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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyön tarve juontaa juurensa ammattiliittojen nykypäivän ongelmasta, 

joka on se, että liittojen jäsenistö on ikääntyvää ja nuorten jäsenten saaminen 

on hankalaa. Lähtökohtana pidämme opinnäytetyössämme sitä, että nuoret 

ovat etääntyneet ammattiliitoista, mutta heissä on silti potentiaalia olla aktiivi-

sina jäseninä liitoissa. Taustalla tässä on se, että ammattiliittojen keski-iän 

nousu on saanut aikaan sen, että nuorten elämäntilanteita ja mahdollisia liitty-

miseen motivoivia tekijöitä ei ymmärretä eikä löydetä, mikä on johtanut nuor-

ten jäsenten saamisen hankaloitumiseen. 

 

Opinnäytetyömme tavoitteena on löytää keinoja, jotka aktivoivat nuoria kiin-

nostumaan ammattiliitoista ja täten saada liitoille lisää tietoa siitä, miten saada 

nuoria jäseniä liittoon. 

 

Teemme opinnäytetyömme Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry:lle, 

jonka työelämänkumppanina toimii alueasiamies Maija Kuittinen Kouvolan toi-

mipisteeltä. Tarkoituksenamme on tutkia ammattiliittojen toimintaa, nuorten 

mahdollisia motiiveja liittoon kuulumisen kannalta ja näin löytää keinoja, joilla 

saadaan ammattiliitot olemaan houkuttelevampia nuorten näkökulmasta sekä 

saada täten liitoille enemmän aktiivisia nuoria jäseniä. Olemme jakaneet pää-

vastuualueet opinnäytetyöstä siten, että Juha-Pekka Tuominen vastaa lu-

vuista 1-3 ja Nicole Mesiäinen luvuista 4-6, pohdintaan luvussa 7 pereh-

dymme yhdessä.  

 

Tutkimuksen keskeisinä menetelminä ovat toisella ja kolmannella asteella 

opiskeleville nuorille suunnatut erilaiset yksilöhaastattelut ja kyselyt, joita ovat 

nettikysely ja ryhmäkyselyt. Tavoitteenamme kyselyillä on saada nuorilta ylei-

nen mielipide ammattiliitoista ja siitä, miten nuoret kokevat ammattiliitot. Yksi-

löhaastatteluilla päämääränämme on ottaa kohderyhmästä syventävää tietoa 

aiheen suhteen. 

 

Opinnäytetyömme linkittyy yhteisöpedagogiopintoihimme, sillä liitot kuuluvat 

kolmanteen sektoriin, joka on yksi yhteisöpedagogien mahdollisista työken-

tistä. 
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2 NUORET OPISKELUMAAILMASSA 

2.1 Nuorten kouluttautuminen 

Opinnäytetyömme kohderyhmänä ovat suomalaiset nuoret. Nuorisolaki mää-

rittelee nuoret alle 29-vuotiaiksi (Nuorisolaki 3. § 1. mom.), mutta rajaamme 

opinnäytetyössämme nuoret koskemaan toisen ja kolmannen asteen opiskeli-

joita, koska opinnäytetyömme tilaaja Jyty ry haluaa nimenomaan opiskelijoita 

liittoonsa jäseniksi. Tästä syystä rajaamme myös opinnäytetyössämme käytet-

tävästä termistä ”nuoret” pois henkilöt, jotka ovat työelämässä tällä hetkellä tai 

ovat työelämän ulkopuolella eivätkä opiskele. Lisäksi haastattelimme ja suori-

timme kyselyitä vain Mikkelin alueella opiskeleville toisen ja kolmannen asteen 

nuorille, joten aineistomme pohjautuu heidän näkemyksiinsä ammattiliitoista. 

 

Suomen perustuslaki määrittää jokaiselle suomalaiselle oikeuden maksutto-

maan perusopetukseen. Lain mukaan jokaisella tulee olla yhtäläinen, julkisen 

vallan lailla turvaama mahdollisuus saada ”kykyjensä ja erityisten tarpeidensa 

mukaisesti myös muuta kuin perusopetusta sekä kehittää itseään varattomuu-

den sitä estämättä.” (Perustuslaki 16. § 1. - 2. mom.) 

 

Oppilailla on myös oppivelvollisuus, joka alkaa siitä vuodesta, kun lapsi täyttää 

seitsemän vuotta ja päättyy viimeistään 10 vuotta tästä tai kun perusopetuk-

sen oppimäärä on suoritettu. Opetukseen osallistuvalla oppilaalla on siis oi-

keus saada työpäivinä opetusta, koulunkäynnin tukea ja oppilaanohjausta, 

jotka ovat opetussuunnitelman mukaisia. (Perusopetuslaki 25. § 1. mom.)  

 

 

Nuorten toisen asteen kouluttautuminen, eli peruskoulun jälkeen suoritettava 

kouluttautuminen, on normaalia, sillä lähes jokainen nuori jatkaa peruskoulun 

jälkeen opiskelua joko lukiossa tai ammattikoulussa. Lukio- ja ammattikoulu-

maailmat kuitenkin eroavat hieman toisistaan, sillä lukiossa opintojaan jatka-

vat saavat yleissivistyksen lisäksi tietoa jatko-opintoihin yliopistossa tai am-

mattikorkeakoulussa. Mahdollisten jatko-opintojen profiloituessa lukiossa opis-

kelija voi myös vaikuttaa opintoihinsa valitsemalla erilaisia kursseja, jotka tu-

kevat mahdollista tulevaa opiskelualaa. Tämän lisäksi, mikäli opiskelija haluaa 
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saada hakukelpoisuuden yliopistoon, tulee hänen suorittaa ylioppilastutkinto 

lukion lopussa. (Opintopolku 2018.) 

 

Toinen toisen asteen tutkinto on ammatillinen tutkinto, joka voi tarkoittaa am-

matillista perustutkintoa, ammattitutkintoa tai erikoisammattitutkintoa. Ammatil-

linen tutkinto on yleensä joko kolmen tai neljän vuoden pituinen tutkinto, jonka 

suorittamalla opiskelija osoittaa laaja-alaisia perusvalmiuksia ja ammattitaitoa 

kohdentamalleen työelämän osalle. Ammatillinen koulutus tarjoaa myös jatko-

opintoihin tarpeellista tietoa ja mahdollisesti myös tietoa yrittäjyydestä. (Opin-

topolku 2018.) 

 

Korkeakoulut voidaan jakaa Suomessa kahteen osaan: ammattikorkeakoului-

hin ja yliopistoihin. Ammattikorkeakouluissa opiskelija voi suorittaa joko am-

mattikorkeakoulututkinnon tai ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon, kunhan 

on aikaisemmin suorittanut korkeakoulututkinnon sekä hankkinut kolmen vuo-

den työkokemuksen. Ammattikorkeakoulut eroavat myös sikäli yliopistoista, 

että niissä opetus on käytännönläheisempää ja koulumaisempaa. (Opinto-

polku 2018.) 

 

Yliopistossa voi suorittaa joko alemman, eli kandidaatin, tai ylemmän, eli mais-

terin, tutkinnot. Vaatimuksena alempaan tutkintoon on ylioppilastodistus ja 

maisterin tutkintoon on alempi korkeakoulututkinto. Yliopistoissa tieteellinen tai 

taiteellinen tutkimus toimii opetuksen lähtökohtana ja yliopistokoulutuksista 

puhuttaessa koulutukset yhdistetään yleensä yhdeksi kokonaisuudeksi. (Opin-

topolku 2018.) 

 

Tilastokeskuksen vuonna 2013 tekemän tutkimuksen mukaan 15 vuotta täyt-

täneestä väestöstä perusasteen jälkeisen tutkinnon omaa 69,4 prosenttia vä-

estöstä. Tästä kouluttautuneesta väestöstä suurin osa, 40,1 prosenttia kaikista 

15 vuotta täyttäneistä, oli opiskellut itsensä keskiasteelle. Korkea-asteelle, 

alemmalle ja ylemmälle korkeakouluasteelle tai tutkijakoulutusasteelle itsensä 

oli opiskellut 29,3 prosenttia väestöstä. (Tilastokeskus 2013.) 

 

Oppineisuus vaikuttaa toisaalta hieman valoisammalta, kun katsotaan Suo-

messa syntyneiden ja asuvien 25-vuotta täyttäneiden henkilöiden toisen as-
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teen suorittamisprosentteja. Siinä, missä 1960-luvulla syntyneistä ylioppilas-

tutkinnon tai ammatillisen tutkinnon omasi hieman yli 80 prosenttia edellä mai-

nitut kriteerit täyttävästä väestöstä, niin 1980-luvun loppupuolella syntyneillä 

kyseinen osuus oli lähes 90 prosenttia. (Tilastokeskus 2017.) Tämä näyttää 

toteen sen, miten Suomen väestön kouluttautuminen on lisääntynyt peruskou-

lun jälkeen. Ammattiliitot hyötyvät tästä siten, että mikäli opiskelija liittyy liit-

toon, saa liitto itselleen uuden jäsenen myötä lisättyä jäsenmääräänsä. Opis-

kelijajäsenyys liitoissa on myös halvempaa kuin normaalijäsenyys, sillä jäse-

nenä oleva opiskelija on vapautettu maksuista, jos ei saa palkkaa tai työttö-

myyskassan maksamaa etuutta. (Palvelualojen ammattiliitto 2018.) Opiskeli-

jan mahdollinen kuukausimaksu ammattiliitolle saattaa olla myös pienempi, 

kuin työssäkäyvällä jäsenellä, kuten esimerkiksi Jyty-liitolla on. (Poutanen 

2018.) 

 

 

2.2 Nuorten järjestäytyminen 

Aapo Parviaisen kirjoittamassa artikkelissa kerrotaan, että työssäkäyvistä alle 

25-vuotiaista vain hieman alle puolet kuuluvat ammattiliittoihin. Toisaalta, mitä 

vanhempaa ikäluokkaa tarkastellaan, sitä enemmän liittoon kuuluvia on. 25–

34-vuotiaista melkein 60 prosenttia kuuluu ammattiliittoon ja 50-60 –vuotiaista 

työssäkäyvistä melkein 80 prosenttia on jäsenenä liitossa. (Parviainen 2016.) 

 

 

Kuva 1. Työssäkäyvät, jotka eivät kuulu ammattiliittoon, % (Parviainen 2016) 
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Kyselyn johtopäätöksenä on, että nuoret ja ammattiliitot eivät kohtaa toisiaan, 

sillä työelämä on erilaista nuorilla. Tämä selviää kyselyn tulosta artikkelissa 

kommentoivan Taloustutkimuksen tutkimuspäällikkö Juho Rahkosen kommen-

tista, jonka mukaan nuoret ovat kasvaneet sellaiseen työelämään, joka ei ole 

enää uraputkipainoitteinen, vaan työ vaihtelee elämän aikana. Nuoret ovat ny-

kyään enemmän itseään työllistäviä, freelancereita tai sivutoimisia yrittäjiä. 

Tämä luo eriytyvyyttä nuoren tarpeille ja sille, mitä perinteiset ammattiliitot voi-

vat tarjota, sillä kyseiset ammattiliitot ovat keskittäneet toimintaansa vakitui-

sessa työsuhteessa oleviin. Toisaalta Rahkonen kertoo, että ammattiliittoihin 

kuuluvat ovat tyytyväisiä liittojen tarjoamiin palveluihin ja työsuhdeturvaan. 

(Parviainen 2016.) 

 

Tutkimuksen tulokseen kantaa otti myös nuorisosihteeri Eveliina Reponen 

Palvelualojen ammattiliitto PAM:sta, joka sanoo tiedostavansa tilanteen, mutta 

haluaa linjata, että ammattiliiton jäsenyyden keston pituus ei ole tärkeää, vaan 

se, että riippumatta työsuhteen pituudesta tai laadusta, nuori omaa liiton anta-

man tuen. (Parviainen 2016.) 

 

Toisen näkökulman asiaan tuo Taloustutkimuksen SAK:lle vuonna 2002 te-

kemä tutkimus nuorten suhteesta ammattiliittoja kohtaan, jonka mukaan keski-

määrin vain kolme nuorta sataa kohti vastustaa jäsenyyttä ammattiyhdistyk-

sessä, mutta lähes puolet, kaksi viidestä, pitää liikettä itseään kiinnostavana. 

(Palkkatyöläinen 2002.) 

 

2.3 Vaikuttaminen ja nuoret 

 

Sami Myllyniemen (2014) Nuorisobarometrille kirjoittaman artikkelin mukaan 

nuorille on ominaista nykyään olla etäällä poliittisesta toiminnasta, vaikka sa-

malla heidän kiinnostuneisuus ja luottamus politiikkaa kohtaan onkin vahvistu-

massa. Tämä saattaa aluksi kuulostaa hämäävältä, mutta asiaa voi selittää 

sillä, miten artikkelin kyselyssä poliittisessa toiminnassa mukana olemisen 

myönsi vain 7 prosenttia nuorista. Toisaalta muilla tavoin nuorelle itselle tär-

keisiin asioihin yhteiskunnassa vaikuttamaan pyrki 31 prosenttia nuorista. Ar-

tikkelissa ollaan hieman hämmästyneitä tuloksesta, sillä he ajattelevat, että 

politiikka on lähtökohtaisesti yhteiskuntaan vaikuttamisyritystä. Nuoret tosin 
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ajattelevat, että he vaikuttavat asioihin käytännönläheisimmillä tavoilla, kuten 

ostopäätöksillä ja osallistumalla mielenilmauksiin. Tämän lisäksi ristiriitaista 

vaikutelmaa on pyritty selittämään sillä, että nuoret ajattelevat voivansa olla 

yhteiskunnan jäseniä ja samalla kokea yhteiskunnan rakenteiden olevan ja py-

syvän pystyssä ilman, että niiden eteen tarvitsee tehdä aktiivisesti töitä. Mylly-

niemi 2014, 25–27.) 

