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Kiitokset

Tutkimukseni alku juontaa 1990-luvun lopulle, jolloin Tampereen  yliopiston 
täydennyskoulutuskeskus aloitti järjestöasiantuntemuksen PD -ohjelmansa. 
Koulutuksen loppuvaiheessa professori Olavi Borg tuli kertomaan innostavaan 
tapaansa jatko-opintomahdollisuuksista ja kannusti kurssilaisia lisensiaatin 
tutkinnon suorittamiseen. Tartuin syöttiin, Helsingin yliopiston vuosikym-
menten takaisesta kasvatista tuli Tampereen yliopiston Politiikan tutkimuksen 
laitoksen jatko-opiskelija. 

Opintojen käynnistäminen ei ollut aivan vaivatonta. Professori Vilho 
Harleen ohjaus työni alkuvaiheessa tuntui raskaalta, mutta on osoittautunut 
oikeaan osuneeksi ja todella tarpeelliseksi. Nyt olen hänelle kiitollinen.  Perus-
tavan työn jälkeen ohjaajana on  toiminut professori Jukka Paastela, joka on 
jaksanut hienovaraisesti opastaa tutkimuksen tekijää. Hänen tutkimusaihetta 
kohtaan osoittamansa mielenkiinto on ollut rohkaisevaa ja antanut voimia 
jatkaa hitaasti edennyttä tutkimusta jopa niin, että lisensiaatin tutkinto jäi 
suorittamatta. Parhaimmat kiitokseni hänelle. Tutkimukseni esitarkastajina 
ovat toimineet professori emeritus Olavi Borg ja professori Martti Siisiäinen. 
Suurella arvostuksella kiitän heitä työtäni koskevista kommenteista ja korjaus-
ehdotuksista. Kaipaavat kiitokseni osoitan tutkijaseminaarikumppaneilleni. 
Tiedeyhteisön ulkopuolisena olen kokenut tapaamisemme työni kannalta tar-
peellisiksi ja samalla mieltä  virkistäviksi. 

Tutkimukseni teon ehdoton edellytys on ollut AKAVAn myönteinen 
suhtautuminen yritykseeni. Kiitokseni kohdistan erityisesti järjestöpäällikkö 
Jarmo Nurmiolle ja tutkija Päivi Knuuttilalle. Heidän ansiostaan  käytettävis-
säni on ollut AKAVAn jäsenistöä koskevaa kyselytutkimusaineistoa. Lisäksi he 
ovat auliisti auttaneet minua ratkomaan matkan varrella tulleita käytännön 
ongelmia. Esitän kiitokseni myös niille AKAVAn jäsenjärjestöille, jotka teki-
vät mahdolliseksi haastatteluaineiston keräämisen. Se kannustus, jota yhteyttä 
ottaessani sain, on palannut usein mieleeni tutkimusta tehdessäni. Näihin jär-
jestöihin kuuluvat  haastateltavani olivat aluksi minulle nuoria vastavalmis-
tuneita akavalaisia. Kun olen perehtynyt haastatteluaineistoon paremmin ja 
paremmin on minulle valjennut, että he ovat vastuuntuntoisia, elämään luot-



tavia koulutettuja, sellaisia, joiden varaan voi uskoa tulevaisuuden.  Kiitokset 
heille jokaiselle suostumuksestaan olla mukana tässä tutkimuksessa. 

Pitkäaikainen työni Akavan Erityisalat ry:ssä on antanut minulle tutki-
mukseni kannalta välttämätöntä tietoa ja kokemusta. Erityisen arvokkaita 
ovat olleet yhteydet jäsenyhdistysten toimihenkilöihin ja jäseniin. Kiitän läm-
pimästi heitä ja työtovereitani, jotka ovat jakaneet asiantuntemustaan myös 
minulle ja myötäeläneet tutkimukseni eri vaiheissa.

Ystävilleni osoitan sydämelliset kiitokset kannustuksesta ja siitä kärsiväl-
lisyydestä, jolla he ovat suhtautuneet minuun väitöskirjatyöhöni kuluneiden 
vuosien aikana. Oma erityinen kiitoksen aihe löytyy niistä, joskus kiihkeistä-
kin, erilaisia näkökulmia avanneista keskusteluista, joita olemme yömyöhään 
käyneet ammattijärjestötoiminnasta ja sen tulevaisuudesta. 

Tutkimuksen valmiiksi saattamiseen tarvitaan myös  käytännön taitajia. 
Sellainen on ollut Mira Karjalainen, joka  on auttanut purkamalla osan haas-
tattelunauhoista luettavaksi tekstiksi. Kiitokset hänelle hyvin tehdystä työstä 
sekä tutkijan tuskaa ymmärtävästä tuesta. Tampereen yliopiston valmius aut-
taa ja opastaa väitöskirjan tekijää työn painokuntoon saattamisessa ja paina-
tuksessa on ollut minulle iloinen ja suuren kiitoksen arvoinen yllätys. Omat 
kiitoksensa ansaitsee Marita Alanko, joka on huolehtinut tekstin taitosta ja sen 
toimittamisesta seuraavaan vaiheeseen. Olen vuosien varrella ehtinyt vaivata 
myös monia muita yliopiston henkilökuntaan kuuluvia. He kaikki ovat asian-
tuntemuksella ja hyväntuulisella avuliaisuudella myötävaikuttaneet tutkimuk-
seni valmistumiseen. Kiitokseni heille jokaiselle.

Helsingissä 31. tammikuuta 2006

Aulikki Sauramo
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Tiivistelmä

Tutkimuksessani tarkastelin sitä, miten myöhäismoderni näkyy vastavalmis-
tuneiden korkeasti koulutettujen ammattijärjestöjäsenyydelleen asettamissa 
odotuksissa. Korkeasti koulutetuilla tarkoitin akateemisen tai ammattikor-
keakoulututkinnon suorittaneita. Se on myös AKAVAn kuvaus jäsenistöstään. 
Alkuhypoteesini oli, että myöhäismodernin tunnusmerkeistä yksilöllistyminen 
ja työelämän muutokset voivat vaikuttaa järjestäytymiseen tarvittavaan iden-
tifikaatioon ja intressiin. Taustalla oli ajatus, että järjestäytymisen intressi on 
aina vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteiskunnan kanssa sekä se, että liike, 
tässä tapauksessa ammattijärjestö myös siirtää jäsentensä habituksen avulla  
menneisyyttä tulevaisuuteen. 

Työni teoreettisessa osuudessa esittelin yksilöllistymisen ja identiteetin 
käsitteitä sekä kollektiivista toimintaa selittäviä teorioita. Kuvasin myös kou-
lutettujen järjestäytymisen kehittymistä sääty-yhteiskunnasta lähtien. Järjes-
täytymisessä havaitsin neljä  eri vaihetta, niistä viimeisimpänä vuoden 1990 
alun taloudellinen lama, jotka koulutetut ovat kokeneet omaa asemaansa hei-
kentäviksi joko poliittisten tai työmarkkinoilla tapahtuvien muutosten takia. 
Koulutettujen asemaan vaikuttaa nykyään myös 1990-luvun alussa tapahtu-
nut koulutusuudistus, joka toi yliopistojen rinnalle ammattikorkeakoulut ja 
lisäsi näin osin samoista työpaikoista kilpailevien määrää.

Työni empiirinen osuus muodostui AKAVAn jäsentutkimuksesta sekä 16 
vastavalmistuneen puolistrukturoidusta haastattelusta. Kysymyksilläni selvitin 
haastateltavien yksilöllistymistä, identifikaatiota sekä järjestäytymisen syitä. 
Haastattelukysymykset olin laatinut Bourdieun pääoma-käsitteistöön tukeu-
tuen, mutta vertailin vastauksia myös muihin liiketeorioihin. Haastatteluteks-
tien analyysissä ja tulkinnassa sovelsin diskurssianalyysiä.   

Haastattelut vahvistivat olettamukseni haastateltavien yksilöllistymisestä. 
Se oli heillä kaikilla utilitaarista individualismia, mutta mukana oli myös piir-
teitä ekspressiivisestä individualismista. Haastateltavat nimesivät akavalais-
ten yhteiseksi piirteeksi koulutuksen. Se ei kuitenkaan riittänyt akavalaiseksi 
identifioitumiseen. He identifioituivat omaan koulutusalaansa. Haastatelta-
vat ymmärsivät solidaarisuuden myönteiseksi seikaksi, tosin solidaarisuuden 



tarkempi merkitys oli useimmille vieras. Ne, jotka käsittivät solidaarisuuden 
yhteisvastuuksi pitivät asiaa hyvänä, vaikka epäilivätkin sen esiintymistä. Esi-
merkiksi ammattiyhdistystoimintaan aktiivisesti osallistumisen he torjuivat 
omalta osaltaan jättäen sen muiden huoleksi. 

Haastateltavien vastauksissa tuli vahvasti esille se, että ammattijärjestöön 
liittymisen syynä on oman turvallisuuden edistäminen. Tämän turvallisuu-
den haastateltavat kuitenkin ymmärsivät eri tavoin. He liittivät turvallisuuden 
elämäntilanteeseensa, omaan koulutusalaansa ja käsitykseensä työelämästä. 
Useimmille haastateltaville ja kyselytutkimukseen vastanneille järjestäytymi-
sen syy oli ammattijärjestöjen jäsenilleen mahdollistama ansiosidonnainen 
työttömyysturva. Muita järjestäytymisen syitä olivat ammattijärjestöjen asian-
tuntemus koulutusalaa ja työsuhteita koskevissa kysymyksissä sekä palkka-
edunvalvonta. Vastausten perusteella ryhmittelin haastateltavien jäsenyydeltä 
odottaman turvallisuuden taloudelliseksi turvallisuudeksi ja ammatilliseksi 
turvallisuudeksi. 

Kun tarkastelin vastauksia Bourdieun pääomakäsitteiden avulla, taloudel-
linen pääoma osoittautui tärkeimmäksi järjestäytymisen syyksi. Vähemmän 
merkityksellisinä haastateltavat pitivät ammattijärjestöjäsenyyden mukanaan 
tuomaa tiedollista ja sosiaalista pääomaa. Kaikki kolme pääomamuotoa näytti-
vät olevan yhteydessä symboliseen pääomaan, jossa koulutukseksi ymmärretyn 
tiedollisen pääoman merkitys korostui. Sen haastateltavat esittivät perusteluksi 
taloudelliseen pääomaan sekä arvostukseen. Vastauksissa tuli esille tasa-arvon 
eetos, mikä teki heille vaikeaksi myöntää arvostuksen olemassa oloa ja odo-
tusta. Niinpä haastateltavat saattoivat kieltää akavalaisten arvostuksen tai he 
siirsivät arvostuksen koskemaan muita akavalaisia kuin itseään. 

Symbolinen pääoma nosti näkyviin Bourdieun esittämän luokitustais-
telun, jossa koulutusta on käytetty luokitusskeemana sääty-yhteiskunnasta 
lähtien. Naishaastateltavien vastauksissa oli viitteitä myös siitä, ettei kaikkien 
jäsenryhmien etuja ajeta yhtä tehokkaasti. Haastateltavien vastaukset antoivat 
viitteitä siitä, että myöhäismodernin muutokset asettavat myös luokitusskee-
mat uudelleen tarkasteluun.

Avainsanat
myöhäismoderni, yksilöllistyminen, identifikaatio,  intressi, pääoma  
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1 johdanTo

Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkimuksen mukaan ammatillinen järjes-
täytymisaste on alentunut Suomessa runsaat kymmenen prosenttiyksikköä 
kymmenessä vuodessa. Kun järjestäytymisaste vuonna 1993 oli 84 % niin 
vuonna 2002 se oli laskenut 73 %:in. Pääsyynä tutkijat pitävät ammattijär-
jestöistä riippumattoman työttömyyskassan perustamista 1990-luvun alussa. 
He myös toteavat, että erityisesti 1960-luvun alun jälkeen syntyneet ikäpolvet 
liittyvät aiempia harvemmin ammattijärjestöön. Johtopäätöksenään tutkijat 
esittävät, että järjestäytymisaste jatkaa laskevaa suuntaansa, kun nuoremmat 
ikäluokat korvaavat vanhemmat työmarkkinoilla. Tutkimustuloksiin kuuluu 
myös liikehdintä ammattijärjestön ja kassan välillä. Toisin sanoen jäseniä eroaa 
ammattijärjestöistä liittyäkseen vain työttömyyskassaan ja vastaavasti pelkäs-
tään kassan jäsenet liittyvät ammattijärjestöön. Tämä liikkuminen on yleisintä 
nuorten, korkeasti koulutettujen julkisella sektorilla työskentelevien parissa.1 
Nämä tutkimuksessa esiin tulleet seikat eivät ole irrallisia, vaan ne ovat konk-
reettisia esimerkkejä uudenlaisesta suhtautumisesta ammattijärjestöön. 

Työssäni tarkastelen niitä muutoksia, joita yhteiskunnan siirtyminen myöhäis-
moderniin saa aikaan ammattijärjestön ja sen jäsenten välisen jäsensuhteen syn-
tymisessä. Tässä tarkastelussa erityisenä kohderyhmänäni ovat vastavalmistuneet 
korkeasti koulutetut.2 Olettamukseni on, että myöhäismodernin tuntomerkkeihin 
luetut yksilöllistyminen ja työelämän muutokset voivat vaikuttaa järjestäytymiseen 
tarvittavaan identifikaatioon ja intressiin. Taustalla on ajatus, että järjestäyty-
misen intressi on aina vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteiskunnan kanssa 
sekä se, että liike, tässä tapauksessa ammattijärjestö myös siirtää jäsentensä 
habituksen avulla menneisyyttään tulevaisuuteen. 

Kohderyhmän valintaan on vaikuttanut oma pitkäaikainen työskentelyni 
ammattijärjestössä ja sitä edeltänyt toimintani ammattijärjestön jäsenenä. Ne 

1  Böckerman ja Uusitalo, 2005
2  Korkeasti koulutetut on sanapari, jolla AKAVA nykyään määrittelee jäsenrajansa. Ilmaus 
tarkoittaa ensisijaisesti yliopisto-, korkeakoulu- tai ammattikorkeakoulututkinnon suoritta-
neita, mutta antaa jäsenjärjestöille mahdollisuuden hyväksyä jäsenikseen myös muita koulu-
tusteitä pätevöityneitä.
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ovat antaneet minulle mahdollisuuden seurata jäsenkunnassa tapahtuneita 
muutoksia ja ammattijärjestön reagointia niihin. Tämä kokemus oletettavasti 
näkyy niin työni teoriaosuudessa kuin myös empiirisen aineistoni käsittelyssä 
ja niiden perusteella tekemissäni johtopäätöksissä. 

Työskentely jäsenten parissa ja eri toimielimissä on elävästi osoittanut, että 
ammattijärjestön jäsenkunta koostuu yksilöistä, hyvinkin erilaisista. Heidän 
odotustensa ja toiveidensa kerääminen ja muokkaaminen yhteiseksi tahdoksi 
on moniportainen prosessi, jonka tulokset parhaimmassa tapauksessa tyy-
dyttävät ainakin asianomaisten järjestöjen päätöksentekijöitä ja pahimmassa 
tapauksessa johtavat jäsenten eroamisiin. Kokonaisuuden etuhan ei välttä-
mättä aina palvele yksilön parasta, eivätkä hänen odotuksensa aina sovellu 
kokonaisuuden etuun. Tätä yksittäisen jäsenen ja organisaation kohtauspistettä, 
joka muodostuu jäseneksi liityttäessä, olen halunnut työssäni valaista yksilön 
asettamien odotusten näkökulmasta. 

Ensimmäisessä jaksossa esittelen teorioita, joihin perustan tulkintani. 
Lähtökohtani on myöhäismoderni ja sen suuret työelämään vaikuttavat muu-
tokset. Niitä olen selvittänyt perehtymällä muun muassa tiedemaailmassa 
vakiintuneen aseman saavuttaneiden Zygmunt Baumanin, Ulrich Beckin ja 
Anthony Giddensin tuotantoon. Ajatuksiini on myös suuresti vaikuttanut 
Manuel Castells teoksellaan The Information Age: Economy, Society and Cul-
ture. Työssäni olen ottanut esille yksilöllistymisen ja identifikaation, jotka voidaan 
yhdistää järjestötutkimuksessa resurssien mobilisoinnin teoriaan ja resurssien 
generoinnin teoriaan. Tosin ammatillisen identiteetin vaikutus on jäänyt syr-
jään kummassakin tutkimusperinteessä.3 Esittelen myös taloustieteilijä Man-
cur Olsonin ajatuksia kollektiivisesta toiminnasta. Käytännön kokemuksen 
perusteella on tuntunut kiehtovalta ja uusia näkökulmia avaavalta hyödyntää 
työssäni ennen kaikkea Pierre Bourdieun ajattelua. 

Toisessa jaksossa käsittelen koulutettujen järjestäytymistä Suomessa ja lii-
tän sen yhteiskunnallisiin murroskausiin, joista viimeisimpänä pidän 1990-
luvun alun lamaa ja sen vaikutuksia. Tässä tarkastelussa teoreettisen taustan 
muodostavat liiketeoriat tuodessani esille Suomen muuttumisen sääty-yhteis-
kunnasta hyvinvointivaltioksi ja tämän muutoksen yhteyksiä koulutettuihin. 
Kuvaan myös sitä, miten koulutetut ovat vähitellen pienestä, etuoikeutetusta 
virkamieseliitistä kasvaneet suureksi ja ammattikorkeakoulujen myötä entistä-
kin heterogeenisemmaksi palkansaajaryhmäksi, joka järjestäytyneenä osallis-
tuu kansalliseen tulonjakoon. 

3  Ilmonen ja Kevätsalo 1995, 7 
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Kolmannessa jaksossa esittelen empiirisen aineistoni ja sen analysoinnin 
perusteita. Aineistoni pääosa muodostuu tekemistäni kuudentoista vastaval-
mistuneen akavalaisen haastattelusta. Lisäksi siihen kuuluvat näiden haastatel-
tavien vastaukset AKAVAn vuoden 2000 työmarkkinatutkimuksessa olleisiin 
järjestökysymyksiin sekä tämän mainitun tutkimuksen työhöni liittyvät aiem-
min julkaisemattomat järjestökysymysten tulokset. Käsittelen myös tutkijan 
asemaa ja samalla tuon näkyviin sellaisia tekemiini tulkintoihin vaikuttaneita 
seikkoja, jotka voivat valottaa keski-ikäisen ammattijärjestön ja vastavalmistu-
neen jäsenen välistä suhdetta. Lisäksi kerron aineiston käsittelyssä soveltamas-
tani diskurssianalyysistä. 

Seuraavissa jaksoissa esittelen empiirisen aineistoni analysoinnin tuloksia 
ja vertaan niitä aikaisempiin tieteellisiin tutkimuksiin, AKAVAn työmarkki-
natutkimuksen tuloksiin ja muihin ammattijärjestöissä tehtyihin selvityksiin 
ottaen huomioon näiden aineistojen käyttöä koskevat rajoitukset. Huomioni 
kohteina ovat erityisesti jäsenten mahdollinen yksilöllistyminen, heidän iden-
tifioitumisensa ammattijärjestöön sekä jäsenyydelle asettamansa odotukset. 
Näiden odotusten lähemmässä tarkastelussa sovellan Bourdieun ajatuksia 
kentästä ja sillä tarjolla olevista pääomamuodoista. Pääomamuotojen käyttö 
nostaa vielä esille Bourdieun luokitusjärjestelmät ja luokitustaistelun. Vaikka 
pääpaino on Bourdieun teorioissa seuraan myös muiden liiketeorioiden sovel-
tuvuutta aineistooni.

Työni tulokset esitän johtopäätösjaksossa tiivistetysti. Työtä aloittaessani 
tavoitteeni on ollut saada esille jotain, joka kumoaisi tai vahvistaisi kokemuk-
seen perustuvia käsityksiä jäsenten odotuksista. Arkipäivän puheessa nämä 
odotukset ovat usein pelkistyneet ansiosidonnaiseksi työttömyysturvaksi. 
Olen kuitenkin pitänyt mahdollisena, että uusilla, vastikään työelämään siir-
tyneillä jäsenillä on myös muita ammattijärjestön sisällä havaitsematta jääneitä 
odotuksia, jotka ammattijärjestön tulisi ottaa huomioon pysyvän jäsensuhteen 
aikaan saamiseksi. Toinen tavoitteeni on ollut tuoda esille näkökohtia, joita 
voisi hyödyntää käytännön järjestötyössä niin, että jäsenen ja järjestön suh-
teesta tulisi vahva ja myönteinen: sellainen, jossa jäsen voisi tuntea järjestön 
omakseen. 

1.1 aikaisempi tutkimus

Ammattijärjestöt sijoittuvat yhteiskunnassa sellaiseen leikkauspisteeseen, että 
on luontevaa tutkia niitä eri lähtökohdista. Ammattijärjestöjä voidaan tarkas-



16 KaiKen varaLTa

tella karkeasti yleistäen esimerkiksi politiikan näkökulmasta yhteiskunnallisena 
voimatekijänä, taloustieteen ja kansantalouden näkökulmasta taloudellisena 
vaikuttajana tai sosiologin silmin ihmisten yhteistoimintana. Tutkimuksessa 
kulloinkin näkyvimpänä olevaan katsantokulmaan voi vaikuttaa itse tutkimus-
kohteen tila ja se mitä tutkimuskohteessa tapahtuu, yleinen yhteiskunnallinen 
ilmapiiri sekä luonnollisesti tutkijan oma tiedonintressi. Näihin seikkoihin 
kiinnitän myös huomiota aikaisempaa tutkimusta käsittelevässä tarkastelus-
sani, jonka rajoitan koskemaan Suomea. 

Ammattijärjestöjä koskeva tutkimus alkoi maassamme 1940-luvun lopulla 
Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa mielenkiinnon kohdis-
tuessa työnantaja–työntekijä-suhteisiin. Kun Suomen Työnantajien Keskus-
liitto STK ja Suomen Ammattiyhdistysten Keskusliitto SAK jäsenliittoineen 
ryhtyivät 1950-luvun puolivälissä tukemaan tutkimusaluetta, jota kutsuttiin 
tuolloin teollisiksi suhteiksi, merkitsi se uutta vaihetta näiden osapuolien suh-
teissa.4 Työmarkkinaosapuolet halusivat tutkimuksen antaman tiedon avulla 
poistaa ennakkoluuloja ja lisätä yhteisymmärrystä sekä saada tietoa kehitteillä 
olevaan työmarkkinajärjestelmään. 

Väitöskirjassaan Ennakkoluuloista teollisessa organisaatiossa Paavo Koli tut-
kii ”millä tavoin ja missä määrin eri ryhmien väliset, laajemmassa sosiaalisessa 
ympäristössä ilmenevät jännitykset ja ristiriidat heijastuvat teollisen organi-
saation sisäisessä vuorovaikutuksessa sekä, miten näiden jännitysten ja ristirii-
tojen tuloksena syntyneet normit kykenevät säännöstelemään työntekijöiden 
asenteita”.5 Kolin tavoitteena on selittää teollisessa organisaatiossa ilmenevän 
vuorovaikutuksen sosiaalisia edellytyksiä, jolloin hän ottaa tutkimuksen koh-
teeksi teollisen organisaation työntekijät ja johtajiston. Hän ei pidä niitä sosi-
aalisina ryhminä vaan sosiaalisina kategorioina, sosiaalisina luokkina, joilla on 
asemistaan ja tehtävistään johtuen tiettyjä sosiaalisia tunnusmerkkejä. Koli 
tukeutuu Sheriffin viiteryhmäteoriaan, jonka mukaan ihmisten reaktioita on 
tulkittava heissä itsessään ja heidän sosiaalisessa ympäristössään alkunsa saavien 
tekijöiden kokonaistaustaa vasten. Ihminen reagoi eri tavoin ryhmätilanteissa 
ja yksilötilanteissa. Viiteryhmä, johon ihminen lukeutuu tai samastuu, voi 
olla todellinen tai kuviteltu. Samastuminen viiteryhmään tarkoittaa mukautu-
mista erilaisiin normijärjestelmiin. Sosiaaliset normit ovat vuorovaikutuksen 
tulosta ja ne muuttuvat teknillisissä, taloudellisissa ja sosiaalisissa olosuhteissa 
tapahtuvien muutosten seurauksena. Viiteryhmät ja niiden normit ovat Kolin 
mukaan niitä ankkureita, joihin perustuen ihmisen identtisyyden kokemus 

4  Waris 1959 
5  Koli 1955, 33
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organisoituu.6 Empiirinen aineisto on kerätty haastattelemalla ”erityisen sosio-
metrisen kaavakkeen” avulla kolmen nimeltä mainitsemattoman teollisuuslai-
toksen työntekijöitä sekä osallistuvalla havainnoinnilla.7 Erityisen kiinnostuk-
sen kohteena Kolilla on työntekijöiden suhtautuminen johtajistoon, jonka hän 
jakaa kolmeen osaan: ylijohto, keskijohto ja työnjohtajisto. Työntekijöiden 
haastatteluissa käy ilmi, että joidenkin mielestä koulunkäynti saa johtajiston 
tuntemaan itsensä paremmaksi ja ylemmäksi kuin työntekijät. Jotkut haas-
tateltavista syyttävät koulua siitä, että koulunkäyneisyydestä on tehty tärkeä 
arvo yhteiskunnassa.8 Tutkimustulosten analysoinnissa Koli päätyy jakamaan 
työntekijät kolmeen ryhmään, jotka hän nimeää reaktiiviseksi, passiiviseksi ja 
aktiiviseksi. Ensiksi mainittu koostuu työntekijöistä, joiden johtajistoon koh-
distuvat suhtautumistavat pohjautuvat negatiiviseen ennakkoluuloon. Toiseen 
ryhmään kuuluvat työntekijät, joiden johtajistoon kohdistuvat suhtautumis-
tavat pohjautuvat positiiviseen ennakkoluulon ja kolmantena on ryhmä, joi-
den johtajistoon kohdistuvat suhtautumistavat ovat ennakkoluuloista vapaita. 
Tutkimuksen mukaan huomattava enemmistö reaktiivisesti johtajistoon suh-
tautuneista työntekijöistä kuuluu ammattiyhdistyksiin, kun taas huomattava 
enemmistö aktiivisesti suhtautuvista ei kuulu. Johtopäätöksenä Koli esittää, 
että ay-normeihin mukautuminen vaikuttaa osaltaan ennakkoluulon asenteen 
muodostumiseen.9 

Kolin tutkimuksessa ammattiyhdistys esiintyy yhtenä mahdollisena suh-
tautumistapojen sosiaalisena lähteenä puoluepoliittisten ja uskonnollisten ryh-
mittymien ohella.10 Paavo Seppänen ottaa väitöskirjassaan Tehdas ja ammat-
tiyhdistys ammattiyhdistystoiminnan vaikutukset tutkimuksen kohteeksi, kun 
hän määrittelee tavoitteekseen selvittää työntekijän kaksitahoista liityntää teh-
taan ja ammattiyhdistyksen organisaatiossa. Aineisto on kerätty haastattele-
malla kahden nimeltä mainitun tehtaan työntekijöitä ja esimiehiä. Tutkimuk-
sen ulkopuolelle Seppänen on jättänyt naispuoliset työntekijät sekä tehtaiden 
johdon ja toimihenkilöt. Hän vertaa ammattiyhdistysten luottamustehtäviin 
osallistuvia, joita hän kutsuu aktiivisiksi, ja passiivisiksi nimeämiään toimin-
taan osallistumattomia. Seppäsen johtopäätöksiin kuuluu, että ammattiyhdis-
tysaktiiviset ovat passiivisia kiinnostuneempia niin ammattiyhdistystoimintaa 
kuin työtä ja tehtaan organisaatiota koskevista asioista. Esimiesten arvioiden 

6  Koli 1955, 24–31
7  Em. 43
8  Koli 1955, 56–57
9  Em. 187–190
10  Em. 82–83
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mukaan aktiiviset osoittavat suurempaa toimeliaisuutta kuin passiiviset.11 
Aktiiviset ovat kuitenkin passiivisia kriittisempiä. Seppänen sanookin, että 
”ammattiyhdistykseen läheisesti kytkeytyneiden aktiivisten rooli on ollut kiin-
nostuksen, toimeliaisuuden ja kriitillisyyden sävyttämää. Passiivisten roolille 
on ollut ominaista myötämielinen välinpitämättömyys ja vetäytyneisyys”.12 
Tutkimuksensa lopussa Seppänen nostaa pohdittavaksi kysymyksen ammatti-
yhdistystoiminnan vaikutuksesta teolliseen tuotantotoimintaan. 

Seppäsen työn rinnakkaistutkimus on Vesa Laakkosen Työntekijä ja tek-
nillinen uudistus, joka liittyy osaksi kansainvälistä, työntekijöiden teknillisiin 
uudistuksiin suhtautumista koskevaa tutkimusta. Laakkosen tutkimuksen teo-
reettisen pohjan muodostaa normiteoria. Lähtökohtana on ajatus, että tek-
nilliset uudistukset aiheuttavat muutoksia ryhmien sosiaalisessa rakenteessa ja 
normeissa. Normien muuttumien aiheuttaa muutoksia asenteissa. Seurauk-
sena on epävarmuutta, joka koetaan turvattomuutena. Työntekijän kokema 
turvattomuus tai turvallisuus säätelee taas hänen asennoitumistaan teknilli-
siin uudistuksiin. Turvallisuuden ja turvattomuuden kokemukset määräytyvät 
vuorostaan niiden normien mukaan, joiden vaikutuspiirissä työntekijät ovat 
olleet. 13 Laakkonen on kerännyt empiirisen aineistonsa yhteistyössä Seppä-
sen kanssa niin, että haastateltavina ovat samat työntekijät ja haastatteluky-
symyksetkin ovat suurelta osalta yhteisiä. Myös aineiston perusluokitus on 
yhteistyön tulos. Näin tutkimukset ovat toistensa vertailukohtia.14 Turvalli-
siksi Laakkonen määrittelee ne, joiden mielestä kukaan ei joudu kärsimään 
teknisistä uudistuksista ja turvattomia ne, joiden mielestä työntekijät joutu-
vat kärsimään teknisistä uudistuksista. Turvattomista ja turvallisista kuuluu 
ammattiyhdistykseen likimain yhtä suuri osa. Turvattomat osallistuvat hie-
man aktiivisemmin ammattiyhdistyksen toimintaan, mutta suhtautuvat sii-
hen hivenen kriittisemmin kuin turvalliset. Tämä ilmenee suhtautumisessa 
keskusjärjestöön ja pääluottamusmieheen, jonka valintaan heidän mielestään 
vaikuttaa politiikka. Kaiken kaikkiaan Laakkosen johtopäätös on, että työnte-
kijäin asennoituminen teknisiin uudistuksiin ei ole mikään irrallinen käyttäy-
tymispiirre. Se on johdonmukaisessa vuorovaikutussuhteessa heidän muihin 
ominaisuuksiinsa.15 Käyttäytymisen taustalla olevina normilähteinä hän pitää 

11 Seppänen 1958, 46–50
12  Em. 170–171.
13  Laakkonen 1958, 18–20
14  Em. 225–226
15  Em. 145–211
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”työurakokemuksia, kokemuksia esimiehistä, ammatillisista järjestöistä, kir-
kosta eroamista ja tietynlaista puoluekantaa”.16 

1950-luvulla julkaistut Kolin, Seppäsen ja Laakkosen tutkimukset muodos-
tavat suomalaisen työelämätutkimuksen perustan, joissa esitettyjen tutkimus-
teemojen ydin on säilynyt ammattijärjestötutkimuksessa vuosikymmenestä 
toiseen. Niissä kaikissa on sosiologinen tutkimusote ja kohteena tehdasor-
ganisaatio. Tavoitteena heillä on selvittää työntekijöiden asenteita johtoa ja 
sen toteuttamia uudistuksia kohtaan sekä ammattiyhdistyksen osuutta näi-
den asenteiden muodostumisessa. 1960-luvulle siirryttäessä huomio kohdistui 
työmarkkinajärjestöjen, organisaatioiden muodostumiseen ja toimintatapoi-
hin. Tämän työmarkkinapainotteisemman tarkastelulinjan avausta merkitsi 
Carl Erik Knoellingerin vuonna 1959 ilmestynyt kirja Järjestösuhteet Suomen 
työmarkkinoilla. Siinä hän sanoo kuvaavansa Suomen työmarkkinoiden järjes-
tösuhteita yleisen taloudellisen kehityksen valossa ja käsittelevänsä poliittista 
työväenliikettä vain sen verran kuin se on ollut tarpeen työmarkkinakysymys-
ten ymmärtämiseksi.17 Tässä yli 300-sivuisessa kirjassa ammattijärjestöistä saa 
suurimman huomion SAK. Muita palkansaajajärjestöjä käsitellään noin neljän 
sivun verran, korkeasti koulutettujen AKAVAlle niistä riittää neljä riviä. Väinö 
Luoman vuonna 1962 ilmestyneessä tutkimuksessa selvitetään valtion virka-
miesten järjestäytymistä.18 Vuonna 1968 julkaistussa väitöskirjassaan Etujär-
jestöjen painostuspolitiikka Väinö Huuska tutkii myös ammattijärjestöjen toi-
mintaa ja analysoi niiden käyttämiä painostuskeinoja.19 

1970-luku oli voimakasta työelämän tutkimuksen ja siihen sisältyvän 
ammattijärjestötutkimuksen, kasvun aikaa. Se näkyy tutkimuksen määrälli-
senä lisääntymisenä ja tarkastelukulman laajentumisena. Vuonna 1970 työ-
ministeriö alkoi julkaista omaa hallinnonalaansa koskevia tutkimuksia ja 
selvityksiä.20 Seuraavana vuonna perustettiin Työväen taloudellinen tutki-
muslaitos, joka nykyään on keskusammattijärjestöjen yhteinen ja nimeltään 
Palkansaajien tutkimuslaitos. Sen tehtäviin kuuluu kansantaloudellinen tut-
kimus ja antaa näin ammattijärjestöille niiden edunvalvonnassaan tarvitse-
maa taustatietoa. Tämän tiedon teki aiempaa tarpeellisemmaksi tulopoliittiset 

16  Laakkonen 1958, 224
17  Knoellinger 1959, 5
18  Luoma 1962
19  Huuska 1968
20  Julkaisusarjat ovat: Työvoimapoliittisia tutkimuksia vuosina 1970–1989, Työvoimapoliit-
tisia selvityksiä vuosina 1989 ja siirtolaisuuspoliittisia tutkimuksia sekä työelämän suhteiden 
neuvottelukunnan julkaisut. Niitä on vuodesta 1990 lähtien korvannut Työpoliittinen tutki-
mus -sarja.
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kokonaisratkaisut, joista ensimmäinen Liinamaa I solmittiin vuonna 1968. 
Tutkimusohjelmaan kuuluu myös muuta työelämää ja palkansaajia asemaa 
koskevaa tutkimusta, minkä lisäksi laitos tekee tilaustyönä tutkimuksia yksit-
täisille ammattijärjestöille. Oman tutkimuslaitoksen ylläpito on taannut, että 
taloutta koskevia tutkimuksia tehdään myös palkansaajanäkökulmasta. Sitä 
voi pitää myös osoituksena ammattijärjestöjen halusta toimia vakuuttavasti ja 
vaikuttavasti. 

Politiikan näkökulma tuli mukaan, kun alettiin tutkia ammattijärjestö-
jen ja niiden jäsenten sekä puolueiden välisiä yhteyksiä. Nämä tutkimukset 
valottivat ammattiyhdistysliikkeen juurtumista suomalaiseen yhteiskuntaan, 
sen sijoittumista merkittävien yhteiskunnallisten toimijoiden joukkoon ja sii-
hen liittyvää valtataistelua. Tutkimuksissa näkyi myös ajan poliittinen henki.21 
Ammattijärjestöjen jäsenet mielipiteineen tulivat entistä enemmän tutkimuk-
sen kohteeksi 1970-luvun lopulla. Tuolloin Tampereen yliopiston tutkimus-
hankkeisiin kuului ”Edustuksellisen kansanvallan ja parlamentaarisen demo-
kratian toimivuus Suomessa” -projekti. Tässä Pardem-projektissa selvitettiin 
myös ammattijärjestöjen sijoittumista yhteiskuntaan. Sen osana oli Kutsumus 
vai palkkatyö -tutkimus, jossa selvitettiin opettajien työmarkkinapoliittisia 
näkemyksiä.22 Ay-vaikuttajat ja yhteiskunta -tutkimuksessa kohderyhmänä oli 
taas eri keskusjärjestöjen ay-eliitti.23 

Asennetutkimukset jatkuivat 1970-luvulla, kun ajankohtaisaiheiksi nousi-
vat yritysdemokratia ja muut työyhteisöjen yhteistyöhankkeet. Viimeksi mai-
nitut olivat tosin sisältyneet aloitetoiminnan ja tuotantokomiteoiden muo-
dossa jo mainittuihin 1950-luvun tutkimuksiin, mutta nyt asiaan porauduttiin 
syvemmälle. Esimerkiksi Pekka Haatanen yksin ja yhdessä Kari Vähätalon teki 
useita yritysdemokratia-asennetutkimuksia. Niihin kuuluu Helsingin yliopis-
ton sosiaalipolitiikan laitoksen tutkimus Naisten ja miesten yritysdemokratia-
asenteet, jonka aineisto kerättiin tuotantolaitoksen työntekijöistä ja toimihen-
kilöistä. Tutkijat perustelevat naisten mukaan ottamista tutkimukseen sillä, 
että he ovat ”aika lailla syrjässä luottamus- ja järjestötehtävistä niin tehtaiden 
kuin ammattiyhdistystenkin organisaatioissa ja tämänkin seikan voisi muiden 
mukana olettaa aiheuttavan vieraantumista ja kiinnostumattomuutta työon-
gelmista sekä pakenemista naistenlehtien fantasiamaailmoihin”.24 Vieraantu-
misen syitä analysoidessaan tutkijat toteavat naisten ja miesten keskinäisten 

21  Ilmonen ja Kevätsalo 1995, 4
22  Borg ja Pehkonen 1983
23  Borg 1980 
24  Haatanen ja Vähätalo 1971, 1
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taustaerojen keskittyvän ikään, palkkaan ja koulutukseen.25 Tällöin he jättävät 
huomiotta sen, että perheellisille naisille lankeavat kodinhoitotehtävät voivat 
vaikuttaa ammattiyhdistystoimintaan osallistumattomuuteen ja siihen ”vie-
raantumiseen ja kiinnostumattomuuteen”, mikä tutkimuksissa näkyy suurena 
en osaa sanoa -vastausten määränä. Olivathan tutkimuksen työntekijänaiset 
miespuolisia työntekijöitä kiinnostuneempia ammattiyhdistyksestä, jos sitä 
mitataan järjestäytymisasteella ja luottamusmiesvaaleihin osallistumisella. 
Työntekijöiden ammattiyhdistyskiinnostus oli kautta linjan huomattavasti 
korkeampi kuin toimihenkilöillä, joista naiset olivat kuitenkin miehiä kiin-
nostuneempia.26 Tutkimustuloksiin kuuluu, että naispuolisilla toimihenki-
löillä on yritysdemokratiaa koskevissa asioissa samankaltaisia asenteita kuin 
työntekijöillä ja että miespuoliset toimihenkilöt ovat omaksuneet työnanta-
japuolelle tyypillisiä asenteita.27 Tutkijat selittävät tätä tutkimukseen osallis-
tuneiden mies- ja naispuolisten toimihenkilöiden palkkaeroilla, sillä naistoi-
mihenkilön huippupalkka oli samaa suuruusluokkaa kuin miestoimihenkilön 
pohjapalkka. Palkkaeroon tutkijoiden mielestä vaikuttaa koulutus: miespuo-
liset työntekijät ovat naisia koulutetumpia, he ovat käyneet ammattikoulun. 
Toimihenkilöillä palkkaeroon vaikuttaa taas koulutusala: miehet ovat yleensä 
käyneet teknillisen koulun, naiset taas kaupallisen koulun tai keskikoulun. 
Tutkimus sellaisenaan tuo esille 1970-luvun alussa niin tutkittavien, tutki-
joiden kuin yhteiskunnassa yleensäkin vallalla olleita asenteita, mutta nostaa 
esille myös työelämän ongelmakohtia.

Ensimmäinen syvällisempi ammattijärjestön jäsenistöä koskeva tutkimus 
julkaistiin vuonna 1971. Siinä Timo Kauppinen selvitti STTK:laisen Teknis-
ten Liiton jäsenkunnan rakennetta, mielipiteitä ja odotuksia.28 Jatkon sille 
muodosti Veikko Ruohosen tekemä Teknisten tutkimus 1976.29 Jäsenkunnan 
kasvusta huolimatta Ruohonen saattaa verrata näiden kahden tutkimuksen 
tuloksia ja hahmottaa tapahtunutta kehitystä ja muutostrendejä, sillä tutki-
musten kysymyksistä oli osa täsmälleen samoja. Tavoitteena Ruohosella on 
jäsenten sosiaalisen taustan lisäksi selvittää jäsenten käsityksiä liitosta ja sen 
toiminnasta sekä jäsenistön yleisiä ammattiyhdistyspoliittisia asenteita. Neljän-
tenä tavoitteena Ruohosella on, ajan ilmapiiriin liittyen, selvittää jäsenkunnan 
käsityksiä suomalaisesta yhteiskunnasta ja sen luonteesta sekä jäsenten omaa 

25  Haatanen ja Vähätalo 1971, 5
26  Em. 2–5
27  Em. 9
28  Kauppinen 1971
29  Ruohonen 1977
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subjektiivista yhteiskunnallista asemaa ja yhteiskunnallisia asenteita.30 Kysy-
mykset käsittelevät muun muassa työnantajan ja työntekijöiden välisiä suh-
teita, yritysdemokratiaa, taloudellisen vallan käyttäjiä, työtaistelujen käymistä, 
poliittiseen toimintaan osallistumista ja puoluekantaa. Tuloksia Ruohonen 
analysoi ottamalla huomioon muun muassa vastaajan puoluekannan, palk-
katason ja sen onko vastaaja rivijäsen vai yhdyshenkilö (nykyisin luottamus-
mies). Tuloksiin kuuluu, että jäsenkunta samastuu ensisijaisesti keskiluokkaan 
ja siinä yhtenä vastausvaihtoehtona esitettyyn alempaan keskiluokkaan.31

Nimenomaan korkeasti koulutettujen järjestäytyminen oli tutkimuksen 
kohteena ensimmäistä kertaa Ralf Heleniuksen vuonna 1975 julkaistussa tut-
kimuksessa Akademikernas fackliga organisationsberedskap. Siinä hän selvittää 
akateemisesti koulutettujen ammattijärjestäytymistä Suomessa, Ruotsissa, 
Norjassa, Tanskassa ja Islannissa. Heleniuksen kiinnostus kohdistuu organi-
soitumismalleihin ja niiden sopivuuteen akateemisille ammattijärjestöille. 
Akateemisuus jäsenkriteerinä tarkoittaa tällöin akateemista koulutusta tai sel-
laisessa ammatissa tai työtehtävässä toimimista, johon tarvitaan akateemista 
koulutusta. Helenius toteaa näin tapahtuvan järjestäytymisen olevan luok-
kasidonnaista samaan tapaan kuin työntekijöiden ja toimihenkilöiden järjes-
täytymisen.32 Hän sijoittaa palkansaajajärjestöt kolmeen tasoon. Alimpana, 
jäsenmäärältään suurimpana ovat vähiten koulutusta saaneiden ammattijär-
jestöt. Keskitasolla ovat toimihenkilöjärjestöt, joiden kokonaisjäsenmäärä on 
pienempi kuin työntekijäjärjestöjen, mutta joiden jäsenillä on enemmän kou-
lutusta ja sen mukana vastuullisempia työtehtäviä. Ylimpänä ovat jäsenmääräl-
tään vähäisimmät akateemiset järjestöt, joiden jäsenillä on muita pitempi kou-
lutus, suurempi vastuu ja korkeampi toimiasema. Helenius kuitenkin toteaa, 
että näin tapahtuva ryhmittely on yleistys, johon on poikkeuksia.33 Hän myös 
vertaa horisontaalista, siis koulutuksen tai ammatin mukaan tapahtuvaa jär-
jestäytymistä, ja vertikaalista, toimialaan perustuvaa niin sanotun teollisuus-
liittomallin mukaista järjestäytymistä. Heleniuksen johtopäätöksessä ensiksi 
mainittu on akateemisille sopivampi. Perusteluna hän esittää muun muassa 
yhteisiä intressejä ja helpompaa jäsenrekrytointia sekä koulutetuille yhteisiä 
ammatti-, työmarkkina- ja koulutuskysymyksiä.34 

30  Ruohonen 1977, 2
31  Em. 190
32  Helenius 1975, 25
33  Em. 83
34  Em. 87–95
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SAK teki 1980-luvun alussa tarkan itse keskusjärjestöä ja sen jäsenliit-
toja koskevan voimavarojen kartoituksen.35 Sen tavoitteena oli selvittää jär-
jestöllistä muutosta tilanteessa, jossa ”toimintaympäristö on nopeassa muu-
toksessa”. Näitä muutoksia olivat muun muassa teollisuustuotannon kasvun 
hidastuminen ja taloudellinen rakennemuutos, mikä ilmeni palvelujen työ-
voimaosuuden kasvuna.36 Tämän tutkimuksen aineistosta Jarmo Nieminen ja 
Jyrki Jyrkämä tekivät tutkimuksen Työläisnuoret ja ammattiyhdistysliike.37 Se on 
tutkimus SAK:n alle 30-vuotiaista jäsenistä. Työssään he pohdiskelevat käsit-
teiden nuoruus, nuori ja nuoriso merkitystä. Tutkimuksella onkin yhteyttä 
ajan nuorisotutkimukseen. Tutkijat myöntävät, että biologisen ja psyykkisen 
näkökulman mukaan tutkimuksen nuoret olisivat nuoruutensa ohittaneita tai 
sen lopussa. Niinpä he tarkastelevat nuoruutta sosiaalisena ja yhteiskunnalli-
sena ilmiökokonaisuutena. Tällä he tarkoittavat, että yhteiskunnan rakenteet 
ja arvot luovat puitteet nuorten elämälle. Toisaalta nuoret oppivat yhteiskun-
nassa olevat arvot ja käyttäytymismallit, mutta myös muuttavat niitä. Nuo-
ruus on ikäkausi, jolloin tapahtuu aikuistumisprosessi ja saavutetaan aikuisen 
yhteiskunnallinen asema.38 Tutkimuksessa mukana olevien alle 30-vuotiaiden 
ikäjakauma on sellainen, että heistä 42 % on alle 25-vuotiaita ja keski-ikä 
25 vuotta. Alle 25-vuotiaista noin 90 %:lla on peruskoulutuksena korkein-
taan keski- tai peruskoulu ja ammatillinen koulutus korkeintaan ammattikou-
lun tasoa noin 95 %:lla. Tästä voi päätellä, että heillä on ollut mahdollisuus 
hankkia myös työkokemusta useamman vuoden ajan. Ikäryhmästä 60 % asuu 
muualla kuin vanhempiensa tai sukulaistensa luona, 32 % on avio- tai avolii-
tossa ja 20 %:lla on lapsia. Nämä alle 25-vuotiaat täyttävät siis varsin monia 
aikuisen yhteiskunnallisen aseman tunnusmerkkejä.39 Niinpä herättääkin hie-
man kummastusta tutkimuksen rajaus alle 30-vuotiaisiin, kun esimerkiksi 
työvoimapoliittisissa toimenpiteissä nuorina pidetään alle 25-vuotiaita. Myös 
tässä tutkimuksessa tiedustellaan vastaajaa itseään ja hänen työtään koskevien 
taustatietojen sekä ammattiyhdistyksen toiminnan arvioinnin lisäksi vastaajan 
puoluekantaa ja luokkaa. Vastaajia myös pyydetään panemaan tärkeysjärjes-
tykseen ”suuria yhteiskunnallisia tavoitteita”, joita ovat muun muassa kehitys- 
ja teollisuusmaiden varallisuuserojen tasoittaminen, valtion ja virkakoneiston 
holhoavan otteen vähentäminen sekä sotilaallisen varustautumisen vähen-

35  Kehälinna ja Melin 1985
36  Em. 2–3
37  Nieminen ja Jyrkämä 1986
38  Em. 4–6
39  Nieminen ja Jyrkämä 1986, 27–45



24 KaiKen varaLTa

täminen. Nuorten vastaajien yhteiskunnalliset peruskäsitykset eivät suuresti 
poikkea vanhempien SAK:laisten käsityksistä. Ammattijärjestöön kuulumisen 
tärkein syy on lähes puolella nuorista työttömyysturva. Vanhemmilla tärkeim-
mäksi nousee mahdollisuus ajaa tehokkaammin palkka- ja työsuhde-etuja. 
Tutkijat puhuvat välineellisestä ay-liikkeeseen suuntautumisesta, jolloin he 
erottavat siitä yksilöllisen ja kollektiivisen puolen. Ensiksi mainitussa painot-
tuu itselle tuleva hyöty, jälkimmäisessä korostetaan ryhmän yhteisiä tavoit-
teita. 40 Myös luokkasamastumisessa nuoret poikkeavat vanhemmista. Nuoret 
katsovat heitä harvemmin kuuluvansa työväenluokkaan. He eivät kuitenkaan 
vanhempia useammin katso kuuluvansa keski- tai yläluokkaan. Kolmannes 
nuorista ei katso kuuluvansa mihinkään luokkaan.

Tulopolitiikkaa koskevan tutkimuksen alku sijoittuu sekin 1970-luvulle ja 
on siitä lähtien pysynyt kiinnostuksen kohteena. Tarkastelussa ovat erityisesti 
tulopolitiikan talouspoliittiset ja yhteiskuntaa vakauttavat vaikutukset, tulo-
politiikan vaikutukset yhteiskunnan vallanjakoon ja vallankäyttöön sekä tulo-
politiikan vaikutukset eri väestöryhmiin. Vuonna 1992 valmistunut Kauppi-
sen ja vuonna 1993 valmistunut Timo Kyntäjän väitöskirja ovat esimerkkejä 
tutkimuksessa näkyvistä linjauksista. 

Kauppinen, joka 1970-luvulta lähtien on tehnyt lukuisia työelämää ja pal-
kansaajajärjestöjä koskevia selvityksiä ja tutkimuksia, käsittelee väitöskirjas-
saan Suomen työmarkkinamallin muutos systeemiteoreettiseen viitekehykseen 
sijoitettuna 1900-luvulla tapahtunutta työmarkkinamallin kehitystä, jonka 
hän jakaa korporatismin eri vaiheisiin. Korporatismin käsitteen hän sanoo 
yrittäneensä irrottaa ideologisista rasitteista.41 Kauppisen työn keskipisteessä 
on itse järjestelmä ja sen vaikutukset. Hän tuo esille sopimustoiminnan muo-
toutumisen ja sisällöllisen kasvun koskemaan varsinaisten palkkaneuvotte-
lujen lisäksi myös sosiaali- ja työpoliittisia uudistuksia. Nämä sosiaalipaketit 
ovat olleet keino saada maltillisiin palkankorotuksiin perustuneet keskitetyt 
ratkaisut hyväksytyiksi.42 Lisäksi ne ovat olleet sisällöltään sellaisia, että niiden 
aikaansaamiseen on tarvittu palkansaajajärjestöjen yhteistyötä. Palkansaajat 
hän jakaa työntekijöihin ja toimihenkilöihin, viime mainitut järjestäytymisen 
perusteella edelleen alempiin toimihenkilöihin, teknisiin toimihenkilöihin ja 
työnjohtajiin sekä akateemisiin toimihenkilöihin.43 Työssään Kauppinen kuvaa 
myös ammattiyhdistysliikkeen muuttunutta roolia yrityksissä vuoden 1946 

40  Nieminen ja Jyrkämä 1986, 108
41  Kauppinen 1992, 284
42  Em. 138
43  Em. 81–84
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tuotantokomitealaista vuoden 1990 henkilöstörahastolakiin.44 Käsittelyssä 
on siis samoja asioita kuin aiemmin mainituissa asennetutkimuksissa, nyt on 
vain siirrytty itse järjestelmään, mikä sekin osoittaa ammattiyhdistysliikkeen 
vahvaa vakiintumista. Tutkimuksen tekoaikaan 1980- ja 1990-lukujen vaih-
teessa Euroopassa oli meneillään suuria muutoksia, joiden Kauppinen toteaa 
vaikuttavan myös taloudellisten ja poliittisten rakenteiden sekä ammatillisen 
järjestäytymisen perusteisiin.45 Suomi ei vielä tuolloin ollut EU:n jäsen eivätkä 
globalisaationkaan vaikutukset talouteen ja sitä kautta työelämään ja palkan-
saajiin olleet näkyvissä. Tulopoliittisen järjestelmän tulevaisuutta pohtiessaan 
Kauppinen päätyy toteamaan, että sitoutumisen ideologinen perusta on kor-
vautumassa sitoutumisella rahan kautta.46

Timo Kyntäjä yliopistotutkijana tarkastelee väitöskirjassaan Tulopolitiikka 
Suomessa samaa aihepiiriä kuin Kauppinenkin, mutta ottaa tutkimuksensa 
kohteeksi tulopolitiikkaan sisältyvän vallankäytön. Hänelle tulopolitiikka 
merkitsee työväenliikkeen luokkapohjaisen organisoitumisen tunnustamista. 
Tulopolitiikan perustana on korporatismin mahdollistava pluralistinen yhteis-
kuntakäsitys, jonka mukaan yhteiskunta organisoituu eturyhmiksi monin 
päällekkäisin tavoin, jolloin luokkapohjaiset organisaatiot ovat organisaatioita 
muiden joukossa. Tulopolitiikan taustalta Kyntäjä löytää myös ristiriitojen 
sääntelyn teorian. Sen mukaan moniarvoinen yhteiskunta edellyttää erilais-
ten etujen ja niiden pohjalta muodostuneiden eturyhmien tunnustamista sekä 
niiden välisten ristiriitojen ratkomista sääntelyn keinoin. Tulopolitiikassa olisi 
hänen mukaansa kyse tällaisesta ristiriitojen institutionalisoimisesta, kun rat-
kaisuissa eturyhmien asemaa virallistetaan, vastuuta määritellään ja vapaaeh-
toisuuteen perustuvasta neuvottelumenettelystä kehitetään yleisesti hyväksytty 
poliittinen instituutio.47 Kyntäjä kuvaa tulopolitiikkaa solmukohdaksi, jossa 
erilaiset intressit ja tavoitteet, sosiaaliset voimat ja yhteiskunnalliset prosessit 
kohtaavat ja saavat konkreettiset ilmauksensa. Palkansaajajärjestöjen institu-
tionalisoituminen selittyy hänen mukaansa suurelta osin juuri tulopolitiikan 
tarpeilla.48 Kyntäjän mielestä on olemassa suomalainen tapa tiedostaa maail-
maa ja sen ongelmia ja että tältä pohjalta lähtevä tapa tehdä tulopolitiikkaa – ja 
ehkä politiikkaa laajemminkin – ei oikeastaan ratkaise ongelmia, vaan tuottaa 
ne aina uudelleen”.49 Kyntäjä kieltää ottavansa kantaa siihen, mikä on ”oikeaa” 

44  Kauppinen 1992, 223–231
45  Em. 294
46  Kauppinen, 1992, 284
47  Kyntäjä 1993, 23–24
48  Em. 216–217
49  Em. 5
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ja mikä ”väärää” politiikkaa. Hänestä on kiinnostavaa, että ratkaisujen taus-
talla olevasta maailmankuvasta on tulopolitiikan sopijoiden kesken konsensus 
ja että se näin määrittelee ratkaisujen rajat.50 Tavoitteista lähtevän määrittelyn 
asemesta tulopolitiikassa pitäisi Kyntäjän mielestä kiinnittää huomiota niihin 
todellisuuden tulkintoihin, joita julkilausutut tavoitteet ilmentävät.51 Talou-
den ja politiikan institutionaaliset peruspiirteet, joina hän mainitsee muun 
muassa julkisen sektorin laajuuden, yksipuolisen ja alhaisen jalostusasteen 
viennin, pääomavaltaisen tuotannon ja maatalouden erityisaseman, muodos-
tavat privilegioiden verkoston, joka määrää politiikan toimijoiden ajattelun ja 
vaihtoehtojen rajat. Tuloksena on sosiaalisen status quon säilyttäminen muut-
tuvassa yhteiskunnassa. Konsensus ja sen synnyttämät osapuolten privilegi-
oille pohjautuvat ratkaisut esitetään ulkoisina välttämättömyyksinä, joille ei 
ole vaihtoehtoja. Jos vaihtoehtoja on, niiden sanotaan olevan huonoja. Kyn-
täjän mukaan tämä välttämättömyyspuhe kuvastaa institutionaaliseen järjes-
telmään organisoitua eri osapuolten vallan ja vastuun puutetta. Järjestelmä 
sinänsä omaa valtaa ylläpitää sosiaalista status quota ja talouden pohjalla olevaa 
privilegioiden verkostoa.52 

Vuonna 1991 ilmestyi Työelämä 2000 tutkimusohjelmaan kuuluva Timo 
Kauppisen ja Virpi Köykän tutkimus Palkansaajien järjestäytyminen 1989, 
johon aloitteen antoi OECD. Tutkimus on kyseisen ajankohdan poikkileik-
kaustutkimus. Mielenkiintoiseksi sen tekee seikka, että 1980-luvulla meillä 
järjestäytymisaste nousi edelleen, vaikka se useimmissa muissa OECD-maissa 
oli ollut laskusuunnassa runsaan vuosikymmenen ajan.53 Lisäksi tutkimus kar-
toittaa tilannetta juuri ennen taloudellista lamaa ja antaa näin vertailutietoa, 
kun selvitetään laman vaikutuksia palkansaajien järjestäytymiseen. Aineisto 
tutkimukseen kerättiin lähettämällä kyselylomake keskusjärjestöihin kuulu-
ville ammattiliitoille. Lisäksi kyselyyn vastasi kolme keskusjärjestöihin kuulu-
matonta ammattiliittoa. Loppupäätelmissään Kauppinen ja Köykkä esittävät, 
että tutkimuksen tekoaikaan palkansaajien järjestäytymisaste oli Suomessa 
86,7 % ja että tätä korkeampi järjestäytymisaste 92 % on ollut vain Ruotsissa 
vuonna 1985. Läntisten teollisuusmaiden alhaisin järjestäytymisaste 17 % oli 
taas Yhdysvalloissa. Suomen järjestäytymisaste kuitenkin ”liioittelee”, sillä ovat 
mukana liittojen erityisjäsenryhmät kuten eläkeläiset, opiskelijat, vapaajäsenet 
ja lepäävät jäsenet eli työttömät. Edunvalvonnan piirissä olevien järjestäyty-

50  Kyntäjä 1993, 179–180
51  Em. 15–16
52  Em. 261–264
53  Kauppinen ja Köykkä 1989
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misaste on tutkimuksen mukaan 71.8 %. Erityisryhmiin kuuluvia jäseniä oli 
erityisen runsaasti AKAVAssa 28,6 %.54 Heistä suurin osa on opiskelijoita.

Sosiologinen tutkimusote on tullut näkyvästi esiin 1990-luvun alusta läh-
tien erityisesti Jyväskylän yliopiston tutkimuksissa. Kiinnostuksen heräämi-
seen ovat todennäköisesti vaikuttaneet tuona aikana yhteiskuntatieteilijöiden 
analysoinnin kohteekseen ottamat voimakkaat yhteiskunnalliset muutokset, 
jotka katsottiin merkiksi modernin ajan päättymisestä ja siirtymisestä johon-
kin uuteen. Vuonna 1991 Esa Konttinen julkaisi tutkimuksensa yhteiskunnan 
murrosten vaikutuksista professioihin.55 Tarkastelun kohteena on tosin yhteis-
kunnan muuttuminen traditionaalisesta moderniin, ajanjakso 1600-luvulta 
1900-luvun alkuun. Tutkimuksessaan hän yhdistää luokkanäkökulmaa ja val-
tion ja kansalaisyhteiskunnan näkökulmaa tukeutumalla Bourdieun käsitteis-
töön. 

Tutkijat ottivat kohteekseen myös havaittujen muutosten vaikutuksen teol-
listumisen aikana toimintamuotonsa vakiinnuttaneeseen ammattiyhdistysliik-
keeseen, joka 1990-luvulle siirryttäessä oli muodostunut yhdeksi hyvinvoin-
tivaltion instituutioista tehtävänään huolehtia palkansaajien eduista. Työni 
kannalta oleellista on ollut jäsenen ja järjestön välisen suhteen muodostumista 
käsittelevä järjestötutkimuksen käynnistyminen. Erityisen hyödyllinen on 
ollut teorian käsittelynsä perusteella teos Ay-liikkeen vaikeat valinnat.56 Siinä 
esitetään teoreettinen viitekehys Jyväskylän yliopistossa suoritetuille tutki-
muksille, joiden aineisto on koottu yhdessä eri keskusjärjestöjen kanssa.57 Tut-
kimukset ovat eräänlaista jatkoa 1950-luvulla virinneelle yhteistyölle. Useassa 
näistä tutkimuksista tekijöinä ovat olleet Pekka Jokivuori ja Kimmo Kevätsalo, 
joka on työskennellyt SAK:n piirissä ja tutkinut laajalti nimenomaan SAK:
laista järjestökenttää. Viime vuosina kumpikin on kohdistanut tutkimuksensa 
työorganisaation ja ammattijärjestön välisiin suhteisiin.58 

Oma alueensa ammattijärjestötutkimuksessa on järjestöjen itsensä toteut-
tama tutkimus, jonka tavoitteena on saada järjestön kehittämisessä tarvittavaa 
tietoa. Mukana on kulkenut asennetutkimusperinne, joka mielipidetutkimuk-
seksi muuttuneena selvittää kulloinkin ajankohtaisia työelämän kysymyksiä. 
Aktiivisin järjestötutkimusten toteuttajana alueella on ollut SAK jäsenliittoi-
neen. Erityisesti keskusjärjestöjen tasolla suoritettujen tutkimusten määrässä 

54  Kauppinen ja Köykkä 1989, 60–61
55  Konttinen 1991
56  Ilmonen ja Kevätsalo 1995
57  Jokivuori ym. 1996, Jokivuori 1997
58  Kevätsalo 1999, Jokivuori 2002
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se poikkeaa muista keskusjärjestöistä. Järjestötutkimuksen I bibliografian 
mukaan SAK:n tutkimuksia oli vuoteen 1993 mennessä jo lähes 50, STTK:
n ja TVK:n alle kymmenen ja AKAVAn vain kaksi.59 Näitä järjestötutki-
muksia tavallisempia ovat järjestöjen vuosittain toistuvat työmarkkinatutki-
mukset, joiden avulla ne seuraavat muun muassa jäsenkuntansa palkkatason 
kehittymistä ja työoloissa tapahtuvia muutoksia. Niiden lisäksi järjestöt teke-
vät erilaisia ensisijaisesti sisäiseen käyttöön tarkoitettuja selvityksiä. Palkan-
saajakeskusjärjestöjen yhteistyöhön kuuluu, että ne teettävät yhteishankkeina 
työmarkkinailmastoa koskevia selvityksiä. Ne auttavat järjestöjä arvioimaan 
asemaansa yhteiskunnassa ja myös suhteessa toisiinsa. Suomalaisesta ammat-
tijärjestötoiminnasta muodostuvaa kuvaa täydentävät eri ammattijärjestöjen 
historiikit, jotka valaisevat tapahtunutta kukin omalta näkökannaltaan. Työs-
säni olen hyödyntänyt erityisesti Jukka Muiluvuoren (ent. Vuori) kirjoittamaa 
kahta AKAVAn historiikkia.60 

Ammattijärjestöt ovat selvittäneet omissa tutkimuksissaan myös myöhäis-
modernin vaikutuksia. Liikealan ammattiliiton vuoden 1995 jäsentutkimus 
on nimeltään Yhdessä ja yhteisesti vai erillään ja yksilöllisesti.61 Siinä kiinnostuk-
sen kohteena on erityisesti jäsenten ja liiton muodollisen organisaation väliset 
suhteet. Tutkimuksen tuloksiin kuuluu, että pitkään jäsenenä olleet suuntau-
tuvat poliittisesti vasemmalle ja ”tukevat siis periaatteessa vasemmistolle aiem-
min tunnusomaista kollektiivisuutta”. Uudet jäsenet ovat koulutetumpia ja 
nuorempia. Heissä on vastaavasti porvarillisten puolueiden kannattajia ja sel-
laisia, jotka jättävät puoluekantansa ilmaisematta. Ilmonen esittää, että nämä 
uusien jäsenten erityispiirteet tulisi ottaa huomioon, sillä heihin eivät päde 
”vanhan kaavan mukaisen ay-liikkeen ajatusmallit, velvoitemoraali ja vahva 
kollektiivisuus”. Syynä tähän olisi yksilöllisyys.62 Ilmonen jakaa jäsenyyden 
syiden perusteella normijäsenyyteen ja turvajäsenyyteen. Näin tulee selvästi 
esille koulutustason ja iän yhteys turvajäsenyyteen. Uudet jäsenet eivät ole 
omaksuneet mekaaniseen solidaarisuuteen kuuluvaa ulkoista velvoitemoraalia. 
Jäsenpalveluista tärkeimmiksi nousevat työttömyyskassapalvelut ja neuvonta- 
ja asiantuntijapalvelut. Vastaajien mielestä liiton tulisi olla poliittisesti sitoutu-
maton ja riippumaton. Johtopäätöksenä on, että kokemukseen ja käsitykseen 
liitosta vaikuttaa vastaajan puoluekanta. Vasemmistolaiset (ja samalla vähem-

59  Puro 1993
60  Muiluvuori 2000, Vuori 1990 
61  Ilmonen 1995
62  Em. 40
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män koulutetut) suhtautuvat myönteisemmin kuin porvaristoa sympatoivat 
(ja samalla koulutetummat).63 

Nuoret nousivat suomalaisessa ammattijärjestötutkimuksessa erityisen 
kiinnostuksen kohteeksi vuosituhannen vaihteessa. Ulkomaisista ammattijär-
jestöistä saadut viestit ja tutkimustulokset olivat jo aiemmin kertoneet nuor-
ten vähenevästä kiinnostuksesta ammattijärjestöjäsenyyteen.64 Vähitellen se on 
alkanut näkyä jäsenistön ikärakenteen muutoksina myös meillä. Useimmiten 
nuorten järjestäytymistä on selvitetty erottamalla heidät omaksi ryhmäkseen 
järjestöjen jäsentutkimuksissa. Monet näistä tutkimuksista on tarkoitettu vain 
ay-liikkeen tai kyseisen järjestön sisäiseen käyttöön. Tällaisia tutkimuksia ovat 
Tero Mamian tekemä SAK:n nuoria koskeva Nuori työntekijä ja ay-liike ja 
Tehyn järjestötutkimus 2004. Kunta-alan ammattiliitto KTV:n tutkimus Tur-
vaa vai turhaa on sitä vastoin tarkoitettu laajempaan jakeluun.65 

Myöhäismoderniin siirryttäessä on tullut entistäkin tärkeämmäksi kiinnit-
tää ammattijärjestötutkimuksessa huomiota myös korkeasti koulutettuihin. 
Heidän määränsä on nopeassa nousussa, kun opiskelijamääriään lisänneiden 
yliopistojen rinnalle on kehitetty vielä ammattikorkeakoulujärjestelmä. Toi-
saalta automaation ja tietotekniikan vaikutuksesta työelämässä on tapahtu-
nut muutoksia, jotka asettavat työntekijöille uudenlaisia osaamisvaatimuksia 
samalla kun ne murtavat vanhaa moniportaista työn organisointia. Näihin 
seikkoihin kiinnittää huomiota myös Scott Lash.66 Tuloksena on, ettei koulu-
tus sinällään takaa sijoittumista työelämään eikä varsinkaan itsestään selvästi 
sille tehtävätasolle, mille edellinen korkeasti koulutettujen sukupolvi on pai-
kantunut. Nimenomaan korkeasti koulutettuja koskeva varsinainen ammat-
tijärjestötutkimus, jossa kiinnitettäisiin huomiota myös koulutuksen tuoman 
identiteetin mahdollisiin vaikutuksiin, on jäänyt tutkimusaiheita valittaessa 
syrjään. 

