahtuneiden  hallinnollisten  muutosten  lisäksi  nostetaan  selvästi 

esille  EK:n  ja  myös  muiden  työnantajajärjestöjen  muuttunut  toiminta 

työmarkkinakentällä. EK:n  harjoittaman politiikan  koetaan  muuttuneen  ja otteiden 

koventuneen. Monen liittojohtajan mielestä EK hallitsee mediassa käytävää keskustelua 

ja  ammattiyhdistysliike  on  joutunut  puolustusasemiin.  Moni  uskookin  uuden 

keskusjärjestön  tuovan  työntekijäjärjestöille  takaisin  aloitteellisen  roolin  uusien 

avauksien esittäjänä.  

 

”EK hallitsee mediaa ja pystyy vaikuttamaan päättäjiin. Kolme hajanaista 

keskusjärjestöä ampuu alas vain EK:n aloitteita.” (puheenjohtaja 8) 

 

”EK  vetää  keskustelua  ja  ay-liike  tulee  perässä  koko  ajan.  Se  pitäisi 

kääntää toisinpäin.” (puheenjohtaja 9) 

 

Päätöstä perustellaan perinteisellä suuruuden ekonomialla. Lehtien teksteissä käytetään 

muun  muassa termejä  ”leveämmät  hartiat”,  ”vastavoima” ja  ”yhtenäisyys”. 

Puheenjohtajien haastatteluissa esiin nousseet seikat tukevat lehtiaineistoa.  

 

”Keskinäinen  kisailu  (siitä), kuka  on  tärkein  keskusjärjestö, on 

naurettavaa, tätä käydään esimerkiksi mediassa.” (puheenjohtaja 5) 
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Aineiston mukaan EK  ja  sen  toiminta on  selvä  ulkopuolelta  tuleva  muutospaine,  joka 

pakottaa  työntekijäpuolen  reagoimaan  muutokseen.  Edellä  mainitut  termit  viittaavat 

myös  kolmen  palkansaajakeskusjärjestön  keskinäisiin  suhteisiin.  Keskusjärjestöillä  on 

asiakysymyksissä  selviä  mielipide- ja  painotuseroja,  esimerkiksi  veropoliittiset 

linjaukset  poikkeavat  erityisesti  SAK:n  ja  Akavan  välillä.  Sopijaosapuolten  runsas 

määrä  monimutkaistaa ja  usein  myös  pidentää  neuvotteluja.  Periaatteessa 

viimeaikaisissa  suurissa  keskitetyissä  sopimuksissa  on  lähdetty  lähtökohdasta,  että 

kaikki  keskusjärjestöt  allekirjoittavat  neuvottelutuloksen  ja  sitoutuvat  sen 

noudattamiseen.  Kuitenkin  vuoden  2014  eläkeratkaisussa  Akava  hylkäsi  ratkaisun, 

mutta  siitä  huolimatta  asiaa  koskeva  lainsäädäntö  on  viety  eteenpäin. Jos  uusi 

keskusjärjestö  toteutuu  aiotussa  laajuudessa,  se  tarkoittaa  todennäköisesti  Akavan 

painoarvon vähenemistä keskitetysti sovittavissa asioissa.  

 

Myös  kuvilla  voi  viestiä  ja  vaikuttaa  lukijakuntaan.  Alla  oleva  kantaaottavan  pilakuva 

on  Vakuutusväen  liitto  VvL  ry:n  jäsenlehdestä  vuoden  2015  alusta.  Kuvassa  oleva 

henkivartija kuvaa yhtenäistä ammattiyhdistysliikettä, joka suojelee ovelta kurkistavalta 

EK:n edustajalta. 

 

Kuva 3. Vakuutusväki-lehden pilapiirros  

 

    (Vakuutusväki 1/2015, s.2) 
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5.2.2. Työntekijäryhmien tehtävien samankaltaisuus 

  
Toimihenkilö-käsitteen  määrittely  on  vaikeaa.  Vanha  jako  likaisiin  ruumiillisiin  töihin 

ja  siisteihin  sisätöihin  ei  ole  enää  validi.  Aikaisemmin  käytettiin  yleisesti  termiä 

henkisen  työn  tekijä,  jolla  viitattiin  toimihenkilöihin.  Toimihenkilö  voidaan  määritellä 

monella  tavalla  ja  määrittely  on  myös  muuttunut  ajan  myötä.  Määrittelyn  perusteina 

voidaan käyttää muun muassa koulutusta, työn luonnetta, palkkatasoa ja kulttuuria.  

 

 Kevätsalo  esittää  kolme  lähestymiskulmaa,  joiden  alta  löytyy  vielä  tarkempia 

määrittelyjä.  Yksi  lähestymistapa  on  luokka-asema,  mutta  se  ei  ole  kovin  toimiva. 

Toimihenkilöt  mielletään  usein  keskiluokkaan,  mutta  joukon  heterogeenisyys  tekee 

tästä  vaikeaa.  Keskiluokka-termin  määrittelykin  on  vaikeaa.  Se  voidaan  ymmärtää 

esimerkiksi  palkkatason  mukaan  tai  elämäntapojen,  kuten  harrastusten  ja  muun 

ajankäytön,  mukaan.  Eräs  tapa  luokitella  toimihenkilö-käsite  on  niin  sanotut 

informaatioammatit,  mutta  tässäkin  luokittelussa  on  sama  ongelma  kuin 

luokkamäärittelyssä.  Toimihenkilö  on  myös  termi  virallisissa  tilastoissa,  kuten 

esimerkiksi  Tilastokeskuksen  luokitteluissa.  Tämäkään  luokittelu  ei  ole  täydellinen, 

yhtenä syynä on työelämän ja ammattien jatkuva muuttuminen. (Kevätsalo 1989, s. 9-

22) 

 

Eräs  määritelmä  on  ollut  ay-järjestöpoliittinen,  joka  on  muotoutunut  historian  aikana. 

Esimerkiksi  aikaisemmin  mainitun  nykyisen  STTK:n  laajentumisen taustalla TVK:n 

konkurssin  jälkeen  liittyy  muutakin  kuin  pelkkä  halu muodostaa  selvärajainen 

toimihenkilöliike. STTK:n  lisäksi  sekä  SAK  että  Akava  neuvottelivat  TVK:n 

jäsenliittojen kanssa keskusjärjestön vaihtamisesta (Silvennoinen 2012 s.76-88). 

 

Toimintaympäristön  muutos  näkyy lehtien teksteissä  työntekijöiden,  toimihenkilöiden 

ja  ylempien  toimihenkilöiden  työnkuvien  yhdenmukaistumisena  ja  sitä  kautta  myös 

edunvalvonnan tarpeet koetaan entistä enemmän yhteneviksi. Kirjoituksissa kiinnitetään 

erityisesti huomiota työntekijöiden  ja  toimihenkilöiden  aseman  samankaltaisuuteen. 

Perinteisesti  SAK  on  edustanut  työntekijöitä  ja  STTK  toimihenkilöitä.  Molempien 
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keskusjärjestöjen  jäsenliitoissa  on kuitenkin runsaasti  jäseniä  samanlaisella 

koulutustaustalla ja samoissa työtehtävissä.  

 

Puheenjohtajien  haastatteluissa  työntekijäryhmien  aseman  samankaltaisuus  nousee 

myös selvästi esiin. Argumentaatio on hyvin yhtenevää lehtiaineiston kanssa.  

 

”Hyvin ollaan samaa massaa työnantajan silmissä.” (puheenjohtaja 7) 

 

”Tällä  haetaan  universaaleja  yhteisiä  tarpeita  erilaisissa  työnteon 

muodoissa  toimiville  ihmisille,  on  hölmöä  ajaa  näitä  erikseen.  Erottavat 

tekijät ovat aika pieniä.” (puheenjohtaja 2) 

 

”Työelämän murros ja ammattien muutos ja murros, niin tukee sitä ettei 

kannattaisi pitää erikseen työntekijöiden keskusjärjestöä, toimihenkilöiden 

keskusjärjestöä  ja  akateemisten  keskusjärjestöä.  Työnkuvat  voivat  olla 

itsenäisiä tai epäitsenäisiä riippumatta asemasta”. (puheenjohtaja 4) 

 

Hankkeessa  olevia  liittoja  näyttää  yhdistävän  ajattelu,  että  työtekijöiden  jaottelu  eri 

henkilöstöryhmiin  ei  ole  järkevää  edunvalvonnan  kannalta. Toisaalta  vastakkaisen 

viestin  tuominen  olisi  vahingollista  hankkeella,  jonka  yhtenä  päätarkoituksena  on 

yhdistää  eri  työntekijäryhmien  edunvalvontaa  saman  katon  alle. Todennäköisesti 

kuitenkin  liittojen  kannat  eivät  ole  näin  yhteneväiset  kuin  aineisto  antaa  ymmärtää. 

Varsinkin  SAK:laisessa  ammattiliittokentässä  on  suhtauduttu  historiassa  epäluuloisesti 

työntekijöiden  ja  lähiesimiesten  eli  usein  toimihenkilöiden  kuulumisesta  samaan 

ammattiliittoon.  Esimies-asemassa  olevat  on  katsottu  toimivan  joka  tilanteessa 

työnantajan  edustajana  ja  tämä  aiheuttaa  sitä  kautta  ratkaisemattoman  ristiriidan 

työntekijöiden  välille.    Vuosien  saatossa  ajattelu  on  muuttunut,  mutta  oman 

kokemukseni  mukaan  jäänteitä  tästä  on  vielä  löydettävissä. Akavan  ja  akavalaisten 

liittojen  poisjäänti  perustuu  ainakin  julkituodun  viestin  mukaa  henkilöstöryhmien 

erilaiseen  asemaan  ja  koulutustasoon,  joka  vaatii  eriytynyttä  edunvalvontaa. Tätä 

tukevat  esimerkiksi  Akavan  ja  suurimman  osan  sen  jäsenjärjestöistä  erittäin  nopeat 

linjaukset,  että  ne  eivät  ole  mukana  uudessa  keskusjärjestössä.  Ensimmäinen  tiedote 
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julkaistiin  heti  kun  asia  nousi  esille  marraskuussa  2014  ja  toinen  liittojen  kokousta 

ennen  tammikuussa  2015.  Tiedotteen  mukaan  yksi  keskusjärjestö  ei  pystyisi 

vastaamaan  korkeasti  koulutettujen  edunvalvontahaasteisiin.    (Akava  2014  (2),  Akava 

2015).  

