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laajemmallakin joukolla. Uskomme, että opinnäytetyöstä voivat hyötyä muutkin kuin pelkästään SAK 
työn tilaajana. Toivomme, että työstä voi koko ammattiyhdistysliike saada ideoita ja ajatuksia oman 
toiminnan kehittämiseen ja ehkä kipinän myös vertailevasta pohdinnasta ammattiliittojen kesken 
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edustajien sekä työntekijä-ja työnantajaliittojen kesken, ovat kaikki mahdollisuuksia luoda oikeita 
mielikuvia ja kohentaa ammattiliittojen roolia kehittäjinä. 
 
Luottamushenkilöiden ja yritysjohdon yhteisistä koulutuksista voisi syntyä keskinäistä luottamusta, 
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The Trade Union Movement has been criticized for being stuck as a No-movement, that negotiates 
Collective Agreements and pay raises by making threats of strike actions. The work that the unions 
do to promote smooth operations, improve working conditions and better effectivity remain unknown 
to many. Our aim was to bring this work to light, and to ponder how the unions could strengthen this 
role as a developer. 
 
We set out to determine this point through three different approaches; building cooperation through 
trust, using local agreements in workplace development, and through the knowledge, appreciation 
and support of the union representatives.The data was collected by means of an electronic survey 
from representatives from three unions, from company representatives and by an interview of a focus 
group of union officials.  
 
The survey data from the union representatives was analysed with both quantitative and qualitative 
methods. The company representatives’ answers were analysed as mere qualitative. The focus groups’ 
interview was organized as an on-line workshop.  
 
Even though the data was collected from the operational area of three unions, a larger group has 
reflected the collected data. We believe that this thesis can benefit many beyond SAK, by whom it was 
commissioned. 
 
Union representatives are figureheads for their unions at their workplaces. It is worth investing in 
them, making sure they have the knowledge and courage they need for local negotiation. Training 
paths should be made to fit personalized needs, not mass-produced.   
 
The more there is interaction and social association, the more trust is developed. Mutual projects, 
training, functions and just plain encounters at workplaces between union officials and company 
representatives, as well as between the officials of both workers and employers unions, are all 
possibilities to shape the true image, and boost the role of unions as developers. 

Joint training of union representatives can boost mutual trust, which in turn will help forward 
openness, cooperation and inspiration for workplace development. 

Good experiences and successful solutions are worth advertising. They will encourage both union 
representatives and companies to aspire to good cooperation.  
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1 JOHDANTO  

  
Ammattiyhdistysliike on kohdannut vastustusta koko historiansa ajan. Jo alkujaan 

työväestön murtautuminen luokkayhteiskunnan kahleista on ollut vastoin eliitin in-

tressiä. Edellisen suuren työnmurroksen, teollistumisen aikaan ja sen jälkeen on am-

mattiyhdistysliikkeen voimalla kuitenkin luotu järjestelmä, joka on taannut työelä-

mään hyvät kehittymismahdollisuudet, joista ovat hyötyneet niin työntekijät kuin 

työnantajat. 

   

Tätä opinnäytetyötä kirjoitettaessa vallitsevat maailmassa hyvin poikkeukselliset 

olot. Covid-19 -viruksen aiheuttama kaaos koko yhteiskunnassa kulminoituu työmark-

kinoille. Ennennäkemättömän nopeasti ovat työmarkkinajärjestöt pystyneet luomaan 

kriisinajan käytännöt, joilla pyritään minimoimaan vaikutukset niin yrityksille, kuin 

työntekijöille. Esimerkiksi palvelualoilla, joissa työn kysyntä romahti nopeasti, luotiin 

saman tien yhteisymmärryksessä nopeutettu lomautusmenettely, jolla palkanjuoksu 

oli mahdollista laittaa nopeasti jäihin.   

 

Tällainen yhteinen tilanteen vakavuuden tunnistaminen ja yhdessä toimiminen on 

hyvä esimerkki siitä, että ymmärrys liiketalouden tarpeista on itse asiassa yhteinen ja 

omien intressien ajo on mahdollista laittaa sivuun silloin, kun tilanne vaatii.  

  

1.1 Ammattiyhdistysliike työn murroksessa   

Ulkomailla kisällimatkoilla tai opissa olleet työmiehet ja lehdet alkoivat välittää tietoja 

muiden maiden ammattiyhdistystoiminnasta 1850 luvun jälkipuoliskolla. Aiempaa va-

paampien työsuhteiden myötä työnantajien ja työntekijöiden ristiriidat muuttuivat 

avoimemmiksi, kun työntekijä saattoi ryhtyä lakkoon tai irtisanoutua. Työväen järjes-

töjen synty, ulkomailta saadut virikkeet ja kärjistyneet ristiriidat työnantajien kanssa 

loivat edellytykset ammattiyhdistystoiminnalle. Suomen ensimmäinen ammattiliitto, 

Suomen Kirjaltajaliitto, perustettiin vuonna 1894. (Bergholm 2013, 9.)  
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Valtakunnalliset työehtosopimukset tulivat yleisiksi kesäkuussa 1945 hallituksen palk-

kapäätöksen jälkeen. 1960-luvun alussa työmarkkinajärjestöjen neuvottelusuhteet pa-

ranivat ja vaikutusvalta kasvoi. Ammattiliittojen järjestövoima kasvoi ja vakiintui Suo-

messa uudelle korkealle tasolle 1970-luvulla. Ammattiyhdistysliikkeen järjestäytymis-

aste saavutti historiallisen huippunsa, kun Suomi syöksyi syvään lamaan 1990-luvun 

alussa. Sen jälkeen ammattiliittojen työmarkkinoilla olevien jäsenten lukumäärä on 

kääntynyt laskuun. Tästä huolimatta suomalainen ammattiyhdistysliike on yhä kan-

sainvälisestä näkökulmasta poikkeuksellisen vahva. (mt., 6.)  

 

Maailma on uuden työnmurroksen äärellä. Kukaan ei osaa ennustaa, onko muutos-

huippu jo ohitettu, vai vieläkö on tiedossa lisää mullistuksia.   Työn murroksesta pu-

huttaessa moni kokee sen uhkaavana ja pelottavana. Muuttuuko maailma ja yhteis-

kunta esimerkiksi digitalisaation vuoksi niin paljon, ettei minulle riitä töitä tai kato-

aako koko ammattikuntani robotisaation myötä?  

 

Pajarinen ja Rouvinen (2014) laskivat, että Suomessa noin kolmasosa työvoimasta on 

ammateissa, joissa ihmistyön korvaamispotentiaali on suurin seuraavan 10  –  20 

vuoden aikana (tämä tai mikään muukaan laskelma ei huomioi uusien ammattien syn-

tymistä, työn sisällön ja työmarkkinainstituutioiden muutoksia). (Kauhanen, Mali-

ranta, Rouvinen & Vihriälä 2015, 76). EVAn (2016, 10) teettämässä raportissa taas ar-

vioidaan, että Suomessa seitsemän prosenttia nykyisistä työpaikoista voidaan korvata 

automatisaatiolla 20 vuoden kuluessa.  

 

Digitalisaatio ja globalisaatio ovat työtehtävätason muutoksia ajavat megatrendit. 

Tuotannollisten arvoketjujen pilkkoutumisen vaikutukset ovat teollisuudessa olleet 

merkittäviä 1990-luvun alkupuolelta ja palveluissa 2000-luvun alusta alkaen (Ali-

Yrkkö, 2014). Toistaiseksi näyttää siltä, että ainakin työmarkkinoihin liittyvän muu-

tosnopeuden näkökulmasta globalisaation intensiivisin vaihe on ohitettu. (Kauhanen, 

& al. 2015, 76)  

 

Tämän hetken tilanne on monin tavoin erilainen kuin milloinkaan aikaisemmin histo-

riassa, koska ilmastonmuutos, väestön liikakasvu sekä maapallon resurssien kestämä-
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tön käyttö on globaali ongelma. Samaan aikaan on muistettava, että taloudellista toi-

meliaisuutta tarvitaan ja uusia yrityksiä tarvitaan, koska ne luovat välttämätöntä hy-

vinvointia ja mahdollistavat itsensä toteuttamisen. Tähänastista nykyisenlaajuista hy-

vinvointiyhteiskuntaa ei ole mitenkään mahdollista pitää ilman vireää taloudellista toi-

meliaisuutta ja yrittäjyyttä. (Wilenius 2015.)   

 

Digitalisaatio tuo varmasti muutoksia työn tekemiseen, mutta sen tärkein vaikutus ei 

ole työn massiivinen automatisointi vaan sen sisällöllinen muutos. Robotit ja tekoäly 

tuovat mahdollisuuksia kehittää työtä siten, että ihmiset pystyvät keskittymään luo-

vempiin, monipuolisempiin ja arvoa luoviin töihin. Toki se edellyttää, että ihmisten 

osaamiseen panostetaan ja työ kehittyy.  Työtä tulisi kehittää tavalla, jossa hyödynne-

tään optimaalisella tavalla ihmisen ja kehittyvien koneiden parhaat ominaisuudet. Ko-

neen osalta näitä ovat väsymättömyys, toistokyky ja laskentateho, ihmisen osalta taas 

luovuus ja sosiaalinen älykkyys. (Työterveyslaitos 2019.)  

 
Uuden käännekohdan kynnyksellä, on taas kritiikki ay-liikkeen roolista noussut ää-

nekkääksi ja epäilyt siitä, onko ammattiyhdistysliike kykenevä muutokseen ovat ylei-

siä.   

“Vaikka ammattiyhdistysliike haraa vastaa, olemme menossa kohti maa-
ilmaa, jossa yrityksen notkeudella ja joustavuudella on yhä enemmän vä-
liä. Kun yhteiskunta muuttuu, yhden tahon ei pidä toimia jarrumiehenä.” 
(Harkimo  2017.)  
 

Räikeimmän kritiikin takaa löytyy helposti pidemmän aikajänteen poliittisia tavoit-

teita. Liberalistiseen yhteiskuntakuvaan kuuluu, että ihmiset saavat ottaa vastuun 

omista tekemisistään ja jokaisella on mahdollisuus menestymiseen. Valtion tai min-

kään muun instituution puuttuminen yksilön tai yritysten toimintaan koetaan oi-

keudettomaksi.   

 

Artikkelissaan, Uusliberalismi ja lupaus vapaudesta, filosofi Petri Räsänen toteaa, että 

liberalistisessa ajattelussa ei uskota valtion kykyyn asettaa yhteiskunnallisia päämää-

riä. Liberalistisen ajattelutavan mukaan ei ole olemassa sellaista yksilön ulkopuolista 

tahoa, joka rationaliteettinsa perusteella olisi oikeutettu puuttumaan yksilön valintoi-

hin sen paremmin yksityiselämässä kuin taloudellisen toiminnan alueellakaan. Ulko-
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puolelta tulevan ohjauksen katsotaan olevan ristiriidassa yksilön vapauden kanssa. Ta-

loudellisen toiminnan alueella tämä tarkoittaa sitä, että valtiolla ei ole oikeutta ohjata 

taloudellista toimintaa. Sen sijaan valtion puuttuminen taloudellisiin kysymyksiin 

nähdään pakkovaltana, jolla ei ole oikeutusta. (Räsänen 2007, 2.)  

 

Digitalisaatio, automatisaatio ja robotisaatio näyttävät entisestään voimistavan yhteis-

kunnan siirtymistä yhteisöllisyydestä yksilöllisyyteen. Sitran artikkelissa kerrotaan, 

että 1900-luvun puolivälin jälkeisellä ajalla instituutioilla oli selkeä rooli ja kansalaiset 

näkivät ne hyödyllisinä ja heidän etuaan edistävinä. Hyvinvointivaltiota rakennetta-

essa yhä useammat elämänalueet lasten kasvattamisesta kaupunki-infrastruktuurin 

ylläpitoon institutionalisoituivat. Kuitenkin, kun yhteiskunnan kehitys etenee, myös 

yksilöiden, yhteisöjen ja instituutioiden suhde muuttuu. (Sitra 2015.)  

 

Yksilöiden ja yhteisöjen merkitys ja valta näyttävätkin nyt olevan kasvussa tavalla, joka 

haastaa instituutiot ja yhteiskunnan perusrakenteen. Yksilöiden, yhteisöjen ja insti-

tuutioiden suhde on muutoksessa. Hierarkkiset rakenteet muuttuvat verkostomaisiksi, 

yksilöiden valta kasvaa ja jakamistalouteen pohjautuvat mallit luovat uusia vaihtoeh-

toja omistamiseen perustuvalle kulutukselle. (mt.)    

 

Yksilöllistymisellä tarkoitetaan historiallisesti muotoutuneita prosesseja, joiden kulu-

essa yksittäisten ihmisten suhde yhteisöihin, kuten perheeseen, sukuun, asuinyhtei-

söön, työpaikkaan ja kansallisuuden kokemukseen, on kokenut muutoksen, jossa tämä 

side konkreettisena ja symbolisena ilmiönä on vähitellen heikentynyt ja jopa irtaantu-

nut. (Saastamoinen 2011, 62.)  

 

Huolta ammattiyhdistysliikkeen roolista esitetään myös sen sisältä. Esimerkiksi Julki-

salan koulutettujen järjestö.  JUKO:n toiminnanjohtaja Maria Löfgren (2018) kuvaa 

yhteiskunnan asenteiden muuttumista erityisesti nuorten käytöksessä.  

 

Erityisesti työelämään tulevien ja uransa alussa olevien nuorten tavoitteissa ja tar-

peissa korostuu yksilöllisyys ja vapaus. Kollektiivinen edunvalvonta ei välttämättä pu-

huttele, kun unelmien ura on aukeamassa tai eri töiden ja työmuotojen välillä liikku-
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minen tuo kaivattua vapautta. Kollektiivisuuden tarve näkyy monesti verkostoitumi-

sena ja muun yhteisöllisen toiminnan kautta, eivätkä nuoret hakeudu aiempien suku-

polvien lailla ammattiyhdistystoiminnan pariin. (mt., 160.)  

 

Ammattiyhdistysliike on leimautunut joidenkin silmissä muutoksen jarruksi. Kritiikin 

taustalla saattaa olla osin periaatteellisia ja ideologisia pyrkimyksiä vähentää ammat-

tiyhdistysliikkeen merkitystä työmarkkinoilla ja yhteiskunnallisen päätöksenteon tu-

kena. Taustalla saattaa piillä myös halu romuttaa suomalainen työmarkkinajärjes-

telmä, joka turvaa vähimmäistyöehtoja ja epäterveeltä kilpailulta suojaavine työ- 

ja virkaehtosopimuksineen. (mt., 163.) 

 

Työnantajat pitävät yhteistoimintaa henkilöstön kanssa valitettavan usein hallinnolli-

sena taakkana, välttämättömänä ja paperinmakuisena byrokratiana. Vastaavasti työn-

tekijöille yhteistoiminta voi tuntua siltä, että siinä vain vartioidaan pykälien toteutu-

mista. Tällöin ollaan kaukana yhteistoiminnan perimmäisestä tarkoituksesta eli työ-

paikan yhteisestä ja rakentavasta kehittämisestä. (mt., 165.)  

 

Kenen vastuulla on, jos yhteistyö ei toimi? Vastaukset saattavat vaihdella sen mukaan, 

keneltä kysytään. Yhteistyön parantamiseksi soisin ammattiyhdistyliikkeen ottavan 

näkyvän roolin. Käytännössä tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että henkilöstö-

nedustajien yhteistyötaitojen edistämien otettaisiin painokkaammin edunvalvonta-

asiaksi tai sitä, että eri toimialojen välistä keskinäistä riippuvuutta selvitettäisiin ny-

kyistä näkyvämmin. (mt., 165.)  

 

Toisaalta ammattiyhdistysliikkeen toimijat kokevat toiminnassaan tapahtuneen pal-

jonkin muutoksia ja, että ymmärrystä automatisaation, digitalisaation ja työelämän 

muutosten tuomiin haasteisiin on paljon enemmän kuin arvostelijat uskovat. Toi-

mialojen erilaisiin tarpeisiin kehitetään säännöllisesti työehtosopimusten määräyksiä, 

huomioiden työpaikkojen viestejä tarpeistaan. Paljon kaivattua paikallista sopimista-

kin on mahdollistettu jo paljon enemmän kuin kritiikki antaisi ymmärtää.   

 

Korona viruksen aiheuttaman kaaoksen myötä ammattiliittojen jäsenmäärät ovat taas 

nousussa, SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta toteaa blogissaan, että korona kriisin 
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myötä ammattiliittoihin vyöryy hakemuksia. Samoin kävi jäsenmäärille myös, kun Si-

pilän hallitus lähti voimakkaasti kurittamaan työmarkkinoita. Näyttäisi siltä, että uhan 

aikoina, ihmiset kokevat parhaiten saavan tukea ja turvaa ammattiliitoista.   

“Kriisi on nostanut ammattiyhdistysliikkeen ja ammattiliiton jäsenyy-
den merkityksen aivan uudelle tasolle. Kun paikka on tiukin, niin turvaa 
haetaan sieltä mistä sitä on aikaisemminkin löytynyt. Ja työelämässä 
sitä on löytynyt ja löytyy ammattiyhdistysliikkeestä” (Eloranta 2020.) 
 

SAK:n kehittämispäällikkö Juha Antila arvioi, ammattiliittojen keskusjärjestöhank-

keen kaaduttua 2016 että kymmenen vuoden kuluttua ammattiyhdistysliike on hyvin 

erinäköinen kuin nyt. 

“Kuitenkin kaikki liitot tietävät, mitä pitäisi tehdä ja Suomessa se vielä voi-
taisiin tehdä. Liitoilla on mahdollisuus rakentaa omin päätöksin sellainen 
keskusjärjestö kuin ne haluavat. Ei ole dramaattista jäsenkatoa, ei talou-
dellisen ahdingon aiheuttamaa pakkoa, ay-liikkeellä on toimivaltaa ja yh-
teiskunnallista vaikutusvaltaa. Suomessa ay-liike on vielä osa yhteiskun-
nallista päätöksentekojärjestelmää.” (Antila 2016.) 
 

Myös opinnäytetyön kyselyvastauksissa luottamushenkilöt kuvailivat epäilyjä siitä, 

pystyykö ammattiliitot kehittämään rooliaan vastaamaan työelämässä tapahtuvia 

muutoksia.  

“Liitto ja sen toiminta on siellä kaukana jossakin. Päivittäisessä toimin-
nassa ammattiliitto ei näy mitenkään (toki tauot, lomat ym, liiton neuvot-
telemat asiat tietysti näkyvät mutta muuten ei mikään.)”  
 
“Ammattiliiton rooli on minun mielestäni työpaikkojen kehittäjän näkö-
kulmasta hyvin vanhanaikainen. Usein tulee neuvoksi, että älä tee mitään 
se kuuluu työnantajalle. Olen siinä vahvasti eri mieltä. Kun kehitämme 
omaa työpaikkaa, samalla kehitetään myös viihtyisyyttä sekä työoloja.”  

  

Nykyinen Teknologiateollisuus ry:n puheenjohtaja ja pitkän uran yritysjohtotehtävissä 

tehnyt Marjo Miettinen, väitteli alkuvuodesta 2020 kasvatustieteiden tohtoriksi. Väi-

töskirjansa aihe oli luottamusosaaminen, yhteisöosaaminen suomalaisen luottamus-

miehen pääomana.    

 

Miettinen asetti tutkimuksensa tavoitteeksi suomalaisen luottamusmiehen osaamisen 

kehittymisen analysoinnin: mitä luottamusmiehen tulee osata ja miten tätä osaamista 

voi kehittää. Miettisen tutkimus keskittyy yhdelle toimialalle ja viiteen yritykseen. Yri-
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tykset ovat kansainvälistä liiketoimintaa harjoittavia mm. omien ulkomaisten tytäryh-

tiöiden muodossa. Mukana on erikokoisia yrityksiä. Yksi yrityksistä on pörssiyritys ja 

muut neljä kansainvälisesti toimivia perheyrityksiä. (Miettinen 2020, 57.)  

 

Miettisen pohdinnoissa kuuluu vahvasti yrittäjän ja työnantajapuolen ääni, jossa pai-

kallisen sopimisen tavoite on vahvana. Miettinen (mt., 80) toteaa kuitenkin, että luot-

tamusmiesjärjestelmää tarvitaan, koska erilaisista asioista on sovittava yrityksissä jat-

kossakin.  

  

Tästä johtuen Miettisellä on huoli siitä, omaavatko luottamusmiehet riittävän osaami-

sen kaikkeen minkä tehtävä edellyttää.  Sinänsä voitaisiin pitää hieman häkellyttä-

vänä, ellei korninakin, että vahvasti työnantajien edustajaksi profiloitunut henkilö tut-

kii luottamusmiesten roolia, kokemuksia ja osaamiskriteerejä. Tekeväthän ammattilii-

tot ja keskusjärjestötkin runsaasti omia tutkimuksia ja selvityksiä luottamushenkilöi-

den kokemuksista.  Esimerkkeinä voisi mainita STTK:n henkilöstön edustaja -baro-

metri ja SAK:n työolobarometri.   

 

Miettinen tuo kuitenkin esiin mielestämme tärkeitä, ammattiliittojen kanssa yhtei-

siä huolia kuten nuorten pieni osuus luottamusmiehistä.  Opinnäytetyössämme pala-

taan Miettisen näkemyksiin soveltuvissa paikoissa, koska katsomme, että ne edusta-

vat melko hyvin suomalaista työnantajatahoa.  

2 TUTKIMUSKYSYMYS   

Halusimme tässä opinnäytetyössä selvittää, miten ammattiliitojen ja luottamushenki-

löiden osallisuus työpaikkojen kehittämisessä kohti uutta, muuttuvaa työelämää on 

koettu työpaikoilla, sekä miten ammattiliittojen roolia työpaikkojen kehittäjänä 

voisi vahvistaa. Tämä tuntui meistä tärkeältä, koska ammattiliitojen, ja sen toimijoi-

den tekemisiä arvioidaan usein edunvalvonnan tai yhteiskunnallisen vaikuttavuuden 

näkökulmasta ja rooli kehittäjänä jää hieman varjoon.   

 

Valitsimme tutkimuksen näkökulmaksi tarkemmin kolme pääteemaa; luottamus yh-

teistoiminnassa, paikallinen sopiminen työpaikkojen kehittämisessä sekä luottamus-

henkilöiden osaaminen, osaamisen arvostaminen sekä tukeminen. 
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Nämä valikoituivat, koska ne mielestämme kuvastavat ammattiliittojen kosketuspin-

taa yritysten ja yhteiskunnan kanssa. Yhteistoiminnan, kuten yhteistyönkin, lähtöedel-

lytys on molemminpuolinen luottamus. Paikallinen sopiminen on ollut yksi ketterim-

min esiin otettu esimerkki, jolla on haluttu yhteiskunnassa todistella ammattiyhdis-

tysliikkeen muutosvastaisuutta ja uudistumiskyvyttömyyttä. Luottamushenkilöi-

den osaaminen ja arvostus ovat olennainen kuvaaja liittoihin kohdistetusta mieliku-

vasta, koska luottamushenkilöt ovat työpaikoillaan myös liittojensa edustajia.  

 

Opinnäytetyön tilaajana toimi Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, joka 

edustaa 17 ammattiliittoa ja niiden noin 900 000:ta jäsentä. SAK:lla ei ole henkilöjä-

seniä, vaan jäseniä ovat työehtosopimuksia neuvottelevat ammattiliitot.  

 

2.1 Työn tekijät    

Opiskelemme työyhteisökehittäjiksi ja päätimme tehdä opinnäytetyön kolmen henki-

lön ryhmässä.  Opintojen alussa opettajat suosittelivat ryhmässä tekemistä, sillä eihän 

työpaikkoja tai työyhteisöjäkään kehitetä yksin. Joidenkin mielestä opinnäytetyön te-

keminen yhdessä on myös riski, mutta me näimme sen mahdollisuutena ja tartuimme 

rohkeasti ryhmätyön malliin.  

 

Ryhmä muodostui helposti, sillä meitä opinnäytetyöntekijöitä yhdisti jo ennestään yh-

tenäiset näkemykset ja ajatukset ammattiyhdistysmaailmasta. Yksi meistä työskente-

lee suoraan ammattiliiton palveluksessa, toinen työskentelee ammattiliittojen koulu-

tusten parissa ja kolmas on pääluottamusmies. Pelkkä kiinnostus ja innostus samaan 

asiaan ei vielä riitä tekemään päätöstä yhteistyöstä opintojemme kannalta merkittä-

vimmästä ja viimeisestä projektista, vaan siihen tarvitaan myös rohkeutta, uskallusta 

ja luottamusta. Rohkeutta antaa “valtaa” omasta valmistumisesta muille ja rohkeutta 

ottaa vastuu muiden valmistumisesta. Luottamusta siihen, että sovitut asiat hoitu-

vat ja ennen kaikkea luottamusta hyvästä yhteistyöstä.  

 

https://www.sak.fi/ammattiliitot/jasenliitot
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Teimme opinnäytetyötä palkkatyömme ohella, joten tarvittiin melkoista aikataulutta-

mista, sekä erilaisten mielipiteiden ja toimintatapojen hyväksymistä, aivan kuten hy-

vässä työyhteisössä. Olimme tehneet opintojen aikana muutamia ryhmätöitä yhdessä, 

joten niiden pohjalta syntyneen luottamuksen ja hyvin sujuneen yhteistyön pohjalta 

oli helpompi tehdä päätös opinnäytetyön tekemisestä yhdessä.  