Yhteenvetona voin todeta koulutettujen järjestäytymiseen liittyvän aikai-
semman tutkimuksen olevan vähäistä. Teollisuustyöstä ja siellä vallitsevasta 
työnjaon hierarkiasta juontuvaan tarkasteluun ei aina ole voinut luontevasti 
sijoittaa korkeasti koulutettuja, joten heidät on rajattu tutkimuksen ulkopuo-
lelle tai pidetty eräänlaisena marginaaliryhmänä. Ulkomaisen, nimenomaan 
korkeasti koulutettuja koskevan ammattijärjestötutkimuksen puutetta selittää 
se, että akateemisesti koulutettujen korkea järjestäytymisaste on ensisijaisesti 

63  Ilmonen 1995, 86
64  Esim. Le Queux 2000 
65  Kaunismaa 2002
66  Lash 1995, 165–179
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pohjoismainen ilmiö.67 Läheisin yhteys työlläni on edellä mainittuihin sosio-
logista näkökulmaa käyttäviin uudempiin tutkimuksiin. Valitsemani lähesty-
mistapa on kuitenkin toinen aivan kuten kohderyhmän rajauskin. 

67  Helenius 1975, 20–21
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2 KoLLeKTiivinen LiiKe ja jäSenSuhde muuToKSeSSa

Työssäni selvitän vastavalmistuneiden koulutettujen ammattijärjestöjäsenyy-
teensä kohdistamia odotuksia. Kreikkalaiset tekivät jaon: yksityinen, oikos ja 
julkinen, ecclesia elämänalue. Niiden väliin sijoittui alue agora, jossa yksityinen 
ja julkinen kohtaavat.1 Agora on yhdistelmä molemmista; se ei ole täysin julki-
nen muttei myöskään yksityinen. Zygmunt Bauman määrittelee demokratian 
käytännöksi, jossa yksityiset ongelmat käännetään yleisiksi kysymyksiksi ja 
julkinen/yleinen hyvinvointi muutetaan yksityisiksi projekteiksi ja tehtäviksi.2 
Sen mukaan agora on siis demokratian aluetta. Yksi agoran merkityksistä on 
kauppatori.3 Tälle kauppatorille sijoittuvat myös ammattijärjestöt, jotka ovat 
yksi merkittävistä politiikan, talouden ja kulttuurin kohtauspisteistä. Näin eri-
tyisesti Suomessa ja muissa Pohjoismaissa, joissa järjestäytymisaste on maail-
man korkeimpia.4 

Työmarkkinoiden osapuolena ammattijärjestöt osallistuvat myös Bauma-
nin mainitsemaan ’käännöstyöhön’. Työni selvittää osaltaan tämän yksityi-
nen–julkinen-käännöstyön merkitystä ja onnistumista nyky-yhteiskunnassa. 
Lähtökohtanani on olettamus, että ajassamme on tekijöitä, jotka voivat vai-
kuttaa jäsensuhteen muodostumiseen ja sen sisältöön aikaisemmasta poikkea-
valla tavalla.

1  Bauman 2000, 87
2  Bauman 2002, 241
3  Suuri Suomalainen Tietosanakirja 1988, 18
4  Suomen tilastollisen vuosikirjan 2002 mukaan ammattijärjestöissä oli runsaat 2,17 mil-
joonaa jäsentä. Luku sisältää myös työelämän ulkopuolella olevat kuten eläkkeellä olevat ja 
opiskelijajäsenet. 
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Taulukko 1. järjestäytymisaste ammattijärjestöön vuosina 1961–20005

maa 1961/19706 1971/1980 1981/1990 1991/2000 maksimi vuosi
 % % % % %

Tanska 61.3 69.1 76.8 76.6 79.5  1994
Suomi 40 64.5 70.2 77.2 79.6 1995
ruotsi 66.4 73.4 81.5 85.9 88.6 1998
itävalta 58.3 52.7 50.4 40.6 60 1960
ranska 20.1 21 13.8 10.5 22.2 1969
Saksa 32.9 34.1 33.9 29.1 35.9 1991
italia 28 46.9 43 38.7 50.5 1976
japani 34.1 32.5 27.5 23.3 34.8 1964
Yhdistynyt kuningaskunta 40.9 47.6 40.8 32.5 50.1 1979
Yhdysvallat 26.9 22.9 18.2 14.8 29.4 1960

2.1 muutoksia toimintaympäristössä 

Meneillään olevat laajavaikutteiset yhteiskunnalliset muutokset ovat herät-
täneet yhteiskuntatieteilijät pohtimaan muutosten todellista sisältöä ja mah-
dollisia vaikutuksia. Pohdinnoissaan he ovat päätyneet nimeämään aikamme 
uudella tavalla. He puhuvat postmodernista, jälkimodernista, jälkitraditionaa-
lisesta, kypsästä modernista, uudenlaisesta modernista ja toisesta modernista. 
Käytössä ovat myös sellaiset ilmaukset kuin tietoyhteiskunta, jälkiteollinen 
yhteiskunta ja ohjelmoitu yhteiskunta.7 Tämä nimeämisen kirjavuus ilmentää 
hyvin muutosten moniulotteisuutta, josta tutkijat ovat nostaneet yleiseen kes-
kusteluun erilaisia tekijöitä ja muutostrendejä. Itse puhun työssäni myöhäis-
modernista, joka on vakiintumassa yleisempäänkin kielenkäyttöön.

Aikamme nimeämisen kirjavuuteen vaikuttaa muutosten moniulotteisuu-
den lisäksi ajallisesta läheisyydestä johtuva vaikeus hahmottaa niiden ydintä. 
Niinpä esimerkiksi Alberto Melucci suhtautuu epäillen tähän post- ja jälki-

5  Böckerman ja Uusitalo, 2005, 30. Alkuperäislähteenä on mainittu Lesch, H (2004). ’Trade 
union density in international comparison’. CESifo Forum, 4/2004: 12–18.
6  Kyseessä on työssä olevat ammattijärjestön jäsenet prosenttina palkansaajista kymmenen 
vuoden keskiarvoina.
7  Esimerkiksi Bauman 1996, Lyon 1999, Lyotard 1985, Ilmonen 1998, Inglehart 1997, 
Giddens 1995, Beck 1995, Castells 1997, 2000,2002, Touraine 1995
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nimittelyyn. Hän sanoo mieluummin puhuvansa kompleksisesta yhteiskun-
nasta. Siihen kuuluu joukko erikoistuneita sosiaalisia järjestelmiä, mikä on 
omiaan lisäämään kompleksisuutta ja refleksiivisyyttä. Meluccin kompleksi-
nen yhteiskunta on myös tietoyhteiskunta, jonka sosiaalinen järjestelmä on 
täynnä konflikteja. Seurauksena on yhteiskunnan dynaamisuus.8 Martti Sii-
siäinen vuorostaan puhuu mutaatioyhteiskunnasta pohtiessaan yhdistysten ja 
järjestöjen toimintakentissä tapahtuneita muutoksia.9 

Puhuessaan refleksiivisestä modernisaatiosta, jolla nimellä Lash kutsuu 
myöhäismodernia, hän jakaa yhteiskunnallisen muutoksen kolmeen vai-
heeseen. Traditionaalisessa yhteiskunnassa vallitsevat yhteisölliset rakenteet. 
(Yksinkertaisessa) modernisaatiossa niiden tilalle ovat tulleet yhteiskunnalliset 
rakenteet kuten valtiobyrokratia, hyvinvointivaltio ja ammattiliitot. Reflek-
siivisessä modernisaatiossa yksilöllistyminen on vapauttanut yksilöt sellaisista 
kollektiivisista ja abstrakteistakin rakenteista kuin luokka, kansakunta ja ydin-
perhe. Yksinkertaisessa modernisaatiossa vallitsee byrokraattinen hyvinvoin-
tivaltio, refleksiivinen modernisaatio lähtee asiakaskeskeisestä yhteistyöstä. 
Tiivistäen Lashin mukaan yksinkertainen modernisaatio on alistamista, ref-
leksiivinen modernisaatio johtaa sitä vastoin subjektien omien voimavarojen 
kasvuun.10 

Nimityksestä riippumatta kaikille tulkinnoille on yhteistä havaitun muu-
toksen vaikuttavuus, joka ulottuu yhteiskunnan toimijoihin ja toimintata-
poihin yksilötasolta aina globaalisuuteen saakka. Sitä vastoin käsitykset siitä, 
millaisia nämä vaikutukset ja muutoksen pysyviksi luonnehdittavat seurauk-
set ovat, vaihtelevat tutkijoiden teoreettisten painotusten mukaan. Bauman 
tiivistää muutosten vaikutuksen sanaan ”turvattomuus”, jolla hän tarkoittaa 
paitsi turvattomuuden määrällistä lisääntymistä myös turvattomuuden laadun 
muutosta.11 Hänen mukaansa nykyinen turvattomuus poikkeaa aikaisem-
masta. Ennen oli mahdollista vastustaa turvattomuuden aiheuttajia toimimalla 
yhdessä, sopimalla yhteisistä menettelytavoista tai ainakin puhua yhdessä asi-
asta. Ennen turvattomuus loi kollektiivisuutta. Nykyinen turvattomuus on taas 
yksilöllistävä voima, joka erottaa yhdistämisen asemesta. Solidaarisuus ei enää 
toimi, kun uhkaa ei voida paikantaa eikä tiedetä, mikä ryhmä milloinkin edus-
taa ’yleistä etua’. Kun nykyisyyttä ei voi käsittää, ei myöskään tulevaisuutta voi 

8  Melucci 1992, 2–23
9  Siisiäinen, 2003, 75–78
10  Lash 1995, 157–161
11  Bauman 2002
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suunnitella. Näin ollen kiinnostus politiikkaan ja kollektiiviseen toimintaan 
hiipuu.12 

2.2  intressi ja kollektiivinen toiminta

Maininta yhteistoimin tapahtuvasta turvattomuuden torjunnasta johdat-
taa yhteen kollektiivisen toiminnan tutkimuksen peruskäsitteisiin intressiin. 
Martti Siisiäisen esittämän yleismääritelmän mukaan intressi ”kuvaa ’välissä 
olemista’, subjektin (ja tämän rakenteellisten edellytysten) ja käytäntöjen väli-
tystä ja toiminnan suuntautuneisuutta”.13 Sen avulla selitetään yksilön ja yhteis-
kunnan välisiä suhteita sekä ryhmätasoisia yhteenliittymiä. Intressille annettu 
merkitys erottaa ja yhdistää yhteiskuntateorioita, mutta toimii myös siltana 
siirryttäessä abstraktilta ylätasolta, kuten luokka tai intressiasema, konkreet-
tisten yhteiskunnallisten toimijoiden tutkimiseen.14 Näin moneen tehtävään 
taivuttamisesta on seurannut, että intressin tarkempi määrittely on muuttunut 
ajan myötä ja vaihtelee eri teoriasuuntauksissa, jotka kohdistavat huomionsa 
erityisesti yksilöllisten ja valtiossa konkretisoituvien yhteiskunnan intressien 
väliseen suhteeseen sekä intressien rationaalisuuteen ensisijaisesti taloudelli-
sista näkökohdista arvioituna. 

2.2.1	 Yksilölliset	ja	kollektiiviset	intressit	

Yksilöllisten ja kollektiivisten intressien vastakkaisuuden Adam Smith ratkaisi 
päättelemällä, että antamalla etusija omia intressejään toteuttaville toimijoille 
saadaan tulokseksi yleinen hyvinvointi, sillä nämä toimijat ottavat vastavuoroi-
sesti huomioon toisten toimijoiden intressit. Tähän Smithin ajatteluun perus-
tuu Weberin käsitys intressistä. Siinä itse yhteiskunta on rationaalinen. Yksilöt 
tavoittelevat taloudellisia päämääriään pitäen toisten toimintaa vain ehtona 
omien päämääriensä saavuttamiselle. Toimijoiden intressit määrittyvät mark-
kinoilla asetetuista päämääristä. Lisäksi niihin vaikuttavat toimijoiden asema 
markkinoilla, josta muodostuu heidän intressiasemansa. Intressitoiminnan 
vakaus perustuu toimijoiden vastuullisuuteen, ei instituutioiden ohjaukseen. 
Etujärjestöt ja yhdistykset ovat jäsenten intressien ja poliittisen järjestelmän 

12  Bauman 2002, 35–40 
13  Siisiäinen 1986, 2
14  Siisiäinen 1986, 67
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välityksen orgaaneja.15 Myöhemmin ajatusta on kehitelty siten, että intressio-
rientoituneessa toiminnassa keskeisenä on vastuuta kantava yksilö, joka ilman 
institutionaalisia takuita noudattaa legitiimeiksi oletettuja egoistisia intresse-
jään. Tuloksena on intressin kapea-alainen määrittely, jossa intressi rajoittuu 
taloudellisen edun tavoitteluun ja ymmärretään laskelmoiden suuntautuneeksi 
markkinaorientoituneeksi toiminnaksi.16 

Toisenlaisen ratkaisun yksilöllisen ja yleisen intressin ristiriitaan tarjoaa 
Marxin dialektiikka. Hän esittää, että yksilölliset intressit ovat näennäisiä, sillä 
ne ovat aina tietyt yhteiskunnalliset edellytykset omaavia intressejä ja tässä 
mielessä niiden yksilöllisyys on illusorista.17 Dialektista, subjektiivisesti ja 
objektiivisesti painottunutta intressikäsitystä edustaa myös Anthony Giddens. 
Hän esittää, ettei ihmisillä ei ole kollektiivisia intressejä, mutta heillä on kui-
tenkin yhteisiä samasta yhteiskunnallisesta asemasta johtuvia intressejä. Kun 
he kuuluvat tiettyihin ryhmiin ja luokkiin heille muodostuu yhteisiä toimin-
tavalmiuksia ja vaihtoehtoja tietyissä yhteiskunnallisissa tilanteissa.18 

Intressien muodostumisesta Pierre Bourdieulla on oma näkemyksensä, 
jonka mukaan siihen ovat osallisena vallitsevat objektiiviset rakenteet sekä 
yksilöiden välinen vuorovaikutus, interaktio. Objektiiviset rakenteet tuottavat 
toimintataipumukset, ne vaikuttavat vuorovaikutuksen muotoon ja yksilöiden 
suhteelliseen asemaan tässä vuorovaikutuksessa ja näin ollen myös yksilölli-
siin intresseihin. Luokka-aseman tai ryhmäjäsenyyden tunnistaminen ilmenee 
yhteisinä intresseinä.19 Intressi on Bourdieulle pelkistetyimmillään ”riittävä 
syy”, toisin sanoen syy tai tarkoitus, jonka avulla voi selittää tai ymmärtää, 
miksi jokin käytäntö tai instituutio on (sen sijaan, ettei sitä ole) ja, miksi se on 
juuri sellainen kuin on eikä toisenlainen.20 Intressin puuttuminen tarkoittaa, 
ettei kyseiseen asiaan ole pyydettä. Asia on arvoton, yhdentekevä. Hän pitää 
intressiä historiallisena konstruktiona, jonka voi oppia tuntemaan vain histo-
riallisen analyysin avulla ja empiirisen havainnoinnin kautta. 

Teorioita kehittäessään Bourdieu on ryhtynyt korvaamaan intressin illusion 
käsitteellä, koska ”puhun aina erityisistä intresseistä eli historiallisesti rajat-
tujen kenttien toiminnan edellytyksistä ja tuotteista”.21 Niin Marx, Giddens 
kuin Bourdieukin käyttävät intressiä sen laaja-alaisessa merkityksessä, joka 

15  Siisiäinen 1986, 73
16  Siisiäinen 1992, 32–33
17  Siisiäinen 1986, 71
18  Giddens 1982, 157–167
19  Bourdieu 1985, 78–81
20  Em. 50
21  Bourdieu ja Wacquant 1995, 144–145
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sulkee sisäänsä myös ei-taloudellisen alueen intressiorientoituneen toiminnan. 
Koska toiminnan kohde ei ole ratkaiseva, voidaan intressin alue ulottaa kos-
kemaan talouden lisäksi myös muita kansalaisyhteiskunnan osa-alueita kuten 
vapaa-aika, kulttuuri, ideologia.22 

Intressi on peruskäsitteitä, kun selvitetään kollektiivisen toiminnan muo-
toutumista, sen suuntautumista ja sen tekemiä strategisia valintoja. Intressejä 
ei ole ilman tarpeita, mutta intressit ovat enemmän kuin tarpeet. Intressiin 
kuuluvat tarpeita toteuttavan toiminnan suunta, yhteiskunnallinen sisältö, 
toiminnan tavat, strategiat ja preferenssit. Intressistä voidaan johtaa toinen 
kollektiivisen toiminnan muodostumista selvittävä käsite. Weber puhuu int-
ressiasemasta, joka muodostuu yksilön tai ryhmän suhteesta niihin kriteerei-
hin, joilla he rajoittavat markkinoilla tapahtuvaan kilpailuun osallistuvien 
määrään.23 Marxin luokka-asema perustuu taas yhteiskunnan rakenteellisiin 
ehtoihin.24 Kummallakin yksilön asema määräytyy kuitenkin ”ulkoapäin”, 
edellisellä määrääjänä on asema markkinoilla, jälkimmäisellä asema tuotan-
tosuhteissa. Yksilön kannalta tarkasteltuna tämä merkitsee, että hänen pitää 
tullakseen toimijaksi tiedostaa näin määritetty asemansa ja identifioitua mui-
hin samassa asemassa oleviin sekä organisoitua heidän kanssaan ainakin jon-
kin asteisesti. Tässä yhteydessä identifikaation voikin tulkinta tapahtumaksi, 
jossa intressi yhdistää objektiivisen maailman rakenteet ja niiden subjektiivi-
sen kokemisen. Ryhmään identifioitumista voi kuvata Bourdieuta soveltaen 
intressin näkyväksi tekemiseksi. Aseman tiedostaminen, identifioituminen voi 
toki jäädä tapahtumatta. Objektiivisen maailman rakenteiden subjektiivinen 
kokeminen tekee myös mahdolliseksi erilaiset tulkinnat ”oikeasta” asemasta. 

2.3  Kollektiivisen toiminnan teorioita

Kun kollektiivista toimintaa tarkastellaan intresseistä lähtien, niin muodos-
tetut teoriat voidaan karkeasti jakaa sen mukaan, onko niissä painopiste toi-
mijoiden (objektiivisessa) intressiasemassa vai (subjektiivisessa) intressitiedos-
tuksessa. Teoriat voidaan ryhmitellä myös sen perusteella, otetaanko niissä 
huomioon intressiasema/rakenne ja intressitietoisuus/vuorovaikutus vai aino-
astaan toinen niistä.25 

22  Bourdieu ja Wacquant 1995, 33
23  Siisiäinen 1986, 72
24  Blom 1992, 20
25  Siisiäinen 1992, 33–34
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2.3.1	 Olsonin	rationaalinen	toimija

Taloustieteilijä Mancur Olsonin ajatuksissa on taloudellista etuaan tavoitte-
leva yksilö, kun hän esittää oman näkökulmansa kollektiiviseen toimintaan 
ja kritisoi samalla traditionaalisiksi kutsumiaan organisaatioteorioita. Olson 
soveltaa markkinoinnin ja kustannuslaskennan ajatusmalleja organisaatioihin 
tavalla, jossa päähuomio on organisaation jäsenyydestä aiheutuvissa kuluissa ja 
siitä saatavassa hyödyssä sekä näiden suhteen optimoinnissa. Olsonin väitteitä 
on, että rationaaliset omasta edustaan kiinnostuneet ihmiset toimivat vain tie-
tyin edellytyksin ryhmän edun hyväksi. Jäsenet ovat mukana ryhmässä edis-
tääkseen vain omaa etuaan eivätkä he liity ryhmään, jos tämä omasta edusta 
huolehtiminen onnistuu paremmin ryhmän ulkopuolella. Olson erottaa siis 
ryhmän intressin ja yksittäisen jäsenen intressin Tämän väitteensä ulkopuo-
lelle hän jättää kuitenkin uskonnolliset ja hyväntekeväisyysjärjestöt. 26 

Analysoidessaan yksittäisten jäsenten toimintaa Olson toteaa ryhmän koon 
vaikuttavan siihen. Pienessä ryhmässä yksittäisen jäsenen ponnistelut yhteisen 
edun eteen ovat mahdollista, koska hän voi arvioida hyötyvänsä tästä yhteisestä 
hyvästä enemmän kuin mitä hänelle on aiheutunut kuluja sen hankkimisesta.27 
Muissa ryhmissä tarvitaan pakotteita tai erityiskannustimia, kiihokkeita, jotta 
jäsenet toimisivat kollektiivisen edun saavuttamiseksi. Se, voiko ryhmä toi-
mia ilman pakotteita tai ulkopuolisia kannustimia riippuu siitä, huomaavatko 
muut ryhmän jäsenet, ketkä toimivat tai ovat toimimatta kyseisen hyödyn saa-
vuttamiseksi. Olsonin väitteisiin kuuluu myös, että pienillä ryhmillä on pyr-
kimys hyötyä suurten kustannuksella. Niiden yhteisen edun saavuttamiseen 
sijoittama panos on pienempi kuin se hyöty, minkä tämän edun mahdollinen 
saavuttaminen antaa heille.28 

Jäsenten yhteinen intressi saavuttaa kollektiivinen hyöty ei Olsonin mukaan 
merkitse yhteistä intressiä osallistua sen hankkimiskustannuksiin. Hän puhuu 
järjestäytymiseen liittyvästä kahdenlaisesta kollektiivisista hyödystä. Kollektii-
viset hyödykkeet ovat sellaisia, ettei yhdelle tuleva hyöty vähene, vaikka edun 
saajien määrä nousisikin. Selektiiviset kiihokkeet ovat taas yhteydessä toimin-
taan osallistumisesta koituvaan hyötyyn. Ne voivat joko kannustaa osallistu-
maan tai vähentää kiinnostusta. Yksilö ratkaisee osallistumisensa rationaalisesti 

26  Olson 1971, 5–26
27  Olson ei tarkemmin määrittele pienen ryhmän kokoa. Teorian kehittelystä voi päätellä 
hänen tarkoittavan sillä ryhmää, jossa jäsenet tuntevat toisensa tai ainakin tietävät, keitä siihen 
kuuluu.
28  Em. 35–45
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selektiivisten kiihokkeiden perusteella pitäen mielessään näiden kiihokkeiden 
arvon suhteessa hankintakustannuksiin.29 Ammattijärjestöt voivat toimia 
kummallakin tavalla. Ne voivat tavoitella suuria jäsenmääriä ja korkeita järjes-
täytymisprosentteja, mutta ne voivat myös pyrkiä rajoittamaan edustamansa 
alan työntekijämäärää ja näin luoda työmarkkinoille niukkuutta ja kysynnän 
ja tarjonnan epäsuhdan kautta vaikuttaa palkkatasoon. Olson esittää, että jär-
jestön tulee tarjota sekä kollektiivisia hyötyä että selektiivisiä kiihokkeita, jotta 
siihen liityttäisiin. Ammattijärjestöön sijoitettuna kollektiivinen hyöty on esi-
merkiksi ammattijärjestön neuvottelema työehtosopimus, jonka määrittämät 
palkankorotukset tulevat myös alalla toimiville järjestäytymättömille työnteki-
jöille, niin sanotuille vapaa-matkustajille. Selektiivinen kiihoke on esimerkiksi 
ammattijärjestöjn jäseniään varten perustama työttömyyskassa, joka maksaa 
ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa.

Ehdotonta taloudellista rationaalisuutta noudattava ihminen on siis Olso-
nin kollektiivista toimintaa koskevan ajattelun lähtökohtana. Hänen sallimia 
poikkeuksia ovat vain uskonnollisissa tai hyväntekeväisyysjärjestöissä toimivat. 
Näillä poikkeuksilla Olson myöntää sen, että ideologiat ja arvot, jotka eivät 
ole pelkästään rationaalista, voivat vaikuttaa toimintaan. Tällöin ne, vaikka 
eivät poistaisikaan kokonaan taloudellista ajattelua, ainakin vähentävät sen 
vaikutusta. Toinen Olsonin teoriaan sisältyvä ongelma liittyy hänen oletta-
mukseensa ihmisten rationaalisuudesta. Yksilön kannalta rationaalisena voi-
daan pitää käyttäytymistä, kun hän toimii omien uskomustensa ja tavoittei-
densa mukaisesti.30 Nämä uskomukset ja tavoitteet voivat kuitenkin koostua 
esimerkiksi virheellisestä tiedosta tai erilaisista tulevaisuutta koskevista odo-
tuksista. Olsonin ajattelu lähtiessään yksilöstä ja häivyttäessään ideologioiden 
merkitystä kollektiivisessa toiminnassa antaa oman näkökulmansa tarkastella 
ammattijärjestöjäsenyyttä ja näin yhden juonen työhöni.

2.3.2	 Resurssien	mobilisoinnin	teoria

Kun kollektiivisen toiminnan tutkimisessa huomio kohdistuu yksilöllisiin 
etunäkökohtiin ja niitä yhdistäviin organisaatioihin, kyseessä on sosiaalisen 
toiminnan näkökulma. Tätä mikrotason tarkastelukulmasta muodostettua teo-
riaa kutsutaan resurssien mobilisoinnin teoriaksi. Se on yhteydessä ajatteluun 
taloudellisesti rationaalisesta toimijasta. Teoriaan pohjautuvassa tutkimuk-
sessa huomio kohdistetaan yksilöllisten tavoitteiden saavuttamisen välineisiin, 

29 Olson 1971, 37–38
30  Uusitalo 1986, 2
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poliittis-taloudellisten resurssien liikutteluun sekä tavoitteiden saavuttamiseksi 
muodostetun liikkeen organisaatioon tehokkuuteen. Teoria näkee kollektiivi-
sen liikkeen päämäärät rajoitettuina kuten ”taloudellinen hyöty” tai ”oikeus”.31 
Näin määritellyt päämäärät vaativat tietenkin keskustelua ja tarkempaa mää-
rittelyä sekä liikkeen sisällä että yhteiskunnan muiden toimijoiden kanssa.

Teorian ydinkohtiin kuuluvat Olsonin mainitsemat kollektiiviseen toi-
mintaan osallistumiseen tarvittavat kiihokkeet, jotka se jakaa kollektiivisiin ja 
selektiivisiin.32 Selektiiviset kiihokkeet ryhmitellään edelleen sosiaalisiin ja ei-
sosiaalisiin. Teoria korostaa myös organisaation merkitystä yhteiskunnallisissa 
liikkeissä. Tällöin organisaatio ymmärretään muodollisen merkityksensä lisäksi 
erilaisiksi ryhmäjäsenyyksiksi ja sosiaalisiksi verkostoiksi, joiden avulla arki-
elämä kytkeytyy kollektiiviseen konkreettisesti esimerkiksi kerhotoimintana 
ja vahvistaa samalla yksilötoimijoiden kollektiivista samastumista ja solidaa-
risuutta. Kolmas tärkeä piirre resurssien mobilisoinnin teoriassa on menesty-
sodotusten lukeminen kollektiivisten kiihokkeiden piiriin. Nämä menestyso-
dotukset kohdistuvat osallistujien lukumäärään, toimijan omaan panokseen ja 
onnistumisen todennäköisyyteen, jos osallistujia on paljon. Teorian arvosteli-
jat väittävät, ettei se kykene kuitenkaan selvittämään solidaarisuuden syntyä ja 
sitä miksi rationaalisesti toimivat yksilöt liittyvät ryhmiin.33 

Resurssien mobilisoinnin teoriaa sovelletaan yleisesti muun muassa ammat-
tijärjestöjen jäsentutkimuksissa, joissa selvitetään jäsenten tyytyväisyyttä järjes-
tön toimintaan ja sen saavutuksiin sekä kysytään suhtautumista ajankohtaisiin 
yhteiskunnallisiin asioihin. 

	2.3.3	Tulkintakehysten	yhteensovittamisen	teoria

Rakenteellisessa näkökulmassa tarkastellaan makrotasolla sosiaalista ja poliittista 
rakennetta ja siitä juontuvaa yhteenkuuluvuutta. Kun tässä näkökulmassa huo-
mio kohdistuu nimenomaan liikkeen voimavarojen hankintaan sekä kehysten 
luomiseen kollektiivisen identiteetin ja tavoitteiden saamiseksi, niin kyseessä 
on resurssien generointi.34 Siisiäinen kutsuu tutkimussuuntaa tulkintakehysten 
yhteensovittamisen teoriaksi.35 Tutkimussuunnan kiinnostuksen kohteena ovat 

31  Ilmonen 1998, 22–23
32  Selektiiviset kiihokkeet ovat rajoitteita tai kannustuksia, joiden mukaisesti yksilötoimija 
voi voittaa tai hävitä sen perusteella osallistuuko hän kollektiiviseen toimintaan. (Siisiäinen, 
1992, 55)
33  Siisiäinen 1992, 62–63
34  Ilmonen 1998, 22–23
35  Siisiäinen 1992, 63–68
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liikkeiden ja yhteiskunnan makrorakenteiden suhteet, liikkeiden ideologiat ja 
kyky vaikuttaa yhteiskunnalliseen toimitilaan. Liikkeen päämääränä pidetään 
historian suunnan muuttamista luomalla uusia identiteettejä ja kulttuurisia 
merkityksiä tai hegemonisia projekteja.36 Teoria ei kilpaile resurssien mobili-
saatio-teorian kanssa vaan ne erilaisten lähestymistapojensa ansiosta täydentä-
vät toisiaan. 

Tämä teoria korostaa sitä merkitystä, mikä henkilökohtaisella tapahtu-
mien ja tilanteiden kokemuksella ja tulkinnalla on kollektiiviseen toimintaan 
osallistumisessa. Niistä kumpuaa velvollisuuden tunto ja solidaarisuus. Lisäksi 
osallistumista pidetään tilannesidonnaisena ja toimintaperustaisena, eikä sitä 
koskeva harkinta ole vain rationaalista. Teorian tavoitteena on kattaa sekä 
organisaatio että yksilötoimija tukeutumalla Erving Goffmanin kehittämään 
tulkintakehys-käsitteeseen. Ajatuksena on, että tilanteen määrittely tapahtuu 
kulttuurisidonnaisesti tiettyjen perusperiaatteiden sekä niihin kehitettyjen 
subjektiivisten sidosten mukaisesti. Kussakin tilanteessa pyritään soveltamaan 
yhtä tai useampaa perustulkintakehystä tai kaavaa, vaikka niiden alkuperää 
ei tiedostetakaan. Viitekehykset ovat merkitysjärjestelmiä, joiden ohjaamina 
ihmiset toimivat ja tekevät valintojaan. Tarjolla oleviin kollektiivisiin iden-
titeetteihin samastuminen on sitä helpompaa mitä enemmän niiden kollek-
tiiviset tulkintakehykset ja niiden organisaatiokulttuurit ovat samankaltaisia 
yksilöiden omien tulkintakehysten kanssa. Kehysten avulla kuvataan proses-
sia, jossa yksilölliset intressit, arvot tai uskomukset ja toisaalta kollektiivisen 
toiminnan päämäärät ja ideologia tulevat yhteensopiviksi. 37 

Tulkintakehysten yhteensovittamisen teoria, kiinnittäessään huomiota 
erilaisiin osallistumismuotoihin, tekee mahdolliseksi havaita kollektiivisessa 
toiminnassa ajallisesti ja paikallisesti tapahtuu muutosta ja selvittää niiden 
syitä. Näin menettelee Alberto Melucci pohtiessaan yhteiskuntatieteilijöiden 
väitettä, että myöhäismoderniin siirtymisen seurauksena teollisten konfliktien 
aika olisi ohi. Melucci sanoo, että kamppailua kyllä tarvitaan, mutta kollek-
tiivisten konfliktien ulottuvuudet ovat entisestään eriytyneet. Seurauksena on, 
ettei toimintatapojen, rakenteellisten elementtien ja vaikuttimien erilaistumi-
nen sovi kollektiivisten toimijoiden stereotyyppiseen kuvaan.38 Näin huomio 
kohdistuu liikkeen ja sen ympäristön eritahtiseen muuttumiseen ja siitä johtu-
vaan tulkintakehysten erilaistumiseen.

36  Ilmonen 1998, 22–23
37  Siisiäinen 1992, 63–66
38  Melucci 1992, 35
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Jotta toimintaa voisi kutsua kollektiiviseksi sen tulee Meluccin mukaan 
täyttää tiettyjä ehtoja. Kollektiivisen toiminnan tulee olla mielekästä käyttäy-
tymistä. Sen tulee sisältää tiettyjä suhderakenteita, päätöksentekomekanis-
meja, tavoitteiden asettelua, tiedonkulkua, tulosten arviointia, kokemusten 
keräämistä ja menneisyydestä oppimista.39 Tarkemmassa kollektiivisen toi-
minnan määrittelyssään Melucci mainitsee seuraavia tuntomerkkejä. Ensin-
näkin kollektiivinen toiminta muodostuu erilaisista sosiaalisista käytännöistä, 
joita toteuttavat samanaikaisesti joukko yksilöitä tai ryhmiä. Toiseksi näihin 
käytäntöihin kuuluu samanlaisia morfologisia piirteitä ajasta ja paikasta riip-
pumatta. Kolmanneksi käytännöt edellyttävät suhteiden kenttää ja siihen osal-
listuvilta ihmisiltä kykyä pitää merkityksellisenä osallistumistaan.40 

Kollektiivinen toiminta on riippuvainen siitä suhteiden järjestelmästä, 
jossa toiminta tapahtuu ja siitä, mihin sitä suunnataan. Analyysirakennel-
maansa Melucci havainnollistaa seuraavalla kuviolla.

  

Kuvio 1. Kollektiivisen toiminnan suuntautumisparit41

39 Melucci 1992, 17
40 Em. 20
41 Em. 26 
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Kollektiivinen toiminta voidaan tässä tarkastelutavassa sijoittaa Meluccin 
esittämälle kolmelle suuntautumisparille. Niitä ovat konsensus vastinparinaan 
konflikti, jossa toimijat käyvät jakamallaan kentällä taistelua samojen resurssien 
jaosta. Toisena ulottuvuutena on yhdistyminen vastinparinaan solidaarisuus, 
jonka hän määrittää kyvyksi tunnistaa toisia ja tulla itse tunnistetuksi samaan 
sosiaaliseen yksikköön tai ryhmään kuuluvaksi. Kolmantena kollektiivisen toi-
minnan tuntomerkkinä Melucci mainitsee sosiaalisten suhteiden järjestelmien 
rajojen ylläpitämisen vastinparinaan näiden järjestelmien yhteensoveltuvuu-
den rajojen murtamisen. Näillä yhteensoveltuvuuden rajoilla hän tarkoittaa 
sellaista järjestelmän mahdollistamien tilojen vaihtelevuutta, joka vielä tekee 
järjestelmälle mahdolliseksi ylläpitää rakenteensa.42

Alain Tourainelle yhteiskunnalliset liikkeet eivät ole vain toimijoiden ryh-
miä vaan niitä määrittää lisäksi se aste, millä ne toimivat vallitsevan kulttuurin 
mukaisesti.43 Tourainen mukaan elämme siirtymävaihetta teollisesta yhteis-
kunnasta ohjelmoituun (programmed) yhteiskuntaan, johon kuuluu vielä 
teollisessa yhteiskunnassa vallinneiden ja niitä muistuttavien luokkasuhteiden 
ja konfliktien häviäminen sekä yhteiskunnallisten liikkeiden uuden sukupol-
ven nousu.44 Tourainelle yksilö toimijana on aina kytköksissä sosiaaliseen ase-
maansa. Hän määrittelee toimijan sellaiseksi, joka muokkaa ennen kaikkea 
sosiaalista ympäristöään saamalla aikaan muutoksia työn jaossa, päätöksente-
komalleissa, hallitsemisen ja kulttuuristen suuntausten suhteissa.45 Tällainen 
subjekti on hänen mukaansa olemassa vain yhteiskunnallisen liikkeen muo-
dossa. 

Yhteiskunnalliset liikkeet ovat Tourainelle kollektiivisen tahdon ilmaisuja. 
Ne käyvät taistelua historisiteetin kontrollista edustamiensa luokkatoimijoiden 
nimissä hallitsevaa luokkaa vastaan. Tällä historisiteetilla Touraine tarkoittaa 
yhteiskunnan kykyä tuottaa ne kulttuuriset mallit, joiden kautta sen kehitys 
toteutuu. Siksi liikkeille on tärkeää päästä vaikuttamaan näihin kulttuurisiin 
malleihin, saada oma ideologiansa näkyviin niissä ja näin vaikuttaa kehityk-
sen suuntaan.46 Historisiteetista käyty kamppailu näkyy yhteiskuntakokonai-
suuden ja siksi myös luokkatoimijoiden muutoksina. Touraine kuvaa histo-
risiteetin ja siitä käytävän taistelun todentumista esittämällä, että teollisessa 
yhteiskunnassa luokkatoimijoiden vastakkaispari muodostui työväenliikkeestä 

42  Melucci 1996, 20–25 
43  Touraine 1988
44  Touraine 1981, 9
45  Touraine 1995, 207–209
46  Touraine 1977, 15–64
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ja yrittäjien ja omistajien liikkeestä. Kun jälkiteollisessa yhteiskunnassa työn 
maailma ja sen mukana aiemmat teollisen konfliktin toimijat menettävät kes-
keisen merkityksensä, niin liikkeet typistyvät institutionaaliseksi toiminnaksi 
rajoittuen vain organisatoriseen tasoon. Seuraavassa vaiheessa vanhojen yhteis-
kunnallisten liikkeiden edustajat inkorporoituvat päätöksentekojärjestelmään 
ja sen yhteiskunnallisen järjestelmän puolustamiseen.47 Muutokseen tarvitaan 
uusia yhteiskunnallisia liikkeitä.

2.3.4	 Bourdieun	näkökulma	kollektiiviseen	toimintaan

Aivan toisenlaisen lähestymistavan kollektiivisen toiminnan tarkasteluun tar-
joaa Pierre Bourdieu. Hänen mielestään yhteiskuntatieteen ei tarvitse asettaa 
tarkastelussaan yhteiskuntaa tai yksilöä etusijalle, sillä sosiaalinen todellisuus 
on suhteissa. Se ei ole rakenteessa, ei toiminnassa eikä niiden muotoutumi-
sessa historiaksi. Hän sanoo, että jos sosiaalisen elämän rakenteita tarkastel-
laan objektivismin tapaan ulkoapäin, persoonattomana analysoijan laatiman 
mallin toteuttamisena, menetetään osa todellisuudesta. Silloin jää nimittäin 
huomaamatta, että toimijoiden tietoisuus ja tulkinnat ovat osa todellisuutta. 
Tämä toimijoiden tietoisuuden ja tulkintojen todellisuuteen kuuluminen on 
subjektivismia. Bourdieu punoo metodologisessa relationalismissaan nämä 
kaksi tarkastelukulmaa, objektivismin ja subjektivismin yhteen.48 Siinä hänen 
käsitteistöönsä kuuluvat kenttä, habitus ja pääoma. Ne ovat kytköksissä toi-
siinsa ja muodostavat pohjaa myös hänen esittämälleen rationaalisen toimin-
nan kritiikille. 

 Bourdieulla ei ole sellaista yhteiskuntaa, joka koostuisi yksilöistä ja joka 
olisi erilaisten yhteiskunnan funktioiden, konfliktien tai auktoriteettien yhdis-
tämä kokonaisuus. Kentän ja sosiaalisen tilan käsitteet korvaavat yhteiskun-
nan. Näin eriytynyt yhteiskunta näyttäytyy suhteellisen autonomisten ”pelin” 
sfäärien, kenttien, kokonaisuutena, jota ei voida palauttaa minkään yleisen 
yhteiskunnallisen logiikan alaisuuteen. Kentät asettavat omat erityiset arvonsa 
ja omat säätelyperiaatteensa. Nämä periaatteet rajaavat sen sosiaalisesti raken-
tuneen tilan, jossa yksilöt taistelevat ja jonka rajoja ja muotoa he asemastaan 
riippuen yrittävät muuttaa tai säilyttää.49 Hänen mukaansa on olemassa kent-
tien yleisiä lakeja niin, että jonkin kentän toiminnan tuntemista voidaan käyt-
tää hyväksi jonkin toisen kentän tutkimisessa ja kyseisen kentän spesifien lakien 

47  Touraine 1981, 131–132
48  Bourdieu ja Wacquant 1995, 35–36
49  Em. 37
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etsimisessä. Kaikille kentille on yhteistä, että niillä käydään taistelua. Toinen 
kentille yhteinen piirre on, että tietyllä kentällä mukana olevilla ihmisillä on 
joukko yhteisiä etuja, jotka liittyvät itse kentän olemassaoloon. Tästä johtuu 
objektiivinen yhteenkuuluvuus, joka on kaikkien konfliktien taustalla.50 

Ihmiset toimivat sosiaalisessa maailmassa ja sen eri kentillä vahvistaen 
niitä ominaisuuksiaan, sitä pääomaa, joka kyseisellä kentällä on arvokkainta, 
tavoitteenaan voittojen maksimointi ja pääoman kasaaminen.51 Ominaisuus 
ja resurssi ovat Bourdieun pääomalle antamia merkityksiä. Pääoman hän 
jakaa taloudellisen, kulttuuriseen ja sosiaaliseen pääomaan. Eri pääomamuo-
dot ilmenevät ihmisen eri ominaisuuksina; esimerkiksi taloudellinen pääoma 
tuloina ja vaurautena, kulttuurinen pääoma oppiarvoina ja sosiaalinen pääoma 
yhdistysten jäsenyyksinä ja sitä kautta muodostuneina vaikutusverkostoina.52 
Niiden lisäksi on symbolinen pääoma eli se muoto, jonka joku muu pääoman 
muodoista saa, silloin kun sen omistaminen tai kasaantuminen muuten näyt-
täisi mielivaltaiselta. Bourdieu esittää, että kulttuurista pääomaa kutsuttaisiin 
sen yleisyyden takia tiedolliseksi pääomaksi. Tämä pääoma ilmenee ruumiil-
listuneena, objektivoituneena ja institutionalisoituneena. Sosiaalisen pää-
oman Bourdieu määrittelee niiden aktuaalisten ja potentiaalisten resurssien 
summaksi, joka yksilöllä (tai ryhmällä) on sen perusteella, että hänellä (sillä) 
on luja verkosto enemmän tai vähemmän institutionalisoituneita keskinäisiä 
tuttavuus- ja arvostussuhteita.53

Bourdieu määrittelee kenttää kuvailemalla sen eri ominaisuuksia. Ensinnä-
kin toimiakseen, ollakseen pelitila, kenttä tarvitsee panoksia ja ihmisiä, joilla 
on intressi pelata niillä ja joiden habitus edellyttää pelin ja panosten imma-
nenttien lakien ja sääntöjen tuntemista. Toiseksi jokaisella kentällä on oma 
intressimuotonsa, millä Bourdieu tarkoittaa peliin pantujen panosten hiljaista 
hyväksymistä ja pelin sääntöjen omaksumista käytännössä. Jokainen kenttä 
synnyttää oman erityisen intressimuotonsa. Se erityinen intressi, jota peliin 
osallistuminen merkitsee, on lisäksi aina erilainen sen mukaan, minkälainen 
peliasema osallistujalla on ja mitä reittiä osallistuja on asemaansa tullut.54 
Kentän rakennetta hän kuvaa taistelussa mukana olevien agenttien tai insti-
tuutioiden voimasuhteiden tilaksi, joka on hankittu taistelun kuluessa ja joka 
suuntautuu tuleviin strategioihin. Taisteluun osallistuminen on samalla pelin 

50  Bourdieu 1985, 105–107
51  Roos 1985, 11
52  Em. 12
53  Bourdieu ja Wacquant 1995, 149
54  Em. 146
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uusintamista, sillä näin ylläpidetään luottamusta panosten arvoon. Kenttä ei 
siis olekaan vain merkitysten tila, vaan voimasuhteiden ja kentän muuttami-
seksi käytävien kamppailujen paikka.55 Rakennetta voi kutsua myös erityispää-
oman jakaumaksi niin, että erityispääoma on arvokas juuri kyseisellä kentällä. 
Sen muuttaminen toiseksi pääomamuodoksi onnistuu vain tietyin ehdoin.56 
Kolmanneksi kentän rajat ovat siinä, missä kentän vaikutukset lakkaavat. 
Nämä rajat eivät kuitenkaan ole pysyviä, sillä ne ovat kilpailun kohteena itse 
kentällä. Neljänneksi kentät ovat sellaisten suhteiden systeemejä, jotka ovat 
riippumattomia niistä populaatioista, jotka nämä suhteet määrittelevät. Bour-
dieulle esimerkiksi koulujärjestelmä, valtio, kirkko, poliittiset puolueet ja 
ammattiliitot ovat kenttiä.57 

Toinen Bourdieun tärkeistä käsitteistä on habitus. Se on strukturoiva meka-
nismi, joka vaikuttaa toimijoiden sisältä olematta tiukasti yksilöllinen tai täy-
sin käyttäytymistä määräävä.58 Habitus perustuu lapsuuden kasvuympäristön 
luokkarakenteiden sekä kielellisten ja kulttuuristen rakenteiden sisäistämiseen. 
Näin muodostuva primäärihabitus ohjaa toimintataipumuksina ja -valmiuk-
sina yksilön toimintaa hänen elämänsä ajan. Konkreettisissa tilanteissa habitus 
ilmentää yksilön sisäistämää historiaa, mutta se luo myös uutta historiaa ja 
uusia rakenteita suuntaamalla yksilön valintoja.59 Habitus ei siis ole kohtalo, 
sillä se on jatkuvasti altis uusille kokemuksille. Ne vaikuttavat habitukseen 
sen rakenteita vahvistavasti tai niitä uudistavasti. Habitus on kestävä, mutta 
ei ikuinen.60 Bourdieulle habituksesta puhuminen tarkoittaa, että yksilöllinen, 
subjektiivinen ja jopa persoonallinen on yhteiskunnallista, kollektiivista.61 

Habitukseen liittyy eräs Bourdieun perushypoteeseista, jonka mukaan 
myös kehittyneissä yhteiskunnissa vallitsee kognitiivisten ja sosiaalisten raken-
teiden vastaavuus. Hänen mukaansa koulutusjärjestelmät ovat osaltaan vai-
kuttamassa siihen. Lisäksi hän väittää sosiaalisten olosuhteiden juurruttavan 
yksilöihin joukon kestäviä ja siirrettäviä toimintataipumuksia. Tämä sosiaa-
listen ja henkisten rakenteiden vastaavuus täyttää tärkeitä poliittisia tehtäviä. 
Näin muodostuneet luokitusskeemat ja symboliset järjestelmät eivät ole Bour-
dieulle vain tiedonvälineitä vaan myös vallanvälineitä. Tämä siksi, että niiden 
avulla hahmotamme yhteiskuntaa ja omaa paikkaamme siinä. Nämä symbo-

55  Bourdieu ja Wacquant 1995, 122–138
56  Bourdieu 1985, 105–107
57  Em. 130
58  Bourdieu ja Wacquant 1995, 37
59  Siisiäinen 1992, 44–45
60  Bourdieu ja Wacquant 1995, 165
61  Em. 157
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liset järjestelmät, noudattaessaan valtaa pitävien intressejä, esittävät luonnol-
lisina rakenteita, jotka ovat mukautuneet vallitsevaan järjestykseen. Kun näitä 
luokitusskeemoja ryhdytään kyseenalaistamaan voidaan puhua luokitustaiste-
lusta.62 Bourdieun mukaan lähes kaikilla ihmisillä on sama luokitusjärjestelmä 
mielessään. Siksi on olemassa kaksi objektiivista järjestystä. Niitä ovat objek-
tiiviset luokat, jotka voivat muodostua esimerkiksi palkkojen, oppiarvojen tai 
lasten lukumäärän mukaan ja tieteellisen luokituksen kohteina olevien ihmis-
ten mielissä olevat luokat. Nämä luokitukset ovat panoksia ihmisten keskinäi-
sessä taistelussa. Luokkataistelun yksi ulottuvuus on siis luokitustaistelu, jota 
käydään kentällä.63

Habituksen muodostumista ja yhteyttä intresseihin Siisiäinen havainnol-
listaa seuraavalla kuviolla.

    
    

    

         
      

     
   

 

     

Kuvio 2. Habituksen ja intressien muodostuminen64 
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Habitus ja kenttä toimivat täysin vain suhteessa toisiinsa. Ne ovat keskinäi-
sessä suhteessa kahdella tavalla. Ensinnäkin kyseessä on vaikutussuhde. Kenttä 
määrää habituksen rakennetta niin, että se on kentän vaatimusten mukainen. 
Lisäksi niillä on tiedollinen suhde, sillä habitus auttaa hahmottamaan kentän 
merkitykselliseksi maailmaksi. Bourdieu vertaa habitusta jouseen, joka tarvit-
see laukaisimen. Kentän erilaisista ärsykkeistä ja rakenteesta riippuen voi sama 
habitus tuottaa erilaisia tuloksia. Habitus ohjaa yhteiskunnallisia toimijoita 
suuntautumaan tulevaisuuteen sellaisten käytännöllisten odotusten kautta, 
jotka ohjaavat heitä toimimaan jälkikäteen arvioituna oikeana pidetyllä tavalla; 
toimimaan järkevästi, vaikkei se toiminnan tapahtuessa tunnukaan rationaali-
selta. Näin ei kuitenkaan tapahdu silloin, kun habituksen ja kentän välillä on 
ristiriita, jonka voi aiheuttaa esimerkiksi habituksen hitaus sopeutua nopeasti 
muuttuviin olosuhteisiin. Yhteiskunnallisessa todellisuudessa toimiva subjek-
tiivisten toiveiden ja objektiivisten mahdollisuuksien dialektiikka voikin tuot-
taa monenlaisia tuloksia. Habituksen avulla voidaan selittää myös dispositioi-
den, makujen ja arvojärjestysten muuttumattomuutta. 65 

2.4 identiteetti, kollektiivinen toiminta ja yksilöllistyminen

Edellä esitettyjen teorioiden mukaan intressi on kollektiivisen toiminnan 
muodostumisen välttämätön ehto, jolloin toimintaan osallistumattomuus 
johtuu intressin väärintulkinnasta tai siitä, ettei sitä ole tiedostettu lainkaan. 
Kollektiivisesta toiminnasta muodostuva kuva täydentyy, kun mukaan otetaan 
identiteetin käsite. Sen avulla voi myös tuoda tarkasteluun myöhäismodernin 
yksilöllistymisen vaikutuksia järjestäytymiseen. 

Identiteetillä voidaan tarkoittaa täydellistä yhtäläisyyttä, samuutta tai yksi-
lön kokonaiskäsitystä itsestään. Yhteiskuntatieteissä identiteetille on annettu 
väljempiä merkityksiä, jolloin sitä voidaan tarkastella yksilöä, ryhmää tai jouk-
koa koskevana ja se voidaan määrittää ulottumaan jopa kansakuntaa koske-
vaksi. Mitä laajempi identiteetin kohde on, sitä hatarampi, epämääräisempi 
ja monitulkintaisempi identiteetti myös on. Identiteetti syntyy ajallisesta jat-
kuvuudesta; menneisyyden liittämisestä ennakoituun tulevaisuuteen. Näin 
ymmärrettynä traditio ja identiteetti ovat yhteydessä toisiinsa. Niiden avulla 
tehdään ero ’meidän’ ja ’muiden’ välillä. Giddensin sanoin traditio erottaa ’sisä- 
ja ulkopiirin’. Identiteetti, olipa se sitten kollektiivinen tai yksilöllinen, edellyt-

65  Bourdieu ja Wacquant 1995, 158–170
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tää merkitystä ja samalla jatkuvaa uudelleenomaksumista ja tulkintaa.66 Iden-
titeettiä sanotaan joskus myös yhteisön korvikkeeksi, mutta voidakseen tarjota 
siltä haluttua turvallisuutta identiteetin on kuitenkin kiellettävä se yhteisö, 
jonka korvikkeeksi se on tullut. Toisaalta yhteinen identiteetti voidaan nähdä 
myös rajan vetämisen, erottumisen sivutuotteena.67 

Identifikaatiolla taas ymmärretään arkikielessä solidaarisuuden ja yhteen-
kuuluvuuden tunnetta, joka pohjautuu havaintoon esimerkiksi yhteisistä 
piirteistä, ihanteista tai yhteisistä intresseistä. Identifikaatio on siis osallisena 
kollektiivisen liikkeen muodostumisessa. Baumanin mielestä identiteettien 
asemesta, olivatpa ne sitten perittyjä tai rakennettuja, tulisikin puhua identi-
fikaatiosta. Sitä hän pitää jatkuvana, ei koskaan loppuun saatettuna avoimena 
prosessina, jota me kaikki ylläpidämme vapaasta tahdosta tai välttämättö-
myyden pakosta.68 Pohjimmiltaan se on ehdollista ja sattumanvaraista eikä se 
hävitä eroa muihin. Prosessiin tarvitaan materiaalisia ja symbolisia resursseja.69 
Tutkimuksen kannalta identifikaation ja identiteetin kuvaaminen sillaksi hen-
kilökohtaisen ja julkisen maailman välillä on kiinnostava. Se auttaa hahmotta-
maan prosessia, jossa yksilö liittyy kollektiiviseen.

2.4.1	 Kollektiivinen	identiteetti

Kollektiivinen identiteetti on jotain ryhmää tai yhteisöä koskeva yhteinen 
määritelmä, jonka monet keskenään toimivat yksilöt tuottavat vuorovaiku-
tuksessa. Yhteiskunnallisen liikkeen muodostuminen ja toimintakykyisenä 
säilyminen ei voi tapahtua ilman kollektiivista identiteettiä. Käsite viittaa siis 
itse ryhmään, ei sen jäseniin tai yksilöihin, jotka samastuvat kyseiseen ryh-
mään.70 Melucci kuvaa kollektiivista identiteettiä prosessiksi. Käytännössä 
siihen kuuluu toisiinsa kietoutuneena ensinnäkin toiminnan tavoite, keinot 
ja ympäristö, toiseksi kommunikoivien, neuvottelevien ja päätöksiä tekevien 
toimijoiden suhteiden aktivointi ja lopuksi emotionaaliset sijoitukset, joiden 
perusteella yksilöt tunnistavat itsensä toisissa ryhmään kuuluvissa. Nämä osa-
tekijät vaikuttavat myös toisiinsa ja niiden välillä voi olla jännitteitä.71 Sen syn-
tyyn tarvitaan yksilöiden välistä vuorovaikutusta ja kommunikaatiota, joiden 
avulla he voivat tunnistaa yhteiset intressinsä tai mahdollisuudet omien yksi-

66  Giddens 1995, 114
67  Bauman 2002, 184–185
68  Em. 185
69  Hall 1999, 247–248
70  Kaunismaa 1997, 49
71  Melucci 1992, 40–49
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löllisten intressien toteuttamiseen yhdessä. Tätä prosessia käsitellään tulkin-
takehysten yhteensovittamisen teoriassa. Yhteinen identiteetti voi muodostua 
erottautumisen kautta.72 

Identiteetin käsite on Tourainen teoriassa tärkeä. Hänen mukaansa iden-
titeettiin vetoaminen on ennen kaikkea sosiaalisten roolien hylkäämistä. Hän 
sanoo identiteettiä käytettävän eri tarkoituksiin, jolloin itse identiteetti sekä 
siihen vetoavat liikkeet ja aatteet määritellään monin tavoin. Touraine pitää 
identiteettiin vetoamista todellisena voimana yhteiskunnallisessa kamppai-
lussa ja samalla ensimmäisenä vaiheena yhteiskunnallisen liikkeen muodos-
tumisessa. Kollektiivinen identiteetti syntyy, kun taistelu hallitsevaa luokkaa 
vastaan tapahtuu yhdessä toteutettuna vastahyökkäyksenä sen sijaan, että tyy-
dyttäisiin vain puolustautumaan. Näin muodostunutta identiteettiä Touraine 
kutsuu kriisikäyttäytymiseksi. 

Toinen Tourainen mainitsema kollektiivisen identiteetin muoto on puo-
lustautuva toiminta, jossa muutosta vastustetaan identiteettiin ja sen säilyttä-
miseen vetoamalla. Puolustautuvaa on myös sellainen toiminta, kun sisäisessä 
ristiriidassa osoitetaan ulkopuolinen uhka ja siihen vedoten vaaditaan ristirii-
dan unohtamista. Hänen mukaansa myös massayhteiskunta on eräs puolus-
tautuvan identiteetin muoto. Silloin identiteetti on keskitetyn manipulaation 
tulos, joka hiljaisesti hyväksytään. Populismissa identiteetti on muuttunut 
puolustautuvasta kollektiiviseen toimintaan johtavaksi. Se ei vastusta yhteis-
kunnallista muutosta vaan jotakin sisällöltään vieraaksi katsottua kuten tapah-
tuu esimerkiksi fundamentaalisissa liikkeissä. 

Hyökkäävä identiteetti pyrkii vaikuttamaan puolustautuvaan identiteet-
tiin. Touraine sanoo, että useimpia yhteiskunnallisia liikkeitä voidaankin ana-
lysoida yrityksinä muuttua puolustautuvasta identiteetistä hyökkäävään. Iden-
titeetti ei silloin olekaan olemisen muotoon vetoamista vaan vaatimus kykyyn 
toimia ja muuttua. Tällöin identiteetti on vain osa yhteiskunnallista liikettä, 
joka koostuu identiteetin puolustamisesta, yhteiskunnallisen ristiriidan tie-
dostamisesta sekä vetoamisesta kulttuurisen orientaation ja yhteiskunnan 
tuottamisessa tarvittavien keinojen kontrolliin. Identiteetti ei ole vastakohta 
sosiaalisille rooleille tai yhteiskunnalliselle osallistumiselle, vaikka se onkin eri 
asia kuin ne. Esiteollisissa yhteiskunnissa identiteettiin vetoaminen muistutti 
vallitsevasta sosiaalisesta järjestyksestä. Nykyään, jos identiteetti poikkeaa tästä 
järjestyksestä, se marginalisoidaan tai sitä manipuloidaan.73 

72  Bauman 2002, 185
73  Touraine 1988, 75–82 
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2.4.2	 Yksilöllinen	identiteetti	ja	yksilöllistyminen

Yksilön identiteetin muotoutuminen on muuttunut yhteiskunnan muuttu-
misen mukana. Traditionaalisessa yhteiskunnassa yksilön identiteetti määrittyi 
ensisijaisesti hänen ulkopuoleltaan, esimerkiksi syntyperän tai yhteiskunnalli-
nen aseman kautta. Tuolloin yhteiskunnan toimivuuden kannalta oli tärkeää 
tietää jokaisen paikka ja asema yhteiskunnassa. Identiteetti oli kiinteä ja vakaa. 
Modernissa identiteetistä on tullut liikkuvampi, moninaisempi, henkilökoh-
tainen ja itsereflektoiva, mutta se on myös sosiaalinen ja suhteessa erityiseen 
Toiseen (the Other).74 Valistus tasa-arvotavoitteineen ja siirtyminen moder-
niin ovat merkinneet yhteiskunnan hierarkkisuuden vähenemistä ja demo-
kratiapyrkimysten voimistumista, mutta samalla niiden mukanaan tuoma 
vapauden lisääntyminen on muuttanut vähitellen identiteetin määräytymistä. 
Identiteetin voi sanoa olleen yksi modernin suurista lupauksista. Modernissa 
valtio, talous ja yksityiset identiteetit ovat toteuttaneet vuorovaikutukselli-
sessa verkostossa modernin ajan yhtä projektia.75 Traditiolla on ollut tärkeä 
osa modernin muotoutumisessa, mutta vahvistuessaan moderni on heikentä-
nyt tradition merkitystä. Tämä tradition ja modernin yhteistyö on päättynyt 
aikaan, jonka Giddens nimeää kypsäksi moderniksi.76 Epätäydellinen identi-
teetti ja yksilön vastuu identiteettinsä täydellistämisestä on yhteydessä nykyi-
sen olon eri aspekteihin.77

Aivan kuten identiteetin määräytyminen myös identiteetin käsitys on 
muuttunut. Kulttuurintutkija Stuart Hall mainitsee kolme erilaista käsitystä 
identiteetistä. Ensimmäisen hän nimeää valistuksen subjektiksi, jonka ihmis-
käsitykseen kuuluu täysin yhtenäinen yksilö ja muuttumaton identiteetti. 
Toinen identiteettikäsitys on sosiologinen subjekti. Sen ydin muodostuu suh-
teessa erityiseen Toiseen, jolloin identiteetti kehittyy minän ja yhteiskunnan 
välisessä vuorovaikutuksessa ja dialogissa. Tällöin identiteetti toimi siltana 
henkilökohtaisen ja julkisen maailman välillä. Kolmas identiteettikäsitys on 
myöhäismodernin subjektilla. Sen mukaan ei ole olemassa kiinteää tai pysyvää 
identiteettiä.78 Hall toteaa, että myöhäismodernin identiteetit ovat ristiriitaisia 
ja että ne jakavat yhteiskuntaa ja yksilöä. Siitä seuraa, etteivät ihmiset enää 
identifioi sosiaalisia intressejään yksinomaan luokkapohjaisesti. Identifikaatio 

74  Kellner 1992, 141
75  Hoffmann-Axthelm 1992, 200–201
76  Giddens 1995, 108–130
77  Bauman 2002, 175–176
78  Hall, 2002, 21–23
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ei kuitenkaan tapahdu automaattisesti vaan se vaihtelee sen mukaan, miten 
subjektia puhutellaan ja kuinka mahdollinen identifioitumiskohde esitetään.79 
Subjekti voi ottaa eri identiteettejä eri aikoina. Sisällämme on ristiriitaisia 
identiteettejä, minkä vuoksi identifikaatiomme vaihtelevat jatkuvasti.80 Bau-
man toteaakin, ettei ongelmana olekaan enää se, miten haluttu identiteetti 
saavutetaan. Tilalle on tullut vaikeus valita oikea identiteetti, kun entinen 
menettää vetovoimansa tai ei enää ole käyttökelpoinen.81 Hän puhuu myös 
palimpsesti-identiteetistä, jossa uuden alta voi etsimällä vielä löytää vanhan 
identiteetin. Baumanin mukaan sellainen soveltuu maailmaan, jossa unohta-
minen on tärkeämpää kuin muistaminen ja jossa jatkuva yhteiskuntaan sopeu-
tuminen vaatii pikemminkin unohtamista kuin oppimista.82

Myös yksilöllistymiselle annetaan eri merkityksiä. Loek Halmanin mää-
rittely lähtee individualisaatiosta, jonka hän tiivistää sosiaalisista pakotteista 
vapautumiseksi.83 Kun individualisaatio vapauttaa ihmiset perinteisistä roo-
leistaan, tulee tilaa individualismille, yksilöllistymiselle. Halmanin tarkoitta-
maan individualismiin kuuluvat yksilölliset, henkilöiden itsensä määrittämät 
identiteetit. Nämä yksilötasoiset identiteetit, toisin kun aiemmassa ulkoa päin 
määräytyvässä ja yhteiskunnan rakenteisiin sijoittuvassa ja sijoittavassa iden-
titeetin muodostumisessa, lähtevät henkilön tarpeesta erottua muista. Niissä 
korostuu henkilön oma elämänhistoria ja hänen reflektointinsa siihen. Näin 
muodostuu psykologian tuntema identiteetti yksilön käsityksenä itsestään toi-
mijana ja havaintojen kohteena. Samalla konkretisoituu oikeus erilaisuuteen. 