 

Artikkelissa käsitellään myös asiaa siitä näkökulmasta, miten politiikka ja yh-

teiskunnalliset instituutiot, joihin kuuluvat myös ammattiliitot, eivät ole nuorelle 

asioita, jotka vaatisivat heiltä vaivaa toimiakseen. Tämä johtuu siitä, miten ky-

seiset asiat eivät muunnu arkipäiväiseen toimintaan, jolloin niitä kohtaan voi 

toimia välinpitämättömästi, vaikka luottaisikin niihin. Tekstissä herätetään ky-

symystä siitä, voisiko nuorten näkökulmaa asiaan jotenkin muuttaa toimin-

naksi ja tätä myötä osallistaa nuoria heidän omilla ehdoilla näihin toimintoihin? 

Ensimmäisinä askeleina asian suhteen olisi keskustelun avaaminen ja pohti-

minen nuorten kanssa siitä, miten valmiiksi koetut rakenteet toimivat ja voiko 

niitä tarvittaessa muuttaa. (Myllyniemi 2014, 25–27.)  

 

Peruskoulun koulumenestys ja korkea koulutus on yhteydessä kokemukseen 

vaikuttamisesta. Lisäksi lapsuudenkodin toimeentulo on käänteisesti verran-

nollinen aktiivisuuteen, sillä alhaisen toimeentulon omaavista perheistä tulevat 

nuoret kokevat itsensä aktiivisiksi. Aktiivisuus näkyy myös siinä, miten itsenä 

johonkin vähemmistöön kokevista nuorista puolet kokee vaikuttaneensa asioi-

hin, kuin taasen nuorista, jotka eivät koe kuuluvansa mihinkään vähemmis-

töön aktiivisia on vain noin joka neljäs. Yksi suuri tekijä vaikuttamishalukkuu-

dessa voi siis olla myös valtavirran ulkopuolella oleminen. (Myllyniemi 2014, 

25–27.) 

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL listaa myös omalta osaltaan, että nuor-

ten osallisuuden vahvistaminen vaatii toimintakäytäntöjen muuttamista. Lis-

tauksessa annetaan vastuuta aikuisille sen suhteen, että heidän on osattava 

tunnistaa mahdolliset esteet nuorten osallisuudelle sekä omassa toiminnassa, 

että toimintaa ohjaavissa rakenteissa. Lisäksi toimintaa kehittäessä on osat-

tava huomioida nuorten näkökulmat, sekä luontaiset tavat toimia asian suh-

teen. (THL 2017.) 
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2.3.1 Nuorten syitä vaikuttaa 

Nuorten syitä vaikuttaa löytyy myös useampia, joista tärkeimpiä ovat mahdol-

listaa itselle tärkeän asian edistyminen ja mahdollisuus tehdä yhteistä hyvää. 

Nuorilla yhteisen hyvän merkitys näkyy siinä, miten sen merkitys koetaan suu-

remmaksi syyksi vaikuttaa, kuin erilaiset aatteet, vakaumukset ja ideologiat. 

Toisaalta tekstissä myös todetaan, että ehkä omassa toiminnassa ei haluta 

nähdä ideologiaa tai aatetta taustalla, sillä nuorille heidän oma kokemus asi-

oista on tärkeämpi syy haluta muutosta, kuin mahdollinen yleinen mielipide 

asian suhteen. Kaiken kaikkiaan nuorilla vaikuttamistoiminnassa korostuu yh-

teisen hyvän lisäksi sosiaalisuus ja hauskanpitäminen. (Myllyniemi 2014, 26–

27.) 

 

Jos tarkastellaan asiaa sukupuolittain jaoteltuna, artikkelissa todetaan naisia 

motivoivia asioita olevan yhteisen hyvän tavoitteleminen, henkilökohtaisesti 

tärkeäksi koettujen asioiden edistäminen ja vaikuttamisen merkityksen ja 

hauskuuden tuominen elämään. Miehillä taas motivoivina tekijöinä ovat enem-

mänkin taloudellista tai muuta henkilökohtaista hyötyä tuova toiminta. (Mylly-

niemi 2014, 26–27.) 

 

2.3.2 Nuorten syitä olla vaikuttamatta 

Vuonna 2013 kaksi kolmasosaa Nuorisobarometrille tehtyyn kyselyyn vastan-

neista nuorista oli kertonut, että he eivät olleet osallistuneet politiikkaan tai 

muuten mielestään pyrkineet vaikuttaa itselle tärkeisiin asioihin. Näillä nuorilla 

ajanpuute on ollut selittävänä tekijänä inaktiivisuudessa vaikuttamiseen, sa-

moin kuin toimintaan kannustamisen tai mukaan pyytämisen puute. Myös se, 

miten vähän omantyyppisiltä ihmisiltä jo vaikuttamassa mukana olevat ihmiset 

tuntuvat nuorelle saattaa vaikuttaa mahdolliseen vaikuttamismahdollisuuteen, 

kuten myös se, että nuori ei yksinkertaisesti näe tai koe mitään asiaa sel-

laiseksi, minkä puolesta haluaisi vaikuttaa. Myös yksi kyselyn tärkeimmistä 

syistä vaikuttamattomuuteen on mielekkäiden vaikuttamiskeinojen puute. 

(Myllyniemi 2014, 26–27.) 

 

Vaikuttamatta jättämisessä yksi pienimmistä syistä on se, miten monimutkai-

selta asiat saattavat vaikuttaa itselle tärkeiden asioiden puolesta. Tämä kertoo 
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nuorten kyvystä ymmärtää yhteiskuntaa ja tiedon määrästä sitä kohtaan. To-

sin vain puolet nuorista kokee, että on saanut tarpeeksi tietoa erilaisista vai-

kuttamismahdollisuuksista asuinkunnassaan. Tämän kanssa samoilla linjoilla 

on artikkelin maininta siitä, miten tiedonsaannissa oman aktiivisuuden merki-

tys on tärkeää. Vaikuttamisen ulkopuolelle jääneiden nuorten mielestä kou-

luissa erilaisten vaikuttamismahdollisuuksien oppiminen onkin heikkoa. Tätä 

väitettä tukee samassa artikkelissa esiintynyt vanhempi kysely, jonka mukaan 

vain joka kolmas nuori kokee saavansa peruskoulusta tai toisen asteen oppi-

laistoksista tarpeeksi valmiuksia vaikuttamiseen. Sukupuolista naisilla on 

myös enemmän epäilyjä omien vaikuttamismahdollisuuksien suhteen, eikä 

suurin osa heistä koe löytäneensä itselleen mielekkäitä vaikuttamisen tapoja. 

(Myllyniemi 2014, 26–27.) 

 

2.4 Nuorten kiinnostus aktiivitoimintaan 

Laillisesta näkökulmasta kiinnostus aktiivitoimintaan läpi nuoruuden ja aikuis-

iän on turvattua suomalaisille. Nuorille on määrätty niin kunta- kuin perusope-

tuslaeissa mahdollisuus vaikuttaa asioihin kyseisten konseptien sisällä. Tä-

män lisäksi Suomen perustuslaissa on määrätty myös yhdistymisvapaudesta. 

 

Kuntalaki mahdollistaa nuorille vaikuttamismahdollisuudet kunnassa, perus-

opetuslaki koulussa. Kuntalaki määrittää tämän viidennen luvun 26 momen-

tissa, jossa määrätään, että kunnan puolesta on annettava nuorisovaltuustoille 

mahdollisuus vaikuttaa kunnan toiminnan toteuttamiseen, valmisteluun, suun-

nitteluun ja seurantaan asioissa, joiden nuorisovaltuusto kokee olevan merkit-

täviä nuorten kannalta. Tämän lisäksi ”nuorisovaltuusto tulee ottaa mukaan 

lasten ja nuorten osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen kunnassa.” (Kun-

talaki 26. § 2. mom.)  

 

Perusopetuslaki määrittää oppilaskunnan tehtävät, jotka ovat oppilaiden yh-

teistoiminnan, vaikuttamismahdollisuuksien ja osallistumisen edistäminen 

sekä opetuksen järjestäjien ja oppilaiden välisen yhteistyön kehittäminen. (Pe-

rusopetuslaki 47 a. § 2. mom.)  
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Perustuslaissa on myös määritelty kokoontumis- ja yhdistymisvapaudessa, 

jonka mukaan jokaisella on yhdistymisvapaus, johon sisältyy ”oikeus ilman lu-

paa perustaa yhdistys, kuulua tai olla kuulumatta yhdistykseen ja osallistua 

yhdistyksen toimintaan. Samoin on turvattu ammatillinen yhdistymisvapaus ja 

vapaus järjestäytyä muiden etujen valvomiseksi. (Perustuslaki 13. § 2. mom.) 

 

Lain puolesta mahdollistaminen aktiivitoimintaan ei välttämättä nuorelle aina 

riitä. Tämän lisäksi tarvitaan kiinnostusta asiaan, jotta nuorella olisi halua 

tehdä asioille jotain. Itse nuorten vaikuttamisesta ammattiliittoihin löysimme 

niukasti tietoa, joten päätimme lähteä etsimään tietoa muista vastaavista vai-

kuttamisen kentistä. Tegelbergin (2017) kertoo, että aktiivitoiminnasta politii-

kan suhteen nuorta asiasta vieroittaa muun muassa kiinnostuksen vähäisyys 

politiikkaan, sitoutumispelko ja aikaa vievät harrastukset. Sitoutumishalutto-

muutta nuorissa selitetään eräässäkin kommentissa sillä, että nuoret kokevat 

olevansa nykyään enemmän projekti-ihmisiä. Kiuruvedellä kuntavaaliehdok-

kaana vuonna 2017 ollut 18-vuotiaat nuori Heli Tikkanen kertoo myös, että po-

litiikka tuntuu tapahtuvan suljettujen ovien takana ja täten se tuntuu nuorista 

kaukaiselta. Lisäksi hän peräänkuuluttaa opetuksen roolia kuntapolitiikasta tie-

dottamisen suhteen. (Tegelberg 2017.) 

 

Turun Sanomissa vastineen nuorten inaktiivisuutta politiikkaa kohtaan, kirjoit-

tavat Kati Systä ja Janne Salakka kertovat, että nuorten puoluevaikuttaminen 

on jäänyt osaltaan vähemmälle, vaikka nuoria ehdokkaita on kunnallisvaa-

leissa ennätysmäärä. Tätä nuoret perustelevat sillä, että puolueet ovat heistä 

kykenemättömiä uudistumaan ja antamaan nuorelle perusteita sen suhteen, 

minkä takia heidän tulisi olla aktiivisia juuri puoluepolitiikassa. Tämän vuoksi 

puolueisiin kuuluvia ihmisiä on heistä vähemmän kuin koskaan aikaisemmin. 

Toisaalta vaikuttaminen on myös Systän ja Salakan mukaan muuttunut siten, 

että perinteisten väylien lisäksi mukaan ovat tulleet erilaiset kansalaisjärjestöt, 

joiden kautta nuori haluaa vaikuttaa. Systä ja Salakka vetoavatkin siihen, että 

nuorten kannustaminen asioista ajattelemiseen, keskustelemiseen ja vaikutta-

miseen eri ympäristöissä tuo heille lisää vaikuttamishalukkuutta. (Salakka & 

Systa 2017.) 

 

Aikaisemmin tekstissä mainitsemamme vuonna 2014 julkaistun Nuorisobaro-

metri 2013 artikkeli kertoo nuorten osallistumisesta eri vaikuttamistapoihin. 
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Yleisimpiä nuorten käyttämiä vaikuttamiskeinoja kyselyn mukaan ovat palaut-

teen antaminen, äänestäminen ja aloitteiden allekirjoittaminen. Kyselyssä nuo-

rilta kysyttäessä osallistumista aktiiviseen toimintaan järjestöissä tai nuoriso-

valtuustoissa vain 7 prosenttia vastaajista sanoi osallistuvansa toimintaan 

usein ja joskus 18 prosenttia. Kyseisen toiminnan kautta vaikuttamiseen ei siis 

osallistunut 75 prosenttia vastaajista, joista 4 prosenttia koki, että toiminnalla 

ei usko olevan lainkaan vaikutusta. Eri vaikuttamistoiminnan muotojen houkut-

televuus eroaa toisistaan siten että, kollektiivinen vaikuttaminen esimerkiksi 

järjestön kautta koetaan kaukaisemmaksi nuorten toimesta, kuin yksilötason 

toiminta. Yksilötason toimintana edellä mainitut palautteen antaminen tai ää-

nestäminen ovat siis nuorista paljon luonnollisempia tapoja vaikuttaa. Vaikka 

järjestötoimintaa ei koeta läheiseksi nuorten puolesta, artikkelissa nostetaan 

esille se, miten tehokkaaksi, sen harvinaisuudesta huolimatta, nuoret silti ko-

kevat sen. Tämä on sikäli mielenkiintoista, sillä asiaa tukee tekstin kohta, 

jonka mukaan nuoret eivät ole kiinnostuneita poliittista aktiivisuutta edistävistä 

toimista, jotka osallistavat nuoria, mutta he silti kokevat ne tehokkaiksi, huoli-

matta siitä, miten vähän nuoria toimii kyseisten asioiden ympärillä. Tekstissä 

herääkin kysymys siitä, miten esimerkiksi järjestötoiminta voisi herättää nuor-

ten halua osallistua toimintaansa. Mikäli tavoitellaan vahvempaa osallisuuden 

kulttuuria nuorelle, tulee saada aikaan toimintaa, joka näyttää nuorille ”näky-

vää todellista vaikuttavuutta”. Lisäksi tekstissä peräänkuulutetaan toiminnan 

ulottumista nuorista kohdejoukkona myös yksilötasolle ja sitä, miten demokra-

tiaa pitää saada muutettua niin, että sitä laajennetaan ”nuorille merkitykselli-

siin ympäristöihin. (Myllyniemi 2014, 27–28.) 