 

Ryhmän työnjaosta päätettiin yhdessä sopimalla ja jakamalla päävastuualueet. Pää-

vastuiden lisäksi jokainen toi omaa panostaan muihin osioihin.   Toiset ottivat enem-

män vastuuta kyselyiden analysoinnista ja toiset enemmän kirjoittamisesta. 

 

Opinnäytetyön edetessä kävi ilmi, että kolmen tai useamman henkilön opinnäytetyöt 

ovatkin harvinaisia ja niitä ei jostain syystä ole tehty. Meiltä on kysytty matkan var-

rella, miltä ryhmässä tekeminen on tuntunut, voisimmeko suositella tätä mallia muille 

ja miten olemme tämän yleisesti kokeneet.  

 

Ihan ensimmäiseksi on kiva todeta, että opinnäytetyön valmistuttua olemme edelleen-

kin sovussa. Olemme oppineet paljon enemmän, kuin tämän opinnäytetyön sisäl-

lön. Olemme oppineet yhteisöpedagogin näkökulmasta sitä tärkeintä eli yhdessä teke-

mistä ja yhdessä onnistumista. Kaikki ei tietenkään aina mennyt niin kuin ajateltiin 

ja suunniteltiin. Jouduimme miettimään tarkasti, että meidän omat ja ken-

ties jopa vahvat ennakkoasenteet näkökannassamme eivät siirry opinnäytetyöhön, jo-

ten objektiivisuutta on jouduttu varjelemaan. Opinnäytetyön tekemistä haittasi jonkin 

verran kevään 2020 sulkutila, jonka aikana esimerkiksi kirjastot olivat saavutettavissa 

ainoastaan verkon kautta, eikä kaikkia suunniteltuja tietolähteitä päästy hyödyntä-

mään. Opinnäytetyötä tehdessä koimme varmasti samanlaisia tuskastumisen tunteita, 

kuin yksin tehdessä, mutta kun yksi meistä tuskastui, niin kaksi muuta olivat tasoitta-

massa ajatuksia ja tsemppaamassa eteenpäin. Yksi mieleen painuvin hetki oli sellai-

nen, kuin opinnäytetyön loppuvaiheilla erään “heikon hetken” jälkeen, istuimme 

alas, puhuimme ja saimme taas asian ytimestä kiinni ja me teimme sen yhdessä.   
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3 TUTKIMUSMENETELMÄT  

3.1 Tutkimuksen kohteet  

Tutkimuksen kohteena olivat kolmen ammattiliiton luottamushenkilöt, näiden am-

mattiliittojen toimialoilla toimivat yritykset, sekä laajempi joukko eri ammattiliitojen 

edustajia.  Tutkimuksen tavoitteena oli pyrkiä selvittämään keinoja, joilla ammattiliit-

tojen roolia työpaikkojen kehittäjinä voisi vahvistaa. Tutkimuksessa käytettiin teo-

riapohjaa luottamuksen merkityksestä työyhteisöissä sekä kerättiin aineistoa luotta-

mushenkilöiden ja yritysten edustajien konkreettisista kokemuksista työyhteisöissä ja 

kehittämishankkeissa toimimisesta.    

 

Tavoitteena oli vertailla luottamushenkilöiden ja yritysten edustajien näkemyk-

siä siitä, miten ammattiliiton roolia voisi vahvistaa työpaikan kehittäjänä. Haluttiin 

tietää, ovatko ajatukset samanlaisia tai erilaisia ja löytyisikö tutkimuksen avulla jokin 

yhteinen näkemys siitä, miten ammattiliitot voisivat muuttaa toimintaa ja pystyä sen 

johdosta paremmin tukemaan ja edistämään kehittämistä työpaikoilla.   

Tutkimuksella pyrittiin:   

 kartoittamaan aikaisempia kokemuksia ja minkälaisia kehittämisresursseja 

työpaikoilta löytyy,  

 selvittämään kuinka paljon luottamushenkilöt pystyvät vaikuttamaan tai ovat 

osallistuneet työpaikan kehittämiseen,  

 selvittämään, onko jotain esteitä kehittämiselle tai yhteistyön toimivuudelle, 

 kuulemaan yritysten edustajien kokemuksia kehittämiseen tähtäävien hankkei-

den onnistumisista ja onko hankeyhteistyöllä saavutettu jotain työpaikoilla,  

 selvittämään pitäisikö ammattiliittojen muuttaa rooliaan työpaikkojen kehittä-

jinä ja jos niin miten.   

 

Päätimme aloittaa selvittämällä missä työpaikkojen kehittämishankkeissa valitut am-

mattiliitot ovat olleet mukana. Valitsimme kolme eri ammattiliittoa, Palvelualojen am-

mattiliitto PAM, Ammattiliitto PRO sekä Teollisuusliitto. Tämä valinta oli tie-

tysti luontainen, koska opinnäytetyön tekijät edustavat näitä kolmea liittoa jäse-

ninä, aktiiveina tai työntekijänä, mutta lisäksi nämä kolme liittoa antoivat sopivan he-

terogeenisen tutkimusalustan teollisuuden, palvelualojen sekä toimihenkilökentän 
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merkeissä. Meitä kiinnosti myös näiden kolmen liiton mahdolliset eroavaisuudet tut-

kimuksessamme.  Valitut ammattiliitot ovat suuria, yli 100 000 jäsenen liittoja ja 

edustavat kahta eri työntekijöiden keskusjärjestöä eli Suomen Ammattiliittojen Kes-

kusjärjestö SAK:ta sekä Suomen Toimihenkilöiden Ammatillinen Keskusjärjestö 

STTK:ta.  

 

Palvelualojen ammattiliitto PAM  

PAM on yksityisillä palvelualoilla työskentelevien ammattiliitto.   

Jäseniä on noin 220 000, joista luottamushenkilöitä on noin 2500. PAM kuuluu Suo-

men Ammattiliittojen keskusjärjestöön. PAM neuvottelee 34 työehtosopimusta, joiden 

pääalat ovat kaupan ala, matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluala, kiinteistöpal-

veluala, apteekki (tekniset), vartijat, erityisalat ja esimiehet. Näiden lisäksi monta pie-

nempää palvelualaa kuten hiusala, Alko, Veikkaus jne.  Palvelualoilla on paljon mikro-

, pieni-, ja keskisuuria yrityksiä mutta jokaisella sektorilla on myös megatoimi-

joita, jotka työllistävät valtaosan alan työvoimasta (kuvio 1). Järjestäytymisaste eli alan 

ammattiliittoon kuuluminen on vähäisintä yksityisillä palvelualoilla. PAMin aloilla se 

vaihtelee noin 55-70 %.  (PAM 2020.)  

 

 

Kuvio 1: Palvelualojen henkilöstön osuus erikokoisissa yrityksissä toimialoittain. Grafiikka: Palvelualo-

jen taskutilasto (2019) 
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Ammattiliitto Pro   

Pron jäseniä ovat pääosin toimihenkilöiksi luettavia, koulutettuja ammattilaisia, asi-

antuntijoita ja esimiehiä.  Jäseniä on noin 120 000, joista luottamushenkilöitä on 

noin 2500. Pro neuvottelee noin 75 työ- ja virkaehtosopimusta sekä julkisilla että yk-

sityisillä aloilla. Pron suurin sopimusala on teknologiateollisuus. Pron toimialoilla pai-

nottuvat suurehkot työpaikat (kuvio 2). Järjestäytymisaste vaihtelee suuresti eri sopi-

musaloilla, mutta keskimäärin se on noin 60 %. Liitto on toimihenkilökeskusjärjestön 

eli STTK:n jäsenliitto. (Proliitto 2020.) 

.  

  

Kuvio 2: Prolaisten työpaikkojen henkilöstömääränjakauma. Grafikka: Pro (2019) 

 

Teollisuusliitto   

Liiton jäsenet työskentelevät teollisuuden parissa joko suoraan tai välillisesti. Jäseniä 

on noin 200 000, joista luottamushenkilöitä on noin 3200. Teollisuusliitto neuvotte-

lee 35 sopimusalaa, joiden pääalat ovat kemian-, teknologian-, puutuote- ja erityis-

alat.  Liitto on Suomen Ammattiliittojen keskusjärjestön eli SAK:n jäsenliitto. (Teolli-

suusliito 2020.) Teollisuudessa järjestäytymisaste on Suomen parhaimpia eli vuonna 

2017 se oli noin 72 % (TEM, Palkansaajien järjestäytyminen 2019).  

  

Jatkossa käytämme Palvelualojen ammattiliitto PAMista nimeä PAM, Ammatti-

liitto Prosta nimeä Pro sekä Teollisuusliitosta käytetään graafeissa lyhennettä Teoll. 

https://www.teollisuusliitto.fi/teollisuusliitto/wp?page_id=67
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Puhuttaessa edellä mainituista ammattiliitoista yhdessä, käytämme nimitystä lii-

tot.  Laajemmin ammattiliitoista puhuttaessa käytämme nimeä ammattiliitot. 

 

Opinnäytetyön puitteissa meillä ei ollut mahdollisuutta tarkastella liittojen edusta-

mia eri toimialoja, jotka voivat olla hyvinkin erilaisia keskenään esimerkiksi, majoitus- 

ja ravintola-ala poikkeaa suuresti ICT alasta, vaan keskitymme yleisesti valittujen liit-

tojen ja luottamushenkilöiden kokemusten vertailuun.   

 

3.2 Ammattiliitot mukana monissa hankkeissa  

Ammattiliitot tekevät yhteistyötä yritysten kanssa työpaikkojen kehittämishankkeissa 

hiukan vaihtelevasti, muutama hanke vuosittain. Tarkkoja lukumääriä on vaikea 

saada. Viimeisen 7 vuoden aikana kehittämistyötä on ollut ehkä keskimääräistä enem-

män, johtuen hallitusohjelmaan vuonna 2012 kirjatusta työelämästrategiasta ja siihen 

kuuluvasta Työelämä -2020 hankkeesta. 

Työelämä 2020 -hanke aloitettiin 2013 ja se päättyi vuonna 2019. Kolmikantaisessa 

yhteistyössä laaditun työelämästrategian visio oli, että Suomessa olisi Euroopan paras 

työelämä vuonna 2020 (Valtakari & Nyman 2019, 11.) 

Työelämä 2020 -hanke oli toimijoita kokoava sateenvarjohanke, joka keräsi ja koordi-

noi eri toimijoita verkostoihin kehittämään sekä vaikuttamaan työpaikkatasoon. Vi-

sion saavuttamisen edellytys oli, että työpaikoilla on kehittämistä tukeva kulttuuri, 

jossa tuotteet, palvelut ja toimintatavat luodaan yhteistyössä. Hankkeen tavoitteena oli 

saada suomalaisilla työpaikoilla sellaisia vaikutuksia aikaiseksi, että suomalainen työ-

elämä saavuttaa strategian mukaisen vision. Hankkeelle määriteltiin alun perin seu-

raavat tehtävät:  

1) kannustaa ja innostaa työpaikkoja työelämän laadun ja tuottavuuden samanaikai-

seen kehittämiseen,  

2) vahvistaa työelämätoimijoiden verkostoyhteistyötä ja mahdollisuuksia tukea työ-

paikkojen siirtymistä kehitysvaiheesta toiselle,  

3) rohkaista työpaikkoja tekemään erilaisia johtamiseen, toimintatapoihin, osaami-

seen ja toimintakulttuuriin liittyviä kokeiluja sekä jakamaan kokemuksiaan muille ja, 
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4) tukea työpaikkoja niiden kehittämistyössä tarjoamalla työpaikoille tietoa, palve-

luita, työkaluja ja vertaistukea. (mt., 11.)  

Hankkeen loppuraportissa todetaan, että erillisvaikutusta työpaikoilla tapahtuneeseen 

kehitykseen ei seurantatiedon puutteista johtuen voitu tarkasti todentaa. Hankkeen 

keskeinen lisäarvo on kuitenkin ollut siinä, että se on ylläpitänyt ja vahvistanut työelä-

män kehittämisten painoarvoa ja merkitystä sekä koonnut hajallaan olevia kansallisia 

työelämän kehittämisen voimavaroja ja resursseja. (mt., 52-53.) 

Ammattiliittojen näkökulmasta hanke ehkä antoi sopivan tönäisyn kehittämiseen ryh-

tymisestä niilläkin aloilla, joissa yhdessä toteutetut kehittämishankkeet eivät olleet 

niin tavanomaisia. Loppuraportista kuitenkin selviää, että ihan kaikkia hankkeita ei 

saatu maaliin ja raportointi ontui. Hankkeen erillisen rahoituskanavan puuttuminen 

hankaloitti tekemistä käytännössä. 

Uuden työelämän kehittämishankkeen suunnittelu on jo pitkällä ja siinä varmasti hyö-

dynnetään oppeja edellisestä. Kaiken kaikkiaan työelämän kehittämisen pitäminen ai-

heena julkisuudessa, on silläkin oma positiivinen vaikutuksensa.   

 

3.3 Tutkimusmenetelmät    

3.3.1 Tiedontarve  

Halusimme selvittää miten yritysten edustajat, jotka ovat osallistuneet hankkeisiin, 

joissa on osallisena ollut heidän alansa ammattiliitto, ovat kokeneet liiton osallistumi-

sen työpaikallaan tapahtuvaan kehittämiseen. 

 

Toiseksi halusimme tietää miten kyseisten liittojen luottamushenkilöt ovat kokeneet 

mahdollisuutensa osallistua kehittämishankkeisiin työpaikoillaan.  

 

Kolmanneksi päätimme esittää kahden edellä mainitun kyselyn tulokset ammattiliit-

tojen asiantuntijoille työpajassa, saadaksemme tutkimuksen osaksi heidän reaktioi-

taan sekä näkemyksiään saatuihin tuloksiin.  
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3.3.2 Kyselymenetelmien käyttö  

  

Tavoitteena oli selvittää kohdehenkilöiden yleisimpiä kokemuksia työpaikan luotta-

muksesta, paikallisen sopimisen sujumisesta sekä heidän osaamisestaan. Lisäksi ha-

luttiin tietää, eroavatko kolmen eri liiton luottamushenkilöiden eli luottamusmiesten 

ja työsuojeluvaltuutettujen vastaukset ja jos eroavat, niin minkä verran.  

 

Yritysten edustajilta halusimme kerätä ja verrata tietoa ja näkemyksiä kehittämis-

hankkeissa työskentelystä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Kyselyiden aineiston kä-

sittelymenetelmä oli sekä määrällinen eli kvantitatiivinen tutkimus että laadullinen eli 

kvalitatiivinen tutkimus.  

 

Kyselytutkimuksessa perusjoukko koostuu havaintoyksiköistä, jotka ovat mittauksen 

kohteita. Havaintoyksiköt valitaan sen perusteella, minkälaista tietoa kerätään. Esi-

merkiksi jos halutaan tietoa yritysbudjetista havaintoyksikköinä ovat yritykset. Luo-

tettavinta tietoa saadaan, kun mitataan haluttua tietoa jokaisesta perusjoukkoon kuu-

luvasta havaintoyksiköstä. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2015, 122.)   

 

Luottamushenkilöiden kyselyssä valittiin määrällisen menetelmän käyttö ensisi-

jaiseksi. Määrällinen tutkimus arvioitiin toimivan kyselyssä paremmin kuin laadulli-

nen, sillä halusimme saada riittävän laajaa tietoaineistoa, jotta vastaajajoukkojen eroa-

vaisuuksia voisi tarkastella.   

   

Näitä eroja pystytään tarkastelemaan määrällisen tutkimuksen avulla. Määrällinen 

tutkimusmenetelmä soveltuu tutkimuksiin, joissa numeraalisesti halutaan esittää jo-

takin asiaa tai sitä, miten jokin asia on muuttunut tai missä määrin vaikuttaa toiseen 

asiaan. Määrällisestä tutkimuksesta etsitään syy- ja seuraussuhteita. (Vilkka 2015, 43-

44.)  

 

Luottamushenkilöiden kyselyssä päätettiin käyttää otantakyselyä, koska perusjoukko 

olisi suuri, monta tuhatta henkilöä. Vallin mukaan otannan avulla on tarkoitus saada 

sellainen kokonaiskuva asiasta, joka vastaa mahdollisimman hyvin koko perusjouk-

koa. Otantamenetelmiä on useita, mutta niille jokaiselle on ominaista satunnaisuus eli 
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kuka tahansa voi tulla valituksi lopulliseen otantaan samalla todennäköisyydellä. (Valli 

2018a, 102.)   

 

Otantatutkimuksia käytetään yhteiskunnallisissa tilastotutkimuksissa kokonaistutki-

muksen asemesta useista syistä. Koska kaikkia yksiköitä ei ole välttämätöntä tutkia, 

kustannuksia voidaan säästää, tutkimuksen kohteena olevasta ilmiöstä voidaan kerätä 

hyvin yksityiskohtaisia tietoja ja tulokset voidaan tuottaa suhteellisen nopeasti. Otan-

tamenetelmien etuna on yleistettävyys perusjoukkoon. (Tilastokeskus 2020, 56.)    

 

Käytimme kyselyssä myös avoimia kysymyksiä, joita voidaan analysoida tilastollisin 

menetelmin, kun vastaukset luokitellaan ryhmiin. Kun luokittelu tehdään, täytyy en-

nakkoon miettiä ja tarkastella saatuja vastauksia, jotta saadaan selville, millaisiin luok-

kiin vastaukset jakaantuvat (Valli 2018a, 114).   

 

Avointen vastausten etuna on myös se, että vastausten joukossa voi olla hyviä ideoita 

ja vastaajan mielipide saadaan selville perustellusti. Huonoja puolia avoimissa kysy-

myksissä on, että vastaukset voivat olla ylimalkaisia, epätarkkoja ja niihin on helppo 

jättää vastaamatta. Avoimilla kysymyksillä pyrittiin lisäksi kartoittamaan syvällisem-

min ajatuksia kysymysten aiheista ja antamaan mahdollisuus kertoa omin sanoin esi-

merkiksi näkemyksiä työpaikan yhteistoiminnasta sekä ammattiliiton roolista. Tältä 

osin tutkimusmenetelmä oli laadullinen.   

 

Määrällinen tutkimus ei automaattisesti tarkoita tilastotieteen menetelmien käyttöä. 

Numeerisesta aineistosta saatua tietoa voidaan käyttää hyväksi myös laadullisen tut-

kimuksen alueella kuvailemalla aineistoa numeroiden kautta, jolloin se toimii esimer-

kiksi teemoittelun apuna. Kyselylomakkeen avointen vastausten kanssa voidaan toi-

mia niin, että etsitään yhteisiä teemoja vastauksista. Mielipide kysymyksissä suositaan 

valmiita vaihtoehtoja sisältäviä kysymyksiä, kuten Likert-asteikolla tarjotuista vaihto-

ehdoista valitaan, onko ”täysin samaa mieltä”, ”melkein samaa mieltä” tai ”ei osaa sa-

noa”. (Valli 2018b, 216-217.) 

   

Myös yritysten edustajille tehdyn kyselyn aineiston käsittelyssä käytettiin laadullista 

tutkimusta, jolla analysoitiin avoimia vastauksia. Yritysten edustajille tehty kysely ei 
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antanut mahdollisuutta luotettavaan määrälliseen tutkimukseen, joten se on käsitelty 

kokonaan laadullisena.    

 

Molemmissa kyselyissä kerättiin luottamushenkilöiltä ja yritysten edustajilta omia ko-

kemuksia ja toiveita omin sanoin. Kokemuksia kerättiin esimerkiksi yhteistyöstä työ-

paikan luottamushenkilöiden ja johdon kesken, sekä liittojen ja yritysten välillä.  Li-

säksi haluttiin selvittää luottamushenkilöiden ja yritysten edustajien toiveita siitä, mi-

ten ammattiliiton roolia voisi vahvistaa työpaikkojen kehittäjinä ja verrata tätä ylei-

seen yhteiskunnalliseen keskusteluun ammattiliittojen rooleista.   

 

Lähtökohtana laadullisessa tutkimuksessa on ajatus, että se ei selitä kaikkien yksilöi-

den toimintaa. Tutkimuksen tavoitteena paljastaa merkityksiä, joita ihminen toimin-

nalleen antaa. Merkitykset paljastuvat ihmisten, haluina, uskomuksina, käsityksinä ar-

voina ja ihanteina. (Vilkka 2015, 44.)   

 

Kysely toteutettiin sähköisesti, koska sen etuina ovat taloudellisuus, nopeus, maantie-

teellisten esteiden poistuminen sekä vastaamisen helppous esimerkiksi kännykällä tai 

tabletilla. Kyselyyn käytettiin Webropol -ohjelmaa ja kysymyksiin vastattiin vastaus-

linkin takaa, joten vastaajat pysyvät anonyymeinä.   

  

3.3.3  Fokusryhmähaastattelu -menetelmän käyttö  

Ammattiliittojen asiantuntijatehtävissä olevilta, erityisesti niiltä asiantuntijoilta, joilla 

on kokemuksia yrityskohtaisiin kehittämishankkeisiin osallistumisesta, haluttiin sel-

vittää, kokemuksia yhteistyöstä näissä hankkeissa.  

 

Fokusryhmähaastattelulla tarkoitetaan ryhmähaastattelua, jossa pyritään turvalliseen 

ilmapiiriin niin, että ryhmän jäsenillä on mahdollisuus jakaa kokemuksiaan ja näke-

myksiään. Menetelmän tavoitteena on tietyn ihmisryhmän kuunteleminen ja tiedon-

jakaminen aiheeseen liittyvistä uskomuksista, asenteista ja motiiveista. Sitä käytetään 

esimerkiksi erilaisten ideoiden ja ajatusten jakamiseen, ryhmien välisten eroavaisuuk-

sien ymmärtämiseen, uusien ideoiden tuottamiseen tai syvällisen tiedon saamiseen. 

(Salonen, K Eloranta, S Hautala, T & Kinos, S 2017, 57.)  
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Päätettiin toteuttaa fokusryhmähaastattelun työpajassa, johon kutsuimme myös 

muita SAK:laisten liittojen edustajia, niiden kolmen liiton lisäksi, jotka olivat tutki-

muksemme pääkohteina. Näin saataisiin mahdollisimman laaja kuvan ammattiliitto-

jen toimintatavoista.   Työpajan tavoitteena oli yhteinen pohdinta ja ajatustenvaihto 

kyselyistä saaduista tuloksista sekä tunnistaa ja innovoida ideoita ammattiliittojen tu-

eksi ja kehittämistyön edistämiseksi työpaikoilla.    

 

Kehittävä menetelmä valittiin, koska tarkoituksena oli herätellä myös ammattiliittora-

jojen yli tapahtuvaa yhteistoimintaa ja ideointia. Tämän katsoimme toteutuvan vain, 

jos osallistujat ovat vuorovaikutuksessa meihin, sekä keskenään ja saadaan houkutel-

tua aktiivisesti osallistumaan.    

 

Yksi opinnäytetyön tekijöistä kuuluu ammatillisesti tähän joukkoon ja toimi näin osal-

listuvana havainnoitsijana, muut kaksi havainnoitsijoina.   Työpajaan kutsuttiin ihmi-

siä reilusti, jotta voisimme päivän aikana jakaa heitä myös pienryhmiin.  Tilaisuuteen 

varattiin aikaa n. 2 h, sillä sen pidemmäksi aikaa arvioitiin vaikeaksi saada mukaan 

ammattiliittojen väkeä neuvottelukierroksen aiheuttamien kiireiden vuoksi.    

 

Osallistavina yhteisöllisinä menetelminä suunnittelimme käyttää:   

·         aivoriihi,    

·         mindmapping, sekä lisäksi    

·         pelipohjaista oppimisympäristöä.   

 

Yhteisöllisiä menetelmiä käytettäessä on tarkoituksena lisätä luovuutta ja saada ihmi-

set katsomaan asioita uudella tavalla. Ryhmätyöskentelyllä ja verkostoitumisella on 

tässä suuri merkitys sekä sillä, että saadaan luotua avoin ja positiivinen tai parannus-

mahdollisuudet sekä tunnistaa tosiasiat. Sen jälkeen voidaan asettaa tavoitteita, jonka 

pohjalta voidaan synnyttää ideoita. Lopuksi arvioidaan ideoita ja ratkaisuja sekä hy-

väksytään toteuttamiskelpoiset ideat. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2015, 158-159.)   

 



24 

 

Pelillistämisen tarkoituksena on pitää kiinnostus yllä aiheisiin. Tässä tapauksessa 

suunniteltiin Kahoot- ohjelman käyttöä, jolla voi kysyä esimerkiksi osallistujien mieli-

piteitä eri väittämiin puhelimen avulla tuloksia esiteltäessä sekä antamaan palautetta 

itse tilaisuudesta. Pelipohjan kautta pystyy näyttämään heti vastaukset osallistujille ja 

kyselemään lisää mielipiteitä tuloksesta sekä heidän omista vastauksistaan.     