 

Myös  Akavan  julkisen  puolen  neuvottelujärjestö  Juko  on  ottanut  kantaa  uuden 

keskusjärjestön  mahdolliseen syntymiseen.  Tiedotteessa  todetaan  varsin 

yksiselitteisesti,  että  tulevaisuudessa  Jukon  jäsenten  pitää  olla  myös  Akavan  jäseniä. 

(Juko 2015). Tällä hetkellä Jukossa on mukana myös STTK:n jäsenliittoja. Toki kyse on 

myös  valtapelistä  sekä  liittojen  että  keskusjärjestöjen  kesken,  mutta  rajaan  tämän 

tutkimuksestani  ulkopuolelle  selvityksen  ulkopuolella  olevat  liitot  ja  keskusjärjestö 

Akavan.  

  

 

5.2.3. Kustannustehokkuus, päällekkäisyyksien purku, ja resurssien 
kohdentaminen 

  
Tehokkuus -vaatimusta  voidaan  pitää  perinteisenä  strategiaan  liittyvänä  diskurssina, 

joka painottuu erityisesti liiketaloudessa ja nykyään entistä enemmän myös julkisella ja 

kolmannella sektorilla.  

 

Selkeästi aineistoista esiin nouseva perustelu muutokselle on tehokkuus -ajattelu. Usea 

liittovaikuttaja  kokee  nykyisen  kolmen  keskusjärjestön  mallin  olevan  päällekkäinen  ja 

johtavan resurssien hukkaamiseen. Lisäksi tuodaan selkeästi esiin, että uusi malli olisi 

edullisempi  ammattiliitoille  ja  sitä  kautta  jäsenille.  Useassa  kirjoituksessa  ja 

haastattelussa korostettiin, että keskusjärjestön jäsenmaksu ei saa nousta.  

 

”Tää  on  vaan  niinku  järkevää.  On  fiksua,  ettei  tehdä  kolmessa 

organisaatiossa samoja asioita päällekkäin.” (puheenjohtaja 2) 

 

”Sitten  on  vielä  nämä  talouskysymykset,  vaikka  järjestöillä  on  erilaiset 

taseet,  niin  tuskin  siihen  kaatuu.  Jäsenmaksu  pitää  kokea 

oikeudenmukaiseksi ja ettei se ainakaan nouse.” (puheenjohtaja 4) 



63  
  

  
  

 

”Tiettyihin  (keskusjärjestön)  tukitoimintoihin  olisi  enemmän  resursseja. 

Voidaan kyllä jatkaa hyvin tälläkin tavalla.” (puheenjohtaja 5) 

 

Tehokkuuden vaatimisesta ei aineiston pohjalta löydy eri suuntaan meneviä mielipiteitä. 

Kirjoituksissa korostetaan kuitenkin, että taloustilanne ei ole pakottava syy muutoksiin. 

Liitot  kuitenkin  hakevat  tehostamista  toimintaansa ja  yleisesti  laskeva  jäsenmäärä 

ammattiliitoissa antaa  aihetta  tarkastella  myös  taloudellisia  resursseja  entistä 

tarkemmin. 

 

Keskusjärjestöjen  rahoitus  koostuu  pääosin  liittojen  jäsenmaksuista,  lisäksi  rahoitusta 

saadaan pienissä  määrin sijoitustoiminnasta ja  hanke- ja  projektirahoituksesta.  

Palkansaajakeskusjärjestöt  tekevät  toki  jo  nykyäänkin  paljon  yhteistyötä.  Hyvä 

esimerkki tästä on Brysselissä toimiva Finnunionsin toimisto, jonka tehtävänä on EU:n 

toiminnan  seuraaminen  ja  siihen  vaikuttaminen.  Finnunionsin  rahoituksesta 

keskusjärjestöt vastaavat yhdessä ja toimiston johtajan tehtävä kiertää keskusjärjestöjen 

kesken. 

 

 

5.2.4. AY-liikkeen maineen kiillottaminen ja proaktiivinen ote 

 

Teksteissä  korostuu  vaatimus  proaktiivisuudesta.  Proaktiivisuus -termillä 

kansalaisyhteiskunnassa  ja  järjestökentässä  viitataan  tavallisesti 

yhteiskuntakriittisyyteen  ja  tulevaisuudesta  käsin  tavoitteensa  asettavaan  toimintaan. 

Proaktiivisina  liikkeinä  on  pidetty  esimerkiksi  työväenliikettä  viime  vuosisadan  alussa 

(Rasimus 2006, s. 20).  

 

Monet  tekstien  kirjoittajat  pitävät  ammattiyhdistysliikkeen  mainetta  ongelmallisena  ja 

tähän  haetaan  uudesta  keskusjärjestöstä  ratkaisua.  Eräässä lehtikirjoituksessa  on  asiaa 

kuvaava väliotsikko: ”Ei-liikkeestä rakentavaksi liikkeeksi”. Samoin lehdissä käytetään 

termejä ”pölyjen ja hämähäkinseittien pyyhintä”, ”ravistellaan rakenteita ja pöllytetään 

perinteitä”.  Osassa  teksteissä  todetaan  erittäin  suoraan,  että  ammattiyhdistysliike  on 
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nykyään altavastaajana yhteiskunnallisessa keskusteluissa ja sopimustoiminnassa. Uutta 

keskusjärjestöä  lähdetään  rakentamaan  ”puhtaalta  pöydältä”,  joka  sinänsä  on  varsin 

ristiriitaista,  koska  useissa  puheenvuoroissa  nostetaan  esille  ammattiyhdistysliikkeen 

historialliset saavutukset ja niiden vaaliminen. 

 

Puheenjohtajien  haastattelut  tukevat  lehtiaineistoa.  Kaikki  vastaajat  nostivat  jollakin 

tavalla  uusien  ajatusten  tuomisen  ja  nopean  reagointinopeuden  keskeisiksi 

keskusjärjestön tavoitteiksi.  

 

”Keskusjärjestön  pitää  olla  myös  voimakkaampi  ja  räväkämpi 

toimissaan.” (puheenjohtaja 8) 

 

”Kaikista  tärkein  asia  on,  että  uudesta  keskusjärjestöstä  tulee 

keskustelunavaaja,  semmoinen  ay-liikkeen  ajatushautomo. EK  vetää 

keskustelua  ja  ay-liike  tulee  perässä  koko  ajan.  Se  pitäisi  kääntää 

toisinpäin.” (puheenjohtaja 9) 

 

”Tässä ajassa  tarvitaan modernia  päätöksentekoa,  nopeutta  ja 

ketteryyttä.” (puheenjohtaja 5) 

 

Suhtautuminen perinteiden ja nykyisten toimintatapojen säilyttämiseen jakaa kuitenkin 

haastatteluissa puheenjohtajia. Osan mielestä kyseessä on uusi alku puhtaalta pöydältä. 

Toisaalta kaksi puheenjohtajaa totesi selvästi, ettei vanhoista toimivista käytännöistä ja 

perinteistä pidä luopua pelkästään sen takia että halutaan aloittaa puhtaalta pöydältä. 

 

”Tässä haetaan uutta, ei perustu vanhoihin kaavoihin.” (puheenjohtaja 7) 

 

Ay-liikkeen maine mediassa ja suuren yleisön silmissä nousi selvästi esille molemmista 

aineistoista. AY-liike mielletään usein vanhanaikaiseksi ja korporatiiviseksi toimijaksi, 

jonka  toimintatavat  eivät  vastaa  nykypäivän  tarpeita.  Moni  koki 

ammattiyhdistysliikkeen arvojen ja toiminnan olevan kunnossa, mutta liike epäonnistuu 

viestinnässä,  erityisesti  nuorille. Ammattiliittojen  ja  myös  aktiivijäsenten  toiminta  on 
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perustunut  pitkäaikaiseen  sitoutumiseen.  Uudet  toiminnan  muodot,  joissa  toimitaan 

tietyn aikaa tietyn projektin parissa, ovat ammattiyhdistysliikkeessä vielä harvinaisia.  

 

”Meillä  on  tarvetta  osata  viestiä  paremmin.  Me  hävitään 

mediakeskustelussa aika paljon.” (puheenjohtaja 4) 

 
” (Muutos) on niin nopeaa, ihmiset haluaa peukuttaa ja sitoutua hetkeksi, 

miksi pitäisi pystyä sitoutuman pitemmäksi aikaa.” (puheenjohtaja 4) 

 

 

Poliittisen  sitoutumattomuuden  vaatimus  voidaan  nähdä  myös  osana  maineen 

puhdistamista. Osassa  teksteissä  poliittinen  toiminta  ay-liikkeessä  nähtiin 

”vanhakantaisena ja tunkkaisena”, joka leimaa koko liikkeen.  Toisaalta esiin nostettiin 

läheisten  ja  toimivien  suhteiden  säilyttäminen  työväen  järjestöihin  esimerkiksi 

koulutustoiminnassa. Käsittelen  tarkemmin  poliittisuutta  ja  sitoutumattomuuden 

diskurssia kohdassa 5.3.4. 