Autenttisuus on tärkeä yksilöllistymisen ilmenemismuoto.84 Charles Taylo-
rin mukaan autenttisuuden ytimenä on ihmisen uskollisuus itselleen. Tällaiseen 
yksilön itsensä määräämään identiteettiin sisältyy ajatus, että hänellä voi olla 
useita eri identiteettejä, jotka tulevat esiin tilannesidonnaisesti. Siihen sisältyy 
myös ajatus, että näiden yksilöllä olevien identiteettien joukko voi muuttua 
ajan kuluessa. Identiteetti muodostuu jatkuvassa dialogissa ympäristön, yksi-
lölle tärkeiden henkilöiden kanssa osin sisäisenä vuoropuheluna.85 Näin ollen 
ihmisten identiteetit eivät siis kaiken kaikkiaan olisikaan niin jäykkiä ja muut-

79  Hall, 2002, 28
80  Hall 1999, 21–23
81  Bauman 2002, 180–181
82  Em. 109–110
83  Halman 1996, 195–198
84  Taylor 1995, 72–73
85  Em. 61–62
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tumattomia kuin luokkaperusteisessa yhteiskunnassa, jossa jaot olivat jyrkkiä 
ja selvärajaisia.86

Ryhmään kuuluminen on osa yksilön identiteettiä. Yksi identiteetin ulot-
tuvuuksista onkin se, miten ihminen kokee itsensä jonkin kollektiivin jäse-
nenä. Identiteetin saama painoarvo riippuu taas siitä, miten suuren arvon 
ja merkityksen yksilö antaa sosiaaliselle identiteetille. Tämän puntaroinnin 
tuloksiin vaikuttavat henkilön omat tuntemukset omasta sosiaalisesta ryhmäs-
tään sekä ulkopuolisten ryhmää kohtaan osoittama arvostus. Kollektiiviseen 
identiteettiin liittyvät käsitteet identifikaatio eli samastuminen kyseessä ole-
vaan ryhmään ja stereotypia eli ryhmän jäsenten joidenkin ominaisuuksien 
samankaltaisuus. Tällöin yksityinen kollektiivinen identiteetti vastaa autoste-
reotypiaa eli ryhmän jäsenen yleistettyjä käsityksiä ryhmästään ja julkinen kol-
lektiivinen identiteetti vastaa projisoitua autostereotypiaa eli sitä, miten hän 
olettaa ulkopuolisten arvioivan ryhmäänsä. 87 

Beck sanoo aiempien yhteiskunnan rakenteisiin vaikuttaneiden yksilöllis-
tymisprosessien olleen luokkakohtaisia, kuten porvariston ja työväenluokan 
kehittäessä sosiaalista ja poliittista identiteettiään. Nykyiset yksilöllistymispro-
sessit ovat taas demokraattisia, ne koskevat kaikkia. Beck nimeää prosessin yksi-
löllistymiseksi (individualization).88 Hän vielä täsmentää, ettei hänen tarkoit-
tamansa yksilöllistyminen merkitse individualismia, ei individualisaatiota eli 
yksilön autonomiseksi tulemista, ei hänen markkinaegoismiksi kuvaamaansa 
ilmiötä eikä myöskään emansipaatiota.89 Se merkitsee hänelle luokka-käsitteen 
ja sellaisten yhteiskunnallisten muotojen kuten sukupuoliroolit, perhe ja naa-
puruus rapautumista.90 Yksilöllistyminen tarkoittaa sitä, että yksilö vapautuu 
peritystä sosiaalisesta leimasta. Inhimillinen identiteetti muuttuu ’annetusta’ 
’tehtäväksi’. Siihen sisältyy vastuu tämän tehtävän suorittamisesta ja seurauk-
sista. Paikka yhteiskunnassa ei tule toivottuna tai ei-toivottuna lahjana.91 

86  Sennet 2002,. 77
87  Lehtonen 1997, 24–26
88  Beck ja Beck-Gernsheim 2002, 236 
89  Em. 202
90  Em. 2
91  Bauman 2002, 176
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2.4.3	 Yksilöllistyminen	ja	kollektiivinen	liike

Teolliselle yhteiskunnalle ominaisen kollektiivisen ja ryhmäidentiteetin mur-
tuminen käynnistyi Beckin mukaan 1960-luvulla.92 Myöhäismoderniin siirty-
minen merkitsee haasteita myös teollisen yhteiskunnan rakenteissa muodos-
tuneille kollektiivisille liikkeille. Onko niiden pyrittävä siirtämään liikkeiden 
toimintaan sisältyvä ja sitä kannattava traditio murroksen yli? Miten tutkijoi-
den yhdeksi tärkeimmistä muutostekijöistä tunnistama yksilöllistyminen saa-
daan ohjatuksi yhteiseen tavoitteeseen tähtääväksi toiminnaksi? Beck tiivistää 
kysymykseen, mitä tapahtuu kun yhteiskuntaluokkien identiteetti häviää ja 
luokka menettää merkityksensä alakulttuurien perustana.93 Näin yksilöllisty-
minen merkitsee Beckille myös teollisen yhteiskunnan varmuuksien hajoa-
mista.94 Siitä seuraa, että yksilöllistyminen ilmenee myös muutoksena yhteis-
kunnallisten toimijoiden toimintatavoissa, sillä muutos pakottaa subjekteja, 
joita ovat sekä yksilöt että kollektiiviset toimijat, reflektoimaan. Varmuuksien 
hajoaminen ja subjektien toimintatapojen muutokset sisältyvät Beckin tar-
koittamaan yksilöllistymiseen osin sitä käynnistävänä ja ylläpitävänä voimana, 
osin sen tuloksena. Koska hän tekee selvän eron yksilöllistymisen ja itsekkyy-
den välillä, jaottelu yhteisön ja yhteenliittymisen, mekaanisen ja orgaanisen 
solidaarisuuden välillä menettää merkitystään.95 

Yksilöllistymisen ja kollektiivisen liikkeen yhteyttä voi tarkastella tulkin-
takehysten yhteensovittamisen teorian ja mikrotasolla resurssien mobilisointi-
teorian avulla. Käyttökelpoisen lisän kumpaankin tarjoaa sukupolven käsite, 
joka Karl Mannheimin mukaan on olennainen sosiaalisten ja intellektuaalis-
ten liikkeiden rakenteen ymmärtämisessä. Hän sanoo, että yhteiskunnallisen 
murrosvaiheen kokee aina voimakkaimmin se ikäryhmä, joka on tuolloin 
aikuistumisensa herkässä vaiheessa. Mannheim näkee yhteyden kollektiivisen 
olemassaolon ja erilailla sijoittuvien sukupolvien välillä. Tästä hänen mukaansa 
voivat johtua erilaiset maailman tulkinnat ja erilaiset tiedon muodot.96 Kollek-
tiiviseen liikkeeseen osallistuu, mahdollisesti syntyvaihetta lukuun ottamatta, 
eri sukupolvien edustajia, mistä seuraa muutoksen hitaus ja usein sitä edeltävä 

92  Beck kutsuu tuolloin alkanutta vaihetta refleksiiviseksi modernisaatioksi, jonka tuloksena 
on toinen moderni. Sen perusajatus on, että mitä pidemmälle yhteiskunnat modernisoituvat 
sitä enemmän toimijat hankkivat kykyjä reflektoida olemassaolonsa yhteiskunnallisia edelly-
tyksiä ja samalla muuttaa niitä. (Beck 1995)
93  Beck & Beck-Gernsheim 2002, 26–36
94  Beck 1995, 27–28
95  Em. 252
96  Mannheim 1960, 242
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piilevä muutospaine. Ronald Inglehart valottaa asiaa esittämällä, että arvoissa 
tapahtuvat muutokset ovat yhteydessä sukupolvien vaihtumisiin. Sen seurauk-
sena muutokset tapahtuvat asteittain ja ovat pitkävaikutteisia.97 Bourdieu selit-
tää sukupolvien välistä eroa ja ristiriitoja toteamalla, että toisiaan seuraavien 
sukupolvien, vanhempien ja lasten, tavoitteet ja pyrkimykset muodostuvat 
suhteessa eri hyödykkeiden erilaisiin jakautumiin ja mahdollisuuksiin hankkia 
erilaisia hyödykkeitä. Hänen mukaansa kyseessä on eri aikoina syntyneiden 
tavoitejärjestelmien välinen ristiriita.98

Sukupolvi voidaan hahmottaa kahdella eri tavalla. Tällöin ”samanikäis-
ten sukupolvella” on yhteinen nuoruuden kokemus, avainkokemus, joka saa 
aikaan mannheimilaisen sukupolvivaikutuksen. ”Kokemuksellinen sukupolvi” 
muodostuu taas niistä kaikista, jotka ovat kokeneet saman avaintapahtuman.99 
Sukupolvivaikutuksen esille saamista tutkimuksessa hankaloittaa tämän vai-
kutuksen erottaminen muista tekijöistä. Yksittäisessä tutkimuksessa on erityi-
sen ongelmallista tehdä avainkokemuksen tai tapahtuman vaikutusten tarkkaa 
määrittelyä. Tutkimusteeman huomioon ottaen pohdittavaksi kuitenkin jää, 
olisiko ajassamme niin voimakkaita tekijöitä, jotka voisivat vierottaa vastaval-
mistuneet koulutetut ammattijärjestöstä tai toisaalta vetää heidät ammattijär-
jestöjäsenyyden piiriin ja toimia näin kollektiivista toimintaa vahvistavina. 

2.4.4	 Sosiaalinen	identiteetti	ja	keskiluokka

Sosiaalinen identiteetti määritellään yksilön tiedoksi siitä, että hän kuuluu 
tiettyihin sosiaalisiin ryhmiin ja että ryhmän jäsenyydellä on hänelle tunne- ja 
arvomerkitystä.100 Se on se osa yksilön minä-kuvaa. Moderniin kuuluvat teol-
listuminen, rationalisointi ja byrokratisoituminen ovat hajottaneet vanhoja 
yhteisyyden ja työn malleja. Samalla ne ovat luoneet suuren joukon sosiaalisia 
rooleja, jotka eivät liity toisiinsa tai yksilöön. Modernissa keskiluokan ihmi-
nen ratkaisee ongelman jakamalla identiteettinsä henkilökohtaiseen ja sosiaa-
liseen.101 Sosiaalinen identiteetti kertoo ”keitä” me olemme ja ”mistä olemme 
kotoisin”.102 Se rakentaa yksilön kuvaa itsestään ryhmän tai ryhmien jäsenenä 
sekä muodostaa taustan, jota vasten tarkasteltuna hänen toimintansa ja miel-
tymyksensä tulevat paremmin ymmärretyiksi. 

97  Inglehart 1997, 5
98  Bourdieu 1985, 134
99  Toivonen 2003, 111–119
100  Abrams ja Hogg 1990, 2
101  Leinberger ja Tucker 1991, 253
102  Taylor 1995, 63



KoLLeKTiivinen LiiKe ja jäSenSuhde muuToKSeSSa 55

Sosiaalista identiteettiä rakentaessaan yksilö tekee vertailuja ryhmään kuu-
lumisen ja ryhmän ulkopuolisuuden välillä pyrkien samastumaan sellaisiin 
ryhmiin, jotka erottuvat positiivisesti muista ryhmistä. Tällöin ei oteta huo-
mioon vain aineellisia resursseja vaan kaikkea, mikä voisi tukea positiivista 
sosiaalista identiteettiä.103 Tarkastelussa ovat tietoisuus ryhmän jäsenyydestä, 
tämän jäsenyyden arvottamisesta ja liittymiseen sisältyvät myönteiset odotuk-
set.104 Hall painottaa myös eron merkitystä identiteetin muodostumisessa. Ero 
meidän ja muiden välille tuodaan esille diskurssissa. Hänen mukaansa kysy-
mys siitä, onko diskurssi tällöin tosi vai epätosi, ei ole niin tärkeä kuin se, onko 
sillä käytännön vaikutuksia.105 

Kun modernin ja myöhäismodernin eroa tarkastellaan yksilöllistymisen 
kautta voidaan ottaa lähtökohdaksi William Hollingsworth jr. Whyten 1950-
luvun puolivälissä kirjoittama teos The Organization Man.106 Siinä kuvattu 
organisaatioihminen on nuorehko organisaation keskijohtoon kuuluva (mies), 
jolla on modernin teollisen yhteiskunnan keskiluokkaiset arvot. Toteuttaes-
saan keskiluokan unelmiaan hän ei tee työtä organisaatiolle, hän kuuluu sille. 
Hän panee ryhmän ja organisaation edut omien yksilöllisten tavoitteittensa 
edelle. Organisaatioihminen pyrkii olemaan ’normaali’, sijoittumaan keskelle. 
Tällöin hän joutuu tukahduttamaan yksilöllisyyttään. Tuloksena on homogee-
ninen keskiluokka, jossa yksilölliset erot häviävät, koska tavoitteena on ryh-
mään kuuluminen.107 Whyten mielestä tämä merkitsee protestanttisen etiikan 
korvautumista sosiaalisella etiikalla (Social Ethics). Sillä hän tarkoittaa ajatte-
lua, jonka mukaan yhteiskunnan painostus yksilöä kohtaan on moraalisesti 
sallittua.108 Hän pitää tällaista kehitystä huonona ja julistautuessaan individua-
lismin puolustajaksi hän pitää tärkeänä, että yksilöllisyys olisi sallittua myös 
työelämässä. 

Myös Paul Leinberger ja Bruce Tucker pitävät lähtökohtana yksilöllisty-
mistä tarkastellessaan edellä kuvattua organisaatioihmistä. Tällöin he tukeutu-
vat sukupolvikäsitteeseen ja tekevät eron organisaatioihmisen ja hänen lastensa 
välillä. Tämä seuraava sukupolvi on omaksunut myöhäismodernin yksilölliset 
arvot ja sen voi sanoa edustavan uutta keskiluokkaa. Organisaatioihminen ja 
hänen lapsensa ovat individualisteja, mutta eri tavoin. Tämä näkyy suhtautu-
misessa työhön ja työelämään sekä kulutukseen. Organisaatioihminen pitää 

103  Abrams ja Hogg 1990, 2–30.
104  Em. 62
105  Hall 1990, 105
106  Whyte 1957
107  Holstein ja Gubrium 2000, 44–46
108  Whyte 1957, 7
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henkilökohtaisen arvon mittana sitä, mitä ihminen tekee. Häntä seuraavalle 
sukupolvelle on tärkeää se, mitä ihminen on.109 

Organisaatioihmisen ja hänen keskiluokkansa keinoihin rakentaa identi-
teettiään kuuluu olennaisesti kulutus. Lähtökohtana on ’mitä muut ajattele-
vat’ ja poimimalla ympäristöstä vihjeitä ’oikeasta ja hyväksyttävästä’ kulutuk-
sesta organisaatioihminen viestittää omasta luokastaan ja asemastaan muille 
vertaisille. Näin kulutus sitoo hänet kaltaistensa kanssa samaan ryhmään. Seu-
raavalle sukupolvelle tärkeintä on itse valinta, mahdollisuus valintaan. Yhden-
mukaisuuden vallitsevan muodon muuttuessa ryhmät kyllä edelleen sovittavat 
itsensä kollektiivisesti sosiaaliseen maailmaan, vaikka ryhmän jäsenet kuvitte-
levatkin toimivansa yksilöllisesti. Tässä muutoksessa eri sukupolvien samanlai-
set toiminnot voivat saada kuitenkin erilaisia merkityksiä.110 

Organisaatioihmisen individualismissa on vielä jossain määrin talouteen ja 
politiikkaan yhdistäviä sivumerkityksiä, siis Beckin mainitsemaa markkinae-
goismia. Individualismi merkitsisi tällöin 1800-luvulta juontuvaa poliittista ja 
taloudellista järjestelmää, jossa etusijalle asetetaan kansalainen tasa-arvoisena 
yksilönä omine intresseineen. Nuoremmalle sukupolvelle taas individualismi 
on autenttisuutta tavoittelevaa yksilöllisyyttä.111 

Leinberger ja Tucker näkevät individualismissa egoistisen ja humanistisen 
puolen. Egoistinen puoli on kytköksissä individualismiin sen taloudellisessa 
ja poliittisessa merkityksessä. Humanistinen puoli liittyy taas yksilöllisyyteen, 
joka pohjautuu renessanssissa alkunsa saaneeseen ajatukseen henkilön laadulli-
sesta ainutlaatuisuudesta. Tämä yksilöllisyys on sitä mitä Taylor kutsuu autent-
tisuudeksi. Leinberger ja Tucker esittävät käsityksenään, että yksilöllisyys olisi 
tullut työelämään organisaatioihmisen jälkeen. He toteavat, että humanisti 
näkee tarpeiden hierarkian, egoisti halujen anarkian. Egoistille organisaatio 
on omaa etuaan ajava toimija, joka toteuttaa tehtäväänsä. Hän voi pitää työs-
tään, vaikka ei pidäkään työnantajasta. Kyseessä olisi siis eräänlainen hyötyyn 
perustuva suhde, ’järkiavioliitto’. Humanisti taas personoi yrityksen, toteuttaa 
idealisoitua itseään siinä ja näin hänen identiteettinsä muotoutuu tässä orga-
nisaatiossa.112 Puheessaan organisaatioihmisestä ja hänen individualismistaan 
Leinberger ja Tucker viittaavat anglo-amerikkalaiseen liberalismiin ja liberaa-
lin individualismin ihanteeseen. Individualismi voidaan käsittää myös demo-
kraattiseksi oikeudenmukaisuudeksi (justice), joka perustuu yksilön oikeuk-

109  Leinberger ja Tucker 1991, 136
110  Em. 259
111  Em. 237–240
112  Em. 214–223
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siin. Äärimmilleen vietynä se voi johtaa siihen, että suhtautuu epäluuloisesti 
kaikkeen julkisen yhteydessä olevaan kollektiiviseen toimintaan.113

Kun moderniuden edetessä hävinneet yhteiskuntaluokat identifioivat 
itsensä ryhminä niin myöhäismodernin mahdollistama uusi keskiluokka on 
ilmiö, joka koskee meitä kaikkia. Tämän uuden keskiluokan juuret ovat palk-
katyön yhteiskunnassa ja nopeassa sosiaalisessa muutoksessa. Uusi keskiluokka 
koostuu palkkatyössä olevista, joiden ammatit ja työtehtävät vaihtelevat toi-
mistotyöntekijöistä keskijohtoon ja asiantuntijatehtäviin.114 Pekka Sulkunen 
sanoo uuden keskiluokan olevan luokka vailla tilastollista kategoriaa tai yhte-
näistä ryhmää. Uuden keskiluokan voi sanoa koostuvan sellaisten ryhmien 
moninaisuudesta, jotka eivät tunnista itseään yhdeksi luokaksi. Se on osa tämän 
ajan kapitalistista kulttuuria ja yksilöllisyys kuuluu siihen olennaisesti.115 

Uuden keskiluokan sirpaloitumisen taustalla on yksilöllistyminen, jota 
Sulkunen pitää pikemminkin henkilökohtaisena kuin poliittisena.116 Tämä 
yksilöllistyminen näkyy muun muassa professionalisoitumisena, joka on 
uuteen keskiluokkaan kuuluvien ryhmien tapa rakentaa identiteettiään. Se ei 
kuitenkaan tapahdu luokkateorian mallien mukaan. Erottautumista tehdään 
ammattiluokitusten, diplomien ja ammattiin vaadittavien todistusten avulla. 
Tässä erottautumisessa on koulutuspohjaisilla ammattijärjestöillä suuri mer-
kitys. Kun työväenliikkeen ammattijärjestöjen perusta on ollut ideologiassa, 
uuden keskiluokan järjestöjen strategiana on ammatin markkina-arvon ja ase-
man kohottaminen.117 

Keskiluokan identiteetti sisältää ristiriitaisuuksia. Se lupaa vapaa-aikaa, 
mutta tekeekin työnteon tarpeelliseksi, tarjoaa onnea, mutta uskookin menes-
tykseen, tukee vapautta, mutta vaatii alistumista.118 Uuden keskiluokan 
identiteettiä voidaan kutsua myös myöhäismoderniksi. Se on rakennettu, ei 
annettu. Se perustuu valintoihin, tyyliin, käyttäytymiseen, ei moraaliin tai 
psykologiaan. Kun modernissa identiteetti liittyy ammattiin, toimintaan julki-
sessa tai yksityisessä (perheessä), niin myöhäismodernissa identiteetti rakentuu 
vapaa-ajasta, ulkoasusta, imagosta ja kulutuksesta. Tässä vertailussa modernin 
identiteetti näyttää vakavalta, vaikka se kuten myöhäismodernin identiteetti-
kin sisältää refleksiivisyyttä, valintaa ja tietoista rakentamista. Douglas Kellner 
sanookin, että myöhäismodernin identiteetti voi vaihtua muodin mukaan. 

113  West, Cornel 1996, 40–43
114  Mikkola 2003, 87–88
115  Sulkunen 1992, 2–3
116  Em. 5
117  Em. 18–24
118  Em. 253–261
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Tämä hänen mukaansa heikentää yksilöllistymistä ja lisäisi sosiaalista yhden-
mukaisuutta.119 

2.5 Yhteenveto

Yhteiskunnan muuttumisen modernista myöhäismoderniin katsotaan vai-
kuttavan myös teollisen yhteiskunnan olosuhteissa syntyneisiin kollektiivisiin 
liikkeisiin kuten ammattijärjestöihin. Niiden muodostumista selittävissä teo-
rioissa voi olla lähtökohtana itsekkäästi vain omaa etuaan ajava yksilö kuten 
Olson esittää. Resurssien mobilisaation teoriassa huomio kohdistuu yksilölli-
siin etunäkökohtiin ja niitä yhdistäviin organisaatioihin. Teoria näkee kollek-
tiivisen liikkeen päämäärät rajoitettuina. Tarkastelussa pääpaino on yksilöl-
listen tavoitteiden saavuttamisen välineissä, poliittis-taloudellisten resurssien 
liikuttelussa sekä tavoitteiden saavuttamiseksi muodostetun liikkeen organi-
saatioon tehokkuudessa. Tätä sosiaalisen toiminnan näkökulmasta tapahtuvaa 
mikrotason tarkastelua täydentää rakenteellisesta näkökulmasta tulkintake-
hysten yhteensovittamisen (resurssien generoinnin) teoria. Siinä kiinnostuk-
sen kohteena ovat liikkeiden ja yhteiskunnan makrorakenteiden suhteet, liik-
keiden ideologiat ja kyky vaikuttaa yhteiskunnalliseen toimitilaan. Liikkeen 
päämääränä pidetään historian suunnan muuttamista luomalla uusia identi-
teettejä ja kulttuurisia merkityksiä tai hegemonisia projekteja. Kyseessä on siis 
makrotason tarkastelu. 

Kentän ja habituksen käsiteillä Bourdieu häivyttää teoriassaan yksilön ja 
yhteiskunnan eroa. Kenttä on hänelle pelitila, joka ollakseen olemassa tarvit-
see panoksia ja toimijoita, joilla on intressiä toimia kentällä. Nämä toimijat 
tuntevat kentällä noudatettavat, sillä olevista yksilöistä, riippumattomat sään-
nöt. Habitus Bourdieun tarkoittamassa merkityksessä vaikuttaa toimijoiden 
sisältä olematta tiukasti yksilöllinen tai täysin käyttäytymistä määräävä. Kenttä 
ja habitus ovat keskinäisessä suhteessa kahdella tavalla. Ensinnäkin kyseessä 
on vaikutussuhde. Kenttä määrää habituksen rakennetta niin, että se on ken-
tän vaatimusten mukainen. Lisäksi niillä on tiedollinen suhde, sillä habitus 
auttaa hahmottamaan kentän merkitykselliseksi maailmaksi. Ihmiset toimivat 
sosiaalisessa maailmassa ja sen eri kentillä vahvistaen niitä ominaisuuksiaan, 
sitä pääomaa, joka kyseisellä kentällä on arvokkainta, tavoitteenaan voittojen 
maksimointi ja pääoman kasaaminen. 

119  Kellner 1992, 153–154
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Esitetyt kollektiivista toimintaa selittävät teoriat keskittyvät intressin 
ympärille. Tällöin intressi voidaan ymmärtää joko kapea-alaisesti, taloudelli-
seen etuun tähtäävänä rationaalisuuden ilmentymänä tai laaja-alaisena, jolloin 
sen piiriin kuuluu muukin kuin taloudellista etua havitteleva toiminta. Int-
ressin lisäksi kollektiivisen toiminnan muotoutumisessa on syytä kiinnittää 
huomiota identiteettiin, sillä myöhäismodernin työelämän muutokset ovat 
murtamassa kollektiivista identiteettiä aivan kuten yksilöllistyminen, joka 
vaikuttaa yksilön identiteettiin ja hankaloittaa yhteisten intressien tunnista-
mista. Koska subjektilla on myöhäismodernissa useita erisuuntaisia identiteet-
tejä, niin identifikaatio vaihtelee puhuttelun ja esitystavan mukaan. Kyseessä 
on siirtyminen (luokka)identiteetin politiikasta eron politiikkaan.120 Bauman 
toteaa, ettei identiteetti suinkaan ole yksityisasia, sillä yksilöllisyys on sosiaali-
sesti luotu. Toisaalta yhtä tärkeää on muistaa, että sosiaalisuuden muodostu-
miseen ja näin ollen yhteiskunnan muodostumiseen vaikuttaa taas yksilöllis-
tymisen prosessi.121 

Kun suomalaista ammattiyhdistysliikettä tarkastelee edellä kuviossa 2 hah-
motetulla tavalla huomaa, että vuosikymmenien aikana tapahtunut kehitys ja 
aseman vakiintuminen osaksi korporatiivista järjestelmää yhdessä valtiovallan 
ja talouselämän kanssa, on muuttanut liikkeen sijoittumista kuviossa esitetyillä 
toimintaorientaatioulottuvuuksilla. Tämä koskee paitsi koko ammattiyhdis-
tysliikettä myös siihen kuuluvia ammattijärjestöjä. Vallitsevan korporatiivisen 
järjestelmän uskottavuuden perustuksiin kuuluu edelleenkin palkansaajien 
korkea järjestäytymisaste, vahva identiteetti ja solidaarisuus, jonka mittauspis-
teistä tärkein on työtaistelu. Jäsenet vuorostaan edellyttävät ammattijärjestöltä 
asiantuntemusta ja sitä kautta saavutettua uskottavuutta sekä kykyä ylläpitää 
jäsenistön keskinäistä solidaarisuutta, jonka muodostuminen taas edellyttää 
identifioitumista, samaistumista.

Työväenliike, nykyisin eri palkansaajaryhmistä muodostuva ammattiyh-
distysliike, on kuulunut läntisten teollisten yhteiskuntien vaikutusvaltaisiin 
yhteiskunnallisiin liikkeisiin. Ammattiyhdistysliike ei kuitenkaan ole enää, jos 
koskaan on ollutkaan, täysin yksi yhtenäinen liike, vaan se koostuu eri perus-
tein muodostuneista ammattijärjestöistä. Niiden tunnuspiirteisiin kuuluu me-
henki, jonka avulla liikkeen piirissä olevat erottuvat muista. Identiteettinsä 
muodostamisessa järjestöt tarvitsevat traditiota, sillä traditio tarjoaa ankkuri-
paikan identiteetin muodostumisessa välttämättömälle perusluottamukselle. 

120  Hall 1999, 28
121  Bauman 2002, 175–176
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Tämä identiteetti syntyy ajallisesta jatkuvuudesta, menneisyyden ja ennakoita-
van tulevaisuuden yhteenliittymisestä.122 

Oman identiteettinsä rakentamisessa, ylläpitämisessä ja vahvistamisessa 
järjestöt joutuvat ottamaan huomioon myös jäsentensä yksilölliset identitee-
tit, hakemaan niistä yhteistä identiteettiä luovia ominaisuuksia ja korostamaan 
niitä. Samalla järjestöt joutuvat työntämään taustalle jäsenistönsä heterogee-
nisuuden, jopa ilmenevän erilaisuuden merkitystä väheksyen. Edellä mainitun 
lisäksi järjestön tulee ottaa huomioon ympäristössä tapahtuvat muutokset niin, 
että järjestön identiteetti ja siitä muodostuva mielikuva sopivat toimintaym-
päristöön. Järjestön reagointi jäsenistön ja toimintaympäristön muutoksiin 
tapahtuu viiveellä. Siitä seuraa, että järjestöllä tai tietyn ideologian pohjalle 
muodostuneella liikkeellä on toiminnassaan eri vaiheita kuten kasvu, vakiin-
tuminen ja taantuminen. Voidaan sanoa, että myös järjestöillä organisaatioina 
on elämänkaarensa. 123 

Tutkimusongelmani, vastavalmistuneiden koulutettujen ammattijärjestöjäse-
nyyteen kohdistamat odotukset, voi nähdä kollektiivisen toiminnan ja yksilöl-
listymisen kohtaamisena, jolloin sen selvittämisessä ovat avainkäsitteinä intressi, 
identiteetti ja identifikaatio. Seuraavaksi ryhdyn tarkastelemaan miten koulu-
tetuista kehittyi palkansaajaryhmä, joka luokitustaistelua käyden hankki oike-
uden osallistua aktiivisesti yhteiskunnassa tapahtuvaan tulonjakoon. 

122  Giddens 1995, 114–115
123  Ilmonen 1998, 16
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Koulutettujen järjestäytymisen alkuvaiheet ovat nivoutuneet maamme hallin-
non kehittymiseen, mikä käy selvästi ilmi huomion kohdistuessa järjestäyty-
misen edellytyksiin ja järjestäytymisen syihin. Tarkastelukulmaa ei kuitenkaan 
ole syytä liittää mihinkään tiettyyn kollektiivisen toiminnan muodostumista 
selittävään teoriaan. Sellainen menettely häivyttäisi kauan kestäneestä järjes-
täytymisprosessista monia tärkeitä näkökohtia. Järjestäytymisen perusedelly-
tyksiin kuuluu toimintaympäristö, joka mahdollistaa järjestäytymisen. Se voi 
konkretisoitua esimerkiksi yleisenä järjestäytymistä tukevana ja siihen kannus-
tavana ilmapiirinä. Perusedellytyksiin kuuluvat myös yhteiset edut ja intressit, 
jotka antavat järjestäytyneelle toiminnalle sisällön. Järjestäytymisen perustana 
voi toimia myös yhteinen identiteetti tai valmius sellaisen rakentamiseen, jol-
loin edut ja intressit muotoutuvat tämän yhteisen identiteetin kautta. Intressit 
voivat muuttua olosuhteiden mukana ja yhteiskunnan kehitysvaihe ja intres-
sien edistämistavat ovat yhteydessä keskenään. 

Suomen historian protestiaallot, jotka ovat konkretisoituneet eriasteisesti 
organisoituneissa yhteiskunnallisissa liikkeissä, sijoittuvat ajallisesti sosioe-
konomisiin murroskohtiin, syviin kansainvälisten suhteiden muutoksiin tai 
eliitin jakautumisiin. Tällaisia vaiheita ovat 1900-luvun alku (vuodet 1905–
1918), toisen maailmansodan jälkeinen aika (vuodet 1945–1950) ja radi-
kalisoitumisen kausi (vuodet 1968–1979).1 Työssäni liitän niihin ammatti-
järjestötoiminnan kannalta tarkasteltuna ensimmäisen murroskauden, toisen 
murroskauden ja kolmannen murroskauden. Viimeisimpänä murroskautena, 
jota kutsun neljänneksi murroskaudeksi, pidän 1990-luvun alkua. Silloin talou-
dellinen lama, EU:hun liittyminen ja globalisaatioon sopeutuminen asettivat 
suomalaisen sovellutuksen pohjoismaisesta hyvinvointivaltiosta tulikokeeseen, 
jonka tuloksena on ryhdytty yhä useammin puhumaan dereguloidusta hyvin-
vointiyhteiskunnasta, jossa yksityinen kansalainen kantaa aikaisempaa suu-
rempaa vastuuta omasta ja läheistensä hyvinvoinnista. Kaikkina mainittuina 
ajanjaksoina yhteiskunnan valtarakenteet ovat olleet eriasteisesti uhattuina 

1  Siisiäinen 1990, 57
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antaen näin väestöryhmille mahdollisuuden ja myös aihetta toimia asemansa 
parantamiseksi tai puolustamiseksi.

Suomalaisen ammattijärjestötoiminnan syntyminen ja sen kehityksen 
eri vaiheet ovat yhteydessä Siisiäisen mainitsemiin protestiaaltoihin. Näky-
vimmät tapahtumat ovat eräänlaisia ”jälkijäristyksiä”, jotka eivät välttämättä 
sijoitu protestiaaltojen kanssa tarkalleen samoihin vuosilukuihin vaikka sytyk-
keet ovatkin samoja. Kulisseina, järjestäytymisen tapahtumaympäristöinä ovat 
Suomi-nimisen valtion synty, sääty-yhteiskunnan mureneminen, siirtyminen 
agraariyhteiskunnasta teolliseen, siitä jälkiteolliseen hyvinvointivaltioon ja vii-
mein tietoyhteiskuntaan. Tähän kaikkeen ovat koulutetut vaikuttaneet ja tämä 
kaikki on vaikuttanut koulutettujen asemaan. Tässä yhteiskunnan muutok-
sessa ammattijärjestöt ovat olleet aktiivisesti mukana sadan vuoden ajan ensin 
protestiliikkeinä, sitten vähitellen siirtyen ja sijoittuen siihen ryhmään, jota 
kutsutaan nimellä ”vanhat liikkeet” vastakohtana ”uusille liikkeille”.2 

Ammattijärjestötoimintaa, ay-liikettä, ei kuitenkaan pidä tarkastella yhtenä 
kiinteänä kokonaisuutena. Siitä on erotettavissa omaksi prosessikseen koulu-
tettujen edunvalvonnallinen järjestäytyminen, joka taustaltaan ja lähtöasemal-
taan poikkeaa marxilaiseen luokkateoriaan pohjautuvasta työväenliikkeestä. 
Prosessia voi kuvata Bourdieun esittämäksi luokitustaisteluksi. Koulutetuthan 
on ymmärretty etuoikeutetuiksi, usein vallan käyttäjiksi tai ainakin vallan 
edustajiksi. Tästä lähtökohdasta seuraa, että koulutetut ovat olleet protestiaal-
loissa useimmiten muutokseen reagoivia, asemaansa ja etujaan puolustavia. 

3.1 Sivistynyttä säätyläisjoukkoa

Maallinen ja hengellinen valta ovat aina tarvinneet omat oppineensa. Euroop-
palaisessa kulttuurissa yliopistojen tehtävänä on ollut antaa tarvittava tiedolli-
nen pätevyys. Hallinnon ja koulutuksen määrällinen ja laadullinen kehittymi-
nen ovat punoutuneet yhteen. Ruotsin vallan aikana Suomi oli osa emämaata, 
jonka hallintoa johdettiin Tukholmasta. Kuninkaan käskyä toteuttivat maa-
herrat ja heidän alaisenaan oleva virkakunta. Aatelisto oli sotilasammatin 
virka-aatelia. Vuonna 1640 perustetun Turun akatemian tiedekunnissa ei 
voinut suorittaa virkatutkintoja ja niin se epäonnistui tehtävässään kouluttaa 
Suomeen tehokkaan hallintokoneiston rakentamisessa tarvittavia virkamiehiä. 
Myöskin akatemian tehtäväksi kaavailtu rahvaan sopeuttaminen kuuliaisiksi 

2 Ilmonen ja Siisiäinen 1998
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hallintoalamaisiksi jäi toteuttamatta, kun koululaitos pysyi kirkon hallussa. 
Sen sijaan akatemiasta muotoutui pappien koulutuslaitos, jonka opiskelijat oli-
vat pappiskotien lisäksi pääasiassa alemmasta kaupunkiporvaristosta ja talon-
poikaistosta. Aatelista syntyperää opiskelijoista oli vain muutama prosentti. 
Maahamme muodostui harvalukuinen papillinen oppisääty, josta oli lähtöisin 
pääosa opettajista sekä lakimieskunnasta ja maanmittareista.3 Suomen tulemi-
nen Venäjän suuriruhtinaskunnaksi merkitsi moninaisia muutoksia.

3.1.1		 Suuriruhtinaskunta	luo	suomalaisen	virkakunnan

Suomen suuriruhtinaskunnan synty merkitsi suomalaisen virkamieskunnan ja 
koulutettujen ryhmän muodostumista, sillä uusi suuriruhtinaskunta tarvitsi 
keskushallintonsa ja virastonsa. Yhteiskunnan kehittymiseen kuului valtion 
osallistuminen infrastruktuurin rakentamiseen ja yleensä valtion laajentu-
minen alueille, joita aiemmin olivat hoitaneet kirkko, yliopisto ja yksityiset.4 
Nämä uudet tehtävät merkitsivät uusien keskusvirastojen perustamista senaa-
tin alaisuuteen. 

Uuden hallinto-organisaation rakentaminen vaati aikansa. Kun nykyistä 
valtioneuvostoa vastannut senaatti aloitti toimintansa hallituskonseljina siinä 
oli 30 virkamiestä, vuosisadan puoliväliin mennessä virkamiesten määrä oli 
noussut 51 henkeen ja vuonna 1911 heitä oli 74.5 Alussa senaatin alaisena 
olleet toimituskunnat olivat vain muutaman virkamiehen yksikköjä, mutta 
vähitellen toimituskuntien ja niiden alaisten keskusvirastojen määrä lähti nou-
suun.6 Vuosina 1810–1820 senaatin alaisena oli 10 keskushallintoyksikköä, 
vuonna 1850 määrä oli 15. Aleksanteri II:n hallituskautena keskushallintoyk-
sikköjen määrä kohosi 24:än ja suuriruhtinaskauden päättyessä vuonna 1917 
niitä oli jo 38.7 Vuosina 1860–1890 keskushallinnon virkamiesten määrä nousi 
4 700: sta 11 100:an ja edelleen niin, että vuonna 1914 heitä oli jo 27 000.8 
Korkeamman koulutuksen saaneita ja virkamieseliittiin kuuluvia, joihin lue-
taan nykyviroiksi muutettuna toimistopäälliköt ja sitä ylemmät virkamiehet 
tästä joukosta oli tosin vain murto-osa. Esimerkiksi vuonna 1810 keskusviras-

3 Konttinen 1991, 80–89
4 Savolainen 1999, 110 
5 Numminen 1999, 68
6 Em. 65
7 Savolainen 1999, 122
8 Em. 127
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tojen virkamieseliitti koostui neljästä virkamiehestä, vuonna 1860 heitä oli 34 
ja vuonna 1890 määrä oli jo 63.9

Valtion hallinnon lisäksi virkamiehiä tarvitsi myös Aleksanteri II:n käyn-
nistämä kuntien itsehallinto, joka tapahtui maalaiskunnissa erottamalla kun-
nallinen ja seurakunnallisen hallinto toisistaan vuonna 1865. Veronmaksuky-
kyyn sidottu äänioikeus teki mahdolliseksi maaseudun vauraiden talollisten 
tulemisen kuntien johtoon, mikä sekin oli omiaan murentamaan sääty-yhteis-
kunnan valtarakenteita.10 Itsenäinen verotusoikeus takasi sen, että verovarat 
jäivät hyödyntämään Suomea ja myös sen maaseutua. 

Kaupunkien hallinnon uudistaminen käynnistyi vuonna 1873. Niissä hal-
linnon ytimen muodosti maistraatti, jonka johdossa oli juridisen koulutuksen 
saanut pormestari. Lisäksi perustettiin toimeenpano- ja hallintoelimeksi raha-
toimikamari sekä kouluja ja sairaaloita.11 Seurauksena oli hallinnon vähittäinen 
ammattimaistuminen, kun tehtäviin ryhdyttiin palkkaamaan koulutettuja. 

3.1.2		 Koulutus	tienä	hallitsevaan	luokkaan

Aatelisto oli Ruotsin vallan aikana sotilasammatin varaan rakentunutta virka-
aatelia, joka vierasti yliopistokoulutusta. Aatelissäädyn etuoikeuksiin kuuluivat 
kuitenkin korkeimmat virat. Venäjä jatkoi samaan käytäntöä ja palkitsi suu-
riruhtinaskunnan alkuaikana, olojen rauhoittamiseksi, aatelia keskushallin-
non viroilla, joita annettiin ensisijaisesti sotilaskoulutuksen omaaville. Venä-
jän alaisuuteen siirtyminen horjutti joka tapauksessa aateliston asemaa, sillä 
vaikka siirtymävaiheen upseeriston taloudelliset edut säilyivätkin, oli heidän 
lapsiensa tulevaisuus epävarmempi paitsi taloudellisesti myös itse sotilasuran 
kannalta. Koulutus ja sitä kautta siviilivirkaan hakeutuminen oli vaihtoehto, 
jota käytti noin puolet siirtymävaiheen upseeriston pojista. 

Alkuvaiheessa aatelistosta lähtöisin olevat suorittivat lakiopintoja. Selityk-
senä on vuosina 1814–1817 toteutettu virkamieskoulutusta koskeva uudistus, 
jonka tuloksena oikeus- ja hallintovirkoihin pyrkivän oli esitettävä todistus 
siitä, että hän on opiskellut yliopistossa. Tämä avasi myös muulle kuin aatelis-
tolle tien korkeisiin hallintovirkoihin. Tutkintojärjestelmässä säilyi myöhem-
pien uudistustenkin jälkeen juridinen painotus. Siitä seurasi yliopiston muut-
tuminen pappisvalmistuslaitoksesta virkamieskoulutuslaitoksen suuntaan sekä 
kauaskantoinen virkamiehen ja lakimiehen ammatin kytkeytyminen toisiinsa. 

9  Ylikangas 1999, 189
10  Alapuro 1995, 55
11  Pulma 1999, 147–149
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Lukuvuonna 1803–04 valmistuneista opiskelijoista 38 prosenttia valmistui 
papiksi, mutta lukuvuonna 1812–13 enää neljännes.12 Aateliston suuntautu-
minen virkauralle merkitsi sen ja papillisen oppisäädyn välisen suhteen muut-
tumista. Kun ne joutuivat ’jakamaan’ yliopiston keskenään, tuli ratkaisuksi 
pyrkimys tehdä yliopistosta säätyläisyliopisto rajoittamalla rahvaan opiskelu-
mahdollisuuksia. Tämä tapahtui vaikuttamalla yliopisto-opintoja edeltäviin 
koulutusasteisiin.13 

Taulukko 2. virkamiesten yhteiskunnallinen tausta vuosina 1810–186714

Isän	yhteiskunnallinen	asema 1810–28 1828–52 1853–67

1.  Ylempi virkamieskunta 6,8 % 10,2 % 8,8 %
2.  alempi virkamieskunta 14,9  16,4 17,3
3.  papisto ja opettajisto 26,8  27,4 35,5 
4.  upseeristo 13,7   9,0  3,1

1–4.	Säätyläisväestö	yhteensä 62,2  63,0 64,7

5.  Toimenhaltijat ja virkailijat  6,0   5,5   4,6 
6.  Liike-elämä (tehtailijat, virkailijat, meren-
  kulku, tilanomistajat  5,1   6,2  7,2 
7.  Kauppiaat, käsityömestarit ym. 12,7 15,1 13,3
8.  Talolliset, työmiehet, torpparit 10,1  8,0   9 ,0
9.  muu tai tuntematon 3,9   2,2   1,2 

Yhteensä 100 % 100 % 100 %

Yksityisopetus, johon oli mahdollisuus pääasiassa säätyläisillä, oli 1700-
luvulta lähtien ollut pääväylä yliopistoon. Valtion kouluissa opiskelleiden oli 
nimittäin suoritettava ylioppilastutkinto useammassa aineessa kuin yksityis-
opetusta saaneiden. Lisäksi triviaalikoulut, joissa opiskelleista yli puolet oli 
rahvaan lapsia, menettivät vuonna 1828 oikeuden lähettää opiskelijoita yli-
opistoon. Tämä oikeus säilyi kimnaaseilla, joiden oppilaista runsas kaksi kol-

12  Konttinen 1991, 114–116
13  Em. 128–130
14  Waris: Yliopisto sosiaalisen kohoamisen väylänä. Historiallinen arkisto XLVII, 258–262
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masosaa oli säätyläisperheistä. Vuoden 1843 koulujärjestyksessä oppikoulut 
jaettiin ala-alkeiskouluihin, yläalkeiskouluihin ja lukioihin. Näiden kolmen 
läpikäyminen antoi yliopisto-opintoihin siirtymiseen tarvittavan tietomäärän 
ja samalla yliopisto-opintojen jälkeen mahdollisuuden valtion palvelukseen tai 
tieteellisen toimintaan. Neljäntenä oppikoulumuotona olivat ”naisväenkou-
lut” sivistyneiden vanhempien tyttärille.15 

Opetuksen ruotsinkielisyys oli keino vaikeuttaa suomenkielisen rahvaan 
opintoja. Kieleen perustuvat esteet alkoivat murtua, kun vuonna 1857 annet-
tiin määräys uudesta neliluokkaisesta alkeiskoulusta, jonka kahdella alimmalla 
luokalla opetuskielenä oli suomi. Seuraavana vuonna perustettiin ensimmäi-
nen osin suomenkielinen yliopisto. Koulukysymys kuului fennomaanien 
tärkeimpiin asioihin, mutta sen ratkaisu kohtasi vastustusta senaatissa ase-
maansa vahvistaneen ruotsinkielisen yläluokan piirissä. Niinpä suomenkielisiä 
oppikouluja lakkautettiin ja uusia ruotsinkielisiä perustettiin. Vuonna 1874 
Suomessa oli kolme suomenkielistä ja kahdeksan ruotsinkielistä yliopistoon 
johtavaa oppilaitosta. Muutoksiin kuului myös alkeiskoulujen ja lukioiden 
yhdistäminen tieteelliselle sivistykselle pohjaa antaviksi seitsenluokkaisiksi 
lyseoiksi. Reaalikoulu oli kansakoulun oppimäärää täydentävä koulumuoto. 
Tarkoituksena oli vahvistaa ja kehittää sivistystä jokaisessa yhteiskuntaluokassa 
erikseen. Suomenmieliset eivät tyytyneet tähän vaan fennomaanien johdolla 
ryhdyttiin käymään koulutuskamppailua, jossa vastakkain olivat byrokratia ja 
valtiopäivät kansalaisyhteiskunnan ilmentymänä. Vuonna 1882 tapahtunut 
suomenmielisiä suosiva suunnanmuutos rauhoitti tilannetta, mutta vasta vuo-
sisadan lopulla suomenkieliset oppikoulut ohittivat oppilasmäärässään ruot-
sinkieliset.16 

Opillisen sivistyksen saaneiden joukko oli pitkälle 1800-lukua varsin 
pieni. Vielä 1880-luvulla maassamme luku- ja kirjoitustaito oli vain noin 13 
prosentilla kymmenen vuotta täyttäneistä. Kansakoulua korkeampi koulutus 
oli vain parilla prosentilla.17 1800-luvun loppupuolen suotuisa taloudellinen 
kehitys asetti kuitenkin koululaitokselle vaatimuksia, joihin se ei kyennyt vas-
taamaan. Hallinto tarvitsi asiantuntijoita ja alkava teollisuus ammattitaitoista 
työvoimaa. Aluksi teollisuus pestasikin uuden tekniikan vaatimiin asiantun-
tija- ja työnjohtotehtäviin henkilöt ulkomailta.18 Kaiken kaikkiaan muutokset 
merkitsivät uusien koulutusta vaativien ammattien syntyä, joka näkyi paitsi 
yliopisto-opetuksen laajenemisena myös opiskelijamäärän kasvuna. 

15  Konttinen 1991, 132–134
16  Em. 192–199
17  Havén, 1998, 170
18  Em.
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Koululaitoksen erottaminen kirkon hallinnasta 1860- ja 1870-lukujen 
vaihteessa loi vihdoin edellytyksiä koulutettujen määrän kasvulle, vaikka kou-
lujärjestelmän ulkopuolelle jäi edelleen suurin osa väestöstä. Opiskelijat tulivat 
pääasiassa yhteiskunnan ylimmistä kerroksista. Vuosina 1871–1910 oli yliop-
pilaista 29 prosenttia alempien toimenhaltijoiden ja virkailijoiden sekä työn-
johtajien, käsityöläisten ja kauppiaiden lapsia. Lukumäärältään suuremmasta 
työväestöstä lähtöisin oli vain kahdeksan prosenttia. 19 Naiset saivat oikeuden 
yliopisto-opintoihin vuonna 1901. Tosin se oli ollut jo 1870-luvulta lähtien 
mahdollista poikkeusluvalla. 1870-luvulle sijoittuu myös kielimonopolin 
murtuminen niin, että vuosikymmentä myöhemmin suomenkielisiä ja ruot-
sinkielisiä ylioppilaita oli yhtä paljon.20 

Vuosisadan loppua kohti liike-elämän ja teollisuuden piiristä tulevien yli-
opisto-opiskelijoiden suhteellinen osuus kasvoi niin, että taulukossa 2 maini-
tuista ryhmistä 5–7 oli lähtöisin jo lähes puolet opiskelijoista ja säätyläisväestön 
osuus oli pudonnut noin 36 prosenttiin. Kehitys jatkui samansuuntaisena. 

Senaatin virkamieseliitillä oli useimmiten joko juridinen tai sotilaskou-
lutus. Huipussaan juridisen koulutuksen saaneiden määrä senaatin toimitus-
kunnissa oli 1900-luvun alussa, jolloin heitä oli 95 prosenttia virkamiehistä. 
Keskusvirastojen virkamieseliitissä juridisen tai sotilaskoulutuksen saaneita oli 
1850-luvun puolivälissä noin puolet ja heidän suhteellinen osuutensa väheni 
niin, että itsenäisyyden alkaessa heitä oli enää noin 20 prosenttia.21 

Kun keskusvirastojen ja niiden alaisten virastojen määrä nousi, tarvittiin 
eri alojen koulutettuja, joilla oli viraston toimialan mukaista asiantuntemusta. 
Sääty-yhteiskunnan heikentymistä edisti se, että keskusvirastojen virkoihin 
alettiin palkata juridisen koulutuksen lisäksi myös muun yliopistokoulutuk-
sen saaneita ja kyseisen viraston erikoisalan tuntemuksen omaavia.22 Suuri osa 
virastoista oli agraariyhteiskunnan tarvitsemia asiantuntijavirastoja, joiden 
tarjoama virkamiesura sopi myös talonpoikaistaustasta lähteville. Upseerien 
ja juristien väistyminen alan asiantuntijoiden tieltä heijasti päälliköiden sää-
tytaustan muutosta. Ajan myötä toteutuivat myös vaatimukset nimetä virkoi-
hin suomalaisen lainopillisen koulutuksen saaneita Venäjän armeijassa palvel-
leiden upseerien asemesta. 23

Aateli, jolla aina 1870-luvulle saakka oli ollut hallussaan lähes puolet kes-
kushallinnon ylimmistä viroista, hakeutui vähitellen elinkeinoelämän johto-

19  Alapuro 1980, 72
20  Konttinen 1991, 192–193
21  Ylikangas 1999, 190
22  Savolainen 1999, 128
23  Ylikangas 1999, 191
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paikoille. Tähän tarjosi mahdollisuuden alkava teollistuminen. Alanvaihdon 
houkuttelevuutta lisäsi virkapalkkojen jälkeen jääminen teollisuuden huip-
pupalkoista.24 Keskeiset virkamiessuvut säilyttivät kuitenkin asemansa valtion 
hallinnossa.25 Päälliköiden sosiaalisen taustan todellista keskiluokkaistumista 
saatiin odottaa aina 1970-luvulle saakka, jolloin vanhaan sääty-yhteiskuntaan 
kuulunut sukulaisuuden merkitys hävisi.26 

Heikki Waris kuvaa ajanjaksoa 1810–1867 virkamiesten kukoistuskau-
deksi, jolloin virkamies oli ajan ihanne. Yliopiston tehtävänä oli tieteellisen 
opetuksen lisäksi virkamiesten kasvatus, kuten 1600-luvulla oli ollut pappis-
kasvatus. Waris sanoo yliopiston toimineen myös sosiaalisena seulana, joka 
”vallitsevan katsomuksen mukaisesti tarkasti, siivilöi ja valikoi, ketkä saattoi-
vat kohota yhteiskunnan ylimpiin kerroksiin”.27

Suuriruhtinaskunnan aikaan yliopistokoulutuksen saaneita tarvittiin ensi-
sijaisesti julkisen vallan sekä kirkon palvelukseen. Koulutettu valtion virka-
mieskunta oli syntynyt. Siihen kuuluvat toimivat oikeuslaitoksen lisäksi kes-
kushallinnossa ja -virastoissa sekä lääneissä. Nämä ylempään virkamieskuntaan 
kuuluvat muodostivat ytimen syntymässä olevalle keskiluokalle. 

3.1.3		 Suomi	sääty-yhteiskuntana

Sääty voidaan määritellä tiettyyn aikakauteen kuuluvaksi erioikeudet omaa-
vaksi ryhmäksi. Näitä meillä olivat muuttunein erioikeuksin Ruotsin vallan 
ajoilta periytyneinä poliittisina säätyinä aatelisto, papisto, porvaristo ja talon-
poikaissääty. Valtiopäivillä olivat lisäksi edustettuina suuremmat samannimi-
set yhteiskuntasäädyt. Säätyläistöllä tarkoitetaan yhteiskunnan yläluokkaa, 
johon kuuluivat aateliston ja papiston lisäksi muut virkasäätyläiset (ylempien 
sotilas- ja siviilivirkojen haltijat) sekä säätyelinkeinoja harjoittavat (esimerkiksi 
apteekkarit ja ruukinomistajat) ja vauraimmat talonpojat.28 

Yhteiskuntaluokka taas on yleiskäsite, joka tekee mahdolliseksi sosiaaliti-
lastollisten tutkimusten perusteella tapahtuvat kansainväliset vertailut. Poh-
jana on yhteiskunnallinen asema ammatissa tai esim. omaisuuden tai tulojen 
jakaantuminen tai näiden näkökohtien yhdistelmä.29 Kasvava virkamieskunta 
sijoitettiin vuonna 1826 laadittuun koko yhteiskuntaa koskevaan arvojärjes-

24  Em. 192
25  Savolainen 1999, 126–129
26  Savolainen, mt., 130
27  Waris: Yliopisto sosiaalisen kohoamisen väylänä, 230–235
28  Konttinen 1991, 19
29  Waris: Yliopisto sosiaalisen kohoamisen väylänä. Historiallinen arkisto XLVII, 201–202
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tykseen (Rangordning för Finland 17/7/1826), joka koostui viidestä luokasta 
ja niiden alaryhmistä.

I Julkinen virka tai vapaa ammatti (yliopistosivistys tai vastaava) 
 A ylempi virkamieskunta 
 B alempi virkamieskunta
 C papisto ja opettajisto 
 D upseeristo 
II Toimenhaltijat ja virkailijat (alempi sivistys)
III Liike-elämä (porvaristo)
IV Ruumiillinen työ (talonpoikaisto) 
V Muut30 

Yhteiskunnallisessa ryhmittelyssä perusteluna olivat syntyperä ja myöhem-
min saavutettu yhteiskunnallinen asema. Vaikka jaottelu on laadittu täysin 
toisenlaisissa olosuhteissa voi sen piirteitä havaita nyky-yhteiskunnassakin. 
Ammattijärjestöjen rajat noudattavat vieläkin paljolti tätä luokkajakoa. AKAVA 
katsoo edunvalvonta-alueekseen luokkiin I ja III kuuluvat niin, että luokan III 
porvaristoa vastaa talouselämän palveluksessa olevat koulutetut. STTK hoitaa 
lähinnä luokan II palkansaajia ja SAK luokkaa IV. Talonpoikaistosta on suurin 
osa muuttunut teollistumisen ja automatisoinnin vaikutuksesta ”suorittavan 
portaan” työntekijöiksi, joiden työnantajana on niin yksityinen kuin julkinen 
sektori. 

1800-luvun alkupuolen suomalainen yhteiskunta oli kerrostumien yhteis-
kunta, jossa säätyläisluokka oli tehokkaasti eristetty maan suurimmasta väes-
töryhmästä talonpoikaisesta rahvaasta. Porvariston merkitys oli pienempi 
kuin niissä maissa, joissa kaupungistuminen ja teollistuminen olivat edenneet 
pidemmälle. Kun lisäksi alempi virkailijakunta oli lukumäärältään vähäinen, 
puuttui rahvaan ja säätyläisväestön väliltä lähes kokonaan varsinainen keski-
luokka. Se olisi voinut helpottaa säätykiertoa, siirtymistä alemmista yhteis-
kuntaluokista säätyläisväestöön.31 

30  Em. 212–213
31  Waris: Yliopisto sosiaalisen kohoamisen väylänä. Historiallinen arkisto XLVII, 232–233
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Taulukko 3. elinkeinorakenteessa tapahtuneita muutoksia 1870–1910, ammatissa toimiva väestö 
elinkeinon mukaan32

Elinkeino 1870 1890 1910
 % % %

maa- ja metsätalous 87  8 74
Teollisuus, kaivos- ja rakennustoiminta 5  7 12
palvelut ym. 6  8   8 
elinkeino tuntematon 3 4   5 

Yhteensä 783 000 1 047 000 1 296 000

Tarve koulutuksen lisäämiseen sekä paineet virkamiesuran ja siihen vaaditta-
van koulutuksen avaamiseen muillekin kuin ylimmälle säätyläistölle kasvoi-
vat entisestään 1800-luvun puolivälissä alkaneella voimakkaalla uudistumisen 
kaudella. Henkistä valmiutta uudistuksille loi kansallinen herääminen. Alun 
se sai 1830-luvulla Pohjois-Euroopassa levinneestä kulttuurinationalismista, 
jonka vaikutukset ulottuivat vähitellen myös Suomeen. Olennaisena osana sii-
hen kuului taiteilijoiden ja kirjailijoiden tuella muovattu kansallinen identi-
teetti, joka ihannoi maaseudun väestöä ja muodosti ajan kuluessa eräänlaisen 
kohtauspisteen sivistyneistölle ja maaseudun vauraille talollisille. Toisena tär-
keänä kohtaamispaikkana oli 1840-luvulla virinnyt kansalaisjärjestäytyminen, 
joka kokosi pitäjien harvalukuisen sivistyneistön ja varakkaan talollisväestön 
yhteen monenlaisen aatteellisen ja taloudellisen toiminnan piiriin.33 Tuolloin 
alettiin myös esittää koulujen perustamista maaseudulle. 

1800-luvun puoliväliin sijoittui lukuisia yhteiskuntarakenteeseemme 
kauaskantoisesti vaikuttaneita muutoksia, joiden toteuttamisen teki mah-
dolliseksi Aleksanteri II:n hallintopolitiikka, suotuisa henkinen ilmapiiri ja 
vuonna 1856 annettu taloudellinen kehittämisohjelma. Vallankäytössään hän 
noudatti valistunutta itsevaltiutta, joka toteutui muun muassa valtiopäivien 
koolle kutsumisessa ja aiempaa vapaampana ilmapiirinä. Se yhdessä muualla 
Euroopassa käynnistyneen teollistumisen kanssa antoi sysäyksen myös Suomen 
vaurastumiselle. Metsävarantoja ryhdyttiin hyödyntämään niin, että puu sai 
teollisuuden raaka-aineena rahallisen arvon. Vuonna 1863 toimintansa uudel-
leen aloittaneilla säätyvaltiopäivillä talonpoikaisto ja erityisesti sen vaurain osa 
kasvatti yhteiskunnallista vaikutusvaltaansa. Kasvaneen arvostuksen ilmenty-

32  Alapuro 1980, 42
33  Pulma 1999, 147



SääTYLäiSeSTä paLKanSaajaKSi 71

mänä maan runsasväkisillä keskusalueilla ero talonpoikaisten suuromistajien 
ja kartanonomistajien välillä hälveni.34 

Taulukko 4. väestön jakautuminen säätyihin vuonna 189035

Sääty prosentteina, %

aatelissääty 0,1 
pappissääty 0,3
porvarissääty 3,1
Talonpoikaissääty 26,2
Säätyjen ulkopuolella 70,4

Yhteensä	% 100

Lukumäärä 2 380 000

Taloudellisen hyvinvoinnin seurauksiin kuului voimakas väestönkasvu, joka 
vaikutti myös maaseudun säätyläisten määrään. Kirkon piirissä muodostettiin 
uusia seurakuntia, valtio kasvatti oikeuslaitostaan perustamalla tuomiokuntia 
ja nimismiespiirejä, Apteekkilaitos ja lääkärit tulivat myös maaseudulle.36 

Säätyläistö muodosti kuitenkin vain pienen vähemmistön, sillä säätyjaon 
ulkopuolelle jäi lähes kolme neljäsosaa väestöstä. Vuonna 1870 Suomen väki-
luku kohosi 1,77 miljoonaan.37 Säätyläisväestöä oli vain noin 28 000 henkeä, 
joista runsas puolet oli virkasäätyläistöä. Käytäntöön kuului, että ylimpään 
virkamiehistöön edenneet aatelittomat aateloitiin. Alapuron mukaan 1800-
luvun Suomessa säätyläistö kokonaisena ryhmänä ei kuitenkaan muodostanut 
luokkaa vaan oli pikemminkin esikapitalistisen yhteiskunnan ylin sosiaalinen 
kerrostuma, jota yhdisti muun muassa yhteinen sivistys ja ruotsi yhteisenä kie-
lenä. Tähän yhteiskunnan hallitsevaan luokkaan kuului maata omistava aate-
listo ja erityisesti ylin virkamiehistö.38 Vähitellen kansakoulut, kansanopisto ja 
yhdistykset levittivät ajatusta yhteisestä kansallisuudesta ja siihen perustuvasta 
kulttuurisesta tasa-arvosta ja antoivat järjestäytymisessä tarvittavia taitoja.39

34  Alapuro 1980, 50
35  Alapuro 1980, 67
36  Ylikangas 1999, 191
37  Valkonen 1980, 14
38  Alapuro 1980, 68
39  Alapuro 1995, 305
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3.1.4		 Identiteettiä	vahvistavaa	yhdessä	oloa

Ensimmäinen koulutettujen yhdistys on vuonna 1797 perustettu Suomen 
Talousseura, jonka jäsenenä seuran alkuaikoina oli lähes kaikki maamme 
sivistyneistöön kuuluvat. Seuran tavoitteena oli jakaa kansalle tietoa talou-
teen liittyvistä asioista ja innostaa kansaa toimeliaisuuteen ja ahkeruuteen. 
Toimintapiirinä oli kaikkinainen työ maan henkisen ja aineellisen vaurauden 
kohottamiseksi.40 

Ensimmäisinä yliopistokoulutuksen saaneiden, nykyisiä ammattijärjestöjä 
edeltävänä yhdistyksinä perustettiin Finska Läkaresällskapet vuonna 1835 ja 
Juridiska Föreningen i Finland – Suomen Lainopillinen Yhdistys vuonna.1856. 
Ne olivat tieteellis-aatteellisia yhdistyksiä ensisijaisena tavoitteenaan oman tie-
teenalan keskustelun ylläpito ja jäsenistön yhteenkuuluvuuden lisääminen. 
Yhteistä niiden taustassa oli alan koulutuksen saaneiden kasvava joukko, mutta 
yhteenliittymisen syissä oli eroja. 

Suuriruhtinaskauden alussa Suomessa oli kolmisenkymmentä lääkäriä, 
jotka asemaltaan olivat virallisen rankiluokituksen alapuolella. Syntyperältään 
heistä suurin osa oli rahvaan- tai porvarinpoikia. Lääkärin yhteiskunnallisen 
aseman nousu alkoi vuonna 1817, kun piirilääkärit otettiin mukaan sotilas-
arvojen mukaan määrittyvään arvoluokitukseen, jossa heidän asemansa nousi 
vaiheittain. Tähän arvostuksen nopeaan kohoamiseen vaikuttivat tiede ja kou-
lutus nimenomaan yliopistokoulutuksen kohonneeseen arvostukseen liittyen. 
Lääkärin ammatin harjoittamisen ehtona oli nimittäin kaksivaiheinen tutkinto 
ja lääketieteen tohtorin arvo. Opinnot kestivät keskimäärin 13 vuotta. Lääkärin 
ammatista tuli näin korostuneesti akateeminen. Ammatin statuksen noustessa 
siitä kiinnostuivat ylemmät sosiaalikerrokset, mikä puolestaan nosti statusta ja 
edelleen ammatin yläluokkaistumista.41 Yhdistyksen perustamisen taustalla voi 
nähdä jo opiskeluaikana muodostuneen yhteenkuuluvuuden tunteen, johon 
antoivat aineksia syntyperä, ammatin arvostus sekä pitkä opiskeluaika ja siitä 
johtuva ikäero toisiin neljässä tai viidessä vuodessa tutkintonsa suorittaviin. 
Syntyperä ja ammatin arvostus säilyivät ammattikuntaa yhdistävinä ja muista 
erottavina tekijöinä ammatin yläluokkaistuessa ja arvostuksen kasvaessa. Lain-
opillisen koulutuksen saaneet tulivat taas aatelistosta ja ylemmästä säätyläis-
töstä ja sijoittuivat pääasiassa valtion virkoihin. Yhdistyksellä voikin katsoa 
olleen virkamiesidentiteettiä lujittava vaikutus. Lisäksi se oli yhteiskunnallista 
eliittiä yleisellä tasolla kokoava järjestö ja sen keskustelufoorumi, sillä jäsenenä 

40  http://www.saunalahti.fi/arnoldus/talseura.html 17.1.2006 
41  Konttinen 1991, 152–157
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saattoi olla myös muita kuin lainopillisen tutkinnon suorittaneita.42 Helsingin 
polyteknillisestä opistosta valmistuneet teknikot (nykyisten diplomi-insinöö-
rien edeltäjät) perustivat vuonna 1880 oman yhdistyksensä, jonka rinnalle tuli 
16 vuotta myöhemmin suomenkielinen yhdistys. Joillakin vuosisadan loppu-
puolella perustetuilla yhdistyksillä oli tavoitteena oman alansa arvostuksen 
ja merkityksen lisääminen. Esimerkiksi Finska Forstföreningen otti jäsenik-
seen metsänhoidosta kiinnostuneita ja agronomien ensimmäinen aatteellinen 
yhdistys taas maanviljelyksestä kiinnostuneita.43 Yhdistysten tehtäviin saattoi 
kuulua alan koulutustason nostaminen, sillä monet nykyisin akateemista kou-
lutusta edellyttävät ammatit eivät tuolloin edellyttäneet yliopisto-opintoja 
eivätkä edes ylioppilastutkinnon suorittamista.