 

Nuorten aktiivitoiminta myös kasaantuu pienelle ryhmälle nuorista. Myllynie-

men artikkelissa esiintyvän kyselyn mukaan nuori omaa keskimäärin 6,8 eri-

laista vaikuttamismuotoa listatuista 20:stä. Listassa on erilaisia vaikuttamisia 

palautteen antamisesta ja vapaaehtoistyöstä aina ehdolle asettumiseen vaa-

leissa tai rakennuksen valtaamiseen. Yleisimpiä näistä ovat aloitteen allekir-

joittaminen, palautteen antaminen palvelusta ja ostopäätöksillä vaikuttaminen, 

joita kaikkia yli 70 prosenttia nuorista koki tekevänsä. Kun etsitään kymmentä 

vaikuttamismuotoa tekevää nuorta, jäljelle jää vain neljäsosa vastaajista, vielä 

syvemmin tarkasteltuna 15 tai useampaa listattua asiaa nuorista sanoi teke-

vänsä vain kolme prosenttia. Tekstin mukaan eniten vaikuttamismuotoja on 
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korkeasti koulutetuilla ja koulussa ansioituvilla nuorilla. Toisaalta hyvin toi-

meentulevat ovat tutkimuksen mukaan inaktiivisempia vaikuttamistoimintaan, 

kuin heikommin toimeentulevista perheistä tulevat nuoret. Syyksi tähän teks-

tissä nostetaan tyytymättömyyden toimintaan nostava tekijä. (Myllyniemi 2014, 

29–31.) 

 

2.5 Motivaatio 

Tämän luvun ja sen alaluvun kuvaus motivaatiosta perustuu Nelli Sillanpään 

(2016) Esseepankkiin tekemään artikkeliin. Motivaatio tai sen puute ovat jat-

kuvasti ajankohtaisia asioita jokaiselle nuorelle.  Joskus asiat saattavat nuo-

relle tuntua raskailta, jopa ylitsepääsemättömiltä, vaikka jälkeenpäin katsot-

tuna asia ei näin olisi. Selityksenä tälle on se, että opiskelijalla saattaa olla 

motivaation puute kyseistä asiaa kohtaan. Toisaalta, kun tekee jotain itselle 

mielenkiintoista, mikä on Sillanpään tapauksessa esimerkiksi kirjan kirjoitta-

mista, niin edistyminen saattaa tapahtua kuin itsestään. Lukemisen suhteen 

Sillanpäällä motivaatio tuleekin itsensä kehittämisestä ja uuden oppimisen ha-

lusta. 

 

Motivaatiolla ja sen määrällä on suuri merkitys, sillä mikäli motivaatiota asiaa 

kohtaan ei ole, tulos asian suhteen ei usein myöskään ole hirveän hyvä. Moti-

vaation tunteen synnyttyä, ihminen saa itselleen valtavasti energiaa tehosta-

maan työntekoaan. Motivaatioita on pääsääntöisesti määriteltynä kahden-

laista: sisäistä ja ulkoista motivaatiota. 

 

Sisäinen motivaatio on usein syvempää kuin ulkoinen, sillä se ei tarvitse erilli-

siä palkkioita herätäkseen tai pysyäkseen toiminnassa. Sisäinen motivaatio on 

myös pitkäkestoisempaa ja henkisesti palkitsevampaa kuin ulkoinen motivaa-

tio. Tämän lisäksi Sillanpää listaa sisäiseen motivaatioon kuuluvan ja sitä akti-

voivan vapauden tehdä asioita omalla tavalla, tunteet oppimisesta ja onnistu-

misesta sekä turvan ja porukkaan kuulumisen. 

 

Ulkoinen motivaatio on sen sijaan helppo tapa motivoida aluksi henkilöä teke-

mään asioita. Ulkoinen motivaatio voi olla positiivista, kuten palkkion anta-

mista tai negatiivista, jolloin henkilö kokee esimerkiksi uhkailun kautta joutu-
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vansa tekemään jotain. Opinnäytetyössämme tarkoitamme ulkoisella motivaa-

tiolla positiivista ulkoista motivaatiota, joka Sillanpään mukaan on nimensä 

mukaisesti ulkoisesti ylläpidettyä motivaatiota esimerkiksi palkkioiden tai ta-

voitteiden kautta.  

 

3 AMMATTILIITOT 

 

3.1 Ammattiliittojen toiminta ja tehtävät yhteiskunnassa 

Ammattiliitot ovat Suomessa vaikuttavassa asemassa. Tämä johtuu siitä, että 

suurin osa suomalaisista palkansaajista on joko jäsenenä ammattiliitossa tai 

oman alansa työttömyyskassassa. Järjestäytymisaste ammattiliittoihin on noin 

70 prosenttia kaikista palkansaajista ja 95 prosenttia kaikista palkansaajista 

suomessa on työehtosopimusten piirissä, jotka ammattiliitot ovat neuvotelleen. 

Ammattiliitto itsessään on työntekijöiden oma järjestö, jonka tarkoitus on puo-

lustaa ja parantaa jäseninä olevien työntekijöidensä työehtoja. Tärkeimpänä 

tehtävänä ammattiliitoilla on neuvotella työnantajaliittojen kanssa alakohtai-

sista virkaehto- ja työsopimuksista. Nämä sopimukset auttavat ammattiliiton 

jäseniä esimerkiksi palkkojen ja työehtojen suhteen. Ammattiliitot myös valvo-

vat kyseisten sopimusten noudattamista ja nousevat mahdollisissa konflikti- tai 

ristiriitatilanteissa jäsentensä avuksi. Tämän lisäksi ammattiliitoilla on työpai-

koilla liittoa ja sen jäseniä edustava luottamusmies, joka toimii linkkinä työnan-

tajan ja jäsenten välillä. (STTK 2018.) 

 

Ammattiliittoihin liittyessä liitytään myös yleensä työttömyyskassaan, jonka jä-

senyyttä ammattiliitto voi tarjota, mutta on myös mahdollista kuulua vain työt-

tömyyskassaan tai ammattiliittoon. Työttömyyskassa on siis yhteisö, johon voi 

kuulua joko yrittäjänä tai työntekijänä. Sen tehtävänä on antaa jäsenilleen la-

kien mukaista ansioturvaa ja ansiotukea ja siihen liittyviä muita opintososiaali-

sia etuuksia. Näitä palveluita jäsen saa silloin, kun niistä määrätyt ehdot täyt-

tyvät. (STTK 2018.) 

 

Ammattiliittoon voi liittyä jäseneksi, mikäli työskentelee, tai tiettyjen liittojen ta-

pauksessa, opiskelee päätoimisesti kyseisen liiton edustamalla alalla. Opiske-

lijajäsenyys on yleensä opiskelijalle joko ilmainen tai sen maksut ovat pienen-
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nettyjä tai sidottuja vain esimerkiksi työssäolon ajalle. Jäsenyys ammattilii-

tossa sisältää myös mahdollisuuden työajan ulkopuolella kokoontumiseen 

työnantajan tiloissa ja työelämän asioiden käsittelyyn. Lisäksi ammattiliitoon 

kuuluminen on myös oikeus, johon työnantaja ei saa puuttua. (STTK 2018.) 

 

Suomi on myös ammattiliittoihin kuulumisen kannalta maailman johtava maa. 

Euroopan Unionin jäsenmaiden kansalaisten järjestymisasteesta tehty tutki-

mus tietää kertoa, että suomalaisista työntekijöistä 74 prosenttia kuuluu liit-

toon. Toiseksi lähimmäksi pääsee Ruotsi 70 prosentillaan. Suomen tilanne on 

sikäli merkittävä, sillä Euroopan Unionin jäsenvaltioiden keskiarvo on vain 23 

prosenttia. (Duunitori 2018.) 

 

Suomessa toimii kolme isoa ammattiliittojen keskusjärjestöä, joihin suurin osa 

ammattiliitoista on järjestäytynyt. Nämä keskusjärjestöt ovat Suomen ammatti-

liittojen keskusjärjestö SAK, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ja Akava. SAK 

on Suomen suurin keskusjärjestö, johon kuuluu muun muassa teollisuus-, ra-

kennus- ja kuljetusalojen työntekijöitä sekä palvelualojen ja julkisen sektorin 

osaajia. STTK, jonka jäseninä toimivat virkamiehet, terveydenhoitoalan työnte-

kijät ja toimihenkilöt. Akava on korkeasti koulutettuja varten oleva työmarkki-

nakeskusjärjestö, jonka jäsenkuntaan kuuluu esimerkiksi opettajia, insinöörejä 

ja yrittäjiä. (Duunitori 2018.) 

 

3.2 Historiaa ammattiliitoista ja sen kehittymisestä yhteiskunnassa 

Timo Kauppinen kertoo kattavasti kirjassaan Suomen työmarkkinamalli siitä, 

miten ammattiyhdistysliikkeet syntyivät. Kauppinen kertoo, että ammattiyhdis-

tysliikkeitä ennen toimivat ammattikorporatistit, jotka aloittivat keskiajalla eu-

rooppalaisessa yhteiskunnassa. Ne toimivat aluksi kiltajärjestelminä Keski-Eu-

roopassa ja muuttuivat myöhemmin ammattikuntalaitoksiksi.  Ruotisissa, joka 

tuolloin hallitsi vielä Suomea, ammattikuntalaitostoiminta laillistettiin 1600-lu-

vun alkupuolella. Tämä mahdollisti sen, että samaa ammattia harjoittavat pys-

tyivät halutessaan järjestyä esimerkiksi ammattikunniksi, joiden päätehtävänä 

oli tuolloin pitää huolta jäsentensä eduista ammatillisesta ja yhteiskunnalli-

sesta näkökulmasta katsottuna. Valtiot mahdollistivat silloin tämän kaiken sen 

vuoksi, koska ne pääsivät samalla ajamaan omia etujaan ammattikuntien 
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avulla. Korporatistiset organisaatiot kuitenkin lopettivat toimintansa Keski-Eu-

roopassa 1800-luvulla, kun kapitalismi alkoi kehittyä ja poliittinen demokratia 

syntyi. Teollistumisen myötä syntynyt massatuotanto mahdollisti sen, että työ-

voimaa, jonka ammattitaito oli korkea ei tarvittu enää. (Kauppinen 2005, 34–

35.)  

 

Silloisessa Suomessa asiat tapahtuivat paljon pienemmällä skaalalla. Ammat-

tikuntalaitokset eivät olleet yhtä mahtavia toimijoita kuin Keski-Euroopassa sa-

maan aikaan toimineet ammattikuntalaitokset. 1860-luvun puoliväliin asti Suo-

messa silti ammattikuntalaitosten toimesta säädeltiin käsityöammattien harjoit-

tamista mallilla oppipoika-kisälli-mestari. Ammattikunnat valvoivat myös Suo-

messa tuolloin kädentaitoja ja pitivät huolta siitä, miten paljon ammattikuntaan 

kuului väkeä, sillä liian suuri määrä olisi haitannut työllisyyttä. (Kauppinen 

2005, 35.)  

 

Suomessa työntekijät alkoivat vaatia työnantajilta kirjallisia sopimuksia 1880-

luvulla. Ensimmäisen kirjallisen sopimuksen saivat Turun räätälit vuonna 1886 

ja vuoden 1905 suurlakkoon mennessä sopimuksia oli solmittu jo satakunta ja 

vuonna 1900 Suomessa tehtiin maan ensimmäinen valtakunnallinen työehto-

sopimus, joka koski graafista alaa. Valtiovaltakin alkoi olla myönteinen työ-

markkinoiden järjestystä ja sopimussuhteita kohtaan, joka johti kyseisen työ-

ehtosopimuksen syntyyn. Tällä Valtio halusi löytää ratkaisun työnantajien ja 

työntekijöiden lakko- ja työsulkuoikeuksiin ja saada ihmiset tekemään töitä. 

(Kauppinen 2005, 38, 40.) 

 

Tämän jälkeen alkoi ammattiliittotoiminnan nousu, joka tarkoitti jäsenmäärien 

nousua liitoissa ja täten aseman vakiintumista yhteiskunnassa, vaikka toimin-

nan paikkaa vielä etsittiinkin useaan otteeseen. Vuosina 1918-1939 käytettiin 

yrityskorporatistista mallia, joka tarkoitti sitä, että päättävässä keskiössä olivat 

hallitus, ammattiosastot ja yritykset. Tämän jälkeen vuosina 1940-1955 oli voi-

massa valtiokorporatismi, joka hinta- ja palkkasäännöstelyn aikaan tarkoitti 

sitä, että keskiössä olivat hallitus, työnantajien keskusjärjestö ja ammattiyhdis-

tysten keskusjärjestö. Hinta- ja palkkasäännöstelyn päätyttyä siirryttiin vuo-

siksi 1956-1967 liittokorporatismiin, jonka muodostavat valtio, ammattiyhdis-

tysliikkeet ja työnantajaliitto. Tästä kolmijaosta käytettiin nimitystä ”strateginen 
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kolmio”. Toiseksi viimeisin malli, jota Suomessa on käytetty, on yhteiskunta-

korporatistinen malli, jossa jälleen keskiössä ovat hallitus, ammattiyhdistysliik-

keet ja työnantajien keskusjärjestö. Tämä eroaa siten valtiokorporatismista, 

että ammattiyhdistysliikkeet ja työnantajien keskusjärjestö vaikuttavat myös 

valtion toimintaan, toisin kuin valtiokorporatismissa, jossa ammattiyhdistysliik-

keet ja työnantajien keskusjärjestö pystyivät vaikuttamaan vain toistensa toi-

mintaan. Viimeisin malli, jota käytämme, on emukorporatistinen malli, jossa 

Suomi on liittynyt Euroopan unioniin. Tämä malli on erilainen, sillä EU:n ko-

missio on neljäntenä osapuolena, joka vaikuttaa sekä palkansaajakeskusjär-

jestöjen, että työnantajakeskusjärjestöjen toimintaan. Nämä ovat puolestaan 

vuorovaikutuksessa paitsi keskenään, myös valtion kanssa. (Kauppinen 2005, 

42, 46, 51, 58, 70.) 