 

 

5.3. Uuden keskusjärjestön strategiset valinnat 

 

5.3.1. Aluetoiminnan tulevaisuus 

  
Hankkeessa  mukana  olevilla  keskusjärjestöillä  ja  ammattiliitoilla  on  erilaiset 

painotukset aluetoimintaan. SAK:lla on 13 alueellista toimipistettä, joissa työskentelee 

19 henkilöä. SAK:lla on myös noin 110 paikallisjärjestöä, jotka toimivat yhdistyksinä. 

Lisäksi  SAK:lla  on  13  aluetoimikuntaa,  jotka  toimivat  yhteistyöeliminä  SAK:n, 

ammattiliittojen  ja  paikallisjärjestöjen  välillä. STTK:lla  puolestaan  aluetoiminta  on 

luottamushenkilöiden varassa pyörivää toimintaa. STTK:lla on 16 aluetoimikuntaa ja 12 

paikallistoimikuntaa. Ammattiliitoista  isommilla  liitoilla  on  palkattua  henkilökuntaa 

alueilla, henkilöstön  ja  aluetoimistojen  määrässä  on  todella  paljon  vaihtelua liittojen 

välillä. 
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Lehtiaineiston perusteella erityisesti SAK:n jäsenliittojen aktiivit pitivät aluetoiminnan 

säilyttämistä erittäin tärkeänä. Aluetoiminnan tärkeyden nostavat esille kentän aktiivit, 

eivät  liittojen  johto.  Tämä  on  ymmärrettävää,  koska  keskusjärjestön  toiminta  näkyy 

konkreettisesti  alueilla  aluetoiminnan  kautta.  Aluetoiminta  on  ollut  aikaisemminkin 

esillä.  SAK:n  hallitus  teki  vuonna  2011  päätöksen  toimipisteverkoston  supistamisesta 

kolmestatoista seitsemään, mutta edustajakokous ei hyväksynyt tätä (SAK 2012). 

 

Liittopuheenjohtajien haastatteluissa aluetoiminta nousi huomattavasti vähemmän esille 

ja  sitä  ei  pidetty  hankkeen  kriittisenä  tekijänä. Se  nähtiin  tarpeelliseksi,  mutta ei 

nykyisessä  muodossa  ja  volyymissä.  Aluetoiminnan  toteuttamiseen  toivottiin  uusia 

ratkaisuja. Mikä tämä uusi tapa on konkreettisesti, jäi vaille vastausta. 

 

”Aika alkaa olemaan kypsä sille (aluetoiminnalle), että ei ole väliä miten 

järjestetään kunhan se järjestetään.” (puheenjohtaja 2) 

 

”Alueellista  ja  järjestöllistä  toimintaa  pitää  kriittisesti  tarkastella.  Liitot 

voivat  huolehtia  näistä  puolista  paremmin  ja  keskusjärjestön  rooli 

vähenee.” (puheenjohtaja 6) 

 

”Tarvitaanko me näin laajaa alueorganisaatiota?” (puheenjohtaja 8) 

 

Vaikka  puheenjohtajat  eivät  näe  aluetoimintaa  keskusjärjestön  ydintoimintona,  voi 

jäsenistön, etenkin aktiivien, paine vaikuttaa lopulliseen mallin muotoutumiseen. Kuten 

aiemmin  olen  todennut,  uudesta  keskusjärjestöstä  ja  siihen  mukaan  lähtemisestä 

päättävät  liittojen  valtuustot. Yllä  mainittu  esimerkki  SAK:n  edustajakokouksesta 

kertoo, aihe on herkkä. On erittäin harvinaista, että hallituksen pohjaesityksiä muutetaan 

radikaalisti valtuustoissa  ja  liittokokouksissa.  Vahvat  erilaiset  näkemykset antavat 

olettaa,  että  aluetoiminnan  tulevaisuus  nousee todennäköisesti  esille  hankkeen  aikana 

entistä vahvemmin.   
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5.3.2. Liittojen keskinäinen asema uudessa keskusjärjestössä 

 

Teksteissä  on  havaittavissa  jännitettä  eri  kokoisten  ammattiliittojen  välillä.  Pienemmät 

liitot  korostavat,  kuinka  mahdollisessa  uudessa  keskusjärjestössä  pienempien  liittojen 

äänen kuuluminen on tärkeää ja se pitää turvata. Kirjoituksissa vaaditaan, että isot liitot 

eivät voi sanella päätöksiä. 

 

Haastatteluissa nostettiin myös esille uuden keskusjärjestön hallinto. Tällä hetkellä sekä 

SAK:ssa että STTK:ssa kaikkien jäsenliittojen edustajien on ollut mahdollista osallistua 

hallitustyöskentelyyn  ainakin  läsnäolo-oikeudella.  Uuden  keskusjärjestön  hallinnon 

haasteena on luoda hallintomalli, jossa kaikki pääsevät tai ainakin kokevat pääsevänsä 

vaikuttamaan  ja  samalla  liittojen koko  huomioidaan  esimerkiksi  hallituspaikkojen 

määrässä.  Tehtävä  on  haasteellinen,  sillä  teksteissä  on  peräänkuulutettu myös 

ketteryyttä  ja  nopeaa  reagointia.  Toisaalta  kaikki  pienemmät  liitot  eivät  koe  omaa 

pienuuttaan ongelmaksi.  

 

”Jos  me hukkuisimme,  niin  se  olisi  tapahtunut  jo  nyt  (nykyisessä 

keskusjärjestössä).” (puheenjohtaja 5)  

 

Haastatteluissa  useampi  vastaaja  nosti  esille  haasteena  hallinnon  organisoinnin. 

Tehtävää  pidettiin  haastavana,  mutta  kukaan  ei  uskonut  sen  nousevan  hankkeen 

toteutumisen esteeksi. Toki se voi vaikuttaa yksittäisen liiton poisjääntiin tai ainakin sitä 

voi käyttää yhtenä syynä. 

 

”Omien  asemien  turvaaminen  ja  varmistaminen  voi  olla  hyvin 

inhimillinen (syy jäädä pois) järjestöpuolella.” (puheenjohtaja 1) 

 

 Haastatellut  suhtautuivat  hallintoon  varsin  pragmaattiseksi,  mutta  pitivät  sen 

valmistelua  erittäin  tärkeänä. Useampi  vastaaja  pelkäsi  hallinnon  paisumista,  vaikka 

tavoite on pikemminkin keventää sitä. 
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”Kuinka  me  rakennamme  mallin  jossa  kaikilla  on  edustusta  ja 

vaikutusvaltaa ilman että meillä on messuhalli hallituksen kokousta varten 

aina tilattuna.” (Puheenjohtaja 2) 

 

 

5.3.3. Keskusjärjestön ja liittojen välinen työnjako 

  
Liittopuheenjohtajat  nostivat  erityisesti  esille  kansainvälisen  toiminnan  ja 

edunvalvonnan roolin  korostumisen  ammattiyhdistysliikkeen  edunvalvonnassa  ja 

toiminnassa  muutenkin.  Vastaajat  näkivät  tämän  kuuluvan  selvästi  keskusjärjestön 

tehtäviin ja sen painoarvo kasvaa koko ajan. Erityisesti vaikuttamistyö EU:n säädöksiin 

nähtiin  erityisen  tärkeäksi.  Vastaajat  olivat  varsin  yksimielisiä  siitä,  että  liiton  oma 

edunvalvonta  ei  pysty  vastaamaan  laajoihin  työelämää  koskeviin  kansainvälisiin 

kokonaisuuksiin.  Lisäksi  keskusjärjestön  rooli  nähtiin  tärkeäksi  myös  alakohtaisessa 

edunvalvonnassa, vaikka asiantuntemus on yleensä näissä kysymyksissä jäsenliitoissa.  

 

”Se  (edunvalvonta)  on  hirveän  paljon  kansainvälisempää,  etenkin  EU-

taso.  Me  vieläkin  pyöritään  liikaa  Suomessa  ja  ollaan  myöhässä 

vaikuttamassa.” (puheenjohtaja 2) 

 

Aineistojen  mukaan  kansainvälinen  edunvalvonta  on  uuden  keskusjärjestön  yksi 

tärkeimmistä  tehtävistä.  Globalisaatio  on  muuttanut  yritysten  ja  jossain  määrin  myös 

julkisen puolen organisaatioiden toimintaa ja tähän halutaan reagoida. Lehtiaineistossa 

ja  haastatteluissa  ei  juurikaan  puhuttu  kansainvälisistä  toimialakohtaisista 

työntekijäjärjestöistä,  joissa  liitot  toimivat  suoraan.  Niiden  aseman  vahvistuminen  on 

todennäköistä  ja  liittojen  oma  kansainvälinen  edunvalvontatoiminta  ohjautuu 

toimialakohtaisia kanavia pitkin.  
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5.3.4. Poliittisuus ja sitoutumattomuus 

  
Varsinkin  SAK:laisella  ammattiyhdistysliikkeellä  on  ollut  läheiset  suhteet 

vasemmistopuolueisiin  historiallisista  ja  järjestöpoliittisista  syistä. Poliittisella 

toiminnalla  tarkoitetaan  tässä  liittojen  sisällä  tapahtuvaa  toimintaa.  Poliittinen 

vaikuttaminen  puolueisiin voidaan  katsoa  kuuluvan kaikkien  ammattiliittojen  ja 

keskusjärjestöjen  perustoimintaan nykyaikana. Useilla  liitoilla  on  poliittista 

ryhmätoimintaa  omassa  hallinnossaan  ja  esimerkiksi  liittojen  vaaleissa  on 

puoluepoliittiset  listat.  Myös joissakin  STTK:n  ja  Akavan  jäsenliitoissa  on  poliittista 

toimintaa,  varsinkin liittovaaleissa  on  usein  poliittiset  listat suoraan puoluetunnusten 

alla tai  lista  mielletään  jonkin  puolueen yhteislistaksi. STTK  on  sääntöjensä  mukaan 

”toiminnassaan ja suhteissaan poliittisiin puolueisiin nähden itsenäinen ja sitoutumaton” 

(STTK 2009). SAK:n säännöissä ei ole suoraa mainintaa sitoutumattomuudesta, mutta 

ei myöskään poliittisesta sitoutumisesta. (SAK 2006).  