Koulutettujen yhdistyskenttä koki jo alun alkaen muutoksia. Alkuperäis-
ten yhdistysten rinnalle perustettiin uusia. Syynä saattoi olla jonkun ammat-
tikunnan tai koulutushaaran vahvistuminen niin, että se katsoi tarpeelliseksi 
perustaa oman yhdistyksen ja tehdä itsensä myös näin näkyväksi. Kielikysy-
mys, venäläistämispyrkimykset ja orastava puoluepolitiikka heijastuivat nekin 
järjestöihin. Niinpä esimerkiksi vuosisadan vaihteessa perustettiin Suomen-
mielisten juristien klubi. Vastaavanlainen erkaantuminen oli tapahtunut jo 
aiemmin lääkäreiden piirissä. Yhdistysten perustamista voidaan pitää paitsi 
eräänlaisena protestina alkuperäisiä yhdistyksiä kohtaan myös poliittisena 
kannanottona sekä osoituksena kansallisesta heräämisestä ja koulutusmah-
dollisuuksien kasvamisesta suomenkielisen väestön piirissä. Suomenkieliset 
opiskelivat ensisijaisesti humanistisia aineita kuten historiaa ja suomea, mutta 
myöhemmin myös silloin lainopiksi kutsuttua oikeustiedettä. Yliopisto-opin-
not tarjosivat heille ainoan mahdollisuuden päästä ylemmän säätyläistön mie-
hittämiin korkeisiin virkoihin.44

Jäsenten taloudellisten etujen ajaminen ei 1800-luvulla kuulunut koulutet-
tujen järjestöjen tehtäviin. Vähäistä kiinnostusta varsinaiseen edunvalvontaan 
selittää virkamieskunnan enemmistön säätytausta, jolloin säätyvaltiopäivät 
huolehtivat harvalukuisen virkamiesjoukon aseman ja etuoikeuksien turvaa-
misesta. Jukka Muiluvuoren mukaan tavoitteena oli pienilukuisen säätyläistön 
etuoikeuksien suojaaminen ulkopuolisten ryhmien kilpailua vastaan, vaikka 
perusteluna saatettiinkin esittää ammattitaidon tasoa tai kirkollisen opin puh-
tautta.45 Taloudellisten kysymysten poissulkemista selittää myös se, että yhdis-

42  Konttinen 1991, 222–223
43  Vuori 1990, 9–16
44  Ylikangas 1999, 191
45  Muiluvuori 2000, 10
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tysten perustamisvaiheen jäsenistöllä oli vakiintunut yhteiskunnallinen asema 
siinä vaiheessa, kun koulutusmäärät alkoivat nousta. Tosin keskustelussa voi-
tiin sivuta taloudellisia ja työoloihin liittyviä asioita joitain erityisryhmiä kos-
kevina. Joillakin aloilla taas jäsenistön koulutuksellisen ja taloudellisen aseman 
erilaisuus saattoi olla syynä siihen, että yhtenäisyyden säilyttämiseksi taloudel-
liset ja sosiaaliset kysymykset jätettiin yhdistyksen asialistalta pois. Ensimmäi-
set koulutettujen yhdistykset olivat ennen kaikkea koulutuksellista ja amma-
tillista yhteenkuuluvuutta vahvistavia, yhteistä identiteettiä lujittavia.

Ensimmäistä murroskautta edeltävänä Venäjän vallan aikana lukumää-
rältään vähäinen koulutettujen joukko oli aluksi lähtöisin yhteiskunnan 
ylimmistä kerroksista, mutta hallinnon kasvun myötä jossain määrin myös 
alemmasta säätyläistöstä. Koulutetut sijoittuivat ensisijaisesti ylimpään virka-
miehistöön ja tätä kautta avautui tie säätyläistön yläkerroksiin jopa niin, että 
ylimmät virkamiehet aateloitiin. Muodostui virkamiessukuja. Säätyvaltiopäi-
vät varmistivat turvatun ja suojatun etuoikeutetun aseman. Koulutetut edus-
tivat kansan silmissä valtaa. Säätyaseman lisäksi yhteistä identiteettiään kou-
lutetut vahvistivat koulutusalan mukaan määräytyvillä yhdistyksillään. Niiden 
toiminta keskittyi kyseisen koulutusalan edistämiseen sosiaalinen yhdessäolon 
merkitystä unohtamatta. 

3.2 Keskiluokkaisia henkisen työn tekijöitä

Ensimmäinen murrosvaihe 1900-luvun alussa merkitsi koulutetuille sääty-
yhteiskunnan tarjoaman itsestään selvältä tuntuneen taloudellisen ja sosiaa-
lisen turvallisuuden horjumista. Jo venäläistämispyrkimykset olivat uhanneet 
virkamiesten asemaa. Tämä vaara saatiin kylläkin torjuttua, mutta eduskun-
tauudistus poisti säätyvaltiopäivien suoman turvallisuuden. Ensimmäisen 
maailmansodan aikainen voimakas inflaatio kohotti elinkustannukset yli 
kymmenkertaisiksi sotaa edeltäneeseen aikaan verrattuna.46 Vuonna 1919 
virkapalkkojen reaaliarvo oli vain neljännes vuoden 1914 palkoista.47 Se vai-
kutti palkkatuloillaan elävän virkamiehistön elintasoon ja osaltaan lisäsi epä-
varmuutta. Itsenäistymisen jälkeen muodostuneet uudet puolueet keskittyivät 
määrällisesti suurempien kannattajajoukkojen hankintaan, joita olivat maan-
viljelijät, torpparilaitoksen purun seurauksena muodostunut runsaslukuinen 
pienviljelijäväestö sekä tehdasyhdyskuntien ja kaupunkien työväestö ja porva-

46  Vuori 1990, 17
47  Ylikangas 1999, 192
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risto. Puolueet oikealta vasemmalle katsoivat virkamiesten edustavan vanhaa 
ruotsalais-venäläistä virkavaltaisuutta, joten virkamieskunta ja koulutetut jäi-
vät eduskunnassa vaille puolestapuhujaa. 

3.2.1		 Säätyläisestä	keskiluokkaan

Sosiaalisen ja poliittisen murroksen seurauksena itsenäistynyt Suomi alkoi 
muuttua virkavallan sääty-yhteiskunnasta uudenlaiseksi yhteiskunnaksi, jossa 
talouselämä vahvisti asemiaan. Hallinnossa, yhteiskunnan infrastruktuurin 
ylläpidossa ja kehittämisessä tarvittiin uusia ammattiryhmiä. Samoin talous-
elämään syntyi uusia asemansa ja arvostuksensa parantamista tavoittelevia 
ryhmiä. Tässä muuttuneessa tilanteessa eri väestöryhmät, koulutetut niiden 
joukossa, joutuivat hakemaan paikkaansa ja omaa identiteettiään. Alkujaan 
aatelistosta muodostunut ruotsinkielinen ylempi koulutettu virkamieskunta 
oli 1800-luvun lopulla vähitellen sosiaaliselta taustaltaan monipuolistunut ja 
samalla menettänyt sisäistä yhtenäisyyttään. Sortovuosilla oli tähän oma vai-
kutuksensa, kun virkoihin nimittämisessä suosittiin alemmista säädyistä läh-
töisin olevia myöntyväisyysmielisiä yläluokkaisempien perustuslaillisten kus-
tannuksella.48 

Virkamiessäätyläistöstä tuli toimihenkilöitä, jotka yhdessä pienyrittäjien 
kanssa muodostivat keskiluokan. Se ei kuitenkaan ollut luokka samassa merki-
tyksessä kuin porvaristo ja työväestö vaan sosiaalinen kerrostuma niiden välillä. 
Tästä keskiluokasta hahmottui kaksi ryhmää: esikapitalistisen yhteiskunnan 
vanha keskiluokka eli pikkuporvaristo ja uusi keskiluokka, joka koostui erilai-
sista toimihenkilöistä. Näin muodostuneen uuden keskiluokan ylempi osa oli 
lähellä aiempaa säätyläistöä, mutta sen enemmistö ei suinkaan toiminut joh-
tavassa asemassa. He toimivat esimerkiksi työnjohtajina ja konttorihenkilö-
kuntana; yleensä alempana virkamieskuntana tehtävissä, jotka eivät kuuluneet 
ruumiillisen työn piiriin.49 

Tällä uudella keskiluokalla ei ollut omaa luokkatietoisuutta. Alapuron 
mukaan keskiluokkaa leimaava ideologinen piirre olikin pyrkimys sosiaaliseen 
kohoamiseen, jolloin koulutus oli tärkein keino aseman ja arvostuksen saavut-
tamiseen. Yhteiskunnallisen aseman parantaminen yksilöpohjalta koulutuksen 
kautta erottaa uuden keskiluokan työväenliikkeestä, joka tavoittelee työväes-
tön aseman muuttamista kokonaisena luokkana.50 Yhteiskunnassa kasvanutta 

48  Ylikangas 1999, 192
49  Alapuro 1980, 70–72
50  Em. 72
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koulutuksen arvostusta osoittaa ylioppilastutkintojen määrän nousu. Vuonna 
1910 suoritettiin 929 ylioppilastutkintoa, vuonna 1920 määrä oli 1 142 ja 
vuonna 1930 jo 2 105 tutkintoa.51

Uuden keskiluokan luottamus koulutuksen merkitykseen sosiaalisen ase-
man kohottajana ilmeni myös toista kautta; ammattien vaativuuteen vedoten 
pyrittiin kohottamaan niihin tarvittavaa koulutustasoa. Tämä saattoi tapahtua 
korottamalla oppilaitoksen statusta koulusta opistoksi ja opistosta korkeakou-
luksi. Myös yliopistoihin otettiin uusia oppiaineita. Näissä oloissa yhä use-
ammat koulutetut järjestäytyivät. Nyt pyrkimyksiin kuului vaikuttaa myös 
yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen asemaan. 

3.2.2		 Yhteistyöstä	etsitään	voimaa

Koulutettujen edunvalvonnallisen järjestäytymisen pioneereja olivat virka-
miehet. Syynä tähän oli paitsi valtiollisten ja taloudellisten olojen muuttumi-
nen myös yhteiskunnalliseen toimintakenttään tullut uusi muutoksia vaativa 
voima: ruumiillisen työn tekijöiden, työväen, järjestäytyminen osana työväen-
liikettä. Sen organisoituminen edistyi merkittävästi, kun keskusjärjestö SAJ 
(Suomen Ammattijärjestö) perustettiin vuonna 1907. Järjestö veti jäseniä 
puoleensa niin, että vuonna 1917 niitä oli jo 160 000.52 Yksityissektorin työn-
antajat puolestaan järjestäytyivät vuonna 1907 Suomen Yleiseen Työnantaja-
liittoon.53 

Virkamiesliitto perustettiin vuonna 1917 yhdistämään jo aiemmin toi-
mintansa aloittaneiden valtion palveluksessa olevien virkamiesyhdistysten voi-
maa. Ne olivat hallinnonalan mukaan rakentuneita, kuten Tie- ja vesiraken-
nusyhdistys, Suomen Tullivirkamiesliitto, Valtiokonttorin virkamiesyhdistys 
ja Tilastollisen päätoimiston virkailijayhdistys sekä läänikohtaiset lääninvirka-
miesyhdistykset. Yhdistysten nimet kertovat ajan hallinnon rakenteesta. Tältä 
pohjalta niiden toiminta oli muodostunut yhteistä identiteettiä vahvistavasti 
ammattikysymysten käsittelystä ja seuraelämän harrastamisesta. Uuden Vir-
kamiesliiton hallituksen kokoonpano kuvaa myös jäsenkunnan koulutusta 
ja yhteiskunnallista asemaa: hallituksessa oli esittelijäsihteeri, intendentti, 
ammattientarkastaja, insinööri, ratainsinööri ja rehtori. Varajäseninä ja lisätyn 

51  Suomen Tilastollinen vuosikirja 2002, Henkilötilastot: koulutus: taulukko 498
52  http://www.SAK 14.6.2004
53 Järjestön nimi vuodesta 1918 vuoteen 1992 Suomen Työnantajain Keskusliitto STK, 
minkä jälkeen Teollisuus ja Työnantajat TT ja vuodesta 2005 Elinkeinoelämän Keskusliitto 
EK). 
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hallituksen jäseninä olivat esittelijäsihteeri, postireviisori, maaherra, nimismies, 
protokollasihteeri, tullinhoitaja, tirehtööri, ylitirehtöörinapulainen, metsäinsi-
nööri, kruununvouti, kansakoulunopettaja ja aktuaari. 54 

Virkamiesliiton edustaessa valtion palveluksessa olevia perustettiin vuonna 
1918 vastaavasti kuntien palveluksessa olevien edunvalvojaksi Kunnallisvir-
kamiesliitto ja kasvavan talouselämän toimihenkilöitä edustamaan Suomen 
Teollisuusvirkailijaliitto. Akateemisen koulutuksen omaavat säilyttivät jäse-
nyytensä omissa koulutuspohjaisissa liitoissaan, jotka keskittyivät edelleen 
ammatillisiin asioihin.

Jo alun alkaen valtion virkamiesten keskusjärjestön Virkamiesliiton asia-
lista oli vahvasti edunvalvonnallinen koostuen taloudellisista ja virkasuhteen 
pysyvyyteen liittyvistä asioista. Tavoitteina olivat palkkojen ja eläkkeiden jär-
jestelyn lisäksi virkamieslain sisältöön vaikuttaminen. Liiton toimittua kym-
menen vuotta siinä oli 60 jäsenjärjestöä ja niissä yhteensä noin 6000 jäsentä. 
Järjestäytyminen tapahtui teollisuusliittoperiaatteen, ei siis koulutuksen 
mukaan. Jäsenmäärän kasvu tuli mahdolliseksi, kun alkuperäisiä jäsenkritee-
rejä lavennettiin niin, että myös palvelusmiehet pääsivät jäseneksi.55 Jäsenkri-
teerien muutosta voi pitää siemenenä Virkamiesliiton heikkoudelle ja tulevalle 
hajaantumiselle. Tämä ilmenee seuraavasta potentiaalista jäsenmäärää kuvaa-
vasta taulukosta:

Taulukko 5. valtion virkamiehistön lukumäärä ja jakautuminen vuosina 1860–1939.56 

 1860 1890 1914 1939
 määrä % määrä % määrä % määrä %

Koko virkamiehistö 4 700 100 11 000 100 27 000 100 56 500 100
varsinaisia virkamiehiä 2 350  50.0  4 000  39.6  8 800  32.6 10 200  34.0
palvelusmiehiä 2 350  50.0  6 700  60.4 18 200 67.4 37 300  66.0
akateemis- ammatillisia57 1 200  25.5  2 000  18.0  2 900 10.7  5 900  10.4
erit. ammatillisia - -  400  3.6  1 200  4.4  3 800  6.7

54  Virkamiesliitto 30-vuotias, 10
55  Em. 10–12
56  Luoma, 1962, I osa, 26
57  Akateemisammatillinen on Väinö Luoman käyttämä sana yliopistokoulutuksen saaneista.
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Vuonna 1922 Virkamiesliitto, kuntien viranhaltijoita edustava Kunnal-
lisvirkamiesliitto ja talouselämän Suomen Teollisuusvirkailijaliitto muodosti-
vat yhdessä Suomen Virkailijakeskusliittojen Yhtymän, joka jo parin vuoden 
kuluttua muutti nimensä Henkisen Työn Yhtymäksi (HTY). Sen tehtävänä 
oli hoitaa yleisiä, kaikille henkisen työn tekijöille yhteisiä kysymyksiä kuten 
verotus ja sosiaaliset edut sekä järjestäytymiseen kannustaminen.58 Yhteistyö 
HTY:n puitteissa ei käynnistynyt toivotulla tavalla. Heikkona ja hajanaisena 
se ei kyennyt yhdistämään kasvavaa henkisen työn tekijöiden joukkoa. Sen 
ulkopuolelle jäikin yksityisalojen toimihenkilöjärjestöjä. 

HTY ei saavuttanut tavoitettaan toimia SAJ:n vastineena henkisen työn 
tekijöiden piirissä. SAJ:n jäsenistö vuorostaan suhtautui väheksyen henkisen 
työn tekijöiden järjestäytymiseen ja piti sitä lähinnä ompeluseuratoimintana.59 
Ei SAJ:kaan ollut erityisen vahva. Sen sisällä käydyt kiivaat valtataistelut ja 
ajan poliittiset olot johtivat siihen, että kommunistien käsiin joutunut järjestö 
lakkautettiin vuonna 1930 ja tilalle perustettiin jo samana vuonna sosiaalide-
mokraattien johtama SAK. Työnantajapuoli ei taas suostunut neuvottelemaan 
kummankaan palkansaajajärjestön, ei SAK:n eikä HTY:n kanssa. 

Itsenäisyyden ensimmäisten vuosikymmenten poliittisessa ilmastossa oli 
seikkoja, joiden vaikutuksesta puolueet huomasivat vähitellen myös uuden 
keskiluokan, jonka ydinjoukon muodostivat edelleen virkamiehet. Autono-
mian ajan virkamiesvaltion sijaan oli tullut kapitalistinen valtio, jossa porva-
riston asema oli vahvistunut taloudellisen kasvun myötä. Tämän muutoksen 
kulttuuriset seuraukset tunnettiin akateemisen sivistyneistön piirissä, vaikka 
ylimmän virkamiehistön sosiaalinen arvonanto ja tausta säilyivätkin korkeina. 
Vielä 1930-luvulla puolet ylimmistä virkamiehistä ja 60 prosenttia yliopisto-
jen opettajista oli lähtöisin ylimmästä sosiaalisesta kerroksesta.60 Keskiluok-
kaiset ryhmät kasvoivat määrällisesti ja suhteellisesti niin, että vuonna 1940 
keskiluokkaan laskettiin kuuluvan kymmenen prosenttia perheistä. Nopeim-
min kasvoi erityisesti valtion ja kuntien palveluksessa olevien toimihenkilöi-
den joukko. Esimerkiksi valtion virkamiesten määrä kaksinkertaistui vuosina 
1914–1939. Vuonna 1939 virkamiehiä oli jo 56 500.61 Valtion toimenhalti-
joiden ja virkailijoiden enemmistö oli tosin saanut ajan kielenkäytön mukaan 
vain ”alempaa sivistystä”, mutta yhtäkaikki tapahtunut kehitys kertoo keski-
luokkaistumisen ja koulutuksen välisestä yhteydestä.

58  Hyppönen 1982, 2
59  Vuori 1990, 26
60  Alapuro 1980, 91
61  Em. 93–94
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Korkeakouluopiskelijoiden sosiaalisessa taustassa ei tapahtunut merkittä-
viä muutoksia verrattuna itsenäistymistä edeltäneeseen aikaan, mutta koulutus 
sellaisenaan ei enää kyennytkään tarjoamaan taattua reittiä yhteiskunnan ylim-
mälle tasolle. Alkoi esiintyä jopa akateemista työttömyyttä, tosin piilevänä.62 
Vielä vuonna 1940 yhteiskunnan ylimpään kerrokseen kuuluvassa ylemmässä 
virkamieskunnassa laskettiin olevan 20 000 henkilöä ja keskiluokkaan kuulu-
vassa, alemmassa viran- ja toimenhaltijakunnassa 46 000 henkilöä. Yksityis-
sektorilla työskenteli lisäksi 55 000 keskiluokkaan kuuluvaa toimihenkilöä.63

Taulukko 6. helsingin yliopistoon kirjoittautuneet isän ammatin mukaan v. 1921–194064

Isän	ammatti 1921–25 1926–30 1931–35 1936–40 Kaikki
 % % % % %

julkinen virka tai vapaa ammatti 31 23 23 27 26
Teollisuuden tai liike-elämän johtava kerros 18 19 20 23 20
Kauppiaat, käsityöläiset, työnjohtajat 18 17 15 14 16
Toimenhaltijat, virkailijat 14 16 16 14 15
maanviljelijät 12 17 17 14 15
Työläiset 6 7 8 7 7
muu tai ammatti 1tuntematon 1 1 1 1 1

Yhteensä 100 100 100 100 100
n 3 227 5 714 6 181 6 262 21 384 
 

Valtioneuvosto kiinnitti huomiota lukumäärältään kasvavan keskiluokan 
heikkenevään asemaan ja asetti vuonna 1938 komitean, jonka mietintö val-
mistui vuonna 1941. Tämä komitea jakoi keskiluokan kahteen osaan. Mietin-
nön mukaan vanha keskiluokka koostui pienyrittäjistä, ammatinharjoittajista, 
käsityöläisistä, lääkäreistä, tiedemiehistä: siis enimmäkseen taloudellisesti itse-
näisistä, ilman varsinaisia palkkatuloja olevista. Uudeksi keskiluokaksi kut-
suttu joukko koostui taas taloudellisesti epäitsenäisistä palkansaajista kuten 

62  Alapuro 1980, 94
63  Em. 97
64  Em. 94
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opettajat, valtion ja kuntien viran- ja toimenhaltijat sekä liikeapulaiset ja toi-
mistovirkailijat.65 Jako kuvasi yhteiskunnassa meneillään ollutta rakennemuu-
tosta. Uudeksi keskiluokaksi nimetty joukko oli varsin heterogeeninen kou-
lutuksensa, työtehtäviensä ja työpaikkansa hierarkiaan sijoittumisen suhteen. 
Vuoren mukaan komiteamietinnössä todettiinkin, ettei keskiluokka ole yhte-
näinen ja kiinteä vaan monisikermäinen ja hajanainen yhteiskunnan osa, jolta 
puuttuu todellisuuden taju ja joka kuvittelee säilyttävänsä asemansa yhteis-
kunnallisena ja taloudellisena valtatekijänä.66

Ammattijärjestöjen aseman ja vaikutusvallan vakiintumisen, institutio-
nalisoitumisen perusta ja alkupiste sijoittuu vuoteen 1940, jolloin solmittiin 
vaikutuksiltaan kauaskantoinen niin sanottu tammikuun kihlaus. Sillä tarkoi-
tetaan SAK:n ja STK:n yhteistä julkilausumaa, jossa STK tunnusti SAK:n työ-
läisten edustajaksi ja järjestöjen väliset keskeiset neuvottelut tarpeellisiksi. Jul-
kilausuma merkitsi ensimmäistä askelta valtakunnallisiin työehtosopimuksiin. 
Tammikuun kihlaus oli järjestöpoliittisesti merkittävä myös siksi, että se aset-
taessaan SAK:n muita palkansaajajärjestöjä edullisempaan asemaan käynnisti 
ammattijärjestöjen keskinäisen valtataistelun. Siinä SAK puolusti asemaansa 
ainoana palkansaajien edustajana muiden palkansaajajärjestöjen pyrkiessä 
neuvottelupöytään ajamaan jäsenistönsä etuja.

Itsenäisyyden alkuvuosikymmenet olivat kaiken kaikkiaan virkamiesten 
voimakasta järjestäytymisen aikaa. Akateemisammatillisista virkamiehistä oli 
vuonna 1914 järjestäytynyt 28 % ja vuonna 1939 järjestäytymisasteeksi oli 
tullut 42 %.67 Vuoren mukaan taas ennen viime sotia virkamiehistä oli jär-
jestäytyneitä noin 60 prosenttia, kun työläisistä oli järjestäytynyt vain noin 
12 prosenttia ja toimihenkilöistä, korkeakoulututkinnon suorittaneet mukaan 
luettuina vajaa 30 prosenttia.68 Erityisesti järjestäytymisessä näkyi oppivel-
vollisuuslain ja oppikouluverkoston laajenemisen myötä kasvanut opettajien 
määrä. Elinkeinorakenteesta kuitenkin seurasi, että järjestäytynyt työväestö oli 
lukumäärältään suurempi.

3.2.3		 Erilaisia	identiteettejä

Ensimmäinen murroskausi merkitsi työväenliikkeen ”virallistumista” yhteis-
kunnallista muutosta vaativaksi organisoiduksi toiminnaksi. Ammattiosastot 

65  Vuori 1990, 27
66  Em. 28
67  Luoma 1962, II osa, 41
68  Vuori 1990, 18
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liittyivät työväenyhdistysten kautta poliittiseen työväenliikkeeseen. Jo vuonna 
1907 päädyttiin kuitenkin poliittisen ja ammatillisen liikkeen tasa-arvoisuu-
den tunnustavaan ratkaisuun, johon ei sisältynyt ammattiyhdistysten pak-
kokuuluminen puolueeseen. SAJ:n perustava kokous oli samoilla linjoilla ja 
korosti sosialidemokraattisen puolueen ja ammattiyhdistysten yhteistyön mer-
kitystä.69 Tätä ajattelua noudatetaan vieläkin ja se on yhä vaikuttamassa pal-
kansaajakentän organisoitumiseen ja mahdollisesti myös identifioitumiseen. 

Työväenliike vaatimuksineen ja lakkoliikkeineen herätti sääty-yhteiskun-
nan suojissa olleen virkamieskunnan etujensa puolustamiseen. Se merkitsi 
myös hapuillen muotoaan hakevan keskiluokan syntyä, jonka enemmistö 
muodostui henkisen työn tekijöistä. Kun vertaa heitä ja työväen liikkeeseen 
järjestäytyneitä ruumiillisen työn tekijöitä, havaitsee ryhmien järjestäytymi-
sessä samankaltaisuutta, mutta myös eroavuutta. Samankaltaisuus näkyy 
jäsenkunnan kasvun mukana tuomassa sisäisessä hajanaisuudessa. Erilaisuus 
ilmenee hajanaisuuden aiheuttajassa. 

Työväenliikkeessä hajanaisuus sai ilmiasunsa puoluepolitiikassa, siinä 
valtataistelussa mitä vasemmistoryhmät kävivät ammattiyhdistystoiminnan 
sisällä. Henkisen työn tekijöillä ei ollut vahvaa yhdistävää poliittista tai muuta 
aatteellista ideologiaa, yhteistä sosiaalista taustaa, sosiaalisen identiteetin ja 
työpaikkahierarkiaan sijoittumisen antamaa yhteistä identiteettiä eikä niiden 
kautta määrittyvää ”Toista”. Henkisen työn tekijäksi määrittyminen vastakoh-
tana ruumiillisen työn tekijälle ei yltänyt yhdistäväksi voimaksi. Se ei riittänyt 
me–muut-tunteeseen ja yhteiseen identiteettiin, jolloin heidän keskuudessaan 
erottavaksi tekijäksi riitti esimerkiksi työnantajan toimiala. Tämä henkisen 
työn tekijöistä hahmottuva uusi keskiluokka koostui vanhoista Venäjän val-
lan aikana asemansa vakiinnuttaneista koulutetuista sekä teollistuvan Suomen 
uusia yhteiskunnallisia muutoksia ennakoivista ammateista ja toimihenkilöistä, 
jotka pyrkivät yhteiskunnassa ylöspäin. Näissä oloissa yhteiskuntaan sijoittau-
tuminen ja ”Toisen” määrittäminen tapahtui vertaamalla omaa asemaa muihin 
henkisen työn tekijöihin eikä suinkaan ruumiillisen työn tekijöihin. 

3.3 palkansaajaryhmät hakevat paikkaansa

Toinen murroskausi sijoittuu sotien jälkeisille vuosille 1945–50. Sotien jälkeen 
ensimmäisten eduskuntavaalien voittaja SKDL, Maalaisliitto ja tappion kär-

69  Knoellinger 1959, 80–81
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sineet sosialidemokraatit antoivat tulevaa politiikkaa koskevan yhteisen jul-
kilausuman. Muodollisesti se ei kylläkään ollut kyseisten puolueiden vaan 
niiden eduskuntaryhmien yhteinen julistus Siinä vaadittiin kansanvallan laa-
jentamista, koululaitoksen ja sivistyselämän uudistamista sekä virkakoneiston 
puhdistamista, inflaation pysäyttämistä, elintason kohottamista ja täystyölli-
syyttä. Julkilausuma osoittaa sotien kypsyttämää uudenlaista sosiaalipoliittista 
ajattelutapaa.70 Ajatusten käytännön toteuttaminen ei kuitenkaan onnistunut 
pelkällä ohjelmajulistuksella. Siihen tarvittiin myös työmarkkinaosapuolten 
sitoutumista. Julkilausumaan sisältyi ajattelua, joka viittasi sääty-yhteiskun-
takaudelta peräisin olevien virkamieskuntaan kohdistuvien epäluulojen elin-
voimaisuuteen.

3.3.1		 Järjestäytyvää	työvoimaa

Maailmansotien välisen ajan ammattiyhdistysliike oli heikkouden tilassa. 
Sisällissodan seurauksena työväenjärjestöjen toiminta oli jonkin aikaa kielletty, 
mutta kansalaisvapauksien palautuessa toiminta käynnistyi uudestaan tosin 
”repivien poliittisten ristiriitojen kenttänä”.71 Taistelua käytiin sosiaalidemo-
kraattien ja kommunistien kesken, mutta viimeksi mainitustakin erottautui 
maltillisempi ryhmä.72 Ammattiyhdistysliikkeen ja puolueiden välisestä suh-
teesta päätettiin vuonna 1920, että ammattiosasto sai itse päättää mihin työ-
väenpuolueen puolueryhmään se halusi kuulua ja vuonna 1923, ettei ketään 
järjestön jäsentä saanut pakottaa liittymään kumpaankaan työväenpuolueista. 
Nämä ammattiosastojen puolueyhteydet olivat tärkeitä, koska kommunistit 
joutuivat toimimaan ilman julkista puoluejärjestöä ja silloin monet ammatilli-
set osastot olivat eräänlaisia puoluejärjestön korvikkeita.73 

Ammattiyhdistysliikkeen ja työväenpuolueiden väliset yhteydet olivat tie-
dossa. Kun 1930-luvun oikeistoaktivistinen, ajan yleiseurooppalaisiin aatevir-
tauksiin liittynyt kansanliike ”Lapuanliike”, otti tehtäväkseen kommunismin 
nujertamisen Suomessa, se samalla heikensi ammattiyhdistysliikettä. Lapuan-
liikkeen kannattajiin kuului myös korkeasti koulutettuja. Vuonna 1930 kiel-
lettiin lailla kommunistien julkinen toiminta ja heidän järjestönsä hajotettiin, 
samoin kävi SAJ:lle ja osalle sen jäsenliittoja, joiden toiminta lakkautettiin 

70  Vuori, Jukka 1990, 30 
71  Knoellinger 1959, 101
72  Em. 98–101
73  Em. 102–105
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kumouksellisena. Tähän oli kuitenkin varauduttu ja sosiaalidemokraattien 
luoma SAK aloitti jo samana vuonna. 

Taulukko 7. järjestäytyneiden työntekijöiden määrä vuosina 1908–193874

vuosi jäsenmäärä

1908  24 000
1917 157 000
1928  90 000
1938  70 000

Suhteissaan poliittisiin puolueisiin SAK ilmoitti olevansa itsenäinen ja 
riippumaton ja sen alajärjestöjä kiellettiin kuulumasta mihinkään poliittiseen 
puolueeseen tai puolueryhmään. Säännöissä oli kylläkin poliittisia pyrkimyk-
siä.75 Vaikka SAK pyrki aluksi sulkemaan kommunistit ulkopuolelle, ei se 
kyennyt sitä estämään eikä lopulta halunnutkaan. Tärkeämpää oli jäsenmää-
rän kasvattaminen. Ennen toista maailmansotaa varsinaisen teollisuuden työ-
voiman järjestäytymisaste jäi alle 20 %:n.76 Ammattiyhdistysliikkeen yleiseen 
heikkouteen vaikuttivat liikkeen sisäisen valtataistelun lisäksi maamme vielä 
alhainen teollistuminen, yhteiskunnan yleinen poliittinen ilmapiiri ja työnan-
tajien kielteinen suhtautuminen. 

Sotien jälkeen tilanne muuttui. Jälleenrakennuskauden alkaessa ammatti-
järjestöön kuuluminen oli työväestölle paitsi sallittua myös edullista. Tulon-
jakotaistelussaan se käytti aseina yleislakkouhkauksia, joukkoesiintymisiä ja 
julkilausumia. Työväenliikkeen kilpailevilla ryhmillä oli vaikutuksensa toi-
mintatapoihin. Vuoren mukaan SAK:n vaikutusvalta perustui kuitenkin ensi-
sijassa ulkopoliittiseen tilanteeseen sekä jälleenrakennuskauden ja sotakorva-
usten aiheuttamaan työvoimapulaan.77 

Poliittisen jakautumisen haittavaikutukset alkoivat näkyä SAK:n jäsen-
määrässä 1950- luvulla. Järjestöllinen hajaannus alkoi vuonna 1957, kun siitä 
erosi jäsenliittoja. Vuonna 1960 SAK:n kanssa kilpailemaan herätettiin uudel-

74  Knoellinger 1959, 17
75  Em. 107–110
76  Em. 112
77  Vuori 1990, 34–35
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leen henkiin oikeistodemokraattien SAJ.78 Eheytysneuvotteluja käytiin Heikki 
Wariksen johdolla vuodesta 1964 lähtien niin, että järjestöjen yhdistyminen 
uudeksi SAK:ksi toteutui vuonna 1969.79

Taulukko 8. SaK:n jäsenmäärät vuosina 1940–196480

vuosi jäsenmäärä

1940  66 383
1945 299 565
1950 269 142
1955 269 386
1960 228 536
1964 233 915

SAK:laisten liittojen menestys palkkavaatimuksissaan sai aikaan yhteis-
kunnassa paitsi levottomuutta myös käsityksen, että omien taloudellisten ja 
yhteiskunnallisten etujen valvominen onnistuu parhaiten joukkovoimalla. 
Toimihenkilöiden mahdollisuus kasvattaa joukkovoimaansa parani elinkeino-
rakenteen muutosten myötä. Sotia edeltäneessä Suomessa kolme neljäsosaa 
ammatissa toimivasta väestöstä sai elantonsa maa- ja metsätaloudesta. 1940-
luvulla siirtyi muihin ammatteihin liki 300.000 henkilöä, mikä laski maata-
lousväestön osuutta. Toimihenkilöiden osuus työvoimasta yli kaksinkertaistui 
samaan aikaan nousten 12,5 prosentista 27 prosenttiin.81 Yhtenä syynä tähän 
oli valtion viran- ja toimenhaltijoiden määrän voimakas kasvu. 

Toimihenkilöjärjestöissä oli huolestuneena seurattu jäsenistön taloudelli-
sen aseman huononemista ja SAK:n aseman vahvistumista. Ratkaisuksi kehi-
tettiin useiden neuvottelujen tuloksena, jälleen kerran, uuden keskusjärjestön 
muodostaminen. Tämä vuonna 1944 HTY:n tilalle perustettu järjestö sai 
nimekseen Henkisen Työn Keskusliitto HTK (vuodesta 1956 TVK). Vuotta 
aikaisemmin HTY:n ulkopuolelle jääneet yksityisalojen toimihenkilöyhdistyk-

78  http: //www.sak.fi/mikasak.shtml/03?593
79  http: //www.sak.fi/aikajana.shtml?618
80  Huuska 1968, 162
81  Muiluvuori 2000, 28
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set olivat perustaneet Yksityisvirkailijain Keskusjärjestön, johon myös HTY:n 
perustajajärjestöihin kuulunut Suomen Teollisuustoimihenkilöiden liitto liit-
tyi. HTK, jonka jäsenkunnasta entistä suurempi osa toimi julkisella sektorilla, 
ilmoitti kuitenkin olevansa, saman kaavan mukaan kuin SAK aikaisemmin, 
maan henkisen työn tekijäin ammatillinen keskusjärjestö tehtävänään valvoa 
tämän ryhmän yhteiskunnallisia ja taloudellisia etuja. Julistus osoittaa, että 
HTK määritti henkisen työn tekijät ryhmäksi, jolla oli yhteisiä yhteiskunnal-
lisia ja taloudellisia intressejä. 

Taulukko 9. hTK/TvK:n jäsenmäärät vv. 1944–196482

vuosi jäsenmäärä (vv. 1944–1955 hTK)

 jäsenmäärä virkamiehiä Kaikista jäsenistä Toimihenkilöitä
   virkamiehiä, %

1944  25 764  12 367  48  13 397
1945  60 624  29 091  48 31 533
1950  62 644  41 858  67 20 786
1955  78 035  55 557  71 22 478
1960 114 397  82 224  72  32 173
1964 147 469 101 740  69 45 729

HTK pyrki siis henkisen työn tekijöiden tai kuten yhä useammin ruvettiin 
puhumaan, toimihenkilöiden parissa samanlaiseen asemaan kuin mitä SAK:
lla oli työväestön piirissä. Väitteille antoi pohjaa se, että valtion virkamiesten 
mahdollisuudet kohentaa asemaansa olivat parantuneet vuonna 1943. Silloin 
säädettiin laki ja soveltamisasetus, jotka mahdollistivat virkamiesten puolesta 
käytävät kollektiivineuvottelut. Valtioneuvoston virkamiehet eivät kuitenkaan 
aina suostuneet käymään palkkaneuvotteluja vaan kuten palkansaajapuolella 
vuonna 1947 varovaisesti todettiin ”[o]vat usein sivuuttaneet neuvotteluoikeu-
den määräykset.”83 

HTK oli valinnut toimintalinjakseen luottamuksellisten suhteiden raken-
taminen SAK:hon ja sitä kautta lisätä mahdollisuuksia jäsentensä aseman 

82  Huuska 1968, 166
83  Virkamiesliitto 30-vuotias, 18
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parantamiseen. SAK suhtautui kuitenkin torjuvasti uuteen keskusjärjestöön ja 
sen pyrkimyksiin. Se ei pitänyt HTK:ta oikeana työntekijäjärjestönä joidenkin 
työnantaja-asemassa olevien liiton jäsenten takia ja tähän vedoten esti vuonna 
1945 sen osallistumisen talouspoliittiseen päätöksentekoon. Tästä ärtyneenä 
HTK ryhtyi valmistautumaan työtaisteluun. Vuonna 1947 lakko toteutuikin, 
mutta siihen ryhtyi vain HTK:n suurin jäsenjärjestö Virkamiesliitto. Se sanoi 
käyvänsä oikeustaistelua virkamieskunnan perinteisen aseman turvaamiseksi. 
Mukana oli kuitenkin runsaasti työväen lakoilla hankkimien, muita ryhmiä 
suurempien palkankorotusten aiheuttamaa katkeruutta.84 

Samoihin aikoihin HTK:n lakkohankkeiden kanssa SAK lähestyi sisäisen 
valtakamppailunsa tiimoilta HTK:ta ajatuksella, että se tai ainakin sen tär-
keimmät jäsenjärjestöt liittyisivät SAK:hon. Tavoitteena oli estää kommunis-
tien valtaanpääsy. Lähestymispyrkimykset kertovat paitsi kovasta järjestöpo-
litiikasta myös siitä, ettei SAK:n puolella, kuten marxilaiseen luokkateoriaan 
sopiikin, suinkaan nähty tiukkaa eroa henkisen ja ruumiillisen työn tekijöiden 
välillä. HTK käsitteli SAK:n esitystä ja ilmoitti, ettei se halunnut sekaantua 
toisen järjestön sisäiseen poliittiseen valtataisteluun. Kun sosialidemokraatit 
onnistuivat säilyttämään enemmistöasemansa SAK:ssa niin samalla hautautui 
myös liittymishanke.85 Episodi kuvaa ajan poliittisia ja myös järjestöpoliittisia 
oloja.

HTK epäonnistui kuten sen edeltäjätkin tavoitteessaan päästä henkisen 
työn tekijöitä yhdistäväksi, edunvalvonnassaan vahvaksi keskusjärjestöksi. 
Tähän vaikuttivat paitsi SAK:n valta-asema ja valtiotyönantajan väheksymi-
nen, myös järjestön sisäisen identiteetin heikkous. Samaan aikaan kun HTK:
hon liittyi uusia edunvalvonnastaan kiinnostuneita ryhmiä, siitä myös erosi 
niitä. Nämä eroamiset edistivät uuden palkansaajakeskusjärjestön syntyä. 
Yksityisvirkailijain Keskusjärjestö ja teollisuuden työnjohtoporrasta edustavat 
yhdistykset perustivat vuonna 1946 STTK:n. Mikä merkittävää, se onnis-
tui solmimaan ensimmäisen yleissopimuksensa STK:n kanssa jo seuraavana 
vuonna.86 

84  Muiluvuori 2000, 22–27
85  Hyppönen 1982, 11–12
86  Em. 5–10
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Sotien jälkeisen tulonjakotaistelun häviäjiä olivat olleet koulutetut, joista 
edelleen valtaosa toimi virkamiehinä. Elintasoeron kaventumiseen muihin pal-
kansaajaryhmiin verrattuna vaikutti myös valtiovalta veropolitiikallaan kiris-
tyneen tulo- ja omaisuusveron muodossa sekä tulonsiirroillaan. Lisäksi yksi-
tyissektorilla olivat yleistyneet palkkasäännöstelyn sisällä urakkapalkat, jotka 
antoivat mahdollisuuden palkkaliukumiin. Tässä tilanteessa myös monet aka-
teemiset koulutusalat havahtuivat huolehtimaan edunvalvonnastaan. Jo toimi-
vat yhdistykset ottivat sen asialistalleen ja lisäksi perustettiin uusia. Osa niistä 
liittyi HTK:hon joko suoraan tai sen jäsenjärjestöjen kautta. Toimintaym-
päristö tuntui kuitenkin vieraalta ja jo vuonna 1947 ryhdyttiin selvittämään 
mahdollisuuksia perustaa akateemisille oma keskusjärjestö. Ruotsissa akatee-
miset olivat perustaneet oman edunvalvontajärjestön, johon muutamat suo-
malaiset koulutuspohjaiset yhdistykset ruotsalaisten veljesjärjestöjensä kautta 
olivat saaneet yhteyksiä. Selvittelyt tuottivat tulosta ja Akateemis-ammatilli-
nen valtuuskunta Akava eli nykynimeltään AKAVA perustettiin vuonna 1950. 
Tuolloin TVK:ta edeltäneessä HTK:ssa oli 70 000 jäsentä. 

3.3.2		 Puolueiden	kiinnostus	herää

Suomen kehittämistä linjaava julkilausuma, jonka kolmen suurimman puo-
lueen eduskuntaryhmät olivat antaneet sotien jälkeen, tulkittiin virkamiesten 
parissa jonkinasteiseksi epäluottamuslauseeksi ja niinpä Virkamiesliiton 30-
vuotishistoriikissa vuodelta 1947 julkaistiin aktuaari A. Tunkelon laaja taulu-
koin täydennetty selvitys virkamieskunnan taustoissa tapahtuneista muutok-
sista. Johtopäätöksissä todettiin, että ”[n]ykyisen virkamieskunnan enemmistö 
on lähtöisin muista yhteiskuntaluokista. Virkojen hoito on yhä enemmän 
luovutettu asiallisilla perusteilla valittujen virkamiesten käsiin, koska haluk-
kaita on ollut kaikista yhteiskuntaluokista. Virkamieskunnassa on siten ollut 
kaikkien yhteiskuntaluokkien ajattelutapaa tuntevia henkilöitä.”87 Tällä mai-
ninnalla myönnetään epäsuorasti, että esitetyillä epäilyillä on ollut, ainakin 
joiltain osin oikeutuksensa. 

87  Virkamiesliitto 30-vuotias, 40–41
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Taulukko 10. virkamieskunnan yhteiskunnallisessa taustassa tapahtuneita muutoksia 
vuosina 1810–1941.88

isän yhteis- virkamieskunta papisto ja opettajat upseeristo
kunnallinen
asema 1810– 1828– 1941 1810– 1828– 1941 1810– 1828– 1941
 28 52  28 52  28 52

Ylempi 
virkamieskunta 12 16 8 2 6 5 10 14 7

alempi 
virkamieskunta 22 23 13 11 13 10 6 9 11

papisto ja 
opettajisto 20 20 18 40 38 30 13 15 15

upseeristo 18 13 2 4 3 2 59 43 9

Säätyläisväestö 
yhteensä 72 72 41 57 60 47 88 81 42

Toimenhaltijat ja 
virkailijat 5 3 11 7 8 10 1 1 12

Tehtailijat, 
kauppiaat ym. 17 21 28 16 17 23 10 15 33

Talolliset, 
työntekijät ym.  6  4 20 20 15 20 1 3 13

Yhteensä 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Vähitellen porvarilliset puolueet huolestuivat toimihenkilöiden jatkuvasti 
heikkenevästä taloudellisesta asemasta ja työväen puolueetkin kiinnostuivat 
siitä kuitenkin niin, että huolenpito kohdistui alempiin toimihenkilö- ja vir-
kamiesryhmiin. Silloisen Maalaisliiton (vuodet 1965–88 Keskustapuolue, 
minkä jälkeen Suomen Keskusta) Sotkamon puoluekokouksessa vuonna 1952 
virkamieskysymyksestä hyväksyttiin myönteinen julkilausuma, jossa todettiin 
Olavi Borgin tekemän tutkimuksen mukaan ”nykyisen virkamiehistön olevan 
pääosiltaan kansan syvistä riveistä lähtöisin ja ymmärtävän tehtävänsä kansan 
palvelijana”. Vanha ennakkoluuloisuus virkamiehistöä kohtaan ei kuitenkaan 

88  Virkamiesliitto 30-vuotias, 41
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ollut kokonaan hävinnyt. Kymmenen vuotta myöhemmin vuonna 1962 asiasta 
virisi kiivas keskustelu eikä ohjelmakohtaa saatu myönteiseen päätökseen vaan 
sen sijaan kirjattiin kylmähkö virkamiehistöä koskeva maininta: ”Julkisen hal-
linnon palveluksessa olevien on käsitettävä tehtävänsä kansan palvelijoina.” 89 

Porvarillinen puoluekenttä, jonka aktivisteihin kuului myös HTK:n joh-
tohenkilöitä, haki sotien jälkeisinä vuosina uutta muotoaan. Tässä yhteydessä 
heräsi ajatus oman keskiluokka-puolueen perustamisesta. Puolue perustettiin-
kin vuonna 1949 ja sen nimeksi valittiin Itsenäinen Keskiluokka. Toimihen-
kilöiden lukumäärän perusteella arvioituna puolueella katsottiin olevan mah-
dollisuuksia kohota työväenpuolueiden ja Maalaisliiton tapaan voimakkaaksi 
edunvalvojaksi. Kokeilu epäonnistui, sillä puolueen edellyttämää vahvaa keski-
luokka-identiteettiä ei ollut. Jo parin vuoden kuluttua puolue yhdistyi uuteen 
Suomen Kansanpuolueeseen.90 

Sisäisestä valtataistelustaan huolimatta työväestö oli kyennyt säilyttämään 
yhden keskusjärjestön, SAK:n. Tähän oli vaikuttamassa se, että työnantaja-
puoli oli tunnustanut SAK:n sopimuskumppanikseen. Tunnusomaista oli 
SAK:laisten liittojen aggressiivinen käyttäytyminen ja menestys palkkavaati-
muksissaan. Siinä missä ruumiillisen työn tekijöiden järjestötoiminta oli aktii-
vista oman aseman kohentamista, toimihenkilöt ja heidän järjestönsä olivat 
edelleenkin reagoivassa asemassa. Ilmapiiriä kuvaa, että virkamiesten koulu-
tetuin ja vastuunalaisimmissa tehtävissä toimiva osa joutui palkkasyrjinnän 
kohteeksi. 

Koulutettujen palkkakehitys oli huomattavasti huonompi kuin muilla pal-
kansaajaryhmillä ja vaikutusta tehosti ajan voimakas inflaatio. Tämä herätti 
kiinnostuksen järjestäytymisen kautta tapahtuvaan edunvalvontaan. Toimi-
henkilöpuoli ei kuitenkaan kyennyt löytämään kestävää yhdistävää tekijää. 
Yhteiseltä keskusjärjestöltä HTK:lta puuttui sellainen edunvalvonnallinen 
voima, joka olisi kattanut valtion, kuntien ja yksityisten palveluksessa olevat 
ja joka olisi luonut riittävää luottamusta koulutustasoltaan erilaisten palkan-
saajaryhmien välille. Oman panoksensa ponnistelujen epäonnistumiselle antoi 
SAK, joka ei halunnut jakaa yksinoikeuttaan palkansaajien edustajana. Kun 
HTK ei päässyt henkisen työn tekijöiden tunnustetuksi ja vahvaksi edun-
valvojaksi, niin tyytymättömyys purkautui järjestöjen eroamisina HTK:sta. 
Tuloksena oli, että toiseksi murroskaudeksi nimeämäni ajanjakson päättyessä 
Suomessa oli kolme palkansaajakeskusjärjestöä: SAK, HTK ja STTK, joiden 

89  Borg 1965, 60
90  Muiluvuori 2000, 29–41
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lisäksi työmarkkinoille teki tuloaan uusi vaikuttaja: Akateemis-ammatillinen 
valtuuskunta – AKAVA. 

3.3.3		 Korkeasti	koulutetut	löytävät	toisensa

Yliopisto- tai korkeakoulututkinnon suorittaneiden yhteinen edunvalvonta 
alkoi hahmottua vuonna 1950, kun AKAVA aloitti toimintansa kevytraken-
teisena yhteistyövaltuuskuntana. Sen säännöt räätälöitiin perustamisvaiheen 
jäsenyhdistyksille sopiviksi. Niinpä jäseneksi voitiin hyväksyä rekisteröity 
ammatillinen yhdistys, jonka jäsenet olivat yleensä suorittaneet yliopistolli-
sen virka- tai loppututkinnon sekä poikkeuksellisesti sellainen yliopistossa tai 
korkeakoulussa toimiva yhdistys, jonka jäsenten huomattava enemmistö oli 
suorittanut akateemisen loppututkinnon. Säännöt olivat jo tuolloin järjestö-
poliittisesti joustavat. 

Toiminnan tavoitteet rakentuivat korostetusti akateemisuuden ympärille. 
Tavoitteiksi asetettiin akateemisen tutkinnon suorittaneiden yhteiskunnallisten 
ja taloudellisten etujen valvominen, akateemisen koulutuksen seuraaminen ja 
sen terveen kehityksen edistäminen, akateemisten ryhmien yhteenkuuluvuu-
den edistäminen, akateemisen asiantuntemuksen hyväksi käytön lisääminen 
yhteiskunnassa sekä akateemisesti koulutettujen edustaminen yhteisissä kysy-
myksissä.91 Keskusjärjestö ei siis rajoittanut toimintaansa suoraan taloudelli-
siin kysymyksiin vaan sisällytti siihen myös jo sääty-yhteiskunnassa koeteltuja 
edunvalvontapiirteitä, jotka toteutuvat koulutuspolitiikassa. AKAVA rakensi 
olemassa olonsa akateemisen koulutuksen yhdistävän tai, toisin tulkittuna, 
muusta väestöstä erottavan voiman varaan.

Keskusjärjestöksi AKAVA rekisteröitiin vuonna 1954. Toimintalinja poik-
kesi selvästi SAK:n valitsemasta ja HTK:n kokeilemasta. Valintana oli neuvot-
teluja ja yhteisymmärrystä painottava toimintatapa. Muiluvuoren mukaan se 
perustuu osittain käsitykselle, jonka mukaan palkansaajilla ja työnantajilla ei 
ollut periaatteellista luokkavastakohtaisuutta.92 Toinen linjan valintaan vaikut-
tava syy oli koulutukseen perustuva järjestäytyminen. Näin tuli mahdolliseksi 
se, että AKAVAn jäsenistöön jopa yhteen ja samaan jäsenjärjestöön voi kuulua 
niin työntekijä- kuin esimiesasemassa olevia, eri sopimussektoreilla toimivia, 
yrittäjiä, ammatinharjoittajia ja jäseniä, jotka toimivat sekä virassa että amma-
tinharjoittajina. Lisäksi joidenkin jäsenjärjestöjen painopiste on julkisella ja 
joidenkin toisten yksityisellä sektorilla. Kun jäsenistö katsoo työmarkkinoita 

91  Muiluvuori 2000, 29–41
92  Em. 73–74
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ja asettaa edunvalvontatavoitteita näin erilaisista näkökulmista on keskusjär-
jestössä ja jopa yksittäisissä jäsenjärjestöissä vaikea löytää painostuskeinoihin 
saakka riittävää yhteistä näkemystä.

Työmarkkinakentällä uuden edunvalvontajärjestön vastaanotto oli ristirii-
tainen. AKAVAn ja SAK:n väliset suhteet olivat asialliset poliittisista ja yhteis-
kunnallisista näkemyseroista huolimatta. Kilpailutilannetta ei ollut, koska 
kummallakin oli omat jäsenhankinta-alueensa. Suhtautumista selittää myös 
se, että SAK:n ja HTK:n välinen jäsenraja oli liukuva. Näin HTK:n mahdolli-
nen heikkeneminen AKAVAn työmarkkinoille tulon takia oli SAK:n kannalta 
myönteistä.93 AKAVAn ja HTK:n välit olivat sitä vastoin kireät, sillä monet 
AKAVAn perustajajärjestöistä kuuluivat alussa samanaikaisesti HTK:hon ja 
olivat edustettuina jopa sen johtoelimissä. Ymmärrettävistä syistä HTK, jonka 
suurin jäsen Virkamiesliitto oli, suhtautui kielteisesti tulokkaaseen. Vähensi-
hän uusi järjestö Virkamiesliiton arvovaltaa koulutettujen edustajana ja kilpaili 
samalla jäsenistä. Virkamiesliiton historiikissa ilmenee 1960-luvulta lähtien 
yhä tiukkenevaa kritiikkiä AKAVAa kohtaan. 

HTK joutui kuitenkin sopeutumaan uuden keskusjärjestön olemassa 
oloon ja myöntämään toimihenkilökentän jakautumisen. Se otti uudeksi 
nimekseen vuonna 1956 Toimihenkilö- ja Virkamiesjärjestöjen keskusliitto 
TVK. Kyseiseen aikaan useimmat akateemisesti koulutetut sijoittuivat työelä-
mässä johto- ja asiantuntijatehtäviin työskennellen ylempinä toimihenkilöinä. 
Niinpä TVK:n nimen valinnasta voi päätellä, että järjestö myönsi edustavansa 
vain osaa aikaisemmasta henkisen työn tekijöiksi määritellystä joukosta. Nimi 
kertoo työpaikkojen organisaatiohierarkian erottavasta vaikutuksesta. Vir-
kamiesliiton vuosien 1958–61 hallituksen kokoonpano kertoo paitsi työelä-
mässä myös jäsenkunnassa vuosien kuluessa tapahtuneista muutoksista. Nyt 
hallituksen jäseninä oli liikennetarkastaja, lehtori, kirjuri, hallitussihteeri, toi-
mistopäällikkö, varanotaari, vääpeli, apulaisjohtaja, ylivääpeli, teknikko, hal-
litussihteeri, puhelinvirkailija, professori, toimistopäällikkö, opistonjohtaja, 
yli-insinööri, ylivääpeli.94 

Koulutettujen edunvalvontaan tähtäävä järjestäytyminen tapahtui siis 
1950-luvulta lähtien kahta linjaa. Vanhemmassa, Virkamiesliiton alun perin 
noudattamassa mallissa järjestäydyttiin ensisijaisesti hallinnonalan mukaan. 
Se oli julkishallintoon muokattu sovellutus SAK:laisesta teollisuusliittoperi-
aatteesta, jossa kaikki tehtävistä riippumatta kuuluivat työnantajan edustaman 
tuotannonalan mukaan määräytyvään liittoon. Tämän järjestäytymismallin 

93  Muiluvuori 2000, 46–53
94  Talvitie 1977, sivujen 160–161 välinen kuvaliite
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mukaan vuonna 1958 valtion virkamiesten Virkamiesliittoon kuului 79 jäsen-
yhdistystä, joissa oli yhteensä 31 000 jäsentä.95 AKAVAn ensisijainen ja alku-
peräinen järjestäytymisperuste on taas koulutus niin, että saman akateemisen 
tai korkeakoulukoulutuksen saanet kuuluivat työtehtävistään tai sopimusalas-
taan riippumatta samaan yhdistykseen. Tämä järjestäytymismalli näytti veto-
avan potentiaaliseen jäsenistöön, sillä jäsenmäärä lähti nopeaan nousuun niin, 
että 1950-luvun puolivälissä jäseniä oli 19 000 ja 1960-luvulle siirryttäessä 
jo 23000.96 AKAVAn valitsema koulutukseen perustuva järjestäytymismalli 
soveltui erityisesti sellaisiin esimies- ja asiantuntijatehtäviin, joita työpaikalla 
hoiti harvalukuinen joukko tai tehtäviin, joissa tarvittiin vahvaa kollegiaalista 
yhteenkuuluvuutta. Tätä järjestäytymisperiaatetta voi kutsua identiteettiin 
ja erottautumiseen perustuvaksi. Korkeasti koulutetut halusivat erottautua 
uudesta keskiluokasta omaksi ryhmäkseen, jonka tuntomerkkeinä oli muita 
palkansaajaryhmiä korkeampi koulutus ja sen perusteella työelämän vastuul-
liset tehtävät. 

3.4  Korporatiiviseen järjestelmään

Työelämän organisoitumisen kolmas murroskausi sijoittuu vuosiin 1968–
1979. Tutkimusteeman kannalta tuolta ajanjaksolta on syytä nostaa esiin kou-
lutuksessa, työmarkkinakäytännöissä ja osin niiden seurauksena työelämässä 
tapahtuneita muutoksia sekä niiden vaikutuksia ammattijärjestöihin. Unohtaa 
ei voi myöskään ilmapiiriä, jonka perusteella Siisiäinen nimeää kauden radi-
kalisoitumisen ajaksi. 

3.4.1		 Kolmikantayhteistyöhön

Marxilaisen luokkateorian mukaisesti työntekijöiden ja työnantajien kuului 
sijoittua eri puolelle barrikadia. Erityisesti ruumiillisen työntekijöiden piirissä 
palkansaajien ja työnantajien etujärjestöjen tavoitteet oli nähty periaatteelli-
sesti vastakkaisina. Kauaskantoisen mahdollisuuden asenteiden tarkistamiseen 
tarjosi 1960-luvun alun eläkeuudistus. Sen valmistelussa Maalaisliitto ajoi 
kokonaiseläkejärjestelmää, joka olisi antanut kaikille samansuuruisen kansan-
eläkkeen ja merkinnyt samalla tulonsiirtoa viljelijäväestölle. SAK:n ja STK:
n painostuksesta hanke ei kuitenkaan toteutunut. Eduskunta sääti yksityis-

95   Talvitie 1977, 217
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sektoria koskevat eläkelait, joiden mukaan eläketurva säilyi työnantajan vaih-
tumisesta huolimatta ja eläkkeen suuruus määräytyi työsuhteen pituuden ja 
ansaittujen tulojen mukaan.97 Työmarkkinajärjestöjen kannan saamaa voittoa 
voidaan pitää lopullisena merkkinä siirtymisestä agraariyhteiskunnasta teolli-
seen palkansaajayhteiskuntaan. 

Sotien jälkeinen talouspolitiikka oli johtanut maamme taloudellisiin ongel-
miin ja inflaatiokierteeseen, joihin pääministerin johtaman talousneuvoston 
komiteamietintö esitti vuonna 1967 ratkaisuksi tulopolitiikkaa. Ajatuksena 
oli, että palkansaajien ansiotason kehitys tuli pitää valtiovallan ja etujärjestöjen 
yhteisin toimenpitein yleisen tuottavuuskehityksen rajoissa. Lisäksi huomioon 
oli otettava raha-, finanssi-, sosiaali-, hinta- ja maatalouspolitiikka. Mietinnössä 
käsiteltiin myös tuloerojen tasoittamista sekä valtiovallan yhdessä palkansaa-
jajärjestöjen kanssa ajamaa hyvinvointipolitiikkaa.98 Esitettyjen tavoitteiden 
toteuttaminen ei kuitenkaan onnistuisi yksinomaan valtiovallan toimenpitein 
vaan siihen tarvittaisiin palkansaajajärjestöjen keskinäistä yhteisymmärrystä ja 
yhteisen kielen löytymistä työnantajajärjestöjen kanssa, toisin sanoen sitä ajat-
telutapaa, jota oli koeteltu jo eläkeuudistuksen läpimenossa. Tulopolitiikkaan 
siirtyminen olisi vuorostaan askel kohti etujärjestöjen aseman virallistumista ja 
myös eduskunnan ja hallituksen valtaoikeuksien kaventumista: korporatismia. 
Toisaalta taitavasti toteutettuna se kytkisi ammattijärjestöt yhteiseen päätök-
sentekoon ja rajoittaisi niiden vapautta. 

Neuvottelut uudesta tulopolitiikasta aloitettiin vuoden 1967 lopulla. 
Päättäjien joukkoon pääsy ei edelleenkään ollut helppoa. SAK katsoi edusta-
vansa palkansaajia niin, että muut palkansaajakeskusjärjestöt otettiin mukaan 
neuvotteluihin vasta viime vaiheessa. Ensimmäinen tulopoliittinen sopimus 
saatiin solmittua kevättalvella 1968. Sopimus oli taloudellisesti ja järjestöpo-
liittisestikin merkittävä. Siinä sovittiin työehtojen, virkamiesten palkankoro-
tusten ja maatalouden hinnantarkistusten lisäksi työelämän ja sosiaaliturvan 
uudistuksista sekä palkkojen ja hintojen indeksisidonnaisuuden poistamisesta. 
Ammattijärjestötoiminnalle tärkeä oli STK:n suositus, että työnantajat keräi-
sivät ay-jäsenmaksut palkanmaksun yhteydessä. Valtiovalta taas vahvisti jo 
samana vuonna jäsenmaksujen verovähennyskelpoisuuden.99 Yhdessä ne mer-
kitsivät paitsi ammattijärjestöjen talouden vakautumista myös sitä, että niin 
työnantajapuoli kuin valtiovaltakin osoittivat vihdoin hyväksyvänsä ammatti-
järjestön jäsenyyden.

97  Muiluvuori 2000, 101–102
98  Em. 103–104
99  Em. 106–108
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3.4.2		 Toimihenkilöt,	keskiluokka	ja	luokkarakenne

Ammattijärjestöjen mukaan sitominen valtakunnalliseen tulopolitiikkaan oli 
poliittinen myönnytys yhteiskunnan muuttumisesta agraariyhteiskunnasta 
palkansaajayhteiskunnaksi. Allardt on nimennyt 1900-luvun alkupuoliskon 
teollisuustyöväestön kasvun ja vahvenemisen ajaksi ja sanonut vuosisadan jäl-
kipuoliskon kuuluvan keskiluokalle.100 Tähän keskiluokkaan kuuluivat Heikki 
Wariksen 1940-luvulla tekemän ja yleisesti käytetyn määrittelyn mukaan hen-
kilöt, jotka eivät tee ruumiillista työtä ja jotka eivät ole johtavassa asemassa.101 
Tämä sinänsä yksinkertainen sosiaalisiin kerrostumiin tukeutuva jako ei kui-
tenkaan ajan mittaan vastannut todellisuutta. Muuttuneessa työelämässä kas-
vava joukko palkansaajista teki työtä, joka ei ollut ruumiillista fyysisen raskau-
den mukaan mitattuna, mutta saattoi muuten olla luonteeltaan lähempänä 
ruumiillista kuin sen vastakohdaksi nimettyä henkistä työtä. Tällaisia tehtäviä 
löytyi esimerkiksi rutiiniluonteisesta toimistotyöstä ja kaupan piiristä. Nämä 
työntekijät luettiin kuitenkin toimihenkilöiksi. Toisaalta automaatio ja tek-
niikan kehittyminen kevensivät tuotantolaitoksissa joitakin työsuorituksia ja 
muuttivat niihin vaadittavia taitoja niin, ettei niitä olisi voinut lukea perintei-
sen ruumiillisen työn piiriin kuuluviksi. 

Taulukko 11. ammatissa toimiva väestö ammattiaseman mukaan 1950–1975.102

ammattiasema 1950 1960 1970 1975 muutos 1950–1975
 % % % % (1950 = 100), %

Työnantajia 3 3 3 2 55
Yksityisyrittäjiä 17 16 12 10 64
johtajia ja toimihenkilöitä 16 23 31 37 246
Työntekijöitä 42 43 47 44 113
avustavia perheenjäseniä 22 15 7 6 27
Tuntematon 0 0 0 1 

Yhteensä 100 100 100 100 
n (tuhansia) 1 984  2 033  2 118  2 121  

100  Alestalo 1980, 113
101  Em. 155
102  Em. 107
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Taulukko osoittaa selvästi eri ammattiryhmien voimasuhteissa tapahtu-
neen muutoksen. Palkansaajista suurimman ryhmän muodostivat työntekijät, 
joiden määrä kasvoi aina 1970-luvun alkuvuosiin saakka. Suhteellisesti kasva-
vin joukko koostui kuitenkin johtajista ja toimihenkilöistä.

Keskiluokkaan kuuluvia oli 1960-luvulla noin kolmasosa väestöstä.103 
Kun puolueiden kannattajakunnan aseman mukaan arvioituna vuonna 1948 
maanviljelijöitä oli 34 %, työväestöä 48 % ja toimihenkilöitä 18 % niin 
vuonna 1966 maanviljelijöitä oli 28, työväestöä 44 ja toimihenkilöitä jo 28 
%.104 Vuonna 1975 katsoi 32 % kuuluvansa työväenluokkaan, 18 % keski-
luokkaan, mutta 37 % ei osannut sijoittaa itseään mihinkään luokkaan. Tut-
kijoiden mukaan vaikeuksia oli erityisesti porvaripuolueiden kannattajilla.105 
Luvut osoittavat taulukko 11:n lukujen kanssa samaan suuntaan tapahtuvaa 
kehitystä. On epätodennäköistä, että yhteiskunnan rakennemuutoksessa näin 
nopeassa tahdissa kasvavalle toimihenkilöjoukolle ja keskiluokalle olisi ehtinyt 
syntyä yhteistä identiteettiä tai sosiaalisen kerrostuman muodostavaa yhte-
näistä elämän tapaa. 

Tutkijat havaitsivat yhteiskunnallisessa identiteetissä tapahtuneen muu-
toksia niin, ettei se rakentunutkaan enää tuotantopohjaisesti. Tämän iden-
titeetin muutoksen he arvelivat osin olevan seurausta kohonneen elintason 
suomasta vapaa-ajasta ja markkinavoimien luomasta mainosten haavemaail-
masta. Puhuttiin valeidentiteetistä.106 Kyseessä saattoi myös olla Inglehartin 
esittämää siirtymistä postmaterialistisiin arvoihin.107 Luokkasamastumista vai-
keutti mahdollisesti myös ajan yleinen ilmapiiri ja se että yhteiskunnan koulu-
tusmyönteisyys oli tuottanut runsaasti ensimmäisen sukupolven koulutettuja. 
Heillä oli ristiriita kasvuympäristönsä ja oman, koulutuksen kautta saavutta-
mansa ja työelämässä konkretisoituvan asemansa välillä. Radikalismin kausi 
saattoi merkitä myös luokkajaon epämääräistymistä päinvastaisista tavoitteis-
taan huolimatta. 