 

Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK erittelee lomien saannin ja työ-

ajan lyhennyksen asteittain vuodesta 1959 lähtien, jolloin viikkotyöaika oli lä-

hes kaikilla aloilla korkeintaan 45 tuntia. Vuonna 1960 voimaan tullut vuosilo-

malaki toi pysyvissä työsuhteissa oleville työntekijöille 18-24 päivän lomat ja 

vuonna 1970 mennessä siirryttiin 40-tuntiseen ja viisipäiväiseen työviikkoon. 

(SAK 2007.)  

  

Raili Löyttäniemi Yleltä kertoo, että ennen toista maailmansotaa työnantajat 

käytännössä sanelivat työn pelisäännöt, mutta sodan jälkeinen vasemmiston 

ja ammattiyhdistysliikkeiden nousu rikkoi tämän kaavan, jonka seurauksena 

työnantajat joutuivat, joskus riitaisastikin, sopimaan asioista työntekijöiden 

kanssa. (Löyttyniemi 2013.) 

 

Ammattiliitot ovat olleet myös läpi toiminta-aikansa jollain tasolla poliittisesti 

kytkettyjä Aino Tiihosen mukaan. Tämä johtuu puolueiden ja ammattiliittojen 

jakamista tavoitteista ja pyrkimyksistä ja operoinnista yhteiskunnan samoilla 

alueilla. Tiihonen nostaakin esille SAK:n ja vasemmistopuolueiden suhteet, 

jotka luotiin jo ennen sotia ja sotien jälkeen Kokoomuksen ja Akavan väliset 

lämmenneet suhteet. Ajan saatossa on alettu kokea suhteellisen normaaliksi 

se, että sama henkilö voi toimia sekä kansanedustaja, että liiton luottamusteh-

tävissä. (Tiihonen 2016.)  
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3.3 Ammattiliittojen hyödyt nuorille 

Suuri osa nuorista ei kuulu ammattiliittoon, vaikka nimenomaan nuoret kohtaa-

vat usein ongelmia työelämässä. Kyseiset ongelmat voivat koskea lainvastai-

sia työaikoja, irtisanomistilanteita tai palkan maksua, tai sen suuruutta. Usein 

vasta tällaisten ongelmatilanteiden sattuessa ja tarvitessaan oikeusapua nuo-

ret ovat yhteydessä liittoon. Silloin sivuston mukaan on jo kuitenkin liian myö-

häistä, sillä ammattiliitot eivät voi puuttua ongelmakohtiin, mikäli nuori ei ole 

liiton jäsen. Toinen yleinen skenaario on, että nuori ei välttämättä aina tiedä, 

mistä hän voisi pyytää apua. Tässä tilanteessa nuoren esimiehen tulisi kertoa 

työntekijöilleen ammattiliitosta, mutta sivuston mukaan tämä jää toteutumatta, 

varsinkin, mikäli työnantaja ei pelaa reilusti. (Rekrytointi.com 2018.) 

 

Vaikka nuorista monella onkin ajatus siitä, että ammattiliitot ovat vain aikui-

sille, jotka ovat kyseiselle ammattiliiton tukemalle alalle koulutettuja, niin todel-

lisuudessa ammattiliittoon voi liittyä, mikäli tekee kyseisen alan töitä, työmää-

rästä riippumatta. Muita tekijöitä, jotka mahdollistavat ammattiliittoon kuulumi-

sen ovat ammattiliiton edustaman alan opiskeleminen, työttömyys, mikäli on 

aikaisemmin alalla työskennellyt, 14 vuoden ikä ja se, että ei kuulu muihin am-

mattiliittoihin. Liittymiselle ei ole myöskään esteenä se, että viettäisi välivuotta, 

olisi vain kesätöissä tai tekisi esimerkiksi opintojen ohella töitä. Sivustolla ke-

hotetaan myös harkitsemaan liittoon liittymistä, vaikka työskentelisi alalla, jolle 

ei ole jäämässä, sillä alaa vaihtaessa voi myös vaihtaa liittoa. (Rekrytointi.com 

2018.) 

 

Opiskelijoille liittoon kuuluminen on myös usein ilmaista. Tällöin nuori on jäse-

nenä ammattiliitossa opiskelijajäsenenä. Tosin opiskellessa kannattaa ottaa 

huomioon, että opiskelija ei välttämättä kuulu liiton työttömyyskassaan. Tärke-

äksi muistettavaksi asiaksi sivusto nostaakin sen, että jäsenen tulee ilmoittaa 

elämäntilanteen muutoksestaan, esimerkiksi siirtyessään täysipäiväiseen työ-

hön tai siirtyessään työttömäksi. Tämä johtuu siitä, että ammattiliitto tietää täl-

löin muuttaa jäsenensä statusta jäsenmaksujen maksamisen suhteen. Jäse-

nen ollessa töissä, hänen jäsenmaksunsa suhteutetaan useimmiten palkkaan 

ja täten vähennetään bruttopalkasta. (Rekrytointi.com 2018.) 
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Nuorelle konkreettisia hyötyjä liittoon kuulumisesta ovat sivuston mukaan apu-

jen ja neuvojen saaminen liiton luottamusmieheltä, mahdollisuus työttömyys-

turvaan ja liiton tarjoamat erilaiset koulutukset, alennukset ja edut. Muita hyö-

tyjä ovat muun muassa ammattiliiton järjestämiin tapahtumiin ja toimintaan 

osallistuminen ja jäsenlehden saaminen. Näitä kaikkia etuja nuori voi hyödyn-

tää, oli hänellä työelämässä ongelmia tai ei.  Tarvittaessa liitto on myös valmis 

neuvottelemaan työnantajan kanssa tai kaiken muun karahtaessa kiville lähte-

mään oikeustoimiin jäsenensä puolesta. Liitot tarjoavat myös liittokohtaisesti 

koulutuksia, joiden avulla liittojen jäsenet vahvistavat osaamistaan työelä-

mässä tai sen ulkopuolella. Ammattiliitot tarjoavat myös erilaisia etuja ja hyö-

tyjä, kuten esimerkiksi jäsenalennuksia tai vakuutus- tai pankkietuja. (Rekry-

tointi.com 2018.) 

 

Aapo Parviaisen Ylelle kirjoittamaan artikkeliin haastateltu Elina Reponen 

PAM:sta kertoo, että nuorten tulisi tiedostaa, että ammattiliitossa jäsenyyden 

pituudella ei ole väliä, vaan että tärkeintä on liiton antama tuki riippumatta 

siitä, miten pitkässä työsuhteessa nuori on. Tämän lisäksi hän tähdentää, että 

nuoret, jotka ovat mukana ammattiliittotoiminnassa ymmärtävät, että heillä on 

mahdollista vaikuttaa ammattiliittojen suuntaan, toisin kuin mahdollinen ylei-

nen mielikuva ammattiliitoista paikallaan pysyvinä toimijoina saattaisi aluksi 

vaikuttaa. (Parviainen 2016.) 

 

3.4 Ammattiliiton halu opiskelijajäseniin 

Kuittisen (2018) mukaan Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty hyötyy 

nuorten opiskelijoiden jäseneksi ottamisesta siten, että ”Ammattiliitto haluaa, 

että opiskelijat tutustuvat liiton toimintaan ja jäsenyyden hyödyllisuuteen jo 

opiskeluaikana. Uskomme, että järjestäytyminen ammattiliittoon on helpom-

paa, kun liiton toiminnan tarkoitus ja sen tuoma turva työelämän vakuuttajana 

on tullut esille jo opintojen aikana.” 

Lisäksi kysyttäessä siitä, miten liitto hyötyy uusista jäsenistä Kuittinen osaa 

vastata, että ”ammattiliitto toimii jäsenmäärän ja jäsenmaksujen periaatteella. 
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Jäsenmäärällä on vaikutusta työehtosopimusneuvotteluihin, jossa jäsenmää-

rällä on vaikutusta neuvotteluvoimaan. Ammattiliiton talous perustuu jäsen-

maksutuloihin, joilla toiminta pääosin rahoitetaan”. (Kuittinen 2018.) 

 

3.5 Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty 

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry on perustettu vuonna 1918 ni-

mellä Kunnallisvirkamiesliitto, josta käytettiin myös lyhennystä KVL. Jytyllä on 

jäseniä tällä hetkellä noin 55 000. Jäsenillä on yhteensä yli 2 200 eri ammatti-

nimikettä, joista valtaosa kuuluu Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuk-

sen KVTES piiriin. Jytyn jäsenistä naisia on huomattava enemmistö, noin 87 

prosenttia jäsenistä. Jäsenten keski-ikä on tällä hetkellä noin 50 vuotta. (Kuitti-

nen 2018.) 

 

Jyty on Toimihenkilöjärjestö STTK:n jäsenliitto, joka neuvottelee 18 virka- ja 

työehtosopimuksesta. Jytyssä jäsen kuuluu joko paikallisyhdistykseen, tai val-

takunnalliseen yhdistykseen. Jytyn jäsenet, joita sanotaan myös jytyläisiksi, 

työskentelevät pääasiallisesti jossain seuraavista neljästä kategoriasta, joita 

ovat hyvinvointi-, talous- ja hallintopalvelut, sosiaali- ja terveydenhuoltoala, va-

paa-aika ja sivistysala ja maa- ja metsätaloussektorit. Tämä näkyy siinä, että 

Jytyn jäsenet toimivat sopimusaloittain pääsääntöisesti kunta-alalla, jossa 

työskentelee noin 80 prosenttia koko Jytyn jäsenistöstä. Tämän jälkeen suurin 

ryhmä on yksityinen ala 17 prosentilla jäsenistöstä, jota seuraa kirkon ala hie-

man yli kahdella prosentilla. (Kuittinen 2018.) 

 

3.6 Ammattiliiton ja työttömyyskassan erot 

Ahti Ruoppilalle, SAK:n alue- ja järjestöasiantuntijalle, on esitetty seuraava ky-

symys ”Miten pelkkään työttömyyskassaan ja ammattiliittoon kuuluminen 

eroavat toisistaan, kumpi on työntekijöille parempi vaihtoehto ja miksi?” Vas-

taus on Ahti Ruoppilan mukaan peruskysymys ammattiliitoille ja tärkeimmäksi 

jäsenyyden eduksi Mosaiikki ry nostaakin työehtosopimuksen, jossa on sovittu 

palkasta, työajoista, yli- ja vuorotyökorvauksista, lomista ja sairausajan pal-

kasta. (Ruoppila 2018.) 
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 Ruoppila nostaa myös esille sen, että työntekijän palkka on keskimäärin viisi 

prosenttia parempi, mikäli häntä koskee yleissitova työehtosopimus, jonka 

liitto on neuvotellut hänelle. Palkkaero johtuu siitä, että Suomen laissa ei mää-

ritellä esimerkiksi työntekijän vähimmäispalkkaa. Työehtosopimukset takaavat 

tämän työntekijälle, joka voi sopia paremmista ehdoista itse työnantajan 

kanssa. Työehtosopimusten tehokkuus kuitenkin riippuu siitä, miten korkea 

kyseisen alan järjestäytymisaste on, sillä mitä korkeampi järjestäytyneisyys-

aste, sitä paremmin ammattiliitto voi sopia asioista työnantajaliittojen kanssa. 

(Ruoppila 2018.) 

 

 Ammattiliitot tarjoavat myös joko suoraan tai luottamusmiehen kautta apua ja 

konsultaatiota jäsenilleen. Mikäli henkilö ei kuulu liittoon, saa hän selvittää 

nämä asiat itse. Lisäksi, mikäli työntekijä jää työttömäksi, saa hän ammattilii-

ton jäsenenä työttömyyskorvausta työttömyyskassasta, joka on Kelan päivära-

haa isompi. Lisäksi liitot tarjoavat myös erilaisia tapahtumia ja koulutuksia, 

alennuksia tai etuja jäsenilleen. (Ruoppila 2018.) 

 

Ruoppilan (2018) mukaan työttömyyskassa ei tarjoa läheskään yhtä paljoa 

etuja jäsenelleen, kuin ammattiliitot. Yleinen työttömyyskassa YTK toimii työt-

tömyyskassana, eikä täten esimerkiksi Ruoppilan mukaan puolusta työttö-

myysturvaa tai työntekijän oikeuksia. YTK ei myöskään täten estä työehtojen 

heikennyksiä tai neuvottele työehtosopimuksista. Kaikesta tästä Ruoppilan 

mukaan vastaavat ammattiyhdistysliikkeet ja hän samalla painottaa sitä, miten 

ammattiliiton vahvuus, eli sen jäsenmäärän suuruus kyseisellä alalla vaikuttaa 

ammattiliiton neuvotteluvoimaan. (Ruoppila 2018.) 

 

Findikaattorin esittämän tilaston mukaan ammatillisessa järjestäytymisessä on 

havaittavissa ammattijärjestöihin kuuluvien ja vain työttömyyskassaan kuulu-

vien prosentuaalinen osuus työssä olevista palkansaajista. Ero on huomat-

tava, sillä ammattijärjestöihin on kuulunut läpi 2000-luvun yhtä vuotta lukuun 

ottamatta yli 70 prosenttia työssäkäyvistä. Työttömyyskassoihin kuuluu paljon 

pienempi osuus työssäkäyvistä, joskin näiden jäsenten määrä on tasaisesti 

pienessä nousussa. Findikaattori myös kertoo sukupuolten välisistä eroista si-

ten, että naiset kuuluvat miehiä useammin ammattiliittoihin, kun taas miehet 

kuuluvat naisia useammin pelkkään työttömyyskassaan. Tarkennettuna nai-
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sista neljä viidesosaa ja miehistä yksi kolmasosa kuului vuonna 2017 ammatti-

liittoihin. Vastaavasti pelkkään työttömyyskassaan kuului noin viidennes mie-

histä ja 13 prosenttia naisista. Oheisesta taulukosta on nähtävissä, miten 

nämä osuudet ovat vaihdelleet 2000-luvulla (Findikaattori 2018). 