 

STTK:n  jäsenliittojen  puheenjohtajat  korostavat  uuden  keskusjärjestön  poliittista 

sitoutumattomuutta  voimakkaasti lehtikirjoituksissa. Kantaa  ei  perustella  juurikaan 

teksteissä.  Sitoutumattomuuden  korostaminen  voi  liittyä  myös  lähtökohtaan,  jossa 

ollaan  perustamassa  uutta  keskusjärjestöä,  ei  fuusioimassa  kahta  olemassa  olevaa. 

Taustalla  lienee  myös  pelko,  että  suurempi  SAK  ja  sen  jäsenliitot  tuovat  oman 

kulttuurin mukanaan.  

 

Poliittisuus  nousi  selvästi esille  myös  haastatteluissa.  Kaikki  haastatteluihin 

osallistuneet  puheenjohtajat mainitsivat sen  haasteeksi  uuden  keskusjärjestön 

syntymiselle, kuitenkin eri näkökulmista. Haastattelujen ajankohta osui samaan aikaan 

kun  työntekijöiden  keskusjärjestöt  ja  ammattiliitot  pitivät  18.9.  poliittisen 

mielenilmaisun hallituksen esityksiä vastaan. Osa vastaajista näki tapahtumassa selkeitä 

viitteitä  poliittiseen  toimintaan.  Tähän  suhtauduttiin  sekä  positiivisesti  että 

negatiivisesti.  

 

Vain  yksi  haastatelluista  puheenjohtajista näki  poliittisen  toiminnan  voivan 

muodostuvan esteeksi uuden keskusjärjestön perustamiselle.  
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”Valitettavasti  poliittisuus  nostaa  päätään.  Oli  päätetty  että  poliittisesti 

sitoutumaton  järjestö. Sen  piti  olla  mielenilmaisu, mutta  se  näyttäytyi 

lakkona…Se  on  saanut  meidät  pysähtymään  ja  miettimään  onko  tässä 

meillä kulttuuriero. En näe mitään muuta haastetta kuin poliittisuus, tämä 

on tullut esille myös jäsenistöstä viime aikoina. ” (puheenjohtaja 5) 

 

 Monen  vastaajan  mielestä  keskustelu  on  edennyt,  mutta pelisäännöistä  pitää  vielä 

sopia. Toisaalta eräs haastateltava totesi, että poliittisuutta on paisuteltu ja kyseessä on 

paljon ihmisten mielikuvista. 

 

”Poliittisuus  on  kyllä  esillä  (liiton)  vaalien  yhteydessä,  mutta  ei  se  juuri 

arjessa  näy.  Ei  me  mitään  omia kantoja  kysellä  puolueilta.” 

(puheenjohtaja 4) 

 

Kaksi  vastaajaa,  molempien  liitot  kuuluvat  eri  keskusjärjestöihin, totesivat selkeästi 

lähes  identtisillä  vastauksilla,  että  ammattiliiton  pitää  pystyä  toimimaan  yhteistyössä 

Suomen hallituksen kanssa oli siellä mitkä puolueet tahansa.   

 

”Järjestön pitää aina olla hallituksen ystävä. Kun lähdetään eduskuntaan 

värkkäämään,  niin  ei  saa  lähteä  tekemään  pelkkiä  välikysymyksiä 

opposition  kanssa.    Kaikkien  kanssa  pitää  tehdä  yhteistyötä.” 

(puheenjohtaja 5) 

 

”Ammattijärjestö ei voi olla poliittinen oppositio, vaan sen pitää kaikissa 

tilanteissa,  oli  hallituksen  ja  eduskunnan  kokoonpano  mikä  tahansa, 

katsoa  sitä  jäsenen  etua  ja  työelämän  laadun  parantamista  ja 

tämäntyyppistä asiaa.” (puheenjohtaja 4) 

 

Jakolinja suhtautumisesta  politiikkaan noudattelee  hyvin  pitkälti  nykyisten 

keskusjärjestöjen SAK:n ja STTK:n liittojen rajoja. Eräs haastatelluista nosti esille, että 

osalla aiheesta puhujilla menevät sekaisin keskusjärjestön ja liittojen sitoutumattomuus. 
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Kukaan  ei  ole  hänen  mielestään  hankkeessa  vastustanut  vaatimusta  keskusjärjestön 

sitoutumattomuudesta.  Liittojen  päätösvallassa  on  jatkossakin  oma  suhtautuminen 

poliittisiin puolueisiin.   

 

”Itse  järjestö  tulee  olemaan  puoluepoliittisesti  sitoutumaton.  Kuitenkin 

varsinkin  työväenliikettä  lähellä  olevat  tahot  ovat  sitä  mieltä  että 

perinnettä ei saa hukata. Tämä vaatii vielä jumppaa.” (puheenjohtaja 2) 

 

 

5.3.5. Uuden keskusjärjestön ”kohderyhmät” 

  
Teksteissä  nousee  esille,  että  yhtenä  syynä  hankkeelle  on  työntekijöiden 

järjestäytymisasteen lasku. Työ- ja elinkeinoministeriö on tehnyt vuodesta 1989 viiden 

vuoden  välein  selvityksen  järjestäytymisasteesta  Suomessa.  Tilastojen  mukaan 

järjestäytymisaste vuonna 2013 teollisuudessa on 80,8%, julkisilla palvelualoilla 76,3% 

ja yksityisillä palvelualoilla 51,6%. Naiset ovat järjestäytyneet useammin kuin miehet. 

Erityisen  vähäistä  järjestäytyminen  on  nuorilla,  jotka  ovat  lisäksi  entistä  harvemmin 

työttömyyskassojen  jäseninä.  Kokonaisjärjestäytymisaste  on  tilastojen  mukaan 

Suomessa  64,5  %,  kun  se viisi  vuotta  aikaisemmin  tehdyn  selvityksen  perusteella oli 

67,4%. (Ahtiainen 2014, s 30-36).  

 

 Liittojen  rahoitus  ja  ennen  kaikkea  asema  yhteiskunnassa  on tiiviissä  kytköksessä 

jäsenten määrään ja sitä kautta järjestäytymisasteeseen. Sotien jälkeen syntyneiden niin 

sanottujen  suurten  ikäluokkien  ja  sitä  seuranneiden  1950-luvulla  syntyneiden 

työntekijöiden eläköityminen  yhdistettynä  nuorten  kynnykseen  liittyä  liitoihin  on 

erittäin suuri haaste ammattiliitoille.  

 

Useissa teksteissä korostetaan hankkeella haettavan muutosta järjestäytymisen laskuun. 

Pääkohderyhmä on  työelämässä  olevat  työntekijäasemassa  olevat  henkilöt. Erityisenä 

kohderyhmänä nähdään etenkin nuoret, joka toistuu useammassa tekstissä. Teksteissä ei 

kuitenkaan tuoda selvästi esille, mitä uutta nyt suunniteltu muutos toisi nuorille. Lisäksi 

esille  nostetaan  itsensätyöllistäjät,  epäsäännöllisissä  työsuhteissa  olevat,  työttömät ja 
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maahanmuuttajat.  Ammattiliittoja  on  julkisuudessa  syytetty,  että  ne  ajavat  vain 

vakituisessa työsuhteessa olevien jäsenten etuja unohtaen muut.  

 

Haastatteluissa  nousi  selvästi  esille  itsensätyöllistäjien  asema  työelämässä  ja 

keskusjärjestöjen edunvalvonnassa. Itsensätyöllistäjien joukko on erittäin heterogeenistä 

ja  he  toimivat  lukuisilla  eri  aloilla.  Tämän  myötä  voidaan  päätellä,  että  heidän 

edunvalvonta  tulee  koskettamaan  entistä  useampaa  liittoa nyt  ja tulevaisuudessa.  

Työmarkkinoiden  muutos  voidaan  havaita  myös  tilastoista. Ammatinharjoittajien  ja 

freelancereiden määrän nousu on ollut selkeä työmarkkinatrendi koko 2000-luvun ajan. 

Määrän  lisääntyminen  ei  ole  ollut  räjähdysmäistä  vaikka  sellaisen  kuvan  yleisestä 

keskustelusta  helposti  saa.  Määrän  lisääntymisen  lisäksi  myös  ammattiryhmien 

muutokset  ovat  merkittävä  tekijä.  Maatalousyrittäjien  määrä  on  laskenut,  kun  monen 

muun  itsensätyöllistäjäryhmän  koko  on  kasvanut. Freelancerit  ovat  selvästi  muita 

nuorempia,  yli  40  prosenttia  on  alle  35-vuotiaita.  Freelancerit  poikkeavat  myös 

koulutukseltaan  muista  yksinyrittäjistä,  he  ovat  selkeästi  korkeammin  koulutettuja. 

Erityisesti  kasvua  on  tapahtunut  rakennustyöntekijöiden  sekä  toimittajien  ja 

taiteilijoiden ammattiryhmissä. (Pärnänen & Sutela 2014, s.8-13) 

Haastatteluissa  nostettiin  esille itsensätyöllistäjien  asema  niin  sanotulla  harmaalla 

alueella.  Kaksi  vastaajaa  koki,  että  itsensätyöllistäjät  saavat  vain  huonot  puolet 

työntekjä- ja yrittäjäasemasta. Termi pakkoyrittäjyys nousi selvästi esille. Yrittäjyyteen 

kuuluva  vapaus  puuttuu  useasti  ja  työnteko  on  sidottu  yhteen  työnantajaan.  Kuitenkin 

esimerkiksi  freelancereilla  on  rajoitettu  mahdollisuus  päästä  työntekijöille  tarjottavan 

sosiaaliturvan piiriin.   