Väestölaskennassa ei puhuttu keskiluokasta vaan toimihenkilöistä, jotka 
jaettiin kolmeen ryhmään: liikeyritysten johtajat, ylemmät toimihenkilöt ja 
alemmat toimihenkilöt. Ero ylempien ja alempien toimihenkilöiden välille 
muodostettiin ammatin vaatimasta koulutuksesta. Ylemmät toimihenkilöt 
olivat akateemisen loppututkinnon suorittaneita. Toisena erottavana tekijänä 

103  Alestalo 1980, 155
104  Pesonen ym. 1993, 105
105  Em. 113–115
106  Pesonen ym. 1993, 113 
107  Inglehart 1997, 240
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oli asema työssä. Alemmilla toimihenkilöillä ei ollut itsenäistä päätösvaltaa 
ja he suorittivat pääasiassa muiden antamia tehtäviä.108 Tällä jaolla otettiin 
huomioon elinkeinorakenteessa ja työelämän eriytymisessä tapahtuneita muu-
toksia. Esitetty jako on siinä mielessä merkityksellinen, että siitä rakennettiin 
edelleenkin voimassa olevaa toimihenkilökeskusjärjestöjen välistä rajaviivaa. 
AKAVA nimittäin katsoi ylempien toimihenkilöiden kuuluvan yksiselitteisesti 
jäsenalueeseensa, eikä se rajanvedossaan sulkenut pois myöskään yliopistossa 
tai korkeakoulussa opintonsa suorittaneita liikeyritysten johtajia. 

Toimihenkilöiksi ja johtajiksi luokiteltavien henkilöiden osuus ammatissa 
toimivasta väestöstä nousi vuosien 1960–1980 välisenä aikana 23 prosentista 
37 prosenttiin työväestön osuuden pysyessä 44 prosentissa. Toimihenkilöitä ja 
johtavassa asemassa olevia eli Wariksen määrittelyn mukaiseen keskiluokkaan 
kuuluvia oli 1970-luvun puolivälissä jo liki 800 000, heistä noin 20 prosenttia 
ylempiä toimihenkilöitä. Vuonna 1960 ylemmiksi toimihenkilöiksi luokitel-
tuja oli ollut runsaat 81 000.

Taulukko 12. johtajat ja toimihenkilöt sosioekonomisen aseman mukaan 1960–1975.109

Sosioekonominen osuus ammatissa
asema toimivasta väestöstä
    muutos
 1960 1970 1975 1960–1975 1960 1970 1975
 % % % (1960 = 100) % % %

    
Liikeyritysten johtajat 4 3 4 170 1 1 1
Ylemmät toimihenkilöt 18 18 20 194 4 5 8
alemmat toimihenkilöt 78 79 76 168 18 25 28

Yhteensä 100 100 100 172 23 31 37
n (tuhansia) 454 666 784  2 033 2 118 2 121

Ylempien toimihenkilöiden määrän kasvu on yhteydessä paitsi korkeakou-
lutettujen määrän kasvuun myös siihen, että akateemisia loppututkintoja suo-
ritettiin entistä enemmän aloilla, joista työllistyttiin palkansaajaksi. Samaan 

108  Alestalo 1980,158
109  Em. 159
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suuntaan vaikutti sekin, että niiltäkin aloilta, joista aiemmin oli ryhdytty 
ammatinharjoittajiksi, valinta entistä useammin päätyi palkkatyöhön. 

Teollisuus ja kehittyvät palvelut tarvitsivat lisätyövoimaa, mikä antoi aiem-
min kotityötä tehneille naisille mahdollisuuden siirtyä työelämään. 1960-
luvulta lähtien naisten suhteellinen osuus työvoimasta kasvoi.110 Naiset sijoit-
tuivat myös toimihenkilöiksi korvaten vähitellen yritysjohtoa lähellä olevaa 
miesvaltaista toimistohenkilökuntaa. 

Taulukko 13. naistyövoiman muutoksia vv. 1960–1970.111

vuosi ammatissa toimiva  naisia ammatissa johtajia ja naisia johtajista
 työvoima toimivasta työvoi- toimihenkilöitä ja toimihenkilöistä
  masta

1960 2 033 268   800 841  (39,4 %)  454 869  (22,4 %)  251 457  (55,3%)
1970 2 118 257   892 571  (42,1 %)  665 557  (31,4 %)  392 116  (58,9%)

Lukumää-
räinen kasvu  74 989  (+3,7 %)  91 750  (+11,5 %)  210 688  (+46,3%)  140 659  (55,9%)

Lisäksi kunnat ryhtyivät aiempaa enemmän työllistämään naisia, kun julki-
sin varoin hoidettu vuonna 1973 annettuun lasten päivähoitolakiin perustuva 
päivähoitojärjestelmä helpotti naisten siirtymistä työmarkkinoille. Samaan 
suuntaan vaikutti vuonna 1975 tehty sopimus siirtymisestä puolisoiden eril-
lisverotukseen. Todellinen palvelu- ja toimihenkilövaltaiseen yhteiskuntaan 
siirtyminen sijoittuu kuitenkin 1970-luvun loppupuolelle.112 Tähän vaikutti 
julkisen sektorin voimakas kasvu nimenomaan sosiaali- ja terveyspalvelujen 
alalla. Kun 1950-luvun alussa viidennes palkansaajista oli yksityisten palveluk-
sessa niin vuonna 1975 heitä oli enää vajaa kymmenesosa.

Työmarkkinoiden kolmannen murroskauden ilmapiiriin kuului, että 
yhteiskuntatieteissä siirryttiin 1970-luvulla sosiaalikerrostumien tutkimi-
sesta luokkarakenteiden tutkimiseen. Luokkatutkimuksen perusolettamus oli 
yhteiskunnan jakautuminen luokkiin, jolloin käsitteistöön kuuluivat muun 

110  Jallinoja 1980, 231
111  Suomen Tilastollinen Vuosikirja 1965 ja 1975
112  Muiluvuori 2000, 123
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muassa luokka-asema, luokkatilanne, luokkatietoisuus ja järjestäytyminen.113 
Lähtökohtiin sisältyivät yhteiskunnassa meneillään olleen keskiluokkaistumi-
sen ja palkkatyöläiskehityksen suhde sekä rakennemuutokseen kuulunut työ-
voiman liikkuvuus, joka tarkoitti sekä luokkaliikkuvuutta että ammatillista 
liikkuvuutta.114 Toimihenkilöä pidettiin vain tilastollisena käsitteenä, eikä se 
myöskään ollut luokkakäsite.115 Tuolloin esillä olleen, marxilaiseen teoriape-
rinteeseen kuuluvan polarisoitumisteorian mukaan myös toimihenkilöt kuu-
luivat työväestöön, jolloin työväenluokkaan sijoitettiin esimerkiksi yliopisto-
koulutuksen saaneet fyysikot ja kemistit samoin kuin keskiasteen koulutuksen 
saaneet sairaanhoitajat.116 Yritys ei kuitenkaan sujunut ongelmitta ja niinpä 
porvariston ja työväestön väliin jouduttiin laittamaan ryhmiä, joita kutsuttiin, 
niitäkin, uusiksi keskiluokiksi. Esimerkiksi Markku Kivinen muotoili 1980-
luvulla suomalaisen luokkarakenteen uuden luokkateorian mukaan seuraa-
vasti:117

−	 porvaristo  0.7 %
−	 uusien keskiluokkien ydin  20.3 %
−	 uusien keskiluokkien reunaryhmät  15.5 %
−	 työväenluokka  38.6 %
−	 pientyönantajat  2.5 %
−	 pienyrityksien autonomiset työntekijät  4.4 %
−	 maatalouden pikkuporvaristo  12.3 %
−	 muu pikkuporvaristo  5.7 %

Jaottelussa otettiin muun muassa huomioon työn autonomian ja professio-
naalisuuden sekä työorientaation kaltaisia seikkoja. Pohdiskelua tosin herätti 
se, voiko työn autonomia olla luokkakriteeri. Analyysin johtopäätöksiin kuu-
lui, että uusien keskiluokkien ytimen ja työväenluokan väliin sijoittuu ristirii-
taisia luokkaryhmiä ja että niiden luokkatilanteessa on uusien keskiluokkien 
ytimelle ja työväenluokalle luonteenomaisia piirteitä.118 Näin jälkikäteen näitä 
piirteitä voi pitää enteinä jälkiteolliseen ja jopa tietoyhteiskuntaan siirtymi-
selle. Kaiken kaikkiaan näistä luokitusponnisteluista vähitellen luovuttiin kol-
mannen murroskauden päätyttyä.

113  Kivinen 1987, 18
114  Suomalaiset luokkakuvassa, luokkaprojekti, 8–9 
115  Em. 148
116  Alestalo 1980,139
117  Kivinen 1987, 201
118  Em. 248
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3.4.3		 Koulutettujen	määrä	nousee

Sotien jälkeiseen yhteiskunnalliseen muutokseen kuului koulutuksen lisäämi-
nen. Tämä näkyi myös ylioppilastutkintojen määrässä. Se kasvoi suhteellisesti 
eniten vuosien 1960 ja 1970 välillä, jolloin sotien jälkeiset suuret ikäluokat 
lopettivat koulunsa. Kun vuonna 1960 ylioppilaaksi kirjoitti 7 666 oppilasta, 
vuonna 1970 määrä oli 18 280 ja vuoteen 1980 mennessä se oli jo 28 692.119 
Vuodessa ylioppilaaksi kirjoittavien määrä oli vuodesta 1910 vuoteen 1970 
kaksikymmenkertaistunut. Kasvava ylioppilasjoukko näkyi korkeakoulujen 
opiskelijamäärissä. Lukuvuonna 1960/61 korkeakouluissa opiskeli 25 000 yli-
oppilasta, 1976/77 ylitettiin 78 000 opiskelijan raja. Odotuksena oli päästä 
opintojen kautta taloudellisesti turvattuun ja mahdollisesti yhteiskunnallisesti 
arvostettuun asemaan. Edellisille sukupolvillehan koulutus oli taannut sellai-
sen. 

Taulukko 14.  Korkeakouluihin kirjautuneet uudet opiskelijat isän ammatin mukaan lukuvuosina 
1940/41–1968/69120

isän ammatti 1940/41 1950/51 1960/61 1968/69
 % % % %

Ylemmät toimihenkilöt ja heihin verrattavat yrittäjät 50 39 36 31
alemmat toimihenkilöt ja pienyrittäjät 26 27 27 28
ammattitaitoiset työntekijät 11 17 17 17
ammattitaidottomat työntekijät 1 1 1 3
maatalouselinkeinon harjoittajat 11 15 18 19
ei tietoa 1 1 1 2

Yhteensä, % 100 100 100 100
uusia opiskelijoita 1 700 2 900 5 600 10 200

Sen lisäksi, että eriasteisen ammattiin johtavan koulutuksen suorittanei-
den määrä kasvoi myös opiskelijoiden sosiaalisessa taustassa tapahtui tuntuvia 
muutoksia. Korkeakouluopinnot eivät enää entisessä määrin olleet vain yhteis-
kunnan ylimmistä kerroksista lähtöisin olevien väylä työelämään. Tätä tietä 

119  Tilastokeskus, Suomen Tilastollinen vuosikirja 2002, Henkilötilastot: koulutus: taulukko 
498
120  Alestalo 1980,163–164
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tasoittivat 1960- ja 70-lukujen taitteessa vaiheittain tapahtunut peruskouluun 
siirtyminen ja opintotukijärjestelmä. 

Ulkomailta 1960-luvun lopulla alkanut Suomeenkin levinnyt radikaali 
opiskelijaliike, joka herätti myönteistä vastakaikua jopa presidentti Kekkosessa 
ja tuolloisissa hallituspuolueissa, sai koulutettujen keskusjärjestö AKAVAn 
varovaisuuden ja kantaa ottamattomuuden näyttämään vanhoillisuudelta. 
Vuonna 1969 valmistunut komiteamietintö esitti yliopistojen ja korkeakoulu-
jen hallinnon uudistamista niin, että ylimmäksi päättäväksi elimeksi tulisi val-
tuusto ja että sen vaaleissa tulisi käyttöön yleinen ja yhtäläinen äänioikeus, 
mies ja ääni -periaate. Tapahtui rintamajako, jonka toisella puolella olivat 
opiskelijat ja hallituspuolueet, toisella oikeisto-oppositio sekä valmistelutyöstä 
syrjäytetyt AKAVA ja Virkamiesliitto. Lakia ei hyväksytty, mutta konkreetti-
siin seurauksiin kuului korkeakouluyhteisön opettajaryhmien järjestäytymi-
nen omiksi yhdistyksikseen.121 

Radikaali opiskelijaliike oli ajatuksiltaan vasemmistolainen ja se herätti 
SAK:n jonkin asteiseen yhteistyöhön opiskelijoiden kanssa sekä jäsenhan-
kintaan koulutettujen piiristä. SAK:n johto ja konservatiiviset liittojohtajat 
suhtautuivat kuitenkin väheksyen opiskelijaliikehdintään ja sen pyrkimyksiin 
yhdessä työväen kanssa kumota kapitalistinen järjestelmä. Vasemmistoradika-
lismi ulottui myös akavalaisten liittojen piiriin hankaloittaen joidenkin järjes-
töjen toimintaa. Kun Suomen ylioppilaskuntien liitto ilmoitti tukevansa SAK:
n esittämää palkankorotusten pennilinjaa ja laati yritysdemokratiaa koskevan 
kannanoton, joka perustui marxilaiseen yhteiskunta-analyysiin, ryhtyi AKAVA 
vihdoin solmimaan suhteita Suomen ylioppilaskuntien liittoon.122 

AKAVA oli jo toimintansa alussa valinnut linjakseen poliittisesti puolueet-
tomana esiintymisen siitä huolimatta, että järjestön juuret juontuivat sääty-
läisperinteestä. Puolueettomuuslinja valittiin, vaikka järjestön perustamiseen 
osallistuneissa oli poliittisia vaikuttajia ja järjestö kriisitilanteissa oli löytänyt 
tukijoita poliittisesta oikeistosta. Työelämän kolmannen murroskauden ylei-
sestä politisoitumisesta huolimatta AKAVA kykenikin estämään puoluepoli-
tiikan tunkeutumisen keskusjärjestön toimintaan. Tosin tuohon aikaan sijoit-
tuvat keskusjärjestön ainoat poliittiset nimitykset: toinen kokoomuslainen, 
toinen sosiaalidemokraatti.123 

Puoluepoliittinen sitoutumattomuus ei kuitenkaan ole merkinnyt AKA-
VAlle puolueiden olemassaolon unohtamista tai puoluepolitiikasta erillään 

121  Muiluvuori 2000, 135–138
122  Em. 139–142
123  Em. 235
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toimimista. 1960-luvulla, radikalisoitumisen kautena porvarillisiin puoluei-
siin syntyi puhdasoppisuutta vaalivan ryhmittymän lisäksi vasemmalle kallel-
laan oleva uudistussiipi, joka muun muassa kannatti yliopistolakiuudistusta. 
Toimihenkilöjärjestöissä vaikuttavat kokoomuslaiset odottivat puolueeltaan, 
mielestään usein turhaan, tukea työelämän uudistamispyrkimyksissä, kove-
nevissa työmarkkinataisteluissa ja järjestösodissa. Kokoomus alkoikin laatia 
1970-luvulla omaa toimihenkilöohjelmaansa, mihin sisältyi pohjoismaisen 
hyvinvointivaltioaatteen hyväksyminen ja konsensuspolitiikka. Toinen toimi-
henkilöiden ja kaupunkiporvareiden perinteinen etujen valvoja, Liberaalinen 
kansanpuolue oli tuolloin jo menettämässä elinsijansa.124 

AKAVAn jäsenjärjestöjen luottamus- ja toimihenkilöissä, jotka voivat 
toimia myös AKAVAn luottamuselimissä, on kautta vuosien ollut erityisesti 
kunnallispolitiikkaan osallistuvia. Muutamat AKAVAn johtohenkilöistä ovat 
muihin tehtäviin siirryttyään olleet kansanedustajaehdokkaina tai muuten 
tunnustaneet puolueväriä. AKAVAn jäsenjärjestöt julkaisevat lehdissään tiedot 
jäsenkuntaansa kuuluvista kansanedustajista. Puoluepolitiikkaa ei kuitenkaan 
ole käytetty näkyvästi keskusjärjestön sisällä eikä AKAVAn tai sen jäsenjärjes-
töjen johtopaikkojen vaaleja tai toimihenkilövalintoja ole käyty puoluetun-
nusten mukaan. 

3.4.4		 Järjestöt	kasvattavat	voimaansa

Sopimus ammattijärjestöjen jäsenmaksujen työnantajaperinnästä ja vähennys-
kelpoisuudesta verotuksessa saivat ammattijärjestöjen jäsenmäärät nopeaan 
nousuun. Vuonna 1970 eheytyneessä SAK:ssa oli jo 650 000 jäsentä eli yli 
puolet työntekijöistä ja viittä vuotta myöhemmin jäsenmäärä oli 920 000, 
mikä tarkoitti 80-prosenttista järjestäytymistä.125 Ruumiillisen työn tekijät oli-
vat löytäneet joukkovoimansa. 

Järjestäytyneet koulutetut olivat vuodesta 1950 lähtien kuuluneet pääasi-
assa kolmeen keskusjärjestöön AKAVAan, STTK:hon ja Toimihenkilö- ja Vir-
kamiesjärjestöjen Keskusliitto TVK:hon (vuoteen 1956 saakka Henkisen Työn 
Keskusliitto). Näistä TVK oli jäsenmäärältään ja vaikutusvallaltaan suurin. 
Koulutettujen hajaantuminen johtui järjestöjen erilaisista järjestäytymisperus-
teista ja sopimusoikeuksista. Toimihenkilöistä oli vuonna 1960 ollut järjestäy-
tyneitä noin kolmannes, mutta vuonna 1975 jo yli 60 prosenttia.126 Järjestäy-

124  Muiluvuori 2000, 229–232
125  Alestalo 1980, 173
126  Em. 174
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tyneet jakautuivat niin, että TVK:ssa oli tuolloin 255 000 jäsentä, AKAVAssa 
noin 118 000 ja STTK:ssa 85 000 jäsentä. STTK:n edunvalvontakykyä vah-
visti merkittävästi se, että järjestöön kuuluvien teknisten toimihenkilöiden jär-
jestäytymisaste oli erittäin korkea, yli 90 prosenttia. Kaikista palkansaajista oli 
1970-luvun puolivälissä järjestäytyneitä jo kaksi kolmannesta.127 

SAK:n mahtavuus muiden palkansaajajärjestöjen rinnalla sai toimihenki-
löjärjestöt kokeilemaan säännöllisin väliajoin yhteistyömahdollisuuksia. TVK 
esitti toimihenkilöjärjestöjen yhteistä keskusjärjestöä 1960-luvun lopulla, 
kuten se oli tehnyt jo 1950-luvun alussa. Ajatus torjuttiin AKAVAn piirissä.128 
Esitys ei valunut aivan hukkaan, sillä sen perusteella STTK ja TVK solmivat 
vuonna 1974 yhteistyösopimuksen, joka oli tähdätty SAK:ta, mutta osin myös 
AKAVAa vastaan. Yhteistyö päättyi jo alkuunsa erinäisistä jäsenryhmistä käy-
tyyn järjestösotaan. Kaikesta huolimatta STTK esitti jo vuonna 1978 yhteisen 
toimihenkilökeskusjärjestön muodostamista. AKAVA kieltäytyi hankkeesta 
ja ilmoitti olevansa valmis yhteistyöhön konkreettisissa erikseen sovittavissa 
etukysymyksissä.129 Järjestö katsoi lukumääräisesti kasvavalla koulutettujen 
joukolla olevan sellaisia erityisintressejä, joiden ajaminen onnistuisi parhaiten 
omassa keskusjärjestössä. 

Koulutettujen kiinnostusta ammattijärjestön jäsenyyteen lisäsi siirtymi-
nen keskitettyihin palkkaneuvotteluihin. Vuonna 1970 säädettiin valtion 
virkamiehiä koskeva virkaehtosopimuslaki ja vuonna 1972 AKAVA otettiin 
mukaan kuntien virkamiehiä koskevien sopimusten tekoon. Yksityissektorilla 
vuonna 1973 STK tunnusti AKAVAn ylempien toimihenkilöiden edustajaksi. 
Tapahtuneesta neuvottelukumppaniksi hyväksymisestä seurasi, että yhä kas-
vava korkeamman koulutuksen saaneiden joukko järjestäytyi ja nimenomaan 
koulutuksen antaman identiteetin mukaan AKAVAn koulutuspohjaisiin jär-
jestöihin. Rationaalinen peruste löytyi palkkavertailuista, joissa AKAVA erot-
tautui parhaiten palkattujen järjestöksi. Yleinen yhteiskunnallisen aktiivisuu-
den ilmapiiri vaikutti varmasti myös ammattijärjestöjäsenyyttä tukevasti sekä 
se, että koulutettujen sosiaalinen tausta oli laajentunut. 

1970-luvun alussa työmarkkinoilla oli noin 85000 korkeakoulututkin-
non suorittanutta ja heidän lisäkseen vielä lähes 200 000 erityiskoulutettua. 
AKAVAan kuului arviolta vajaa 18 % koko potentiaalisesta jäsenkunnasta.130 

127  Alestalo 1980, 175 
128  Vuori 1990, 190
129  Muiluvuori 2000, 291–292
130  Em. 164
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Toisaalta akavalaisia oli noin 60 % akateemisesta työvoimasta.131 TVK:n jäse-
nistöstä antaa kuvan 1980-luvulla tehty järjestötutkimus. Virkamiesliiton jäse-
nistöä koskevan järjestötutkimuksen mukaan liiton jäsenistä puolet samastui 
toimihenkilöksi ja kaksi kolmasosaa muuksi kuin työntekijäksi.132 Ylioppilas-
tutkinto oli runsaalla 23 prosentilla, opistotason tutkinto noin 30 prosentilla 
ja ammattikoulutuksena oli yliopisto- tai korkeakoulututkinto lähes 11 pro-
sentilla. Virkamiesliiton jäsenistä toimi esimiesasemassa vajaa kolmannes.133 

Keskitetyt palkkasopimukset julkisen sektorin kuoppakorotuksineen sekä 
ajan yleinen aktiivinen ilmapiiri saivat koulutetut kiinnostumaan ammattijär-
jestöjäsenyydestä. Ennalta arvaamaton merkitys myös korkeasti koulutetuille 
tuli vuonna 1968 perustetusta työttömyyskassojen tukirahastosta, joka loi 
pohjan vuonna 1984 käyttöön otetulle ammattijärjestöjen työttömyyskasso-
jen kautta saatavalle ansiosidonnaiselle päivärahalle. Toimihenkilöjärjestöjen 
välille virisi kamppailu jäsenistä ja kasvavan jäsenmäärän mukanaan tuomasta 
vallasta, kun työmarkkinoille tuli entistä enemmän koulutettuja toimihenki-
löitä. TVK oli valinnut strategiakseen suurten, useista erillisryhmistä koos-
tuvien liittojen muodostamisen. Niinpä se ei voinut ottaa jäsenikseen uusia, 
näihin ”superliittoihin” verrattuna pieniä jäsenyhdistyksiä, vaikka nämä aset-
tivatkin järjestäytymistavoitteissaan TVK:n etusijalle. Tilanne oli otollinen 
järjestösotaan.

AKAVA ryhtyikin aktiivisesti keräämään näitä työmarkkinoille muodos-
tuneita uusia pieniä jäsenryhmiä. TVK:n toimet karkottivat myös jo jäsenenä 
olevia pieniä yhdistyksiä, jotka uskoivat saavansa AKAVAssa äänensä parem-
min kuuluviin.134 Robert Michels käyttää ilmaisua ”transgressio” puhuessaan 
luokkapuolueissa tapahtuvasta kehityksestä, jossa ne vallan tavoittelussaan laa-
jentavat kannatuspohjaansa.135 Ilmaisu sopii myös ammattijärjestöihin, joissa 
jäsenmäärää pidetään tärkeänä voiman mittarina. AKAVAn jäsenhankinta-alue 
on alunperin ollut nimenomaan yliopisto- ja korkeakoulututkinnon suoritta-
neissa. Kun tutkintojen määrä on ollut voimakkaassa nousussa on se samalla 
taannut koulutuspohjaisille järjestöille luonnollisen kasvupohjan. Tällöin 
transgressioksi voidaan tulkita ne järjestöpoliittiset linjaukset, joissa AKAVA 
on joustanut alkuaikojen akateemista tutkintoa korostavista tiukoista jäsenkri-
teereistä. Opettajajärjestöjen vaiheittainen siirtyminen 1970- ja 1980-luvulla 

131  Muiluvuori 2000, 162
132  Borg ja Manninen 1983, 20
133  Em. 9
134  Muiluvuori 2000, 162–169
135  Pesonen ym. 1993, 103
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AKAVAan merkitsi huomattavaa jäsenmäärän kasvua. Suomen muutos teol-
liseksi yhteiskunnaksi lisäsi teknisen alan koulutusta ja kun Insinööriliitto ja 
Korkeakouluinsinöörien liitto tulivat AKAVAn jäseniksi muuttivat ne samalla 
kuvaa AKAVAsta virkamiesten ja julkisella sektorilla työskentelevien edunval-
vontajärjestönä. Naisvaltaisten, matalapalkkaisten ja akateemista koulutusta 
vailla olevien ryhmien sisäänotto ei kuitenkaan saanut vanhojen akateemisten 
akavalaisryhmien varauksetonta kannatusta. 

Radikalismin kauden päättyessä kaikki kolme toimihenkilöiden keskus-
järjestöä oli hyväksytty tulopolitiikan neuvotteluosapuoliksi. Kukin niistä 
oli löytänyt ydinjäsenjoukkonsa, mutta työelämän muutokset loivat uusia 
hankauskohtia. Vaikka tulopolitiikka pakottikin yhteisymmärrykseen, niin 
käytännön yhteistyö oli varsin rajoittunutta. Hajaantuneesta toimihenkilö-
kentästä hyötyivät ensisijaisesti SAK ja työnantajapuoli. Keskiluokalla ei ollut 
yhteistä identiteettiä ja toimihenkilöiden identifikaatio tapahtui eri perustein 
muodostuneisiin palkansaajaryhmiin. 

3.5  Tavallisia palkansaajia

Valtion ohjaus ja osallistuminen talouselämään, joka oli vahvistunut 1960-
luvulla, osoitti ajan myötä myös nurjat puolensa. 1970-luvun lopun talous-
kriisi pakottikin ottamaan hyvinvointi- ja sosiaalivaltion rakentamispiirus-
tukset tarkistukseen. Siirryttiin aikaisempaa enemmän kilpailun merkitystä 
korostaviin, markkinataloutta ymmärtäviin oppeihin. Kun 1980-luvun alussa 
tapahtui presidentin vaihdos Kekkosesta Koivistoon, merkitsi se samalla uutta 
yhteiskunnallista ilmapiiriä. SAK:n ja AKAVA:n suhteet olivat hyvät. Talou-
dellisen kasvun tuoma yhteiskunnan vaurastuminen antoi jaettavaa eri väestö-
ryhmille. Työmarkkinajärjestöt solmivat tulopoliittisia sopimuksia, mutta se ei 
suinkaan tarkoittanut solidaarista palkkapolitiikkaa vahvojen ammattijärjestö-
jen huolehtiessa jäsentensä eduista. Julkinen talous kasvoi ja hyvinvointivaltio 
kukoisti.

Länsimaissa elettiin 1900-luvun loppuvuosikymmenillä laajavaikutteisten 
yhteiskunnallisten ja poliittisten muutosten aikaa, jonka eräänä kulminaa-
tiopisteenä oli Neuvostoliiton romahtaminen 1980- ja 90-lukujen vaihteessa 
samoihin aikoihin, kun taloudellinen lama kiersi kautta maailman. Laman 
vaikutuksia Suomessa vahvistivat Neuvostoliiton kaupan romahtaminen ja 
talouden muokkaaminen EU:n jäsenyyden vaatimalle tasolle. Suomi joutui 
syvään taloudelliseen taantumaan, jonka seurauksiin kuului suurtyöttömyys ja 
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elinkeinorakenteen nopea muuttuminen. Yhä useammin keskusteluun nousi-
vat myös globalisaatio ja sen vaikutukset. 

Yhteiskuntatieteilijät ryhtyivät puhumaan modernisaation päättymisestä. 
Modernisaation pitkäaikaisen historiallisen ytimen voi kenties tiivistää uskoksi 
ihmisen mahdollisuuksiin vaikuttaa muutokseen, joka olisi sisimmältään kehi-
tystä, muutosta parempaan. Niklas Luhmann on kuvannut modernisaatiota 
uskoksi tulevaisuuteen, joka ratkaisee ongelmat.136 Vaivihkaa yhteiskuntaan 
ilmaantuneet ja eri suuntiin viittaavat muutostrendit toivat puheeseen myö-
häismodernin, jälkitraditionaalisen yhteiskunnan. Siitä löytyi erilaisia, epä-
määräisiä piirteitä, joita ei kyetty sijoittamaan tunnettuihin kaavoihin. 

Myöhäismodernille katsotaan olevan tunnusomaista tietoisuuden siitä, 
että se on erilainen kuin aikaisemmat yhteiskunnat ja, mikä merkittävää, tie-
toisuuden epävarmuudesta ja ennustettavuuden puuttumisesta.137 Myöhäis-
moderni tilanne on jatkuvan liikkeen ja muutoksen areena, joka on vailla 
selkeää kehityssuuntaa. Myöhäismoderni heikentää menneen rajoittavaa vai-
kutusta ja siinä on vaikea ennustaa nykyisyyden perusteella tulevaa. Baumanin 
sanoin se ”ehkäisee tehokkaasti tulevaisuuden kolonisoimisen”.138 Instituu-
tiot, joiden asema on perustunut jatkuvuuteen ja sen turvaamiseen, joutuvat 
kenties muuttamaan eloonjäämisstrategiaansa. Niiden täytyy voida osoittaa 
tarpeellisuutensa tässä ajassa ja todistaa kykynsä muuttua ennakoimattoman 
mukaan. Eri aikavälien suunnittelusta on siirryttävä tulevaisuusstrategioiden 
laadintaan.

3.5.1		 Jälkiteollisesta	tietoyhteiskuntaan

Lama 1990-luvun alussa mullisti työelämää. Yritysten konkurssit veivät työ-
paikkoja myös ylemmiltä toimihenkilöiltä. Lisäksi erityisesti pankki- ja vakuu-
tusalan toimihenkilöitä irtisanottiin yritysjärjestelyjen seurauksena. Julkisella 
sektorilla toimivien määräaikaisten sopimuksia ei uusittu, ja aiemmasta poike-
ten myös siellä tuli mahdolliseksi irtisanoa työntekijöitä tuotannollistaloudel-
lisista syistä. Näin työttömyys, joka ennen oli koskenut ensisijaisesti ruumiil-
lisen työn tekijöitä ja ollut silloinkin pääosin kausiluonteista, muuttui lähes 
kaikkia koskevaksi uhkatekijäksi. Irtisanomiset alkoivat yksityisen sektorin 
vientiteollisuudesta ja levisivät siitä edelleen läpi talouselämän niin, että parin 
kolmen vuoden viiveellä myös julkinen sektori, erityisesti kunnat, joutuivat 

136  Luhmann 1998, 2
137  Giddens 1996, 16 ja 53–54
138  Bauman 1998, 194–195
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lomautusten lisäksi myös irtisanomaan työntekijöitään verotulojen pienenty-
essä. Totutusta taatun työpaikan antamasta turvallisuudesta jouduttiin luo-
pumaan. Talouden vähitellen elpyessä yritykset entistä hanakammin ottivat 
käyttöön automaation ja tietotekniikan suomat mahdollisuudet pyrkien kus-
tannussäästöihin, mikä toisaalta vahvisti pitkäaikaistyöttömyyttä, toisaalta sai 
aikaan pulaa uusia taitoja omaavista työntekijöistä.

Taloudellinen lama vaikutti poikkeuksellisella tavalla myös ammattijärjes-
tökenttään. Lähes 400 000 jäsenen TVK ajautui konkurssiin vuonna 1992. 
Tapahtuma nosti jälleen kerran ilmoille ajatuksen toimihenkilökeskusjärjes-
töjen yhdistämisestä, ajatuksen, jonka AKAVA jälleen kerran hylkäsi. AKAVA 
torjui myös sen jäsenyydestä kiinnostuneet TVK:laiset liitot, jotka sitten 
vuonna 1993 liittyivät Suomen teknisten Toimihenkilöjärjestöjen Keskusliitto 
STTK:hon. Tämä merkitsi teknispainotteisen ja miesvaltaisen STTK:n muut-
tumista naisenemmistöiseksi Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:ksi. Näin työ-
markkinoilla oli kolme palkansaajien keskusjärjestöä: työntekijöitä edustava 
1 130 000 jäsenen SAK, toimihenkilöitä edustava 455 000 jäsenen STTK ja 
korkeasti koulutettuja edustava AKAVA, jossa oli 315 000 jäsentä.139 

Vuonna 1984 annetun lain perusteella ammattijärjestöille oli tullut mah-
dolliseksi perustaa ensisijaisesti omia jäseniään varten työttömyyskassoja, 
joiden rahoitukseen osallistuu myös valtio. Kassat maksavat KELAn työt-
tömyyspäivärahaa suurempaa palkkatuloihin suhteutettua ansiosidonnaista 
päivärahaa. Lisäksi päivärahan saamisehdot ovat väljemmät kuin KELAlla. 
Asia oli ollut tärkeä varsinkin SAK:n jäsenistölle, josta osa, kuten esimerkiksi 
rakennusalalla toimivat, koki toistuvaa kausityöttömyyttä. Myös akavalaiset 
liitot olivat perustaneet työttömyyskassoja, vaikka niiden merkitystä pidettiin-
kin marginaalisena. Mahdollisuus työttömyyskassan jäsenyyteen oli vain yksi 
monista jäseneduista. Useimmilla aloilla koulutettujen työttömyys oli ollut 
varsin vähäistä. Taloudellisen laman tullessa työttömyyskassan jäsenyyden 
perusteella saatava ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha nosti ammattijär-
jestöjen jäsenmäärät huimaan nousuun, kun ainoastaan tästä etuudesta kiin-
nostuneet liittyivät jäseniksi. Monissa tapauksissa ammattijärjestöjäsenyyden 
luonne muuttui kollektiivisesta edunvalvonnasta ”kaiken varalta” -vakuutuk-
seksi. Järjestöt myös markkinoivat jäsenyyttä nimenomaan työttömyysturvalla. 
Kiristyneet työmarkkinat koskivat erityisesti työelämään tulevia ja niinpä yhä 
useampi liittyi opintoalaansa edustavaan ammattijärjestöön jo opiskeluvai-
heessa. Tämä näkyi kasvavissa jäsenmäärissä. 

139  Muiluvuori 2000, 343–344
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3.5.2		 Koulutuspolitiikka	muutoksen	tekijänä

Valtio valitsi yhdeksi maan taloutta rasittavien talousongelmien kauaskan-
toiseksi ja pitkävaikutteiseksi ratkaisukeinoksi koulutuspolitiikan. Suomea 
ryhdyttiin kehittämään toden teolla tietoyhteiskunnaksi, mikä vaikutti myös 
ammattijärjestöihin. Valtioneuvoston päätöksen mukaan koulutustasoa oli 
nostettava merkittävästi. Tavoitteeksi asetettiin, että korkea-asteen koulutus 
tuli olla 60–65 prosentilla ikäluokasta.140 Tämä tavoite aiottiin saavuttaa lisää-
mällä korkeakoulututkintojen määrää ja perustamalla uusi ammattiin valmis-
tava koulutusmuoto: ammattikorkeakoulu. 

Koulutusjärjestelmäämme 1990-luvulla tullut ammattikorkeakoulu on 
ollut varsin merkittävä koulutusuudistus, jonka tavoitteena on luoda perin-
teisten tiedekorkeakoulujen rinnalle niitä käytännönläheisempi ja ilmeisesti 
myös talouselämää paremmin palveleva koulutuslinja. Käytännössä ammatti-
korkeakoulujen perustaminen on toteutettu laajentamalla aikaisemmin opis-
totasoista opetusta. Vertailussa se rinnastetaan alempaan korkeakoulututkin-
toon ja niinpä jotkut korkeakoulualat ovat kokeneet ammattikorkeakouluista 
valmistuvat kilpailijoikseen.

Taulukko 15. ammattikorkeakoulututkinnot 1995–1999141

Tutkinnon  Tutkintojen 
suoritusvuosi lukumäärä

1996 4471
1997 5827
1998 6912
1999 9843

1995–1999 yhteensä 28 638

Vuosien 1995–1999 välisenä aikana suoritettiin 28 638 ammattikorkea-
koulututkintoa, alempia ja ylempiä korkeakoulututkintoja yhteensä 65 537 ja 
niiden lisäksi 4 703 tohtorin tutkintoa, mikä merkitsee 100 000 korkeakou-

140  VNP 21.12.1995 Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma vuosille 1995–
2000
141  http:// www. OPM/AMKOTA 03.09.2001
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lutetun sijoittumista työmarkkinoille. Vastaavaan aikaan AKAVAn jäsenmäärä 
nousi 325 000:sta 360 000:een. Jäsenmäärän nettolisäys oli 45 000. Näyt-
tää siis siltä, ettei koulutettujen järjestäytyminen ollut tuolloinkaan satapro-
senttista.

Yliopistoissa ja korkeakouluissa suoritettujen tutkintojen määristä kasvoi 
suhteellisesti eniten jatkotutkintojen osuus. Kun vuonna 1981 suoritettiin 
kaikkiaan 10 977 tutkintoa niin niistä oli tohtorin tutkintoja 324 eli 3 % ja 
lisensiaatin tutkintoja 358 eli hieman yli 3 %. Vuonna 1991 suoritettiin 11 
356 tutkintoa ja niistä oli tohtorin tutkintoja 524, siis vajaa 5% ja lisensiaatin 
tutkintoja 604 eli hieman yli 5 %. Vuonna 2001 tutkintojen määrä oli jo 16 
674, niistä tohtorin tutkintoja määrä 1 203 eli 7 % ja lisensiaatin tutkintoja 
695 eli 4 %. Omaksuttuun koulutuspolitiikkaan kuului koulutustason nosta-
minen lisäämällä myös jatkotutkintojen määrää. Puheeseen ilmaantui aiempaa 
useammin käsite ”koulutusinflaatio”. 

Taulukko 16. Yliopistoissa suoritetut tutkinnot 1981–2001142

Yliopistoissa suoritetut tutkinnot 1981–2001 

vuosi Yhteensä alemmat  Ylemmät Lisensiaatin Tohtorin muut
  korkeakoulu- korkeakoulu- tutkinnot tutkinnot tutkinnot
  tutkinnot tutkinnot

1981 10 977  4 782  5 328  358  324  158
1982  9 979  3 847  5 297  319  305  211
1983 10 050  3 435  5 731  342  297  245
1984 10 175  2 814  6 421  370  318  252
1985  9 706  2 277  6 526  358  292  253
1986  9 721  2 032  6 761  382  349  197
1987  9 652  1 429  7 179  424  368  252
1988 10 498  1 142  8 099  512  401  344
1989 10 276  841  7 826  498  402  709
1990 11 252  841  8 423  542  490  956
1991 11 356  843  8 410  604  524  975
1992 11 477  789  8 713  669  527  779
1993 12 466  806  9 439  728  647  846
1994 12 991  975  9 615  786  698  917
1995 13 608  1 453   9 819  793  765  778
1996 14 906  1 816 10 611   738  851  890
1997 16 121  2 583 10 893  857  934  854
1998 16 500  2 623 11 343  819  988  727
1999 17 131  2 540 11 856  802 1 165  768
2000 16 786  2 516 11 515  748 1 156  851
2001 16 674  2 461 11 581  695 1 203  734

142  http://www.csc.fi/kota/taulukoita/tutk.xls/8.2.2000
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Työelämässä tapahtuvat muutokset ja koulutettujen määrän lisääntymi-
nen merkitsevät ammattijärjestöille, jos nykyiset valtasuhteet halutaan säilyt-
tää, järjestäytymisrajojen ja samalla järjestökuvan muuttamista. Sen lisäksi, 
että koulutustasoa on ryhdytty nostamaan, on elinkeinoelämässä tapahtuviin 
rakennemuutoksiin ja painopisteiltään vaihtuvaan työvoiman kysyntään vas-
tattu kehittämällä koulutusta entistä joustavammaksi. Oppiaineiden valikoi-
maa on laajennettu ja opinnot voivat koostua mitä moninaisimmista osioista. 
Tällöin opiskelijoille on aiempaa vaikeampi omaksua yhteisistä opinnoista ja 
yhteisestä tiedosta rakentuvaa yhteenkuuluvuutta, johon koulutuspohjainen 
järjestäytyminen on perustunut. Työelämän vaatimuksiin kuuluvat taas yhä 
useammin sellaiset koulutuksen suomat valmiudet, jotka tekevät mahdolliseksi 
työtehtävien muutoksen joko saman työnantajan palveluksessa tai työpaikkaa 
vaihtamalla. Näin myös toinen järjestäytymisen perusta, ammatillinen iden-
titeetti ja siihen perustuva yhteenkuuluvuus jää heikoksi. Palkansaajia opaste-
taankin varautumaan työuran vaihtuvuuteen ja monipolvisuuteen käsitteellä 
”elinikäinen oppiminen”.

Perinteinen järjestäytymismalli on jakanut palkansaajat eri keskusjärjestöi-
hin sen aseman mukaan, mikä heillä on työpaikan hierarkiassa. Tämä asema 
on taas määräytynyt, jos sukupuolen vaikutusta ei oteta huomioon, lähinnä 
työntekijän koulutusmäärän ja hänen suorittamansa tutkinnon mukaan. 
Yleistävänä esimerkkinä ”duunari” on ollut SAK:lainen, teknikko STTK:lai-
nen ja insinööri AKAVAlainen. Jos 1990-luvulla käynnistynyt koulutusmuu-
tos sijoitetaan sellaisenaan ammattijärjestöjen nykyrajoihin, merkitsee se SAK:
lle potentiaalisen jäsenkentän supistumista, mitä vielä vahvistaa yleinen teolli-
suuden työpaikkojen väheneminen. STTK:n ja AKAVAn välillä ammattikor-
keakoulu taas ylläpitää ja entisestään vahvistaa rajakiistoja. 

3.5.3		 Ammattijärjestö	ja	identiteetti

Neljäs murroskausi – myöhäismoderni – eli 1900-luvun lopulla alkanut vaihe 
on poistanut varmuuden siitä, että koulutus itsestään selvästi takaa työpai-
kan ja turvatun toimeentulon. Se merkitsee myös sitä, ettei koulutus enää 
välttämättä annakaan aikaisemman kaltaista yhteistä identiteettiä. Identifi-
kaatiosta tulee muuttuvaa. Työuraan entistä todennäköisemmin kutoutuvat 
ammatinvaihdokset ja katkokset vaikeuttavat tiettyyn ammattiin ja sitä kautta 
ammattijärjestöön samastumista. Kun muutoksiin vielä kuuluu työelämän 
hierarkkisten organisaatiomallien ja niihin sisältyvien erilaisten työtehtävien 
uudelleen järjestelyjä, ovat tähän mennessä käytetyt järjestörajat menettämässä 
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oikeutustaan. Se miten ammattijärjestöt vastaavat tähän oman identiteettinsä 
ja jäsentensä identiteetin muottien epämääräistymiseen, on vielä näkemättä. 

Kaj Ilmonen ja Kimmo Kevätsalo ammattijärjestöjä tutkiessaan lähestyvät 
aihepiiriä tarkastelemalla sitä organisaation näkökulmasta. Teoksessaan Ay-
liikkeen vaikeat valinnat he esittävät useita ehtoja sille, että ammattijärjestöllä 
olisi edellytykset päästä asemiin, joissa toivotut sopimussuhteet ja sopimukset 
voidaan saavuttaa. Näitä edellytyksiä ovat:

a)  jäsenmäärä ja ammattialakohtainen kattavuus
b)  jäsenten aktiivisuus ja yhtenäisyys
c)  jäsenten ja ay-liikkeen muodollisen organisaation väliset suhteet sekä
d)  valtaväestön asenteet ay-liikettä kohtaan.143 

Tarkastelussa on jätetty mainitsematta järjestön jäsenkunnan tärkeys 
talouselämän ja yhteiskunnan toimivuudelle. Kaikki mainitut kohdat ovat 
kuitenkin oleellisia ja mahdollisen muutoksen kohtia siirryttäessä myöhäis-
moderniin.

Määritellessään myöhäismodernia Bauman esittää otettavaksi käyttöön 
käsitteen ”sosiaalisuus”, jolla hän korvaisi yhteiskunnan. Hänen mukaansa 
myöhäismodernin sosiaalisuus on riippuvaista toistensa kanssa vuorovaikutuk-
sessa olevien ihmisten interaktiosta. Siksi sosiaalisuus on paikallista ja yleisten 
lainalaisuuksien ulkopuolella. Sosiaalisuus on eräänlainen jatkuvasti muuttuva 
prosessi vailla tiettyä alkua ja loppua.144 Baumanin tapaan määritellyn sosi-
aalisuuden – yhteiskunnan – voi katsoa sisältävän prosessinomaisuudessaan 
jatkuvan muuttumisen. Instituutioiden tulisi tällöin, säilyttääkseen asemansa, 
kyetä vuorovaikutukseen ympäristönsä kanssa ja muuttua vuorovaikutuksen 
antamien impulssien mukaan.

Ilmeisesti uusi koulutuspolitiikka konkreettisine seurauksineen on ammat-
tijärjestöille tällainen impulssi. Se antaa järjestöille paineita tarkistaa kollektii-
vista identiteettiään ja tämän identiteetin suhdetta toimintaympäristöön. Se 
merkitsee paineita tarkistaa järjestäytymisrajoja ja jopa muuttaa niiden tulkin-
taa sellaiseksi, että ne mahdollistavat uusien jäsenien samastumisen järjestöön. 
Tästä voi seurata, että ”vanhat” jäsenryhmät eivät tunne järjestöä omakseen. 
Uusilla jäsenillä, joilla on myöhäismodernin yksilöllisiä arvoja, jäsensuhde on 
löyhä. Tällöin yleiseksi trendiksi voi tulla kevyt ja laskelmoiva jäsensuhde. 

143  Ilmonen ja Kevätsalo 1995, 13–14 
144  Jallinoja 1995, 39–40 
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3.6  Yhteenveto

Korkeasti koulutettujen järjestäytymistä koskeva selvitykseni osoittaa resurs-
sien generointi-teorian mukaisesti, miten tämä järjestäytyminen on muo-
dostunut tavoitteiden, keinojen ja toimintaympäristön yhdistelmästä. Tar-
kastelussa olen käsitellyt suomalaisen ammattijär-jestötoiminnan eri vaiheita 
erityisesti koulutettujen ja heidän identiteetissään tapahtuneiden muutosten 
kannalta. Jos näitä vaiheita sijoittaa Meluccin kollektiivisen toiminnan suun-
tautumispareihin (kuvio 2, s. 41) huomaa, etteivät eri keskusjärjestöt suinkaan 
sijoitu suuntautumispareissa samoihin kohtiin. SAK on kautta historiansa 
ollut toimissaan konflikti–konsensus-ulottuvuudella ylempänä kuin esimer-
kiksi AKAVA. Samoin käy ilmi, että niiden sijoittuminen on vaihdellut eri 
aikoina. SAK:n konfliktiherkkyys on vähentynyt ja ilmeisesti myös siirtymistä 
solidaarisuudesta yhdistymisen suuntaan on tapahtunut sitten 1970-luvun. 
Korkeasti koulutettujen aseman muuttumista yhteiskunnassa ja sijoittumista 
palkansaajajärjestöjen joukkoon on myös hyödyllistä tarkastella pitäen mie-
lessä Bourdieun ajatuksia luokitusskeemoista ja kentistä. Sitä vastoin Olso-
nin ajatuksia taloudellisesti rationaalisesta ihmisestä työn tässä jaksossa en ole 
yrittänyt soveltaa. Sitä, miten myöhäismoderni näkyy uusissa jäsensuhteissa 
ryhdyn selvittämään työni empiirisessä osuudessa.
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4  TuTKimuKSen ToTeuTTaminen ja TuTKijan aSema

Tutkimuksessa pyritään järjestelmällisesti ja seikkaperäisesti löytämään vastaus 
johonkin toiminnallisista käytännöistä heränneeseen kysymykseen tai ajatte-
lussa syntyneeseen probleemaan.1 Tällaisen kysymyksen tulisi herätä jostain 
jo tunnetusta mahdollisesti intuition mieleen tuomana. Kysymyksen tulisi 
kuitenkin olla sellainen, että sen voi jakaa testattaviksi.2 Minulla tämä käy-
tännöistä herännyt kysymys kuuluu: Mitkä ovat vastavalmistuneen korkeasti 
koulutetun ammattijärjestön jäsenyydelleen asettamat odotukset? Näiden odotus-
ten kautta lähestyn palkansaajien myöhäismodernissa ammattijärjestön jäse-
nyydelleen antamaa merkitystä. Tarkastelen siis organisaatioteorioiden erästä 
peruskysymystä: miksi organisaatioon liitytään. 

AKAVA kuten muutkin ammattijärjestöt tekee resurssien mobilisaation 
teoriaan pohjautuvia jäsentutkimuksia tai oikeammin selvityksiä, joiden tulok-
sia käytetään toiminnan ohjaamiseen. Tällaiset selvitykset tehdään otantana 
tietylle prosenttimäärälle jäsenistöstä. Tutkimusjoukolle postitetuissa kyselylo-
makkeissa on valmiit vastausvaihtoehdot, se on siis niin sanottu strukturoitu 
kysely, ja vastausten perusteella tehdään määrällisiä yleistyksiä yksittäisistä 
tapauksista. Näin sovelletaan luonnontieteiden tutkimusmenetelmiä elämis-
maailman merkitysten tutkimiseen. Oletuksiin kuuluu tällaisten numeroin 
ilmaistujen tulosten objektiivisuus. Objektiivisuuden tekee kuitenkin näen-
näiseksi se, että tutkittavana ja tutkijana on ihminen.3 Mukaan tulee nimit-
täin tulkinta, jota voi verrata kvalitatiiviseen tulkintatyöhön.4 Kun lomakkeen 
kysymykset ovat kyseisen järjestön työntekijöiden laatimia seuraa siitä, että 
ne voivat sisältää myös sellaisia merkityksiä ja ennakko-oletuksia, jotka jäävät 
tiedostamatta kulttuurisidonnaisuutensa takia. Bourdieu puhuu niistä vaike-
uksista, jotka johtuvat olemisestamme tutkimuksen kohteena olevassa sosiaa-
lisessa maailmassa.5 

1  Varto 1992, 11 
2  Ehrnrooth 1990, 31
3  Varto 1992, 26
4  Mäkelä 1990, 46
5  Bourdieu 1996, 35–41
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Kun ammattijärjestöjen jäsenistössä tai toimintaympäristössä tapahtuu 
muutoksia, kvantitatiivisten tutkimusmenetelmien antama yleiskuva ei vält-
tämättä riitä käytännön ohjaukseen. Eri vuosien tuloksia vertaamalla saadaan 
kyllä näkyviin muutostrendejä, mikä sinänsä on tärkeää. Näin saadut tulokset 
eivät kuitenkaan kerro paljoakaan tutkimusaineiston pohjana olevasta yksi-
löstä ja hänen laadustaan. Sitä voidaan selvittää vain laadullisen tutkimuksen 
menetelmillä. Tällöin kohteita pidetään yksittäisinä ja ainutkertaisina. Tulok-
set eivät sinänsä oikeuta yleistyksiin eikä niihin pyritäkään.6 Tutkimusongel-
mani selvittämisen kannalta olenkin pitänyt hyödyllisenä käyttää hyväksi sekä 
kvantitatiivisen että kvalitatiivisen tutkimusotteen suomia mahdollisuuksia. 

Työni empiirinen aineisto koostuu kahdesta osasta. Keskusjärjestö AKA-
VAn vuoden 2000 työmarkkinatutkimukseen sisällytettiin myös tutkimus-
ongelmaani liittyviä kysymyksiä. Niiden tuloksia ei julkaistu kyseisen tut-
kimuksen yhteydessä, vaan ne muodostavat osan tätä työtä. Pääpaino on 
kuitenkin tekemissäni puolistrukturoiduissa haastatteluissa, joissa kysymykset 
olivat kaikille haastateltaville samoja, mutta he vastasivat niihin omin sanoin. 
Haastateltavat ovat vastavalmistuneita, jotka olivat työelämän neljänneksi 
murroskaudeksi nimeämäni ajanjakson alussa varhaisnuoria, muutamat sitä 
vanhempia, ja jotka ovat nyt sijoittumassa myöhäismodernin kauden työelä-
mään. Eräänlaisena haastatteluja koskevana esitutkimuksena pidän järjestö-
asiantuntemuksen PD-ohjelmaan kuuluvaa tutkimustani, johon haastattelin 
ammattijärjestöstä eronneita. Saamani myönteiset kokemukset rohkaisivat 
myös tämän tutkimuksen haastatteluihin. Aineiston tarkastelussa tarvitaan 
taustateoriaa sekä tulkintateoriaa.7 Onhan empiirinen tieto aina valikoitua ja 
tiedostamattomiinkin valikoinnin prosesseihin liittyy teoreettinen viitekehys.8 
Kysymyksiä muotoillessani taustateoria on rakentunut Bourdieun ajatusten 
ja käsitteistön varaan. Analysointivaiheessa olen sovittanut tulkintateorioiksi 
myös muita liiketeorioita. 

Käytän työssäni sekä kvantitatiivisen että kvalitatiivisen tutkimuksen 
menetelmin saatua aineistoa toisiaan täydentävinä tapaan, josta Pertti Alasuu-
tari puhuu arvoituksen ratkaisuna.9 Sillä hän tarkoittaa, että aineiston ana-
lysoinnin tuloksena saatujen johtolankojen ja käytettävissä olevien vihjeiden 
pohjalta tehdään merkitystulkinta tutkittavasta ilmiöstä, muodostetaan raken-

6  Varto 1992, 72–77
7  Eskola & Suoranta 2003, 81–82
8  Grönfors 1982, 151
9  Alasuutari 1995, 23
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nekokonaisuus.10 Tarkastelemalla, kuten työssäni teen, yksittäisten jäsenten 
odotuksia, on mahdollista tuoda kvantitatiivisen tutkimuksen antaman yleis-
kuvan rinnalle yksityiskohtia ja esimerkkejä, jotka voivat täydentää kokonai-
suuden ymmärtämistä, syventää kvantitatiivista tietoa ja siitä tehtyjä tulkintoja 
sekä samalla antaa käytännön järjestötyöhön soveltamiskelpoista tietoa. 

4. 1 Tutkija aikansa tulkkina

Myöhäismodernia yhteiskuntaa ei enää pidetä kiinteänä rakenteena vaan se 
koostuu osista, joissa tapahtuu muutoksia. Nämä muutokset vaikuttavat taas 
toisiin yhteiskuntarakenteen osiin. Myöhäismodernin kauden ajattelu ilme-
nee myös tutkimusmenetelmissä ja niiden soveltamisessa. Enää ei tavoitella 
yhtä ainoaa totuutta, vaan nähdään monia mahdollisia totuuksia, joista tutkija 
tulkitsee yleensä yhtä mahdollista. Tämä todentuu haastattelututkimuksessa 
muun muassa siten, että rajat ja roolit haastateltavan ja haastattelijan välillä 
hämärtyvät. Lisäksi tutkijat ovat tulleet entistä enemmän tietoisiksi represen-
taatiosta ja pohtivat kysymystä siitä, kenen tarinaa oikeastaan kerromme ja 
missä tarkoituksessa. Tutkijan auktoriteetti kyseenalaistetaan. Vastaajia ei enää 
pidetä kasvottomina numeroina, joiden mielipiteitä tutkija prosessoi omiksi 
termeikseen ja ilmauksikseen. Entistä enemmän on merkitystä vastaajan 
omalla ymmärryksellä, kun hän muodostaa mielipidettään.11 

Mitään todellisuutta ei voi kohdata ilman ennakkokäsitteitä.12 Onkin tär-
keää, että tutkijan asema sekä hänen suhteensa tutkimusaiheeseen ja tutkimus-
aineistoon tiedostetaan. Vaikka laadullisessa tutkimuksessa tutkittava ja tutkija 
ovat samassa maailmassa niin heidän kokonaiskäsityksensä siitä poikkeavat 
toisistaan. Tämä kokonaiskäsitys koostuu erittelylle antautuvista järkiperäisistä 
mutta myös irrationaaleista piirteistä. Ne yhdessä vaikuttavat elämismaailman 
ymmärtämiseen.13 Niin tutkijalla kuin tutkittavallakin on omat ennakko-ole-
tuksensa silloin, kun he yrittävät ymmärtää toistensa toimia maailmasta muo-
dostamansa kokonaiskäsityksen kautta. 

Asemaani tutkijana valotan kahdesta näkökulmasta; suhteessa tutkimus-
aineistoon ja tutkittaviin sekä käytännössä tutkimusta suorittavana henki-
lönä. Tutkijan asemaani katson ensisijaisesti vaikuttaneen oman työhistoriani. 

10  Alasuutari 1995, 35
11  Fontana 2002, 162–163
12  Mäkelä 1990, 56
13  Varto 1992, 27 
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Ammattijärjestöaktiivisuuteni eri vaiheet ovat olleet yhteydessä elämäntilan-
teeseeni ja työtehtäviini. Kun menin 1970-luvulla ensimmäiseen koulutustani 
vastaavaan työpaikkaan, joka oli eräs ministeriö, liityin koulutukseni mukai-
seen ammattijärjestöön. Työpaikallani minut valittiin edustamaan akavalaisia 
työsuojeluasioissa. Siirryttyäni toiseen työpaikkaan, jossa ei ollut ammatti-
yhdistystoimintaa eikä työnantajakaan ollut järjestäytynyt, muuttui ammat-
tiyhdistysaktiivisuuteni oman ammattijärjestöni sihteerin tehtäviin. Niitä 
hoidin parin vuoden ajan. Passiivinen rivijäsenyys ja sen jälkeen tapahtunut 
ammattijärjestöstä eroaminen sijoittuvat 1970-luvun loppuun ja 1980-luvun 
alkupuolelle. Toiseen akavalaiseen järjestöön liittyminen ajoittuu 1980-luvun 
puoliväliin, jolloin jälleen olin vaihtanut työpaikkaa. Nyt työnantaja oli jär-
jestäytynyt ja ammattijärjestöt toimivat työpaikalla aktiivisesti hoitaessaan 
jäsentensä edunvalvontaa. Uuden jäsenjärjestöni valitsin silloisen ammattini 
mukaan. Melko pian olin kyseisen yhdistyksen hallituksessa. AKAVAn jäsen-
järjestön työntekijäksi tulin vuonna 1988 ja näin muuttui roolini vähitellen 
jäsenestä asiantuntijaksi. Työtehtäväni ammattijärjestössä ovat aina sisältäneet 
yhteydenpitoa jäseniksi aikoviin, jäseniksi liittyneisiin ja järjestöaktiiveihin 
sekä toimimista oman järjestöni ja AKAVAn luottamuselimissä. Näin minulla 
on ollut mahdollisuus perehtyä käytännössä prosessiin, jossa jäsenen odotuk-
set ja tahto muuttuvat organisaation päätöksiksi. 

Miksi liityin ammattijärjestöön? 1970-luku oli ammattijärjestötoiminnan 
vahvaa kehittymisen kautta. Silloisessa työpaikassani oli monia nuoria akatee-
misesti koulutettuja, jotka olivat kiinnostuneita ammattijärjestötoiminnasta 
ja vetivät uuden työtoverin mukaan. Taloudellisena perusteluna oli käytäntö, 
jossa ay-jäsenyys lisäsi palkankorotusmahdollisuuksia niin sanottujen kuop-
pakorotusten muodossa. Aktiivinen jäsenyys ja toimiminen työtovereiden 
valtuuttamana oli pienimuotoista vaikuttamista työolosuhteisiin. Toimies-
sani AKAVAan kuuluvassa Suomen Valtiotieteilijöiden Liitossa saatoin tavata 
saman koulutuksen omaavia ja näin vahvistaa omaa koulutuksellista identi-
teettiäni sekä osallistua yhdistyksen toiminnan kehittämiseen. Edunvalvon-
taahan yhdistys ei vielä tuolloin hoitanut. Ammatin perusteella valikoitu-
neessa Tiedotusalan Ammattijärjestössä toimiminen täytti samoja identiteetin 
muodostumiseen liittyviä tehtäviä. Nyt vain identiteetin ytimenä oli ammatti. 
Kuluneet vuodet näkyivät myös akavalaisen ay-toiminnan kehittymisenä, sillä 
tämän yhdistyksen ohjelmaan kuului jo palkkaedunvalvonta. Työtehtäväni 
olivat vaihtuneet työpaikkojen mukana, jotka olivat puolustusministeriö, Suo-
men Väestönsuojelujärjestö, Säteilyturvallisuuskeskus ja Akavan Erityisalojen 
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Keskusliitto AEK14. Yhteistä kaikille työnantajilleni on, että niiden toimialat 
liittyvät turvallisuuteen. 

Työ- ja ammattijärjestöhistoriani esiin kirjoittaminen on auttanut minua 
hahmottamaan tutkimuskysymysten laatimiseen ja tulkintaan vaikuttaneita 
ennakko-olettamuksiani. Se on paikallistanut minut aikakauteen, jolloin 
sotien jälkeiset suuret ikäluokat nostivat koulutettujen määrää ja opiskelijalii-
kehdintä havahdutti nuoret koulutetut huomaamaan joukkovoiman merkityk-
sen. Työurani sijoittui aikaan, jolloin hyvinvointiyhteiskunnan rakentaminen 
todella käynnistyi ja kasvava julkinen sektori työllisti koulutettuja enenevässä 
määrin. Ammattijärjestöt asettuivat luontevaksi osaksi suomalaista hyvinvoin-
tiyhteiskuntaa. Eri palkansaajaryhmien edustajina ne vaativat kansantalouden 
”kasvavasta kakusta” jäsenilleen osuuksia, joita ne katsoivat heille kuuluvan. 
Taite sijoittui 1990-luvun lamaan. Ammattijärjestöt joutuivat sopeutumaan 
tiukkenevaan talouteen ja työttömyyteen, joka ensi kertaa koski todella myös 
koulutettuja. Järjestöt ja niiden jäsenet joutuivat opettelemaan etujen vaati-
misen lisäksi myös etujen puolustamista. Todelliseksi tullut työttömyysuhka 
kasvatti järjestöjen jäsenmäärää. Silloin näillä uusilla jäsenillä oli liittymisen 
syynä työttömyysturva, ei muuta. 

Suoritin 1990-luvun loppupuolella Tampereen yliopistossa järjestöasian-
tuntemuksen erikoistumisohjelman (PD), johon kuului myös pienimuotoisen 
tutkimuksen tekeminen. Työni aihe lähti käytännöstä. Järjestöstäni erosi jat-
kuvasti jäseniä muunkin kuin eläkkeelle siirtymisen tai järjestön edunvalvonta-
alueen ulkopuolelle sijoittuvaan työtehtävään siirtymisen takia. Heräsi epäily, 
että eroamisen syynä olisi jäsenten tyytymättömyys saamaansa palveluun. 
Tavoitteeni oli haastattelemalla eronneita jäseniä selvittää, mitä mahdollinen 
huono palvelu oli ja missä liiton toiminnoissa sitä esiintyi. Saatuja tuloksia oli 
tarkoitus hyödyntää liiton toiminnan kehittämisessä. Yllätys oli, etteivät haas-
tattelut vahvistaneetkaan olettamustani ”huonosta palvelusta” vaan viittasivat 
johonkin yleisempään. Niinpä nimesinkin päättötyöni suureellisesti ”Ammat-
tijärjestö ja jäsenten muuttuvat arvot”. 

PD-työni antoi viitteitä ammattijärjestöjäsenyydestä kiinnostuneista, jotka 
liittivät jäsenyyteen jotain aiemmin havaitsematonta. Näin muotoutui tälle 
työlleni ennakko-oletus: myöhäismodernin yhteiskunnan koulutetut voivat asettaa 
aiemmasta poikkeavia tai uudenlaisin painotuksin odotuksia ammattijärjestöjä-
senyydelleen. Varto sanookin tutkijan omien ennakko-oletusten ja esikäsitysten 
syntyvän hänen omasta jäsentyneisyydestään ja ne tulee saada esille tutkimuk-
sen ennakko-oletusten erittelyssä. Kun nämä ennakko-oletukset tulevat eritel-

14  Nykyiseltä nimeltään Akavan Erityisalat ry
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lyiksi ne samalla muuttavat jäsentyneisyyttä ja vaikuttavat tutkimuksen aikana 
tapahtuvaan tulkintaan.15 Tutkimustyöni sijoittuu tällaiseen hermeneuttiseen 
kehään, jossa tiedostaminen on osa ymmärryksen ennakoimista. Hermeneut-
tinen kehä tekee mahdolliseksi sen, että intuitioon perustuva alkuhypoteesi 
muuttuukin lopulta aineiston tulkintaan perustuvaksi hypoteesiksi. Samasta 
aineistosta voi perustellusti tehdä myös erilaisia tulkintoja.16

Tutkimuksen aihepiirin käytännön tunteminen aivan kuten tutkimus-
aiheen omaksi tunteminenkin toivat tullessaan monia tutkimuksen suorit-
tamista auttavia seikkoja. Minulle se merkitsi vaivattomuutta ja helppoutta 
suorittaa erilaisia tutkimuksen alkutoimenpiteitä. Näihin alkutoimenpiteisiin 
kuuluivat lupa saada käyttää AKAVAn jäsenistöä tutkimusaineistonani, infor-
manteiksi valitsemieni AKAVAn toiminnanjohtajan, järjestöpäällikön ja tie-
dotuspäällikön haastattelut ennen kysymysten muotoilua, yhteistyö AKAVAn 
tutkimusyksikön kanssa ja yhteydet AKAVAn jäsenjärjestöihin. Tunsin tärkeät 
kontaktihenkilöt, joiden kanssa puhuin niin sanotusti samaa kieltä. Tutkimus-
aiheen omaksi tunteminen ja aito kiinnostus pitivät taas yllä innostusta, joka 
kantoi yli vaikeiden hetkien. 