 

Alun suunniteltu työpaja jouduttiin, Suomessa vallinneen kokoontumiskiellon vuoksi, 

siirtämään pidettäväksi virtuaalialustalle etätyöpajana. Tämän vuoksi oli tarpeen sy-

ventyä ja verrata etätyöpajan erilaisia toteutustapoja. Etäosallistumisesta oli kaikilla jo 

jonkin verran omakohtaista kokemusta, osa Humanistisen ammattikorkeakoulun 

opintojaksoistakin on opiskeluaikana toteutettu kokonaan virtuaalisina ja kokemusta 

etäkokoustamisesta työssäkin löytyi. Alustan valintaa pohdittiin eri näkökulmista ja 

eri vaihtoehtojen mahdollisuuksia vertailtiin. Päädyimme Microsoft Teamsin käyt-

töön, koska se oli tutuin ohjelma ja tiesimme sen olevan laajasti osallistujien käytössä.  

 

Tämän lisäksi pohdimme jonkin osallistavan ja pelillistävän ohjelman, kuten Kahoo-

tin, käyttöä Teamsin rinnalla, kuten olimme alun perin suunnitelleet. Puhelimiin la-

dattavat osallistamisohjelmat ovat yleensä piristävää vaihtelua, mutta niiden käyt-

töönotto syö helposti paljon aikaa, jota ei etätyöpajaan voitu varata rajattomasti. Pää-

dyimme lopulta hyödyntämän Teamsin osana olevaa chat -ruutua, osallistumisväli-

neenä, jolloin kukaan osallistuja ei joutuisi käyttämään itselleen vieraita ohjelmia, eikä 

aikaa tuhlaantuisi niiden lataamiseen.   

 

Työpajassa esitimme kyselyiden tuloksia aina muutaman dian verran kerrallaan, 

minkä jälkeen esitimme kysymyksiä sisältävän dian, jossa oli koottuna joko moniva-

lintakysymyksiä tai lyhyen selostuksen vaativia kysymyksiä. Osa kysymyksistä olivat 

kyllä tai ei vastauksia ja joissakin sai osoittaa esitetyn väitteen kanssa samamielisyyttä 

“peukuttamalla”.  Osallistujat saivat valita vastausvaihtoehtonsa kirjoittamalla chat-

tiin tai saivat pyytää puheenvuoroa kirjoittamalla pyynnön chattiin. Kysymysdioja oli 

yhteensä 10.   
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Työpaja päätettiin lyhentää kestämään 1,5 tuntia, joka eri lähteiden mukaan on mak-

simikesto etäyhteyksillä järjestettävälle tilaisuudelle ilman taukoa. Tauot etätilaisuuk-

sissa ovat aina hieman riskialttiita; omien kokemuksiemme mukaan ne rikkovat hel-

posti rytmin ja synnyttävät aina mahdollisuuden, että ihmiset eivät palaa tauolta ta-

kaisin tai ryhtyvät multitaskaamaan tauon aikana, jolloin keskittyminen hiipuu.    

 

Jouduimme lisäksi ratkomaan joitakin teknisiä haasteita etätyöpajan toteuttamisessa, 

esimerkiksi sen, että Teams ei salli chatin seuraamista siltä työasemalta, jolta esitetään 

diaesitys. Aktiivinen chat-seuranta oli kuitenkin tässä tapauksessa välttämättömyys. 

Tämä ratkaistiin jakamalla osallistujanäkymä toiselta koneelta isolle näytölle. Järjes-

täjät olivat fyysisesti samassa tilassa.   

   

3.4 Luottamushenkilöille tehdyn kyselyn taustatiedot    

Käytämme termiä luottamushenkilö tarkoittamaan henkilöstön edustajia työpaikoilla. 

Tämä sisältää luottamusmiehiä, pääluottamusmiehiä, alueellisia luottamusmiehiä, 

työpaikkakohtaisia luottamusmiehiä, työsuojeluvaltuutettuja, päätyösuojeluvaltuutet-

tuja ja alueellisia työsuojeluvaltuutettuja.   

 

Luottamushenkilölle 3.12.2019 tehdyssä kyselyssä otoksena oli tarkoitus olla 300 hen-

kilöä per liitto satunnaisotannalla. Teollisuusliiton kysely lähti kuitenkin kokonais-

otannalla kaikille Teollisuusliiton luottamushenkilöille eli kysely lähti 3274 henkilölle. 

Olemme huomioineet epäsuhdan tulosten analysoinnissa, joten prosenttiluvut liitto-

jen välillä ovat vertailukelpoisia.   

 

Kyselyyn vastasi yhteensä 716 henkilöä ja kyselyn kokonaisvastausprosentti oli 18,5 %. 

Kyselyyn vastanneista Teollisuusliiton vastaajia oli 596 henkilöä, joiden vastauspro-

sentti oli 18,2 %.  Pron vastaajia oli 70 henkilöä, ja heidän vastausprosenttinsa oli 23,3 

% ja Pamin vastaajia 48 henkilöä, ja vastausprosentti 16 %.   2 henkilöä ei halunnut 

kertoa ammattiliittoaan.    
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Hyvässäkään kyselyssä asiat eivät ole aina kovin yksiselitteisiä. Näkemykset muodos-

tuvat monesta eri tekijästä ja silloin vastauksetkin voivat olla monitahoisia (Valli 

2018a, 120.)    

 

Mihinkään yksittäiseen kysymykseen vastaamista ei kyselylomakkeella pakotettu, eikä 

valittujen vaihtoehtojen määrää haluttu rajoittaa, joten joissakin kohdissa vastaaja on 

saattanut valita kaksi vaihtoehtoa.   Esimerkiksi kysyttäessä vastaajan edustaman yri-

tyksen kokoa, on saatettu ajatella niin, että omassa työpaikassani on noin 50 henkilöä, 

mutta edustamassani yrityksessä on noin 250 henkilöä ja vastaaja on valinnut molem-

mat kohdat.  Näitä vastauksia on mukana tutkimuksessa joitakin.    

 

Kysymyslomakkeen laadinnassa tyypillisin monivalintakysymysten ongelmista on se, 

että vastaaja valitsee useamman vaihtoehdon, vaikka tutkijan mielestä vastausvaihto-

ehdot sulkevat pois toisensa (Valli 2018b, 227). Tutkimuksen luotettavuuteen vaikut-

taa kuitenkin paljon se, onko vastaamatta jääneitä vastauksia, joita pitää raportoin-

nissa huomioida (mt., 231). Kyselyssä oli kaikkiin kysymyksiin vastattu ja useamman 

vaihtoehdon valinneita oli hyvin pieni määrä, joten nämä eivät vaikuta tulosten arvi-

ointiin.   

 

Vastaajista luottamusmiehiä oli 70 % ja työsuojeluvaltuutettuja oli 30 %. Joillakin vas-

taajista on ollut kaksoisrooli eli he toimivat sekä luottamusmiehenä että työsuojeluval-

tuutettuna.  

 

Suurin osa vastaajista eli noin 90 % edusti työntekijöitä ja loput olivat esimiehiä tai 

toimihenkilöitä. Tämä prosentuaalisesti suuri ero johtuu siitä, että kyselyssä mukana 

olevista liitoista vain Pro on selkeämmin toimihenkilöitä edustava liitto ja muut kaksi 

ovat enemmän työntekijöitä edustavia liittoja. 

 

Kaikista vastaajista pieniä alle 20 henkilön yrityksiä edusti 12,5 %, 21-50 henkilön yri-

tyksiä edusti 34,5 %, 51-250 henkilön yrityksiä edusti 39,5 %, 251-500 henkilön yrityk-

siä edusti 6,5 % ja tästä suurempia yrityksiä edusti 7 %. 
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Kuvio 3: Luottamushenkilöiden työpaikkakoot liitoittain eroteltuina. 

 

Teollisuusliiton luottamushenkilöistä suurin osa edusti alle 250 henkilön yrityksiä. 

Pron vastaajia oli vähinten pienemmissä alle 50 henkilön yrityksissä (kuvio 3). 

 

Työpajassa kysyttiin liittojen edustajilta, että vastaako kyselyn tulos yleisesti liittojen 

toimialojen työpaikkojen kokoa ja liittojen asiantuntija vahvistivat, että luvut kuvaavat 

toimialojen työpaikkojen kokoa melko hyvin. Hieman puutetta todettiin olevan koko-

luokassa 251-500 ja ehkä aavistuksen yliedustusta suurimmassa luokassa.   

3.5  Yritysten edustajille tehdyn kyselyn taustatiedot  

Yrityksen kysely lähetettiin marraskuu 2019 - tammikuu 2020 aikana 143:lle henki-

lölle, kolmessa erässä. Ensin sellaisille henkilöille, jotka saamiemme tietojen mukaan 

olivat osallistuneet hankkeisiin, joissa oli mukana ammattiliittoja. Osa hankkeisiin 

osallistuneiden tiedoista saatiin suoraan liitoilta, osa tiedoista etsittiin itse. Seuraa-

vaksi kysely lähetettiin kyseisten yritysten kehittämispäälliköille tai henkilöstöpäälli-

köille. Viimeiseksi lähetettiin kysely vielä valittujen liittojen toimialojen suurimmille 
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työnantajille. Kyselyyn vastasi vain 12 henkilöä. Vastaajat olivat tehneet yhteistä han-

ketta tai hankkeita eniten Teollisuusliiton kanssa. Suurin osa olivat suurista, yli 250 

hlön yrityksistä. 

 

Kolmesta yrityksestä huolimatta yritysten edustajien vastausmäärä jäi vähäiseksi, 

minkä vuoksi tulokset eivät ole käsiteltävissä määrällisenä tutkimuksena, mutta käy-

tämme niistä saatuja vastauksia laadullisina esimerkkeinä. 

 

Opinnäytetyön työryhmä on arvioinut vähäisen vastausprosentin mahdollisesti johtu-

neen työmarkkinoilla kyselyajankohtana vallinneesta työehtosopimusten neuvottelu-

kierroksesta. Työehtosopimusneuvottelujen aikana on aina paljon mediankin nostat-

tamaa vastakkainasettelua ja on mahdollista, että työnantajien edustajat eivät ole ol-

leet suotuisia selkeästi ammattiliittoihin kytköksessä olevaan kyselyyn vastaamiseen 

juuri tuona ajankohtana. 

 

3.6 Työpajan taustatiedot 

Työpajan osallistujat valikoituivat ottamalla yhteyttä eri SAK:n liitoissa sekä Ammat-

tiliitto Prossa asiantuntija- tai kehittämistehtävissä oleviin. Jokaiselle esitettiin kutsun 

jakaminen sellaisille henkilöille organisaatiossaan, jotka ovat jollakin tasolla osallistu-

neet yritysten kehittämishankkeisiin. 

 

Työpajaan, joka toteutettiin 16.4.2020, osallistui järjestäjien lisäksi 23 henkilöä. Edus-

tettuina olivat SAK, PAM, Pro, Teollisuusliitto, Rakennusliitto, Julkisten- ja Hyvin-

vointialojen liitto JHL, Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU, Paperiliitto, Auto- ja Kul-

jetusalan Työntekijäliitto AKT, Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL, Sähköliitto ja 

Kiljavan opisto.  

 

Työpajan aikana yksi järjestäjistä toimi vetäjänä ja kaksi vahtivat puheenvuoropyyn-

töjä sekä kirjasivat tulleet kommentit. Tilaisuus nauhoitettiin ja chat-kentän kommen-

tit tallennettiin jälkikäyttöä varten. Työpaja kesti tasan suunnitellun 1,5 tuntia ja sai 

spontaanisti osallistujilta runsaasti kiitosta hyvästä toteutuksesta niin, että päätimme 

tarpeettomaksi erikseen pyytää siitä palautetta, vaikka tämäkin oli varalta suunniteltu. 
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Ajatuksemme kehittävästä menetelmästä toteutui työpajassa hyvin, koska sen lisäksi, 

että tietoa siirtyi osallistujilta meille, syntyi hyvää vuorovaikutusta osallistujien kesken 

ja tietoa hyvistä käytännöistä sekä huonoista ilmiöistä jaettiin hyvin luontevasti.   

 

4 LUOTTAMUKSEN MERKITYS YHTEISTOIMINNASSA 

Luottamus liittyy vastavuoroisuuden velvoitteeseen keskeisenä tekijänä, siltana palve-

luksen ja vastapalveluksen välisen ajallisen välimatkan yli (Coleman 1988, 102-103). 

Vastavuoroisuuden vakiintuminen yhteisössä käytännöksi, säännönmukaiseksi käyt-

täytymiseksi, edellyttää luottamusta siihen, että palveluksen tekijä saa tulevaisuudessa 

vastapalveluksen, jonka syntyminen vuorostaan edellyttää luotettavuutta, eli sitä, että 

toimijat joko vastapalvelusvelvoitteen sisäistämisen tai sanktion pelon vuoksi toimivat 

vastavuoroisuusperiaatteen mukaisesti. (Mäkelä & Ruokonen 2005, 24.) 

 

Sosiaalinen sopimus on yhteisöllinen ja osapuolten välinen yhteisymmärrys jostakin 

asiasta, sisältää vastavuoroisuutta ja oletettuja hyötyjä eri osapuolille, velvoittaa ja oh-

jaa osapuolten toimintaa, on usein välivaihe ennen asioiden toimeenpanoa ja ylläpitoa, 

mitkä määräytyvät palkatussa johtamisjärjestelmässä asemavallan mukaan, ei ole vält-

tämättä kirjattu asiakirjamuotoiseksi sopimukseksi. Jos jokin osapuoli toimii siten, 

että ei noudata sosiaalisen sopimuksen sisältöä, alkaa sopimus rapautua. (Tarkkonen 

2014, 51.) 

 

Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Tuomo Alasoini puhuu työnantajien ja työn-

tekijöiden psykologisen sopimuksen muuttumisesta siirryttäessä pois massatuotanto-

ajattelusta. Kun aiemmin tätä psykologista sopimusta ovat leimanneet tyypillisesti 

kaksi perususkomusta; ensiksi, että kelvollisesti tehty työ sekä uskollisuus ja lojaali-

suus työnantajalle riittävät ja ne palkitaan turvallisuudella ja luottamuksella ja 

toiseksi; että, työnantajan hyvä taloudellinen menestyminen palkitsee myös työnteki-

jöitä erityisesti lisäämällä työnantajan palkanmaksuvaraa ja työntekijöiden varmuutta 

työsuhteiden jatkuvuudesta. (Alasoini 2010, 134-135.) 
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Yritysten omaksuma uudenlainen liikkeenjohdollinen ajattelu on kuitenkin murenta-

nut kumpaakin perususkomusta viime vuosina. Työntekijöiden uskollisuus ja lojaali-

suus työnantajalle eivät ole enää entisenlaisia hyveitä vaan voivat helposti näyttäytyä 

nykyjohdolle muutostilanteissa kielteisesti, potentiaalisina esteinä korostuville vaati-

muksille joustavuudesta, muutosvalmiudesta. Lisäksi entistä harvempi yritys lupautuu 

tarjoamaan turvattuja työsuhteita globalisoituvassa taloudessa. (mt., 135.) 

 

Luottamus on työyhteisön suhteiden perusta ja yhteistyön edellytys. Ilman luotta-

musta emme kerro todellisia ajatuksiamme ja näkemyksiämme. Työntekijät, joihin 

luotetaan, pärjäävät yleensä paremmin työtehtävissään. Luottamuksen puute taas hei-

kentää työmotivaatiota ja saa suhteen työyhteisöönkin heikkenemään. (Kuusela 2016, 

65.) 

 

Luottamus on vastavuoroista. Luottamus lisää luottamusta ja epäluottamus epäluot-

tamusta. Työpaikalla luottamusta rapauttavat esimerkiksi epäreilu kohtelu, tiedon pi-

mittäminen, yhteisten pelisääntöjen sivuuttaminen, arvostuksen puute ja kokemus 

siitä, ettei tule kuulluksi. (Sarkkinen 2019, luku “Luottamus mahdollistaa yhteistyön”.) 

 

Työpaikoilla vallitsee usein kahdenlainen todellisuus suhteessa työnantajan omaan 

toimintaan, eli julkilausuttu politiikka ja tosiasiallinen politiikka. Julkilausuttu poli-

tiikka on usein organisaation ylätason ihannekuvien mukainen, ja tosiasiallinen poli-

tiikka ilmenee työpaikan arjessa kuten henkilöstön toteutuneessa kohtelussa ja vaiku-

tusmahdollisuuksissa. Mitä suurempi ero näiden kahden välillä on sitä suuremmat 

ovat luottamusongelmat työnantajan ja henkilöstön välillä. (Tarkkonen 2012, 110.) 

 

Luottamuksen määritelmiä löytyy kymmeniä ja erään lähteen mukaan niitä löy-

tyisi jopa 76 kappaletta (Juuti 2011, 112). Luottamuksesta siis kirjoitetaan ja puhutaan 

teorian tasolla todella paljon. Ahlroth (2017, 239) toteaakin osuvasti, jos luottaisimme 

ihmisiin puoliksikaan yhtä paljon kuin puhumme luottamuksesta, olisimme luulta-

vasti maailman onnellisin ja tuottavin kansakunta. 
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Tässä opinnäytetyössä myöhemmin mainittavalla luottamuksen käsitteellä tarkoite-

taan luottamusta työyhteisöissä, erityisesti yrityksen johdon ja luottamushenkilöiden 

keskinäisissä tekemisissä, sekä ammattiliittojen ja yritysten välillä. 

 

4.1 Luottamus yhteistoiminnassa 

Tavoitteena oli selvittää, minkälainen luottamuksen taso työpaikoilla yleisesti ottaen 

vallitsee. Kysyimme luottamushenkilöiltä, miten he kokevat työpaikkansa johdon ja 

luottamushenkilöiden keskinäisen luottamuksen. Kysymys esitettiin Likert asteikolla, 

jossa ääripäät olivat erittäin huono ja erittäin hyvä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 4: Luottamushenkilöiden vastaukset kysymykseen, miten koet työpaikallanne johdon ja luotta-

mushenkilöiden keskinäisen luottamuksen?  

 

Luottamusta piti melko hyvänä tai erittäin hyvänä puolet vastaajista. Verrattaessa tu-

loksia eri liittojen vastaajien sekä luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen välillä, 

eroja ei juurikaan ollut. Erittäin huonoksi tai melko huonoksi luottamuksen koki 16 % 

vastaajista, kun taas melko tai erittäin hyväksi luottamuksen koki 60 % vastaajista (ku-

vio 4) 
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Kuvio 5: Luottamushenkilöiden vastaukset, liitoittain eroteltuina, kysymykseen, miten koet työpaikal-

lanne johdon ja luottamushenkilöisen keskinäisen luottamuksen? 

 

Liittojen välisessä vertailussa eniten huonoa luottamusta kokivat PAMin vastaajat, 

heistä 23 % piti luottamusta erittäin huonona tai melko huonona (kuvio 5). 

 

Työpajassa ammattiliittojen edustajat näkivät PAMin vastaajien kokeman huonon 

luottamuksen mahdollisesti johtuvan työpaikkojen rakenteesta. Työpaikkojen ra-

kenne voi palvelualoilla olla pirstaleinen, yksiköiden ollessa hajallaan, kun vastaavasti 

esimerkiksi Teollisuusliitossa työtä tehdään useammin yhdessä kiinteistössä. Pirsta-

loituneissa yhteisöissä luottamushenkilökin voi olla kauempana, yhteinen työnsuorit-

tamispaikka voi puuttua kokonaan. Palvelualoilla katsottiin olevan hyvin erilaisia työ-

paikkoja toimialan sisälläkin. 

 

Lisäksi ammattiliittojen edustajat epäilivät, että epätyypillisissä työsuhteissa kuten 

nollatunti-, määräaikaisilla- tai hyvin pienillä tuntisopimuksilla olevien työntekijöiden 

järjestäytymisaste on muutenkin heikompi ja se voi vaikuttaa luottamuksen syntyyn 

työpaikoilla. Kun ihmiset ovat tekemisissä keskenään päivittäin, luo se tuttuutta ja ym-

märrystä toisen ajattelutavoille eri tasolla, kuin jos tavataan vain esimerkiksi virallisen 

yhteistoiminnan merkeissä.  
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Järjestäytymisasteen ja luottamuksen välistä kytköstä työpajan osallistujat perusteli-

vat sillä, että luottamushenkilö, joka kokee työntekijöiden vahvaa tukea, kokee enem-

män arvostusta myös työnantajienkin silmissä.  

 

 STTK:n vuonna 2019 tehdyn henkilöstön edustajien barometrin mukaan työnantajan 

panostukset luottamuksen rakentamiseen arvioidaan parhaaksi kirkon piirissä sekä 

kunnissa ja valtiolla. Heikoimmiksi ne taas koetaan yksityisellä palvelualalla. (STTK 

2019, 26) 

 

Työpajassa pohdittiin myös, miksi Teollisuusliiton vastaajilla ylsi kokemus luottamuk-

sesta “erittäin hyvään” harvemmin kuin Pron tai PAMin vastaajilla. 

 

Yhdeksi syyksi esitettiin Teollisuusliiton viimeisissä työehtosopimusneuvotteluissa 

näkynyt muutoksen turbulenssi ja työnmurros. Teollisuusalalla on ollut aina vahva so-

pimiskulttuuri ja työpajassa todettiin, että muutos huonompaan olisi huolestuttava 

signaali. Toisaalta todettiin myös, että tulokseen saattaa vaikuttaa kyselyn toteutuksen 

ajankohta, sillä juuri tuolloin teollisuusaloilla oli työehtosopimusneuvottelut vaikeassa 

vaiheessa, lakkoaseet olivat käytössä ja sovittelijan kanssa yritettiin löytää ratkaisua. 

 

Myös yritysten edustajilta kysyttiin, millainen johdon ja luottamushenkilöiden keski-

näinen luottamus työpaikalla on. Yritysten edustajien vastaukset olivat pääasiallisesti 

todella positiivisia: 

“Luottamus on hyvällä tasolla. Luottamus perustuu pitkäjänteiseen avoi-

meen kanssakäymiseen ja säännölliseen tiedottamiseen sekä yhteistyö-

hön.”  

“Keskustelu on avointa ja ilmapiiri on mielestäni hyvä. Keinoista ollaan 

usein eri mieltä, mutta keskusteluyhteys on ollut vahva ja kompromissit 

ovat olleet mahdollisia.” 

“Kehittynyt valtavasti viimeisen viiden vuoden aikana. Tänä päivänä 

keskitymme yrityksessämme yhdessä kehittämiseen eli olemme proaktii-

visia. Voimme luottaa siihen, että sovitut tavoitteet ja määränpäät pysy-

vät”. 



34 

 

“Aivan uskomattoman upeaa. He ovat ammattitaitoisia henkilöitä, jotka 

pyrkivät löytämään ratkaisun kaikkiin asioihin hyvässä yhteishengessä.  

“Yhteistyösuhteet ovat avoimet ja keskustelemme asioista paljon myös 

virallisesti kokousten ulkopuolella”. 

 

Yritysten edustajien vastaukset saattavat olla positiivisempia tässä kyselyssä, kuin 

mitä yleinen asenne on. Kyselyyn vastasivat vain sellaiset henkilöt, jotka ovat olleet 

mukana yhteistyöhankkeissa ja vastaajien määrä oli vähäinen, mutta lähestulkoon 

pelkkä positiivinen palaute on lupaavaa.  

 

Luottamus, keskinäinen arvostus ja avoimuus auttavat työpaikkoja kohtaamaan muu-

tokset ennakoivasti ja hallitusti. Luottamus koskee kaikkia työpaikan yhteistyökump-

paneita työyhteisön sisällä, yhteistyötä tekevien työyhteisöjen kesken sekä suhteessa 

asiakkaisiin. Luottamus on myös sitä, että henkilöstö voi kokea kehittämisen ja työn 

muuttumisen merkitykselliseksi ja säilyttää luottamuksen oman työuransa kehittymi-

seen kaikissa olosuhteissa. (STTK 2019, 25) 

  

4.2 Kehittäminen työpaikoilla 

Kysyttäessä luottamushenkilöiltä, minkälaisia kehittämisprojekteja työpaikoilla oli vii-

meisen viiden vuoden aikana ollut, vastaukset jakaantuivat luontaisesti neljään ryh-

mään; positiivisia esimerkkejä, työnantajan yksipuolinen kehittäminen, keskeneräi-

siksi jääneitä hankkeita ja sellaisiin, joissa kehittämistä ei ollut edes yritetty. 

 

1) Osa luottamushenkilöistä kertoivat positiivisia esimerkkejä, hankkeista, joissa oli 

onnistuttu kehittämään osallistaen henkilöstönedustajia: 

“Kehitysidea palkinnot. Palkitaan hyvästä ideasta, joka parantaa joko 

työturvallisuutta, jaksamista tai työnsujuvuutta.” 

“Tavallisten asioiden kehittämistä pääasiassa. Työntekijöiden oikeuksien 

päivitystä.” 

“Olemme iso pörssiyhtiö. Meillä on kehittämishankkeita ja projekteja. Työ-

oloihin ja osaamiseen on myös panostettu.” 
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2) Osa vastauksista sisälsi kokemuksia siitä, että työnantaja oli kehittänyt asioita työ-

paikalla yksipuolisesti, osallistamatta luottamushenkilöitä: 

“Työaikajärjestelmän päivittäminen, työnantajalla jatkuvasti kehityspro-

jekteja menossa, mutta niistä ei tule tietoa henkilökunnan edustajille en-

nen kuin ne tuodaan käytäntöön.” 