”Jos saisi toivoa, niin uusien työntekemisien muotojen edunvalvonta tulisi 

vahvemmin esille.” (puheenjohtaja 1) 

 

Ammattiliitoissa  on  selvästi  herätty,  että  tietyt  kohderyhmät,  kuten  nuoret  ja 

itsensätyöllistäjät,  eivät  liity  enää  ammattiliittoihin  samalla  volyymilla  kuin  ennen. 

Nuoret  ovat  kiistatta  kaikkia  ammattiliittoja  kiinnostava  kohderyhmä.  Uudet 

työntekemisen muodot haastavat ammattiliittoja. Osassa liitoissa ne ovat jo arkipäivää, 

toisissa  ne  eivät  ole  edunvalvonnan  kärkenä.  Uuden  keskusjärjestön  strategiassa  tulee 
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todennäköisesti  olemaan  vahva  painotus  itsensätyöllistäjien  ja  freelancereiden  aseman 

parantamiseen,  koska  sen  puuttuminen  rajaisi  suuren  joukon  ammattiliittoja  ja  niiden 

jäseniä edunvalvonnan ulkopuolelle. 

 

 

5.3.6. Kansalaisjärjestö vai asiantuntijaorganisaatio  

 

Ammattiyhdistysliikettä  on  pidetty  perinteisesti  yhteiskunnallisena  kansanliikkeenä. 

Toiminta  koostui aikaisemmin tyypillisesti  erilaisista  joukkovoiman  presentaatioista 

kuten mielenilmauksista ja lakoista. Esimerkiksi Ari Rasimus toteaa, että ”Työväenliike 

on  alusta  asti  ollut  sekä  organisaatioltaan  että  toimintamuotojensa  osalta 

yhteiskunnallinen liike” (Rasimus 2006, s. 65). Aikaisemmin keskusjärjestöllä on ollut 

suuri  rooli  lakoissa  ja  mielenilmauksissa. Esimerkiksi  ammattiliittojen  piti  hakea  lupa 

työtaistelutoimenpiteisiin, kuten lakkoihin, keskusjärjestöltä.  

 

Uusi  keskusjärjestö  nähdään  sekä  lehtikirjoitusten  että  haastattelujen  perusteella 

vahvasti  asiantuntijaorganisaationa.  Molemmissa  painotetaan  keskusjärjestön  roolia 

yhteiskuntavaikuttamisessa  sekä  kansallisella  että  kansainvälisellä  tasolla.  Lisäksi 

selkeästi  nostetaan  esille  keskusjärjestön  liitoille  tarjoamat  asiantuntijapalvelut  eri 

sektoreilla.  Esille  nousseita  yhteiskuntavaikuttamisen  lohkoja ovat  kansainvälisyyden 

lisäksi  muun  muassa  työvoimapolitiikka,  työlainsäädäntö,  sosiaali- ja 

koulutuspolitiikka, verotus, työhyvinvointi ja harmaan talouden torjunta. Asiantuntijuus 

-diskurssi on vahva ja sitä ei kyseenalaisteta. Pikemminkin sen roolia halutaan vahvistaa 

ja siihen ollaan valmiina suuntaamaan lisäresursseja.   

 

Lehtiaineistoissa  ja  haastatteluissa  keskusjärjestön  roolia  kansanliikkeenä  ei  nosteta 

esille.  Tästä  voi  vetää  kaksi  johtopäätöstä.  Kansanliikkeenä  toimiminen  on  niin 

olennainen  osa ammattiyhdistystoimintaa,  ettei  sitä  nähdä  tarpeelliseksi  korottaa. 

Toinen  vaihtoehtoinen  johtopäätös  on,  että  keskusjärjestön  tehtäviin  ei  kuulu  toimia 

kansanliikkeen  veturina,  vaan  kyseessä  on  miltei  puhdas  asiantuntijaorganisaatio. 

Aikaisemmin  esittämäni Foshin  ja  Heeryn pluralistinen  tulkinta  ammattiliittojen  ja 

keskusjärjestöjen  välisistä  suhteista  näyttää  joka  tapauksessa  pitävän  paikkaansa 
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Suomessa.  Liitot  tarvitsevat  keskusjärjestöä  koordinoimaan  asiantuntijavaikuttamista. 

Vaikuttamistyö on siis siirtymässä tai jo siirtynyt kaduilta kabinetteihin.   

 

 

5.3.7. Keskusjärjestön tarjoamat palvelut 

 

Haastattelujen yhteydessä kävi ilmi, että liittojen koko on yksi merkittävä tekijä liiton ja 

keskusjärjestön  suhteeseen.  Pienemmät  liitot  kokevat  tarvitsevansa erilaisia  palveluja 

keskusjärjestöltä  kuin  isot  liitot.  Tämä  ei  tarkoita,  etteikö  isoilla  liitoilla  olisi  tarvetta 

keskusjärjestölle. Suurempien liittojen puheenjohtajat nostivat selvästi voimakkaammin 

esille  kansainvälisen  vaikuttamistoiminnan  tärkeyden. Pienet  liitot  kokivat  tärkeäksi 

toimialakohtaisten verkostojen luomisen.  

 

”Toivon,  että  uuden  keskusjärjestön  alle  tulisi  eri  alojen  verkostoja. 

Synergioita  voisi  syntyä,  aivan  uudenlaisia  kohtaamisia.” (puheenjohtaja 

1)  

 

Puheenjohtajat  näkivät  keskusjärjestön  roolin  edunvalvonnan  lisäksi  myös  palvelujen 

tuottajana.  Keskusjärjestö  voisi  tuottaa  oikeudellisia  palveluja,  joita  liitot  voisivat 

hyödyntää.  Lisäksi  nähtiin  mahdollisuutena,  että  liittojen  käyttämiä  tietojärjestelmien 

yhdenmukaistetaan,  jonka suunnittelussa  ja  tuottamisessa keskusjärjestöllä  voisi  olla 

merkittävä rooli. 

 

”Odotan just niin kuin lakipalveluja, jotka nyt puuttuvat. Ei tarvitse ostaa 

kalliilla ulkoa.” (puheenjohtaja 5) 

 

Varsinkin pienemmät liitot kaipasivat toimialakohtaista yhteistyötä keskusjärjestön alla. 

Tätä  tehdään  jonkin  verran  nykyisissä  keskusjärjestöissä,  mutta  se  ei  kata  kaikkia 

sektoreita ja ryhmien toiminnan taso vaihtelee. Mahdollisia toimialakohtaisia verkostoja 

kaivattiin  lehtien  ja  haastattelujen  perusteella  ainakin  luonnonvara-alalle,  luoville 

aloille,  logistiikkaan,  sosiaali- ja  terveysalalle, finanssialalle  ja  rakentamiseen. 
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Lehtikirjoituksissa  uskottiin  vahvasti,  että  liittojen  välinen  yhteistyö  on  yksi 

ratkaisevista seikoista menestyksekkääseen edunvalvontaan tulevaisuudessa. 
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6. YHTEENVETO JA JATKOTUTKIMUKSEN AIHEET 

  
  
 

6.1. Strategiaprosessi 

 

Uuden  keskusjärjestön  strategiaprosessi  pitää  sisällään  monta  ulottuvuutta.  Liittojen 

omien  asemien  ja  itsenäisyyden  turvaaminen  nousee  selkeästi esille. Hankkeessa 

rakennetaan  strategiaa  organisaatiolle,  jonka  toteutuminen  on  vielä  ainakin  teoriassa 

epävarmaa. Erityisesti  uuteen  keskusjärjestöön  liittyvien  liittojen  määrästä  ei  ole 

varmuutta. Toinen  vaihtoehto  olisi  ollut  pyrkiä  nopeaan  yhdistymiseen,  jossa 

strategiatyötä  olisi  rakennettu  mukaan  lähtevien  liittojen  toimesta. Tätä  mallia  ei 

aineiston perusteella kukaan esittänyt tai edes olisi pohtinut julkisesti. Käsittelemässäni 

hankkeessa rakennetaan mahdollisimman pitkälle viety strategia, jonka perusteella liitot 

tekevät päätökset mukaan lähdöstä. Tilanne pakottaa sietämään epävarmuutta. Toisaalta 

se voidaan nähdä vahvuutena, koska vaikeita päätöksiä ei voida lykätä tulevaisuuteen.  

 

Strategiaprosessissa on valittu selvästi toimintatapa, jossa edetään helpoista ratkaisuista 

kohti  vaikeampia.  Prosessin  yhtenä  kantavana  teemana  on  luottamuksen  rakentaminen 

osapuolten välille. Se näyttäytyy jopa suurempana kuin käytännön strategiset päätökset. 

Strategiaprosessin  selkeitä  haasteita  on  myös  yhteisen  kielen ja  kulttuurin löytäminen. 

Näiltä  osin tutkimuksessani  käsitellyssä  hankkeessa  on  paljon  yhtymäkohtia  Sorsan  ja 

kumppaneiden  tutkimukseen  kuntaorganisaation  strategian  muotoutumisesta  (Sorsa, 

Pälli,  Vaara  &  Peltola  2010). Esimerkiksi  sitoutumattomuudesta  ja  poliittisuudesta 

liittojen  johtohahmot  puhuvat  toistensa  ohi  ja  väärinymmärrysten  riski  on  ilmeinen. 