Tutkimuksen käynnistämisen helppoudessa oli kääntöpuolensa, jonka 
havaitsemisessa tarvitaan kriittistä asennetta ja siihen kuuluvia kysymyksiä:

−	 Miksi jokin on olemassa tai tapahtuu?
−	 Mikä on sen tarkoitus?
−	 Kenen etuja se palvelee?
−	 Kenen etujen vastainen se mahdollisesti on?
−	 Kuinka se toimii?
−	 Voiko se olla olemassa tai toimia vain kyseisellä tavalla vai voisiko se ehkä 

toimia joltain kannalta paremmin?17 

Tutkimusluvan saamisessa, yhteistyössä AKAVAn tutkimusyksikön kanssa 
ja informanttien puheessa oli siis otettava huomioon se, kuinka paljon ja 
miten siihen vaikutti tutkijan työskentely yhdessä AKAVAn jäsenjärjestöistä. 
Jaakko Lehtonen toteaa, että jokaista tuottamaamme ilmausta muovaa paitsi 
oma näkökulmamme puheena olevaan asiaan myös se, mitä puhuttelumme 
kohteet tietävät tai ajattelevat asiasta.18 Niinpä on luultavaa, että informan-

15  Varto 1992, 33
16  Ehrnrooth 1990, 36
17  Lehtonen 1996, 26, jolloin hän esittää alkuperäiseksi lähteeksi Bayhamin. 
18  Lehtonen 1996, 39
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tit puhuivat minulle ei ainoastaan tutkijana vaan myös AKAVAn jäsenjärjes-
tön työntekijänä ja AKAVAn toimielimien jäsenenä. Samat seikat vaikuttivat 
myös siihen, mitä kuulin heidän puheestaan ja siihen, miten tulkitsin kuu-
lemaani eli puheelle antamani merkitykset. Merkitykset ja sosiaaliset suhteet 
ovat nimittäin kietoutuneet toisiinsa ja sosiaalisiin suhteisiin liittyy valta.19 
Toisaalta pitkäaikainen työskentely samassa järjestökokonaisuudessa oli anta-
nut informanteille ja minulle tutkijana yhteisen kielen ja kenties myös kyvyn 
”lukea rivien välistä”. Puhutaan organisaatioissa olevista ”tarinoista”, joilla se 
ylläpitää ja rakentaa merkitystään.20

Asemani tutkijana paikansin kirjallisuuden ja oman työhistoriani kautta. 
Näin selvitin tutkimusaiheeseen ja -aineistoon kohdistamiani ennakko-ole-
tuksia ja esikäsityksiäni. Ne osoittautuivat liittyvän teolliseen ja jälkiteolliseen 
yhteiskuntaan sekä siihen muutokseen, mikä on meneillään siirryttäessä jälki-
teollisesta myöhäismoderniin yhteiskuntaan. Suhteeni ammattijärjestöön eli 
työskentelyni siinä asetti suuria vaatimuksia tiedostamattomien ennakko-ole-
tusten ja ennakkokäsitysten havaitsemisen suhteen. Toisaalta se piti yllä aitoa 
kiinnostusta ja helpotti monia tutkimuksen valmisteluun ja suorittamiseen 
liittyviä käytännön toimenpiteitä. 

4.2  Tutkimuksen kohde ja tutkimusaineiston käsittely

Tutkimuksen kohteeksi olin alun perin tarkoittanut sellaiset nuoret, vastaval-
mistuneet koulutetut, jotka olivat valmistumisvaiheessa liittyneet ammattijär-
jestöön. Rajoittamalla kohteen nuoriin ja vastavalmistuneisiin pyrin sulkemaan 
pois jo pitemmän aikaa ammattijärjestössä ja työelämässä olleet. Tavoitteenani 
oli keskittyä nimenomaan vastavalmistuneisiin, joiden oletin olevan nuoria. 
Siihen, että kohderyhmänä oli koulutetut vaikutti käytännön seikkojen ohella 
oletus, että toimintaympäristössä tapahtuvat, ennen kaikkea työelämän muu-
tokset tuntuivat erityisesti työmarkkinoille tulevien koulutettujen asemassa. 

Tutkimusaineisto rajautui AKAVAn jäsenjärjestöjen jäseniin, sillä ehdo-
ton enemmistö koulutetuista kuului AKAVAan. STTK ilmoitti jäsenistöstään 
noin kymmenellä prosentilla olevan korkeakoulututkinnon. Tarkastelemalla 
STTK:n jäsenjärjestöjen ja niiden jäsenyhdistysten jäsenkriteerejä saatoin pää-
tellä, että useimmat korkeakoulututkinnon suorittaneista oli nimenomaan 
työntekijä- ja toimihenkilöyhdistyksissä. Käsitystä vahvisti luottamushenkilöi-

19  Lehtonen 1996, 23
20  Czarniawska 1998, 15–17
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den tehtävänimikkeet. Suurin korkeakoulututkinnon suorittaneiden ryhmä oli 
terveydenhuolto- ja tekniikan alan opistotutkinnoista ammattikorkeakoulu-
tutkinnoiksi muuttuneita opintoja suorittaneita.21 Oman ryhmänsä muodos-
tivat pienet valtion virastojen ja laitosten tekniikan alan korkeakoulututkin-
non suorittaneiden työpaikkayhdistykset. SAK:n jäsenistöstä 28-vuotiaiden tai 
sitä nuorempien korkeakoulututkinnon suorittaneiden määrä oli laskettavissa 
kymmenissä. Siihen, miksi keräsin tutkimusaineistoni vain AKAVAn jäsenjär-
jestöistä vaikuttivat myös vaikeudet sovittaa eri keskusjärjestöjen tutkimusai-
neistoja yhteen. Tämä ongelma on ilmennyt aikaisemminkin ammattijärjestö-
tutkimuksessa.22 Vain AKAVAn aineiston käytöstä aiheutuvaa yksipuolisuutta 
mahdollisesti lieventää se, että STTK:laisten koulutettujen järjestäytyminen 
näyttää tapahtuvan saman periaatteen mukaan kuin AKAVAssakin, siis koulu-
tuspohjaisiin yhdistyksiin. 

Olennaisen osan tutkimusaineistostani muodostavat ne 16 haastattelua, 
jotka tein vuoden 2001 alkupuolella. Haastateltavat olivat vuoden 2000 aikana 
AKAVAn jäsenjärjestöihin liittyneitä vastavalmistuneita. AKAVAlla ei ole 
keskitettyä henkilöjäsenrekisteriä, vaan jokainen jäsenjärjestö ylläpitää omaa 
jäsenrekisteriään. Näin ollen poimin AKAVAn 32 jäsenjärjestön joukosta ne, 
joilta aioin pyytää haastateltavia. Ensimmäiseksi suljin pois sellaiset järjestöt, 
joilla ei voinut olla tutkimuksen kohteena olevia jäseniä. Sellainen järjestö oli 
esimerkiksi Professoriliitto. Pyrkimykseni oli pitää haastateltavien määrä koh-
tuullisena ja tätä kautta rajoittaa kertyvää tutkimusaineistoa, mutta samalla 
kerätä haastateltavien joukko, jossa on mahdollisimman monipuolisesti AKA-
VAssa edustettuja aloja. Haastateltavissa piti olla ”vanhoihin” akavalaisiin ryh-
miin kuuluvia, humanistisia ja luonnontieteellisiä aloja edustavia, yliopisto- ja 
ammattikorkeakouluopinnot suorittaneita, yksityiselle ja julkiselle sektorille 
sijoittuneita sekä luonnollisesti naisia ja miehiä. Näillä perusteilla päädyin 17 
järjestöön, joihin kuului kaikkiaan 87 prosenttia akavalaisista. Otin yhteyttä 
kyseisten järjestöjen toiminnanjohtajiin tai tutkimustoiminnasta vastaaviin ja 
esitin yhteistyöpyynnön, jonka sisältönä oli saada parin, kolmen valintakri-
teerini täyttävän jäsenen yhteystiedot. Yhtä lukuun ottamatta kaikki järjes-
töt suhtautuivat myönteisesti ja lupasivat antaa yhteystietoja. Mukaan tulleet 
järjestöt kattoivat 73 prosenttia AKAVAn jäsenistöstä. Käytännössä haasta-
teltavien yhteystiedot sain jäsenrekisterin hoitajilta. Heille jokaiselle annoin 
samanlaiset valintaohjeet, joihin kuului:

21  www.sttk.fi 13.9.2004
22  Muun muassa Jokivuori ym. yhdistivät aineistoja teoksessaan AY-jäsenen monet kasvot.
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1) Henkilön tuli olla liittynyt jäseneksi vuoden 2000 tai 2001 aikana. 
2) Hänen tuli olla tuolloin myös suorittanut opintonsa loppuun. 
3) Hänen tuli olla 28-vuotias tai sitä nuorempi.
4) Henkilö ei saanut olla aktiivisesti järjestön toiminnassa mukana, vaan ns. 

rivijäsen. Tätä korostin sanomalla, että jäsenen tuli olla joku tavallinen 
Sanna tai Sami. 

5) Jäsenen tuli olla mieluimmin pääkaupunkiseudulta. Tämä haastattelujen 
helpottamiseksi. 

6) Hänet tuli voida tavoittaa puhelimitse.

Henkilöiden yhteystiedot sain sähköpostitse. Se, että jokaisesta järjestöstä 
pyysin käyttööni parin kolmen jäsenen yhteystiedot takasi haastateltavien inti-
miteettisuojan. Samalla varauduin mahdollisiin kieltäytymisiin. 

Akavalaisten valmistumisikä oli aineiston keräämisen aikaan keskimäärin 
28 vuotta.23 Koska tutkimuksen kohteena olivat nimenomaan nuoret koulu-
tetut katsoin sellaiseksi 28-vuotiaan tai sitä nuoremman henkilön. Haastat-
teluissa kuitenkin ilmeni¸ että haastateltavien iät vaihtelivat 23 vuodesta 37 
vuoteen, vaikka he kaikki olivat valmistuneet vuoden 2000 aikana ja tuol-
loin suorittaneet ensimmäisen korkeakoulututkintonsa.24 Ikärajan ylittänei-
den sisällyttämistä tutkimusaineistoon puoltaa se, että he laajentavat kuvaa 
yliopistoista ja korkeakouluista valmistuvista ja AKAVAan liittyvistä vastaval-
mistuneista. Tässä vaiheessa työni ajatuksellinen painopiste siirtyi vastavalmis-
tuneisiin koulutettuihin. Ikäeroista huolimatta haastateltavieni keski-iäksi tuli 
kuitenkin 27 vuotta. Tämä osoittaa, miten keskiarvon käyttäminen voi häi-
vyttää perusaineiston piirteitä. Haastatteluissa ilmeni lisäksi, että yksi haasta-
teltavista kuului tutkintonsa ja työtehtäviensä perusteella kahteen akavalaiseen 
liittoon. Yhden haastateltavan äidinkieli oli ruotsi. Naisia oli kymmenen ja 
miehiä kuusi.

Tekemieni teemahaastattelujen lisäksi hyödynsin työssäni AKAVAn vuo-
den 2000 työmarkkinatutkimusta, jossa oli mukana joitakin tätä tutkimusta 
varten laadittuja kysymyksiä. Ne kartoittivat jäsenten mielikuvaa AKAVAsta 
ja sen tärkeimpinä pidetyistä tehtävistä niin, että mukana oli aikaisempien 
suhteellisen neutraalien vastausvaihtoehtojen lisäksi myös kriittisen kannan-

23  AKAVAn työmarkkinatutkimus 2000
24  Yleensä alan tutkimuksissa nuoren ikärajana on alle 25 vuotta. Akavalaisten liittojen vasta-
valmistuneiden keski-ikä on 28 v. Ero johtuu pidemmästä opiskeluajasta sekä siitä, että opis-
kelu aloitetaan myöhemmin. Haastattelut toivat esille myös sen, että korkeakouluopintoihin 
voidaan päätyä erilaisten vuosiakin kestäneiden kokeilujen jälkeen. Haastateltujen ikäjakauma 
on: yksi 23 v., viisi 25 v., neljä 26 v., yksi 27 v., kaksi 29 v., yksi 31 v., yksi 33 v. ja yksi 37 v. 
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oton mahdollistavia vaihtoehtoja. Kysymysten määrää rajoitti työmarkkina-
tutkimuslomakkeen koko. Kyselylomake postitettiin vuoden 2000 lokakuussa 
kolmen prosentin satunnaisotoksena 8 255 akavalaiselle. Vastausprosentiksi 
tuli 46 %. Alle 30-vuotiaita vastaajia oli 141. Myös haastateltavani saivat haas-
tattelun päätteeksi vastatakseen työmarkkinatutkimuksen järjestölliset kysy-
mykset. Niistä neljässä oli valmiit vastausvaihtoehdot ja kaksi kysymystä oli 
jatkokysymyksenä edelliseen. 

4.2.1		 Yhteydenotot	haastateltaviin

Yhteyden haastateltaviin otin puhelimitse. Esittelin nimeltä itseni ja kerroin 
työpaikkani, mutta en maininnut tehtävänimikettäni, joka tuolloin oli järjes-
töpäällikkö. Sanoin tekeväni jatkotutkimusta Tampereen yliopistoon ja tarvit-
sevani haastateltavan apua. Näin vetosin vastavalmistuneiden vielä tuoreessa 
muistissa oleviin omiin opiskelukokemuksiin. Sillä, etten maininnut työtehtä-
vääni ja esittämällä asiani avunpyyntönä pyrin jo ennen varsinaista haastatte-
lua rakentamaan mahdollisimman tasavertaista asetelmaa. Toinen tavoitteeni 
oli saada haastattelu tuntumaan mielenkiintoiselta ja vaivattomalta. Niinpä 
kerroin haastattelun teeman lyhyesti ja esitin arvioni siihen kuluvasta ajasta. 
Annoin haastateltavien valita ajan ja paikan. Tarjosin heille kuitenkin mah-
dollisuutta tulla haastattelua varten AKAVA-taloon ja samalla tutustua siihen. 
Lisäksi lupasin tarjota kahvit ja jos haastattelu sijoittui lounasajan yhteyteen 
myös lounaan AKAVA-talon ravintolassa.25 Haastateltavat suhtautuivat pyyn-
tööni myönteisesti. Vain yksi kieltäytyi käyttäen perusteluna epäsäännöllisistä 
työajoista aiheutuvia esteitä, mutta varahaastateltavana ollut kyseisen järjestön 
jäsen suostui. 

Akavalaisista asuu Etelä-Suomen läänissä 47 %, Uudellamaalla 37 % ja 
pääkaupunkiseudulla 28 %.26 Opettajat on suurin kautta Suomen asuva aka-
valainen ammattiryhmä. Haastateltavat asuivat kuitenkin kaikki pääkaupun-
kiseudulla. Tätä käytännön syistä johtunutta valintaa voidaan kritisoida sillä, 
että se saattaa antaa liian yksipuolisen kuvan ja ettei se tuo esille muualla Suo-
messa olevien erityispiirteitä. Haastateltavien taustat poikkesivat kuitenkin 
suuresti toisistaan. He olivat kotoisin eri puolilta Suomea ja suorittaneet opin-
tonsa eri yliopistoissa ja korkeakouluissa. Myös heidän kotitaustansa vaihteli. 

25  Yhteydenotoissa haastateltaviin noudatin ohjeita, joita antaa muun muassa Grönfors 
1982
26  AKAVAn työmarkkinatutkimus 2000
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Jo haastattelututkimusta suunnitellessani varauduin siihen, että haastat-
telujen toteuttaminen sijoittuu pitemmälle aikavälille. Niinpä mahdollisten 
haastateltavien yhteystietoja pyysin järjestöistä vähitellen muutaman järjes-
tön erissä. Tällä pyrin huolehtimaan siitä, että järjestöjen antamat yhteystie-
dot olisivat ajantasaisia. Pyyntöjärjestystä laatiessani tavoittelin jonkinlaista 
vaihtelevuutta. Toisin sanoen mies- ja naisvaltaisten järjestöjen, suurten ja 
pienten järjestöjen vuorottelua. Ajatuksena oli ennen kaikkea pitää yllä omaa 
haastatteluvireyttä korostamalla tälläkin tavoin jokaisen haastattelun ainutlaa-
tuisuutta. Käytännössä haastattelujärjestykseen vaikutti myös yhteystietojen 
saantinopeus ja haastateltavien omat aikataulut. Haastattelujärjestys ei siis 
muodostunut minkään tiukan kaavan mukaan, mutta ei myöskään täysin sat-
tumanvaraisesti. 

Haastattelut tein haastateltavan kotona (yksi haastattelu), haastateltavan 
työpaikalla (kolme haastattelua), omalla työpaikallani (kolme haastattelua) ja 
AKAVAn toimiston pienessä kahvihuoneessa (yhdeksän haastattelua). Haastat-
telupaikan valintaan vaikutti haastateltavan asumispaikan ja työpaikan sijainti 
suhteessa AKAVA-taloon sekä työpaikkaani. AKAVA-talossa olin haastatelta-
via vastassa jo ala-aulassa, samoin omalla työpaikallani. Myös tällä menette-
lyllä pyrin luomaan haastattelulle otollista tunnelmaa. Ajankohdat olivat joko 
aamulla, lounastunnin tienoilla tai työajan jälkeen. Haastattelun kesto oli 
täysin haastateltavan määrättävissä kuitenkin niin, että jokainen haastateltava 
vastasi kaikkiin kysymyksiin. Haastattelupaikan vaikutusta saattaa olla se kii-
reen tuntu, joka leimasi kahta mieshaasteltavan työpaikalla tehtyä haastattelua. 
Näihin haastatteluihin kulunut aika mahtui kyllä hyvin kaikkien haastattelu-
jen muodostamaan aikahaarukkaan. Naishaastateltavan työpaikalla tehdyssä 
haastattelussa ei sitä vastoin tällaista kiireen tuntua ollut. Se, että haastateltavat 
valitsivat oman työpaikkansa saattoi johtua mukavuuden halusta, ”kotikentän” 
suomasta turvallisuudesta tai ajan säästöstä. Kaiken kaikkiaan pyrin tekemään 
tutkimukseen osallistumisen haastateltaville mahdollisimman vaivattomaksi. 

Haastattelut ajoittuivat lähes puolen vuoden ajalle. Yhden päivän aikana 
tein ainoastaan yhden haastattelun. Vaikka haastattelujen välillä oli aikaa ja 
vaikka itse suoritin vain osan litteroinnista oli haastatteluissa havaittavissa 
edellisten haastattelujen ”mukanaolo”. Niistä pyrki mielessäni muodostumaan 
eräänlainen jatkumo ja kokonaisuus. Tämä toi haastattelutilanteisiin tiettyä 
herkkyyttä kuunnella, mutta varmasti se myös häivytti joitain nyansseja. 

Haastattelutapahtuma alkoi aina kevyellä jutustelulla ja mahdollisesti kah-
vinjuonnilla. Siinä ohessa kysyin lupaa haastattelun nauhoitukseen ja sen saa-
tuani perehdyimme yhdessä nauhurin käyttöön. Tavoitteenani oli näin luoda 
rentoa vuorovaikutusta helpottavaa tunnelmaa. Itse haastattelussa käytin aina 
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samaa kysymyslomakepohjaa, jonka sisällöstä ja yksittäisistä kysymyksistä 
haastateltavilla ei ollut etukäteistietoa. Kuhunkin kysymyssarjaan johdattava 
esittely oli myös aina samanlainen. Kysymykset esitin aina samassa järjestyk-
sessä, samoin sanoin ja mahdollisimman samoin äänenpainoin. Nauhoitin 
haastattelut kaseteille ja merkitsin niihin vain haastateltavan ammattijärjestön. 
Haastateltavan tarkan yksilöinnin mahdollistavia tietoja ei ollut nauhoituk-
sissa eikä haastatteluissa tekemissäni muistiinpanoissa. 

Muistiinpanot koostuivat haastattelussa käytetystä kysymyslomakkeesta, 
jossa jokaisen kysymyksen kohdalle merkitsin saadun vastauksen ydinkohdat, 
mielenkiintoiset tai omaperäiset ilmaukset sekä myös sen, jos haastattelutilan-
teessa oli jotain erityistä. Pyrin tietoisesti siihen, että aidosti kuuntelen, mitä 
haastateltava sanoo ja tarkkailen myös sitä, minkä hän jättää sanomatta. Tarvit-
taessa esitin lisäkysymyksiä. Se, etten lähtenyt seuraamaan itse haastattelutilan-
teessa sivupolulta näyttävää mielenkiintoista juonta oli tietoinen päätös, jonka 
oikeellisuutta voi kritisoida. Ratkaisuni taustalla oli pelko haastatteluaineiston 
paisumisesta hallitsemattomaksi ja itse haastattelun hajoamisesta. Toinen pää-
tökseeni vaikuttava seikka oli se, että halusin välttää utelemisen tuntua, sillä 
monet näennäisesti vaarattomilta kuulostavat kysymykset antoivat mahdol-
lisuuden siirtyä sellaiselle intiimiyden tasolle, joka tutkimuksen teoreettisen 
viitekehyksen kannalta ei ollut tarpeellista. Jotkut haastateltavista olivat kautta 
kysymyssarjan hyvinkin niukkasanaisia, toiset vastasivat vuolaasti kaikkiin 
kysymyksiin. Johonkin kysymykseen saattoi joltain haastateltavalta tulla vain 
sanan tai parin vastaus, mutta sama kysymys saattoi innoittaa toisen haastatel-
tavan laajoihinkin selityksiin. Tulkitsen tämän niin, että vastausten laajuuteen 
vaikutti haastateltavan persoonallisuuden ja sanallisen valmiuden lisäksi kysy-
mysten kiinnostavuus. Vaikeimmiksi vastata osoittautuivat Mielikuvat AKA-
VAsta -osioon kuuluvat kysymykset. Haastattelunauhoitusten pituus vaihteli 
20 minuutista 45 minuuttiin. Itse haastattelutapahtumat kestivät pitemmän 
aikaa. Haastatteluista tekemäni muistiinpanot ja niihin merkitsemäni avainsa-
nat osoittautuivat joidenkin nauhoitusten kohdalla tarpeellisiksi äänentoiston 
huonon laadun takia. 

Pyrkimyksenäni oli siis pitää jo haastattelupyyntöni yhteydessä esittämäni 
lupaus kohtuullisen vähän aikaa vievästä tapahtumasta. Siihen, että onnistuin 
tavoitteessani viittaa muutaman haastateltavan haastattelun jälkeen lausuma 
toteamus. He pitivät haastattelua mukavana ja helpompana kuin mitä he 
etukäteen pelkäsivät. Haastattelun lopuksi jokainen haastateltava sai täytet-
täväkseen työmarkkinatutkimuksesta omaan tutkimukseeni liittyvän osion. 
Kaksi naispuolista haastateltavaa pyysi, ajan puutteeseen vedoten lupaa saada 
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palauttaa lomake myöhemmin, minkä he tekivätkin. Kaikki muut täyttivät ja 
palauttivat lomakkeen heti. 

Ensimmäiset haastattelut litteroin itse mahdollisimman pian haastatte-
lun jälkeen. Olin valinnut litterointitason, jossa haastattelut purettiin sanasta 
sanaan. Taukojen pituuksia ja mahdollisia päällekkäin puhumisia en merkin-
nyt. Haastateltavan tunteenilmaukset kuten epäröinnit, naurahdukset ja huo-
kaukset kuitenkin merkitsin. Haastattelujen kuuntelu paljasti sen, että haas-
tattelutilanteet olivat vuorovaikutuksellisia. Tämä ilmeni esimerkiksi siinä, 
että haastattelijana tarkennuskysymyksiä tehdessäni olin siirtynyt käyttämään 
samaa puhekieltä kuin haastateltavatkin. Nauhoilta kuului myös kiinnostu-
neeseen kuunteluun liittyvää ”hyminää”. Muutaman haastattelun jälkeen 
minulle varmistui, että normaalin päivätyön, haastattelujen ja niiden litteroin-
nin yhdistelmä on liian raskas ja aikaa vievä. Siirsinkin litteroinnin toiselle 
tutkijalle, joka oli tottunut haastattelututkimuksiin ja kvalitatiivisen aineis-
ton vaatimaan litterointityyliin. Hän noudatti valitsemaani litterointitasoa. 
Tämän toisen tutkijan suorittaman litteroinnin luotettavuuden saatoin tarkis-
taa haastattelunauhoista ja omista muistiinpanoistani. Litteroinnissa jokainen 
haastattelu tallennettiin omaksi word-tiedostoksi niin, että aineiston käsittely 
alkoi tulostettujen paperiversioiden lukemisella ja sen jälkeen tapahtuvalla 
alustavalla teemoittain tapahtuvalla taulukoinnilla. 

4.2.2		 Kysymykset	ja	niille	asetetut	tavoitteet

Kun päätin kerätä työhöni tarvitsemani empiirisen aineiston haastattelemalla 
vastavalmistuneita AKAVAan liittyneitä, asetin tavoitteekseni konkretisoida 
kvantitatiivisen tutkimusotteen antamaa tietoa ja samalla tarkastella käytän-
nön järjestötyössä syntynyttä kokemustietoa tietoa pintaa syvemmältä. Kysy-
myksien avulla halusin selvittää kahta seikkaa: vastavalmistuneiden AKAVAan 
liittyneiden mielikuvia AKAVAsta ja heidän jäsenyydelleen asettamia odotuk-
sia. Koska lyhyen aikaa jäsenenä olleilla ei voinut olla paljoakaan omakohtaisia 
kokemuksia AKAVAn toiminnasta, lähdin liikkeelle heille toiminnasta muo-
dostuneista mielikuvista ja siitä, miten ne vastasivat AKAVAn itsestään halua-
maa imagoa. AKAVAn tavoitteleman imagon hahmotin informanttien haas-
tatteluista, AKAVAn toiminta-ajatuksesta ja oman työkokemukseni kautta. 

Yleisessä kielenkäytössä imagolla ja mielikuvalla tarkoitetaan tavallisesti 
samaa asiaa. Ne voidaan myös erottaa toisistaan, jolloin imago tarkoittaa hen-
kilön, liikeyrityksen tms. usein tietoisesti itsestään antamaa kuvaa ja mielikuva 
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vuorostaan sisäistä psyykkistä kuvaa jostakin, kuvitelmaa, miellettä.27 Imago 
voi myös viitata viestinnälliseen tai tarkemmin sanottuna esittävään, merkkien 
ja symbolien tuottamiseen, johon kuuluvat kaikki aistien kautta vaikuttavat 
merkkijärjestelmät. Mielikuva viittaa tällöin psykologiseen tai laajemminkin 
käsitettyyn merkityksen aktiiviseen muodostamiseen saatujen tietojen, viestien 
ja ilmentymien perusteella omassa elämäntilanteessa ja omien tarpeiden poh-
jalta.28 Käsitteillä imago ja mielikuva halusin kiinnittää huomiota niiden välillä 
mahdollisesti olevaan eroon. Koska haastateltavilta puuttuivat omakohtaiset 
kokemukset, pidin tarpeellisena selvittää myös näiden mielikuvien syntyyn 
vaikuttaneita seikkoja. 

Mielikuvien syntytavan selvittämisestä uskoin olevan hyötyä käytännön 
työssä. Mielikuvien voi olettaa vaikuttavan jäsenten identifioitumiseen aka-
valaiseksi ja sitä kautta mahdolliseen solidaarisuuteen, jolla taas on merkitystä 
AKAVAn asettamien tavoitteiden saavuttamisessa. Toinen identifikaatioon 
mahdollisesti vaikuttava seikka on myöhäismoderniin kuuluva yksilöllistymi-
nen. Niklas Luhmanin mukaan maailmankuvan yhtenäisyys ja varmuus on 
heikentynyt siinä määrin, että sosiaalisen refleksiivisyys, empatia ja muiden 
reaktioiden huomioon otto eivät enää aikaisemmassa määrin sisältyisikään 
päätöksiin ja rationaalisuuden ajatukseen.29 Tämän tulkitsin viittauksena aina 
itsekkyyteen saakka ulottuvasta yksilöllisyydestä. Haastatteluun kuului myös 
yksilöllistymistä ja identifikaatiota selvittäviä kysymyksiä. 

Odotuksia koskevia haastattelukysymyksiä suunnitellessani mielessäni oli-
vat Bourdieun käsitteet kenttä, habitus, pääoma ja sosiaalinen ryhmä, joiden 
arvelin toimivan käyttökelpoisina apuvälineinä ammattijärjestön ja sen jäsen-
ten välisen suhteen hahmottamisessa. Vaikka laadinkin haastattelukysymykset 
Bourdieun käsitteistöön tukeutuen, en tavoitellut hänen teorioittensa testaa-
mista. Työni empiirisen aineiston avulla halusin ensisijaisesti:

−	 tarkastella AKAVAn haluaman imagon ja haastateltavilla olevien mieliku-
vien vastaavuutta,

−	 selvittää haastateltavien identifioitumista akavalaiseksi, 
−	 selvittää haastateltavien jäsenyydelleen asettamia odotuksia sekä
−	 mahdollisen yksilöllistymisen näkyminen identifikaatiossa ja jäsenyydelle 

asetetuissa odotuksissa.

27  Suomenkielen perussanakirja 1992
28  Karvonen 1997, 32
29  Luhmann 1998, 26 
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Haastattelukysymykset olin jakanut neljään eri osioon, jotka olivat esittä-
misjärjestyksessä:

A Taustatietoja
B Mielikuvat AKAVAsta ja akavalaisista
C Ammattijärjestön kautta saatava pääoma
D Yksilöllistyminen

Taustatietoja-otsakkeen alla oli 9 kysymystä, mielikuvia AKAVAsta ja aka-
valaisista selvitin 10 kysymyksellä, ammattijärjestön kautta saatavaa pääomaa 
21 kysymyksellä ja yksilöllistyminen-otsakkeen alle tuli vielä 18 kysymystä. Jo 
ensimmäisessä haastattelussa tein ylimääräisen solidaarisuutta koskevan kysy-
myksen, jonka toistin myös muissa haastatteluissa. Kysymykset ovat liitteenä 
1. Näiden lisäksi vastaajat saivat haastattelun päätteeksi vielä kertoa siitä, mitä 
he pitivät tärkeänä, vaikka heidän esille ottamansa asiat eivät olisikaan liitty-
neet esitettyjen kysymysten aihepiiriin.

4.2.3		 Haastattelujen	analysointi

Olin laatinut haastattelukysymykset ja tehnyt haastattelut kirjallisuuteen 
perehtymisen alkupuolella. Litteroinnin ja alustavan teksteihin tutustumisen 
jälkeen aloin laajemmalti tutustua teorioihin aina välillä palaten haastattelu-
teksteihin. Aineiston käsittelyssä minun oli päätettävä ”analysointisuuntaus” 
tai mahdollisesti ”analysointisuuntaukset” ja analysointimenetelmät teknisenä 
toimenpiteenä. 

Tutkimussuunnitelmaa laatiessani olin päätynyt ratkaisuun, jossa sovellan 
kvantitatiivisin menetelmin analysoitua postikyselyosuutta ja kvalitatiivisin 
menetelmin analysoitua haastatteluosuutta triangulaationa eli käytän samasta 
populaatiosta kerättyjä eri aineistoja. Triangulaatio ei tosin täytä tieteenfilo-
sofian ankarimpia vaatimuksia.30 Katsoin kuitenkin, että kahden aineiston 
käytöllä minulla on mahdollisuus syventää tutkimusaiheen käsittelyä ja siirtyä 
Luhmanin ohjeen mukaisesti mitä-kysymyksistä miten-kysymyksiin.31 

Valitessaan laadullisen tutkimuksen polun tutkija ei tiedä varmasti, mihin 
se johtaa. Minulla kulkijana oli mukanani teorioiden muodostamia karttoja 
ja oppaita, joihin jo ennen tutkimusmatkalle lähtöäni oli tutustunut ja joi-
hin tutkimuksen aikana jouduin palaamaan yhä uudestaan. Jouduin kuiten-

30   Eskola ja Suoranta 1998, 68–71
31   Luhman 1998,. 7
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kin toteamaan, etteivät tarkimmatkaan niistä kerro kaikkea, mitä matkallaan 
kohtaa eikä vastausten löytyminen ole itsestään selvää. Empiiriseen aineistoon 
ja sen rinnalla tapahtunut teoriaan perehtyminen veivät minut siihen herme-
neuttiseen kehään, josta muun muassa Varto puhuu. Analysoinnin edetessä 
kävi haastattelujen antoisuus kvantitatiivisiin tuloksiin verrattuna selväksi ja 
niinpä työni painopisteeksi muodostuivat haastattelut ja niiden tulkinta kvan-
titatiivisen osuuden siirtyessä taustalle. 

4.2.4		 Haastateltavien	taustatiedoista

Olin haastattelun aluksi kysynyt haastateltavien taustatietoja. Osa niistä liittyi 
heidän koti- ja opiskelutaustaansa, osa nykyisiin perhesuhteisiin. Tiedustelin 
opiskelualan valintaansa, nykyistä työtyytyväisyyttään ja muita sellaisia seik-
koja, jotka eivät suoraan olleet tutkimusaineistoani, mutta jotka saattoivat aut-
taa vastausten tulkinnassa. Menettelytapa osoittautuikin oikeaksi.

Taulukko 17. Yhteenveto haastateltavien perustiedoista

haastateltava Liitto Sukupuoli ikä Työnantajan 
    sopimusala

Lääkäri, avoliitossa Suomen Lääkäriliitto  mies 25 v. valtion sektori 

pappi, kihloissa Suomen kirkon pappisliitto nainen 29 v. kirkon sektori 

juristi Suomen Lakimiesliitto nainen 25 v. yksityissektori

metsänhoitaja metsänhoitajaliitto mies 27 v. yksityissektori

Kemisti Luonnontieteiden  nainen 25 v. valtion sektori
 akateemisten liitto LaL

psykologi, avoliitossa Suomen psykologiliitto nainen 26 v. kuntasektori

valtiotieteilijä,   Suomen valtiotieteilijöiden  mies 31 v. valtion sektori
naimisissa, kaksi lasta  Liitto SvaL
 
elintarviketieteen 
maisteri, avoliitossa agronomiliitto nainen 26 v. yksityissektori

Farmaseutti, avoliitossa Suomen Farmasialiitto  nainen 23 v. yksityissektori

ekonomi, avoliitossa Suomen ekonomiliitto SeFe mies 25 v. yksityissektori
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haastateltava Liitto Sukupuoli ikä Työnantajan 
    sopimusala

Lastentarhanopettaja, 
yksinhuoltaja, yksi lapsi opetusalan ammattijärjestö nainen 37 v. kuntasektori 

insinööri, 
naimisissa, yksi lapsi insinööriliitto iL mies 33 v. yksityissektori

Sosionomi Sosiaalityöntekijäinliitto,32  nainen 25 v yksityis- ja kirkon
 diakoniatyöntekijöiden Liitto    sektori

upseeri, avoliitossa upseeriliitto mies 26 v. yksityissektori

Kääntäjä akavan erityisalojen 
 Keskusliitto aeK33 nainen 26 v. valtion sektori 

Lentoemäntä Suomen Lentoemäntä- ja  nainen 29 v. yksityissektori
 stuerttiyhdistys SLSY34

naimisissa 2, kihloissa 1,   10 naista/ 26 v. 9 yksityis-, 
avoliitossa 6, yksinhuol-  6 miestä  2 kunta-/4 valtio- ja
tajia 1, ”sinkkuja” 6     2 kirkon sektori

Kaikki haastateltavat lentoemäntää lukuun ottamatta olivat haastattelun 
tekoaikana koulutustaan vastaavassa työssä. Sosionomilla oli kaksi työpaikkaa. 
Yli puolet haastateltavista eli vakiintuneessa parisuhteessa. Kolmella haastatel-
tavalla oli lapsia. Yhtä lukuun ottamatta kaikille haastateltaville oli karttunut 
työkokemusta joko jo ennen korkeakouluopintoja tai opiskeluaikana. Nämä 
työt liittyivät toimeentuloon eivät niinkään opiskelualaan. 

Näiden perustietojen lisäksi on hyvä tuoda esille tiivistetyssä muodossa 
joitakin haastateltavien koti- ja koulutustaustaan liittyviä tietoja, jotka nekin 
vaikuttivat heidän vastauksistaan tekemiini tulkintoihin. Sellaisia haastatelta-
via, joiden toinen tai molemmat vanhemmista oli suorittanut yliopisto- tai 
korkeakouluopinnot oli yhdeksän. Kahden vanhemmat toimivat yrittäjinä, 
yksi oli maanviljelijäperheestä. Opiskelualan valinnan kaikki sanoivat suorit-
taneensa itsenäisesti, yksi tosin myönsi ”äidin tuputtaneen”. Kahdeksan haas-
tateltavaa sanoi opiskelleensa alun perin haluamaansa alaa. Muille opiskeluala 
valikoitui, koska se oli lähellä aiottua tai tuli sattumanvaraisesti. 

32   Liiton nimi on aineiston keruun jälkeen muuttunut. Nykyään se on Sosiaalialan korkea-
koulutettujen ammattijärjestö Talentia.
33  Liiton nimi on aineiston keruun jälkeen muuttunut. Nykyään se on Akavan Erityisalat.
34  Liitto on aineiston keruun jälkeen eronnut AKAVAsta ja liittynyt SAK:laiseen Ilmailualan 
Unioniin.
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Taulukko 18. haastateltavien aikaisempi koulutus, työkokemus ja vanhempien koulutus/ammatti

haastateltava nykyinen työ aiempi koulutus  vanhempien koulutus/ammatti
  ja työkokemus äiti isä

Lääkäri tutkija sekalaisia töitä,  hallintotieteen elektroniikka-
  terveyskeskuslääkäri maisteri asentaja

pappi seurakuntapappi sekalaisia töitä yrittäjä- insinööri
   farmaseutti

juristi lakimies opiskeluaikana nykyisen  päivähoitaja agrologi-
  työnantajan palveluksessa  maanviljelijä

metsänhoitaja metsänhoitaja opiskeluaikana nykyisen  hammaslääkäri metsänhoitaja
  työnantajan palveluksessa

Kemisti tutkija (määräaik.) ravintolatyötä terveydenhoitaja diplomi-insinööri

psykologi koulupsykologi yo-merkonomi,  erikoissairaan- agronomi
  sairaalassa hoitaja

valtiotieteilijä suunnittelija ei aiempaa työkokemusta varanotaari oik.yo

elintarviketieteen  myynti- yo-merkonomi, maanviljelijä maanviljelijä
maisteri  assistentti toimisto- ja tehdastyötä

Farmaseutti farmaseutti myyjä akat. koulutus akat. koulutus

ekonomi ekonomi 12-vuotiaasta sekalaisia  myyntisihteeri autonasentaja
  töitä

Lastentarhan- lastentarhan- taidealan keskeneräisiä liikkeenharjoittaja liikkeenharjoittaja
opettaja opettaja  opintoja, myyjä, 
 (määräaik.) pankkialalla

insinööri insinööri kauppakoulu, ammatti- työntekijä työntekijä
  koulu

Sosionomi sosiaalityöntekijä,  perhepäivähoitaja opettaja insinööri
 kerho-ohjaaja

upseeri rekrytoija erilaista tehdastyötä laskunkäsittelijä lentokone-
    asentaja

Kääntäjä kääntäjä siivooja, kaupassa yrittäjä yrittäjä

Lentoemäntä ravintolaesimies  yo-merkonomi toimistotyöntekijä diplomi-insinööri
 (tilap.)
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Kaiken kaikkiaan haastatelluista hahmottui minulle itse haastattelutilan-
teessa ja taustatietojen perusteella joukko yksilöitä. Tutkimuksen kannalta 
merkittävänä saattaa pitää sitä, että viisi kuudestatoista oli suorittanut jonkin 
alemman asteisen tutkinnon. Siitä lisäopintoihin johti mahdollisesti ajatus, 
jonka 26-vuotias elintarviketieteen maisteri ilmaisi sanoin ” ..[l]ukion jälkeen 
menin suoraan kauppaoppilaitokseen ja tota tykkäsin siitä kaupallisesta alasta, 
halusin opiskella lisää. Sen verran kunnianhimoa oli jäljellä. Merkonomin tut-
kinto ei riittänyt.” Tämä lausuma sisältää viitteen omakohtaisesta koulutuk-
sen arvostamisesta ja puhe kunnianhimosta myös yleisemmästä koulutuksen 
arvostuksesta. 

Taustatietojen selvityksen ja sitä kautta muodostuneen yleiskuvan hahmot-
tamisen jälkeen edessäni oli jokaiselle haastattelututkimuksen tekijälle tuttu ja 
tuskallinen vaihe: kysymyksiin saatuihin vastauksiin perehtyminen, vastausten 
tulkinta ja tulkintojen esiin kirjoittaminen niin, ettei haastateltavien sanoma 
häviä, vaikka se sijoitetaankin teorian kehyksiin. Tarjolla on erilaisia tekstiana-
lyysimenetelmiä ja niiden käyttöön johdattavia oppaita. Niinpä tutustuttuani 
niihin, pitäen mielessäni oman tutkimusaineistoni keräämistavan ja työlleni 
asettamani tavoitteet, valitsin diskurssianalyysin. 

Menetelmän teoreettisia perusteita ja niiden soveltamista käsitellään 
teoksessa Discourse and Social Psychology. Siinä diskurssi määritellään laajasti 
tarkoittamaan puhutun interaktion kaikkia muotoja, niin muodollisia kuin 
epämuodollisia, sekä kaikenlaatuisia kirjoitettuja tekstejä. Näin diskurssiana-
lyysi tarkoittaa näiden diskurssimuotojen analyysiä.35 Käytännönläheisempi ja 
aihealueeltaan rajoitetumpi on Diskurssianalyysin aakkoset opas. Siinä kielen 
käyttö esitetään sosiaalisen todellisuuden rakentajaksi. Käyttämämme kieli ei 
ainoastaan kuvaa maailmaa, vaan se myös konstruoi sitä ja tekee merkityksel-
liseksi ’kohteet’, joista puhumme tai kirjoitamme. Kieli jäsennetään sosiaali-
sesti jaettuihin merkityssysteemeihin, joiden tunnistaminen on osa aineiston 
analysointia.36 Charles Antakin toimittamaan teokseen ”Analysing Everyday 
Explanation” sisältyvät artikkelit selvittävät analysoinnin monimuotoisuutta.37 
Teoksen antia ovat muun muassa pohdiskelut, miten perustelemme käyttäyty-
mistämme itsellemme ja muille. Johtopäätöksiin kuuluu, että nämä ihmisten 
selitykset muodostavat kokonaisuuksia, jotka liittyvät heidän elämää koskeviin 
uskomuksiinsa.38 Teoksessa tuodaan esille myös se, että selityksiin vaikuttaa se, 

35  Potter and Wetherell 1987
36  Jokinen ym.1993
37  Antaki 1988
38  Draper 1988, 20–31
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kenelle ne esitetään. Tämä on seikka, joka aineiston analysoinnissa tulee ottaa 
huomioon.39 

Handbook of Interview Research esittelee erilaisia käsityksiä haastatteluista 
ja niiden kautta saatavista tiedoista. Traditionaalisessa strukturoidussa haastat-
telussa haetaan ennalta muotoilluilla kysymyksillä vastauksia, jotka voidaan 
luokittaa, koodata ja yleistää koskemaan yhteiskuntaa. Haastattelija pidetään 
koulutettuna instrumenttina ja haastateltavien oletetaan ymmärtävän heille 
esitetyt vastausvaihtoehdot ja vastaavan kysymyksiin mahdollisimman rehelli-
sesti. Muutosta esitettyyn haastattelukäsitykseen merkitsee huomion kiinnit-
täminen haastateltavien omaan ääneen, niihin merkityksiin, joita he antavat 
itselleen ja elämänprojekteilleen. Haastattelu on kohtaaminen ja sitä pitää 
analysoida kuten muitakin sosiaalisia tapaamisia. Haastattelun tulokset ovat 
sosiaalisen toiminnan tuloksia. Vastaukset ovat siivilöityneet sekä haastatelta-
van että haastattelijan roolien läpi. Haastattelu on tilanne, jossa vastaajien on 
esitettävä kykynsä siinä roolissa, johon haastattelu heidät asettaa.40 Elliot G. 
Mishler yhdistää teorian ja haastattelututkimuksen toteuttamisen käytännön-
läheisellä tavalla. Hän keskittyy haastatteluprosessiin sekä kysymysten ja vasta-
usten rakenteeseen ja merkitykseen. Tällöin huomio kiinnittyy muun muassa 
siihen kontekstiin, missä asia on esitetty sekä siihen, että tiettyyn kysymyk-
seen annettu vastaus voi vaikuttaa myöhemmin annettaviin vastauksiin. Myös 
Mishler kohdistaa kritiikkinsä survey-haastatteluihin usein liittyvään mekaa-
nisuuteen, joka ulottuu haastattelusta aineiston käsittelyyn. Hän korostaakin 
haastattelun diskurssiivista luonnetta. Mishlerin antiin kuuluu myös sen esiin 
nostaminen, että ihmiset tekevät kokemuksensa ymmärrettäviksi muunta-
malla ne tarinan muotoon. Haastattelijan tulisikin antaa haastateltavilleen 
tähän mahdollisuus 41 Nämä teokset ovat ensisijaisesti vaikuttaneet aineistoni 
analyysiin. Sitä tehdessäni tulin todentaneeksi niissä esitetyn väitteen, ettei ole 
olemassa valmista diskurssianalyysimallia. Jokainen tutkija joutuu luomaan 
omansa tutkimustehtävänsä, aineistonsa ja taitonsa mukaisesti. Käytännössä 
tulkinnasta muotoutui prosessi, jossa analysoinnin edetessä palasin yhä uudes-
taan jo tehtyihin osioihin, vertailin kunkin haastateltavan eri kysymyksiin 
antamia vastauksia sekä haastateltavien vastauksia keskenään pitäen mielessä, 
että haastattelu on myös viestinnällinen vuorovaikutustilanne. 

Aineistoni esittämisjärjestykseksi olen valinnut tavan, jossa lähtökohtana 
on haastateltavien mahdollinen yksilöllistyminen, koska se vaikuttaa tutki-

39  Antaki 1988, 61–73
40  Gubrium and Holstein (eds.) 2002
41  Mishler 1986
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musteeman muihin kysymyksiin. Sen jälkeen tarkastelen haastateltaville AKA-
VAsta ja sen jäsenistä muodostuneita mielikuvia sekä haastateltavien identi-
fioitumista akavalaiseksi. Lopuksi käsittelen haastateltavien jäsenyydelleen 
asettamia odotuksia. Haastatteluaineistoani vertaan silloin, kun se on mah-
dollista, haastateltavien AKAVAn työmarkkinatutkimuksen kysymyksiin anta-
miin vastauksiin ja muiden järjestöjen tekemiin tutkimuksiin. Eri jaksoihin 
olen ottanut mukaan tarpeelliseksi katsomani määrän teoriaa ja käytännön 
tietoa. Tekstin lomaan olen sijoittanut havainnollistavia suoria sitaatteja ja 
taulukkomuodossa olevia yhteenvetoja, jotka selventävät aineiston analyysia. 
Mishlerin ajatusta tarinan kertomisesta sovelsin muun muassa ottamalla tul-
kinnoissani huomioon haastateltavien taustatietoja. 
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5  oman onnenSa Seppiä?

Elintason ja koulutustason nousun tuoma mahdollisuuksien lisääntyminen ja 
tasaisempi jakautuminen poistavat yksilöllisten valintojen esteitä. Moderniin 
ja siitä myöhäismoderniin siirtymiseen kuuluu individualisaatio eli yhteiskun-
nan traditioon ja uskontoon pohjautuvien perusarvojen muuttuminen yksilön 
vapauteen ja henkilökohtaiseen autonomiaan pohjautuviksi. Tässä henkilö-
kohtaisessa eetoksessa painottuu arvo saavuttaa elämässä jotain omien tavoit-
teiden mukaista. Individualisaatio voidaankin tiivistää sosiaalisista pakotteista 
vapautumiseksi.1 Tähän vapautumiseen kuuluvat omaa elämää koskevien pää-
tösten teko sekä siihen liittyvä epävarmuus. Tällöin turvallisuutta tuottavaksi 
ratkaisuksi saattavat löytyä asiantuntijat ja erilaiset toimijoiden ryhmät, jolloin 
päätöksenteko kohdistuisi näiden asiantuntijoiden ja toimijaryhmien valin-
taan.

5.1  Yksilöllistymisestä 

Aikaamme liittyvää yksilöllistymistä tarkastelen työssäni kahdesta näkökul-
masta. Toinen niistä on Beckin esittämä kollektiivisten ja ryhmäidentiteettien 
heikkeneminen, josta seuraa teollisen yhteiskunnan varmuuksien hajoamista ja 
pakkoa keksiä niiden tilalle uusia ratkaisuja. Näistä poistuneista varmuuksista 
on tutkimusaiheeni kannalta merkittävin se, ettei akateeminenkaan koulutus 
enää itsestään selvästi takaa työpaikkaa ja sen mukanaan tuomaa turvaa. Syynä 
tähän ovat muun muassa työmarkkinoiden muuttuminen aiempaa epäva-
kaammiksi ja koulutettujen määrän kasvu. Toisen tarkastelukulman valintaan 
on vaikuttanut empiirinen tutkimusaineistoni, joka koostuu pääosin tekemis-
täni teemahaastatteluista. Uskon tämän aineiston soveltuvan hyvin yksilöllisty-
misen tarkasteluun Halmanin kuvaamana individualisaationa, joka päätösten 
taustalla olevana ohjenuorana liittyy itsensä kehittämiseen ja itseilmaisuun. 

1  Halman 1996, 196–198
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Tällöin individualismi on usko, vakaumus, arvo tai asenne. Se voidaan nähdä 
yksilöllisen vapauden ideaalina toimia kuten haluaa, päättää missä ja miten 
haluaa elää, vapautena uskoa mihin haluaa jne. Individualismi vahvistaa yksi-
lön oikeuden yksilölliseen autonomiaan.2 

Individualismista erotetaan kaksi muotoa. Utilitaarinen individualismi 
korostaa instrumentaalisen rationaalisuuden tavoin henkilökohtaista etua, 
aineellista menestystä, suoritusta, omaisuutta, ansioita ja rahan säästämistä, 
mutta se painottaa myös henkilökohtaista vapautta ja yksilön mahdollisuuk-
sia. Työhön suhtautumisessa se ilmenee henkilökohtaisen kehittymisen ja 
tavoitteiden saavuttamismahdollisuuksien arvostamisena. Sen tunnusmerk-
keihin kuuluu usko siihen, että ihminen on henkilökohtaisesti vastuussa toi-
mistaan ja ettei valtion pidä puuttua ihmisten tarpeiden tyydytykseen. Halma-
nin mukaan utilitaariseen individualismiin liittyy myös darwinistinen ajatus, 
että vain parhaimmat ja vahvimmat menestyvät. Solidaarisuus ei kuulu tähän 
individualismin muotoon, sillä jokaisen tulee huolehtia itsestään ja kantaa vas-
tuu teoistaan. Halman toteaa Bellahia lainaten tämän individualismin olevan 
hyötyä tavoitteleva, koska sen mukaan elämä on yksilöiden yritys maksimoida 
omaa etuaan. Tämä individualismin muoto voidaan määrittää myös rationaa-
liseksi, jossa sosiaalista hyvää on kaikki, mikä tyydyttää yksilötoimijoiden pre-
ferenssejä.3 

Ekspressiivisessä individualismissa korostuu yksilön autonomia, luovuus ja 
ainutlaatuisuus yksilönä. Sen tuntomerkiksi Halman mainitsee, että henkilö-
kohtaista vapautta pidetään tärkeämpänä kuin tasa-arvoa. Myös omaperäisyys 
ja itsensä toteuttaminen ovat arvorationaalisuuden tavoin tärkeitä piirteitä. 
Niihin liittyy mielihyvä, hedonismi, tunteiden ilmaisu ja aitous. Ekspressii-
vistä individualismia voidaan pitää moraalisena, viime kädessä uskontoon 
perustuvana. Sen mukaan elämä on pyhä ja jokainen ihminen ainutlaatuinen 
ja korvaamaton.4 

Äärimmilleen vietynä yksilöllistyminen on itsekkyyttä, jonka tekee mah-
dolliseksi yhteisöllisten siteiden ja arvojen katoaminen. Tämän katoamisen 
seurauksena voi olla myös ihmisen epävarmuus, kun hän selkeiden moraalis-
ten vaihtoehtojen puuttuessa tekee valintoja elämäntyylien ”seisovasta pöy-
dästä”, josta jokainen saa vapaasti poimia ja yhdistellä. Rajoituksena on vain 
se, että valinnat kunnioittavat muiden valintoja. Eerik Lagerspetz sanoo, että 
individualismi, yksilöllisyys ihanteena on jotakin muuta kuin yksilön vapaus 

2  Halman 1996, 198
3  Em. 198–205
4  Em. 198–205
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tai autonomia. Näin tulkittuna yksilöllisyys ei ole mikään tekojemme ja niiden 
lopputulosten yksinkertainen ominaisuus. Se liittyy siihen erityiseen tapaan, 
jolla tekomme ja niiden tulokset heijastavat sitä, mikä meissä itse kussakin on 
erityistä ja ainutkertaista.5 

5.1.1		 Arvomuutoksia	

Yksilöllistymiseen, individualisaation, sisältyy arvomuutoksia. Inglehartin 
mukaan länsimaissa materiaaliset arvot, jotka korostavat ennen kaikkea talou-
dellista ja fyysistä turvallisuutta, ovat taloudellisen ja sosiaalisen turvallisuu-
den lisääntymisen myötä saaneet sukupolvien vaihtuessa vähitellen antaa tilaa 
uudenlaisille arvoille. Niitä hän kutsuu postmateriaalisiksi arvoiksi. Nämä 
postmateriaaliset arvot tähdentävät itseilmaisua ja elämän laatua.6 Tämä muu-
tos materialistisista arvoista postmateriaalisiin arvoihin on kuitenkin vain osa 
laajemmasta kulttuurisesta myöhäismoderniksi nimetystä muutoksesta. Ingle-
hartin mukaan Suomessa muiden Pohjoismaiden tapaan on korkeat myöhäis-
modernit arvot verrattuna toisiin tutkimuksessa mukana oleviin maihin.7 

Teollisessa yhteiskunnassa perusarvot korostavat instrumentaalista ratio-
naalisuutta ja materialistisia arvoja. Ydinelementiksi myöhäismoderniin siir-
tymisessä Inglehart esittää instrumentaalisen rationaalisuuden muuttumisen 
arvorationaalisuudeksi. Ensiksi mainitussa taloudellinen kasvu samastetaan 
hyvään, kun taas arvorationaalisuus hakee pikemminkin inhimillistä onnea 
itsessään kuin pyrkisi siihen taloudellisin keinoin.8 Hyvinvointivaltio taates-
saan taloudellisen ja sosiaalisen perusturvan, on tehnyt mahdolliseksi myö-
häismodernit arvot. Niihin kuuluva yksilöllisyys, itsensä toteuttaminen, 
asettaa kuitenkin yhteiskunnan ja sen instituutioiden täytettäväksi lisävaati-
muksia ja erityisodotuksia. Samaan aikaan monet nykyisistä peruspalveluista 
ja -etuuksista ovat muuttuneet, tai ainakin ne mielletään, ei-neuvoteltaviksi 
oikeuksiksi, itsestäänselvyyksiksi. Christopher Pierson kuvaa ilmiötä kasvavien 
odotusten vallankumoukseksi.9

Postmateriaaliset arvot eivät edes jälkiteollisissa läntisissä demokratioissa 
ole kaikille yhteisiä, sillä siellä missä tapahtui voimakas taloudellinen kehitys 
vuosien 1970–94 välisenä aikana ilmenee suhteellisen suuria eroja nuorem-

5  Lagerspetz 1996, 57–58
6  Inglehart 1997, 4–5
7  Em. 98
8  Em. 80
9  Pierson 1991, 150
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man ja vanhemman sukupolven arvojen välillä. Lisäksi Inglehartin tutkimus-
ten mukaan postmodernit arvot ovat laajimmalle levinneet olonsa turvallisiksi 
tuntevissa väestönkerroksissa. Varakkaammat ja paremmin koulutetut omaa-
vat todennäköisemmin turvallisuuteen liittyviä arvoja mukaan lukien postma-
terialismin kuin vähemmän turvallisiksi tuntevat, jotka painottavat eloonjää-
misarvoja.10 

Postmateriaaliset arvot eivät siis ole kaikenkattavia, ei myöskään individu-
alismin eetos. Halman muistuttaa modernin yhteiskunnan olevan sirpaleinen 
ja orientaatioiden eriytyneen aiheen mukaan. Ihminen ei toisin sanoen ole 
kokonaisvaltaisesti individualisti, vaan vaihtelevasti elämän eri alueilla ja elä-
mänkaaren eri vaiheissa. Individualismin ilmenemisessä on myös maakohtai-
sia eroja. On tärkeää huomata, ettei individualismia ja postmaterialisuutta voi 
samaistaa.11 

5.2  Yksilöllistyminen haastattelujen valossa

Yksilöllistymisen mahdollista ilmenemistä selvitin haastatteluissani yhdellä 
kysymysosiolla. Olettamuksenani oli, että individualismi näkyy suhtautumi-
sessa työhön ja vapaa-aikaan sekä harrastuksissa ja elämän odotuksissa Vasta-
uksiin perehtyminen osoitti, että tulosten kannalta on hyödyllistä tehdä use-
ampia samaan teemaan liittyviä kysymyksiä, jotka lähestyvät aihetta hieman 
eri näkökulmista. 

Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA on vuodesta 1984 tehnyt suomalais-
ten yhteiskunnallista ajattelua selvittäviä tutkimuksia. Vuoden 1999 tutki-
muksessa Erivauhtiset suomalaiset Mielipiteiden Sateenkaari raportti suomalais-
ten asenteista 1999 esitettiin kysymys ”Mitä käsite ’parempi elämä’ merkitsee 
teille henkilökohtaisesti?”. EVA:n postikyselynä suoritetussa tutkimuksessa 
haastateltavat olivat satunnaisotannalla valittuja 18–70-vuotiaita suomalaisia. 
Taulukossa 19 on osa parempaa elämää koskevan kysymyksen 23 vastausvaih-
toehdosta.

EVA:n tutkijat esittävät johtopäätöksenään, että kansalaiset korostavat 
asioita, joita voi kutsua yhteisnimellä perusturvallisuus.12 

10  Inglehart 1997, 131–134.
11  Halman, 1996, 206–210
12  EVA 1999, 52
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Taulukko 19. Kansalaisten henkilökohtaisia arvostuksia vuonna 199913 

parempaan elämään kuuluu asiaa piti tärkeänä tai erittäin
 tärkeänä vastaajista, %

hyvä terveys ja voimat selviytyä eri elämänalueilla 94
perhe-elämän ihmissuhteet 88 
läheiset ystävyys- ja ihmissuhteet 77 
pysyvä ja varma työpaikka 79 
mielenkiintoinen ja haasteellinen työ 80 
mahdollisuus edetä uralla, päästä elämässä eteenpäin 48 
suurempaa yhteisvastuuta ja solidaarisuutta  51 
suurempaa yksilönvapautta 44 
mahdollisuutta matkustaa tutustua eri maiden kulttuureihin 41 
enemmän vapaa-aikaa 40

Omassa työssäni oli yksilöllistymistä koskevia kysymyksiä kaikkiaan 18 
ja ne jakautuivat elämää ja elämän asennetta koskeviin, työtä koskeviin sekä 
vapaa-aikaa ja harrastuksia koskeviin kysymyksiin. Ensimmäisenä esitin kysy-
myksen ”Mitkä asiat ovat sinulle elämässä tärkeitä?”. EVA:n tutkimuksen ja 
oman työni kysymyksen muotoilu poikkeaa toisistaan, mutta kummassakin 
selvitetään pohjimmiltaan samoja asioita. Parempi elämä sisältää elämässä 
tärkeät asiat ja elämässä tärkeät asiat kuuluvat parempaan elämään.

Taulukkoon 20 kootusta yhteenvedosta näkee joidenkin asioiden nou-
sevan useimpien haastateltavien puheessa esille, vaikka mitään kaikille haas-
tateltaville yhteistä tärkeää asiaa ei ollutkaan. Vapaamuotoisissa vastauksissa 
ilmaukset usein vaihtelevat, jolloin tutkija joutuu ryhmittelemään asioita. 
Niinpä taulukon sarakkeeseen ”Elämän laatu” olen koonnut sellaiset mainin-
nat kuin elämässä viihtyminen, aktiivisuus elämässä ja harrastukset. Yhteen-
vedossa on arvostuksella ja onnellisuudella oma sarakkeensa. Viimemainitun 
yleisinhimillisen tavoitteen mainitsivat lääkäri ja elintarviketieteen maisteri, 
jotka esittivät sen eräänlaisena yläkäsitteenä. Se, että muut haastateltavat eivät 
tuoneet onnellisuutta sanana esille voi johtua onnellisuuden tavoittelun itses-
tään selvyydestä, jota ei edes tarvitse pukea sanoiksi. 

13  EVA 1999, 53. 
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Taulukoiden 19 ja 20 tarkastelu osoittaa, että niin elämän tärkeisiin asioi-
hin kuin parempaan elämäänkin kuuluvat ainakin läheiseksi koetut ihmissuh-
teet, työ ja terveys. Erilaisia painotuksia voi selittää se, että EVA:n tutkimuk-
sessa (taulukko 19) on mukana myös vanhempia ikäluokkia. Se, että perhe 
näkyy haastatteluissani tärkeimpänä voi juontua taas haastateltavien elämän-
vaiheesta; he ovat perheen perustamisiässä. Kukaan niistä kuudesta vastaa-
jasta, jotka asettivat perheen ykkössijalle elämässä tärkeiden asioiden joukossa, 
ei ollut naimisissa, mutta avoliitossa heistä oli neljä. Yhtä lukuun ottamatta 
kaikki haastateltavat mainitsivat elämän tärkeiden asioiden joukossa perheen 
tai ystävyyssuhteet. Poikkeuksena oli juristi. Hänelle elämän tärkeimpänä asi-
ana oli työ.

Haastateltavien vastauksista käy myös ilmi, että vaikka he puhuvatkin 
samoista asioista niiden todellinen merkitys voi vaihdella. Avoliitossa oleva 
lääkäri kertoo elämänsä tärkeistä asioista muun muassa:

”Uskoisin, että perhe on se ensimmäinen. Sanotaan että ensin tärkein 
asia on onnellisuus, että tulee onnelliseksi ja se, että perheasiat on kun-
nossa. Se on ensimmäinen, mut se on onnellisuuden osatekijä. Toinen 
on se ystäväpiiri, kolmas on sit se työ ja näitten kaikkien kautta kun saa 
arvostusta ja tukea omalle toiminnalleen niin tulee onnelliseksi. Kolmi-
kanta.”

Hänen onnellisuutensa osatekijöitä ovat perhe, ystävät ja työ sekä näiden 
kautta saatava arvostus ja tuki. Nämä ovat perinteisiä tutkimusten esiin nosta-
mia suomalaisten arvostamia asioita. Tarkempi lukeminen kuitenkin osoittaa, 
että lääkärille elämän tärkein asia on perimmiltään oma toiminta. Perheen, 
ystävien ja työn tulee tukea ja arvostaa häntä hänen toimissaan ja tehdä näin 
hänet onnelliseksi. Lääkärin puhe on vahvasti yksilöllistä, mikä tulee vielä sel-
vemmin esiin, kun sitä vertaa seuraavaan insinöörin vastaukseen:

”Kyllä mä katsoisin, että terveys ja elämänilo ja siihen liittyen, että asiat, 
että perhe ja työ. Että asiat on hyvin ja hyvinvointi ja semmonen niinku 
on rahaa millä mällätä, että voidaan hyvin.”

Perheelliselle insinöörille tärkeitä asioita ovat terveys ja elämänilo. Elämän-
iloa tuottaa taas se, että perhe- ja työasiat ovat hyvin. Käyttäessään ilmausta 
”voidaan hyvin” hän puhuu itsensä lisäksi myös muista perheenjäsenistä. 
Hyvinvointiin tarvitaan rahaa ”millä mällätä”. Kun hän mainitsee terveyden 
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ensimmäisenä, voi katsoa sillä olevan merkitystä hänelle paitsi fyysisenä ja 
henkisenä hyvinvointina myös edellytyksenä aineelliseen hyvinvointiin. Se on 
palkansaajalla yhteydessä palkkatuloihin ja ne vuorostaan kykyyn tehdä työtä 
eli terveyteen. Työ on insinöörin puheessa toimintaa myös perheen hyväksi. 
Näin tarkasteltuna insinöörin suhde työhön ja perheeseen poikkeaa lääkärin 
vastauksessa esiin tulleesta ja viittaa materiaalisiin arvoihin. 

Kun psykologi kertoo elämässään tärkeistä asioista, hän mainitsee yhden 
yksilöllistymiseen liittyvän seikan:

”Parisuhde ja työ on tottakai tärkeä, mutta myös se että sais tehdä sel-
lasta mitä itse haluaa. Eikä se tarkota sellasta, että aina sais tehdä sitä 
vaan et sais niinku yleisesti, viihtyisi siinä elämässä mikä on.”

Psykologi viittaa sellaisiin valinnan mahdollisuuksiin, joissa ihminen voi 
toteuttaa itseään siten, että ”viihtyisi siinä elämässä mikä on”. Vaikka hän ei 
edellytäkään, että aina saisi tehdä sitä mitä haluaa niin puheesta kuultaa vahva 
itsensä toteuttamisen ja yleisen vapauden eetos. Myös upseeri korostaa vas-
tauksessaan yksilöllistymiseen kuuluvaa itsemääräämisen oikeutta: 

”Kyllä se varmaan se perhe on ittelle ja nyt ihan konkreettisena. Kyllä se 
pitää päästä iteki määräämään, että ei se voi olla niin, että ku määrätään 
niin lähtee. Vapaa-aika tietysti.”

Hän oli eronnut vastikään puolustusvoimien palveluksesta kyllästyttyään 
siihen, että ”80–100 päivää ollaan tienpäällä ja sitä ei korvata rahallisesti siihen 
työhön nähden ja eikä vapaa-aikaa”. Hän haluaa myös itse vaikuttaa työn ja 
vapaa-ajan suhteeseen ja pitää tärkeänä, että työstä ja menetetystä vapaa-ajasta 
saatava korvaus on riittävä. Näin katsottuna upseerin puhe itsemääräämisestä 
liittyy konkreettisiin elämäntilanteisiin. Vapaa-ajan korostamisen voi tulkita 
myös niin, että vapaa-aika merkitsee hänelle nimenomaan sitä elämänaluetta, 
jossa hän voi toteuttaa itseään. 