“Kaikki ”kehitys” on ollut yksipuolista sanelua työnantajan puolelta. Työn-

tekijöille vain ilmoitetaan uudet kuviot.” 

“Ei ole yhdessä päätettyjä.” 

“Ei mitään mihin olisi henkilöstön edustajana otettu mukaan.” 

 “Ei mitään, johon olisi työntekijä puolta kutsuttu mukaan.” 

“Eipä juuri mitään, ku tyhjiä lupauksia” 

“Täällä on yritetty kehittää kaikenlaista, mutta pääsääntöisesti ajatukset 

on tyrmätty hyvin negatiivisella asenteella. Johtajilla tyyli 

"my way or highway" on valitettavan tehokas ja sen vuoksi kukaan ei us-

kalla ottaa uusia innovaatioita ja kehittämisprojekteja esille.” 

“Työnantaja koettaa kyllä kehittää työsuojelu asioita mutta voisi parem-

min ottaa myös työntekijän näkemykset huomioon.” 

 

3) Osalla vastaajista oli kokemuksia keskeneräisiksi jääneistä kehittämishankkeista: 

“Vähän jokaista yllä sanotusta mutta jokainen jäänyt kesken syystä ilma-

piirin laskusta/ työntekijä puolta ei olla kuunneltu aiheista.” 

 “Vaikka mitä mut kaikki on jääny roikkuun keskeneräisenä.” 

 “X projekti, joka jäi kesken.” 

 “Älytöntä sekoilua... Mitään ei viedä maaliin” 

 

4) Neljäs ryhmä kertoi sellaisista kokemuksista, että kehittämistä ei edes yritetä: 

“Ei suomalaisissa yrityksissä mitään kehitetä. Paitsi mietitään, että miten 

työläisiä voitaisiin enemmän polkea.” 

“Joitain konehankintoja on tehty mutta varsinaisesti kenenkään työoloja 

tai osaamiseen liittyviä asioita ei ole parannettu kuin puheissa työnanta-

jan osalta.” 

“Ei mitään. Omistajien hämäykseksi on toki käyty turhia keskusteluja, 

jotta näyttäisi hyvältä. Omistajataho ulkomailla.” 
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“Ei mitän, normi palkkariitoja” 

“Välttämättömiä koulutuksia, joita tilaaja vaatii ja edellyttää jotta 

voimme heille työskennellä.” 

“Näennäisiä hankkeita työolojen parantamiseen ja jaksamiseen....... mi-

tään konkreettista ei ole tapahtunut, vaikka jo vuosi ollaan istuttu eri pa-

lavereissa.” 

 “Paljon puhetta työnantajan puolelta mutta mitään konkreettista ei ole 

saatu aikaiseksi.” 

 

Osa luottamushenkilöistä siis kokivat kehittämistä tapahtuvan ja saavansa osallistua 

kehittämiseen. Huolestuttavan paljon oli myös kokemusta työnantajan yksipuolisesta 

toimimisesta, hankkeiden kesken jäämisestä, sekä työpaikoista, joilla ei luottamushen-

kilöillä ollut tietoa kehittämisestä lainkaan. Haluttiin selvittää, ovatko liittojen edusta-

jat tietoisia tai edes samaa mieltä, luottamushenkilöiden kanssa siitä, että työnantajat 

kehittävät yksipuolisesti. Työpajassa saadut vastaukset olivat hyvin yksimielisiä eli 

työnantajien yksipuolinen kehittäminen on liittojen edustajienkin mielestä monessa 

tapauksessa totta ja tästä ollaan liitoissa tietoisia. 

 

4.3 Yhteistoiminnan ja yhteistyön laatu hankkeissa 

 

Kun kysyttiin, ketkä henkilöstöedustajat olivat osallistuneet hankkeisiin, vastasivat 

yritykset, että hankkeissa oli ollut enemmän luottamusmiehiä kuin työsuojeluvaltuu-

tettuja, mikä on loogista, sillä luottamusmiehellä on monessa asiassa ainoa mandaatti 

sopia asioista työpaikalla. Työsuojeluvaltuutettujen toimialue rajoittuu työsuojeluasi-

oihin.  

 

Yritysten edustajilta selvitettiin, kuinka arvokkaana pidettiin sitä, että ammattiliiton 

edustaja osallistui heidän työpaikkansa kehittämiseen sekä minkä verran arvostivat 

omien luottamushenkilöiden osallistumista. Vastausten perusteella he pitivät kyllä lii-

ton osallistumista periaatteessa arvokkaana, mutta omien luottamushenkilöiden osal-

listumista kuvattiin huomattavasti positiivisemmin. Yhteistyössä arvokkaana pidet-

tiin esimerkiksi: 
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“Hyviä keskusteluja.” 

“Erilaiset näkökulmat.” 

“Yhteistyötä ylipäänsä.” 

“Verkottumista alueen toimijoiden kanssa.” 

“Toisilta yrityksiltä kuuleminen.” 

“Yhteistyö on työpaikalla tärkeää, johdon, esimiesten, henkilöstön ja hen-

kilöstön edustajien välinen dialogi.” 

“Yhteistä keskustelua, eri näkemyksiä, sitoa tahtoa kehittää yhdessä asi-

oita.“ 

“Avoin keskustelu ja tilannekatsaus, missä osaamisen kehittämisessä men-

nään ja miten työkierto on toteutunut.” 

“Avoin yhteistyö kaikkien sidosryhmien kesken.“ 

“Mahdollisuutta kehittää yhdessä sellaisia asioita, jotka kumpikin osapuoli 

kokee tarpeelliseksi.“ 

 

Pari vastaajaa ei pitänyt henkilöstönedustajien osallistumista lainkaan arvokkaana. 

 

Kysyttäessä onko hankkeiden aikana esiintynyt vastoinkäymisiä tai muita ongelmia, 

puolet yritysten edustajista vastasivat, että eivät olleet kokeneet lainkaan haasteita yh-

teistyössä hankkeen aikana. Koettuina haasteina mainittiin: 

“Avoimuus, joka parani hankkeen myötä.” 

“Rajallisen käytettävissä olevan ajan allokointi ja priorisointi tärkeisiin 

kohteisiin.“ 

“Odotettua heikompi tuki hankkeen järjestäjien taholta. (tähän on tullut 

selvä parannus nyt meneillään olevan jatkohankkeen myötä).” 

“Ei mitään erityistä; lähinnä ajan puute.” 

“Haasteita oli hyvin vähän, ehkä se, että yhteiset hankkeet keskeytyy ja hi-

dastuu kun työmarkkinoilla erimielisyyksiä jostain ihan muusta asiasta. 

Välillä oli tilanne se, että ei tiennyt eteneekö hanke ollenkaan.” 

“Yrityksillä ei ole hirveästi resursseja sellaiseen, että ei valmista tulekaan.” 

“Onneksi hankkeessamme kuitenkin kävi toisin.”  
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Asenne ammattiliiton rooliin työpaikan kehittäjänä muuttui useimmilla jokseenkin 

paremmaksi tai pysyi samana. 

 

Yhteistyö ja luottamus näissä yrityksissä, joilta saimme vastaukset, vaikuttaisi olevan 

melko hyvällä tasolla. Tietysti on muistettava, että vastaajia oli yrityksistä hyvin vähän, 

ja on oletettavaa, että juuri ne yritykset, joissa yhteistoiminnassa on ongelmia, jättivät 

kyselyyn vastaamatta. 

 

Ammattiliitoille järjestetyssä työpajassa kysyttiin, miten he ovat kokeneet kehittämis-

hankkeissa mukana olemisen. Ammattiliittojen edustajat kokivat oman osallistumi-

sensa kehittämishankkeisiin pääosin hyvänä. Edustajat kertoivat, että kehittämis-

hankkeet olivat onnistuneet ja arvelivat kehittämisen jatkuvan hankkeen jälkeen työ-

paikoilla. Esille tuli vain yksi huonompi kokemus, mikä ei kuitenkaan johtunut yrityk-

sistä tai luottamushenkilöistä itsestään vaan kehittämishankkeessa ulkopuolisena ve-

täjänä toimineesta tahosta. 

 

Yhteistyön kaikinpuolinen hyvä kokemus on lupaavaa, varsinkin kun yhdessä tekemi-

nen liittojen edustajien kanssa näyttäisi lisänneen liittojen arvostusta. 

4.4 Luottamusta laidasta laitaan 

Työpaikan yhteistoiminnassa luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut ovat avain- 

asemassa, kun puhutaan työpaikkojen kehittämisestä. He edustavat työntekijöitä 

ja välittävät tietoa ja ehdotuksia työnantajille. Lait määräävät minimi tason yhteistoi-

minnalle, toki työpaikoilla on mahdollisuus toteuttaa yhteistoimintaa laajemminkin 

kuin mitä laki määrää. Yhteistoiminnan laatuun vaikuttaa usein työpaikalla vallitseva 

tahtotila ja resurssit eli mitä ja miten paljon halutaan tai pystytään kehittämään työ-

paikkaa. 

 

Miettinen toteaa, että myös yritysten toiminta on voinut vaikuttaa luottamusmiesjär-

jestelmän vaihtelevaan toimimiseen. Käsitteenä yhteistoimintalaki on vuosien aikana 

muovautunut henkilökunnalle ja luottamusmiehille enemmän uhaksi kuin mahdolli-

suudeksi vaikuttaa päätöksenteossa, mikä johtuu siitä, että yhteistoimintalakia käyte-

tään pääasiassa saneeraustilanteissa. (Miettinen 2020, 22.) 
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Lahdes (2012, 2) toteaa, että käskemällä saadaan työntekijöistä irti vain välttämätön. 

Taitavalla johtamisella ja ennen kaikkea hyvällä yhteistoiminnalla on mahdollista 

saada käyttöön se valtava potentiaalia, joka tällä hetkellä uinuu työyhteisöissämme 

täysin käyttämättömänä. Lahdes (mt.,169) kuvaa teoksessaan työelämän aitoja esi-

merkkejä, joista yksi on STTK:n työympäristöasiantuntijan Erkki Auvisen kertoma:  

“Vedin esimerkiksi kehityshankkeen eräässä pienessä aaltopahviteh-
taassa, jonka jälkeen viikon sisällä kaverit tuottivat yli kaksisataa kehittä-
misideaa. Tehtaanjohtaja oli ihmeissään ja sanoi, että “mitä hittoa tämä 
tarkoittaa, miksette ole näistä puhuneet aikaisemmin” Ne vastasivat, että 
“ei oo kukaan ollut kiinnostunut aiemmin”. 
 

Haastattelimme 5.12.2019 opinnäytetyöhön Mauri Lundénia, koska hänellä on pitkä 

työhistoria ammattiyhdistysliikkeen parissa niin koulutusten, kuin ammattiliittojen 

toiminnan näkökulmasta. Lundén on kouluttanut ammattiyhdistysliikkeen kansan-

opistossa eli Kiljavan opistolla luottamushenkilöitä 1980 luvulla, työskennellyt 

SAK:ssa työympäristösihteerinä sekä toiminut myöhemmin Rautatieläisten liiton pu-

heenjohtajana. Lundén on myös kirjoittanut oppimateriaalia ja osallistunut moniin ke-

hityshankkeisiin. Lundén sivuaa haastattelussa työntekijöiden ja työnantajien välisen 

luottamuksen ja kommunikoinnin puutteetta, hän sanoo, että yhdessä puhumalla ja 

yhdessä tekemällä voitaisiin selvittää monta ongelmaa. (Lundén 2019) 

 

Nykypäivän ongelmana Lundén näkee, että usein vain työntekijä hallitsee itse työnte-

kemisen työpaikalla ja työntekijällä oleva tieto työnkehittämisestä ei kulje yrityksen 

johdolle. Hän havainnollistaa esitystä piirtämällä ”VR kolmion”. 



40 

 

Kuvio 6: Työn kehittäminen, Mauri Lundén (2019) Grafiikka: Lundén 

 

Jokainen meistä ymmärtää, että yhdessä tekemällä saadaan enemmän ja parempaa ai-

kaan, kuin yksin, mutta siitä huolimatta yhdessä toiminen on monessa työyhteisössä 

vaikeaa. Lahdes kirjoittaa myös, että usein yhteinen etu jää yksilön oman edun jalkoi-

hin. (Lahdes 2012, 1) 

 

Miettinen nostaa kehittämistyöhön osallistumisen tärkeäksi luottamusmiehen tehtä-

väksi. Lakisääteisen yhteistoiminnan lisäksi luottamusmiehen jokapäiväiseen toimin-

taan kuuluu työn ja työpaikan kehittäminen. Hyvä luottamusmies pystyy työskentele-

mään yritysjohdon kanssa menestyksellisesti yrityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Luottamusmiehet ovat yritysjohdon ja henkilöstön välillä. (Miettinen 2020, 38.) 

 

Kehitystyöhön sitoutuminen tarjoaa luottamusmiehelle vahvan motiivin silloin, kun 

tavoitteena on luoda sellainen yhteinen toimintatapa, jonka puitteissa henkilöstö ko-

kee aidosti saavansa äänensä kuuluviin. (mt., 175) 

 

Kyselyissä sekä luottamushenkilöt, että yritysten edustajat toivoivat enemmän keski-

näistä yhteistyötä yrityksen kehittämiseen, koska osallistuvat, osallistavat ja ajattele-

vat ihmiset ovat arvokkaita kaikille osapuolille. 
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Yksi luottamushenkilöiden vastaajista kiteyttää yleisen asenteen näin: 

“Mutta jos ajatellaan ammattiyhdistysliikeen kannalta ja heidän edunval-
vojien kannalta. Niin suuntaus on torjuva. Yrityksen johto pyrkii löytä-
mään henkilöitä, jotka ovat mahdollisen etäällä ammattiyhdistysliik-
keestä. Sama pätee kehityshankkeissa ja projekteissa. Olemme kuitenkin 
matkalla kohti digitalisaatiota. Koska tulevaisuuden raha on mitattavissa 
sieltä ja niistä hankkeista. Tämä aiheuttaa työttömyyttä, vanhanliiton 
työväessä. Mutta avaa uusia mahdollisuuksia nuorille ihmisille. Siksi am-
mattiyhdistys liikkeen rooli tulevaisuudessa on merkittävä ja sen on men-
tävä uuden aallon mukana.” 
 
 

 
5 PAIKALLINEN SOPIMINEN TYÖPAIKKOJEN KEHITTÄMISESSÄ 

 

Paikallisella sopimisella tarkoitetaan yleisesti työpaikalla, johdon ja henkilöstönedus-

tajien kesken tehtäviä sopimuksia. Yleensä kyseessä on jollakin tavalla sitovasta työ-

ehtosopimuksesta poikkeamista, sopimustason alittamista sopimuksessa määrättyjen 

pykälien osalta tai muuten räätälöidyistä ratkaisuista. Paikallisen sopimisen tavoit-

teena ovat juuri kyseisen työpaikan tuottavuuteen ja työoloihin myönteisesti vaikutta-

via ratkaisuja. Yleissitovien työehtosopimusten vaikutuspiirissä käydään jatkuvaa kä-

denvääntöä siitä, mistä asioista työnantajat voivat sopia poikkeavasti sekä kenellä on 

oikeus näistä sopia. 

 

Ilmaisu “paikallinen sopiminen” on Kairisen, Hietalan & Ojasen (2015, 13) mukaan 

peräisin eräiden alojen valtakunnallisten työehtosopimusten lausekkeista, joissa on 

sovittu mahdollisuuksista sopia joitakin asioita paikallisesti. 

 

Melko selkeä intressien ristiriita on ammattiliitoilla, jotka haluavat tietenkin pitää 

asiat luottamusmiesten neuvoteltavina ja varsinkin järjestäytymättömien työnantajien 

edustajilla, jotka haluavat oikeuden sopia mistä vain, suoraan työntekijöiden kanssa. 

Lisäksi työehtosopimuksin rajataan tiukasti mistä asioista voi sopia perusmääräystä 

huonommin. 

 



42 

 

 

Kuva 1: Twitter-käyttäjän kommentti. Kuva: Erika Kähärä (2020). 

 

Julkisuudessa koetaan puhe paikallisesta sopimisesta kaksijakoiseksi, kuten edellä 

twitter-käyttäjää näyttää kiukuttavan (kuva 1). Jos markkinat määrää sopimisen tar-

peen, tarkoittaisi se sitä, että kun menee huonosti, pitäisi sopia vähemmistä työeh-

doista ja kun menee paremmin, pitäisi sopia paremmista. Mutta sama mekanismi ei 

tunnu toimivan, kun työvoimasta on pulaa ja työntekijät yrittävät neuvotella parem-

masta palkasta. 

 

Ylen artikkelissa (Ylen uutiset 2019) kerrotaan Ylen Taloustutkimuksella teettämästä 

kyselystä, jossa haastateltiin yli 1 400:aa suomalaista. Tasan puolet eli 50 prosenttia 

oli sitä mieltä, ettei työehtojen heikentämisestä pitäisi voida sopia suoraan työpai-

koilla. Suoran sopimisen kannattajien osuus on pienempi eli 39 prosenttia. Loput 11 

prosenttia ei osaa sanoa kantaansa. Artikkelissa kerrotaan, että suopeimpia paikallisen 

sopimisen lisäämiselle ovat yrittäjät ja miehet ja kriittisemmin siihen suhtautuvat 

työntekijäporras ja naiset. Alemmat toimihenkilöt vastustivat paikallisen sopimisen li-

säämistä, mutta ylemmät toimihenkilöt ja asiantuntijatehtävissä toimivat kannattivat. 

Taloustutkimuksen tutkimuspäällikkö Juho Rahkonen sanoo artikkelissa, että kyse-

lystä ilmenee työntekijöiden epävarmuus: 

“Siltä tämä näyttää, että työntekijät eivät lämpene joustoille. Mieluummin 
halutaan tasainen ja turvallinen toimeentulo. Kriittisimpiä ovat ne, joita 
leikkaukset kipeimmin koskisivat”.  
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Artikkelin mukaan kyselyssä oli kysytty, miten suomalaiset suhtautuvat siihen, että 

koko palkka voisi joustaa yrityksen taloustilanteen mukaan, hyvinä aikoina ylös ja huo-

noina aikoina alas. Täysin tai melko samaa mieltä tästä on 37 prosenttia ja täysin tai 

melko eri mieltä 61 prosenttia. (Ylen uutiset 2019.) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 8: Pitäisikö yrityksissä voida paikallisesti sopia työehtosopimusta heikommista työehdoista. Gra-

fiikka: Mikko Airikka (2019) 

 

 

Kuvio 9: Mitä mieltä olet väittämästä: työntekijöiden palkan pitäisi nykyistä voimakkaammin joustaa 

työnantajan tilanteen mukaan – kun firmalla menee hyvin, palkat nousevat, ja kun huonosti palkat las-

kevat? Grafiikka: Mikko Airikka (2019) 
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Aika usein lausuttu mantra on, että “aina voi sopia työehtosopimusta paremmin”. Toi-

sinaan voi kuitenkin olla vaikeaa tulkita minkälainen sopimus johtaa parempaan lop-

putulemaan, etenkin, jos sopimus sisältää molemminpuolisia kompromisseja. Koska 

työehtojen sopivuus yksilöille on aina subjektiivista, ei ole helppoa löytää työpaikka-

kohtaisesti kollektiivisia ratkaisuja, jotka ovat kaikille yhtä mieluisia. 

 

Hyvänä esimerkkinä voidaan mainita sunnuntaina tehtävä työ, joka on osalle työnte-

kijöistä hyvin vastenmielinen työaika, pois perheeltä tai harrastuksista. Samaan aikaan 

se on esimerkiksi opiskelijoille hyvinkin mieleinen mahdollisuus tehdä työtä kouluajan 

ulkopuolella. 

 

Paikallinen sopiminen tarkoittaa työehtojen asettamista jotakin sopimismenettelyä 

käyttäen yritys-, toimipaikka- tai työpaikkatasolla. Kysymys ei ole paikkakuntakohtai-

sesta vaan työnantaja/työntekijä-, toimipaikka- tai yrityskohtaisesta sopimisesta, joka 

voi tapahtua sekä edustuksellisella että yksilökohtaisella tasolla. (Kairinen, Hietala & 

Ojanen 2015, 13.) 

 

Kairinen ym. (mt., 24) määrittelee paikallisen sopimisen kaksipuoliseksi oikeustoi-

meksi, jolla työnantaja- ja työntekijäosapuolet sopivat osapuolia velvoittavasti tai oi-

keuttavasti joistakin asiantiloista, kuten toimintamuutoksista ja niiden vaikutuksista 

työehtoihin. 

 

Opinnäytetyötä kirjoittaessamme koronaviruksen aiheuttama maailmalaajuinen kriisi 

on aiheuttanut suuria vaikeuksia yrityksille. Ennennäkemättömässä tilanteessa tämä 

on lähentänyt ihmisiä puhaltamaan yhteen hiileen. Toimenpiteitä talouden pelasta-

miseksi on tullut maan hallitukselta, mutta myös yrityksissä tämänkaltainen kriisi lä-

hentää työnantajaa ja työntekijöitä toimimaan yhteisen edun vuoksi. Tilanteessa pai-

kallinen sopiminen on auttanut yrityksiä tekemään ratkaisuja työtilanteen pelasta-

miseksi. Esimerkiksi eräässä yrityksessä lyhentämällä työviikkoa lomien ja vapaiden 

avulla ennen kuin joutuu ottamaan käyttöön lomautukset tai irtisanomiset. Samalla 

työtilanteen parantuessa voidaan sopia myös pidemmästä työviikosta. 
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5.1 Paikallinen sopiminen vastaajien näkökulmasta 

Luottamushenkilöille suunnatussa kyselyssä saimme myös tietoa siitä, mitä kaikkea 

työpaikoilla on kehitetty. Luottamushenkilöiltä kysyttiin, minkälaisia kehittämispro-

jekteja tai hankkeita heidän työpaikoillaan on ollut viimeisen 5 vuoden aikana. Vas-

tauksista käy ilmi, että kehittämistä on tehty käyttäen paikallisia sopimuksia. Esimer-

kiksi työajat ovat tyypillinen paikallisen sopimisen kohde: 

”Joitakin paikallisia sopimuksia, mm. arkipyhien siirto, liukumat.”    

”Paikallista sopimista työaikoihin ja palkkaukseen liittyen.”    

  

Muutamasta vastauksesta voi päätellä, että paikallisessa sopimisessa koetaan työnan-

tajan valta liian suureksi: 

”Paikallisia sopimuksia tai niiden valmistelua. Yleensä sopimukset jäävät 

tekemättä, jos työnantajan kaikkiin toiveisiin ja haluihin ei suostuta.” 

”Paikallinen sopiminen onnistuu vain. jos se tulee työnantajalta ja he sai-

sivat vain etua siitä, työntekijöiden ehdotukset ei saa vasta kaikua.” 

”Paikallinen sopiminen ei onnistu näin pienessä yrityksessä, kyllä se on 

omistaja mikä sanoo esim. nouseeko palkka.” 

 

Vastauksista saatiin selville, että työntekijät joustavat joskus pitkällekin. Syitä tähän 

voi olla useita, kuten heikko työllisyystilanne tai pelko työpaikan menettämisestä. Pa-

himmassa tapauksessa työnantaja käyttää uhkailua ja pakottamista ja joskus paikal-

lista sopimista hankaloittaa se, että työnantajan päätäntävalta ei ole tarpeeksi lähellä 

henkilöstöä kuten suurissa konserneissa tai yhtiöissä, joissa on useampia yksiköitä. 

“Paikallinen sopiminen taas on kokenut negatiivista kehitystä, kun pää-

täntävaltaa on keskitetty kauemmas paikalliselta tasolta.” 

”Paikallisissa sopimuksia huonompaan mitä TES on sovittu” 

 

Paikallinen sopiminen voi hankaloitua konserniyhtiössä monimutkaisten rakenteiden 

vuoksi. Monimutkaisten rakenteiden uskotaan mahdollistavan jonkin asteisen vääris-

telyn yhtiöiden tuloksissa mikä luo epäilyksiä henkilöstölle. Konsernien yhteydessä on 

mm. uutisoitu rahojen siirroista veroparatiiseihin sekä tilannetta ei edes auta työpai-
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koilla usein lausuttu toteamus: ”Konserni määrää”. Tämän vuoksi pitäisi avata henki-

löstölle konsernien toimintaa esimerkiksi strategioiden ja verotuksen kautta. (Suninen 

& Hölttä 2019, 87-88.) 

 

Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisussa Paikallisen sopimisen tila ja edistämisen edel-

lytykset kerrotaan SAK:n selvityksestä paikallisesta sopimisesta työpaikoilla (SAK 

2018). Selvitykseen vastasi lähes 1000 luottamushenkilöä vuonna 2018. Luottamus-

henkilöistä 64% kertoi, että heidän työpaikoillaan oli tehty paikallisia sopimuksia vii-

meisen kahden vuoden aikana. Sopiminen oli lisääntynyt 5% vuodesta 2016. Eniten 

paikallista sopimista oli vaikeuttanut työantajan haluttomuus sopia. Se oli lisääntynyt 

huomattavasti vuoden 2016 tasosta (39 %) vuoteen 2018 (59 %) verrattuna. Toiseksi 

eniten paikallista sopimista vaikeutti työnantajapuolen yritys painostaa tai sanella so-

pimus. Näin vastasi 42 prosenttia haastatelluista vuonna 2016 ja 50 %:a vuonna 2018. 