Sitoutumattomuus  voidaan  jyrkimmässä  tapauksessa  tulkita  kieltäytymiseksi  kaikesta 

politiikkaan  liittyvältä.  Toinen  ääripää  sitoutumattomuudessa  on  se,  ettei  liitolla  ole 

virallista suhdetta puolueeseen, mutta muuten toimii hyvin lähellä sitä ja päätöksenteko 

on  hyvin  yhtenevää. Aineiston  perusteella Suomessa  ei  näitä  ääripäitä  esiinny. 

Strategiaan  on  nostettu  prosessin  aikana  arvoksi  myös  moniarvoisuus (Uusi 

keskusjärjestö -hanke 2015 A). Terminä se pitää sisällään myös sitoutumattomuuden ja 
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poliittisuuden  ja  on  sitä  kautta  mielestäni  parempi  ilmaus ja  antaa  liitoille  tarvittavaa 

liikkumatilaa vaikuttamistyössä. 

 

Liittojen  omat  tavoitteet ja  keskusjärjestön  tavoitteet ovat  joissakin  kohtaa  risteäviä, 

jopa  vastakkaisia. Työntekijäryhmien  yleinen  etu  voi  olla  vastakkainen  tietyn 

ammattiryhmän  edun  kanssa. Myös  liittojen  välillä  on  erilaisia  tavoitteita,  jotka 

synnyttävät  kipukohtia  hankkeeseen. Aineistoista  ei  löydy  konkreettisia  esimerkkejä 

aiheesta,  mutta  oman  toiminnan  korostaminen  tai  esimerkiksi  julkisen  ja  yksityisen 

puolen tietynlaisen vastakkainasettelun esiin nostaminen viittaa tähän. Foshin ja Heeryn 

(Fosh&  Heery  1990) esittämä  poliittisen  taloustieteen  lähestymiskulma  löytyy  myös 

Suomen ammattiyhdistysliikkeestä. 

  
  
6.2. Ulkoiset ja sisäiset muutosvoimat 

 

Aineistojen perusteella voidaan löytää selkeitä ulkoisia ja sisäisiä muutosvoimia, jotka 

ovat  olleet  hankkeen  käynnistämisen  taustalla.  Osittain nämä  muutosvoimat  menevät 

ristiin  ja  niiden  jaotteleminen  on  vaikeaa  ja  tietyssä  mielessä  turhaakin.  Työelämän  ja 

yhteiskunnan muutos megatrendinä ja siihen liittyvät globalisaatio, työtehtävien rajojen 

hämärtyminen  ja  uusien  työn  tekemisen  muotojen  yleistyminen  nousee  selvästi  esille 

aineistoista ja se on kirjattu myös strategialuonnoksiin.  

 

Ulkoisiksi muutosvoimiksi voidaan laskea työnantajajärjestöjen toiminnan muutokset ja 

poliittinen tilanne yhteiskunnassa.  Akavan ja sen jäsenliittojen poisjäänti tuo mukanaan 

uusia jännitteitä, jotka tulevat todennäköisesti näkymään strategian tekoprosessissa.  

 

Sisäiset  muutosvoimat  liittyvät  ammattiyhdistysliikkeen  sisäiseen  rakenteeseen  ja  sen 

kehittämiseen.  Liittojohtajat  kokevat  ammattiyhdistysliikkeen  hajanaisena  ja  hitaasti 

reagoivana  toimijana,  joka  ei  pysty  toimimaan  parhaalla  mahdollisessa  tavalla 

yhteiskunnassa.  Toimintaa  vielä  tärkeämpänä  nähdään  ammattiliittojen  julkisuuskuva 

ulospäin.  Oman  toiminnan  vaikutusten  esiintuonti  koetaan  vaikeaksi  ja  tämä  luo 

vääränlaista  kuvaa  ammattiyhdistysliikkeestä.  Ongelma  voidaankin kiteyttää  liike-
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elämän puolelta lainatulla kuvauksella: tuote on toimiva, mutta myynti ja markkinointi 

ontuu. 

 

 

6.3. Strategiset valinnat 

 

Tutkimukseni  tarkastelujakso  kohdistuu  strategiatyön alkuvaiheisiin  ja  tästä  syystä 

konkreettiset  strategiset  linjaukset  on  valtaosin  tekemättä.  Tämä  toi  toisaalta  vapautta 

haastatteluun  osallistuneille  puheenjohtajille  nostaa  esille  itselle  ja  omalle  liitolle 

tärkeitä  painotuksia,  sama  oli  havaittavissa  myös  lehtiaineistosta.  Jäsentymättömien 

toiveiden  analysointi  toi  kuitenkin  selville  useita painotuksia,  jotka  todennäköisesti 

muodostavat strategian pääsuunnat.   

 

Liittojen  odotukset  keskusjärjestöltä  vaihtelivat  suuresti.  Osalla  liittojohtajista  oli 

selkeät ja konkreettiset tavoitteet, tämä näkyi esimerkiksi kansainvälisen edunvalvonnan 

vahvassa painottamisessa. Osa toiveista oli kuitenkin varsin abstrakteja ja vaativat vielä 

paljon  jatkotyöstämistä.  Aineistot  loivat  minulle  kuvan,  että  liitot  eivät  kaikilta  osaa 

hahmota nykyisten keskusjärjestöjen toimintaa. Tästä johtuen liitot eivät voi hyödyntää 

täysimääräisesti  keskusjärjestön  palveluja omassa  toiminnassaan. Liittojen oma 

asiantuntemus  on  vahvaa,  mutta  edunvalvonnallinen  yhteistyö  liittojen ja 

keskusjärjestöjen  välillä  on pirstaloitunutta  ja  liittojen on  hankala  hahmottaa 

keskusjärjestön  edunvalvonnan  ja  palvelujen kokonaisuutta.  Mielestäni  on  selvää,  että 

keskusjärjestö  ei  voi tarjota  kaikkea  kaikille,  vaan  se  joutuu  tekemään  strategisia 

valintoja  mihin se keskittyy  tulevaisuudessa.  Toisaalta  erilaisten  liittojen  tarpeet  pitää 

huomioida  strategiassa. Sama  ristiriita  voi  löytyä  myös  yksittäisestä  ammattiliitosta 

(Buch  &  Andersen  2015). Uudet  toiminnan  muodot,  esimerkiksi toimialakohtaiset 

verkostot, jotka toimivat keskusjärjestön yhteydessä ja myötävaikutuksella, voisivat olla 

vastaus eriytyneisiin tarpeisiin.  

 

Julkisessa  keskustelussa  on  viime  vuosina  usein  esitetty,  että  laajojen  keskitettyjen 

sopimusten aika on ohi. Jatkossa sopimukset tehdään liittokohtaisesti ja yhä enemmän 

työpaikkatasolla.  Sopimisen  hajauttaminen  vaikuttaa  ammattiliittojen,  mutta  ennen 
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kaikkea keskusjärjestöjen toimintaan. Viimeaikaiset suuret keskitetyt sopimukset kuten 

vuonna  2011  tehty  raamisopimus  ja  vuonna  2013  tehty  työllisyys- ja  kasvusopimus 

viestivät  kuitenkin  toiseen  suuntaan.  Joka  tapauksessa  keskusjärjestöillä  on  paljon 

valtaa.  Tämä  käy  esimerkiksi  ilmi  Milja  Saaren  tutkimuksesta,  jossa  on  eritelty 

eduskunnan  valiokuntakuulemisiin  osallistuneiden  tahoja.  Tutkimuksen  keskiössä  oli 

sukupuoli,  mutta  samasta  tutkimuksesta  käy  selville,  että  keskusjärjestöjen  rooli 

lainsäädäntöön  liittyvässä  asiantuntijatyössä  on  erittäin  merkittävä,  erityisesti 

palkansaajapuolella. (Saari 2012) 

 

Hankkeessa  on  selvä  erilaisten  kulttuurien  yhteentörmäys,  ei  pelkästään  SAK:n  ja 

STTK:n, vaan myös näiden sisällä. Liitoilla on erilaisia näkemyksiä ja strategiaprosessi 

tuo  ne  esille.  Omien  kokemusteni  mukaan  SAK:n  ja  STTK:n  nykyinen  rakenne  ei  ole 

syntynyt  aktiivisesti  liittojen  toimesta,  vaan  keskusjärjestöjen  strategiatyön 

pääasiallisesta  suunnittelusta  on  vastannut  toimiva  johto.  Tietenkin  strategia  ja 

organisaatiomuutokset  on  käsitelty  ja  hyväksytty  hallituksessa.  Yksittäiset  liitot  ovat 

tietenkin tuoneet esiin toivomuksiaan ja tahtotilojaan, mutta näin ratkaisevaa roolia liitot 

eivät  ole  ottaneet  pitkään  aikaan. Voidaankin  esittää väite,  että esimerkiksi SAK  olisi 

erilainen organisaatioltaan  ja  painopisteiltään jos  sitä  alettaisiin  perustaa  nyt  olemassa 

olevien jäsenliittojen vetämänä hankkeena. Aineistojen ja omien havaintojen perusteella 

olen päätynyt hypoteesiin,  että  liitot  muodostavat  heimoja,  joilla  on  kulttuurillinen  ja 

historiallinen todellisuus.  