Kemisti kertoo elämässään tärkeistä asioista seuraavasti:

”Terveys se nyt heti ensimmäisenä tulee mieleen. Totta kai perhe tietysti 
ja ystävät. No ne nyt voi melkeen laskea samaan ja perusturvallisuus. Ja 
kyllä sitten myös se, että tässä vaiheessa vielä voi sanoo tietysti se, että ei 
oo vielä, tai no tietynlaiset ideologiat kanssa on hirveen tärkeitä”. (Haas-
tattelija: ”Onko sinulla joitain tiettyjä ideologioita?) ”No siis no mä tar-
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kotan sillä oikeestaan sitä, että mä oon aina sanonut, että sinä päivänä 
jos mä teen pelkästään rahasta jotakin tai luopuu tommosista asioista 
niin sitten on niinku elämän tärkeimmät asiat sit mennyt jonnekin.” 

Kemisti tuo perheen, ystävien ja työn rinnalle ideologiat, joista hän ei halua 
luopua. Hän sijoittaa tärkeänä pitämänsä ideologiat rahan, siis taloudellisten 
arvojen, vastapainoksi, vaikkei hän haastattelun tässä vaiheessa ideologioitaan 
tarkemmin kuvaakaan.

 Kääntäjälle on elämässä tärkeitä:

”Ihmissuhteet, perhesuhteet niinku oma perhe ja sitten elämänkatso-
mus. On erittäin tärkeätä, että tietää mitä priorisoidaan, ja mä olen itse 
uskovainen. Ja se on ehkä se tärkeintä mulle joka suhteessa että. Ja sitten 
työt on. Se on varmasti myös et pitää olla mielekäs työ, mielekkäitä 
tehtäviä.”

Kemisti puhuu ideologioista ja kääntäjä käyttää sanaa ”elämänkatsomus”, 
mutta kumpikin korostaa niiden merkitystä ja antaa ymmärtää, että ne vai-
kuttavat elämässä tehtäviin valintoihin, niiden mukana työhön. Valtiotieteilijä 
taas luetteli elämässään tärkeiden asioiden joukossa solidaarisuuden ja rehelli-
syyden, jotka tulevat esille myös hänen muissa vastauksissaan. 

Haastateltavien vastauksissa nousee esille terveyden merkitys. Kahdeksan 
haastateltavaa mainitsee sen suoraan elämässä tärkeiden asioiden joukossa. 
Terveyden voi tulkita olevan mukana myös psykologilla hänen toivoessaan, 
”että sais tehdä sellasta mitä itse haluaa”. Jos oletetaan, että työn teko ja terveys 
ovat yhteydessä toisiinsa niin yhtä lukuun ottamatta kaikilla haastateltavilla 
on terveys suoraan tai välillisesti elämän tärkeiden asioiden joukossa. Haasta-
teltavista neljä viittasi elämänsä tärkeiden asioiden joukossa turvallisuuteen. 
Lentoemäntä puhui turvallisuudesta yleensä, valtiotieteilijä rauhasta, metsän-
hoitaja elinympäristön turvallisuudesta ja kemisti perusturvallisuudesta. 

Näyttää kuitenkin siltä, että yleisellä tasolla tarkasteltuna perheen, työn, 
ystävien ja ihmissuhteiden sekä terveyden nostaminen elämässä tärkeiden 
seikkojen joukkoon ei itsestään selvästi todista haastateltavien perinteisistä 
arvoista. Perheen sijoittuminen ensimmäiseksi voi selittyä sillä, että haasta-
teltavat ovat perheen perustamisiässä. Opintojen päättyminen ja siirtyminen 
työelämään tekee asian heille ajankohtaiseksi. Kun perhe-käsitteen sisältö on 
muuttunut, voi perheestä puhuminen tarkoittaa muutakin kuin perinteistä 
avioliittoa. Myös työn suuri merkitys haastateltaville saattaa selittyä heidän 
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elämänvaiheellaan. Kun yhtenä yksilöllistymisen osoituksena pidetään työn 
saamaa uutta merkitystä, on syytä tarkastella työtä koskevia vastauksia edel-
leen. 

5.2.1		 Työ	tuo	sisältöä

Sosiaalitieteiden klassikko Weber sanoo, että ihmisellä elämän tarkoitus on 
yhteydessä ansaitsemiseen. Ansaitsemisesta on tullut muutakin kuin keino 
materiaalisten elämäntarpeidensa tyydyttämiseksi.15 Kun kysyin haastatelta-
vilta, mitkä asiat elämässä ovat tärkeitä, niin kuudestatoista haastateltavasta 
viisi ei maininnut vastauksessaan työtä. Neljä haastateltavaa mainitsi sen 
ensimmäisenä ja yhden haastateltavan vastaus koostui vain työhön liittyvistä 
asioista. Työ nousi toiseksi tärkeimmäksi asiaksi elämän tärkeiden asioiden 
joukossa. Useimmille tämä ei kuitenkaan ollut pelkästään työtä, sillä vain neljä 
mainitsi työ-sanan ilman tarkempia määrittelyjä. 

Kysymys ”Miksi teet työtä?” toi vastaukseksi arkielämän realiteetin ”toi-
meentulon takia”, mutta vain yksi haastateltavista esitti sen ainoana syynä. Hän 
oli farmaseutti, jonka opiskelutavoitteet olivat olleet toiset ja joka suunnitteli 
alan vaihtoa päästäkseen ”unelma-ammattiin”. Kaikilla muilla työn tekoon 
liittyi myös motiiveja. Yleisin lisäsyy oli se, että työ toi elämään sisältöä. 

Pappi kertoo siitä näin:

”Se (työ) tuo elämääni virikkeitä. Se antaa, se kasvattaa. Se on suuri elä-
mänsisältö, joka on osa identiteettiäni. Ja huomasin sen, kun valmistuin 
ja ei ollutkaan töitä eikä ollut niin helppo saada. Ja olin pätkätöissä niin 
huomasin, että työ on todella tärkeä elämänsisältö ihmisen identiteetille 
ja itsetunnolle.”

Työ muodostaa osan papin identiteetistä. Työ muovaa ja kasvattaa, raken-
taa itsetuntoa. Miten tämä selittyy? Yksi ratkaisu löytyy sosionomin vastauk-
sesta:

”No mitä mä tekisin, jos mä en tekis työtä? Sen takiahan mä olen kou-
lutuksen hankkinu, että mä pääsen tekemään työtä.”

15 Weber 1990, 38
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Taulukko 21. haastateltavien vastaukset kysymykseen ” miksi teet työtä?”16

haastateltava Toimeen- elämän- halu olla mielen- palkitse- Saavut- itsensä
 tulo sisältö hyödylli- kiintoi- vuus taa pää- toteutta-
   nen nen  määrät minen

Lääkäri 1.    2.  
pappi  1.     
juristi 1.      
metsänhoitaja    1.   
Kemisti 1.  3. 2.   
psykologi 1.    2.  
valtiotieteilijä   1.    
elintarviketieteen maisteri 1. 2. 3.    
Farmaseutti 1.      
ekonomi      1. 
Lastentarhanopettaja 1. 2. 3.    
insinööri 1. 2.     
Sosionomi  1.     
upseeri 1. 2.     3.
Kääntäjä 2. 1.     
Lentoemäntä 1. 2.     

Yhteensä (1./kaikkiaan) 10/11 3/8 1/4 1/2 /2 1/1 /1

Koulutus on väylä työn tekoon. Opiskeluvuodet rakentavat vähitellen 
työntekijän identiteettiä ja valmistavat opiskelijaa siihen. Opiskelun antamalla 
tiedolla ei näyttäisi itsessään olevan merkitystä tai arvoa vaan se tulee vasta, 
kun hankittua tietoa sovelletaan työhön ja sitä kautta muutetaan rahaksi. 
Sosionomi kertoo saman vastauksen loppupuolella: 

”Et kun ei halua elää vanhempien eikä yhteiskunnan rahoilla vaan haluaa 
elää omilla rahoillaan niin niitä ei saa, kun ei ole rikasta Amerikan tätiä, 
jonka vois periä. Niin sitä ei saa muuten kuin tekemällä työtä. Ja toi-
saalta työ niinku tuo mun elämään sisältöä.”

16 Sarakkeissa olevat numerot kertovat sen järjestyksen, missä haastateltava on maininnut 
asian vastauksessaan.
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Työ merkitsee hänelle itsenäisyyttä, ainakin jonkinasteista valinnanva-
pautta ja elämän sisältöä. Tämä sisältö voi syntyä opitun tiedon käytäntöön 
soveltamisesta ja tämän soveltamisprosessin antamasta onnistumisen ja kehit-
tymisen tunteesta. Siitä puhuu lääkäri:

”Tietysti monestakin syystä. Yks on se, että siitä saa palkkaa. Töillä pitää 
elää ja sillä rahalla voi tehdä sit tätä; hankkia tavallaan välillisesti sitä 
onnellisuutta, joskaan ei ihan suoraan. Toinen on sit se et se työ itsessään 
on palkitsevaa ja toivon mukaan tekee onnelliseksi. Työssä voi saada 
semmosen onnistumisen kokemuksen, että tuntee itsensä tarpeelliseksi. 
Et nää on semmosia mistä saa sit semmosta voimaa.”

Lääkäri oli jo vastatessaan elämän tärkeitä asioita koskevaan kysymykseen 
tuonut vahvasti esille onnellisuuden. Nyt hänelle työ näyttäytyy keinoksi hank-
kia onnellisuuteen tarvittavia asioita, mutta myös toimintana, joka sinänsä on 
palkitsevaa. Lisäksi työ antaa mahdollisuuden olla tarpeellinen.

Metsänhoitaja puhui mielenkiintoisesta työstä, kääntäjä mielekkäästä 
työstä ja lakinainen työstä, joka on koulutusta vastaavaa ja ”jossa tykkää olla”. 
Farmaseutti toteaa ”Työssä oltava sisältöä. Ei riitä, että tekee vaan työtä.” Näyt-
tää siis siltä, että lukiessaan työn elämänsä tärkeisiin asioihin haastateltavat 
olisivat yhdistäneet ansaitsemisen elämänsä tarkoitukseen juuri Weberin mai-
nitsemalla tavalla. He kuitenkin asettavat tälle työlle ehtoja ja osoittavat näin 
pohjimmiltaan toisenlaista suhtautumista työhön. Työn ja yksilön välinen 
suhde on muuttunut. Kyseessä voi olla yksilöllistyminen. 

Toisenlaista näkökulmaa työnteosta raottaa valtiotieteilijä:

”Sanotaan näin et mä teen sitä, haluan, että haluan et työ on yleis-
hyödyllistä. Haluan auttaa yhteiskuntaa panoksellani. Ja toisaalta myös-
kin koen, et haluan olla hyödyllinen yhteiskunnalle, ja haluan myöskin 
niin tota… En mä mainitse muuta, koska se on selkeesti ylempänä.”

Hän tekee työtä palvellakseen yhteiskuntaa. Tästä Weber puhuu teokses-
saan Protestanttinen etiikka ja kapitalismin henki. Valtiotieteilijä rationalisoi 
elämää yleisen hyödyllisyyden kannalta. Työn hyödyllisyydestä puhuvat myös 
elintarviketieteen maisteri ja lastentarhanopettaja. He pitävät itseään yhteis-
kunnan palvelijoina, jotka omalla työpanoksellaan hyödyttävät yhteiskuntaa. 
Weber puhuu myös ammattityön kautta saavutettavasta itsevarmuudesta.17 
Psykologi kuvaa asiaa vastauksessaan, joka alkaa naurahduksella:

17 Weber 1990, 81
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”Rahan takia ja sitten tota ei mulla mitään sellasta kutsumusta oo. Enkä 
mä hirveen oo sellanen, että haluaisin hoitaa kaikkia mahdollisia ihmi-
siä, mutta kyllähän siitä saa onnistuessaan saa itselleenki niinku paljon 
itseluottamusta ja. Uusia asioita ku oivaltaa niin se on aina tosi muka-
vaa.”

Psykologi ei aivan tunne sopivansa alalle, jolle oli joutunut sattumalta, 
ilman ”kutsumusta”. Hän kertoo tekevänsä työtä rahan vuoksi. Sen myöntä-
minen tuntuu ilmeisesti hieman hämmentävältä ja hän pyrkiikin lieventämään 
seikkaa naurahduksellaan ja selityksillä. Hän kuitenkin löytää työstään henki-
lökohtaista palkitsevuutta. Psykologin puhe näyttää miten tärkeänä pidetään 
sitä, että työnteko on myös emotionaalisesti palkitsevaa. Kemistin vastaus vah-
vistaa tätä käsitystä, mutta lisäksi hän tuo esiin toisenlaisia painotuksia:

 
”Työtä, no työtähän totta kai tehdään, että pystyy, et pystyy maksaan 
vuokran ja et saa ruokaa ja muuta. Mut kyllä niinku sit tätä työtä mä 
teen kyllä siis sen takia, et se on kuitenkin hirveen kiinnostavaa ja siinä 
mielessä ei se rahakaan siinä niin kauheesti merkkaa kunhan saa sen 
tosiaan ne perusasiat maksettua. Mutta tota kyllä mun mielestä jokaisen 
pitää antaa oma panos, et en mä en oo ikinä ollu työttömänä, et mie-
luummin mä teen ihan mitä vaan.” 

Kemisti on yksi niistä haastateltavista, jotka eivät maininneet työtä elämäs-
sään tärkeiden seikkojen joukossa, mutta sen voi olettaa olevan mukana hänen 
puheessaan perusturvallisuudesta. Työ on kuitenkin erittäin merkitsevä hänen 
”elämän ideologiassaan”. Toisaalta työ on protestanttisen etiikan mukaisesti 
kaikkien velvollisuus. Tätä hän korostaa toteamalla, että hän mieluummin 
tekee ”ihan mitä vaan” kuin olisi työtön. Toisaalta kemisti arvostaa työn sisältöä 
kertoessaan nykyisestä työstään. Työn kiinnostavuus korvaa palkkausta kun-
han saa ”ne perusasiat maksettua”. Työtä on siis tehtävä. Ainoana pontimena ei 
kuitenkaan saa olla ansaitseminen vaan työn merkitys tekijälleen on tärkeintä. 
Toisaalta kemisti sanoo tekevänsä mieluummin ”ihan mitä vaan” kuin olisi 
työtön. Kyseessä ei kuitenkaan ole ristiriita. Maininta ”pelkästään rahasta” voi-
daan nimittäin tulkita tarkoittavan valintatilannetta. Siinä vaihtoehtoina ovat 
korkeammin palkattu työ, josta puuttuu kiinnostavuus ja joka kenties ei ole 
sopusoinnussa tekijän arvojen kanssa ja toisaalta palkaltaan huonompi, mutta 
kiinnostava ja tekijän ideologiaan sopiva työ. Puheessa, että ”tekee mieluum-
min mitä vaan” on taas työn teon vaihtoehtona työttömyys, joka näyttäytyy 
näin äärimmäisenä valintana ja kuvaa työn teon vahvaa eetosta. Käyttämällä 
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ilmausta ”tässä vaiheessa” ja epäröinnillään kemisti osoittaa, että hän voi jou-
tua luopumaan ideologioistaan ”elämänsä tärkeimmistä asioista”. Kemisti oli 
jo aikaisemmin kertonut ammattiyhdistysaktiivisuutta koskevan kysymyksen 
yhteydessä, ettei ay-toiminta kiinnosta. Hän oli ollut mukana uusien liikkei-
den toiminnassa ja se yhä veti puoleensa. Tätä voi pitää yhtenä osoituksena 
yksilöllistymisestä, johon kuuluu irtautuminen perinteisistä yhteisöistä. Esille 
nousee kuitenkin uusi yhteisöllisyys. Ihmiset haluavat löytää yhteisöjä, joissa 
heidän omat arvostuksensa hyväksytään ja joissa he voivat ilmaista itseään.18 

Niin kemistillä kuin lääkärilläkin on työn teossa kaksinainen eetos. Toi-
saalta suhtautuminen on lähellä Weberin protestanttista etiikkaa toisaalta se on 
yksilöllistä onnen, mielihyvän ja eräänlaista ”elämän rehellisyyden” tavoittelua. 
Insinööri taas sijoittaa työn teon yhteiskunnalliseen yhteyteensä ja samalla hän 
antaa siihen oman henkilökohtaisen näkökulmansa:

”Työtähän tehdään sen takia, että Suomi on markkinatalousyhteis-
kunta. Kyllä se varmaan on tämän elämän aktiivisuustekijä, että on 
jokin homma mikä pitää ihmisen liikkeellä. Kyllä sitä varmaan keksis 
paljon tekemistä, jos ei ois töissä. Kyllä sitä vois golfia pelata ja olla per-
heen kanssa, mut tota noin kyllä ihminen tarvitsee jotain omaakin. Että 
olis joku oma juttu, minkä takia sitä peuhailee. Ja kyllä se rahakin näyt-
tää markkinatalousyhteiskunnan kautta suurta osaa. Työtä kai tehdään 
rahan ja viihtyvyyden vuoksi”. (Haastattelija: ”Missä järjestyksessä ne 
on sulla?”) ”Se on hyvin vaikee sanoa. Kyllä ne kaikki on tärkeitä, yhtä 
tärkeitä. Tietysti se palkka on minkä takia mennään töihin, mutta sitten 
tulee ne viihtyvyystekijät, et viihtyy työpaikalla ja siis myös sen per-
heen elätettyä ja näin poispäin. Ne kaikki on isoja kysymyksiä ja ne on 
tavallaan tasavertasia”. (Haastattelija: ”Sä käytit tuossa sanaa viihtyvyys. 
Mitkä kaikki seikat ne vaikuttaa työpaikalla viihtyvyyteen?”) ”Tuntee 
itsensä tärkeeksi, tuntee että minua tarvitaan täällä ja että työkaverit on 
mukavia. Ollaan niinku yhtä, vilpittömiä ja rehellisiä.”

Ensiksi insinööri asettaa työn teon talouselämän realiteetteihin, mutta 
työn teko näyttäytyy hänelle myös toisenlaisena välttämättömyytenä. Työ 
pitää ihmisen liikkeessä ja on siis passiivisuuden vastakohta. Nämä toteamuk-
set noudattavat weberiläisen protestanttisen etiikan henkeä. Tätä vahvistaa 
maininnat golfin peluusta ja perheen kanssa olosta. Harrastukset ja perhe eivät 
hänelle riitä elämän sisällöksi, sillä ihminen tarvitsee jotain omaakin minkä 

18  Hautamäki 1996, 37
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takia ”peuhailla”. Työn teko on sitä omaa, jolla ihminen toteuttaa itseään, 
hakee merkitystä elämälleen. Insinööri tiivistää ajatuksensa työn teon syistä 
rahaan ja viihtyvyyteen. Työhön liittyvä viihtyvyys tarkoittaa hänelle tunnetta 
henkilökohtaisesta tärkeydestä ja tarpeellisuudesta, mutta myös luottamuksen 
ilmapiirissä toteutuvaa sosiaalista yhteenkuuluvuutta työkavereiden kanssa. 
Ensisilmäyksellä yksilöllisyyteen lukeutuva viihtyvyys sisältää siis sekin protes-
tanttisen etiikan mukaisia piirteitä.

Metsänhoitajan puhe työstä näyttäytyy yksilölliseltä: 

”Joo, joo just niin, et on tavallaan työ, mikä on mielenkiintonen, Työstä 
siit tulee tietysti virikkeitä elämään, ku sitä on tavallaan työ ja sitten 
on muu. Sen takia itseasiassa viihdyn työelämässä ku opiskeluaikana 
ei ollut koskaan vapaa-aikaa vaan opiskeltiin. Työelämässä kuitenki ku 
töistä lähtee niin on lomaa, ei tarvii.”

Metsänhoitaja kuuluu niihin vastaajiin, jotka eivät maininneet työn teon 
syynä rahaa tai toimeentuloa. Hän tekee työtä, koska se on mielenkiintoista ja 
antaa virikkeitä elämään. Työn teolla on myös aivan erityinen merkitys metsän-
hoitajan elämässä. Hänelle ei riitä työn palkitsevuus vaan mielenkiintoisenakin 
työ muodostaa tarpeellisen vastapainon vapaa-ajalle ja juuri tämän vapaa-ajalle 
muodostuvan vastakohdan takia hän sanoo viihtyvänsä työelämässä. Puheesta 
välittyy kuva, että metsänhoitajalle vapaa-aika on sitä tärkeintä. Työ ei olisi-
kaan hänelle elämän sisältö. 

Ehkäpä elintarviketieteen maisterin vastaus kysymykseen ”Miksi teet 
työtä?” kuvaa tämän ajan vastavalmistuneen tuntemuksia työn teosta:

”Että mä saan rahaa. No ei, totta kai, että pääsee vähän päteen. Että on 
jotain tekemistä. Olin mä tossa gradun jälkeen kotona, etsin töitä. On 
se hyvin turhauttavaa olla kotona, jos ei oo mitään tekemistä. Kyllä mä 
kaipaan äksöniä, että on jotain tehä. Jotain järkevää, jotain hyödyllistä 
muille ihmisille tai yrityksille. Mielekkyyttä elämään.”

Ensimmäisenä hän mainitsee työn teon syyksi rahan, mutta peruu tämän. 
Näyttää siltä, että hänkään ei halua myöntää rahaa riittäväksi perusteluksi työn 
tekoon. Työn teon syyt liittyvät itsestään selvästi, ”totta kai” henkilökohtai-
seen. Työ antaa pätemisen mahdollisuuden, tekemistä, ”äksöniä”. Työttömänä 
olemisen kielteisenä puolena elintarviketieteen maisteri ei mainitse taloudel-
lisia seikkoja vaan sen, että on turhauttavaa olla ilman tekemistä. Käsitystä 
siitä, että raha ei todellakaan ole se painavin syy työn tekoon, vahvistavat tote-
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amukset työn laadusta. Sen tulee olla järkevää, hyödyllistä, sen tulee antaa 
mielekkyyttä elämään. 

5.2.2		 Työlle	asetettuja	odotuksia

Vastausten perusteella haastateltavilla näyttää olevan Inglehartin mainitsemia 
yksilöllistymiseen liittyviä postmateriaalisia arvoja. Toisin sanoen aineellinen 
turvallisuus ei heille riitä, elämältä halutaan myös jotain muuta. Työn teon 
syitä koskevissa vastauksissa näkyi erityisesti utilitaariseksi individualismiksi, 
instrumentaaliseksi rationaalisuudeksi tulkittavia piirteitä, sellaisia kuin hen-
kilökohtainen kehittyminen ja mahdollisuus saavuttaa jotakin. Asiaa tarken-
taakseni esitin kysymyksen ”Mitä asioita pidät työssä tärkeänä?”. Siihen anne-
tut vastaukset täsmensivät työhön liittyviä odotuksia. Yhteenveto vastauksista 
on taulukossa 22.

Vastausten mukaan haastateltavat pitivät työssä tärkeimpinä asioita, jotka 
liittyvät itse työn henkiseen palkitsevuuteen. Henkisesti antavaa -sarakkeeseen 
olen koonnut sellaisia yksilöllistymiseen yhdistettyjä ilmauksia kuin: haas-
teellisuus, onnistumisen kokemukset, kehittymisen mahdollisuudet. Puolet 
haastateltavista asetti ensisijalle työssä viihtymisen. Siitä käytettiin kylläkin eri 
ilmauksia. Jotkut puhuivat työilmapiiristä tai kuten kääntäjä ”että on kivaa 
olla töissä” Hänelle sen edellytyksinä ovat hyvät työtoverit, toimiva johto ja 
vaihtelevat työtehtävät. Elintarviketieteen maisteri selvittää vastauksessaan 
asiaa tarkemmin:

”No, että siellä on hyvä olla. Siellä on hyvä porukka koossa. Mulle on 
kauheen tärkee ilmapiiri, koska se kannustaa itseäänkin paljon aktiivi-
semmaksi ja energisemmäksi. Stimuloiva ilmapiiri se on tärkee. Ja sitten 
työn mielekkyys ja mielenkiintoisuus ja se että se on semmosta, että 
sä itte selviydyt. Ettei oo liian vaikeeta, ettei joudu aivan äärirajoillaan 
puurtamaan. Mutta toisaalta pitää siinä olla semmosta, että saa aivojaan 
käyttää. Muuten tylsistyy, jos on pelkkää rutiinia.”

Yhteenvedot hävittävät ja piilottavat nyansseja, mutta samalla ne onnis-
tuessaan nostavat esiin huomionarvoisia seikkoja. Näin on myös vastauksista 
laatimieni taulukkojen laita. Esimerkiksi käy lääkärin vastaus. Taulukon 22 
mukaan lääkäri pitää tärkeänä, että työ on vapaata, luovaa ja henkisesti anta-
vaa. Näyttää siis siltä, että lääkäri on ekspressiivinen individualisti. Häntä kos-
kevat merkinnät tein taulukkoon seuraavan vastauksen perusteella: 
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”No tärkeää ois se, et sais tehdä semmosta työtä ku haluaa ja sillon kun 
haluaa. Mutta se nyt ei valitettavasti oo ainakaan lääkärintyössä mah-
dollista”. (Haastattelija: ”Mä vielä siihen työn sisältöön, kun sä tässä 
sanoit, että sä haluat hoitaa ihmisiä ja näin, niin mitä se hoitaminen 
sulle antaa siinä?”) ”Sanotaan näin, et mä en vielä niin kauheen kauaa oo 
ollu töissä et mul ei välttämättä ois muodostunu niin kauheen vakaata 
kuvaa siitä, että mitkä kaikki elementit siin työn teos ois tärkeitä, mut 
noi. Se ois tärkeetä, et sais niitä onnistumisen kokemuksii. Se on ainakin 
tässä alkuvaiheessa kovin tärkeetä. On vähän semmonen suorittajaolo, 
et se varmaan ajanmittaan hälvenee. Oppii arvostamaan näit muitakin 
asioita. Se on helpompi määritellä sitä kautta, et mikä on taas ahdista-
vaa. Et ahdistavaa on taas se, et tulee ihmisiä niin nopeesti ja sellasta 
tahtia et niihin ei ehdi perehtyä kunnolla. Et semmonen pakkotahtisuus 
on pahasta. Et pitäis olla enemmän aikaa perehtyä niihin asioihin. Et 
jos ihan työnkuvaa ajattelee. Haluatko enemmän tämmösii konkreet-
tisia vai abstraktimpia?(Haastattelija: ”Vähän tämmösiä abstrakteja.”) 
”Sanotaan näin, et luovuus on tärkee jos tämmösiä asioita. Et pystyy 
itte käyttämään sitä omaa ajattelukykyään. Tämmönen haasteellisuus ja 
onnistuminen.”

Lääkäri esittää ensimmäiseksi asian, jonka puutteen hän on kokenut ahdis-
tavana. Hän haluaisi työhönsä enemmän vapautta; saisi tehdä ”semmosta 
työtä ku haluaa ja sillon kun haluaa”. Kun haastattelija johdattelee asiaa työn 
sisältöön lääkäri mainitsee onnistumisen kokemukset, luovuuden ja haasteelli-
suuden. Nyt näyttääkin siltä, että hänen arvonsa olisivat utilitaarisen individu-
alismin mukaisia. Individualismin eri muotoja voi esiintyä rinta rinnan.

 Myös papin vastaus sisältää individualismin piirteitä:

”Luovuus, kovatkin haasteet, ihmisläheisyys. Ja, ja että on tekemässä sel-
laista, minkä kokee sisimmässään tärkeeksi. Et kokee et voi tehdä jota-
kin semmosta maailmassa minkä kokee mielekkääksi.”

Papin puheessa on laaja ulottuvuus. Hän haluaa tehdä maailmassa sellaista 
minkä kokee mielekkääksi ja sisimmässään tärkeäksi. Puhumalla maailmasta ja 
sisimmästään hän yhdistää itsensä työn teon kautta ympäröivään maailmaan. 
Ei riitä, että työ on itselle tärkeää. Sen täytyy yhteiskuntaan sijoitettunakin 
tuntua mielekkäältä. 

Juristi, joka aikaisemmissa vastauksissaan oli tuonut esille rahan merkityk-
sen kertoo nyt työssä tärkeinä pitämistään asioista:
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”Kyllä sitä viihtyvyyttä ja työympäristöä ja et se työ antaa henkisesti 
jotain. Et se tunne, et sua tarvitaan jossain ja sä osaat jotain ja ehkä sä 
kehityt siinä vielä. Sä pystyt antaan jotain lisäarvoa sille.”

Hänkin liittyy nyt niiden haastateltavien joukkoon, jotka pitävät työn 
teossa tärkeänä sen palkitsevuutta ja sitä, että myös ulkopuoliset, toiset voivat 
sitä arvostaa juristin omin sanoin ”pystyt antaan jotain lisäarvoa”. Metsänhoi-
taja oli ainoa, joka työn teon syiden yhteydessä vihjasi mahdolliseen ekspres-
siiviseen individualismiin. Nyt vastatessaan kysymykseen ”Mitä asioita pidät 
työssä tärkeänä?” hänen individualisminsa näyttääkin toiselta:

”Taloudellinen etu ja sitten tota. Siis just tää, et pääsee kehittään itteensä 
ja sellasta, jonka näkee mielekkääksi. Että ei tee semmosta työtä, jonka 
kokee jolla ei oo mitään virkaa.”

Tässä vaiheessa metsänhoitaja ensimmäistä kertaa viittaa rahaan työnteon 
yhteydessä. Hän käyttää ilmausta taloudellinen etu, joka voidaan nähdä vasta-
kohtana jollekin aineettomalle myönteiseksi koetulle. Hänenkin individualis-
missaan on utilitaarisia ja ekspressiivisiä piirteitä. 

Vastaukset osoittavat, että yhden ja saman haastateltavan yksilöllisty-
misessä saattaa olla molempia individualismin piirteitä. Ne myös osoittavat 
haastateltavilla olevan postmateriaalisia arvoja, insinöörin puheessa kuitenkin 
korostuvat materialistiset arvot. SAK:n jäsenistöä koskevasta tutkimuksesta 
käy ilmi, että tutkimukseen osallistuneista 1172 alle 30-vuotiaasta 40% piti 
työssä kaikkein tärkeimpänä työpaikan pysyvyyttä, 27 % hyvää palkkaa ja 
työn mielenkiintoisuutta 19 %. Samaan ikäryhmään kuuluvista korkeakou-
lututkinnon suorittaneista 38 % piti työn mielenkiintoisuutta tärkeimpänä, 
37 % työpaikan pysyvyyttä ja hyvää palkkaa 32 %. Tutkimuksen tekijä tul-
kitsee erityisesti työn mielenkiintoisuuden merkityksessä ilmenevien erojen 
olevan koulutuksen vaikutusta20 Inglehartin mukaan nuorilla koulutetuilla on 
muita enemmän postmateriaalisia arvoja. Hän ei kuitenkaan ole sanonut näi-
den arvojen olevan nimenomaan koulutuksen vaikutusta.

Kysymyksellä ”Mitkä ovat tavoitteesi työelämässä?” halusin edelleen tar-
kentaa haastateltavien suhtautumista työhön ja siinä mahdollisesti ilmenevää 
yksilöllistymistä. EVA:n tutkimuksessa (taulukko 9) 79 % vastaajista piti tär-
keänä tai erittäin tärkeänä pysyvää ja varmaa työpaikkaa ja 48 % mahdol-
lisuutta edetä uralla ja päästä eteenpäin elämässä. Tällaisten seikkojen saat-

20 Mamia 2001, 48–49



152 KaiKen varaLTa

toi olettaa olevan tärkeitä myös haastateltavilleni. He kaikki olivat työuransa 
alussa ja heistä kolme työskenteli määräaikaisessa työsuhteessa. Tätä taustaa 
vasten tarkasteltuna vastaukset olivat yllättäviä.

Taulukko 23. haastateltavien vastaukset kysymykseen ”mitkä ovat tavoitteesi työelämässä?”21

haastateltava uralla ete- Kehitty- mieluinen vakituinen Kehittä- arvostus vaikutta-
 neminen minen työ työpaikka minen  minen

Lääkäri  1.     
pappi 1.      
juristi 1.      
metsänhoitaja      1. 
Kemisti  1.     
psykologi 2. 1.     
valtiotieteilijä       1.
elintarviketieteen 
maisteri 1.      
Farmaseutti   1.    
ekonomi       
Lastentarhan-
opettaja 2.   1.   
insinööri   1.    
Sosionomi  1.   2.  
upseeri     1.  
Kääntäjä  1.     
Lentoemäntä 2.   1.   

Yhteensä 
(1./kaikkiaan) 3/6 4/4 2/2 2/2 1/2  

Taulukon sarakkeeseen ”Kehittyminen” olen sijoittanut uralla etenemi-
seen ja ammattitaidon kehittymiseen vaikuttavien henkilökohtaisten taitojen 

21 Vastaussarakkeissa olevat numerot kertovat sen järjestyksen, missä kukin haastateltava on 
maininnut kyseisen asian.
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hankinnat, sarakkeessa ”Kehittäminen” on taas nykyisen työn kehittäminen ja 
sarakkeessa ”Vaikuttaminen” työn laajempi yhteiskunnallinen vaikuttavuus. 

Vakituinen työpaikka ja sen suoma turvallisuus eivät nousekaan ykkössi-
jalle työhön kohdistuvissa odotuksissa. Määräaikaisessa työsuhteessa olevista-
kin yksi jättää sen mainitsematta. Sen sijaan vastauksissa tulee esille erilaisten 
ammattitaitoon ja uralla etenemiseen vaikuttavien taitojen hankinta. Kun 
ne otetaan huomioon, niin vastausten perusteella kymmenen haastateltavaa 
esittää tavoitteekseen työelämässä uralla etenemisen. Huomattavaa on, ettei 
kukaan haastateltavista puhu suoraan paremmasta palkasta. Sen kylläkin voi 
olettaa sisältyvän uralla etenemiseen. Kehittymistavoitteiden vahva näkymi-
nen selittyy sillä, että vasta työelämään siirtyneet ovat tietoisia ammattitaidon 
kehittämistarpeistaan. Kehittymistavoitteet sopivat myös yksilöllistymisen aja-
tukseen, sillä siihen liittyvät odotukset mieluisasta työstä. Työ sinänsä ei riitä.

5.2.3		 Hyvä	työntekijä

Halusin vielä yhdellä kysymyksellä tarkentaa haastateltavien suhdetta työhön 
ja työn tekoon. Kysymys kuului ”Minkälaisena työntekijänä haluat itseäsi 
pidettävän?”. Useat haastateltavat aloittivat vastuksensa toteamuksella ”hyvänä 
työntekijänä” ja ryhtyivät sen jälkeen luettelemaan mielestään hyvän työnteki-
jän ominaisuuksia. Näin he kertoivat käsityksensä yleensä hyvälle työntekijälle 
asetettavista vaatimuksista. 

Sarakkeeseen ”Yhteistyökykyinen” olen koonnut sellaisia mainintoja kuin 
hyvä työkaveri, sosiaalinen, toiset työntekijät huomioon ottava. Sarakkeessa 
”Osaava” ovat esimerkiksi kyvykäs ja pätevä. 

Millaisena työntekijänä haastateltavat sitten halusivat itseään pidettävän? 
Lastentarhanopettajan vastaus antaa yhden määritelmän:

”Hyvänä työntekijänä. Elikkä semmosena mikä saa aikaan, johon voi 
luottaa ja joka on johdonmukainen työssään.”

Farmaseutti kuvaa samaa asiaa:

”Tehokkaana ja osaavana tietysti. Työkaverina, jonka kanssa voi tehdä 
töitä ja tulee toimeen. Semmosena, johon voi luottaa, että hoitaa hom-
mansa. Se on mullekin tärkeää, että voit luottaa työkaveriisi, että se tekee 
hommat kunnolla ja ajallaan.”
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Taulukko 24. haastateltavien vastaukset kysymykseen ”minkälaisena työntekijänä haluat itseäsi 
pidettävän?”22

haastateltava Luotettava ahkera Yhteistyö- aikaan-  osaava arvos- Luova positii-
   kykyinen saava  tettu  vinen

Lääkäri  1. 2.  3.   
pappi 3. 1.      
juristi 3. 1. 4. 2.    
metsänhoitaja 2. 3.    1.  
Kemisti 1. 2.     3. 
psykologi 1.  3.  2.   
valtiotieteilijä  1. 2.     
elintarviketieteen 
maisteri   1.     
Farmaseutti 3.  2. 1.    
ekonomi        
Lastentarhan-
opettaja 2.   1.    
insinööri  1.  2.    
Sosionomi 1.       2.
upseeri 2. 1. 3. 3.    
Kääntäjä        
Lentoemäntä    2.    1.

Yhteensä 3/9 6/8 1/7 2/6 /2 1/1  / 1 1/2

Ekonomi, joka kautta haastattelun oli lyhytsanainen, ilmaisee asian:

”Hymypoika, ei petä, ei jätä, ei järkkää muille.”

Vastauksissa mainitut ominaisuudet voidaan ryhmitellä sen mukaan, viit-
taavatko ne työn teon tapaan, toimintaan työyhteisön jäsenenä vai vastaa-
jan henkilökohtaisiin ominaisuuksiin. Taulukko näyttää selvän painopisteen 
sijoittuvan kahden asian ympärille: työn teon tapaan ja työyhteisön jäsenenä 

22 Vastaussarakkeissa olevat numerot kertovat sen järjestyksen, missä kukin haastateltava on 
maininnut kyseisen asian..
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toimimiseen. Vähemmälle huomiolle jäivät sellaiset henkilökohtaisiksi omi-
naisuuksiksi katsottavat seikat kuten sosionomin esiin ottama reippaus tai val-
tiotieteilijän mainitsemat älykkyys ja rehellisyys. 

Vastauksissa kiinnittää huomiota ahkeruuden ja luotettavuuden koros-
taminen. Hyvä työntekijä ei laiskottele vaan uurastaa. Hän ei tuo vapaasti 
esiin yksilöllisyyttään vaan sopeutuu työyhteisön vaatimuksiin. Hänen täytyy 
olla yhteistyökykyinen, sillä hyväksi työntekijäksi pääseminen ei onnistukaan 
ainoastaan omin ponnistuksin. Siihen tarvitaan yhteistyötä ja luottamusta. 
Hyvä työntekijä on sisäistänyt protestanttisen etiikan viestin, tosin nykyajan 
työyhteisöön sovellettuna. Vain yksi vastaaja, yliopistolla tutkimusprojektissa 
työskentelevä kemisti sanoi toivovansa, että häntä pidettäisiin luovana tai idea-
rikkaana. 

Kun vertaa haastateltavien työtä koskevia vastauksia EVA:n tutkimuksen 
vastauksiin tulee esille yksi silmiin pistävä ero. EVA:n tutkimuksessa, jossa oli 
valmiit vastausvaihtoehdot, 79 % vastaajista piti pysyvää ja varmaa työpaikkaa 
tärkeänä tai erittäin tärkeänä. SAK:n nuorista 40 %:lle työpaikan pysyvyys oli 
työssä tärkein asia. Haastateltavistani taas kukaan ei maininnut työpaikkaa elä-
män tärkeiden asioiden joukossa. He käyttivät sanaa työ. Työpaikan pysyvyys 
tuli esille työelämälle asetettujen odotusten kohdalla vain kahdessa vastauk-
sessa. Kaikki haastateltavani olivat työssä ja kolmea lukuun ottamatta heillä 
oli toistaiseksi voimassa oleva työsuhde, se arkikielen vakituinen työpaikka. 
Tulosten välisiä eroja voi selittää ainakin kolmella tekijällä. Ensinnäkin ero 
saattaa johtua puhtaasti EVAn ja oman kysymykseni erilaisesta muotoilusta. 
Selittävänä tekijänä voi olla myös se, millaiseksi haastattelemani vastavalmistu-
neet koulutetut ja työelämään siirtyneet hahmottavat työelämän. Tällöin haas-
tateltavilla ei enää työelämään kuuluisikaan lähtöolettamuksena työsuhteen 
pysyvyys, sillä he olisivat sopeutuneet työelämän neljännen murroskauden 
aiheuttamiin muutoksiin. Jos eroon olisi syynä haastateltavien suhde työhön, 
niin se viittaisi siihen organisaatioihmisen jälkeen tulleen työntekijäpolven 
yksilöllistymiseen, josta Leinbecker ja Tucker puhuvat. Hehän liittävät tähän 
yksilöllistymiseen valinnat. Siinä kokeillaan erilaisia elämäntyylejä ja vaihde-
taan työpaikkoja.23 Tällöin työ on eräs osa tässä itsensä etsimisen ja toteutta-
misen prosessissa. 

Työtä koskevat vastaukset osoittavat kaiken kaikkiaan, että haastateltavilla 
on vahva työn teon eetos ja että siinä on mukana yksilöllistymisen sävy. Työ 
sinänsä ja siitä saatava raha eivät sellaisenaan riitä motiiviksi työn teolle. Työlle 
asetetaan myös odotuksia, jotka liittyvät työn henkilökohtaiseen palkitsevuu-

23 Leinberger ja Tucker, 1991, 136 ja 243
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teen. Sitä, onko kyseessä utilitaarinen vai ekspressiivinen individualismi, ei 
vastausten perusteella voi luotettavasti selvittää, eikä se työni teeman kannalta 
ole myöskään oleellista. Vastaukset viittaavat siihen, että haastateltavien yksi-
löllistymisen aste vaihtelee. Kun haastattelujen perusteella näyttää siltä, että 
työyhteisössä toimiminen ei salli yksilöllisten piirteiden esiintuomista on syytä 
selvittää miten mahdollinen yksilöllistyminen näkyy vapaa-ajassa. 

5.2.4		 Yksilöllistyminen	ja	vapaa-aika

Kun kysyin haastateltavilta heille tärkeitä asioita elämässä niin yleissävynä oli, 
että haastateltavat halusivat elämälleen myös muuta sisältöä kuin työn. Farma-
seutti ilmaiseen sen selvästi:

”Töitä, tietää elävänsä. Ettei vain elä. Esimerkiksi ettei elämä ole vaan, 
että käy töissä ja tulee kotiin. Että on sisältöä.”

Vapaa-aika on yksi niistä elämänalueista, joissa voi hakea sisältöä elä-
määnsä. Vapaa-aikaa ja harrastuksia koskevia kysymyksiä oli kolme. 

Liikunta-sarakkeeseen olen sijoittanut haastateltavien harrastamat urheilu- 
ja liikuntamuodot kuten: lenkkeily, erilaiset pelit, rullaluistelu ja aerobic. 
Musiikki-sarakkeessa ovat musisointi, laulu ja metsänhoitajan maininta lati-
nalaisesta musiikista. Sarakkeeseen ”Muu” olen koonnut erilaisia yksittäishar-
rastuksia.

Haastateltavien harrastusvalikoima on otsikkotasolla perinteinen: liikun-
taa, lukemista, käsitöitä jne. Harrastusten painopiste on eri liikuntamuodoissa. 
Kaksitoista haastateltavaa mainitsee harrastavansa liikuntaa ja puolet haasta-
teltavista mainitsee harrastuksistaan ensimmäisenä jonkun liikuntamuodon. 
Yksilötasolle siirrettynä kuva monipuolistuu. Lääkäri kertoo harrastuksistaan:

”Harrastan kalliokiipeilyä, laitesukellusta, kitaransoittoa, ruoanlaittoa ja 
tietokoneita. (Haastattelija: ”Miks sä harrastat näitä?”) ”Ne tarjoo haas-
teita ja elämyksiä. Varmaan sen takia, että kaikki vähän erilaisia elämyk-
siä. Että toiset tarjoo luontoelämyksiä niinku sukeltaminen ja kalliokii-
peily, toiset makunautintoja niinku ruoanlaitto. Kaikissa on haastetta ja 
elämyksiä.”

Vaikuttaa siltä, että lääkäri on tietoisesti valinnut harrastuksensa antamaan 
”vähän erilaisia elämyksiä”. Tällainen ajattelu sopii erinomaisesti ekspressii-
viseen yksilöllistymiseen. Toisenlainen harrastusmaailma on juristilla, joka 
kuvaa sitä seuraavasti:
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”Mä harrastan kaikenlaista mahdollista urheilua melkeen. Aerobickiä 
ja ratsastusta, pyöräilyä, laskettelua, rullaluistelua. Eniten tota aerobista 
liikuntaa ja sit ratsastusta ja harrastan sitä sen takia et oon siitä totaalisen 
riippuvainen ja et se auttaa purkamaan stressiä. Jonkun verran yrittää sit 
myöskin harrastaa tällasta lukemista ja ihan jotain muuta ku ammatti-
kirjallisuutta.”

Juristi ilmoittaa harrastuksekseen urheilun eri muodoissaan. Niiden avulla 
hän ylläpitää fyysistä kuntoaan. Ratsastus on hänelle erityisen tärkeää, sillä 
hänen mukaansa se auttaa myös purkamaan stressiä. Toisena, ilmeisen vähä-
merkityksisempänä harrastuksenaan hän mainitsee muun kuin ammattikir-
jallisuuden lukemisen. Näyttää siltä, että hänelle liikunta ja lukeminen ovat 
vahvoja vastapainoja työlle. Liikunta stressin purkuna, lukeminen ajatusmat-
koina. 

Psykologi oli valmistuttuaan muuttanut Helsinkiin ja kertoo harrastuksis-
taan:

”Tällä hetkellä en vakituisesti harrasta mitään muuta ku tietokoneella 
istumista. Mutta sekään ei nyt oo mitenkään mielihyvää tuova vaan 
päinvastoin. Mutta oon aikasemmin harrastanu ratsastusta. Siitä tyk-
käisin kyllä vieläkin ja sitten soittamista ja laulua”. (Haastattelija: ”Mitä 
sä soitit?”) ”Mä oon soittanu lapsena viulua, mut sen mä oon lopettanu 
jo sillon. Mut pianoo oon soittanu omaks ilokseni ja kitaraa. Mut en 
oo niillä tunneilla käyny koskaan” (Haastattelija: ”Miksi sä harrastat 
noita?”) ”Jos ei sitä tietokoneella istumista lasketa tuohon, niin soitta-
mista ja laulamista, koska tykkään niistä. Oon siinä niinku aika hyvä. 
Niin jotenkin sitä kautta on jääny semmoseks, että mielelläni esiinnyn 
ja lähden mukaan satunnaisesti koottuihin laulu- tai soittoyhtyeisiin 
jotain tällasta juhlaa varten. En oikeestaan muuten sitte ku en vakitui-
sesti harrasta.” (Haastattelija: ”Sä sanot, et tietokoneen äärellä istuminen 
ei oo harrrastus niin mikä se sit on?”) ”Elämäntapa.”

Psykologi määrittää harrastuksen tuntomerkiksi mielihyvän tuottamisen. 
Vastauksesta käy kuitenkin ilmi, ettei hänellä tällä hetkellä ole mitään tämän 
ehdon täyttävää harrastusta. Opiskelun päättyminen ja työpaikan saaminen 
vieraalta paikkakunnalta voivat tuoda tullessaan ongelmia vaatiessaan uuden-
laiseen ajankäyttöön sopeutumista ja sosiaalisen elämän rakentamista. Eri-
tyisesti sosiaalisen verkoston korvikkeeksi psykologilla on tullut netin kautta 
keskustelu ja keskustelupalstoilla ”roikkuminen”, mutta hän ei pidä sitä riit-
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tävänä. Hän mainitsikin yhdeksi syyksi ammattijärjestöön liittymiselleen sen, 
että sitä kautta hän voisi tavata eri aloilla toimivia kollegojaan. 

Harrastuksia voidaan tarkastella esimerkiksi hyöty- ja mielihyvä-näkökoh-
dista lähtien. Harrastukset voivat olla myös keino yksilölliseen itsensä toteut-
tamiseen. Haastateltavien perustelut harrastusvalinnoilleen toivat esille kaikkia 
näitä näkökohtia. Harrastukset oli valittu etupäässä niiden suoman virkistyk-
sen tai rentoutuksen takia, mahdollisesti työn vastapainoksi. Liikuntaharras-
tuksia perusteltiin myös niiden toimintakykyä parantavilla vaikutuksilla ja 
stressin poistolla. Nämä kaikki perustelut liittyvät työkyvyn ylläpitoon.

Taulukko 26. haastateltavien perustelut harrastuksilleen25

haastateltava virkistys/ pysyy Sosiaa- Stressin elämyk- Tapa haas- vapaa-
 rentoutus kun- lista poisto set  teet ehtois-
  nossa hauskaa     työ

Lääkäri     2. . 1. 
pappi 1.     2.  3.
Lakinainen    2.  1.  
metsänhoitaja   1.     
Kemisti 1.  2.  3.   4.
psykologi        
valtiotieteilijä 2.   1.    
elintarviketieteen 
maisteri 1. 2.      
Farmaseutti  1.  2.    
ekonomi  1.      
Lastentarhan-
opettaja 1.    2.   
insinööri 2. 1.      
Sosionomi 1. 3.     2. (4)
upseeri 2. 1.      
Kääntäjä 2.  1.     
Lentoemäntä 1.       

Yhteensä 
(1./kaikkiaan) 6/10 4/7 2/3 1/3 -/3 1/2  1/2 /4

 

25 Vastaussarakkeissa olevat numerot kertovat sen järjestyksen, missä kukin haastateltava on 
maininnut kyseisen asian.
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Sarakkeeseen Virkistys olen koonnut hyvää oloa, virkistymistä ja rentou-
tumista koskevat maininnat. Sarakkeessa ”Pysyy kunnossa” on terveyteen ja 
hyvinvointiin liittyvät maininnat. Stressin poisto -sarakkeeseen olen sijoitta-
nut mielen tasapainon, sarakkeeseen ”Haasteet” kehittymisen ja sarakkeeseen 
”Elämykset” myös esteettiset arvot. 

Toisen ryhmän harrastusten perusteluille muodostavat maininnat, joita 
voisi kuvata henkistä hyvää oloa koskeviksi. Niitä ovat esimerkiksi musisoin-
nin tuottama ilo tai esteettiset elämykset, jotka liittyvät itsensä ilmaisuun ja 
harrastuksen antamiin tunnekokemuksiin. Myös ne, ainakin välillisesti, vai-
kuttavat työkykyyn, mutta haastateltavien perustelut olivat ensisijaisesti yksi-
löllistymiseen viittaavia. 

Harrastusyhdistelmänä liikunta ja kulttuuri oli tavanomainen. Farmaseutti 
kertoo harrastuksistaan: 

”Soitan kitaraa ja pianoa, ei omaa, liikun paljon ja sitten tota luen. Har-
rastelen matkojen suunnittelua ja toteutusta. Pyritään kerran vuodessa 
lähteen jonnekin. Harrastan punaviinejä. (Haastattelija: ”Miksi?”) ”Lii-
kuntaa, että pysyy terveenä, aina liikkunut. Tulee kipeeksi ellei. Pysyy 
virkeenä. Kitara on pianon korvikkeeksi. Kun täällä ei ole tilaa ja rahaa, 
niin kitara. Musiikki auttaa, laulanut kuorossa, musiikki on jäänne. Vii-
neistä on ilmestynyt ihan, mä en tiedä minkä takia, vähän niinku mun 
kulttuuriharrastus. Kun mä en oo taiteista kiinnostunu, paitsi kirjalli-
suudesta ja se on kevyttä hömppää, ei Tolstoita. Liikunta on pyöräilyä, 
rullaluistelua, aerobicia ja punttisali miehen kanssa.”

Farmaseutti ei ole luopunut lapsuudenkodista peräisin olevista harrastuk-
sistaan. Hän on vain sopeuttanut niitä vallitsevaan olotilaan; piano on vaih-
tunut kitaraan. Muodikkaana harrastuksena ovat viinit, jotka haastateltava 
nimeää kulttuuriharrastuksekseen. Myös matkustamisen voi tulkita sellaiseksi, 
sillä niihin liittyy aivan harrastustason suunnittelua. Harrastukset ovat myös 
tapa viettää aikaa yhdessä asuinkumppanin kanssa.

Haastateltavista kemisti ja pappi mainitsevat harrastustensa joukossa 
vapaaehtoistyön. Myös sosionomi puhuu siitä vapaa-aikaa koskevassa vastauk-
sessaan tosin hieman eri merkityksessä. Kemisti perustelee vapaaehtoistyöhön 
osallistumista:

”Ja sit vapaaehtoistyötä oon harrastanu sen takia, et haluu kantaa oman 
kortensa kekoon. Mut siin on tietysti ollu itsekkäitä syitä, että millä 
saralla on tehny sitä vapaaehtoistyötä. Et totta kai sitä on halunnu 



oman onnenSa Seppiä? 161

tehdä semmosella alueella tai alalla, joka on itelle sitte lähellä tai on kiva 
tehdä.”

Harrastus näin nähtynä voi olla myös itselle tärkeiden arvojen toteutta-
mista tai toteuttamismahdollisuuksien tukemista. Mukana on myös psykolo-
gin mainitsema mielihyvä.

Harrastukset liittyvät vapaa-aikaan, mutta vapaa-aikaa käytetään muuhun-
kin kuin harrastuksiin. Sitä selvitin kysymyksellä ”Mitä teet vapaa-aikanasi?”. 
Tähän kysymykseen annetut vastaukset toivat kuvaan elämän tärkeisiin asioi-
hin kuuluvat ystävät ja perheen sekä työhön liittyviä asioita kuten ammatti-
kirjallisuuteen perehtymisen. Pappi oli maininnut harrastuksiinsa kuuluvan 
lenkkeilyn ja kirjoittamisen. Vapaa-ajan vietostaan hän kertoo:

”Näitä just edellä mainittuja itse asiassa, et siitä se koostuu. Ja olen ystä-
vieni kanssa. Sen voi panna ykköseks ja sit tulee noi muut ja myös hir-
veen paljon töitä ensimmäisen työvuoden aikana valitettavasti.”

Hän ei voi täysin erottaa työtä vapaa-ajasta. Insinöörin tilanne näyttää toi-
selta, kun hän kertoo vapaa-ajastaan:

”Viime aikoina olen hoidellut vauvaa. Kesäisin tulee pelattua (golfia), 
talvella muuten liikuttua. Hoitaa kuntoa, kulttuuria, käydä teatterissa, 
museossakin. Kyllä mä koetan vapaa-aikaa järjestää rikkaasti ja mieliku-
vituksellisesti. Löytää sellasia asioita mitä ei pitkään aikaan ole tehnyt, 
mukava tehdä, pitää mielen virkeänä. Se on sitä elämää.”

Insinöörin vastauksessa tulee esille pyrkimys tehdä elämästä hyvä ja siihen 
kuuluu myös tietoinen vapaa-ajan käyttö sellaisen parissa, minkä hän kokee 
uudeksi ja mukavaksi. Teollisuuslaitoksessa työskentelevänä hän sisällyttää 
siihen teatterissa ja ”museossakin” käynnit. Kun insinööri on toisessa kohtaa 
haastattelua yhdistänyt akavalaisiin sivistyksen, niin kulttuurin esiin ottamista 
voi pitää myös tietoisena osoituksena ”akavalaisuudesta”. 

Vastausten perusteella haastatelluilla oli, psykologia lukuun ottamatta, 
työn vastapainona harrastuksia. Vapaa-aika kuluu niiden parissa ja ystäviä 
tavatessa, mutta joillakin myös työhön liittyvissä asioissa. 

Kolmantena harrastuksiin ja vapaa-aikaan liittyvänä kysymyksenä oli 
”Mitä haluaisit tehdä vapaa-aikanasi, jos se riippuisi vain omasta tahdostasi?”. 
Kysymyksellä pyrin ensisijaisesti selvittämään, johtuuko valittu vapaa-ajan 
viettotapa mahdollisesti sosiaalisista paineista, toisin sanoen ajattelusta, että 
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vapaa-aika ”kuuluu” viettää tietyllä tavalla. Saadut vastaukset osoittivat, ettei 
näin ollut. Juristin vastauksesta ilmenee myös muiden vastausten perussävy:

”Kyllä mä just noita asioita haluisin tehdä, että en mä tee mitään sellasta 
et pakon edessä vapaa-aikaani käytän.”

Samasta puhuu lääkäri, mutta hän tuo siihen lisää:

”Varmaan näitä samoja asioita, mut vähän enemmän. Jos mä saisin 
vapaasti valita niin jättäisin vähemmälle näitä virkatehtäviä ja lisäisin 
vapaa-aikaa. Suuremmassa suhteessa, ehkä viettäsin enemmän aikaa 
tyttöystävän kanssa yhdessä tehden ku tehdään erikseen. Harrastuksiin 
varmaan menis ja ystävien tapaamiseen suurin osa ajasta.”

Ajanpuute käy ilmi lastentarhanopettajankin vastauksesta: 

”Harrastaa liikuntaa. Sen mä oon lopettanut ajanpuutteen vuoksi. Ja sit 
mä haluaisin kouluttaa itteeni tai käydä jotain kursseja esimerkiks kie-
likursseja, mut siihenkään ei oikein rahkeet riitä. Siihen käy kans aika. 
Niin että yksinhuoltajaäitinä et sä voi olla jatkuvasti pois kotoa. Mä 
joudun jo työn takia olemaan.”

Yhdistelmä työ ja perhe vaikuttaa myös valtiotieteilijän vapaa-ajan käyt-
töön. Hän oli vastannut harrastuksia koskevaan kysymykseen:

”Tällä hetkellä ku on kaks alle kaksi vuotiasta lasta, tai ei alle kaks ja 
puolivuotiasta lasta niin en paljoo. Toinen on kaks ja puol ja toinen on 
just syntyny. Niin en harrasta paljoo, mutta mä harrastan nettisurffailua 
ja harrastan rautateitä eri muodoissa ja sitten mä tykkään hupijalkapal-
losta, siis amatöörisemmosesta, joo. Ja sit mua kiinnostaa myös kiinalai-
nen lääketiede aika paljon.”

Hänen vapaa-aikansa kuluu seuraavasti:

”jos mul on sitä makaan sohvalla ja luen kiinalaista jotain lääketiedekir-
jaa. Tai sitten makaan sohvalla ja katon ku vaimo kattoo Teho-osastoo. 
Jotain tämmöstä. Mitäs muuta mä teen vapaa-aikana, aika paljon var-
maan netissä käyn. ” (Haastattelija: ”Miksi sä harrastat näitä? ”) ”Mä 
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harrastan niitä ihan mielen tasapainon ja rentoutuksen takia ihan ilmei-
sesti.”

Jos valtiotieteilijä voisi viettää vapaa-aikansa haluamallaan tavalla niin se 
tapahtuisi seuraavasti:

”Mä haluaisin lähteä nyt Santorinille (saari Välimerellä) kyllä, ihan var-
masti tällä hetkellä. Ja mä haluaisin lukea, haluaisin ehkä osallistua aku-
punktiokurssille.”

Valtiotieteilijän harrastusten ja vapaa-ajan viettomahdollisuuksien välillä 
on ristiriita. Harrastuksissa näkyy yksilöllistymisen mahdollistama monipuoli-
suus, mutta elämän tilanne rajoittaa. Hänen haaveisiinsa kuuluu matkustami-
nen kuten muutamalla muullakin vastaajalla. Jotkut käyttäisivät vapaa-aikansa 
harrastukseen, jonka rajoitteena nyt oli sen kalleus. Vastauksissa viitattiin 
työstä tai perhesuhteista johtuvaan vapaa-ajan vähyyteen. Vapaa-ajan viettoon 
liittyvät kysymykset eivät tuoneet esiin mitään uutta havaittuja yksilöllisty-
mispiirteitä kumoavaa. Harrastusosio näyttää vahvistavan käsitystä haastatel-
tavista rationaalisina, utilitaarisina individualisteina.

5.2.5		 Jos	haaveet	toteutuisivat

Viimeinen yksilöllistymiseen liittyvä kysymys kuului ”Mitä haluaisit tehdä, jos 
sinulla olisi vapaa valta valita?”. Kysymystä selvensin pyytämällä haastateltavia 
kertomaan, mitä he tekisivät, jos heille olisi tullut ”se suunnaton lottovoitto”, 
eikä heillä olisi muitakaan esteitä toiveittensa toteutumiselle. Tätä asiaa moni 
haastateltava kertoikin miettineensä. Kysymykseen vastaaminen ei tuottanut 
ongelmia. Yhteenveto vastauksista on esitetty taulukossa 27. Siinä olen koon-
nut sarakkeeseen ”Työtä omilla ehdoilla” sellaisia mainintoja kuin: pidemmän 
loman ottaminen, työn teon vähentäminen ja toisen ammatin hankkiminen. 
Sarake ”parempi elintaso” sisältää maininnat paremmasta asunnosta, kalliim-
mista harrastuksista, mieluisampaan asuinympäristöön muuttamisesta.

Jälleen kerran vastaukset muistuttivat paljon toisiaan. Kukaan haastatelta-
vista ei aikonut lopettaa työn tekoa. Ekonomia lukuun he kuitenkin vähen-
täisivät sitä tai vaihtaisivat kenties mieluisampaan. Näin saatua vapaa-aikaa 
käytettäisiin matkustamiseen, harrastuksiin ja ystävien tapaamiseen. Lääkäri 
kertoo:
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”Lähetäänkö siitä maailmanrauhasta liittyen vai? Jos lähtis omakohta-
semmista asioista liikkeelle niin mä tekisin sen, et mä tekisin vapaaeh-
tosena varmaan näit lääkärintöitä. Sen takia et siitä sais näitä haasteita 
ja elämyksiä. Mutta huomattavasti vähäisemmässä määrin ku mitä mä 
tuun nyt jatkossa tekemään. Et työmäärä olis paljon pienempi. Ja sit mä 
viettäsin enemmän aikaa harrastuksissa ja ystävien kanssa, ja matkustaen 
ympäri maailmaa tyttöystävän kanssa. Se on mitä mä itselleni tekisin, 
jos mä voittaisin lottovoiton. Jos ei siitä maailmanrauhasta lähetäkään 
liikkeelle.”

Lääkäri kokee nykyisen työmäärän rasittavana ja haluaisi vähentää sitä, 
mutta ei kuitenkaan luopua ammatistaan. Nykyisen pakon tehdä työtä hän 
vaihtaisi vapaaehtoisuuteen. Työ tarkoittaa hänelle haasteita ja elämyksiä, yksi-
löllistä kokemista. 

Haastateltavat konkretisoisivat taloudellisista rasitteista vapautumisen 
lisääntyneeseen vapaa-aikaan. Sen he taas käyttäisivät elämysten hankkimi-
seen. Metsänhoitaja kertoo suunnitelmistaan: 

”Kyl mä varmaan lähtisin kiertään Etelä-Amerikkaa varmaan jonkun 
tietyn aikaa, vuosi tai kaksi, niin tulis harrastettua ja tällee kierrettyä ja 
matkusteltua ja varmaan sen jälkeenkin aika lailla. Sapattivuosi, palaisin 
työhön, tekisin samaa, mutta vähemmän.”

Metsänhoitajan pääharrastuksensa on latinalainen musiikki ja latinalaiset 
tanssit, mikä selittää maanosan valinnan. 

Matkustamisen lisäksi haastateltavien haaveisiin kuuluu mieluisan asun-
non hankkiminen, olipa se sitten sosionomin ”punainen tupa ja perunamaa” 
tai kuten insinööri, perheellinen mies kuvaa:

”Kyllä mä sen siporex-talon rakentaisin ja vaimo tykkäis, että meren 
rantaan. Niin, että kyllä se varmaan sinne tulis. Kyllä varmaan tällasta. 
Sitä mä en tiedä miten töiden kanssa tulis. Mä oon joskus ajatellu omaa 
yritystä, että jos semmosta sitten. Jos toisaalta työ on semmosta, että se 
on mukavaa niin miksi lopettaa, jos se on muodostunut osaksi elämää. 
Kokee tärkeeksi sen hommansa.”

Insinööri ottaa haaveissaan huomioon myös perheen. Oma unelma on 
siporex-talo, mutta sen sijainnin saa vaimo valita. Insinöörille työ on ”osa 
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elämää” joten hän ei luopuisi siitä, vaikka ottaisi harkintaan yrittäjäksi ryh-
tymisen. Hän myös perustelee, miksi ei luopuisi työn teosta. Työn teko on 
mukavaa ja tärkeä osa elämää.

Edellä mainittujen suunnitelmien lisäksi haastateltavilla oli ajatuksia, jotka 
käyvät ilmi kääntäjän vastauksessa:

”Sillon mä, ostaisin asunnon ja auton. Tai näitä joo mä varmasti jos-
kus kuitenkin teen, mutta sen jälkeen mä haluaisin tehdä jotain tois-
ten ihmisten puolesta. Ehkä semmonen kehitysprojekti jossain kehitys-
maassa. Joo mä haluaisin, jos mä oisin niin onnellinen, että mä saisin, 
mul ois tosi paljon rahaa niin sit mä varmasti jakaisin vähän muitten 
kanssa kans. Mut se olis tärkeetä, että olis semmonen projekti. Mut var-
masti matkustaisin.” 

Kääntäjäkin tekisi rationaalisia perushankintoja, jotka hän joskus ”kuiten-
kin tekee”, mutta unelmiin kuuluu käyttää rahaa myös toisten auttamiseen. 
Tällaisesta konkreettisesta ”maailman parantamisesta” puhuivat myös pappi, 
juristi ja kemisti. He kaikki ovat naisia.

Sitä, miten haastatteluajankohta saattaa vaikuttaa vastausten sisältöön 
osoittavat elintarviketieteen maisterin ja valtiotieteilijän vastaukset. Valtiotie-
teilijää haastattelin räntäsateisena helmikuun päivänä, jolloin hän kertoi miten 
hän käyttäisi suuren lottovoiton:

”Joo mä tiedän. Okei mä voin vastata tohon. Mä lähtisin perheeni kans 
semmoseen paikkaan, jossa näkyy meri ja jossa ois aika lämmintä ja siellä 
tota saatais apua sen vaikka hotellihuoneen ja lasten kunnossapidossa ja 
ja tota mul ois vähän aikaa vaimoni kanssa ja tota mä ehtisin ehkä kir-
jottaa vähän kirjoja. Mut tärkeetä siel ois merinäköala, siis tämmönen 
niinku miellyttävä ympäristö. Et mä voisin tehä sitä jonkin aikaa, mut 
en mä varmaan jäis sinne. Joo näin.”

Valtiotieteilijälle taloudellisten esteiden poistuminen merkitsee väliaikaista 
irtautumista arkipäivän epäkohdista. Hänellä on kaksi pientä lasta joten per-
heenhoidon helpottuminen ja yhteisen ajan löytyminen vaimon kanssa tun-
tuu tärkeältä. Siellä, miellyttävässä ympäristössä, perheasioiden ollessa kun-
nossa hän voisi toteuttaa omia haaveitaan ”jonkin aikaa”. Sen jälkeen seuraisi 
paluu arkeen. Elintarviketieteen maisterin vastaus kuvaa sekin haastateltavalle 
ajankohtaisten asioiden vaikutusta vastauksen sisältöön:
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”Mä ostasin uudet hyvät aerobic-kengät ja jumppavaatteita ja vähän 
työvaatteita. No okei, ehkä me ostettas se asunto, maksaisin velat pois. 
Hyvät aerobic-kengät tulee ekasti mieleen. Kaikki uudet kalusteet. Sit-
ten voitais vähän matkustaa. En mä töistä jäisi pois ainakaan heti.”