 

 

Kuvio 2. Ammattijärjestöihin ja työttömyyskassoihin kuuluvat 2002-2017 (Fin-

dikaattori 2018)  

 

Ammattiliitto saattaa olla myös halvempi vaihtoehto nuorelle, kuin YTK. Suo-

men Ammattiliittojen keskusjärjestö SAK:n uutinen kertoo. Nuorisoaktiivina ja 

luottamusmiehenä SAK:lla toimiva Iris Pitkäaho kertoo vuonna 2014, että 

YTK:n 99 euron maksua saatetaan pitää halpana, mutta Pitkäahon mukaan 

on halvempaa kuulua JHL:ään, ellei palkka ole yli 3 000 euroa kuukaudessa. 

Tällöin JHL:n jäsen maksaisi 8,4 euroa kuukaudessa, eli vuodessa 100 euroa 

80 senttiä. Mikäli palkka kuukaudessa on pienempi, on kassamaksukin pie-

nempi. Esimerkkinä Pitkäaho heittää nuorten yleisen alkupalkan olevan ”parin 

tonnin tuntumassa” jolloin työttömyysturvan vuosimaksuksi tulee vain 67 eu-

roa 20 senttiä (Pietarinen 2014). 
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4 TUTKIMUKSEN TARKOITUS 

 

Oppinäytetyömme tutkimuksen tarkoitus on tietää  

 

1. Minkä takia nuoret eivät nykyään kuulu ammattiliittoon 

2. Millä tavoin nuoria saataisiin aktivoitua ammattiliittoihin.  

 

Tässä tutkimuksessa on käytetty kolmea erilaista kyselyjä nuorille opiskeli-

joille, joiden avulla on tehty päätelmiä, kuinka nuoria saisi paremmin aktivoitua 

ammattiliittoihin.   

 

Opinnäytetyössämme hyödynnetään Jyty ry:ltä ja työelämänkumppaniltamme 

saatua tietoa, sekä kyselyiden avulla koitamme miettiä kuinka nuorten näkö-

kulmasta saisi liitoista mielenkiintoisemman ja saisi nuorille tietoa siitä, että 

miksi kannattaisi kuulua liittoon. 

 

Tutkimuskysymyksenä meillä on, miten aktivoida nuoria ammattiliittoihin ja 

Millaisia asioita nuoret haluaisivat ammattiliitosta.   

 

Saatuamme aineiston kasaan aloimme käymään vastauksia läpi sekä kirjoitta-

maan niiden tuloksia auki. Koska osa kysymyksistä oli monivalintaisia niin 

näistä valittiin ne yleisimmät vastauksen ja samantyyliset vastaukset muutet-

tiin sellaiseen muotoon, jotta vastaus tulisi oikein ymmärretyksi. Jotkut kysy-

mysten vastaukset osoittautuivat tulkinnanvaraisiksi. Pyrin kuitenkin saamaan 

niistä luotettavia vastauksia, mutta jos siitä ei saanut mitään niin vastaus jäi 

tutkimuksesta pois.  

 

Meidän yksi tarkoitus opinnäytetyössämme on saada tähän jonkinlainen vas-

taus, että miksi vastanneet ovat sitä mieltä, että liittoon kuuluminen nykyi-

sessä elämäntilanteessa ei ole tärkeää. Tavoitteenamme on saada muutos tä-

män suhteen siten, että opiskelijat kokisivat liittoihin kuulumisen tärkeänä 

myös opiskeluaikoina.  
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

5.1 Tutkimuksen kohde 

Tämän opinnäytetyön on tilannut julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty 

Ry, entinen Suomen Kunnallisvirkamiesyhdistysten keskusliitto.  

 

Ammattijärjestöjen keski-iän nousu on saanut aikaan sen, että nuoria ei ym-

märretä, mikä on johtanut nuorten jäsenten saamisen hankaloitumiseen. 

 

Tutkimus pyrkii avaamaan sitä, mitä ammattiliitot ovat, mitä palveluita ne tar-

joavat ja miten nuoret näkevät ne ja mitä asioita nuoret haluavat ammattilii-

toilta. 

 

Tutkimuksemme kohdejoukkona toimivat Mikkelissä asuvat nuoret, jotka opis-

kelevat toisella asteella Suomen Nuoriso-opistossa nuoriso- ja vapaa-ajan oh-

jaajan ammattitutkintoa ja kolmannella asteella Kaakkois-Suomen ammattikor-

keakoulussa XAMKissa Mikkelin kampuksella yhteisöpedagogitutkintoa.  

 

5.2 Tutkimuskysymykset 

Tutkimuskysymyksenä tutkimuksessamme on, miten aktivoida nuoria ammat-

tiliittoihin ja millaisia asioita nuoret haluaisivat ammattiliitosta. 

 

Toteutamme opinnäytetyömme tekemällä kohdennettuja kyselyitä valitsemil-

lemme opiskelijaryhmille, joita ovat alustavaan kyselyymme vastanneet Kaak-

kois-Suomen Ammattikorkeakoulun Mikkelin kampuksen nykyiset yhteisöpe-

dagogiopiskelijat, ensimmäistä vuotta Suomen Nuoriso-opistolla opintojaan 

suorittavat nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajat ja ensimmäisen vuoden yhteisöpe-

dagogiopiskelijat Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulussa XAMK:ssa Mik-

kelin kampuksella. Tämän lisäksi syvennämme kyselyistämme saamaamme 

tietoa yksilöhaastatteluilla, joita on neljä kappaletta ja joita tämän jälkeen ana-

lysoimme ja vertaamme muuhun aineistoomme ja lähteisiimme. 
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5.3 Aineistonkeruumenetelmät 

 

Tutkimusotteena ja aineistonkeruumenetelmänä opinnäytetyössämme toimii 

internetissä suoritetut kolme kyselyä sekä yksilöhaastattelut. 

 

Keräämme aineistoa pääsääntöisesti opiskelijoille suunnatuilla kyselyillä, jotka 

suuntaamme toisen ja kolmannen asteen opiskelijoille. Kyselyt ovat lyhyitä 

vastaajien mielenkiinnon ylläpitämisen ja kyselyn vastausten kokoamisen hel-

pottamiseksi. Lisäksi suoritamme kyselyjen tuloksia syventäviä yksilöhaastat-

teluja vapaaehtoisille toisen- ja kolmannen asteen opiskelijoille. Näiden haas-

tatteluiden tehtävänä on antaa yksilöllistä tietoa eri henkilöiltä, jotka joko kuu-

luvat valmiiksi liittoon tai eivät kuulu liittoon sen suhteen, mitkä tekijät ajavat 

heitä liittoon liittymiseen tai liittoon liittymättömyyteen. 

 

Tutkimuksessa keräsimme tietoa kolmen erilaisen menetelmän kautta. Ensim-

mäinen menetelmä oli internetissä toimiva kysely, johon vastauksia saatiin yh-

teensä 32 kappaletta. Kaikki vastaajat olivat XAMKin yhteisöpedagogi opiske-

lijoita.  

 

Tutkimuksen toteutuksessa käytimme ensimmäisessä, alustavassa kyselyssä 

kyselykaavaketta. Kyselyssä kysyimme viisi kysymystä, jotka olivat: Kuulutko 

ammattiliittoon, jos et kuulu liittoon oletko harkinnut siihen liittymistä, koetko 

ammattiliitot tärkeiksi elämäntilanteessasi, koetko saaneesi tarpeeksi tietoa 

ammattiliitoista ja koetko tietäväsi mitä ammattiliitot tekevät. Näistä vapaaeh-

toisena kysymyksenä toimi kysymys, joka oli, jos et kuulu liittoon, oletko har-

kinnut siihen liittymistä.  

Marraskuun lopussa suoritimme kyseisen nopean kyselyn, joka oli suunnattu 

XAMKin yhteisöpedagogiopiskelijoille. Kysely aukesi 28.11.2017 ja lopetimme 

tiedon keräämisen viikkoa myöhemmin 5.12.2017. Kyselyyn vastasi 32 henki-

löä ja vastauksia saimme yhteensä 143 kappaletta.  

 

Toisena menetelmänä käytimme netissä suoritettua kyselyä, mutta kysely 

kohdennettiin yhdelle luokalle, ensimmäisen vuoden yhteisöpedagogiopiskeli-
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joita XAMKista ja toinen ensimmäisen vuoden nuoriso- ja vapaa-ajan opiskeli-

joille Paukkulaan, Suomen nuoriso-opistolle. Vastaajia tässä osiossa oli 13 

molemmista, eli yhteensä 26 kappaletta.  

 

Kolmas menetelmä oli yksilöhaastattelu jossa saimme laajempaa näkökulmaa 

haastateltavilta. Haastateltavana meillä oli yhteensä neljä (4) kappaletta, joista 

yksi kuuluu ammattiliittoon ja kolme eivät. Yksilöhaastattelut suoritettiin am-

mattikoulussa (Paukkula Suomen nuoriso-opisto) ja ammattikorkeakoulussa 

(XAMK) kyselyyn osallistuville vapaaehtoisille haastateltaville. Yksilöhaastatte-

luihin osallistui yhteensä neljä vapaaehtoista opiskelijaa. Haastateltavat toimi-

vat anonyymeinä. Kolme ammattikorkeakoulun opiskelijaa ja yksi vasta am-

mattikoulun aloittanut opiskelijat. Yksilöhaastattelut suoritettiin 2.05.2018 – 

10.08.2018 Yksilöhaastattelut nauhoitettiin jonka jälkeen ne litteroitiin. Litte-

roinneista kirjoitettiin tärkeimmät koosteet jokaisesta yksilöhaastattelusta.  

 

5.4 Tutkimusote 

 

Lisäksi tässä tutkimuksessa on käytetty kolmea erilaista kyselyjä nuorille opis-

kelijoille, joiden avulla on tehty päätelmiä, kuinka nuoria saisi paremmin akti-

voitua ammattiliittoihin.  Haluamme myös tietää, minkä takia nuoret eivät nyky-

ään kuulu ammattiliittoon ja millä tavoilla ammattiliittojen toimintaa saadaan 

houkuttelevammaksi nuorten näkökulmasta. 

 

Olemme käyttäneet tutkimusmenetelmänä kyselyitä sekä yksilöhaastatteluita. 

Tapa osoittautui meille parhaimmaksi sekä nopeimmaksi. Kyselylomakkeita 

tehdessä tärkeänä oli varmistaa, että kysymykset vastaisivat tutkimukseen. 

Kyselyiden kysymyksiä ei voi muuttaa kyselyn jälkeen, joten tarkkuus tässä oli 

erittäin tärkeää. Kaikissa valitsemassamme kyselyssä oli monivalintaisia sekä 

avoimia kysymyksiä, joihin pystyi vastaamaan muutamalla sanalla.  Yksilö-

haastattelut toteutettiin äänittämällä haastattelu ja sen jälkeen niiden litteroimi-

nen. 
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Opinnäytetyössämme hyödynnetään Jyty ry:ltä ja työelämänkumppaniltamme 

saatua tietoa, sekä kyselyiden avulla selvitämme kuinka nuorten näkökul-

masta saisi liitoista mielenkiintoisemman ja saisi nuorille tietoa siitä, että miksi 

kannattaisi kuulua liittoon. 

 

Tutkimusotteena meillä on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Valitsimme 

laadullisen tutkimuksen siksi että, sillä tutkimme opinnäytetyössämme nuorten 

aktivoimista ammattiliittoihin. Lisäksi meidän tavoitteenamme on saada Jyty 

ry:lle uutta tutkimustietoa aiheen tiimoilta.  

 

Koska osa kysymyksistä oli monivalintaisia niin näistä valittiin ne yleisimmät 

vastauksen ja samantyyliset vastaukset muutettiin sellaiseen muotoon, jotta 

vastaus tulisi oikein ymmärretyksi. Jotkut kysymysten vastaukset osoittautui-

vat tulkinnanvaraisiksi. Pyrin kuitenkin saamaan niistä luotettavia vastauksia, 

mutta jos siitä ei saanut mitään niin vastaus jäi tutkimuksesta pois.  

 

5.5 Tutkimustulokset 

 

Tutkimuksessa keräsimme tietoa kolmen erilaisen menetelmän kautta. Ensim-

mäinen menetelmä oli internetissä toimiva kysely, johon vastauksia saatiin yh-

teensä 143 kappaletta. Kaikki vastaajat olivat XAMK:n yhteisöpedagogiopiske-

lijoita.  

 

Tulosten perusteella tällä hetkellä hieman yli puolet vastanneista yhteisöpeda-

gogiaopiskelijoista kuuluu ammattiliittoon, mutta vain hieman alle kolmannes 

vastaajista koki ammattiliitot tärkeiksi senhetkisessä elämäntilanteessaan. Li-

säksi kyselyyn vastanneista yli puolet kokevat saaneensa tarpeeksi tietoa am-

mattiliitoista ja tietävät, mitä ne tekevät. Kyselyn vastausten perusteella yhtei-

söpedagogiopiskelijoilla on siis yleisesti varsin hyvä liittoon kuulumisprosentti. 

Mielenkiintoa vastauksissa herätti se, miten tärkeäksi vastaajat kokevat am-

mattiliitot nykyisessä elämäntilanteessaan. Yksi tarkoitus opinnäytetyös-

sämme on saada tähän jonkinlainen vastaus, että miksi vastanneet ovat sitä 

mieltä, että liittoon kuuluminen nykyisessä elämäntilanteessa ei ole tärkeää. 

Tavoitteenamme on saada muutos tämän suhteen siten, että opiskelijat kokisi-

vat liittoihin kuulumisen tärkeänä myös opiskeluaikoina.  
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5.6 Yhteisöpedagogi opiskelijoiden internetkysely 

 

Tulosten perusteella tällä hetkellä hieman ylitse puolet vastanneista yhteisö-

pedagogiaopiskelijoista kuuluu ammattiliittoon, mutta vain hieman alle kolman-

nes vastaajista koki ammattiliitot tärkeiksi senhetkisessä elämäntilanteessaan. 