 
Työni  otsikko,  ”Juna,  josta  ei  voi  jäädä  pois”,  on  sitaatti  yhden  liittopuheenjohtajan 

kolumnista.  Mielestäni  se  kuvaa  hyvin  suurimman  osan  liittojen  suhtautumista  nyt 

meneillään  olevaan  selvityshankkeeseen.  Selvitys  nähdään  ainutkertaisena 

mahdollisuutena,  johon  panostetaan  tosissaan.  Samalla  se  minusta  kertoo 

ammattiyhdistysliikkeen  nykytilasta  ja  vastaa  hyvin  aiemmin  esittelemäni 

elinkaarimallia,  jossa  ammattiyhdistysliike  on  valinnan  edessä (Ilmonen&Kevätsalo 

1995,  s.  100-105).  Nykytilan  jatkaminen  ilman  suuria  muutoksia  voisi  johtaa  hitaan 

näivettymisen  tielle.  Liittojohtajat  ovat  tämän  tiedostaneet  ja  tekevät  töitä  muutoksen 

aikaansaamiselle. Erilaisten tavoitteiden yhteensovittaminen on mielestäni mahdollista, 

mutta  se  vaatii  myös  joustamista  omista  reunaehdoista.  Maguiren  ja  Hardyn 

tutkimuksessa (Maguire & Hardy 2005). esitetty jako mestareihin ja skeptikkoihin sopii 
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myös  uuden  keskusjärjestön  rakentamiseen.  Liittojohtajien  pitää  pystyä  ymmärtämään 

muiden  liittojen  ajatusmaailmaa  ja  vaikuttamaan  omaan  yhteisöönsä,  jotta  toimiva 

yhteistyöstrategia  syntyisi. Uusi keskusjärjestö  nähdään muutoksen kärkenä,  jonka 

samalla  toivotaan  muuttavan  myös  liittojen  toimintaa.  On  mielenkiintoista  nähdä, 

johtaako  hanke  uuteen  keskusjärjestöön  ja  suurempaan  muutokseen 

ammattiyhdistysliikkeessä.  Jos  hanke  kaatuu,  onko  liitoilla  ja  nykyisillä 

keskusjärjestöillä tahtoa ja osaamista omin voimin kääntää kurssia vai tapahtuuko jako 

menestyviin  ja  häviäjiin  ammattiliittojen  kesken?  Nämä  asiat  selviävät  vasta  vuosien 

päästä.   

  
  
  
6.4. Mitä lehdissä ja haastatteluissa ei sanottu 

 

Kirjoituksissa  ja  haastatteluissa  ei  juurikaan  nostettu  esille  liittojen  välisiä 

sopimusriitoja,  jotka  koskevat  mitä  työehtosopimusta  tietyllä  työpaikalla  noudatetaan. 

Sopimusrajariidat  ovat  vaikeita  sekä  liitoille  että  keskusjärjestöille.  Aikaisemmin 

keskusjärjestöillä  oli  vahvempi  rooli  riitojen ratkaisijana,  mutta  oman  käsitykseni 

mukaan  nykyään  keskusjärjestöt  ovat  sivussa  näistä  asioista  ja  niiden  tehtävä  on 

korkeintaan  tarjota  jonkinlaista  välitysapua  riidan  ratkaisemiseksi. Joissakin 

lehtikirjoituksissa nousi kuitenkin esille, että keskusjärjestöllä voisi olla vahvempi rooli 

sovittelijoina ja ongelmien ratkaisemisessa. 

Aineistoista  ei  käy  selville,  kuinka  liittojen  ja  nykyisten  keskusjärjestöjen  työntekijät 

suhtautuvat hankkeeseen. Tämä ei toki ollut tutkimuksen pääkohteena, mutta odotin sen 

nousevan  esille  jossain  määrin.  Brown  ja  Humbreys  päätyvät  omassa  collegejen 

yhdistymistä  käsitelleessä  tutkimuksessaan  johtopäätökseen,  että  asenteiden 

muuttaminen  on  muutoksen  onnistumisen  kannalta  tärkeintä,  ei  niinkään  taloudelliset 

seikat.  Ylimmän  johdon  näkemykset  strategian  onnistumisesta  saattavat  erota 

huomattavasti  keskijohdon  ja  työntekijöiden  kokemasta  (Brown  &  Humbreys  2003). 

Tämä  olisi  mielestäni  tärkeä  huomioida  strategian  jatkotyössä,  jotta  henkilöstön 

sitoutuminen mahdollisesti tapahtuvaan muutokseen onnistuisi. 
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Nykyisten  keskusjärjestöjen yhteistyö  on  monimutkainen  rakennelma, joka  voi 

näyttäytyä  ulkopuoliselle  sekavana kokonaisuutena. Hyviä  esimerkkejä  tästä  on 

esimerkiksi  Akavan  julkisen  puolen  neuvottelujärjestön  Jukon  toiminta,  jossa on 

mukana  STTK:n  jäsenliittoja.  Toinen  esimerkki  on  koulutusorganisaatiot. 

Ammattiliitoilla on vahvaa koulutustoimintaa. Ne hallinnoivat useampaa kansanopistoa, 

jotka  tarjoavat  luottamusmies- ja  työsuojelukoulutusta,  koulutusta  yhdistysten 

luottamushenkilöille ja ammatillista koulutusta jäsenilleen. SAK ja usea sen jäsenliitto 

hallinnoivat  Kiljavan  opistoa  Nurmijärvellä.  STTK:lla  ja  Akavalla  on  yhteinen 

opintokeskus  TJS,  joka  omalta  osaltaan  saattaa  mutkistaa  koulutuksen  järjestämistä 

tulevaisuudessa.  Hankkeessa  on  nähtävästi  otettu  selkeä  linja,  että  esimerkiksi 

koulutukseen  liittyvät  asiat  ratkaistaan  myöhemmin.  Lokakuussa 2015  aloitti  useampi 

alakohtainen  sisältötyöryhmä. Perustettavat  työryhmät  ovat  sääntö- ja 

hallintomalliryhmä,  työmarkkinaedunvalvonnan ja  yhteiskuntavaikuttamisen  ryhmä, 

kansainvälistä toimintaa ja EU-vaikuttamista pohtiva työryhmä, koulutus-, työvoima- ja 

elinkeinopolitiikan  ryhmä  sekä  järjestöllistä  toimintaa  pohtiva  työryhmä. 

Koulutuspolitiikka  on  siis  osana  yhden  työryhmän  tehtäväksiantoa,  mutta  se  voidaan 

katsoa  tarkoittavan  myös  pelkästään  julkista  koulutusjärjestelmää  kuten  ammatillista 

koulutusta,  korkea-asteen koulutusta  ja  aikuiskoulutusta,  ei  niinkään  vapaan 

sivistystyön puitteissa tapahtuvaa ammattiyhdistyskoulutusta. 

 

 

6.5. Jatkotutkimuksen aiheita 

 

Oma  tarkasteluni  rajoittui  ajallisesti  strategiatyön  ensimmäiselle  vuodelle.  Uuden 

keskusjärjestön  perustamisesta  on  tarkoitus  päättää  kesällä  2016  ja  myönteisen 

päätöksen  myötä  toiminta  alkaisi  vuoden  2017  alussa. Strategiatyön  suurten  linjojen 

pitää  olla  valmiina  kesällä  2016  mennessä,  mutta  työ  jatkuu  siitäkin  eteenpäin. 

Strategiaprosessin  esiintuomista  liittolehdissä  olisi  hedelmällistä  tarkastella  vielä 

pidemmällä  aikajänteellä  kuin  minulla  käytössä  ollut  yhdeksän  kuukautta.  Seurantaa 

voisi  ulottaa  esimerkiksi  aina  vuoden  2017  loppuun,  jolloin  strategiaa  toteutetaan  jo 

käytännössä, olettaen tietenkin että uusi keskusjärjestö perustetaan.  
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Analyysissäni  strategiset  tavoitteet  ovat  vielä  varsin  abstrakteja  ja  niiden  käytännön 

toteuttamisen tapoihin paneudutaan varsin vähän. Olisi mielekästä tarkastella miten nyt 

esille  nostetut  strategian  kärjet  realisoituvat mahdollisen uuden  keskusjärjestön 

käytännön toiminnassa esimerkiksi kahden vuoden jälkeen perustamisesta.  

 

Liittojen oma strategiatyö jäi varsin vähälle käsittelylle, koska se ei noussut aineistoista 

kovin  vahvasti  esille.  Keskusjärjestön  ja  liittojen  strategian  yhteensovittamisen 

problematiikkaa  olisi  mielekästä  tutkia  lisää,  koska  se  auttaa  tunnistamaan 

ammattiyhdistysliikkeen  sisällä  olevia  kipukohtia  ja  kehittämään  sitä  kautta  toiminnan 

laatua ja parantamaan paljon peräänkuulutettua ammattiyhdistysliikkeen yhtenäisyyttä.  

 

Työssäni  ei  tarkastelu  kuin  ohimennen  kentällä  toimivien  aktiivien  ja  rivijäsenien 

näkemyksiä  uudesta keskusjärjestöstä.  Strategia  käytäntönä –tutkimussuuntaus 

peräänkuuluttaa kuitenkin laajempien sidosryhmien tarkastelua osana strategiaprosessia. 

Myös nykyisten keskusjärjestöjen henkilökunnan näkemysten ja kokemusten tutkiminen 

olisi mielenkiintoista, onhan kyseessä suuri erilaisten kulttuurien yhteensovittaminen ja 

uusien  toimintatapojen  rakentaminen.  Uusi  keskusjärjestö  syntyessään  toimisi  laajasti 

eri yhteiskunnan sektoreilla ja olisi merkittävä toimija. Eri sidosryhmien suhtautuminen 

uuteen toimijaan olisi mielekäs tarkastelunkohde jatkossa. Sidosryhmiin voidaan laskea 

esimerkiksi  Akava  ja  sen  jäsenliitot,  työnantajajärjestöt,  poliitikot  ja johtavat 

virkamiehet.  
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Liite 1: Aineistona käytetyt ammattiliittojen jäsenlehdet 

 

Agrologien liitto ry: Agrologi-lehti 4/2014-2/2015. Ilmestyy neljä kertaa vuodessa. 

 

Ammattiliitto Nousu ry: Nousu 4/2014-2/2015. Ilmestyy neljä kertaa vuodessa. 

 

Ammattiliitto Pro ry: Ammatissa Pro 6/2014-3/2015. Ilmestyy kuusi kertaa vuodessa. 