Kysyttäessä mikä on edistänyt sopimista, 57 prosenttia vastaajista kertoi, että henki-

löstön vahva tuki oli merkittävin tekijä. (TEM 2020, 73-75.) 

 

Pellervon taloustutkimuksen julkaisussa paikallisen sopimisen hyvistä käytänteistä ja 

esteistä teknologiateollisuudessa todetaan, että ainoastaan tiiviillä yhteistyöllä ja tie-

donvaihdolla saavutetaan yrityksissä sopimisen olennaisin elementti eli luottamus ja 

yhteisymmärrys. Tarvitaan avointa tiedon vaihtoa, jotta ymmärretään toisin sopimi-

sen tarvetta. Luottamuksen korostuminen on paikallisen sopimisen ja sen lisäämisen 

yksi suurimmista haasteista, koska siihen ei voida vaikuttaa suoraan ulkoapäin. (PTT 

2019, 7-8.) 

 

Tutkimuksessa havaittiin että, yrityksissä koettiin henkilöstön osallistumismahdolli-

suudet sekä osastojen ja eri henkilöstöryhmien välinen yhteistyö usein riittämättö-

miksi, mikä vaikeuttaa paikallista sopimista. Paikallisen sopimisen lisääntyessä myös 

työntekijöiden edustaja tarvitsee yhä vankempaa liiketaloudellista osaamista sekä yri-

tyskohtaiset tarpeet liittyivät koulutuksen lisäämiseen. Työnantajien edustajat olivat 

pääasiassa perehtyneet paikalliseen sopimiseen omatoimisesti sen kuuluessa omaan 

vastuualueeseen ja liitoilta oli haettu konsultointi neuvoja. Liittojen yhteistyötä toivot-

tiin lisättävän paikalliseen sopimiseen liittyvästä koulutuksesta. (mt., 7-10) 
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PTT:n tutkimus osoittaa, että kaikki yritykset eivät ole vielä valmiita paikalliseen sopi-

miseen, joten tarvitaan työehtosopimusten ja lain kautta viitekehyksiä. Yritykset olivat 

kiinnostuneita, miten muissa yrityksissä on sovittu ja hyvät esimerkit tehdyistä sopi-

muksista edistäisivät paikallista sopimista yrityksissä, joissa se ei ole vielä vakiintunut 

tapa toimia. (mt., 10-11, 99.) 

 

Yrityksille suunnatussa kyselyssä haluttiin, tietää tarkemmin minkälaisiin yhteisiin ke-

hittämishankkeisiin työpaikat olivat osallistuneet ja oliko ammattiliittojen lisäksi ollut 

jokin muu taho osallisena. Vastaajat kuvailivat hankkeiden käsitelleen työn tulevai-

suutta, tuottavuutta ja työhyvinvointia, työehtosopimuksen kehittämistä, osaamisen 

lisäämistä tietyissä tehtävissä, työkierron toteuttamista ja palkkausjärjestelmän uudis-

tamista. Lisäksi oli tutkittu kohtaanto-ongelmaa ja yritetty löytää siihen yhdessä rat-

kaisuja. Mukana hankkeissa olivat olleet esimerkiksi Terveyden ja Hyvinvoinninlaitos 

THL ja Työttömien Ay -jäsenten tukiyhdistys TATSI. 

5.2 Luottamushenkilöiden rooli työpaikkojen kehittäjinä 

Kysyttäessä luottamushenkilöiden innostuneisuudesta oman työpaikan kehittämi-

seen selvitettiin samalla, oliko omalle osallistumiselle jokin este. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 10: Luottamushenkilöiden vastaukset liitoittain eroteltuna, kysymykseen, miten koet oman roo-

lisi työpaikan kehittäjänä? 
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Kysymykseen oman kehittäjäroolin kokemisesta noin 50 % luottamushenkilöistä vas-

tasivat, että he olivat innokkaita sekä osallistuneet työpaikan kehittämiseen. Eri liitto-

jen vastaajien välillä oli muutaman prosentin erot. Vastaajista innokkaita, mutta jotka 

eivät olleet saaneet mahdollisuutta osallistua kehittämiseen, löytyi eniten Prolaisista. 

 

Liittojen luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen vastauksien vertailussa löytyi 

eroavaisuuksia.  Työsuojeluvaltuutetuista 57 % kokivat olevansa innokkaita ja päässeet 

osallistumaan, kun taas vastaavasti luottamusmiehistä 47% olivat tätä mieltä. Työsuo-

jeluvaltuutettujen suurempi prosenttiosuus työpaikkojen kehittäjänä selittynee osin 

suorasta hyödystä työnantajalle, esimerkiksi vähentyneissä tapaturmissa ja sairaspois-

saoloissa. 

 

Prolaisilla vastaajilla oli selkeästi enemmän ongelmia työajan riittävyyden kanssa. 

Työpajassa Pron edustajat näkivät jäsentensä työajan riittämättömyyden syyksi 

työn paineen, resurssien vähentämisen ja sen, että luottamustyötä tehdään oman työn 

ohella, eikä omasta työstä voi “irrottautua” samalla tavalla tekemään luottamustyötä, 

kuin esimerkiksi teollisuuden aloilla. 

 

STTK:n henkilöstön edustaja barometri (2019, 27) vahvistaa Prolaisten luottamushen-

kilöiden ja liiton edustajien ajatuksia työajan riittämättömyydestä. Tutkimuksen mu-

kaan 60 prosentilla vastaajista on mahdollisuus käyttää yhdestä viiteen tuntia viikossa 

työaikaa luottamustehtävän hoitamiseen. 

 

Avoimella vastauksella sai myös perustella, miksi luottamushenkilöt eivät olleet innok-

kaita kehittämään työpaikkaansa. Vastauksista saatiin selville, että työntekijöitä ei 

kuunnella, työnantajalla ei ole todellista halua kehittää toimintaa, eikä riittäviä resurs-

seja kehittämiseen:   

”Olin innokas ja osallistuin aikani. Jos saa paskaa käteen, niin pitäköön 

tunkkinsa ja tehköön itse.” 

”Olen väsynyt yrittämään, koska tuntuu että ketään ei kiinnosta.” 

”Suurin osa kehitysehdotuksista ovat päätyneet mappi ö:hön.” 

”Haluaisimme kehittää voimakkaasti paikallista sopimista, mutta työn-

antaja suhtautuu erittäin passiivisesti.” 
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Ammattiliitto Pron omassa tutkimuksessa, joka toteutettiin vuosina 2009-2018 tuli 

esille, että suurimmalla osalla esimiehistä ja asiantuntijoista on hyvin keskinkertaiset 

mahdollisuudet vaikuttaa työpaikan, oman työn sekä oman työyhteisön kehittämiseen. 

Asiaa mittaava tilastoluku on hieman alle 50 prosenttia sadasta, kun ihanteellinen ta-

voitetaso on vähintään 80 %, kertoo Pron työmarkkinatutkimus. 

Pron tutkija Petri Palmu kertoo, että lisäksi on aivan liikaa koulutettuja asiantuntijoita, 

joilla näitä vaikutusmahdollisuuksia ei ole lainkaan (Pro 2018, luku “Työmarkkinatut-

kimus”). 

 

Luottamushenkilöt vastasivat myös kysymykseen siitä, miten ammattiliiton roolia työ-

paikkojen kehittäjänä voisi vahvistaa. Joukossa esitettiin myös näkemyksiä paikallisen 

sopimisen aiheuttamiin haasteisiin ja pelkoihin: 

”Parempia ohjeistuksia paikalliseen sopimiseen.” 

”Paikallinen sopiminen pitää lopettaa, sillä se aiheuttaa vain ja ainoas-

taan ongelmia !!!!!!!!!! Sanelupolitiikka ei ole kehittämistä.” 

 ”Paikallinen sopiminen aiheuttaa vain tulehtuneita välejä ja on sitä 

kautta selkeä este yhteistyölle ja työn laadun ja tuottavuuden kehityk-

selle.” 

”Pitäisi saada aito neuvottelukulttuuri, mitä ei nyt ole. Tämä "paikallinen 

sopiminen" mitä on nyt ollut esim palkankorotuksissa, on käytännössä 

mennyt niin että työnantaja sanelee miten edetään (ehtojen mukaisesti 

toki), eikä siinä paljon voi vääntää vastaan, kun pykäliä ei kuitenkaan ri-

kota. Paikallinen sopiminen on vielä paikallista sanelua, se aito yhdessä 

kehittämisen kulttuuri puuttuu, nyt on vain komento ylhäältä käskyket-

justa alas eikä toisinpäin kuunnella.” 

”…ja paikallinen sopiminen on niin hakusessa kentällä vielä.” 

 

Vastauksissa toivottiin ammattiliittojen ja työnantajaliittojen osallistumista enemmän 

paikalliseen sopimiseen: 

”Enemmän yhteistyötä sekä työnantajaliiton että työnantajien kanssa, 

jotta se yhteistyö lähtisi jo sieltä liikkeelle ja asioista olisi helpompi neuvo-

tella ja sopia.” 

”Mahdollistaa vahvan paikallisen sopimisen työpaikoilla.” 
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”Työpaikka käyntejä voisi lisätä joissa keskusteltaisiin esim. Luottamus-

miehen, työnantajan ja ammattiliiton kesken yrityksen kehityshankkeista. 

Samalla voisi käydä läpi paikallisia sopimuksia. Uskon että tällainen ko-

kemusten vaihto toisi uusia näkemyksiä kehityshankkeisiin.” 

 

5.3 Miten hyvin liitot tietävät tehdyistä paikallisista sopimuksista? 

 

Työpajassa liittojen edustajilta kysyttiin, että kuinka hyvin ammattiliitot ovat perillä 

siitä, mitä paikallisia sopimuksia työpaikoilla tehdään tai on tehty. Vastausten perus-

teella liitoissa tiedetään hyvin vaihtelevasti alansa työpaikoilla tehtävistä sopimuk-

sista. Osa liitojen edustajista olettivat liitossa olevan tieto valtaosasta sopimuksista, 

mutta myös vastattiin, että tietoa on vain murto-osasta.    

 

Pron edustaja kertoi, että yhden sopimusalan osalta heillä on paremmin tietoa paikal-

lisista sopimuksista, sillä työehtosopimuksessa on määritelty, että paikalliset sopimuk-

set pitää toimittaa ammattiliitoille tiedoksi. 

Sopimusaloittainen ero johtuu myös järjestäytymisasteesta tai siitä, onko edes valittu 

henkilöstöedustajaa. Tutkimusten mukaan paikallisia sopimuksia tehdään, vaikka työ-

paikalla ei olisi henkilöstön edustajaa valittu, eikä näin ollen olisi välttämättä man-

daattia sopia asioista, joiden sopimisoikeutta on rajattu työehtosopimuksessa luotta-

mushenkilölle. 

PTT:n Paikallisen sopimisen käytänteet -tutkimuksessa koettiin neuvottelumandaatin 

puuttumisen toisinaan ongelmaksi erityisesti keskisuurissa ja suurissa yrityksissä. 

Luottamusmiehen edustajuus saatettiin kokea puutteelliseksi esimerkiksi matalan jär-

jestäytymisasteen tai matalan luottamusmiesvaalin äänestysprosentin vuoksi. Lisäksi 

yksittäisissä tapauksissa luottamusmieheltä saattoi puuttua mandaatti neuvotella kai-

kille työsopimuskohtaisia sopimuksia, jolloin ryhmäkohtaisten paikallisten sopimus-

ten tekeminen muodostui mahdottomaksi. Työnantajan edustajan neuvottelumandaa-

tin puuttuminen vaikeutti paikallista sopimista, koska oli valtuudet vain hahmotella 

esisopimusta ja varsinainen allekirjoittaja ei osallistunut sopimisen prosessiin. (PTT 

2019, 74-75.) 
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Kun yritysten edustajilta kysyttiin, mikä oli yrityksenne päämotivaatio osallistua hank-

keeseen, nimesi jopa puolet motivaatioksi työhyvinvoinnin parantaminen. Lisäksi 

mainittiin: 

“Paremman yhteisen tulevaisuuden luominen konkreettisia työkaluja 

kehittämishankkeisiin työehtosopimuksen sisällön modernisointia.” 

“Tuottavuuden parantaminen joustavuuden lisääminen  

työnteettämisessä työntekijöiden ammattitaidon ja osaamisen lisäämi-

nen tulevaisuutta ajatellen työvoiman saatavuuteen liittyvien ongel-

mien ratkaiseminen oikeudenmukaisemman ja kannustavamman palk-

kausjärjestelmän löytäminen.” 

 

5.4 Paikallinen sopiminen peikko vai pelastus? 

 

Paikalliseen sopimiseen tunnutaan kaivattavan lisää osaamista ja jatkuvaa kehittä-

mistä, jotta voidaan pysyä ajan tasalla ja ymmärretään maailmanlaajuisten muutosten 

merkitykset omalle yritykselle. Tämä ei sinänsä ole yllättävää, mutta se, ehkä yllättää, 

että kaikki kohderyhmät ovat tästä samaa mieltä. 

 

Suninen & Hölttä kirjoittavat, että Suomessa on parinkymmenen vuoden kokemus jo 

paikallisesta sopimisesta, jota säätelee työelämän lait ja työehtosopimukset. Paikalli-

sesti on sovittu mm. työajoista, työvuoroista, osittaisista hoitovapaista, irtisanomis-

ajoista ja eroamisiästä. Taloutta ja tuotantoa koskeva paikallinen sopiminen on lisään-

tymässä, koska työn tekemisen toimintaympäristö muuttuu. (Suninen & Hölttä 2019, 

7.) 

 

Tämä johtuu siitä, että yrityksen toimintaympäristöt ovat olleet pitkään myllerryksessä 

maailmanlaajuisen talouden sääntöjen ja ehtojen muuttuessa sekä teknologinen kehi-

tys on muuttanut toimintatapoja ja ansaintamalleja. Ihmisten, kuluttajien tavat ja odo-

tukset ovat muuttuneet erilaisiksi. Tämä on johtanut siihen, että eri toimialat ja niillä 

toimivat yritykset ovat toisistaan poikkeavissa tilanteissa. Kaikella yrityksessä tapah-

tuvalla sopimisella on talousvaikutuksia, jotta sopimisen tulokset tiedostetaan pitää 
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olla runsaasti tietoa taloudesta, lainsäädännöstä, sopimuksista, eri osapuolten näkö-

kannoista, markkinoista ja lähitulevaisuudesta. (mt., 13-14.) 

 

Avoimista vastauksista voidaan päätellä, että vaikka paikallisia sopimuksia tehdään, 

niin se ei silti tarkoita, että ne olisi saatu aikaan ”hyvässä hengessä”. Lähtökohtaisesti 

kyseessä ei liene periaatteellinen haluttomuus joustaa, vaan pelko työntekijän heikom-

man neuvotteluaseman väärinkäytöstä eli luottamuksen vajeesta. 

 

Työpaikoilla pitää voida sopia työehdoista paikallisesti ja joustavasti. Sen pitää kuiten-

kin perustua työnantajana ja työntekijän väliseen luottamukseen. Luottamus syntyy 

vain, jos työntekijöiden ei tarvitse pelätä rangaistusta, vaikka työnantajan haluamaan 

sopimukseen ei päästäisikään. (Suoranta & Leinikki 2018, 161.)  

 

Vastauksissa tuli ilmi, että vastaajat kokivat, että paikallisia sopimuksia on tehty pa-

kottamalla tai vastoin työehtosopimuksen määräyksiä. Yhteistoiminnan laatu vaikut-

taa suuresti mahdollisuuksiin sopia asioista onnistuneesti paikallisesti ja työnantajan 

aiemman toiminnan historia sanelee luottamuksen määrää. 

 

Luottamushenkilö voi toisinaan joutua ikävään välikäteen, jos hän toimii liian selvästi 

työnantajan viestinviejänä, voi tämä kohdata ennakkoluuloa tai tulla jopa täysin tyr-

mätyksi. Jos henkilöstöllä ei ole tarpeeksi luottamusta työnantajaan, voi luottamus-

henkilö joutua saman epäluulon kohteeksi. Monesti kuulee sanat “pelkkää juhlapu-

hetta, ei oo ennenkään onnistunut”. Taustalla voi olla vanhoista asioista peräisin ole-

vaa epäluottamusta, joka voi pahimmillaan estää halua kuunnella kehittämissuunni-

telmaa tai ehdotusta, vaikka tällä olisi selvästi positiivisia vaikutuksia työntekijöille. 

 

Sunisen & Höltän mukaan sopimiseen liittyy paljon ennakko asenteita, pelkoja ja toi-

veita sekä kokemukset aiemmista neuvotteluista. Sopimisen hankaluus alkaa jo alku-

vaiheessa siitä, että kokevatko sopijaosapuolet, että lähtötilanne on tiedoiltaan ja ta-

voitteiltaan tosi vai epätosi. On syytä muistaa, että henkilöstönedustajien taustalla on 

satoja työntekijöitä eikä ole riittävää vakuuttaa ainoastaan henkilöstönedustajaa siitä, 

että asiat ovat tosia. Paikallisen sopimisen kannalta asiat ovat vasta silloin tosia, kun 
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suurin osa henkilöstöstä kokee asiat ja tilanteen tosiksi. Työmarkkinoilta löytyy esi-

merkkejä siitä, että työnantaja ja henkilöstönedustaja ovat yhtä mieltä tiedoista ja nii-

den tulkinnoista, mutta henkilöstö ei ole ollut riittävästi samaa mieltä. (Suninen & 

Hölttä 2019, 19-20.) 

 

Työajan riittävyys on asia, josta luottamushenkilöt usein viestivät liitoille, kuten esi-

merkiksi Pron tutkimuksesta selviää. Monella on kaksoisrooli sekä luottamusmiehenä, 

että työsuojeluvaltuutettuna, mutta yhtäkin roolia hoidettaessa voi kasvava määrä hoi-

dettavia asioita tuntua ylivoimaiselta, jos omasta työstä ei ole riittävästi vapautettu. 

Oman työn työkuorman kasvaessa voi luottamushenkilö joutua vaikean päätöksen 

eteen, kummastako roolista tinkiä. 

 

Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisussa Paikallisen sopimisen tila ja edistämisen edel-

lytykset todetaan, että luottamusmiesten ajankäyttö on työehtosopimuksissa sidottu 

pääsääntöisesti edustettavien määrään. Jos kehitys kulkee kohti pienempiä yksiköitä, 

vaikuttaa se esimerkiksi päätoimisten luottamusmiesten ajankäyttöön, vaikka tehtävät 

eivät vähenisikään. Tämä pitäisi huomioida ja heidän asemansa pyrkiä turvaamaan 

myös uudessa ympäristössä. Julkaisussa mainitaan, että SAK:n (2018) selvityksessä 

kysyttiin luottamushenkilöiltä mikä on edistänyt sopimista ja 40 % vastasivat, että 

luottamushenkilöiden ajankäyttö perehtyä työpaikan asioihin (TEM 2020, 73-75.) 

 

Otollisen mukaan läheskään aina yrityksissä ei ymmärretä sitä, että vain osallistuneet 

voivat sitoutua, ei muut. Kun sitten syntyy napina ja pahimmissa tapauksessa kapina, 

asetetaan henkilöstönedustaja joskus työnantajan toimesta mahdottomaan tilantee-

seen rauhoittamaan henkilöstö ja saamaan se asialle myönteiseksi. (Otollinen 2016, 

44) 

 

Otollinen on havainnut, joissakin tapauksissa merkillisen ilmiön, luottamushenkilöi-

den suunnalta. Luottamushenkilö on alitajuisesti alkanut pelätä oman valtansa vähe-

nemistä ja hänen uudelleen valituksi tuleminen ei olisi enää varmaa, jos työnantajan 

ja työntekijän vastakkainasettelu on alkanut poistumaan osallistavan toiminnan 

myötä. Otollinen jatkaa, että ongelmia saattaa aiheuttaa myös vahva usko siihen, että 
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tämä ei ole työantajalta lopulta rehellistä meininkiä, vaan uusi kiero tapa alistaa työn-

tekijät työantajan tahtoon. (mt., 46) 

 

Vuorovaikutus on Tarkkosen (2012, 162) mukaan työyhteisön perustekijä ja se millä 

tavalla lähityöyhteisössä on opittu keskustelemaan, tiedottamaan asioista ja tekemään 

yhteistyötä keskenään yli hierarkkisten rajojen vaikuttaa ihmissuhteisiin ja lähityöyh-

teisön ilmapiiriin. 

 

Dialogissa tarvitaan avoimuutta toisen ihmisen käsityksille ja merkitsee henkisen sil-

lan rakentamista keskustelukumppanien välille, sen ymmärtäminen edellyttää sitä, 

että osapuolet voivat puhua ja kuunnella toisiaan. Ei pyritä voittoon tai toisen nujerta-

miseen vaan on tarkoituksena, että ihmiset kohtaavat uuden luomisen tarkoituksessa 

ja se kasvattaa innovatiivisuutta ja syventää keskustelukumppaneiden ymmärrystä. 

Dialogin avulla ihmiset oppivat ja muuttavat käsityksiään. (Tarkkonen 2012, 170.) 

 

Avoimuudesta on merkitystä työntekijöiden motivaatiolle ja tuottavuudelle. Yhteistoi-

mintalain alkuperäinen tavoite on edistää työantajan ja henkilöstön vuorovaikutusta 

ja työntekijöiden mahdollisuutta vaikuttaa ympäristöönsä. Yksi paikallisen sopimisen 

haasteista on puhua ja antaa oikeita tietoja oikeista asioista. (Suninen & Hölttä 2019, 

23.) 

6 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN OSAAMINEN, ARVOSTUS JA LIITON 

TUKI 

6.1 Luottamushenkilöiden tehtävät laissa ja työehtosopimuksissa 

 

Yhteistoimintalain (Laki yhteistoiminnasta yrityksissä, 2007/334) perusteella luotta-

musmiehen tehtävä on edustaa henkilöstöä, kun työpaikalla toteutetaan lain tarkoit-

tamaa yhteistoimintaa. 

 

Yhteistoiminnan tavoitteena on edistää työpaikalla työnantajan ja henkilöstön vuoro-

vaikutusta sekä kehittää yhteisymmärryksessä yrityksen toimintaa ja työntekijöiden 
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mahdollisuuksia vaikuttaa yrityksessä tehtäviin päätöksiin. Luottamusmies perintei-

sesti edustaa oman liittonsa jäseniä, vaikkakin laajemmissa yhteistoimintatilanteissa, 

hän usein todellisuudessa edustaa koko henkilöstöryhmää. Laki ei ota kantaa luotta-

musmiehen edellytyksiin hoitaa kyseistä tehtävää. 

 

Yhteistoimintalaissa tarkoitetun yhteistoimintamenettelyn avulla annetaan henkilös-

tölle mahdollisuus yhteistyössä työnantajan kanssa osallistua organisaation toiminnan 

kehittämiseen ja vaikuttaa sekä omaa työtään että omaa työyhteisöä koskevien päätös-

ten valmisteluun. Se tarkoittaa, että yksittäistä työntekijää tai työntekijäryhmää kuul-

laan ennen päätöksentekoa, syntyy vaikutusmahdollisuus. Esimerkkejä vaikutusmah-

dollisuuksista ovat suora välitön keskustelu esimiehen kanssa, asian käsittely esimer-

kiksi työpaikkakokouksessa, myönteiset kehityskeskustelut/esimies-alaiskeskustelu, 

henkilöstöedustajien mukaan otto valmistelu- ja hanketyöryhmiin ja ottamalla henki-

löstönedustaja johtoryhmään mukaan päätösvaltaisena jäsenenä. (Suonsivu 2019,60-

61.) 

 

Työsuojelun valvontalain (Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteis-

toiminnasta 2006/44) mukaan työsuojeluvaltuutettu edustaa kaikkia työntekijöitä, 

liittoon järjestäytymisestä riippumatta, työsuojeluasioihin liittyvässä yhteistoimin-

nassa työnantajan kanssa. 

 

Tämän lisäksi valvontalaissa todetaan, että työsuojeluvaltuutetun tehtävänä on oma-

aloitteisesti perehtyä työpaikkansa työympäristöön ja työyhteisön tilaan liittyviin työn-

tekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen vaikuttaviin asioihin sekä työsuojelusäännök-

siin. Samoin hänen tulee osallistua työsuojelua koskeviin tarkastuksiin ja asiantuntijan 

tutkimuksiin, jos tämä tai työsuojeluviranomainen katsoo tutkimukseen osallistumi-

sen tarpeelliseksi. Työsuojeluvaltuutetun tulee myös osaltaan kiinnittää edustamiensa 

työntekijöiden huomiota työn turvallisuutta ja terveellisyyttä edistäviin seikkoihin. 

Laki ei ota kantaa myöskään työsuojeluvaltuutetun edellytyksiin hoitaa tehtävää, jos-

kin luettelo tehtävistä asettaa jonkinlaisen odotuksen niistä suoriutumisesta. 
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Työturvallisuuslaki (Työturvallisuuslaki 2002/738) velvoittaa työnantajaa ylläpitä-

mään sekä parantamaan työturvallisuutta työpaikoilla työnantajan ja työntekijöiden 

välisessä yhteistoiminnassa. 