Lisäksi kyselyyn vastanneista yli puolet kokevat saaneensa tarpeeksi tietoa 

ammattiliitoista ja tietävät, mitä ne tekevät. Kyselyn vastausten perusteella yh-

teisöpedagogiopiskelijoilla on siis yleisesti varsin hyvä liittoon kuulumispro-

sentti. Mielenkiintoa vastauksissa herätti se, miten tärkeäksi vastaajat kokevat 

ammattiliitot nykyisessä elämäntilanteessaan. Meidän yksi tarkoitus opinnäy-

tetyössämme on saada tähän jonkinlainen vastaus, että miksi vastanneet ovat 

sitä mieltä, että liittoon kuuluminen nykyisessä elämäntilanteessa ei ole tär-

keää.  

 

5.7 Ammattikorkeakoulun ja ammattikoulun kysely 

 

Kysely järjestettiin niin Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijoille 

kuin Suomen nuoriso-opiston ensimmäisen vuoden opiskelijoille. Vastauksia 

kummastakin 13+13 eli yhteensä 26 kyselyyn vastannutta. Kyselyt olivat sa-

manlaisia rakenteeltaan ja muodostuivat kahdesta osasta. Ensimmäinen osio 

oli kaikille yhteinen, joka sisälsi viisi (5) kysymystä. Kyselyn ensimmäisessä 

osiossa oli yleiskysymyksiä, joiden kautta halusimme tietää kuinka moni tietää 

ammattiliitoista, kuinka moni on saanut tietoa ammattiliitoista sekä pitäisikö 

ammattiliittojen jalkautua enemmän koulumaailmaan esittelemään mitä, mikä 

ja miksi ammattiliitto olisi jo opiskelu aikana tärkeää. Ensimmäisen osion jäl-

keen kysely jakautui kahtia. Toinen oli sellaisille vastaajille, jotka kuuluvat jo 

ammattiliittoon ja toinen oli sellaisille vastaajille, jotka eivät kuulu ammattiliit-

toon. Toisessa osiossa oli yhteensä kuusi (6) kysymystä.  

 

Ensimmäisessä osiossa saimme seuraavia tietoja. Ammattikorkeakoulun opis-

kelijoista kaikki 100%  vastanneista koki tietävänsä melko hyvin mitä ammatti-

liitot tekevät, kun taas ammattikoulusta vain 38,5% koki tietävänsä mitä am-

mattiliitot tekevät. Ammattikoulusta 38,5% ei osannut sanoa tähän mitään ja 
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23,1% koki, etteivät tiedä mitään mitä ammattiliitot tekevät. Toisena kysymyk-

senä oli, että kokeeko henkilö saaneensa tarpeeksi tietoa ammattiliitoista tä-

hän mennessä. Tässä ammattikorkeakoulun opiskelijoista 61,5% vastanneista 

kokivat, että on saanut melko hyvin tietoa, kun taas ammattikoulun opiskeli-

joista 21,1% vastanneista kokivat saaneensa melko hyvin tietoa. Ammattikou-

lusta 23,1% vastanneista kertoivat, että he eivät koe, että olisivat saaneensa 

tarpeeksi tietoa ammattiliitoista tällä hetkellä. Ammattikorkea kouluissa kukaan 

ei kokenut, että ei olisi saanut tarpeeksi tietoa ammattiliitoista, vaan päinvas-

toin 23,1% kokivat, että ovat saaneet tarpeeksi tietoa ammattiliitoista. Ammat-

tikorkeakouluissa vastanneista opiskelijoista 61,5% prosenttia tiesivät mitä 

palveluita ammattiliitot voivat tarjota opiskeluaikana, ammattikoulussa vastan-

neista tiesi 30.8% mitä palveluita ammattiliitot tarjoavat opiskeluaikoina am-

mattiliittoon kuuluville. Ammattikouluissa vastanneista 15.4% ei kokenut tietä-

vänsä ollenkaan mitä palveluita ammattiliitot tarjoaisivat opiskelijoille. Ammat-

tiliittoista ja niiden toiminnasta koulussa pitäisi kertoa enemmän ammattikor-

keakoulusta vastanneiden opiskelijoiden mukaan reilu puolet (53,8%), kun 

taas ammattikoulussa vastanneiden opiskelijoiden mielestä reilusti yli puolet 

(84,6%) vastanneista kokivat, että kouluissa pitäisi kertoa ammattiliitoista ja 

niiden toiminnoista enemmän. Jokaiselle ammattikorkeakoulussa vastanneille 

opiskelijalle on tarjottu mahdollisuutta liittyä ammattiliittoon. Ammattikoulussa 

vastanneille opiskelijoille vain 7,7% on tarjottu mahdollisuutta liittyä ammattiliit-

toon, mutta ammattikoulusta vastanneista opiskelijoista 46,2% ei osannut vas-

tata tähän kysymykseen.  

 

Toisessa kyselyn vaiheessa ne opiskelijat, jotka kuuluivat ammattiliittoon, vas-

tasivat kuuteen lisäkysymykseen. Ammattiliittoihin kuuluvia ammattikorkea-

kouluopiskelijoita oli tässä kyselyssä kolme (3) kappaletta ja ammattikouluissa 

vastanneista opiskelijoista vain yksi (1) kappale. Tärkeäksi ammattiliittoon 

kuulumisesta tämänhetkisessä elämänvaiheessa ammattikorkeakoulussa vas-

tanneesta opiskelijasta piti tärkeänä 33,3%, ammattikoululaisista myös 100%. 

Opiskelijat ovat kiinnostuneita ammattiliittoon liittymisestä on ollut mm. vakuu-

tukset, oman alan takia ja koska liiton kautta saa ajankohtaista tietoa. Ammat-

tiliittoon kuulunneista opiskelijoista vastaajista haluttiin enemmän etuja opiske-

lijoille sekä enemmän tietoa, mitä ammattiliitot tekevät. Kokevatko liitossa kuu-

lujat hyötyvän niin vastanneista jokainen koki siitä olevan hyötyä mm. opinto-

jen aikana jonkinlainen turva, etenkin harjoitteluiden suhteen.  
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Ne vastaajat, jotka eivät kuulu ammattiliittoon. Ammattikorkeakoulusta vastaa-

jia oli kymmenen (10), sekä ammattikoulusta kaksitoista (12) vastaajaa. Am-

mattikorkeakoulusta vastanneista puolet (50%) eivät koe, että ammattiliittoon 

kuuluminen tässä elämänvaiheessa olisi tärkeää. Ammattikoulusta vastan-

neista opiskelijoista yli puolet (83,3%) eivät osanneet vastata tähän kysymyk-

seen. Se miksi ammattiliittoihin ei ole liitytty on ollut tarpeettomuuden tunne, ei 

ole saanut aikaiseksi liittyä, ei ole tietoa, miten liittyä, liittoon kuuluminen mak-

saa sekä ei vain osata sanoa. Jotta ammattiliitto olisi mielenkiintoisempi ky-

syimme mitä etuja tai palveluita opiskelijat haluaisivat. Ammattikorkeakoulusta 

vastanneet sanoivat, että haluaisivat konkreettisia etuja opiskeluun, kesätöihin 

sekä enemmän tietoja missä etuja voi käyttää ja mitä niitä on. Ammattikou-

lussa opiskelevat haluaisivat musiikkiin liittyviä palveluita ja etuja, sekä nuorille 

enemmän tietoa ammattiliitoista. Ammattiliittoon harkinneita ammattikorkea-

koulu opiskelijoita oli 33,3%, kun taas ammattikoulusta vastanneista 22,2% oli 

harkinneet ammattiliittoon liittymistä. Se mitä kyselyyn vastanneet kokisivat 

hyödylliseksi, oli vaikuttaminen asioihin, raha, turva, työttömyyskassa, edut 

sekä tuki ulkomaille lähtemiseen ja varmistaminen että työt eivät ole pimeää 

työtä ja palkkaa saa tarpeeksi. Se mitä haittoja liittoon kuulumisella on niin, 

ammattikorkeakoulu opiskelijoista vastanneet kertoivat, että jäsenmaksu on 

suurin ongelma ja ammattikoulussa opiskelevista vastaajista suurin haitta oli 

tiedon puute.   

 

 

5.8 Yksilöhaastattelut 

 

Ensimmäinen haastattelu tehtiin ammattikoulussa Paukkulassa yhdelle nais-

puoliselle opiskelijalle. Tähän haastatteluun osallistunut henkilö ei kuulunut 

ammattiliittoon eikä hän myöskään osannut kertoa mitään ammattiliitoista.  

 

Haastattelussa tuli seuraavaksi ilmi, että hänellä ei ole ammattiliitoista mitään 

tietoa sekä hänet saisi innostumaan ammattiliitoista, jos niistä kerrottaisiin 

enemmän itse opiskelijoille. Haastattelussa tuli ilmi myöskin, että konkreettis-

ten etujen eteen haastateltava olisi valmis maksamaan pienen kuukausimak-



34 

sun. Etujen pitäisi olla konkreettisia sekä yleishyödyllisiä. Haastateltava ko-

kee, että ammattiliittoon kuuluminen hänen elämäntilanteessa olisi tärkeää. 

Tähän hän perusteli, että ammattiliitoista hän voisi mahdollisesti saada apua 

työnhakuun. Haastateltava ei ole tiennyt, että tiettyjen ammattiliittojen kautta 

voi saada mahdollista harjoittelutukea. Haastateltavan mielestä olisi tärkeää, 

että ammattiliittoja esiteltäisiin enemmän kouluissa ja esitystä pitävä olisi nuori 

tai omanikäinen henkilö, koska silloin olisi matalampi kynnys lähestyä ja kysyä 

enemmän kysymyksiä kuin taas vanhemmalta joka on tehnyt töitä mahdolli-

sesti jo monta kymmentä vuotta. Haastattelussa kysyttiin mitä mieltä ollaan 

siitä, että ammattiliitot kuuluvat erilaisiin työryhmiin sekä sovittelevat sopimuk-

sia. Haastateltavan mielestä tämä on varmaan hyvä asia, mutta ei kiinnosta 

häntä tässä elämäntilanteessa. Henkilöä haastateltaessa todetaan, että tie-

donpuute ammattiliitoista on suuri. Mistään liitosta kukaan ei ole tullut kerto-

maan mitä varten ammattiliittoja on ja miksi ammattiliittoon kannattaisi liittyä. 

 

Seuraavat haastattelut suoritettiin 27.06.2018 kahdelle (mies ja nainen) am-

mattikorkeakouluopiskelijalle XAMKista. Miespuolinen haastateltava ei kuulu 

ammattiliitoon ja naispuolinen haastateltava taas kuuluu ammattiliittoon.  

 

Haastateltavan kertoman mukaan hänelle on ollut useita eri ammattiliittojen 

esittelyjä ja eniten esittelyjä on suorittanut Nuoli ry. Hän kertoo myöskin tietä-

vänsä, että ammattiliitot auttavat opiskelijoita heidän oikeuksissaan sekä työ-

elämän haasteissa. Kysyimme häneltä perusteluja tähän kysymykseen ja vas-

tauksena hän kertoo, että työelämässä voi tulla työsopimukseen liittyviä ongel-

mia sekä muita ongelmia laillisuus asioiden kanssa. Haastateltava kertoo, että 

hän liittyy ammattiliittoon vasta kun ammattiliittoon liittyminen on hänelle ajan-

kohtaista. Tähän hän perusteluna hän kertoi, että ei halua kuulua ammattiliit-

toon vielä ennen kuin hänellä on vakituinen työsuhde. Haastattelussa tulee 

kuitenkin ilmi, että haastateltava on kuulunut aikaisemmin liittoon, mutta vain 

siksi että liitossa oleminen on ollut ilmaista.  Kysyimme tämän jälkeen, että 

mitkä sitten ovat hänelle ne asiat joilla hän liittyisi ammattiliittoon. Vastauk-

sena tähän saatiin se, että ammattiliittojen toiminnasta kerrottaisiin enemmän, 

kerrottaisiin enemmän kasvokkain ammattiliitoista, tapahtumia järjestettäisiin, 

konkreettiset edut sekä muut edut. Kysyimme kuitenkin tähän liittyen, että oli-

siko 3e/kk opiskelijana suuri summa maksaa ammattiliittoon kuulumisesta, jos 

liittymisessä on näitä kyseisiä etuja ja tähän saimme vastauksen ei olisi. Tästä 
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voi päätellä, että tiedottaminen ammattiliittojen eduista lisäisi sitä, että jäsen-

maksut eivät nuorten mielestä tuntuisi niin pahalta. Haastateltava kokee, että 

mahdolliset kesätyöpaikan työnantajat arvostaisivat sitä, jos kuuluu johonkin 

ammattiliittoon, koska tämä osoittaisi, että nuorta ihmistä kiinnostaa hänen oi-

keutensa. Ammattiliittojen esittelijöiden ikä ei tämän haastateltavan mielestä 

ole minkäänlainen este. Henkilön haastattelusta tulee ilmi, että jos ammattilii-

tot jalkautuisivat enemmän kouluille, tapahtumiin yms. niin olisi nuorelle paljon 

matala kynnöksisempää tulla keskustelemaan ammattiliittoista ja kysymään 

erilaisia kysymyksiä mm. siitä kuinka voi edes liittyä ammattiliittoon ja mihin 

liittoon liittyä. Haastateltava itse sanoi, että houkuttelisi nuoria ns. porkkanalla 

liittymään mukaan. Ei älyttömiä lupauksia, mutta pienelläkin materiaalilla saa 

yleensä nuoret innostumaan.  