 

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry: AKT-lehti 12/2014-8/2015. Ilmestyy 12 

kertaa vuodessa. 

 

Erityisalojen  toimihenkilöliitto  Erto  ry: Toimi  4/2014-2/2015.  Ilmestyy  neljä kertaa 

vuodessa. 

 

Ilmailualan unioni IAU ry: Unioni 4/2014-2/2015. Ilmestyy neljä kertaa vuodessa. 

 

Insinööriliitto IL ry: Insinööri 8/2014-5/2015. Ilmestyy kahdeksan kertaa vuodessa.  

 

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry: Motiivi 13/2014-8/2015. Ilmestyy 13 kertaa 

vuodessa. 

 

Julkisten  ja  yksityisalojen  toimihenkilöliitto  Jyty  ry:  Jyty-lehti  12/2014-9/2015. 

Ilmestyy 12 kertaa vuodessa 

 

Kaupanalan esimiesliitto KEY ry: Palveluesimies 4/2014-2/2015, ilmestyy neljä kertaa 

vuodessa. 

 

Kirkon alat ry: Kirkon töissä 4/2014-2/2015. Ilmestyy neljä kertaa vuodessa. 
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Liiketalouden  Liitto  LTA  ry:  Liiketalous  4/2014-2/2015.  Ilmestyy  neljä  kertaa 

vuodessa. 

 

Metallityöväen liitto ry: Ahjo 16/2014-10/2015. Ilmestyy 16 kertaa vuodessa.  

 

METO – Metsäalan  asiantuntijat  ry:  Metsätalous  7/2014-4/2015.  Ilmestyy  seitsemän 

kertaa vuodessa. 

 

Suomen Muusikkojen liitto ry: Muusikko 12/2014-8/2015. Ilmestyy 12 kertaa vuodessa. 

 

Meijerialan  Ammattilaiset  MVL  ry:  Maitotalous  5/2014-3/2015.  Ilmestyy  viisi  kertaa 

vuodessa. (tarkista onko lehdet luettu) 

 

Palkansaajajärjestö Pardia ry: PardiaNyt 4/2014-2/2015. Ilmestyy neljä kertaa vuodessa. 

 

Palvelualojen  ammattiliitto  PAM  ry:  PAM-lehti  15/2014-9/2015.  Ilmestyy  15  kertaa 

vuodessa. 

 

Paperiliitto ry: Paperiliitto-lehti 10/2014-6/2015. Ilmestyy 10 kertaa vuodessa. 

 

Posti- ja  logistiikka-alan  unioni  PAU  ry:  Reitti  10/2014-6/2015.  Ilmestyy  10  kertaa 

vuodessa. 

 

Puuliitto ry: Särmä 15/2014-9/2015. Ilmestyy 15 kertaa vuodessa. 

 

Rakennusliitto ry: Rakentaja 12/2014-7/2015. Ilmestyy 12 kertaa vuodessa. 

 

Rakennusinsinöörit  ja –arkkitehdit  RIA  ry:  RIA  5/2014-3/2015.  Ilmestyy  viisi  kertaa 

vuodessa.  

 

Rautatievirkamiesliitto  ry  (RVL):  Rautatievirkamies  4/2014-2/2015.  Ilmestyy  neljä 

kertaa vuodessa.  
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Suomen Elintarviketyöläisten liitto SEL ry: Elintae 11/2014-7/2015. Ilmestyy 11 kertaa 

vuodessa. 

 

Suomen Journalistiliitto ry: Journalisti 15/2014-9/2015. Ilmestyy 15 kertaa vuodessa. 

 

Suomen  Konepäällystöliitto  ry:  Voima&Käyttö  12/2014-6/2015.  Ilmestyy  12  kertaa 

vuodessa. 

 

Suomen  Laivanpäällystöliitto  ry:  Suomen  Merenkulku  6/2014-3/2015.  Ilmestyy  kuusi 

kertaa vuodessa. 

 

Suomen  lähi- ja  perushoitajaliitto  SuPer  ry:  SuPer-lehti  12/2014-8/2015.  Ilmestyy  12 

kertaa vuodessa. 

 

Suomen Merimies-Unioni SMU ry: Merimies-Sjömannen 5/2014-2/2015. Ilmestyy viisi 

kertaa vuodessa. 

 

Suomen  Näyttelijäliitto  ry:  Ämyri-Taltratten  4/2014-2/2015.  Ilmestyy  neljä  kertaa 

vuodessa. 

 

Suomen  Palomiesliitto  SPAL  ry:  Pelastusalan  ammattilainen  6/2014-3/2015.  Ilmestyy 

seitsemän kertaa vuodessa. 

 

Sähköalojen ammattiliitto ry: Vasama 10/2014-6/2015. Ilmestyy 10 kertaa vuodessa. 

 

Säveltäjät ja sanoittajat Elvis ry: Selvis 4/2014-2/2015. Ilmestyy neljä kertaa vuodessa. 

 

TEAM  Teollisuusalojen  ammattiliitto  ry:  Intiim  13/2014-8/2015.  Ilmestyy  14  kertaa 

vuodessa. 

 

Tehy ry: Tehy-lehti 16/2014-10/2015. Ilmestyy 16 kertaa vuodessa. 
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Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto (TEME) ry: Meteli 4/2014-2/2015. Ilmestyy neljä 

kertaa vuodessa.  

 

Veturimiesten  liitto  (VML)  ry:  Veturimies  4/2014-2/2015.  Ilmestyy  neljä  kertaa 

vuodessa. 

 

Vakuutusväen  liitto  VvL  ry:  Vakuutusväki  6/2014-3/2015.  Ilmestyy  kuusi  kertaa 

vuodessa.  
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Liite 2: Haastattelurunko 

 

1.Keskusjärjestön  perustamisen  syyt:  Miksi  uusi  keskusjärjestö  on  tärkeä,  mitä  sillä 

haetaan? 

 

2.Prosessin haasteet: Mitkä on uuden keskusjärjestön suurimmat haasteet? 

 

3.Tulevaisuuden  tahtotila  ja  muutos:  Miten  uusi  keskusjärjestö  eroaa  nykyisistä 

toiminnaltaan  5  vuoden  kuluttua  (painotukset  toiminnassa,  uudet  toiminnot, 

luovutaanko jostain)? 

 

4.Liittojen  ja  keskusjärjestöjen  välinen  työnjako:  Vaikuttaako  uusi  keskusjärjestö 

liitonne toimintaan, 5 vuoden päästä? 
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Liite 3: Saatekirje haastateltaville 

Haastattelupyyntö uutta keskusjärjestöä koskevaan tutkimukseen 

 

Arvoisa liittopuheenjohtaja,  

Teen  pro  gradu-työtä  Lapin  yliopiston  yhteiskuntatieteelliseen  tiedekuntaan  uuden 

palkansaajakeskusjärjestön strategiaan liittyen.  

 

Uuden  keskusjärjestöhankkeen  strategiatyö  on  hyvässä  vauhdissa.  Oman  tutkimukseni 

on  tarkoitus  selvittää  liittojen  odotuksia  ja  strategisia  painotuksia  sekä  selvittää 

mahdollisen  uuden  keskusjärjestön  vaikutuksia  liittojen  toimintaan.  Aineistona  käytän 

liittojen  jäsenlehtien  kirjoituksia  ja  10-12  puheenjohtajan  haastatteluja,  jotka  edustavat 

kattavasti  hankkeessa  mukana  olevia  liittoja.  Toivon  tutkimukseni  tukevan  hankkeen 

strategiatyötä  ja sen  seuraavia  vaiheita.  Teen  yhteistyötä  hankkeen  ohjausryhmän  ja 

projektipäällikkö  Juha  Heikkalan kanssa.  Tutkimuksen  tuloksia  esitellään  hankkeen 

ohjausryhmälle syksyn 2015 aikana ja aineistoja voidaan hyödyntää myös alakohtaisten 

ryhmien työskentelyssä. Tarkemman ja laajemman analyysin teen loppuvuoden aikana.  

 

 

Toivoisin, että voisitte osallistua lyhyeen puhelinhaastatteluun, jonka ajankohta sovitaan 

tarkemmin.  Haastattelut  olisi  tarkoitus  toteuttaa  syyskuun  alkupuolella.  Haastattelun 

kesto  on  noin  10-20 minuuttia.  Voitte  itse  ehdottaa  sopivaa  aikaa.  Haastattelut  on 

tarkoitus nauhoittaa, jotta haastattelu saataisiin taltioitua mahdollisimman autenttisena. 

Puran  ja  muokkaan  vastaukset  niin,  ettei  julkaistavasta  aineistosta  voi  päätellä 

yksittäistä  vastaajaa  tai  ammattiliittoa.  Haastattelussa  tulen  kysymään  teiltä 

näkemyksiänne  uudesta  keskusjärjestöstä  ja  sen  vaikutuksista  ay-kenttään.  Erityisesti 

tulen kysymään vaikuttaako mahdollinen uusi keskusjärjestö oman liittonne toimintaan 

5 vuoden aikajänteellä.  

 

Annan mielelläni lisätietoa tutkimuksestani ja haastatteluista. 

 

Kunnioittavasti 

Mikko Heinikoski 
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Liite 4: Haastatellut puheenjohtajat 

 

Aho Hanne, Suomen Journalistiliitto ry 

 

Eloranta Jarkko, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry 

 

Halme Liisa, Vakuutusväen Liitto VvL ry 

 

Nystrand Håkan, METO - Metsäalan Asiantuntijat ry 

  

Porokari Pertti, Insinööriliitto ry 

 

Puura Heli, TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry 

 

Selin Ann, Palvelualojen ammattiliitto PAM ry 

 

Vesivalo Rauno, Tehy ry  

 

Vänttinen Ahti, Suomen Muusikkojen Liitto ry 

  