 

Työehtosopimuksissa luottamusmiehen tehtävänkuvauksessa useimmiten painote-

taan selkeästi ja joskus pelkästään, työntekijöiden edustaminen. Jossakin myös kuva-

taan jonkin verran osaamisodotuksia liittyen työpaikan kehittämiseen ja yrityksen toi-

mintaympäristön ymmärtämiseen. Esimerkiksi: 

 

Kaupan työehtosopimus 

Toimintaympäristön nopeat muutokset korostavat yhteistoiminnan ja paikallisen so-

pimisen tärkeyttä. Työnantajilta ja luottamusmiehiltä vaaditaan ennakkoluulotonta 

suhtautumista ajan haasteisiin. On tärkeää, että luottamusmiehet ymmärtävät riittä-

västi yrityksen liiketoimintaa ja muuttuvaa toimintaympäristöä sekä pystyvät yhdessä 

työnantajan kanssa toimimaan tämän sopimuksen mukaisissa tehtävissä. Muutosten 

johdosta luottamusmiestehtävien hoidossa korostuu luottamusmiehen yhteistyö-

kumppanin rooli yrityksen ja sen henkilöstön erilaisissa kehittämishankkeissa sekä pa-

rannettaessa yrityksen tuottavuutta ja työhyvinvointia. Kaupan tulevaisuuden haas-

teet, yhteiset kehittämishankkeet ja paikallinen sopiminen edellyttävät riittävän katta-

vaa luottamusmiesjärjestelmää, jossa luottamusmiehillä on tarvittavat tiedot ja taidot 

tehtäviensä hoitamiseen. (Kaupan työehtosopimus1.2.2018–31.1.2020.) 

 

Matkailu- ravintola- ja vapaa-ajanpalveluiden työehtosopimus 

Luottamusmiehen tehtävänä on myös osaltaan toimia yrityksen ja henkilöstön välisen 

neuvottelu- ja yhteistoiminnan ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi sekä työrauhan yllä-

pitämiseksi. (Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskeva työehtosopimus - 

Työntekijät 1.2.2018-31.3.2020.)  

 

Teknologiateollisuuden työehtosopimus 

Luottamusmiestehtävässä onnistuminen edellyttää työnantajan ja luottamusmiehen 

yhteistä myötävaikutusta. Yhteistoiminnalla ja paikallisella sopimisella sen osana vai-

kutetaan yrityksen tuottavuuden, kilpailukyvyn ja työllisyyden ylläpitoon ja kehittämi-
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seen. Samalla syntyy edellytykset työhyvinvoinnin parantamiselle. Paikallinen sopimi-

nen on ennen kaikkea toiminnan kehittämisen väline. Tarpeellisista keinoista sovi-

taan, kun tavoitteet on selvitetty. (Teknologiateollisuuden työehtosopimus 2020-

2021.) 

 

Työsuojeluvaltuutetun tehtävien osalta on melko tyypillistä, että työehtosopimuksissa, 

tai niiden liitteinä olevissa työsuojelun yhteistoimintasopimuksissa, viitataan valvon-

talaissa lueteltuihin tehtäviin. 

 

Suonsivu (2019, 62) toteaa, että henkilöstön edustajat tuovat yhteiseen käsittelyyn, yh-

teistoimintamenettelyyn, mitä erilaisimpia asioita, jotka ovat heille tai heidän taus-

tayhteisölleen, ammattijärjestöille tai ammattiryhmille tärkeitä. 

 

Yhteistyöelimissä pitää myös tehdä seurantaa yhteistoimintamenettelyssä tehdyistä 

päätöksistä, sillä se antaa henkilöstölle vaikutusmahdollisuuksia toimintaan, tuloksel-

lisuuteen sekä johtamistapaan toimialueella. Yhteistyö henkilöstön ja esimiesten kes-

ken on keskeistä vaikuttamista henkilöstölle, mutta siihen vaikuttaa myös henkilöstön 

oma aktiivisuus, yhteistoimintamenettelyn mahdollisuuksien tunteminen ja hyvä pe-

rehtyminen käsiteltäviin asioihin sekä rakentava tapa tuoda mielipiteensä esiin kes-

kustelussa. (mt., 62.) 

 

Suonsivun (mt., 57) toteaa, että yhteistoimintamenettely on tärkeä osa johtamista sekä 

keino millä tuodaan henkilöstön näkemykset päätöksen teon tueksi ja keino selvittää 

henkilöstölle päätöksen perusteluja ja vaikutuksia. 

 

Miettisen tutkimuksessa todetaan, että luottamusmiehellä tulee olla nopea omaksu-

miskyky, kyky hallita kokonaisuuksia ja taito ottaa asioista selvää. Parikymmentä 

vuotta sitten luottamusmiehen tehtävä oli nykyistä enemmän sopimusten teknistä tul-

kintaa. Osaamisen kenttä on laajentunut paljon. (Miettinen 2020.) 

 

 Suomessa on lähivuosina jäämässä eläkkeelle kymmeniä tuhansia osaavia, pitkään 

tehtävässään toimineita luottamusmiehiä. Ammattiyhdistysliikkeelle tämä on haas-
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teellinen tilanne, koska uudet luottamusmiehet on koulutettava tehtävään, jonka hoi-

taminen on vuosien varrella muuttunut koko ajan haastavammaksi. Luottamusmie-

hellä tulee olla nopea omaksumiskyky, kyky hallita kokonaisuuksia ja taito ottaa asi-

oista selvää. Parikymmentä vuotta sitten luottamusmiehen tehtävä oli nykyistä enem-

män sopimusten teknistä tulkintaa. Osaamisen kenttä on laajentunut paljon. (mt., 

36, 38.) 

 

Miettisen (2020) luottamusteorian mukaan luottamusmiehen yhteisöosaaminen poh-

jautuu neljään kategoriaan 

1) toiminta ja oppijuus 

2) tieto ja asiantuntijuus 

3) osallisuus ja johtajuus 

4) instituutiot ja valta 

 

Luottamusmiehellä tulee Miettisen teorian mukaan olla muun muassa kyky omistau-

tua luottamustyölleen ja edustaa työntekijöitä yhteisen asian puolesta. Hänellä tulee 

olla käytössään tarvittavaa tietoa tai ainakin halu tietää ja ottaa asioista selvää. Hänen 

tulee olla vastuuntuntoinen, omata hyvä arviointikyky ja tilanneherkkyys kaikissa ti-

lanteissa ja lisäksi kyettävä perustelemaan argumentit lakien ja asetusten näkökul-

masta. (mt.,160.) 

 

Miettisen (mt., 119) mukaan luottamusmiehen työ ei eroa kovinkaan paljon esimiehen 

tai muun johtajan työstä, eikä se ole kaukana politiikkojen tehtävänkentästä.  

 

Äkkiseltään tuntuu, että tavoitteet luottamusmiehen osaamiselle ovat huiman korkeat. 

Luottamushenkilö on, kaikesta huolimatta työntekijöiden keskuudesta demokraatti-

sesti valittu henkilö. Valintakriteeriksi siis riittää, että valitsijat luottavat henkilön ky-

kyyn hoitaa heidän asioitaan. Työnantajilla ei oikeastaan voisi olla kriteerejä luotta-

mushenkilön osaamiselle koska he eivät pysty vaikuttamaan vaaleihin.  

 

Harmitus tästä näkyy Miettisen tekstissä, jossa hän toteaa, että luottamusmiehen va-

litsevat työntekijät, jotka eivät välttämättä edes tiedä mitä luottamusmiestehtäviin ny-
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kyään kuuluu. Lisäksi, kun luottamusmies valitaan vaaleilla kahdeksi vuodeksi kerral-

laan, tulisi hänen jo aloittaessaan toimessaan ymmärtää omaan työhönsä ja uuteen 

luottamustyöhön liittyvä kehityshaaste (Miettinen 2020, 12, 165.) 

  

Luottamuksessa ja arvostuksessa korostuvat hieman eri asiat. Luottamus antaa hyvän 

pohjan yhteistyölle ja ohjaa kantamaan vastuuta. Se on ikään kuin perusta hyvälle työn 

tekemiselle ja ihmissuhteille. Arvostus on se pieni lisä, joka saa hehkumaan ja ponnis-

telemaan vielä hiukan enemmän. Arvostus tekee näkyväksi. Luottamus ja arvostus ra-

kentuvat sosiaalisissa tilanteissa vuorovaikutuksen keinoin. Ne elävät arjessa ja ansai-

taan joka päivä. Ne eivät vaadi paljon aikaa tai rahaa. Pienet päivittäiset teot ja teke-

mättä jättämiset voivat myös saada luottamuksen katoamaan tai synnyttää tunteen ar-

vostuksen puutteesta. (Kuusela 2013, 64.) 

 

Kun arvostamme toista ihmistä, se ilmenee erityisesti tekojen kautta. Arvostava vuo-

rovaikutus syntyy jokapäiväisistä valinnoista, teoista, tavoista ja puheista – siitä että 

olemme kiinnostuneita toisesta ihmisestä ja hänen ajatuksistaan, tunteistaan, toiveis-

taan ja tarpeistaan. Se, että arvostamme kollegan osaamista, ammattitaitoa ja asian-

tuntemusta voi näkyä siten, että kysymme häneltä mielipidettä, pyydämme hänen neu-

voaan ja olemme kiinnostuneita hänen näkemyksistään. (Lämsä 2017, luku “Jokainen 

ansaitsee arvostusta”) 

 

6.2 Osaamiseen kokemukseen ja hyödyntämiseen liittyvät kyselytulokset  

 

Kyselyssä selvitettiin, onko luottamushenkilöillä mielestään riittävästi osaamista 

oman työpaikan kehittämiseen. 
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Kuvio 11: Luottamushenkilöiden vastaukset kysymykseen, koetko, että sinulla on/olisi osaamista työ-

paikkasi kehittämiseen?  

 

Vastaajista 79 % oli sitä mieltä, että heillä olisi hyvin tai erittäin hyvin osaamista kehit-

tämiseen. Vain 3 % vastasivat, että heillä ei ole mielestään lainkaan tai että heillä olisi 

aika huonosti osaamista. (kuvio 11) 
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Kuvio 12: Luottamushenkilöiden vastaukset, eroteltuna liitoittain, kysymykseen, koetko, että sinulla 

on/olisi osaamista työpaikkasi kehittämiseen?  

 

Liittojen vastaajien välillä löytyi vain pieniä eroja. Vain muutama Prolainen koki, että 

heillä ei olisi osaamista lainkaan. Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen väli-

sissä vastauksissa ei ollut suuria eroja. (kuvio 12) 

 

Osaamisen lisäksi haluttiin tietää, kuinka paljon luottamushenkilöiden mielestä hei-

dän osaamistaan hyödynnetään työpaikoilla. 
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Kuvio 13: Luottamushenkilöiden vastaukset, kysymykseen koetko, että osaamistasi on hyödynnetty 

työpaikkasi kehittämisessä?  

 

Kaikista vastaajista noin 35 % vastasivat, että heidän osaamistaan on hyödynnetty työ-

paikan kehittämiseen paljon tai erittäin paljon. Vastaajista 34 % vastasivat, että heidän 

osaamistaan ei ole hyödynnetty työpaikan kehittämisessä lainkaan tai aika huo-

nosti.(kuvio 13)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 14: Eri liittojen vastaajien vastaukset kysymykseen, koetko, että osaamistasi on hyödynnetty työ-

paikkasi kehittämisessä?   
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Tarkasteltaessa osaamisen hyödyntämistä löytyi eri liittojen vastaajien välillä vähäinen 

ero. Teollisuusliiton vastanneista 36 % kokivat, että heidän osaamistaan ei ole hyödyn-

netty työpaikan kehittämisessä. Vastaavasti Prossa ja PAMissa luku oli alle 23 %. (ku-

vio 14) 

 

  

Kuvio 15: Luottamushenkilöiden ja työsuojeluvaltuutettujen erot kysymyksessä, koetko, että osaamis-

tasi on hyödynnetty työpaikkasi kehittämisessä. 

 

Kaikkien liittojen työsuojeluvaltuutetut kokivat, että heidän osaamistaan on hyödyn-

netty työpaikalla enemmän kuin luottamusmiehet. Työsuojeluvaltuutetuista 42,5 % 

vastasivat, että osaamista on hyödynnetty hyvin tai erittäin hyvin, kun taas 32,5 % luot-

tamusmiehistä olivat tätä mieltä. (kuvio 15)  

 

Yleisesti ottaen luottamushenkilöiden mielestä heillä olisi osaamista paljon enemmän, 

kuin sitä hyödynnetään. 

 

Kysyimme työpajassa ammattiliittojen edustajilta, että mistä tämä hyödyntämättö-

myys voisi heidän mukaansa johtua. Ammattiliittojen edustajat pitivät mahdollisina 

syinä, että luottamushenkilön osaaminen ei ole työpaikan tiedossa ja myös sitä, että 

työnantajien ennakkoluulo ammattiliiton toimijoita kohtaan voisi ohittaa osaamisen 
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hyödyntämisen. Lisäksi pohdittiin, että työpaikkojen rakenteissa ei ole mallia henki-

löstön mukaan ottamiselle ja työpaikat polarisoituvat. Kyse on "työpaikkakulttuu-

rista". Keskustelussa heräsi myös mietteitä siitä, että yhteistä voimaa työnantajan ja 

työntekijöiden välillä ei oivalleta. Ylipäätään toiminnan kehittämiseen työpaikoilla 

käytetään liian vähän voimavaroja. Henkilöstönedustajien kehittämistyölle ei ole vi-

rallista asemaa ja aika menee tulipalojen hoitamiseen. Monilla on myös liian vähän 

työaikaa kehittämiseen. 

 

STTK:n henkilöstön edustaja barometrissä (2019, 36) asia summataan toteamalla, että 

henkilöstön edustajat näyttävät olevan edelleen hukattu tai hukassa oleva resurssi mo-

nien suomalaisten työpaikkojen kehittämisessä. 

 

6.3 Osaamisen arvostukseen liittyvät kyselytulokset 

 

Luottamuksen lisäksi selvitimme luottamushenkilöiden kokemaa arvostusta työpai-

kan kehittäjänä. 

 

Kuvio 16: Luottamushenkilöiden vastaukset kysymykseen, koen, että osaamistani kehittäjä arvostetaan 

työpaikallani.  
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Luottamushenkilöistä 35 % vastasivat, että he kokevat arvostusta erittäin paljon tai 

aika paljon, kun vastaavasti ei lainkaan tai aika vähän arvostusta koki 36 %. Vastaajista 

vain 4% kokivat erittäin paljon arvostusta ja 9 % eivät kokeneet arvostusta lainkaan. 

(kuvio 16) 

 

Miettinen (2020, 165) väittää, että luottamustyön arvostus ei ole kovin korkealla, tar-

koittaen tällä potentiaalisten rooliin ryhtyvien keskuudessa. 

 

Miettisen väitettä tukee PTT:n tutkimus, jossa löydettiin, että lähes kaikissa tutki-

mukseen osallistuneissa yrityksissä oli vaikeuksia saada ehdokkaita luottamusmies-

vaaleihin. Tutkimustulosten perusteella kiinnostusta luottamusmiestehtävää kohtaan 

tulisi lisätä, kuten luottamusmiestyön positiivisten puolien näkyvämmäksi tekemi-

sellä. (PTT 2019, 9, 75, 97.)  

 

Työpajassa ammattiliittojen edustajat olivat Miettisen kanssa osin samaa mieltä ja pi-

tivät yhtenä syynä arvostuksen puuttumiseen työnantajapolitiikan koventumista. 

 

Miettisen (2020, 119) väitteeseen “Luottamusmiehen työ ei eroa kovinkaan paljon esi-

miehen tai muun johtajan työstä, eikä se ole kovin kaukana politikkojen tehtäväken-

tästä” liittyen kysyttiin työpajassa osallistujilta, hakeutuuko luottamustehtävään hel-

posti sellaisia, jotka eivät ymmärrä tehtävän vaativuutta. 

 

Luottamusmiesten osaamistason ei nähty liittyvän kuitenkaan arvostukseen, sillä 

osaamista voi aina kehittää. Koulutuksissa mukana olevat ammattiliittojen edustajat 

totesivat, että koulutuksissa käyneet luottamushenkilöt itse arvostavat omaa osaamis-

taan, kuten kyselymmekin näytti. 

 

Työpajan osallistujat pohtivat, onko osa luottamushenkilöistä lähtenyt luottamushen-

kilön tehtävään työantajan painostuksen takia, jotta työnantaja pääsisi tekemään pai-

kallisia sopimuksia. Monelle valitulle voi lopulta olla yllätys, mitä tehtävä tuo tulles-

saan, jos ei ole mitään pohjaa eli riittävää tietoa tai koulutusta tehtävän hoitamiseen. 
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Sarkaa ja tekemistä riittää. Lisäksi voi olla niin, että työnantaja ohjaa luottamushenki-

löä tahallaan liian vaikean datan ääreen ja mikäli perusjutut ovat metsässä, tulee vai-

keuksia.  

Työpajassa kysyttiin, voisiko tai pitäisikö valittavien luottamushenkilöiden osaamis-

vaatimuksia jotenkin määrittää tai rajoittaa.  Pääsääntöisesti saadut vastaukset olivat 

kielteiset. Vaatimusten sijaan ehdotettiin, että luottamushenkilöille pitäisi olla yksilöl-

linen koulutuspolku ja perehdytys pitäisi tehdä pakolliseksi. Tehtävän vaikeuteen vai-

kuttaa monet tekijät, ei pelkästään luottamushenkilön oma osaaminen. Esimerkiksi 

aiheena, taloustilanteiden analysointi voi olla vaativaa. Osaamisvaatimuksien sijaan, 

pitäisi lisätä tietoisuutta siitä, että luottamusmiehen työ voi olla vaikeaa esimerkiksi 

huonon johtamisen takia. Toivottiin, että ay-tietoinen jäsenistö auttaa siihen, että so-

pivimmat luottikset valitaan, mutta aina ei näin ole, jos jäsenistö ei tunne luottamus-

henkilön työtä riittävästi. Toisaalta jokaisen pitää aloittaa jostain ja henkilöt yleensä 

kasvavat tehtävässään. Valitettavasti joskus paine on vaan liian kova. 

 

Kyselyssä kysyttiin miten eri liittojen luottamushenkilöt ovat kokeneet, että heidän 

osaamistaan kehittäjänä on arvostettu työpaikallaan. 

 

Kuvio 17: Eri liittojen vastaajien vastaukset kysymykseen koen, että osaamistani kehittäjä arvostetaan työ-

paikallani. 
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Liittojen vastaajien välisessä vertailussa Pron luottamushenkilöt kokivat eniten, että 

heidän osaamistaan kehittäjinä arvostettiin. Prolaisista 9 % vastasivat kokevansa osaa-

misen arvostusta erittäin paljon, kun taas PAMin vastaajista 2 % ja Teollisuusliiton 

vastaajat 4 %.  PAMin vastaajista 8 % ei kokenut osaamisen arvostusta lainkaan sekä 

Teollisuusliiton vastaajista 9 % oli sitä mieltä, että osaamista ei arvosteta lainkaan, kun 

taas Pron vastaajista 4 % ei kokenut arvostusta lainkaan. (kuvio 17) 

 

Toimihenkilöasemassa olevat luottamushenkilöt kokevat siis enemmän arvostusta 

osaamisestaan kehittäjinä kuin työntekijäasemassa olevat. Pohdimme, että luultavasti 

korkeampi koulutus aiheuttaa oletuksen paremmasta osaamisesta. 

 

Työpajassa kysyttäessä, mistä voisi johtua se, että Pron vastaajat kokivat enemmän 

osaamisen arvostusta työpaikkojen kehittäjinä, esittivät ammattiliittojen edustajat, 

että asiaan voi vaikuttaa se, että osalla Pron luottamushenkilöistä toiminnan kehittä-

minen on sisällä jo normaaleissa työtehtävissä. Lisäksi toimihenkilötasolla tehdään 

usein työtä lähempänä johdon edustajia, käydään enemmän keskusteluja oman työn 

puitteissa ja ollaan tutumpia sosiaalisesti. Työn luonne on muutenkin sellainen, jossa 

tehdään kehittämistä, mikä luo jo itsessään arvostusta. Ammattiliittojen edustajat ku-

vailivat myös toimihenkilötyön sisällön ehkä ohjaavan laajempiin työtehtäviin sekä 

useimmiten toimihenkilöillä on sisään rakennettu oman työn kehittäminen ja tulosten 

seuranta, kun taas työntekijä tasolla tai suorittavassa työssä valvotaan työn tekemistä. 

 

Lisäksi samaa väittämää tarkasteltiin niin, että luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuu-

tettujen vastaukset eriteltiin. 
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Kuvio 18: Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen vastaukset kysymykseen, koen että osaamis-

tani kehittäjänä arvostetaan työpaikallani? 

 

Työsuojeluvaltuutetut kokivat luottamusmiehiä enemmän, että heidän osaamistaan 

arvostetaan työpaikalla. Työsuojeluvaltuutetuista 43 % vastasivat aika paljon tai erit-

täin paljon, kun taas luottamusmiehistä 33% vastasivat samoin. (kuvio 18) 

 

Myös luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen kokemasta erosta keskusteltiin 

työpajassa. Osallistujat totesivat työsuojeluvaltuutetun roolin erilaisuuden vaikutta-

van osaamisen arvostukseen työpaikan kehittäjänä. Työsuojeluvaltuutetun rooli on 

enemmän asiantuntijan, kun taas luottamusmies on edunvalvoja. Liittojen edusta-

jat pohtivat, että onko niin, että työsuojeluvaltuutettu koetaan vähemmän liitonedus-

tajana kuin luottamusmies. Työsuojeluvaltuutetut voivat kokea enemmän osaamisen 

arvostusta myös sen vuoksi, että työsuojeluvaltuutetut nähdään enemmän työnantajan 

yhteistyökumppanina. Työsuojeluasioissa on myös helpompi nähdä yhteinen etu, eikä 

niin helposti jouduta ristiriitatilanteisiin. Lisäksi lait velvoittavat hoitamaan työsuoje-

lua yhteistoiminnassa.  
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Lisäksi mainittiin, että työsuojeluvaltuutettu kehittää ja on puskurina esimerkiksi vai-

keissa henkilötilanteissa. Luottamusmiehet neuvottelevat palkoista ja huolehtivat työ-

ehtosopimuksen noudattamisesta, kun taas työsuojeluvaltuutettu osaa katsoa ympä-

ristöön ja huolehtii enemmän ennakoivista työsuojeluasioista. Työpajassa pohdittiin 

myös sitä, että työpaikoilla voi olla valtavasti eroja, mutta on mahdollista, että kehittä-

miskulttuuri on pidemmällä työsuojelun saralla. Jonkun mielestä myös työsuojeluval-

tuutetun koulutus olisi laajempaa. Työpajassa todettiin, että olisi hyödyllistä, jos työ-

suojeluvaltuutetut ja luottamusmiehet pelaisivat paremmin yhteen. 

 

On mahdollista, että luottamushenkilöiden kokema arvostuksen puute johtuisi työn-

antajien asenteesta ammattiyhdistysliikettä kohtaan, joka heijastuukin suoraan luot-

tamushenkilöön. Näin arvostuksesta ajattelivat kyselyyn vastanneet luottamushenki-

löt tai oikeammin sanottuna luottamusmiehet, sillä vain luottamusmiehiltä tuli arvos-

tukseen liittyviä kommentteja. 

”Jos ja kun on hyviä koulutuksia työn antajat ei niitä paljon arvosta. Jol-

lakin lailla se arvostus liiton työtä kohtaan ylös.” 

”Ammattiliitto nähdään työnantajan puolelta ennemmin negatiivisena 

peikkona. Vaikuttaa negatiivisesti myös siihen, kuinka esim. Pääluotta-

musmies otetaan projekteihin mukaan.” 

”Monet työnantajat eivät, ehkä arvosta ammattiliittoa, niin korkealle, että 

haluaisivat heitä samaan pöytään kehityskeskusteluissa.” 

 

6.4 Liiton tukeen liittyvät tulokset 

 

Halusimme selvittää, saavatko luottamushenkilöt ammattiliitoltaan omaa työpaikan 

kehittäjäroolia tukevaa koulutusta tai yleensä muuta tukea. Vastaukset osoittivat, että 

suurin osa eli 74 % ei ole saanut minkäänlaista tukea ammattiliitoltaan työpaikan ke-

hittäjän rooliin.  

 

Eri liittojen vastaajien välillä löytyi jonkin verran eroja. 
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Kuvio 19: Luottamushenkilöiden vastaukset, liittojen välisillä eroilla kysymykseen, oletko saanut am-

mattiliitoltasi oman työpaikan kehittäjärooliasi tukevaa koulutusta tai muuta tukea? 

 

PAMin vastaajat ovat saaneet selkeästi enemmän tukea omalta liitoltaan 38 %, kuin 

vastaavasti Teollisuusliiton  25 % ja Pron  28 %. (kuvio 19) 

 

Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen välillä vastauksissa ei ollut eroa. 