 

Naispuolinen haastateltava kuuluu ammattiliittoon. Ammattiliitto mihin hän 

kuuluu, on nuoli ry. Haastateltava kertoo myöskin muistavan Jytyn esittäyty-

neen sekä kertoi että Talentia on kertonut ammattiliitoista. Kyseinen haastatel-

tava tiesi kertoa, että ammattiliitot ajavat opiskelijoiden etuja, antavat työelä-

män apua, erilaisia konkreettisia etuja sekä mahdollisia vakuutuksia. Haasta-

teltava on liittynyt ammattiliittoon sen takia että esimerkiksi nuoli ry järjestämä 

risteily on ollut edullisempi sekä hän on halunnut ansioluetteloonsa merkin-

nän. Ammattiliitot ovat kertoneet haastateltavan mielestä hyvin toiminnastaan, 

mutta hän kertoo sen johtuvan siitä, että haastateltava itse kuuluu aktiivijäse-

niin. Haastateltava kertoo, että kaikkien etujen lisäksi olisi hyvä, jos ammattilii-

tot mahdollistaisi enemmän etuja harrastemahdollisuuksiin. Esimerkiksi erilai-

set kuntosalien alennukset, jooga yms. Hän perustelee tämän siten että saa-

taisiin nuoret myöskin mahdollisesti liikkumaan enemmän. Vaikka haastatel-

tava ei tällä hetkellä maksa ammattiliittoon kuulumisesta mitään niin hän on 

valmis maksamaan tulevaisuudessa siitä, että kuuluu ammattiliittoon. Hän ker-

too, että tämä kyseinen summa ei mahdollisesti ole tulevaisuudessa niin suuri 

että sitä edes huomaisi lähteneen. Hän kertoo myöskin, että hän ei koe am-

mattiliittoja tässä elämätilanteessa tärkeäksi koska on opiskelija.  Haastatel-

tava kertoo, että ammattiliittoista voisi olla mahdollisesti apua tulevaisuu-

dessa, kun hakee töitä. Hän kertoo, että omanikäinen kertoja on ollut hänelle 

parempi kuin se että esittelijä on ollut vanhempi. Tämän hän perusteli sillä, 

että itse nuori tietää mitä opiskelija tarvitsee sekä tietää kuinka nuoria innos-
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taa ammattiliittoon liittymisestä. Haastateltava kokee, että ammattiliittojen työ-

sopimus tarkastelut ovat hyviä mutta ei itselleen tärkeitä tämänhetkisessä elä-

mäntilanteessa. Päällimmäisenä tässä haastattelussa tuli se, että erilaisten 

etujen kertominen enemmän lisäisi ammattiliittoon liittyjiä. Nimenomaan erilai-

set konkreettiset edut lisäävät ammattiliittoon nuoria.  

 

Viimeinen haastattelu suoritettiin 10.08.2018 ammattikorkeakoulussa opiske-

levalle naiselle. Hän ei kuulu ammattiliittoon mutta on aikaisemmin kuulunut 

hierojien ammattiliittoon, kun on toiminut itse yrittäjänä ja eronnut ammattilii-

tosta, kun on lähtenyt opiskelemaan yhteisöpedagogiksi.  

 

Ammattiliitot ovat haastateltavan mukaan esittäytynyt aikaisemmassa koulus-

saan ESEDU:lla ja kertonut mikä on heidän tarkoitus ja mitä siitä hyötyä. 

Muita ammattiliittoja ei ole haastateltavalle esittäytynyt. Haastateltavan mu-

kaan ammattiliitossa kuulumisen suurin hyöty oli erilaisissa tapahtumissa ver-

kostoituminen toisiin yrittäjiin. Erilaisten neuvojen ja apujen saaminen oli 

myöskin haastateltavan mukaan tärkeää. Ammattiliitot pitävät huolta työnteki-

jöiden oikeuksista sekä haastateltava kertoo että tästä on suuri hyöty työelä-

mässä. Ammattiliittoon haastateltava kertoo liittyvänsä, jos olisi opiskelijoille 

oma liitto sekä joku tulisi fyysisesti kertomaan mitä ammattiliitto tekee. Tämä 

selkeyttäisi haastateltavan mukaan sen mitä ammattiliitot tarjoavat jäsenilleen. 

Haastateltavan mukaan ammattiliittojen kannattaisi aktiivisemmin osallistua 

erilaisiin tapahtumiin sekä tarjota erilaisiin tapahtumiin jäsenille etuja. Tämä 

olisi esimerkiksi erilaiset festarit. Haastateltavan mukaan konkreettisia etuja 

pitäisi olla enemmän esimerkiksi elokuvaliput, kuntosalikortti sekä pienemmän 

edut esimerkiksi kaupoista. Nuorille haastateltavan mukaan tärkeimpänä on 

nimenomaan sellaiset edut joista nuoret hyötyvät. Nuorille olisi hyvä, että esi-

merkiksi matkahuollosta ja VR saisi lisäetuja. Tämä auttaisi nuoria liikkumaan 

enemmän. Tärkeimpänä haastateltava kuitenkin kaiken tämän lisäksi pitää 

sitä, että ammattiliitot itsessään hoitavat asiansa kunnolla. Haastateltava ker-

too, että matkavakuutus ja muut hyödyt voisivat olla mahdollisesti sellaisia 

syitä miksi hän liittyisi ammattiliittoon. Haastateltava olisi myöskin valmis mak-

samaan kuukaudessa tietyn summan, mutta tämä riippuu aivan ammattiliitosta 

ja hänen elämäntilanteestaan. Tämänhetkinen elämäntilanne on sellainen 

haastateltavalla, että on hyvä tietää mitä ammattiliitot tekevät ja mikä ylipää-

tään ammattiliitto on. Mutta ammattiliittoon haastateltava ei halua liittyä. Hän 
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kokee henkilökohtaisesti tietävän tarpeeksi mitä ammattiliitot ovat sekä mitä 

ne tekevät. Se että ammattiliitot tarkistavat kesätöiden sopimusten laillisuuden 

niin ei ole ollut tiedossa.  Ammattiliittoon kuuluminen voisi haastateltavan mu-

kaan auttaa työnhaussa, mutta se että parantaako se mahdollisen työpaikan 

saantia hän ei osaa tähän kommentoida. Harjoittelutuesta ammattiliitoilta 

haastateltava on kuullut ja tietoinen, miten sitä haetaan. Se kuka kertoo am-

mattiliitoista haastateltavan mukaan vaikuttaa asiaan. Se että jos esittelijä on 

nuori tai omanikäinen niin häntä on mahdollisesti helpompi lähestyä, mutta jos 

esittelijä on vanhempi niin hänellä on todennäköisesti enemmän kokemusta ja 

tietoa ammattiliitoista ja niiden toimivuudesta. Haastateltava haluaa painottaa, 

että tämä on hänen henkilökohtainen mielipiteensä. Haastateltava kertoo, että 

ammattiliittojen neuvottelut sopimuksista, palkasta sekä työajasta ovat hänelle 

tärkeitä asioista ja vaikuttavat hänen elämäänsä.  Myöskin se että muuttu-

vassa sekä hektisessä työelämässä ammattiliittojen ja työpaikkojen välinen 

kommunikointi on hyvin tärkeää. Haastattelusta nousi esille se, että ammattilii-

toista pitäisi kertoa enemmän nuorille. Ja kertoa nimenomaan mitä ammattilii-

tot tekevät, jotta nuoret eivät epäilisi sitä mistä he maksavat jäsenmaksuaan. 

Itse haastateltava aktivoisi nuoria liittymään liittoon menemällä nimenomaan 

nuorten luokse kertomaan mitä, miksi ja miten ammattiliittoon kannattaa liit-

tyä? 

 

5.9 Ammattiliittoon liittymiseen vaikuttavia tekijöitä 

  

Kuten kyselyiden ja haastatteluiden perusteella tulee ilmi, niin suurin vaikut-

tava tekijä liittymiseen opiskelijoilla on etujen saaminen, sekä ammattiliitoista 

tietämättömyys. Ammattiliitoista ei opiskelijoiden mielestä ole tarpeeksi ker-

rottu missään ja jos niitä on esitelty niin esitelmät ovat olleet eri tapahtumissa, 

joissa kynnys on yleensä liian korkea tulla kysymään mitä liitto tekee ja miksi 

siihen kannattaisi liittyä. Eli jos ammattiliitot esittelisivät enemmän toimin-

taansa niin jäseniäkin varmasti saisi enemmän. Tutkimuksesta tulee myöskin 

ilmi se, että jos ammattiliittoon kuuluminen ei maksaisi opiskelujen aikana se 

saisi myös uusia jäseniä. Suurimpana tuloksena oli kuitenkin ammattiliittojen 

tietämättömyys ja se että suurin motivoiva tekijä liittymään ammattiliittoon on 

tällä hetkellä nuorille erilaisten etujen saaminen niin elokuvalipuista, harjoitte-

lupalkkioon saakka.  
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5.10 Miten nuoret ja opiskelijat kokevat ammattiliitot 

 

Tutkimuksessa nuorten kokemukset ammattiliittoihin vaihtelevat yllättävänkin 

paljon. Ääripäinä toimii he ketkä kokevat ammattiliittojen olevan täysin turhia 

tässä elämän vaiheessa ja he ketkä taas kokevat ammattiliittojen olevan hyö-

dyllisiä opiskelujen aikana. Tässä huomasimme sen, että he, jotka kokevat 

ammattiliittojen olevan tärkeä tällä hetkellä on tietoisia mitä ammattiliitot teke-

vät. He myöskin tietävät mitä etuja, avustuksia ja hyötyjä heille on ammattiliit-

toon kuulumisesta. Toinen ääripää niin suurin osa vastanneista ei osannut 

kertoa kunnolla mitä ammattiliitot tekevät ja miksi siihen edes kuulutaan. Mo-

nelle ketkä myöskään ei tiennyt ammattiliitoista eivät suostuisi maksamaan jä-

senmaksua opiskelujen aikana, kun taas he, jotka tietävät suostuisivat maksa-

maan muutaman euron etujen, vakuutusten, avun yms. vuoksi.  

 

5.11 Nuorten ja opiskelijoiden kiinnostuksen kohteet ammattiliitoissa 

 

Nuorten suurin kiinnostuksen kohde ammattiliitoissa tutkimuksen perusteella 

on selvästi erilaiset edut. Nuoria ei niinkään kiinnosta sen, että he kuuluvat liit-

toon itsessään ja voivat sieltä soittaa apua mm. kesätyönsopimusten tarkasta-

miseen. Tässä tutkimuksessa osallistuneet nuoret ovat sitä mieltä, että pienet 

konkreettiset edut lisäisivät innostusta enemmän liittymään liittoon, sekä se 

että ammattiliitoista kerrottaisiin enemmän suoraan kouluissa. Myöskin työttö-

myyskassaan kuuluminen oli ammattiliitoista enemmän tietäville hyvin tärkeä 

kiinnostuksen kohde.  

 

6 POHDINTA 

Nähdäksemme aiheessamme nuorten aktivoimisessa ammattiliittoihin kysy-

myksenä ei ehkä ole niinkään se, että nuoret eivät osaisi itse olla aktiivisia. 

Tämä näkyy siinä, miten nuoret ovat kasvaneet vähemmän uraputkipainoittee-

seen työelämään (Parviainen 2016.) ja siinä, miten ammattiliitot eivät tunnu 

niin helposti lähestyttäviltä nuorille. (Myllyniemi 2014, 25–27.) Nuoret ovat 

mielestämme ehkä jopa yllättävänkin tietoisia vaikuttamisesta, sen eri 

ulottuvuuksista ja siitä, mitä asioita he kokevat tärkeiksi heidän elämässään ja 
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miten he voivat taistella jonkin asian muuttumisen tai sen muuttamattomuuden 

puolesta. Keskiössä on ehkä pikemminkin se, minkä takia nuoret eivät 

keskimäärin tällä hetkellä koe oleelliseksi vaikuttaa ammattiliittojen kautta. 

Tehdyn kyselyn mukaan nuoret saattavat kokea joko ammattiliitot kaukaisiksi 

heidän elämäntilanteesta johtuen tai ammattiittojen toiminnan kaukaiseksi 

heille (Myllyniemi 2014, 25–27) Toinen lähtökohta on, että nuorille 

ammattiliittojen toiminta itsessään ei ole oleellinen tapa vaikuttaa asioihin 

(Myllyniemi 2014, 25–27) tai nuoret eivät välttämättä halua sitoutua nykyään 

liikaa toimintaan, toisin sanoen nuoret saattavat haluta toimia 

opinnäytetyömme mukaan ”projektimaisemmin” (Tegelberg 2017). Tämä ei 

tietenkään estä nuoria littymästä liittoon esimerkiksi vain kesätöiden ajaksi, 

mutta nuorilla ei itsellä välttämättä ole tietoa tästä mahdollisuudesta 

(Rekrytointi.com 2018). 

Pohdimme myös sitä, miten tietoisia nuoret ovat siitä, mitä kaikkea ammattilii-

tot tekevät ja ovat saaneet aikaan yhteiskunnassamme. Ilman tätä opinnäyte-

työn tekemistä meille ei olisi itsellemmekään olisi ollut selvää se, mitä kaikkea 

ammattiliitot ovat oikeasti saaneet aikaan ja miten laajasti erilaisia palveluita ja 

etuja niillä on tarjota nuorille. Meille heräsi tästä kysymys, miten nuorille voisi 

saada tätä tietoa paremmin ja mielekkäämmin perille? Millä tavalla voidaan 

varmistaa, että ammattiliitoista ei tule nuorille vain ”keski-ikäisten” (Parviainen 

2016) ei-liike? Yksi vaihtoehto on saada ammattiliittoon kuuluva nuori 

puhumaan nuorille liittojen toiminnasta ja omista kokemuksista esimerkiksi 

koululle. Opiskelijan on tällöin helpompi samaistua puhujaan, joka sekä puhuu 

nuorelle nuoren ”kielellä”, että saattaa olla tai on vastikään ollut 

samanlaisessa tilanteessa, kuin opiskelija. 