 

Avoimista vastauksista poimittuja esimerkkejä saadusta tuesta olivat erilaiset koulu-

tukset, liiton toimihenkilön henkilökohtainen tuki, vertaistuki toisilta luottamushen-

kilöiltä, aluetoiminta, hankkeet sekä ajankohtaispäivät: 

”Keskustelutilaisuudet muiden luottamusmiesten kanssa yritysten toimin-

nasta ja käytännöistä antavat ruohonjuuritason tietoa, miten muualla toi-

mitaan ja mitä kannattaa omalle työpaikalle tuoda.” 

”Työhuonekunnan perustamisessa olen saanut apuja.” 

”Neuvoja tuottavuutta parantavasta hankkeesta johon työnantaja ei sitten 

tarttunutkaan.”  

” On tarjolla, mutta en ole ehtinyt osallistua.” 

 



71 

 

Vastauksissa erityisesti PAMin luottamushenkilöt kertoivat saaneensa liitolta koulu-

tusta sovitteluun ja tukea työnohjauksesta. 

 

Liitot järjestävät paljon omia koulutuksiaan luottamushenkilöilleen, joista saavat ky-

selyssäkin paljon kiitosta, mutta siitä huolimatta liittojen koulutus saa myös kritiikkiä: 

”Yksi, mikä on - mielestäni - täysin retuperällä, on luottamusmiesten "ta-

louspoliittinen koulutus". Ts. mitä taloudessa tapahtuu, mihin on 'varaa' 

(hintakilpailukyky, kustannusrakenteet, talousliberalismi vs 'uuskey-

nesiläisyys', veropolitiikka jne.” 

”Liiton tulisi järjestää paikallista koulutusta jäsenistölle esimerkiksi yri-

tystaloudesta. Tilinpäätöstietoja ei monikaan osaa lukea, se on kuitenkin 

olennaista, että tiedetään missä kunnossa työpaikka on.” 

”Enemmän kurssi mahdollisuuksia esim. netin ja paikallisosastojen 

kautta. Helpottaisi kursseille osallistumista. Ja muutenkin parempaa tie-

donkulkua luottareille.” 

”Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen koulutuksen kehittäminen 

nykyaikaan. Keskustelu kulttuurin kehitys.” 

”Ajettaisiin työntekijöiden asioita ihan oikeasti! Eikä höpötellä kursseilla 

opettajien toimesta ihan höpöjä ja asiat ei mene näin oikeassa elämässä ja 

oikeilla työpaikoilla.” 

 

Työpajassa esitettiin tulokset siitä, minkälaista tukea luottamushenkilöt olivat saaneet 

ammattiliitolta omaa kehittäjäroolia varten. Todettiin ammattiliiton tuen jääneen aika 

vähäiseksi paitsi peruskoulutuksen osalta. 

 

Työpajan osallistujat luettelivat lukuisia tarjolla olevia kursseja, jotka nimenomaan 

tähtäävät luottamushenkilön kehittäjän rooliin, kuten esiintymistaitoa, kokonaisval-

taista kurssia työelämästä, työpsykologian kurssi, kurssikokonaisuuksia, joissa on pe-

rinteinen yritystalous ja yhdistetty työhyvinvointi- ym. dataa omista jäsenkyselyistä, 

sekä kursseja, joissa katsotaan työympäristöä ja organisaatiota monipuolisesti. 

 

Toki todettiin myös, että niitä voisi olla enemmänkin, mutta osallistumisen vähyyttä 

harmiteltiin. Sen kerrottiin johtuvan siitä, että vain koulutussopimuksissa neuvotellut 
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koulutukset ovat niitä, joihin voi osallistua menettämättä palkkaa. Muihin kursseihin 

on vaikeampaa saada osallistujia. Koulutukseen voi kerrallaan osallistua vain 30 hen-

keä, joten se tavoittaa aika vähän henkilöitä. Koulutuksiin osallistuu vain n. 20 % hen-

kilöstön edustajista. Ongelmaksi mainittiin myös luottamushenkilöiden tavoittaminen 

puuttuvien tietojen vuoksi. Luottamushenkilön tietoja puuttuu Työturvallisuuskes-

kuksen rekisterissä tai liiton jäsenrekisteristä tai tiedot eivät ole paikkansa pitäviä. 

 

Luottamushenkilöt toteavat myös, että vaikka tietoa ja koulutusta on saatavilla, niin 

erilaisista elämäntilanteista tai muista syistä johtuen tahtotila ja tarve eivät aina koh-

taa: 

“En tiedä ammattiliiton roolista niinkään, mutta itseltä puuttuu into osal-

listua kehitykseen. Osin tiedon puutteesta ja osin työpaikan ilmapiiristä. 

Ehkä lisäkoulutuksella voisi tuo motivaatiokin löytyä.” 

“Minun pitäisi itse aktiivisemmin hankkia tietoa ammattiliiton koulutuk-

sista, elämäntilanteesta johtuen en tällä hetkellä pysty osallistumaan kaik-

keen, johon haluaisin.” 

“Kyllä sieltä tulee sähköpostiin aina koulutustarjontaa, mutta on suht vai-

keaa osallistua omiin syihin liittyvien asioiden vuoksi.” 

 

Työpajassa todettiin, että aktiivisimmat luottamushenkilöt käyvät paljon koulutuk-

sissa, mutta ne työpaikat, joissa eniten tarvitsisi kehittämistä niin eivät osallistu. Syn-

tyy ilmiö, jossa saarnataan jo uskossa oleville. Ongelman ei koettu olevan sinänsä kou-

lutuksen tarjonnassa, vaan luottamushenkilöiden ohjaamisessa syvällisemmän koulu-

tuksen hankkimiseen.  

 

Useat kyselyyn vastanneet luottamushenkilöt pohtivat myös ammattiliitojen roolin 

vahvistamista työpaikkojen kehittäjänä yhteisten koulutusten kautta: 

”Velvoittaisi myös johtoportaan käymään liiton koulutuksissa.” 

”Ainakin meidän tapauksessa johtoportaan pakollisella koulutuksella, 

jossa opetetaan työnantajia luottamaan siihen, että luottamusmiehet ei 

yritä tuhota työnantajaa.” 
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“Yhteisiä koulutuksia työnantajapuolen kanssa, saada se sanoma läpi, että 

luottamushenkilöitä ei koeta vaan jarruna vaan myös siinä kehittäjänroo-

lissa ja kentän äänenä.” 

“Liittojen siis työntekijä ja työnantaja liittojen yhteisillä koulutuksilla.” 

 

Työpajassa kysyttiin, onko ammattiliitoilla koulutuksia, joihin työpaikan johto ja luot-

tamushenkilöt voisivat osallistua yhdessä. Ammattiliittojen edustajat olivat sitä mieltä, 

että koulutuksia järjestetään jonkin verran. Esimerkkeinä mainittiin palkkarakenne- 

ja paikallisen sopimisen koulutukset, tasa-arvosuunnittelun koulutus, sektoreittain 

joitain yhteisiä sekä kuntakierros. 

 

PAMilla on ollut 2000 luvulla yrityskoulutustarjontaa, mutta se lakkautettiin joitakin 

vuosia sitten. Edelleenkin yritysten on mahdollista tilata liiton edustaja pitämään yh-

teisiä koulutuksia työpaikoille, mutta koulutukset ovat hinnoiteltu melko korkealle. 

Käytännössä resursseja ei ole varattu tällä hetkellä yrityskoulutukseen. Sen sijaan, esi-

merkiksi vuosittaisille työsuojelupäiville saavat työsuojeluvaltuutetut kutsua myös 

työsuojelupäälliköitään tai kehittämispäälliköitään osallistumaan. Yritysedustajien 

kiinnostus ja osallistuminen kasvavat vuosittain.  

6.5 Osaamista olisi, mutta missä arvostus? 

 

Arvostuksen kokemuksen syntymisessä on ennen kaikkea kyse siitä, miten tulee koh-

datuksi vuorovaikutustilanteissa. Työntekijöiden kokema arvostus työpaikalla synnyt-

tää hyviä tuloksia, lisää sitoutumista, vähentää henkilöstön vaihtuvuutta, nostaa asia-

kastyytyväisyyttä ja suunniteltua organisaation kasvua (Dino 2019, luku “Miksi arvos-

tuksen kokeminen työelämässä on niin tärkeää”).Näyttäisi siis siltä, että luottamus-

henkilöiden mielestä heillä olisi paljon osaamista työpaikkojen kehittämiseen, mutta 

sitä ei hyödynnetä työpaikoilla. 

 

Työsuojeluvaltuutetut kokevat osaamisensa arvostusta enemmän kuin luottamusmie-

het, vaikka molemmat kokevat osaamisensa yhtä korkeaksi.On mahdollista, että työ-

suojeluvaltuutetun rooli ei ole työnantajan silmissä yhtä kytköksissä liittoon, kuin luot-
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tamusmiehen. Työsuojeluvaltuutetun valinta perustuu lakiin, eikä edellytä liiton jäse-

nyyttä. Siellä, missä ammattiyhdistysliikkeen periaatteellista vastustusta on, se ei ehkä 

ulotu yhtä voimakkaasti työsuojeluvaltuutetun rooliin. 

 

Yhteistoiminnan kohteena on sama organisaatiosysteemi työolojen perussyiden läh-

teenä, kun rinnakkain asetetaan yleinen yhteistoiminta ja työsuojelun yhteistoiminta. 

Kun yleistä yhteistoimintaa ja työsuojelunyhteistoimintaa suoritetaan samassa yhteis-

toimintaelimessä, saattaa yhteisestä toiminnan kohteesta syntyä hankaluuksia. Työs-

kentelyssä voi kehkeytyä ristiriitoja, kun edunvalvonnan ja työsuojelutoiminnan yh-

teistoiminnan erilaiset eettiset periaatteet kohtaavat toisensa, tällöin voi todennäköi-

sesti osallistumisen mielekkyys heikentyä. (Tarkkonen 2014, 35-36.) 

 

Edunvalvontaa sekä neuvottelumenettelyä yhteistoiminnan arjessa on hyväksyttävä, 

mutta edunvalvonta ei saisi muodostua työsuojelutoiminnan kulttuuriseksi ominai-

suudeksi, koska se saattaa tuhota tuloksellisen toiminnan edellytykset. Edunvalvon-

nan etiikan mukaan toimijoiden ensisijainen lähtökohta on oman taustatahon etujen 

varmistaminen, mutta voi Tarkkosen mukaan johtaa eriarvoisuuteen. Palkka- ja pal-

velussuhdeasioiden edunvalvonnassa hyväksytään oman taustatahon asioiden ajami-

sen yksipuolisuus. Se on sille kuuluvalle alueelle hyväksyttävä periaate. (mt., 69-70) 

 

Työsuojelun yhteistoimintahenkilöstön eettinen velvoite on kehittämislinjausten ja -

sopimusten kautta huolehtia kaikista henkilöstöryhmistä tasapuolisesti. Järjestöläh-

töisessäkään osallistumisessa ei oman järjestön, ammattiryhmän tai taustatahon etu-

jen ajaminen ole eettistä toimintaa, koska se saattaa johtaa jonkin muun ammatti- tai 

henkilöstöryhmän tai organisaatioyksikön syrjimiseen. Työsuojeluun ja työhyvinvoin-

tiin ei sovi minkään henkilöstöryhmän tai henkilön rakenteellinen syrjintä tai unohta-

minen. (mt., 71.) 

 

6.6 Riittävästi ja oikeanlaista tukea 

Miettinen antaa väitöskirjassaan raippaa ammattiliitoille luottamusmiesten tuen 

puutteellisuudesta. Ammattijärjestöjen tulisi ottaa luottamusmiesten ahdinko tosis-

saan ja kysyä heiltä itseltään konkreettista käytännön tarpeistaan. (Miettinen 2020, 

180.) 
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Miettisen käsitys liittojen koulutustarjonnasta voi olla liian suppea, sillä hän kertoo, 

että ammattiliitot järjestävät luottamusmiehille koulutusta vain työlainsäädännöstä, 

työehtosopimusten tulkinnasta ja neuvottelutilanteiden hoitamisesta (mt., 38). Am-

mattiliittojen edustajien kertoman perusteella, kursseja näyttäisin kuitenkin järjestet-

tävän paljon laajemmalla skaalalla. 

 

Mauri Lundén kertoo haastattelussa, että hän pyrki muuttamaan jo 80-luvun lopulla 

koulutuksia siihen suuntaa, että tuottavuus ja kilpailukyky otetaan huomioon työntut-

kimuksen koulutuksessa. Koulutuksissa pyrittiin rakentamaan parempaa kommuni-

kointia työtekijän ja työnantajan välillä järjestämällä heille yhteisiä koulutuksia. 

Lundénin mielestä näin toimimalla osapuolet voisivat oppia ymmärtämään toisiaan. 

(Lundén 2019.) 

7 AMMATTILIITTOJEN ROOLIN VAHVISTAMINEN 

Luottamushenkilöiltä haluttiin kysyä, miten heidän mielestään ammattiliiton roolia 

työpaikkojen kehittäjänä voisi vahvista. Ammattiliiton roolin vahvistaminen voidaan 

käsittää hyvin seikkaperäisestikin, joten avoimella kysymyksellä mahdollistettiin vas-

taus omin sanoin. 

 

Luottamushenkilöiltä saadut vastaukset oli mahdollista ryhmitellä karkeasti neljään 

ryhmään. 

1) Enemmän ja parempaa yhteistyötä 

“Enemmän näkyvyyttä työpaikoille. Lisäksi olisi hyvä, jos liittojen avulla 

saataisiin parannettua yhteistyötä ja luottamusta. Eli enemmän yhteis-

työtä liittojen välillä.”  

“Ammattiliiton pitää ottaa jäsenensä mitä enemmissä määrissä huomi-

oon. Myös yhteistyön kehittäminen työnantajien kanssa pitäisi olla näky-

vämpää.” 

“Enemmän yhteistyötä. Työnantaja ei näe mahdollisuuksia vaan näkee lii-

ton pelkkänä uhkana. Infoa työnantajille yhteistyö mahdollisuuksista ja 

liiton hyödyistä työnantajille. 
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“Liittojen ja työnantajien tulisi saada keskusteluyhteys ja siten luoda luot-

tamus toisiinsa ja siten kehittää yhdessä koulutusta työntekijöille. 

“Enemmän yhteistyötä sekä työnantajaliiton että työnantajien kanssa, 

jotta se yhteistyö lähtisi jo sieltä liikkeelle, ja asioista olisi helpompi neu-

votella ja sopia.” 

“Säännölliset vierailut ovat tervetulleita. Näin syntyy luottamus ja työpai-

kalla koetaan, että on todella joku, joka pitää etuuksista huolta.” 

“Ammattiliitto enemmän yhteydessä työnantajaan suoraan markkinoi-

dakseen ideoita, koska työnantaja ei kuuntele työntekijöitä tosissaan.” 

 

2) Lisää koulutusta 

“Ainakin meidän tapauksessa johtoportaan pakollisella koulutuksella, 

jossa opetetaan työnantajia luottamaan siihen että luottamusmiehet ei 

yritä tuhota työnantajaa.” 

“Pitää muistaa aina perustella myös mitä hyötyä niistä on työnantajalle. 

“Ehkä sitä voisi opettaa, jos se nyt sitten on edes mahdollista.” 

“Vahvistaa vuorovaikutus taitoja.” 

 

3) Lainsäädännön muuttamista 

“Pitäs muuttaa lakeja jotta luottamushenkilöillä olisi enempi mahdolli-

suuksia vaikuttaa. Valitettavasti on semmosia paskakorven antin pajoja 

missä omistaja piilottelee asioita luottamushenkilöiltä.” 

“Ammattiliiton täytyy pyrkiä vaikuttamaan yt-lainsäädäntöön, niin että 

työpaikan keskeistä keskustelua olisi pakko käydä sakon uhalla. Liian mo-

nessa asiassa yt-lain hyvät asiat jäävät tekemättä ja tehdään perse-edellä 

päätöksiä.  

“Ennakoivaa keskustelua suden kuoppien välttämiseksi täytyy kehittää, 

jotta tyhmästä päätöksestä ei kärsi koko yritys ... Lisäksi työturvallisuus-

lakiin voisi lisätä työsuojelupäälliköiden minimi koulutuksen vuoteen, 

millä haettasiin oman työn ohella selviytymispäälliköille pakollista koulu-

tusta ja tietoisuuden laajentamista työturvallisuuteen liittyen.” 
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4) Vastakkainasettelun välttämistä 

“Avoimuutta. Kertomalla ettei ammattiliitot ole vain riidan hakuisia. Jos-

kus pitäisi vääntää rautalangasta.” 

“Vaikea sanoa, mutta kaikki lähtee luottamuksesta, eli ensin pitää luoda 

luottamus työnantajaan ja lopettaa "nyrkin hakkaaminen pöytään" ja 

uhoominen. Sen jälkeen on helpompi viedä kehityshankkeita eteenpäin.” 

“Roolia voisi vahvistaa tuomalla esiin luottamusmiehen mukana oloa ke-

hitys projekteissa ja työnantaja puolen puolesta tuoda luottamusmiehen 

roolia positiivisessa kulmassa esiin.” 

“Ammattiliitto sopii hyvin vinkkien antajaksi, koska on yhteyksissä eri toi-

mialoihin ja täältä saisi varmasti koottua hyviä vinkkejä myös jaettavaksi. 

Ei vain yhtä näkökantaa asioihin vaan laajempaa tietoutta, miten toi-

saalla on toimittu ja hyväksi havaittu.” 

“Tähän ei ole muita keinoja kuin aktivoida työpaikkojen ay-toimijoita, ja 

huolehtia siitä että "turhanpäiväinen" vastakkainasettelu pysyy kurissa. 

Eli asiallisissa asioissa ollaan lujana, mutta ei olla lähtökohtaisesti sillä 

kannalla, että työnantaja on aina automaattisesti työntekijöitä vastaan.” 

 

Liittojen saamasta kritiikistä huolimatta vastauksista löytyy myös hyviä kokemuksia: 

“Onhan näitä hankkeita jo olemassa, missä niin työnantajapuoli kuin luot-

tamusmies voisi osallistua työpaikkansa kanssa. Hieno juttu.” 

“Osallistuin seminaariin tuottavuutta yhdessä mikä oli mielestäni hyvä ja 

antoi eväitä kehittää yhteistä hyvää myös muussakin kuin tuottavuudesta. 

Tällaisia lisää!!” 

“Tuollaiset hankkeet ovat hyviä, missä on molemmat osapuolet mukana.” 

 

Kehittämisideat siis liittyvät aika paljon liiton henkilökunnan ja yritysten, sekä työn-

tekijä- ja työnantajaliittojen runsaampiin tapaamisiin. Toivottiin työpaikkakäyntejä 

(paitsi PAMin vastaajat), enemmän yhteistyötä, ylipäätään enemmän kanssakäymistä, 

näkymistä, mutta myös yhteistä koulutusta. 

 

Lainsäädännön muutostoiveet liittyvät toiveisiin selvemmin pakottaa työnantajaa yh-

teistoimintaan, vahvemmilla velvoitteilla, kuin työehtosopimuksilla on pystytty. 
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Samaan aikaan kun toivottiin kovia keinoja käyttöön yhteistoiminnan varmista-

miseksi, esitettiin toiveita siitä, ettei ammattiyhdistysliike näyttäytyisi uhoavana rette-

löitsijänä.  

 

Ammattiliiton roolin vahvistamiseen työpaikkojen kehittäjänä yritysten vastaajat 

kommentoivat seuraavasti: 

“Ammattiliiton pitäisi ymmärtää työn kehittämisen paikalliset lähtökoh-

dat ja käytännön menetelmät. Kehittämistyö tehdään työpaikoilla, siinä 

on vaikea nähdä liitolla itsenäistä, hyödyllistä roolia. Päin vastoin yleis-

ten, liiton poliittisten linjausten läpivientiyritykset kehittämisen varjolla 

syövät luottamusmiesten uskottavuutta kehittäjinä.” 

“Käytännön työkaluja isompiin linjauksiin. Tukea esimerkiksi palkkamal-

lien päivittämiseen, työaikapankin käyttöönottamiseen, tuoda selkeästi 

esille mitä asioita voidaan sopia paikallisesti (ja mitä olisi hyvä saada so-

vittua paikallisesti jne).” 

“Emme kaipaa ns. vanhaa ammattiliitto henkeä. Kaipaamme yrityskoh-

taista yhteistä kehittämistä. Luottamusorganisaatio on tuonut yhteistyö-

hön paljon lisäarvoa, mutta em. ammattiosasto-ajattelu ei sovi nyky-yh-

teiskunnan johtamiskulttuuriin.” 

“On yrityksiä, jossa henkilöstön edustajat ja työnantaja tekevät hyvää yh-

teistyötä kehittääkseen organisaatiota henkilöstöä varten. Tätä yhteis-

työtä tulee markkinoida, tuoda case esimerkkejä esille. Kuvailla sitä mat-

kaa mikä on käyty, että on tultu tilanteeseen, jossa vastakkainasettelu on 

muuttunut kehittämistyöksi yhdessä. Kaikki hyötyvät siitä ja tätä tulisi 

viestiä. Aito halu toimia ihmisten puolesta tulee näkyä proaktiivisessa ke-

hitystyössä. Kun on yhteisiä hankkeita, ne tulisi viedä menestyksekkäästi 

maaliin ja viestiä tuloksista tehokkaasti. Kaikki mahdolliset viestintäka-

navat käyttöön.” 

“Aktiiviset tapaamiset yritysten johdon kanssa.” 

“Alueellisten ja paikallisten eroavaisuuksien huomioiminen erilaisissa työ-

markkinaratkaisuissa on tulevaisuudessa vielä nykyistäkin tärkeämpää, 

joten ammattiliittojen olisi tärkeää perehtyä työpaikkojen käytännön elä-

mään muutoinkin kuin pelkästään virallisten kanavien kautta. Tällöin 
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pääsisimme aidosti keskustelemaan ja hakemaan ratkaisuja moniin mer-

kittäviin "kiistakysymyksiin" kuten osa-aikatyöhön ja uusiin työntekemi-

sen muotoihin. Maailman ja yhteiskunnan kehittyminen etenee kiihtyvällä 

vauhdilla ja pelkkä muutosten vastustaminen ei edistä työntekijöiden ase-

maa. Parempi on hakea yhteisiä ratkaisuja työnantajaien kanssa. Pelkät 

palkkaneuvottelut eivät riitä.” 

 

Yritysten asenne oli, kuten jo todettu, melko positiivinen, johtuen vastaajien valikoin-

nista osallistuneisuuden kautta yhteishankkeisiin. Yllättävää ehkä oli, että yritysten 

edustajatkin toivoivat enemmän tapaamisia liittojen asiantuntijoiden kanssa. Lupaa-

vaa oli se, että yritysten edustajien asenne ammattiliiton rooliin työpaikan kehittäjänä 

muuttui useimmilla hankeyhteistyön aikana jokseenkin paremmaksi tai pysyi samana. 

 

Työpajaan osallistuneille annettiin myös mahdollisuus kertoa, miten heidän mieles-

tään ammattiliittojen roolia voisi työpaikkojen kehittäjinä vahvistaa.Yleisesti ottaen 

oltiin sitä mieltä, että ihmiset kaipaavat turvaa ja hyviä työolosuhteita ja niihin pitää 

panostaa. Ammattiliitoilta löytyy halua kehittää työpaikkoja, mutta todettiin, että yk-

sin ei voida tehdä yhteistyötä. Työpajassa toivottiin työantajalta avoimempaa mieltä 

työntekijöiden rooliin työpaikan kehittäjänä. Mutta myös ammattiliittojen roolia on-

nistuneiden yhteistyöhankkeiden markkinoijana peräänkuulutettiin.  

 

Työpajassa osallistujat olivat sitä mieltä, että ammattiliitojen pitäisi hyödyntää parem-

min omiakin työmarkkinatutkimuksia. Ammattiliitto Pro avasi muutama vuosi sitten 

tutkimustiedot avoimeksi kaikille, mikä on osoittautunut hyväksi päätökseksi. Tutki-

muksien tekemisessä laadukas ja "neutraali" informaatiopohja on tärkeää. Ammatti-

liitot voivat olla tärkeitä työolotiedon tuottajia. Työpajassa todettiin, että kuten tänään 

nähtiin, oma tutkimustyö on liitoille iso voimavara. 

 

Ammattiyhdistyskonkari Lundénilta kysyttäessä, miten ammattiliittojen roolia työ-

paikkojen kehittäjänä voisi vahvistaa, vastaa Lundén hetkeäkään miettimättä. 

”Työntekijöiden ja työnantajien yhteiset koulutukset, että tulis luotta-
musta ja että ne oppis puhumaan toinen toisilleen, vaikka ne koulutukset 
ovat vaikeita (opettajille) huomioiden koulutustasot, kieli ja muu on vä-
hän erilaisia, mut se on just se, miksi niitä opetetaan yhdessä, että ne 
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oppisi puhumaan toinen toisilleen. Esimerkkinä, kun ne ovat viikon yh-
dessä kurssilla, eivät ne ensimmäisenä, kun menevät työpaikalle, hauku 
toisiaan pystyyn, vaan yrittävät löytää jotain kauniita sanoja. Yleensä 
luullaan, että liitto tai luottamusmies tai joku voisi sanella työpaikoille 
jotain, mutta ei se niin tapahdu. Kiteytän, että miten ne saadaan mukaan 
yhteistyöhön, on yhdessä tekeminen ja puhuminen”. (Lundén 2019.) 
 