 

Tämän asian suhteen ammattiliitoilla on mielestämme hieman parantamisen 

varaa, sillä nuoret eivät ole missään nimessä inaktiivinen kansanryhmä. 

Päinvastoin, nuoret ovat todella aktiivisia tämän hetken yhteiskunnassa, (Sa-

lakka & Systa 2017) mutta aktiivisuus pitäisi saada suunnattua siten, että se 

palvelee sekä nuorta, että ammattiliittoa. Pohdimme, että mikä on se asia, 

mitä sytyttää nuoressa sisäisen motivaation lähteä toimimaan juuri 

ammattiliiton puolesta? Toki sisäisen motivaation syntymisessä kestää 

aikansa, mutta sen synnyttyä nuorelle tulee kaivattu sisäinen palo tehdä asian 

eteen mahdollisimman paljon (Sillanpää 2016). Voisiko tähän vaikuttaa 
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esimerkiksi opiskelijajäsenyyden etujen parantaminen, kiinteän paikan tai 

paikkojen varmistaminen ammattiliiton hallituksessa, nuorten ja opiskelijoiden 

etujen näkyvämpi ja selkeämpi ajaminen työharjoitteluissa ja työelämässä, oli 

kyseessä vakinainen tai lyhytaikainen työsuhde? Se, missä näemme hyvin 

yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja nuorten kiinnostuksen ja aktivoitumisen 

nousseen, on Vihreiden puolueen toiminta. Tässä tapauksessa sekä 

yhteiskunnallinen toimija, Vihreät, sekä nuoret ovat saaneet yhteisen sävelen 

paremman ja tasa-arvoisemman tulevaisuuden suhteen. Miten ammattiliitot 

saisivat aktivoitua nuoria siten, että he haluaisivat toimia samankaltaisella 

palolla reilumman ja tasapuolisemman tulevaisuuden suhteen? 

 

Se, miten vähän aiheesta löytyy tietoa tänä päivänä oli opinnäytetyön kannalta 

samalla sekä haastavaa, että kiehtovaa. Koemme, että pääsimme tutkimaan 

tulevaisuudessa ammattiliitoilla ja tätä myötä myös työntekijöillä edessä 

mahdollisesti häämöttävää ongelmaa, joka syntyy kun jäseniä ei mahdollisesti 

ole riittävästi saamaan työntekijöille sopivia työehtosopimuksia. Tämän 

uhkakuvan välttämiseksi nuorten kiinnostusta ja tietämystä ammattiliitoista ja 

niiden toiminnasta olisi mielestämme hyvä lisätä. 
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Liite 1 
ALUSTAVA KYSELY 
 
Kyselyssä kaikki muut kysymykset, paitsi toinen kysymys ovat pakollisia. Toi-
seen kysymykseen vastataan, mikäli liittoon ei kuulu. 
 

1. Kuulutko ammattiliittoon? 
 

Kyllä 
En 

 
2. Jos et kuulu liittoon, oletko harkinnut siihen liittymistä? 

 

Kyllä 
En 
 

3. Koetko ammattiliitot tärkeiksi elämäntilanteissasi? 
 

Kyllä 
En 
 

4. Koetko saaneesi tarpeeksi tietoa ammattiliitoista? 
 

Kyllä 
En 
 

5. Koetko tietäväsi, mitä ammattiliitot tekevät? 
 

Kyllä 
En 
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Liite 2/1 
RYHMÄKYSELY YHTEISÖPEDAGOGIOPISKELIJOILLE 
 
Ensimmäinen osa on kaikille yhteinen ja pakollinen. Tämän jälkeen on kaksi 
erillistä osaa, joista vastaat toiseen sen mukaan, kuulutko liittoon vai et. Kyse-
lyssä kerrotaan selvästi, missä kaikille tarkoitettu ensimmäinen osa loppuu ja 
vaihtoehtoiset kysymykset alkavat. 
 
 

1. Koen tietäväni, mitä ammattiliitot tekevät 
 

Koen tietäväni 
Koen tietäväni melko hyvin 
En osaa sanoa 
Koen tietäväni hieman 
En koe tietäväni 
 
 

2. Koen saaneeni tarpeeksi tietoa ammattiliitoista tähän mennessä 

 
Koen saaneni tarpeeksi tietoa 
Koen saaneeni melko hyvin tietoa 
En osaa sanoa 
Koen saaneeni hieman tietoa 
En koe saaneeni tarpeeksi tietoa 
 
 

3. Tiedän, mitä palveluita ammattiliitot voivat tarjota minulle opiskeluaika-
nani 

 
Koen tietäväni 
Koen tietäväni melko hyvin 
En osaa sanoa 
Koen tietäväni hieman 
En koe tietäväni 
 
 

4. Pitäisikö ammattiliitoista ja niiden toiminnasta kertoa enemmän kou-
lussa? 

 
Kyllä 
Ei 
En osaa sanoa 
 
 

5. Minulle on tarjottu mahdollisuutta liittyä ammattiliittoon 

 

Kyllä 
Ei 
En osaa sanoa 
 



46 

Liite 2/2 
 
Tähän päättyi kaikille yhteinen osio. Täytä seuraavaksi seuraavat kuusi koh-
taa, mikäli kuulut liittoon. Muussa tapauksessa rullaa hieman alaspäin, jolloin 
pääset vastaamaan liittoon kuulumattomille tarkoitettuun osioon. 
 

6. Koen ammattiliitot tärkeäksi tämänhetkisessä elämänvaiheessani 

 
Koen 
Koen melko paljon 
En osaa sanoa 
Koen hieman 
En koe tärkeäksi 
 

7. Minkä takia kuulut ammattiliittoon ja mikä sai sinut liittymään liittoon? 

 
8. Mitä etuja tai palveluita kaipaisit ammattiliitolta? 

 
9. Koetko hyötyväsi liittoon kuulumisesta? 

 
10.  Kerro muutamalla sanalla liittoon kuulumisen hyödyt itsellesi: 

 
11.  Kerro muutamalla sanalla liittoon kuulumisen haitat itsellesi: 

 
Tästä alkaa osa, joka on tarkoitettu liittoon kuulumattomille. Täytäthän siis 
seuraavat kuusi kohtaa, mikäli et kuulu liittoon. 
 

12.  Koen ammattiliitot tärkeäksi tämänhetkisessä elämänvaiheessani 

 
Koen 
Koen melko paljon 
En osaa sanoa 
Koen hieman 
En koe tärkeäksi 
 

13.  Minkä takia et kuulu ammattiliittoon? 

 
14.  Mitä etuja tai palveluita kaipaisit ammattiliitolta, että liitosta tulisi mie-

lenkiintoisempi? 

 
15.  Oletko harkinnut liittoon liittymistä? 

 
16.  Kerro muutamalla sanalla liittoon kuulumisen hyödyt itsellesi: 

 
17.  Kerro muutamalla sanalla liittoon kuulumisen haitat itsellesi: 
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Liite 3/1 
RYHMÄKYSELY NUORISO- JA VAPAA-AJAN OHJAAJILLE 
 
Ensimmäinen osa on kaikille yhteinen ja pakollinen. Tämän jälkeen on kaksi 
erillistä osaa, joista vastaat toiseen sen mukaan, kuulutko liittoon vai et. Kyse-
lyssä kerrotaan selvästi, missä kaikille tarkoitettu ensimmäinen osa loppuu ja 
vaihtoehtoiset kysymykset alkavat. 
 
 

1. Koen tietäväni, mitä ammattiliitot tekevät 
 

Koen tietäväni 
Koen tietäväni melko hyvin 
En osaa sanoa 
Koen tietäväni hieman 
En koe tietäväni 
 
 

2. Koen saaneeni tarpeeksi tietoa ammattiliitoista tähän mennessä 

 
Koen saaneni tarpeeksi tietoa 
Koen saaneeni melko hyvin tietoa 
En osaa sanoa 
Koen saaneeni hieman tietoa 
En koe saaneeni tarpeeksi tietoa 
 
 

3. Tiedän, mitä palveluita ammattiliitot voivat tarjota minulle opiskeluaika-
nani 

 
Koen tietäväni 
Koen tietäväni melko hyvin 
En osaa sanoa 
Koen tietäväni hieman 
En koe tietäväni 
 
 

4. Pitäisikö ammattiliitoista ja niiden toiminnasta kertoa enemmän kou-
lussa? 

 
Kyllä 
Ei 
En osaa sanoa 
 
 

5. Minulle on tarjottu mahdollisuutta liittyä ammattiliittoon 

Kyllä 
Ei 
En osaa sanoa 
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Tähän päättyi kaikille yhteinen osio. Täytä seuraavaksi seuraavat kuusi koh-
taa, mikäli kuulut liittoon. Muussa tapauksessa rullaa hieman alaspäin, jolloin 
pääset vastaamaan liittoon kuulumattomille tarkoitettuun osioon. 
 

6. Koen ammattiliitot tärkeäksi tämänhetkisessä elämänvaiheessani 

 
Koen 
Koen melko paljon 
En osaa sanoa 
Koen hieman 
En koe tärkeäksi 
 

7. Minkä takia kuulut ammattiliittoon ja mikä sai sinut liittymään liittoon? 

 
8. Mitä etuja tai palveluita kaipaisit ammattiliitolta? 

 
9. Koetko hyötyväsi liittoon kuulumisesta? 

 
10.  Kerro muutamalla sanalla liittoon kuulumisen hyödyt itsellesi: 

 
11.  Kerro muutamalla sanalla liittoon kuulumisen haitat itsellesi: 

 
Tästä alkaa osa, joka on tarkoitettu liittoon kuulumattomille. Täytäthän siis 
seuraavat kuusi kohtaa, mikäli et kuulu liittoon. 
 

12.  Koen ammattiliitot tärkeäksi tämänhetkisessä elämänvaiheessani 

 
Koen 
Koen melko paljon 
En osaa sanoa 
Koen hieman 
En koe tärkeäksi 
 

13.  Minkä takia et kuulu ammattiliittoon? 

 
14.  Mitä etuja tai palveluita kaipaisit ammattiliitolta, että liitosta tulisi mie-

lenkiintoisempi? 

 
15.  Oletko harkinnut liittoon liittymistä? 

 
16.  Kerro muutamalla sanalla liittoon kuulumisen hyödyt itsellesi: 

 
17.  Kerro muutamalla sanalla liittoon kuulumisen haitat itsellesi: 
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YKSILÖHAASTATTELUN RUNKO 
 
Kysy lupaa äänittää haastattelu. Tämän jälkeen esittele itsesi ja kerro, ketä 
haastattelet, missä haastateltava opiskelee, haastattelupaikkakunta ja päivä-
määrä. Tämän jälkeen kerro opinnäytetyön aihe (Nuorten aktivoiminen am-
mattiliittoihin) ja aloita haastattelu. 
 
Kysymykset: 
 

1. Kuulutko ammattiliittoon? Mikäli kuulut, niin minkä takia liityit ammatti-
liittoon? 
 

2. Onko jokin liitto tullut esittäytymään sinulle ja kertomaan toiminnasta? 
Mikä liitto ja millä tavalla? 
 

3. Mitä koet ammattiliittojen tekevän? 
 

4. Millaiset asiat saisivat sinut kiinnostumaan ammattiliitoista niin, että ha-
luaisit liittyä ammattiliittoon? 
 

5. Koetko, että asiaa auttaisi, mikäli ammattiliitolta joku puhuisi sinulle ja 
avaisi heidän toimintaansa ja sitä, mitä ammattiliitot tekevät? 
 

6. Millaisia tapahtumia ammattiliiton tulisi mielestäsi järjestää tai millaisiin 
tapahtumiin ammattiliiton tulisi mahdollistaa pääsy jäsenilleen? 
 

7. Millaiset konkreettiset edut, kuten alennukset tai leffaliput sinua kiinnos-
taisivat saada ammattiliitolta? 
 

8. Olisitko esimerkiksi matkustusvakuutuksen tai muun ammattiliiton tar-
joaman hyödyn vuoksi valmis maksamaan ammattiliitolle pientä, muu-
taman euron suuruista kuukausimaksua? 
 

9. Tiesitkö, että ammattiliitot ovat käytössä esimerkiksi kesätöiden työso-
pimuksen lainvoimaisuuden tarkastamisen suhteen käytettävissä kesä-
työsopimusta kirjoittaessa? 
 

10. Koetko ammattiliitot tämänhetkisessä elämäntilanteessasi itsellesi tär-
keiksi? Miksi? 
 

11. Koetko liittoon kuulumisen auttavan sinua esimerkiksi työnhaussa? 
 

12. Oletko tietoinen kolmannen asteen opintojen aikana suoritettavien pal-
kattomien työharjoitteluiden yhteydessä haettavasta harjoittelutuesta 
(liitosta riippuen)? 
 

13. Koetko sillä olevan vaikutusta ammattiliittoon liittymisen kannalta, mikäli 
ammattiliitosta kertova edustaja on saman ikäinen kuin sinä? Entä mi-
käli opiskelet, niin entä jos edustaja opiskelee myös samalla hetkellä? 
 

14. Onko mielessäsi joitain konkreettisia etuja, joita ammattiliitto voi tarjota 
ja jotka saattavat kiinnostaa nuoria? 
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15. Miten tärkeäksi koet henkilökohtaisesti sen, että ammattiliitot neuvotte-
levat erilaisista työelämän sopimuksista, jotka liittyvät esimerkiksi palk-
kaan ja työaikoihin? 
 

16. Koetko näiden neuvotteluiden vaikuttavan sinuun? 
 

17. Onko haastattelun aikana tullut mieleen jotain, mikä saisi sinua kiinnos-
tumaan enemmän ammattiliitoista tai mitä haluaisit kertoa ammattilii-
toille? 
 

18. Miten aktivoisit nuoria ammattiliittohin? 
 

Kiitä haastatteluun osallistumisesta ja lopeta mahdollinen äänitys. 
 