Lundén muistutti vielä, että koulutusten aineisto tulisi tehdä yhdessä työntekijä- ja 

työnantajaliittojen välillä, jotta siihen saadaan molempien osapuolten näkemys.  

 

8 JOHTOPÄÄTÖKSET JA EHDOTUKSET  

 

8.1 Luottamushenkilön osaaminen keskiössä 

Ammattiliiton kosketuspinta yrityksiin kulkee useimmiten luottamushenkilön hah-

mossa. Yrityksen näkökulmasta luottamushenkilö, etenkin luottamusmies, on liittonsa 

keulakuva, joka luo toiminnallaan mielikuvan siitä miten luotettavana tämän taustalla 

olevaa ammattiliittoa pidetään. 

Luottamushenkilöjoukko on hyvin heterogeeninen. Skaala kattaa kokemattomia, kon-

kareita, nuoria, vanhoja, innostuneita, passiivisia ja katkeroituneita. Olisi kai ihme, jos 

olisi mahdollista luoda yksi tuki- tai koulutusjärjestelmä, joka sopisi jokaiselle, ”one 

size fits all” tyyppisesti, edes liittokohtaisesti. Koska osaamisessa on niin valtavasti 

eroja, aineistosta noussut ehdotus luottamushenkilön henkilökohtaisesta oppimispo-

lusta olisi ehdottomasti kehittämiskelpoinen idea.  

8.2 Pelätty paikallinen 

Moni luottamushenkilö luottaa vahvasti omaan osaamiseensa, tai ainakin kehittymis-

kykyynsä, ja valtaosa luottamushenkilöistä on innokkaita osallistumaan työpaikkansa 

kehittämiseen. Paikallinen sopiminen on kuitenkin eräänlainen kaksiteräinen miekka 

luottamushenkilöille. Vastauksista nähdään, että työnantajien halu sopia työehtosopi-

muksesta poikkeavasti työpaikan yksilöllisiin kehittämistarpeisiin vedoten, nähdään 

luottamushenkilöiden silmin ristiriitaisena ja sitä kohtaan ollaan ennakkoluuloisia, 

jopa vähän perinteisenä pidetyn ”änkyrän” luottamushenkilön roolin velvoittamina. 
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Luottamushenkilöt saattavat nähdä ja ymmärtää tarpeen poiketa työehtosopimusten 

perusmääräyksistä juuri heidän työpaikallaan, mutta kokevat pelkoa siitä miten tällai-

nen liiallinen harmonia työnantajan edustajan kanssa koetaan, niin edustettavien 

työntekijöiden, kuin liiton silmin. Ehkä se, ettei tehdystä paikallisesta sopimuksesta 

viestitä liittoon olekaan aina vahinko, vaan niitä sopimuksia arkaillaan tuoda näytille? 

Usean luottamushenkilön vastaukset viittasivat siihen, että paikallisen sopimisen koh-

dalla kaivataan enemmän tukea ja osallistumista liitoilta. Luottamushenkilöiden toi-

vetta voisi tulkita epävarmuutena siitä, mitkä ratkaisut olisivat edustettavilleen oikeita 

ja mieluisia, ja mitkä ovat yrityksen kannalta välttämättömiä ja lopulta kaikkien hy-

väksi. Tietoja ja esimerkkejä syntyneistä sopimuksista olisi hyvä saada kootusti luotta-

mushenkilöiden käyttöön esimerkiksi ammattiliittojen yhteiseen tietopankkiin.  

Osassa vastauksista toivottiin, että perinteisestä vastakkainasettelusta voisi luopua ja, 

että liitto voisi näyttäytyä vähemmän ”rähisevänä”.  Toisaalta monia harmitti, kun 

työnantajat kehittivät ja päättivät yksipuolisesti asioista ja luottamusmiehet toivoivat 

liiton tulevan tekemään siihen vastarintaa. Tämä kuvastaa hyvin liiton roolin dilem-

maa yhteiskunnassa nykypäivänä. Edunvalvojan ja kehittäjän roolit asettuvat helposti 

vastakkain. Edunvalvonta ei kuitenkaan sulje pois kehittämistyössä tukena ja asian-

tuntijana toimimista. 

8.3 Yhdessä oppien 

Useampi luottamushenkilö kaipasi myös yrityksensä johdolle koulutusta, varsinkin 

yhteistoiminnan toteuttamisen käytännöistä. Yhteiset tilaisuudet työpaikoilla sekä yh-

teistyöhankkeet yritysten ja ammattiliittojen kanssa ovat niitä, joita pidettiin yhtenä 

merkittävänä keinona ammattiliittojen roolin vahvistamisessa työpaikkojen kehittä-

jänä. 

Ammattiliittojen ja työnantajien keskusteluyhteyden tuoma keskinäinen luottamus 

katsottiin syntyvän yhdessä suunnitelluista ja kehitetyistä koulutuksista. Ammattiliit-

tojen osaavaa henkilökuntaa ehdotettiin käytettäväksi työpaikkojen koulutuksissa, 

sillä nyt liitot jäävät kaukaisiksi, kun ei ole henkilökohtaisia kontakteja. 
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Kyselyssä mukana olleiden yritysten edustajat pitivät hankkeita onnistuneina ja yh-

teistyön kaikinpuolinen hyvä kokemus on lupaavaa, varsinkin kun yhdessä tekeminen 

liittojen edustajien kanssa näyttäisi lisänneen myös liittojen arvostusta työpaikkojen 

kehittäjinä. 

Osaamisen vahvistaminen koulutusten kautta, erilaisten materiaalien ja hyvien käy-

tänteiden jakaminen sekä asioista tiedottaminen nähtiin tärkeinä. Tilaisuudet, joissa 

eri yritysten edustajat saavat vaihtaa kokemuksia keskenään antavat hyvän mahdolli-

suuden oppia toisilta.  

Kun samasta yrityksestä osallistuu sekä johdon että henkilöstön edustajia syntyy oivia 

paikkoja vuoropuhelulle ja innostukselle, joka jatkuu työpaikalle asti. Yksin saatua op-

pia ja ennen kaikkea innostusta kehittämiseen on vaikeaa saada välitettyä työpaikan 

tai työyhteisön hyödyiksi. Yhdessä kehittäminen helpottuu, kun on yhteiset perustie-

dot pohjalla. 

Yhdessä suunnitellut ja toteutetut koulutukset voisivat olla avain asemassa niin tuot-

tavuuden, luottamuksen kuin arvostuksenkin näkökulmasta.Työntekijöiden ja työnan-

tajien yhteisten koulutusten puolesta puhuu jo aiemmin viitattu pitkän ammattiyhdis-

tysuran tehnyt Lundén (2019). 

Samoilla ajatuksilla on Juuti, joka toteaa, että perinteiset kehittämismenetelmät kuten 

seminaarit ja tutkinnot korostavat usein yksilön oppimista. Ne ovatkin oiva keino 

saada uusia tietoja ja keskustella vertaisryhmän kanssa siitä, kuinka he ovat jonkin 

asian toteuttaneet omassa työssään. Ne ovat myös hyviä foorumeita, joissa voi kuun-

nella alan huippuosaajia ja omaksua heidän näkemyksiään. Juuti kuitenkin jatkaa, että 

voidaan väittää, ettei perinteinen kurssi ja tutkintomuotoinen valmennus kykene 

muuttamaan organisaation toimintaa, koska ne keskittyvät yksilön tietojen ja taitojen 

kehittämiseen. Perinteisten kehittämismenetelmien akilleen kantapääksi on jo aikoja 

sitten tunnistettu niin sanottu siirtovaikutuksen puute eli yksilön tieto ei siirry riittä-

vällä tavalla työyhteisön hyödyksi. (Juuti 2011, 16) 
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8.4 Hyvän markkinointia 

Kerätystä aineistosta kävi ilmi, että monilla työpaikoilla on tehty laadukkaita kehittä-

mishankkeita, joissa liittojen osallistuminen on ollut onnistunutta. Yritysten edustajat 

kokivat asian pitkälti samalla tavalla ja totesivat, että on tehty hyvää yhteistyötä ja on 

hyviä case esimerkkejä, joissa vastakkainasettelu on muuttunut yhdessä tekemällä ke-

hittämistyöksi. 

Toisaalta työpaikat ovat polarisoituneita ja osassa ei kehitetä lainkaan, tai tehdään to-

della vinoutuneita ratkaisuja. Hyvät kokemukset eivät näytä leviävän kovin tehok-

kaasti ja tietoa hyvästä yhteistyöstä ei ole saatu jaettua muiden tietoon. Sen sijaan, hel-

pommin leviää tietoa huonoista ratkaisuista, joihin liitot ovat joutuneet puuttumaan. 

Työpajassa pohdittiin, että levittävätkö liitot itse riittävästi tietoja onnistuneista pro-

jekteista. 

Tärkeä markkinoinnin kohde olisi mielestämme myös luottamushenkilöt. Mitä enem-

män he saavat tietoja onnistuneista projekteista ja onnistuneista ratkaisuista sitä hel-

pommin he innostuvat kehittämisestä omilla työpaikoillaan. Tiedot onnistuneista pai-

kallisista sopimuksista toisivat luottamushenkilöille luottamusta ja uskallusta. Selkeät 

linjaukset ja käytännöt paikallisten sopimisten suhteen voisivat helpottaa luottamus-

henkilöitä viestimään paremmin ammattiliitoille valmistelussa olevista ja syntyneistä 

sopimuksista. Tultaisiin ikään kuin paikallisen sopimisen ”kaapista ulos”. 

Koska tuloksista ilmeni, että kaikki osallistuneet, niin luottamushenkilöt kuin yritykset 

sekä ammattiliittojen edustajat olivat sitä mieltä, että kaivataan lisää osaamista sekä 

jatkuvaa kehittämistä paikalliseen sopimiseen olisi tästä hyvä hakea yhteisten koulut-

tautumisten pääaiheita. 

8.5 Murtava muutos? 

Työn murros on jo tuonut robotisaation, digitalisaation ja keinoälyn muodossa työ-

markkinoille paljon muutoksia työpaikkojen rakenteisiin. Jos kehitys kulkee kohti pie-

nempiä yksiköitä, tai työt pirstaloituvat sellaisiksi, että työyhteisö perinteisessä mie-

lessä katoaa, tuo tämä luottamushenkilöille paljon haasteita, kuten TEM (2020, 73) 

julkaisussa todettiin. 
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Luottamushenkilöiden tehtävien sisältö mutkistuu ja vaikeutuu globalisaation tuo-

mien muutosten vuoksi; liiketoiminnan perusteet ja ansaintalogiikka kytkeytyvät lähes 

kaikilla aloilla maailmantalouden trendeihin. 

Ennusteet luottamushenkilöiden tehtävänkuvan muuttumisesta olisi tarpeellista tut-

kia, jotta heitä olisi mahdollista tukea oleellisin tavoin muutoksessa. Tämä olisi mah-

dollinen opinnäytetyön aihe tuleville työelämän kehittäjille. 

 

9 KEHITTÄMISTYÖN ONNISTUMINEN 

Opinnäytetyön ensisijaisena tutkimuskysymyksenä oli selvittää millä keinoilla ammat-

tiliittojen roolia työpaikkojen kehittäjinä voisi vahvistaa. Uskomme, että keräsimme 

työssämme pohtimisen arvoisia ideoita, jotka ovat relevantteja, laajemmin ammatti-

yhdistysliikkeessä, vaikka kaikki eivät suinkaan ole ihan uusia. 

Tutkimustyössä petyimme hieman yritysten edustajilta saatuun vaisuun vastausaktii-

visuuteen. Tiedostamme, että ne eivät ole yleistettävissä mutta niitä on täydennetty 

tietopohjalla niin hyvin kuin mahdollista. 

Luottamushenkilöiden kysely edustaa mielestämme luotettavasti tutkimuskohteena 

olevien liittojen luottamushenkilöiden näkemyksiä. Otantamenetelmien etuna on 

yleistettävyys perusjoukkoon (Tilastokeskus 2020). 

Ammattiliittojen edustajien joukko oli melko pieni, mutta toimi hyvin yli liittorajojen 

kehittämisen käynnistäjänä, jonka toivomme synnyttäneen ideakipinän vastaavanlai-

sesta vertailevasta pohdinnasta liittojen kesken myös jatkossa. Uskomme, että tästä 

opinnäytetyöstä voivat hyötyä muutkin kuin pelkästään SAK työn tilaajana.  
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LIITE 1 

Sähköpostin saate lähetettyyn kyselyyn  

Hei,opiskelemme Humanistisessa ammattikorkeakoulussa työyhteisön kehittäjiksi ja teemme 

tutkimusta opinnäytetyötämme varten. Työn aiheena on ”Miten ammattiliittojen roolia työ-

paikkojen kehittäjinä voisi vahvistaa”. 

Opinnäytetyön yhteistyötahot ovat SAK, Palvelualojen ammattiliitto PAM, Ammattiliitto Pro 

ja Teollisuusliitto. 

Tällä kyselyllä haluamme selvittää yritysten kokemuksia ja tarpeita ammattiliiton sekä henki-

löstönedustajien kehittämistoiminnasta.  

Yrityksenne on ollut mukana ainakin yhdessä kehittämishankkeessa, jossa on ollut osallisena 

vähintään yksi ammattiliitto. Olisimme todella kiitollisia, jos käyttäisitte muutaman minuutin 

kyselyymme vastaamiseen. Kaikki vastaukset tallentuvat nimettöminä eikä yksittäisiä vas-

tauksia pystytä yksilöimään. Mikäli ette ole yrityksessänne oikea henkilö vastaamaan, pyy-

dämme ystävällisesti välittämään viestimme oikealle henkilölle. Kysely sulkeutuu ma 20.1. 

Linkki kyselyyn löytyy tästä https://link.webropolsurveys.com/S/E97FF5868217A172 

Lisätietoja kyselystä Pauliina Saarinen pauliina.saarinen@humak.fi 

Etukäteen kiittäen 

Erika Kähärä 

Reeta Rönkkä 

Pauliina Saarinen 

Kysymykset: 

Miten ammattiliittojen roolia työpaikkojen kehittäjinä voisi vahvistaa? 

monivalinta kysymyksiä 8 kpl ja avoimia kysymyksiä 6 kpl = 14 kysymystä 

1. Edustamanne yrityksen koko? 

Alle 50 henkilöä 

Alle 250 henkilöä 

Yli 250 henkilöä 

2. Hankkeessa mukana ollut ammattiliitto oli? 

https://link.webropolsurveys.com/S/E97FF5868217A172
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Ammattiliitto Pro 

Palvelualojen ammattiliitto PAM 

Teollisuusliitto 

3. Ketkä yrityksen henkilöstön edustaja(t) olivat mukana hankkeessa? (voitte valita useam-

man) 

Luottamusmies (pääluottamusmies) 

Työsuojeluvaltuutettu (päätyösuojeluvaltuutettu) 

Muu henkilöstön edustaja – kuka? 

Ei henkilöstönedustajaa 

4. Minkalainen oli hanke, johon osallistuitte yhdessä ammattiliiton kanssa? (esim. valtakun-

nallinen ohjelma, toimialan sisällä oleva kehittämishanke, työpaikan oma kehittämishanke) 

Oliko hankkeessa mukana myös jokin muu kehittäjätaho, mikä? 

5. Mikä oli yrityksenne päämotivaatio osallistua hankkeeseen? 

6. Miten arvokkaana piditte ammattiliiton edustajan/edustajien osallistumista hankkeeseen? 

0 en pitänyt arvokkaana 5 pidin erittäin arvokkaana 

7. Miten arvokkaana piditte henkilöstön edustajien (luottamusmies tai työsuojeluvaltuu-

tettu) osallistumista hankkeeseen? 

0 en pitänyt arvokkaana 5 pidin erittäin arvokkaana 

8. Mitä asioita piditte arvokkaana hankkeen yhteistyössä? 

9. Asenteenne ammattiliiton rooliin työpaikan kehittäjänä muuttui hankkeen aikana parem-

maksi? 

täysin eri mieltä 

jokseenkin eri mieltä 

ei samaa eikä eri mieltä 

jokseenkin samaa mieltä 

täysin samaa mieltä 

 10. Asenteenne henkilöstön edustajan rooliin (luottamusmies tai työsuojeluvaltuutettu) 

 työpaikan kehittäjänä muuttui hankkeen aikana paremmaksi? 

täysin eri mieltä 

jokseenkin eri mieltä 
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ei samaa eikä eri mieltä 

jokseenkin samaa mieltä 

täysin samaa mieltä 

 11. Minkälaisia haasteita ilmeni yhteistyön osalta hankkeen aikana? 

12. Miten kuvailisitte (yleisesti ottaen) työpaikallanne johdon ja henkilöstön edustajien kes-

kinäistä luottamusta? 

13. Mitä näkemyksiä teillä olisi siitä, miten ammattiliiton roolia työpaikkojen kehittäjänä voisi 

vahvistaa? 

14. Mikäli teillä on mahdollisuutta antaa enemmän tietoja tutkimustamme edistääksenne, 

pyydämme jättämään yhteystiedot, joiden kautta voisimme esimerkiksi puhelimitse kysyä 

lisää. 
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LIITE 2 

Sähköpostin saate luottamushenkilökyselyyn. 

Hei,  

 Teemme opinnäytetyötä aiheesta ”Ammattiliiton rooli työpaikan kehittäjänä”.  

Tällä kyselyllä haluamme selvittää luottamushenkilön (lm/tsv) kokemuksia työpaikan kehittä-

mistoiminnasta sekä ammattiliiton tuesta työpaikan kehittämisessä. 

Vastaukset tallentuvat nimettöminä ja kysely on auki 20.12. asti. 

Kyselyn tulokset esitellään opinnäytetyössämme, joka julkaistaan Humakin Theseus tieto-

kannassa syksyllä 2020. 

Linkki kyselyyn https://link.webropolsurveys.com/S/724BEE2BF78E1C2F 

Lisätietoja kyselystä Pauliina Saarinen pauliina.saarinen@humak.fi  

Etukäteen kiittäen ja rauhallista joulun aikaa toivottaen opinnäytetyöntekijät! 

Erika Kähärä 

Reeta Rönkkä 

Pauliina Saarinen 

Kysymykset: 

Luottamushenkilön rooli työpaikan kehittäjänä 

monivalinta kysymyksiä 10 kpl ja avoimia 2 kpl 

Kysely aiheesta ”Ammattiliiton rooli työpaikan kehittäjänä” 

1.Työpaikkasi henkilömäärä? 

alle 20 

21-50 

51-250 

251-500 

yli 500 

2.Ammattiliitto johon kuulut? 

PAM 

PRO 

https://link.webropolsurveys.com/S/724BEE2BF78E1C2F
mailto:pauliina.saarinen@humak.fi
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Teollisuusliitto 

3.Oma luottamustehtäväsi? 

Luottamusmies / pääluottamusmies 

Työsuojeluvaltuutettu / päätyösuojeluvaltuutettu 

4.Roolisi työpaikalla? 

Työntekijä 

Toimihenkilö 

Esimies 

5.Minkälaisia kehittämisprojekteja/hankkeita työpaikallasi on ollut viimeisen 5 vuoden ai-

kana? (esim. työoloja tai osaamista parantavaa, paikallisen sopimisen valmistelua tms.) 

6.Miten koet oman roolisi työpaikan kehittäjänä? 

Olen innokas ja olen osallistunut kehittämiseen 

Olen innokas, mutta en ole saanut mahdollisuutta 

Olen innokas, mutta koen ettei minulla ole riittävästi osaamista 

Olen innokas, mutta työaikani ei ole riittänyt 

En ole innokas kehittämään työpaikkaani 

Muu, mikä? 

7.Koetko, että sinulla on/olisi osaamista työpaikkasi kehittämiseen? 

 1 2 3 4 5  

en koe, että 

minulla olisi 

osaamista 

     koen, että 

minulla on 

osaamista 

8.Koetko että osaamistasi on hyödynnetty työpaikkasi kehittämisessä? 

 1 2 3 4 5  

En koe, 

että osaa-

mistani on 

hyödyn-

netty 

     Koen, että 

osaamis-

tani on hyö-

dynnetty 

9.Koen, että osaamistani kehittäjänä arvostetaan työpaikallani? 
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Ei lainkaan 

Aika vähän 

Ei vähän, eikä paljon 

Aika paljon 

Erittäin paljon 

10.Oletko saanut ammattiliitoltasi omaa työpaikan kehittäjärooliasi tukevaa koulutusta tai 

muuta tukea? (tässä ei tarkoiteta yleistä luottamushenkilön koulutusta esim. lm/ts kursseja) 

Kyllä, minkälaista 

En 

11.Miten koet työpaikallanne johdon ja luottamushenkilöiden keskinäisen luottamuksen? 

Erittäin huono 

Melko huono 

Ei hyvä eikä huono 

Melko hyvä 

Erittäin hyvä 

12.Mitä näkemyksiä sinulla olisi siitä, miten ammattiliiton roolia työpaikkojen kehittäjänä 

voisi vahvistaa? 
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LIITE 3 

Kutsu työpajaan, sähköposti, 5.2.2020. 

Hyvät kollegat ay-liikkeessä, Olen PAMin työympäristöasiantuntija vuodesta 2008. Syksystä 2017 läh-

tien olen opiskellut työn ohella HUMAKissa työyhteisökehittäjäksi. Opinnot alkavat olla lopuillaan ja 

olemme kahden muun opiskelevan ay-toimijan kanssa (Reeta Rönkkä PLM Teollisuusliitto, Pauliina 

Saarinen, koulutuskoodinaattori KIO) valinneet yhteisen opinnäytetyön aiheeksi ammattiliittojen ja 

yritysten rajapinnan toiminta. Työnimenä on ”Miten ammattiliittojen roolia työpaikkojen kehittäjinä 

voisi vahvistaa?” ja lopputuotteena on toivon mukaan ainakin tietoa siitä miten yhteistyö tällä hetkellä 

sujuu, vastaako se meidän kuvitelmia ja mitä voisi parantaa. 

Opinnäytetyöhön liittyvät kyselyt hanketyössä mukana olleille yrityksille, sekä PAM, PRO ja Teollisuus-

liiton luottamushenkilöille on tehty ja analysointi hyvässä vauhdissa. Seuraavaksi ryhmämme toivoisi 

teiltä, liittojen asiantuntijoilta, muutama tunti aikaanne osallistuaksenne järjestämäämme työpajaan. 

Siellä olisi tarkoitus esitellä teille meidän jo saatuja tuloksia sekä kerätä teidän näkemyksiä siitä, miten 

työskentely erilaisissa hankkeissa työpaikoilla on sujunut. Erityisesti siis haemme niitä toimitsijoita, 

jotka ovat olleet ohjausryhmissä hankkeissa, joissa on tehty työpaikkojen edustajien kanssa yhteis-

työtä. 

 En laita postia liittojen jokaiselle toimitsijalle, vaan poimin toivottavasti muutaman oikean avuliaan, 

pääosin minulle ennestään tutun. Jos et koe olevasi oikea henkilö organisaatiossanne ja huomaat, että 

oikea henkilö puuttuu osoitelistalta, olethan niin ystävällinen, että välität tämän viestin eteenpäin. 

Toivomme, että joka liitosta yksi pääsisi, kaksi olisi jo upeata! 

 Työpaja on sovittu pidettäväksi SAK:n kokoustilassa 8, 16.4.2020 klo 9-12 

Ensimmäinen muistutus 18.3.2020 

Kiitos teille, jotka olette jo ilmoittautuneet meidän opinnäytetyöhön liittyvään työpajaan, toivottavasti 

vielä muutama harkitsisi osallistumista, (jakakaa, jakakaa!) se olisi työmme kannalta tärkeää. Tois-

taiseksi emme olisi rikkomassa edes hallituksen asettamaa tämän hetkistä kokoontumiskieltoa. (10 

hlö) 

Seuraamme tietenkin COVID19-virus tilannetta tarkasti ja tarvittaessa kun työpajan ajankohta lähes-

tyy, otamme käyttöön etävälineet, joilla workshop toteutetaan. Pyydämme siis pitämään varaus voi-

massa.   

Kaikille terveyttä tai lieviä virusoireita toivottaen, 

Erika, Reeta ja Pauliina 
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2. muistutus sähköpostilla 14.4.2020 

Kuten oli odotettua, siirrämme työpajan Teamsiin. Alla on suora linkki, jonka pitäisi näkyä suoraan 

kalentereissanne.  Kutsua saa edelleen jakaa eteenpäin, mukaan mahtuu.  Alla työpajan ohjelma, 

joka on lyhennetty 1,5 tuntiin. Aloitamme klo 10 mutta olemme paikalla jo 9.45 joten voitte halutes-

saan tulla jo tarkistamaan yhteyksien toimivuuden silloin.  

 Ohjelma: 

16.4.2020 klo 10-11.30  

·       Esittäytyminen  

·       Kyselyn perustiedot  

·       Luottamuksen merkitys yhteistoiminnassa  

·       Paikallinen sopiminen  

·       Luottamushenkilöiden osaaminen ja arvostus  

·       Kehittämisnäkökulmia 

 Parhain terveisin 

Erika, Pauliina ja Reeta 

 

Työpajan esitys: 
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