Elintarviketieteen maisteri harrastaa runsaasti liikuntaa ja vastauksesta 
voi päätellä, ettei hän ole tyytyväinen nykyisiin liikuntavarusteisiinsa. Niinpä 
hän kertoo ensimmäisenä toteutettavana haaveenaan uusien, hyvien aerobic-
kenkien ostamisen. Seuraavaksi tulevat muut harrastuksiin ja työhön liitty-
vät hankinnat. Tämän spontaanin osuuden jälkeen elintarviketieteen maisteri 
luettelee muidenkin haastateltavien mainitsemia perusasioita, jotka liittyvät 
kodin rakentamiseen. Hänen puheesta käy ilmi, että haaveiden toteutumi-
nen ei tarkoita niinkään elintapojen muuttamista vaan pikemminkin laadun 
korottamista. Hän ostaisi nimenomaan ”hyvät” aerobic-kengät. Työn teosta 
luopuminen ei kuuluisi hänenkään suunnitelmiin, mutta hän tiedostaa vapau-
den valita toteamalla ”ainakaan heti”. 

EVA:n tutkimuksessa vapaa-aikaa ja parempia harrastusmahdollisuuksia 
piti tärkeänä tai erittäin tärkeänä 40 % vastaajista ja mahdollisuutta matkustaa 
ja tutustua eri maihin ja kulttuureihin 41 % vastaajista, parempaa elintasoa 
ja kulutusmahdollisuuksia taas 32 % vastaajista. Haastateltavieni vastaukset 
kysymykseen ”Mitä haluaisit tehdä, jos sinulla olisi vapaa mahdollisuus valita?” 
osoittivat, että näillä seikoilla oli heille suurempi merkitys kuin EVAn tut-
kimukseen osallistujilla. Osaselityksenä on jälleen kerran haastateltavien elä-
mänvaihe. Heidän unelmanaan ei niinkään ole toisenlainen elämä vaan nykyi-
sen elämän painotusten muuttaminen työntekoa vähentämällä ja näin saadun 
vapaa-ajan käyttäminen muihin itselle tärkeisiin asioihin, kuitenkin vasta sen 
jälkeen, kun asunto ja muut perushankinnat on ensin hoidettu. Vastaukset 
eivät kumoa yksilöllistymiseen viittaavia johtopäätöksiä, mutta ne korostavat 
utilitaarista individualismia ja siihen kuuluvaa rationaalisuutta. 

5.2.6		 Uskoa	tulevaisuuteen

Kysyin haastateltavilta myös heidän elämänasennettaan. Niiden yleissävy tulee 
hyvin ilmi elintarviketieteen maisterin vastauksessa:

”Semmonen hyvä asenne. Yritän ainakin olla positiivinen, elää päivä 
kerrallaan. Joskus on tietenkin päiviä, että kaikki menee päin mäntyä. 
Ihan tyhmää sillai, että jos miettii elämän tarkotusta, mitä kavereiden 
kanssa on mietitty niin, että se on se elämä itse, että on onnellinen.”
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Useimmat haastateltavista kuvasivat asennettaan positiiviseksi, realisti-
seksi, hyväksi. Vaikka joissakin vastauksissa viitattiinkin pessimismiin, niin se 
ei leimannut elämää. Lastentarhanopettaja selittää vastauksessaan optimismia 
ja realismia:

”Realistisen optimistinen, että on silleen realiteetit. Mut optimistinen” 
(Haastattelija: ”Mitä sä tällä realismilla?”) ”Optimisti on sellanen, että 
se uskoo vähän kaikesta hyvää. Realisti tajuaa, että kaikki ei ole hyvää 
eikä positiivista. Esimerkiks realismi mun työssä, että se on työtä mitä 
haluun tehdä. Ja tehdä sen hyvin. Mutta et koen, että mulle ei anneta 
mahdollisuuksia tehdä sitä tarpeeks. Just tällä taloudellisella ajattelulla, 
että ryhmät tehdään liian suureks. Jollon toimintamahdollisuus kape-
nee. Optimisti ajattelis, että mähän vaikutan hirveesti. Realisti huomaa, 
että ei se niin o.” 

Lastentarhanopettaja käyttää esimerkkinä työelämästä saamiaan koke-
muksia. Työnantajan resurssipulasta seuraa, ettei hän voi tehdä työtään halu-
amallaan laatutasolla. Hän ei kuitenkaan puhu pettymyksestä vaan hyväksyy 
taloudelliset rajoitteet realiteettina. Kyseessä on rationaalinen sopeutuminen, 
joka jättää tilaa optimismille.

Ekonomi, joka menetti isänsä hieman yli kymmenvuotiaana, oli kertonut 
aloittaneensa työn teon jo 12-vuotiaana. Nämä kokemukset näkyvät hänen 
lyhyessä elämänasennetta koskevassa vastauksessaan:

”Se on kohallaan, asioilla on tapana järjestyä, olen sovitteleva.”

Sosionomi on monisanaisempi:

”Positiivisen realistinen ehkä. Tai jotain semmosta. Mä en oo semmonen 
pilvilinnoja rakenteleva tyyppi. Mutta en oo toisaalta semmonen, joka 
aina odottaa niitä myrskypilviä taivaalle. Että tietyssä mielessä semmo-
nen ”päivä vain ja hetki kerrallansa”. Mutta ei niin, ettei yhtään ajattelis 
mitä tulevaisuus tuo. Vaan silleen harkitusti: ei turhaan murehdi mitä 
tulevaisuudessa on. Koska siihen ei vielä voi kauheesti vaikuttaa. Vaan 
elää niinku parhaaksi näkee siinä tilanteessa ja vastaa niistä omista teois-
taan. Että miettii mitä tekee ja sanoo, koska se kuitenkin tulee jossain 
vaiheessa kuitenkin eteen.”

 



oman onnenSa Seppiä? 169

Sosionomi on suorittanut opintonsa Diakonia-ammattikorkeakoulussa. 
Toinen hänen työnantajistaan on seurakunta. Hänen vastauksestaan voikin 
havaita kristillisen maailmankatsomuksen vaikutusta, kun hän kuvaa elä-
mänasennettaan virren sanoin. Hän kertoo näkevänsä myös nykyisyyden ja 
tulevaisuuden välisen yhteyden, vaikka tulevaisuuteen ei voikaan ”kauheesti 
vaikuttaa”. Ajatus on kaksijakoinen. Tulevaisuus on tuntematon ja sitä ei kan-
nata murehtia. Toisaalta omat tekemiset tässä ja nyt ovat muovaamassa tule-
vaisuutta. Ne tulevat ”eteen”. On siis järkevää pyrkiä toimimaan parhaaksi 
katsomallaan tavalla tietoisena, että joutuu kantamaan vastuun teoistaan. Täl-
laisena ajatus soveltuu utilitaariseen individualismiin.

Positiivisuus vahvistui haastateltavien vastatessa kysymykseen ”Miten suh-
taudut tulevaisuuteen?”. Kääntäjää lukuun ottamatta kaikki ilmoittivat suh-
tautuvansa tulevaisuuteen jollakin tapaa luottavaisesti. He käyttivät sellaisia 
sanoja kuin: myönteisesti, odottavasti, uteliaasti ja toiveikkaasti. Valtiotietei-
lijä ilmaisee asian:

”Suhtaudun myönteisesti. Uskon, että et asiat järjestyvät ja että toisaalta 
ristiriitoja pystytään hallitsemaan ja jopa ratkaisemaan. Ja monia hyviä 
asioita, onnellisia asioita on edessä myöskin.” 

Valtiotieteilijä asettaa tulevaisuutta koskevan puheensa kahdelle tasolle: 
henkilökohtaiselle lähipiirin ja toisaalta yhteiskunnalliselle tasolle. Yhteiskun-
nalliseen tasoon viittaa maininta ristiriidoista ja niiden hallitsemisesta. Omaa 
lähipiiriä koskee taas puhe ”asioiden järjestymisestä” ja edessä olevista onnel-
lisista asioista. Myös metsänhoitaja ottaa tulevaisuuteen suhtautumisessaan 
huomioon yhteiskunnan, jossa elää. Hänen mielestään ”Suomessa ei hätää, 
aina pärjää”. 

Kääntäjä oli ainoa, joka kertoi suhtautuvansa tulevaisuuteen jossain mää-
rin varauksella. Hän on kokeillut työskentelyä Helsingissä ja huomannut viih-
tyvänsä kotiseudullaan ruotsinkielisellä Pohjanmaalla paremmin. Myöskään 
työ, jota hän tekee, ei tunnu aivan omalta. Niinpä hän on harkitsemassa jon-
kinlaista elämänmuutosta ja on tilanteessa ”että mä en tiedä tulevaisuudesta 
kovin paljon”. Yleiskuvaa, joka muodostuu haastateltavien tulevaisuuteen suh-
tautumisesta ilmentää sosionomi erinomaisesti vastauksessaan:

”No silleen avoimesti, innolla odottaen. Sitä tietysti tässä vaiheessa, 
kun on vastavalmistunut, on idealistinen. Koska niinku kaikki ovet on 
avoinna. Tietää, ettei voi tehdä kaikkee, mutta ei ole vielä kokenu sitä. 
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Eli totta kai sitä on vähä semmonen maailman valloittaja -fiilis. Nyt 
minulla on ammattipaperit taskussa, koulutus takana ja elämä edessä. 
Mutta totta kai sitä tietää, ettei se ruusuilla tanssimista ole se tulevai-
suus. Mutta turha sitä on murehtimalla pilata elämäänsä. Sitä tulee mitä 
tulee. Niin siitä sitten koittaa selviytyä parhaansa mukaan. Sen tietää 
että välillä menee paremmin, välillä tulee vaikeempaa niin.”

Sosionomi liittää tulevaisuuden odotukset opintojen päättymiseen. Lop-
puun suoritetut opinnot antavat itseluottamusta, on ”vähä semmonen maail-
man valloittaja -fiilis”. Kyseessä ei kuitenkaan ole kaikkivoipaisuus vaan erään-
lainen kohtalonusko ”Sitä tulee mitä tulee. Niin siitä sitten koittaa selviytyä 
parhaansa mukaan”. Farmaseutti sanoo olevansa realisti ja kertoo tulevaisuu-
teen suhtautumisestaan:

”Luottavaisin mielin. En mä osaa pelätä. Kyllä mä koen, kun on tähän 
asti päästy kyllä eteenpäinkin. En mä osaa pelätä. Suhtaudun luottavai-
sin mielin. Mutta kuten mä sanoin mä olen realisti. En mä odota mitään 
älyttömiä. Odotan hyvän työpaikan, josta haaveillut ja mulla mahdolli-
suus lähteä. Oon tehny selväksi, ettei kaikkea voi saavuttaa. Mä en odota 
semmosia, että kaikki toteutuu.”

Hänelläkin on odotuksia, mutta hän on varautunut myös pettymyksiin. 
Farmaseutti sanoo, ettei hän osaa pelätä tulevaisuutta. Pelon kieltämisen lausui 
sanoiksi myös neljä muuta haastateltavaa. Tämä osoittaa, että he ovat käsi-
telleet mielessään asiaa. Tulevaisuuteen kokonaisuutena voi suhtautua ilman 
pelkoa, mutta opintojen päättyminen ja työelämään siirtyminen on kuitenkin 
melkoinen epävarmuuden tunteen tuova elämänmuutos. Elintarviketieteen 
maisteri pukee sen sanoiksi:

”Ihan tavallisesti. Jännittää tavallaan kuitenkin. Sillai, että ehkä tuota se, 
jos vaikka ei osaakaan. Joskus on semmonen pieni pelko. Kuitenki ihan 
valosasti tulevaisuuteen. Pysyykö terveenä itse ja poikaystävä?”

Jännityksen aiheet koskevat elintarviketieteen maisterilla työelämässä suo-
riutumista sekä omaa ja poikaystävän terveyttä. Hän oli monen muun tavoin 
maininnut elämässään tärkeinä pitämien asioiden joukossa onnellisen työelä-
män, terveyden ja ystävät. Pelon aiheet ovat siis yhteydessä elämän tärkeisiin 
asioihin. Elintarviketieteen maisterin harrastukset olivat vahvasti liikuntapai-
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notteisia ja perusteluna hän mainitsi ”että pysyy kunnossa”. Näin harrastus 
näyttäytyykin keinoksi elämän hallintaan. 

5.2.7		 Onnen	takojia

Haastateltavien luottavainen suhtautuminen tulevaisuuteen näyttää perus-
tuvan uskoon, että he voivat ainakin jossain määrin vaikuttaa omaan tule-
vaisuuteensa. Tätä selvitin vielä kysymyksellä ”Mitä mieltä olet sananparresta 
’Jokainen on oman onnensa seppä’?” Kukaan haastateltavista ei ollut täysin 
samaa tai täysin erimieltä sananparressa esitetyn ajatuksen kanssa. Epäilevim-
min siihen suhtautui kääntäjä:

”Jag svarar på svenska. Jag tycker att säga nånting om väldigt mycket om 
dagens…ja, i dagens värld var sin egens lycka är man ska själv skapa sig, 
skapa sig egen framgång och sånt…Men jag är nu ännu lite skeptisk ja 
till här. Uttrycket är förstås mycket om individua, individualismen, som 
finns idag. Man ska tänka på sig själv och bara helst så att tyckas. Men 
jag ställer bara skeptisk att inte alla förhållande som dröjer här gillar.”

 
Kääntäjä liittää asian individualismiin ja itsekkyyteen. Hän kuten muut-

kin haastateltavat näkee, että pitää ottaa huomioon myös olosuhteet. Kääntäjä 
oli kertonut, että hän on uskovainen. Pappi, jolla voi olettaa olevan kääntäjän 
kanssa samanlaisia perusarvoja vastaa kysymykseen seuraavasti:

”Se on…. tavallaan totta, mutta elämä on niin sattumien summa, ja ja 
elämässä on joku tämmönen syvempi tarkoitus johdatus. Näin uskon, 
että emme voi aina vaikuttaa niihin mitä elämä tuo meille tullessaan 
ja, se olisi liian surullista sanoa ihan noin, mutta. jossain määrin kyllä 
totta kai jokainen luo valinnoillaan ja elämänasenteellaan ja näillä hyvin 
paljon omaa elämäänsä.”

Siinä missä kääntäjä puhui olosuhteiden vaikutuksesta pappi käyttää 
uskontoon liittyviä ilmauksia ”syvempi tarkoitus” ja ”johdatus”. Hän kuiten-
kin kieltää ihmisen täydellisen avuttomuuden ja sanoo valintojen ja elämän-
asenteen vaikuttavan. Tämä ihmisen mahdollisuus rakentaa omaa elämäänsä 
tulee esille lääkärin vastauksessa:

”Mä uskon siihen aika voimakkaasti. Et jos ei nyt ihan kaikkea voi itse 
määrätä niin aika paljon voi vaikuttaa siihen millaseks elämä tulee. Tie-
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tysti on aina olemassa vastoinkäymisiä ja on olemassa isompia vastoin-
käymisiä ja pienempiä vastoinkäymisiä. Eli kaikkea ei voi ennalta itse 
määrätä. Mutta sitä elämää, jonka saa voi aika paljon muokata näköi-
sekseen.”

Lääkärin vastaus kuvaa vahvasti yksilöllistä asennetta. Se tulee selvästi ilmi 
vastauksen loppuvirkkeessä, kun hän käyttää ilmausta ”elämää, jonka saa”. Se 
sisältää ajatuksen, että syntymässä saadut elämän perusehdot, mukaan luet-
tuna silloin vallinneet olosuhteet, ovat annettuja, ne ovat mitä ovat. Mutta 
näistä perusehdoista huolimatta ihminen voi muokata elämää ”näköisekseen”. 
Toisin sanoen ihminen ja hänen elämänsä muistuttaisivat ainakin jossain mää-
rin toisiaan. 

Psykologi myöntää sananparren olevan jossain määrin oikeassa, mutta hän 
korostaa ihmisillä olevien resurssien erilaisuutta toteamalla:

”…Mut ei se jokaista aina koske, koska on sellasiakin seppiä, joille ei o 
annettu sitä alasinta eikä vasaraa ollenkaan. Että siit on vähä vaikee sit 
mitään takoakaan.”

Hän yhdistää sananparren ihmisen elämänasenteeseen esittämällä kärjis-
tyksen:

”…Ja se onkin sellanen niinku positiivisen ihmisen tunnusmerkki, et 
jaksaa pysyä hyvällä tuulella ku pistää huonot asiat muitten syyks ja 
hyvät asiat omaks ansioks ja sit auttaa semmonen asenne. Et kyllä se 
jossain määrin pitää paikkansa se sananparsi.”

Psykologi pitää positiivisten ihmisten elämänasennetta eräänlaisena val-
heellisuutena, jossa ei nähdä omien toimien todellista vaikutusta. Hänen mie-
lestään tällainen elämänasenne kuitenkin auttaa ja näin sananparsi ”jokainen 
on oman onnensa seppä” pitää osittain paikkansa, vaikka se perustuisikin epä-
toteen. Hyväksyessään sananparren sisältämän ajatuksen psykologi rajoittaa 
sen kuitenkin koskemaan vain positiivisen elämänasenteen omaavia. Farma-
seutti kertoo omasta elämästään ja samalla siirtää käsityksensä sananparresta 
käytäntöön:

”No kyllä se aika paljon pitää paikkansa. Jos mäkin ajattelen elämääni 
niin itte mä oon halunnu kouluttautua ja itte mä oon hakennu töitä 
ja ollut kesätöissä. Että oishan sitä voinu heittäytyä vaikka miksi. Sen 
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näkee, vaikka ketä on ollu yläasteella samaan aikaan. Joistakin on tullu 
vaikka täysin deekuja tai menny vankilaan. Kyllä se on mun mielestä 
totta kai niin paljo itsest kiinni. Ei kukaan sulle tarjottimella tuo niitä 
asioita. Että sinällään, jos miettii tätä AKAVAa niin en mä siihen luota, 
että AKAVA mut pelastaa, että AKAVAn kautta se palkka tulee. Kyllä se 
on itsestään kiinni, miten siinä elämässään ajautuu ja tekee niitä päätök-
siään ja etenee.”

Farmaseutin asenne tiivistyy toteamukseen ”Ei kukaan sulle tarjottimella 
tuo niitä asioita”. Ihmisen täytyy tietää, mitä haluaa ja hänellä pitää olla oma-
aloitteisuutta toiveiden toteuttamiseksi. Hän vertaa itseään joihinkin kouluto-
vereihinsa ja toteaa, että on ”paljo itsest kiinni”. Ajatus vahvistuu sanaparissa 
”menny vankilaan”. Farmaseutti ei kuitenkaan väitä, että kaikki olisi itsestä 
kiinni. Hänen ajatuksensa on, että vaikkei elämää voikaan täysin ennakoida, ei 
voi tietää ”miten siinä ajautuu”, niin lopullinen vastuu on ihmisellä itsellään. 
Tämä käsitys tulee esille myös hänen kertoessaan jäsenyydestään AKAVAan. 
Hän ei luota, että järjestö olisi pelastaja, tarvitaan myös omia ponnistuksia. 
Suhtautuminen on utilitaarisen individualismin mukaista.

Sananpartta ’Jokainen on oman onnensa seppä’ koskevat vastaukset pal-
jastavat jokaisen haastateltavan uskovan, että ihminen voi omilla toimillaan 
ja ratkaisuillaan vaikuttaa elämänsä kulkuun. He myös ymmärtävät elämään 
sisältyvän tekijöitä, joihin itse ei voi vaikuttaa. Valta-ajatuksena kuitenkin on, 
että ihmisen tulee resurssiensa puitteissa kantaa vastuuta elämästään. Siihen 
kuuluu pyrkimys arvioida päätösten ja toimien vaikutukset tulevaisuuden 
muotoutumiseen. Tämä on utilitaarisen individualismin mukaista.

5.2.8		 Yksilöllistyminen	työelämässä

Yksilöllistymistä pidetään yhtenä modernin yhteiskunnan muutosprosesseista, 
joka toteutuu myös myöhäismodernissa. Tutkijat esittävät kuitenkin erilai-
sia vaihtoehtoja ja tulkintoja sen ilmenemisestä ja vaikutuksista. Yksimieli-
siä ollaan siitä, että yksilöllistymisessä on eri painotuksia ja sen ulottuminen 
elämän eri alueille vaihtelee. Yksilöllistyminen näkyy myös työelämässä. Kaj 
Ilmonen ja Kimmo Kevätsalo kutsuvat makrotasolla tapahtuvaa työnjaon 
syvenemistä ja sen myötä toteutuneita työelämän muutoksia, jotka heijastuvat 
koko yhteiskunnan kulttuuri-ilmapiiriin mentaaliseksi yksilöllistymiseksi.27 
Yksilöllisen valinnan korostuminen ei heidän mukaansa kuitenkaan merkitse, 

27  Ilmonen ja Kevätsalo 1995, 30–31.
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että rationaalinen valinta korvaisi kollektiivisen moraalin tai, että egoistinen 
oman edun tavoittelu olisi tulevan moraalin pohja. Yksilöllistyminen ei myös-
kään tarkoita sitä, että kollektiivinen toiminta, solidaarisuus ja joukkojärjestöt 
häviävät. Tosin niiden piiri voi supistua. Esimerkiksi neuvottelujärjestelmien 
hajauttamisen myötä näyttää solidariteetti kohdistuvan ammattijärjestöä sup-
peammalle alueelle kuten työpaikalle.28 Seurauksena olisi, että jäsenten yhtey-
det järjestöihinsä muuttuisivat, samoin heidän jäsenyysperusteensa. Tällöin 
järjestö voisi valita strategiakseen toiminnan, joka mahdollistaa Antti Hau-
tamäen mainitseman uuden yhteisöllisyyden ja muuntua yksilöllistymisen 
huomioon ottavaksi asiantuntijaksi. Näin ollen se, miten yksilöllistymisen 
institutionaalinen ja psykologinen ulottuvuus nivoutuvat yhteen, vaikuttaa 
ammattijärjestön jäsenen jäsensuhteeseen.29 Yksilöllistyminen jättäisi ammat-
tijärjestölle tilaa toimia yhtenä yksilöllisen valinnan monista vaihtoehdoista. 
Edellytyksenä kuitenkin on, että ammattijärjestö sisäistää yksilöllistymiseen 
kuuluvan moniarvoisuuden ja suvaitsee sitä, toisin sanoen tekee uuden yhtei-
söllisyyden mahdolliseksi. Näin ammattijärjestön asema instituutiona tulisi 
uudelleen tarkasteltavaksi ja mahdollisesti korvautuisi asiantuntijajärjestel-
mänä, joka joutuu entistä selvemmin todistamaan ja osoittamaan tarpeellisuu-
tensa paitsi jäsenilleen myös yhteiskunnan muille toimijoille.

Modernin hyvinvointivaltion perusetiikka on ollut tarjota palveluja ihmi-
sen koko elämänkaarelle. Hyvinvointi on mielletty turvallisuudeksi ja huo-
lenpidoksi. Näiden asioiden arvostus on edelleen suurta koko yhteiskunnassa, 
mutta Hautamäen mukaan itse hyvinvoinnin käsite on muuttumassa. Hän 
toteaa tulevan hyvinvoinnin rakentuvan pienistä projekteista ja pienistä arjen 
teoista. Hyvinvoinniksi koettavakin olisi eri ihmisillä erilaista.30 Tämä yksilöl-
lisyyttä korostava toteamus, vaikka liittyykin ensisijaisesti kollektiivisuus–yksi-
löllisyys-ajatteluun, houkuttelee pohtimaan sen vaikutuksia asiantuntijajärjes-
telmään. Ammattijärjestöt muodostavat yhden niistä, kun ne asiantuntijoina 
”hoitavat jäsentensä edunvalvontaa”. Jos ammattiasiantuntijoiden rinnalle 
hyväksytään oman elämänsä asiantuntijat, jotka itse haluavat ja myös uskovat 
osaavansa päättää siitä, mikä on heille hyvää, merkitsisi se ammattijärjestön ja 
jäsenen suhteen muuttumista. 

28  Bild ym. 1998, 195
29 Ilmonen ja Kevätsalo, 1995, 42–43
30 Hautamäki 1996, 40
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5.3  Yhteenveto

Selvitin haastateltavien yksilöllistymistä 18 kysymyksen avulla. Vastauksista 
ilmeni, että haastateltavien elämässään tärkeinä pitämät asiat ovat samoja, 
joita suomalaiset sijoittavat kärkipaikoille käsitteessä ’parempi elämä’. Niihin 
kuuluvat terveys, ystävät, läheiset ihmissuhteet ja työ. He eivät puhuneet työ-
paikan pysyvyydestä vaan työstä. Haastateltavien yksilöllistyminen tuli esille 
työlle asetetuissa vaatimuksissa. Heille työ ei ollut vain protestanttisen etiikan 
mukaista ansaitsemista vaan eräs tapa saada sisältöä elämään ja toteuttaa itse-
ään. Haastateltavien yksilöllistymistä osoitti myös se, että he uskoivat ihmi-
sen mahdollisuuksiin vaikuttaa omaan elämäänsä. Haastatteluvastauksissa se 
ilmeni terveyden sisällyttämisenä elämän tärkeiden asioiden joukkoon ja lii-
kunnan yleisyytenä harrastusten joukossa. Liikunnan valitsemista harrastuk-
seksi he perustelivat sen terveysvaikutuksilla ja mielihyvällä, mitä se tuottaa. 
Terveyshän on tekijä, johon ihminen voi jossain määrin vaikuttaa ja terveys 
vuorostaan lisää ihmisen mahdollisuuksia tehdä työtä ja muutenkin toteuttaa 
henkilökohtaisia toiveitaan: saavuttaa yksilöllistymiseen kuuluvaa mielihyvää. 

Haastateltavilla oli myös yksilöllistymistä ilmentäviä uusia postmateriaali-
sia arvoja. Selvimmin perinteisiä materiaalisia arvoja oli insinöörillä. Haasta-
teltavat eivät väheksyneet taloudellista ja fyysistä turvallisuutta. vaan pyrkivät 
vaikuttamaan niihin myös omin toimin. Taloudellinen ja fyysinen turvallisuus 
ei kuitenkaan heille riitä. He pitivät tärkeänä mahdollisuutta voida toteuttaa 
itseään sekä sitä, että elämässä on sisältöä. Inglehart puhuu siitä elämän laa-
tuna. Haastateltavien yksilöllistymistä ei voi kuvata puhtaasti utilitaariseksi 
tai ekspressiiviseksi. Työhön suhtautumisessa oli kuitenkin vahvasti utilitaari-
sen individualismin, instrumentaalisen rationaalisuuden piirteitä, mikä ilmeni 
heidän puhuessaan henkilökohtaisesta kehittymisestä ja mahdollisuudesta saa-
vuttaa jotain. Erityisen vahvana tuli esille usko siihen, että ihminen on henki-
lökohtaisesti vastuussa toimistaan. Tähän vastuunottoon kuului myös tulevai-
suuteen varautuminen. työelämään siirtyvillä on ammattijärjestön liittyminen 
yksi keino varautua tulevaisuuteen. Tekemäni haastattelut todensivat haasta-
teltavieni osalta alkuhypoteesiini sisältyvän oletuksen myöhäismoderniin kuu-
luvasta yksilöllistymisestä. 

Työni yksilöllistymistä koskeva osuus toi esille utilitaariseen individualis-
miin luettavan vastuunoton omasta elämästä. Tämä on juuri sitä Beckin tar-
koittamaa yksilöllistymistä, jossa teollisen yhteiskunnan varmuuksien hajoa-
minen pakottaa subjekteja reflektoimaan eli sopeutumaan uuteen tilanteeseen. 
Tämä merkitsee myös sitä, etteivät teollisen yhteiskunnan toimintaympäris-
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tössä muotoutuneet ja siihen sopeutuneet identiteetit itsestään selvästi sijoitu 
myöhäismoderniin. Seuraavaksi ryhdynkin tarkastelemaan miten ja millaisena 
identiteetti tulee esiin haastatteluissa.
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6  KoLLeKTiivinen idenTiTeeTTi ja idenTiFiKaaTio

Ollakseen uskottava toimija ammattijärjestö tarvitsee kollektiivista identiteet-
tiä, joka on sen jäsenten hyväksymä ja toisten työmarkkinakentällä toimivien 
tunnustama. AKAVA on rakentanut itselleen identiteetin koulutettujen edun-
valvojana. Se perustuu koulutustasoon, joka on korkeampi kuin muiden pal-
kansaajajärjestöjen jäsenillä sekä koulutustason mukaan määräytyvään sijoit-
tumiseen työelämän esimies-, asiantuntija- ja opetustehtäviin. Myös jäsenten 
palkkataso on keskimäärin korkeampi kuin muissa keskusjärjestöissä. Alku-
aikojen AKAVAssa, alkuperäiseltä nimeltään Akateemisessa yhteistyövaltuus-
kunnassa, korostettiin akateemisuutta, yliopistossa suoritettua tutkintoa. Jäse-
niä yhdisti virkamiesidentiteetti ja järjestön toiminnan painopiste oli näiden 
yliopistokoulutuksen saaneiden virkamiesten edunvalvonnan kehittämisessä. 
Se piti potentiaalisen jäsenmäärän rajoitettuna varsinkin, kun akateemisten 
koulutettujen määrä yleensäkin oli suhteellisen vähäinen. 

6.1  Koulutettuja akavalaisia

Jäsenmäärää kasvattaakseen ja sitä kautta lujittaakseen asemaansa AKAVA 
muutti sääntöjään vuonna 1969 niin, että akateemisten lisäksi jäseneksi voitiin 
ottaa ”erityiskoulutettuja” ryhmiä. Niillä tarkoitettiin ylioppilaspohjaisia, opis-
totasoisia tutkintoja. Näin haluttiin raivata esteet muun muassa insinöörien 
ja kansakoulunopettajien liittymiseltä.1 Jäsenkriteerien laventaminen yhdessä 
kasvupyrkimysten kanssa on tehnyt mahdolliseksi yhteiskunnassa tapahtuvien 
muutosten näkymisen myös AKAVAn jäsenkunnassa. Näitä yhteiskunnan 
muutoksia ovat muun muassa naisten koulutustason nousu, koulutettujen 
sijoittuminen enenevässä määrin yksityissektorille ja koulutusjärjestelmässä 
tapahtuneet uudistukset. Oma merkityksensä on ollut myös ammattijärjes-
töjen aseman yleisellä vakiintumisella, mikä on houkutellut palkansaajia jär-
jestäytymään. Vuonna 2005 AKAVAn jäsenistä yli 60 prosentilla on vähin-

1 Muiluvuori 2000, 126
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tään ylempi korkeakoulututkinto ja naisten osuus jäsenistä on kasvanut 56 
prosenttiin. Yksi muutoksista on se, että palkansaajajäsenistä toimii julkisella 
sektorilla enää kaksi kolmasosaa.2 Nykyään AKAVA rakentaa imagoaan kor-
keasti koulutettujen edunvalvojana ja yhteiskunnallisena puolestapuhujana, 
joka toimii puolueisiin sitoutumattomana ja asialinjalla kulkevana. 

Haastattelukysymyksistäni seitsemän oli sellaisia, joilla halusin selvittää 
haastateltavien identifioitumista keskusjärjestö AKAVAan sekä tähän identi-
fikaatioon vaikuttavia seikkoja. Perusolettamuksiani ovat mielikuvien vaiku-
tus identifioitumiseen sekä se, että järjestön tavoittelemasta ja rakentamasta 
imagosta muodostuu tulkinnan kautta erilaisia mielikuvia. Imago viittaa siis 
viestinnälliseen tai tarkemmin sanottuna esittävään, merkkien ja symbolien 
tuottamisen puoleen, johon kuuluvat kaikki aistien kautta vaikuttavat merk-
kijärjestelmät. Mielikuva viittaa taas psykologiseen ja laajasti käsitettyyn mer-
kityksen aktiiviseen muodostamiseen. Tähän merkityksen muodostamiseen 
vaikuttavat saadut tiedot, viestit ja muut ilmenemiset, joita tulkitaan omassa 
elämäntilanteessa ja omien tarpeiden pohjalta.3 Imago ja mielikuva liittyvät 
siihen, miten asiat esitetään ja miten ne tulkitaan. Haastateltaviin siirrettynä 
tämä tarkoittaa, että heidän AKAVAsta muodostamiin mielikuviinsa on vai-
kuttanut heidän oma toimintansa, esimerkiksi aktiivisuutensa hankkia tietoa, 
ja kykynsä muodostaa mielikuva, siis ymmärtää AKAVAn imagoonsa sisällyt-
tämiä ilmaisuja. Mielikuvaan on vaikuttanut myös heidän elämäntilanteensa, 
kuten se, miten hyvin imagon viesti soveltuu heihin itseensä tai miten tär-
keältä se on tuntunut, sekä esimerkiksi kasvuympäristö. Näin mielikuvat ovat 
mukana muokkaamassa habitusta ja habitus vaikuttaa muodostuviin mieliku-
viin. Nämä AKAVAsta muodostuneet mielikuvat taas vaikuttavat mahdolli-
seen identifikaatioon. 

6.1.1	Monenlaisia	mielikuvia

Kysymykseen ”Miten kuvaat akavalaisia?” annetuttujen vastausten yhteenveto 
on taulukossa 28. Sen sarakkeeseen ”Konservatiiveja” olen yhdistänyt sellai-
set maininnat kuin: vanhakantaisia, oikeistolaisia ja porvarillinen ajattelutapa. 
Sarakkeeseen ”Heterogeeninen joukko” sisältyvät sellaiset arviot kuin eriyty-
mätön imago, ei yhden asian liike ja monipuolinen joukko. Taulukosta käy 
ilmi, että haastateltavien akavalaisista muodostamissa mielikuvissa on paljon 
yhteisiä piirteitä. Ne liittyvät koulutukseen ja sen vaikutuksiin. Koulutuksen 

2 http://www akava.fi/yleistietoa akavasta v. 2005
3 Karvonen 1997, 32 
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mainitsi suoraan 11 haastateltavaa, heistä kahdeksan ensimmäisenä akavalaisia 
kuvaavana ominaisuutena. Tärkeää on huomata, että haastateltavat määrit-
telivät tämän koulutuksen erilaisin painotuksin. He puhuivat koulutetuista, 
korkeasti koulutetuista, ammatillisesti korkeasti koulutetuista ja akateemisesti 
koulutetuista. Kahta lukuun ottamatta haastateltavat kuvasivat myös muuten 
akavalaisia. Eniten tuli mainintoja, jotka viittasivat akavalaisten ajattelutapaan 
tai yhteiskunnalliseen sijoittumiseen.

Monet haastateltavien vastauksista sisälsivät sekä myönteiseksi että kieltei-
seksi tulkittavaa. Lääkäri kuvaa akavalaisia:

”Sanotaan, että tämmösiä erittäin konservatiivisia. Jossain määrin tulee 
mieleen tämmöset yhteiskunnan tukipylväät. Ja sitten korkeasti koulu-
tettuja, mut ennen kaikkea se konservatiivisuus on mikä ensimmäisenä 
tulee mieleen. Tämmösiä virkamiehen herraskaisia.”

Käyttämällä metaforaa ”yhteiskunnan tukipylväät” lääkäri liittää akava-
laisiin konservatiivisuuden ja jonkinlaisen vakauden. Se kertoo akavalaisten 
sijoittumisesta tehtäviin, jotka ovat yhteiskuntaa säilyttäviä ja ainakin jossain 
määrin myös arvostettuja. Kielikuvan voi tulkita myönteiseksi, mutta yhdessä 
lääkärin esittämän muun kuvauksen kanssa se viittaa myös lausuman kieltei-
syyteen. Hän esittelee akavalaiset ”virkamiehen herraskaisina” ja näin erottaa 
akavalaiset muista kansalaisista. Sanomisen sävy vihjaa sääty- ja luokkayhteis-
kuntiin, joissa virkamiehiä samastettiin vallankäyttäjiin ”herroihin”. ”Herras-
kainen” voi tarkoittaa myös tietoista erottautumista, joka ilmenee ulkoisessa 
olemuksessa ja käyttäytymisessä. 

Valtiotieteilijä puhuu vastauksessaan osin samoista piirteistä kuin lääkäri-
kin mutta hänen kuvauksessaan sävy on toinen: 

”Jaa, kyllä se on aika semmonen vanhakantainen kuva, että positiivisessa 
mielessä toki, mutta semmonen aika vanhakantainen. Musta semmosta 
niinku hillittyä sivistyneistön karismaa. Mutta ehkä imago on hieman 
semmonen eriytymätön. Ei sitä voi mieltää ainakaan yhden asian liik-
keeksi, mikä on varmaan ihan myönteistäkin. Mutta jollain tavalla 
niinku taustalla ja maltillinen.”

Valtiotieteilijä käyttää ilmaisua ”vanhakantanen kuva”, jota hän sanoo 
kuitenkin pitävänsä myönteisenä. Myönteisyyden uskottavuutta lisää hänen 
mainintansa ”hillitystä sivistyneistön karismasta”. Eriytymätön imago voi tar-
koittaa sekä järjestöä että sen jäseniä, mutta sana ”liike” paljastaa, että hänen 
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vastauksensa koskee ensisijaisesti AKAVAa järjestönä ei niinkään AKAVAn 
jäseniä. Valtiotieteilijä esittää vastauksessaan myös varovaisia kielteiseksi tul-
kittavia lausumia, joita hän pehmentää myönteisillä lausumillaan. Samoin 
pappi vaimentaa sanomaansa haastattelutilanteisiin usein liittyvällä ”en tiedä 
voiko näin sanoa” -empimisellä ja vähättelemällä tietämystään: 

”Vähällä tietämykselläni ammatillisesti korkeasti koulutettuja ihmisiä. 
Ehkä semmonen, mä en tiedä voiko näin sanoa, mut ehkä tämmönen 
niinku oikeistolainen vivahde. Et kuuluu tiettyyn yhteiskuntaluokkaan, 
porvarillinen ajattelutapa. Ehkä siis tää on tämmönen intuitiivinen.”

Pappi, käyttämällä vastauksessaan ilmausta ’yhteiskuntaluokka’, sijoittaa 
akavalaiset siihen paikkaan, joka koulutetuilla aiemmin yhteiskunnassa lähes 
itsestään selvästi oli. Sijoittaminen vielä varmentuu puheessa porvarillisesta 
ajattelutavasta ja oikeistolaisuudesta. Sana ’intuitiivinen’ osoittaa, että puhe ei 
perustu tietoon vaan kyseessä on hänelle syntynyt mielikuva. Pappi ei kuiten-
kaan kerro vielä tässä vaiheessa, sopiiko mielikuva hänen henkilökohtaiseen 
arvomaailmaansa. 

Lääkärin tavoin myös lastentarhanopettaja turvautuu kielikuvaan vastates-
saan akavalaisia koskevaan kysymykseen: 

”Keski-ikäisiä naisia jakkupuvuissa. Siis mä ajattelen, et AKAVAan kuu-
luu enemmän naisia kuin miehiä.” 

 
Huomio kiinnittyy siihen, miten lastentarhanopettaja ryhtyy heti selittä-

mään käyttämäänsä metaforaa nostaen siitä esiin vain sukupuolen. Näin hän 
pyrkii hajottamaan kielikuvan osiin ja vaikeuttamaan spontaanin vastauksensa 
tulkintaa.4 Kielikuva antaa mahdollisuuden tulkintaan, joka on yhteensopiva 
lääkärin, valtiotieteilijän ja papin kuvausten kanssa. Puhe keski-ikäisistä nai-
sista jakkupuvussa ei viittaa nuoruuteen, rajojen rikkomiseen tai vaikkapa ris-
kinottoon ja muutoshalukkuuteen. Päinvastoin lastentarhanopettajan puhe 
jakkupuvusta johtaa ajatukset jonkinasteiseen virallisuuteen ja konservatiivi-
suuteen sekä tietynlaiseen asemaan työelämässä. Akavalaisilla on työtehtävät, 
joita voi hoitaa jakkupuvussa. Keski-ikäisyys tuo sekin mieleen eräänlaisen 
vakauden ja paikan löytämisen yhteiskunnassa. Sukupuolen esiin ottamista 

4 Haastattelu tehtiin poikkeuksellisen lämpimänä iltana toukokuun lopussa, jolloin niin 
haastateltavan ja haastattelijan pukeutuminen oli sääolosuhteiden mukaista. On muutenkin 
erittäin epätodennäköistä, että kuvaus liittyisi haastattelijaan.
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kielikuvassa saattaa selittää se, että lastentarhanopettaja kuuluu hyvin naisval-
taiseen ammattikuntaan. 

Huomattavaa vastauksissa on, ettei kukaan haastatelluista kuvannut aka-
valaisia esimerkiksi uudistusmielisiksi. Esitetyistä yhteiskunnalliseen asennoi-
tumiseen viittaavista maininnoista kaikki olivat samansuuntaisia. Akavalaiset 
näyttäytyvät haastateltavien silmissä vakiintuneilta ja hyvinvoivilta. Kun jois-
sakin vastauksissa aivan ilmeisesti kuvattiin myös itse järjestöä AKAVAa, on 
syytä seuraavaksi tarkastella järjestöä koskevaan kysymykseen saatuja vastauk-
sia.

6.1.2		 AKAVA	vastavalmistuneen	jäsenen	silmin

Akavalaisia koskevan kysymyksen vastauksissa ei aina tehty eroa akavalaisen ja 
AKAVA-järjestön kanssa. Näin kävi myös silloin, kun haastateltavat vastasivat 
AKAVAa koskevaan kysymykseen. Tällainen sekaannus voi todistaa epätarkan 
kysymyksen kuuntelun lisäksi myös sitä, kuinka järjestö ja sen jäsenet koetaan 
yhdeksi ja samaksi. 

Taulukossa 29 on esitetty yhteenveto vastauksista kysymykseen ”Miten 
kuvaat AKAVAa?”. Haastateltavien mielikuvat AKAVAsta vaihtelivat. Vaikka 
mitään yhteistä piirrettä ei löytynytkään, osasivat kaikki haastateltavat, len-
toemäntää lukuun ottamatta, kuitenkin kuvata järjestöä. Joillakin riitti vas-
taukseksi vain yhden ominaisuuden esiintuominen, joillakin oli enemmän 
kerrottavaa. 

myönteiseksi tulkittavia lausumia 13 esittäjänä 7 haastateltavaa
Kielteiseksi tulkittavia lausumia 7 esittäjänä 6 haastateltavaa
neutraaliksi tulkittavia lausumia 4 esittäjänä 7 haastateltavaa

Eniten tuli myönteiseksi tulkittavia määritteitä kuten ”puolensa pitävä 
akateemisten alojen yhdistäjä”. Vastauksissa määrittelin neutraaleiksi sellaiset 
lausumat kuin ”suuri” tai ”akateemisten koulutettujen järjestö” ja kielteiseksi 
”byrokraattinen”. Lausumien ryhmittelytapaa havainnollistan juristin vasta-
uksen avulla. Hän vertaa AKAVAa muihin keskusjärjestöihin ja toteaa:

”Ihan tällanen vahva keskusjärjestö. Ei ehkä ihan niin hirveen näkyvä, 
kuin sitten taas nää SAK-tyyppiset ja ehkä vähän semmonen niin sano-
tusti neutraalimpi jossain määrin.”
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Hänen vastauksestaan olen tulkinnut myönteiseksi sanan ”vahva”, kieltei-
seksi lausuman ”Ei ehkä ihan niin hirveen näkyvä” ja neutraaliksi ”niin sanotusti 
neutraalimpi jossain määrin”. Ryhmittelyssä olen olettanut, että jäsenet arvos-
tavat ammattijärjestön vahvuutta ja näkyvyyttä. Sitä vastoin haastateltavan 
mainintaa ”niin sanotusti neutraalimpi” en voinut tämän vastauksen perus-
teella arvioida myönteiseksi eikä kielteiseksi ja siksi sijoitinkin sen neutraali-
ryhmään. 

Kielteisiksi tulkittavista lausumista useimmat liittyivät AKAVAn kokoon. 
Ammattijärjestöissä kuitenkin pidetään suurta jäsenmäärää yhtenä tavoittele-
misen arvoisena asiana, sillä sen katsotaan vaikuttavan järjestön painoarvoon 
työmarkkinoilla. Kokoon yhdistetyissä kielteisissä arvioissa AKAVA nähtiin 
muun muassa hajanaisena ja epäiltiin, ettei se aja kaikkien jäsenten etua tasa-
puolisesti. 

Lääkärin vastaus antaa esimerkin näistä AKAVAn kokoon ja sen vaikutuk-
siin liittyvistä epäilyistä:

”AKAVAan kuuluu niin suuri määrä eri alojen edustajia, et se tulee 
vähän semmonen kuva tämmösenä hajanaisena etujärjestönä. Ulottaa 
lonkeroitansa kauheen moneen suuntaan, mut sit se semmonen yhte-
näisyyden tunne voi olla et se on vähän vaikeemmin saavutettavissa 
tämmösessä heterogeenisessä porukassa.”

Hänen mielestään jäsenistön heterogeenisyys johtaa yhtenäisyyden tun-
teen puutteeseen eli vähentää solidaarisuutta. Solidaarisuus tulee esille myös 
valtiotieteilijän vastauksessa, mutta toisin nähtynä:

”AKAVA on asiallinen, ei kovin värikäs, vahvasti asiantunteva ja puolensa 
pitäväkin. Mutta toisaalta solidaarinen. Et ehkä jos ne on mahdollista 
yhdistää niin AKAVAssa on ehkä molempia puolia, parhaimmillaan.”

Pappi pitää AKAVAa suurena ja mahdollisesti jäykkänä järjestönä, jolla ei 
kenties ole kontakteja kaikille yhteiskunnan aloille. Siitä huolimatta AKAVA 
on hänen mielestään tärkeä työelämän toimija. Myös lastentarhanopettajan 
vastauksessa tulee esille haittapuolia:

”Mä kuvaisin sitä suureksi. Suuremmaksi kuin ymmärrän. Mä en esi-
merkiksi tiedä, ketä kaikkia siihen kuuluu. Että se on niinkun, koska 
suureen tämmöseen isoon yritykseen liittyy myös sana byrokraattinen 
niin voisin panna sellasenkin sanan siihen, et tota. Sinänsä AKAVAsta 
en tiedä paljon mitään, et tiedän vaan OAJ:sta ja Lastentarhanopettaja-
liitosta.”
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Suuruuden korostaminen niin, ettei haastateltava tiedä ketä AKAVAan 
kuuluu vahvistaa epäilyä sellaisen yhteenkuuluvuuden ja solidaarisuuden 
puutteesta, joka ulottuisi omaa ammattikuntaa tai järjestöä pidemmälle. Las-
tentarhanopettaja liittää suuruuteen byrokraattisuuden, mutta myöntää käsi-
tyksensä perustuvan mielikuvaan. Hän ei tiedä AKAVAsta ”paljo mitään”. 

Metsänhoitaja esittää toisenlaisen kielteiseksi tulkitsemani arvion vastates-
saan kysymykseen ”Miten kuvaat AKAVAa?”:

”Vanhoihin kuoseihin jäänyt. Mä en tiedä mistä se oikeestaan tulee.”
 
Hän mainitsee järjestöstä puhuessaan saman mielikuvan kuin jotkut haas-

tateltavat puhuessaan akavalaisista. Mielikuvan syntyyn vaikuttavia seikkoja 
hän ei kuitenkaan osaa paikantaa. Yhtenä mahdollisuutena on koti, jossa isälle, 
hänkin metsänhoitaja, tuli ”niitä lehtiä”. 

AKAVAn vuoden 2000 työmarkkinatutkimuksessa oli järjestön mielikuvaa 
koskevia kysymyksiä useita, joihin myös haastateltavat saivat vastata lomak-
keella haastattelun päätteeksi. Haastateltavien puhe- ja lomakevastausten ver-
tailu on taulukossa 30.

 

Taulukko 30. Yhteenveto haastateltavien puhe- ja lomakevastauksista heidän kuvatessaan 
aKavaa ja akavalaisia.

väite Samaa mieltä  eri mieltä  ei osaa
aKava on     sanoa 
 (1–2) 3 (4–5)  6

 lomake puhe lomake lomake puhe lomake

Yhteistyökykyinen 12   1  2   1
Byrokraattinen  6 2  5  4   1
maltillinen 11 1  2  2   1
arkipäivän elämästä vieraantunut    4 11   1
Yksilöiden yhteisö  3   6  5   2
Yhteiskunnallinen vaikuttaja 14 1    2 1  
myötäilijä  4   5  5 3  2
Sitoutumaton  5   5  4   2
etäinen 10   2  4   
asialinjalla kulkeva 15 2     1
vanhoillinen  6 1  3  6   1
Tulevaisuutta ennakoiva 11   4  1   
puoluepoliittisesti leimautunut  4   4  5   3
ajaa eri jäsenryhmiensä etuja tasapuolisesti  7   2  4 1  3
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Kun haastateltavat vastasivat kysymykseen ”Miten kuvaat AKAVAa?” tuli 
esille vain pieni osa AKAVAn tutkimuslomakkeessa esitetyistä vastausvaihto-
ehdoista. Osa niistä, kuten puoluepoliittiset yhteydet ja jäsenryhmien kohtelu, 
tuli esille toisten kysymysten yhteydessä. Haastateltavien puheessa saatettiin 
tuoda esille lomakkeessa esitettyjä vaihtoehtoja, mutta toisin sanoin. Esimer-
kiksi lastentarhanopettajan maininnan siitä, ettei hän edes tiedä ketä kaikkia 
AKAVAan kuuluu, voi tulkita puheeksi keskusjärjestön etäisyydestä. Huomiota 
lomakevastauksissa kiinnittää se, miten selvästi AKAVAn imagoon kuuluva 
viesti yhteiskunnallisena vaikuttajana toimimisesta ja asialinjalla kulkemisesta 
tulee esille. Haastateltavien omissa vastauksissahan sitä tuskin mainitaan. 

Haastateltavieni lomakevastauksia voi verrata myös AKAVAn työmarkki-
natutkimuksen järjestökysymyksiin, joihin vastasi 148 alle vuoden jäsenenä 
ollutta. Taulukkoon 31 kootut vastaukset näyttävät selvästi ongelman, joka 
syntyy verrattaessa näinkin eri suuruisia aineistoja. Niinpä vastauskohtaisiin 
prosenttilukuvertailuihin ei olekaan syytä ryhtyä. Sitä vastoin huomio kannat-
taa kiinnittää sarakkeeseen, joka kertoo ei osaa sanoa -vaihtoehdon valinnei-
den määrän. Sen valinneita on AKAVAn tutkimuksessa joidenkin väitteiden 
osalla lähes puolet ja kautta linjan merkittävästi suurempi osa kuin haastatte-
lun jälkeen lomakkeen täyttäneissä. Eroon saattaa olla syynä se, että haastatte-
lun kuluessa haastateltavat olivat jo joutuneet pohtimaan mielikuvaansa AKA-
VAsta ja lomaketta täyttäessään he vertasivat näitä mielikuviaan lomakkeen 
väitteisiin. Haastateltaville oli muodostunut mielipide.

AKAVAn tutkimuksen ja haastateltavien vastausten ero käy vielä selvem-
mäksi, kun yhdistää vaihtoehtoon 3 ja vaihtoehtoon 6 vastanneiden osuu-
det. Johtopäätöksenä voikin esittää, että suurella osalla vastaliittyneistä on 
varsin hatarat mielikuvat keskusjärjestö AKAVAsta. Ne, jotka ottavat kantaa 
AKAVAsta esitettyihin väitteisiin, suhtautuvat kuitenkin myönteisesti keskus-
järjestöön. Kritiikiksi voi tulkita lähinnä sen haastatteluissa ja AKAVAn tut-
kimuksessa esille tulleen seikan, ettei järjestö ajaisi eri jäsenryhmiensä etuja 
tasapuolisesti. AKAVAn imagoon kuuluu asialinjalla pysyminen, asiallisuus ja 
sen näyttää vastaavan niin AKAVAn tutkimukseen osallistuneiden kuin haas-
tateltavien mielikuvia.

Vastausten vertailu osoittaa selvästi, miten yhden ja saman väitteen koh-
dalla haastateltavien käsitykset voivat olla vastakkaisia. Osasyynä voi olla vähän 
aikaa kestänyt jäsenyys, jolloin kuvaaminen ei voi perustua omaan kokemuk-
seen vaan ennen kaikkea mielikuviin. 
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Taulukko 31. aKavaa koskevia mielikuvia alle vuoden aKavan jäsenenä olleiden ja 
haastateltavieni lomakevastausten mukaan.5 

väite Samaa mieltä   eri mieltä  ei osaa sanoa
aKava on (1–2)  3  (4–5)  6
      
 at % ja  Ht	 at % ja  Ht at % ja  Ht at % ja  Ht
 lukum. lukum. lukum. lukum. lukum. lukum. lukum. lukum.

 %   %   %   %

Yhteistyökykyinen 38 56 12	 13 19 1 7 10	 2	 43 63 	1
Byrokraattinen 18 27 6 22 33	 5 13 1	9	 4 47 69 1
maltillinen 37  56	 11 21  31	 2  7  10	 2	 34  50 	1
arkipäivänelämästä 
vieraantunut 14  21	 -	 18  27	 4 30  44	 11 38  56 	1
Yksilöiden yhteisö 21  31	 3 17  26	 6 16  23	 5	 46  68 2
Yhteiskunnallinen vaikuttaja 46  68	 14 16  23	 -	 11  16	 2 27  40	 -
myötäilijä 18  27	 4 16  23	 5 27  40	 5 40  59 2
Sitoutumaton 14  21  5 18  27	 5 6  9	 4 43  63 2
etäinen 40  59	 10 19  28	 2 16  23	 4 26  38 -
asialinjalla kulkeva 53  78	 15 14  21	 -	  3  4 -	 31  46 	1
vanhoillinen 24  35	 6 17  25 3 21  31	 6 38  56 1
Tulevaisuutta ennakoiva 25  37	 11 22  33	 4 13  19	 	1 40  59 -
puoluepoliittisesti leimautunut  6  9	 4 18  27	 4 30  44	 5 46  68	 3
ajaa eri jäsenryhmiensä etuja 
tasapuolisesti 12  18  7 14  21	 2 32  47	 4 43  63  3

aKavan tutkimus at, n = 148, 
haastateltavat ht, n= 16 	  	  	  

Edellä esitettyjä AKAVAn tutkimuksen tuloksia voi tarkastella rinnan 
STTK:laisen Tehyn vuoden 2004 järjestötutkimuksen kanssa ottamalla siitä 
vertailuryhmäksi tutkimuksessa mukana olleet 158 alle 30-vuotiasta jäsentä, 
joista nuorimmat ovat valmistuneet ammattikorkeakoulusta. Silmiin pistävin 
ero AKAVAn ja Tehyn vastausten välillä on ”Ei osaa sanoa” -vastausvaihtoeh-
don valinneiden määrässä. Siinä missä akavalaisilla luvut olivat 27–47 %: in 
tehyläisillä vastaavat luvut olivat 4–34 %.6 Selityksenä saattaa olla se, että 

5 AKAVAn työmarkkinatutkimus 2000, julkaisemattomat tiedot
6 Tehyn järjestötutkimus 2004, julkaisemattomat tiedot
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akavalaiset vastasivat keskusjärjestöä koskeviin väitteisiin ja tehyläiset omaa 
liittoaan koskeviin. Keskusjärjestöä ei tunneta senkään vertaa kuin omaa liit-
toa. Kummassakin ryhmässä väitteet ”byrokraattinen” ja ”(puolue)poliittisesti 
leimautunut” olivat niitä, joihin vastattiin eniten ”ei osaa sanoa”. 

AKAVAn imagon siirtymistä halutunlaiseksi mielikuvaksi tarkistettiin 
AKAVAn tutkimuksessa vielä kolmella kysymyksellä. Aivan kuten mielikuvia 
koskevien vastausten kohdalla niin myös imagoa koskevissa vastauksissa haas-
tateltavilla oli varmemmat mielipiteet kuin työmarkkinatutkimukseen osallis-
tuneilla, mikä näkyy ei osaa sanoa -vastausten puuttumisena. Myös AKAVAn 
tutkimukseen vastanneilla oli varmemmat käsitykset imagosta, mikä näkyy ei 
osaa sanoa -vaihtoehdon valinneiden pienempänä prosenttiosuutena.

Taulukko 32.  aKavan imago ja sen hyväksyminen vuoden ja sitä vähemmän aikaa vuoden 
aKavan jäsenenä olleiden ja haastateltavieni lomakevastausten mukaan.7

väite Samaa mieltä  eri mieltä ei osaa sanoa
aKava (1–2)  3  (4–5) 6

 at % ja Ht	 at % ja Ht	 at % ja Ht	 at % ja Ht
	 lukum.	 lukum.	 lukum.	 lukum.		 lukum.	 lukum.		 lukum.	 lukum.	

 %   %   %   %

ajaa minulle tärkeitä asioita 44 65	 13 19 29 2 10 15  1 26 39 -
on uskottava ja luotettava 
koulutettujen etujen ajaja 46 68	 12 22 32	 3 11 16	 	1 22 32  -
yhdistää koulutettuja 35 51	  14  26  39	 2  18 27	 - 20 30 -

aKavan tutkimus at, n = 148, 
haastateltavat ht, n= 16      

Vaikka työmarkkinatutkimusaineiston ja haastateltavien lomakevastausten 
luotettava vertailu on mahdotonta, niin näyttää siltä, että haastateltavat olisi-
vat lomakevastausten tässä osiossa myönteisempiä AKAVAlle kuin työmark-
kinatutkimukseen postikyselynä vastanneet. Koska haastateltavat täyttivät 
lomakkeen haastattelun päätyttyä voi vastausten sävyyn vaikuttaa sitä edeltä-
nyt haastattelu ja siihen kuulunut pohdiskelu. Johtopäätöksenä on myös, että 
tietojenkeruutapa voi vaikuttaa tuloksiin.

7 AKAVAn työmarkkinatutkimus 2000, julkaisemattomat tiedot. Vastaajat 
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6.1.3		 Mielikuvasta	identifikaatioon

Haastateltavat olivat kuvanneet akavalaisia ja AKAVAa ja näin tuoneet esille 
mielikuvansa mahdollisen identifikaation kohteesta. Kysymyksellä ”Tunnetko 
itse olevasi akavalainen?” halusin selvittää heidän identifikaatiotaan kuvaa-
maansa joukkoon.

Taulukko 33. haastateltavien vastaukset kysymykseen ”Tunnetko itse olevasi akavalainen?”

haastateltava Tunnen en tunne vielä en tunne8 ei osaa sanoa

Lääkäri  1  
pappi   1 
juristi 1   
metsänhoitaja 1   
Kemisti    1
psykologi 1   
valtiotieteilijä 1   
elintarviketieteen maisteri  1  
Farmaseutti   1 
ekonomi 1   
Lastentarhan-
opettaja 1   
insinööri 1   
Sosionomi  1  
upseeri   1 
Kääntäjä  1  
Lentoemäntä   1 

Yhteensä 7 4 4 1

Haastatelluista seitsemän kertoi tuntevansa itsensä akavalaiseksi. Muu-
tamat heistä esittivät myös perusteluja. Ekonomilla identifikaatio perustui 
koulutukseen aivan kuten metsänhoitajallakin. Viimemainitulla akavalaiseksi 

8 Ryhmässä ”en tunne” ovat myös ne, jotka ilmoittivat identifikaation oman koulutusalansa 
liittoon.
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tuntemista vahvisti lisäksi ajatusmaailma, jonka mainitsi myös valtiotieteilijä. 
Valtiotieteilijä puhuu siitä seuraavasti:

”Mä olen varmasti akavalainen. Miellän itseni kuuluvaksi siihen, niihin 
arvoihin mitä ehkä useimmat akavalaiset jakavat ja toisaalta mä koen 
olevani vahvasti valtiotieteilijä. Se on mun luonteessani.” 

Valtiotieteilijällä identifikaatio perustuu arvoihin, joita hän uskoo akava-
laisilla olevan. Hän ei mainitse, mitä nämä arvot ovat, mutta aiempi puhe 
sivistyneistöstä antaa viitteitä niistä. Sen lisäksi hän kokee olevansa nimen-
omaan valtiotieteilijä. Hän erottaa puheessaan AKAVAn arvomaailman ja 
koulutuksen antaman identiteetin, jotka molemmat ovat hänellä vahvoja. Kun 
hän sijoittaa koulutuksen antaman identiteetin – valtiotieteilijänä olemisen 
– luonteeseensa, sen voi katsoa tarkoittavan koulutuksen vahvistamaa tapaa 
tarkastella maailmaa, olevan osa habitusta. Tämä tapa ei ole ristiriidassa niiden 
arvojen kanssa, jotka hän otaksuu useimmilla akavalaisilla oleva. Valtiotieteili-
jähän on kautta koko haastattelun puhunut AKAVAsta myönteisesti ja esittä-
nyt mahdollisen kritiikkinsäkin ymmärtävään sävyyn.

 
Haastateltavista neljä sanoi, ettei ainakaan vielä tunne olevansa akavalai-

nen. Lääkärin vastaus selvittää asiaa.

”En voi sanoa tuntevani ainakaan vielä tässä vaiheessa. Saa nähdä, kun 
ehtii tähän työelämään vähän paremmin integroitua ja tulee tämä ammat-
tiyhdistyskuvio paremmin selväksi. Mutta tällä hetkellä ei tunnu.”

Puheen mukaan työelämä ja omat kokemukset ammattiyhdistyksen toi-
minnasta vaikuttavat identifikaatioon. Upseerin vastaus täydentää: 

”En mä mielestäni sillai oo leimautunu mitenkään akavalaiseksi ku ei 
mulla pitkällistä kosketusta oo siihen AKAVAan eikä oo joutunu miten-
kään hirveesti asioimaan liiton asioissa.”

Näin identifikaatiota tukee yhteydenpito, ”kosketus” järjestön ja jäsenen 
välillä. Insinööri sanookin sen suoraan omassa vastauksessaan, kun hän toteaa 
haastattelupyynnön lisänneen akavalaiseksi tuntemistaan. 

Farmaseutti on se haastateltava, joka jyrkimmin vastasi kieltävästi kysy-
mykseen ”Tunnetko itse olevasi akavalainen: 
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”En, en tunne vaikka mulle on itsestään selvää, että mä koulutan itseni. Mä 
tykkään opiskella ja mä oon ollu hyvä koulussa. Mä en tunne itseäni aka-
valaiseksi. Ehkä tässä sitten ajan myötä vähän pehmenee. Ehkä nuorena sitä 
on jotenkin niin jyrkät käsitykset. Kun on lukenut Farmasialiiton lehtiä, et ei 
kaikki akavalaiset oo niitä, joilla on hyvin.”

Hänkin on niitä, joille koulutus on akavalaisia yhdistävä tekijä. Tätä yhdis-
tävää tekijää voimakkaammaksi hän kuitenkin kokee seikat, jotka erottavat 
hänet akavalaisista. Niistä hän kertoo kuvatessaan akavalaisia:

”Mulla on aikasemmin ollut mielikuva, että se on vähän semmosta 
parempaa sakkia olevien järjestö. Ne on koulutettuja ja ne ajaa hir-
veesti omia etujaan, vaikka niillä on kuitenkin paremmin kuin monella 
muulla. Että aikasemmin on ollut. Nyt on niinku vähän pehmentynyt, 
kun on iteki jäsen. Oon jotenki liittäny AKAVAn ja Kokoomuksen 
yhteen. Minä en sitä ajatusmaailmaa henkilökohtaisesti koe omakseni.”

Farmaseutti puhuu ensin hänellä olleesta mielikuvasta, jossa akavalaiset 
näyttäytyvät itsekkäinä omaa etuaan ajavana joukkona. Tämä etujen ajami-
nen on hänen mielestä perusteetonta, sillä heillä asiat ovat ”paremmin kuin 
monella muulla”. Hän liittää AKAVAn ja Kokoomuksen yhteen, jolloin yhtei-
seksi ominaisuudeksi voi päätellä parempiosaisten omien etujen ajamisen. 
Farmaseutti myöntää käsityksensä vähän muuttuneen, kun hänelle on selvin-
nyt, ettei kaikilla akavalaisilla suinkaan ole ”paremmin kuin monella muulla”. 
Hänelle suurimpana erottavana tekijänä on se ajatusmaailma, jonka hän uskoo 
akavalaisilla olevan. Vetoamalla nuoruuden jyrkkyyteen hän antaa kuitenkin 
itselleen mahdollisuuden muuttaa mielikuvaansa. Näin hän ottaa huomioon 
tiedon ja kokemuksen vaikutuksen identifikaatioon ja kenties arvoihinkin. 

Myös kemisti on joutunut havaitsemaan mielikuvien ja todellisuuden ris-
tiriidan. Hän oli ennen liittymistään koulutusalansa järjestöön ja sitä kautta 
AKAVAan pitänyt AKAVAa humanistijärjestönä. Nyt vastatessaan kysymyk-
seen ” Tunnetko itse olevasi akavalainen?” toteaa:

”No en mä tiedä. Aikasemmin se oli jotenkin semmonen, tai mä aina 
ajattelin tai tuli ensimmäiseks mieleen semmonen opettajat tai sen tyyp-
piset. En tiedä tai en tiedä miks.”

Opettajat, AKAVAn suurimpana jäsenryhmänä leimaavat kemistin mie-
lessä koko järjestön, mikä haittaa hänen identifioitumistaan akavalaiseksi. 
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Joukkoon samastumista siis estää tai toisaalta helpottaa siitä muodostunut 
mielikuva. Jäseneksi liityttyään niin kemisti, kuten farmaseuttikin, on jou-
tunut tarkistamaan mielikuvaansa akavalaisista. Mielikuvan muuttaminen tai 
uudistaminen ei kuitenkaan tapahdu vaivatta. 

Haastateltavien vastauksista voi päätellä, että ryhmään identifioitumiseen 
vaikuttaa jäsenen ajatusmaailman tai arvojen yhteensopivuus niiden arvojen 
kanssa, joita jäsen olettaa kyseisellä ryhmällä olevan. Se on yksi tulkintake-
hysten yhteensovittamisen teorian johtoajatuksista. Lisäksi identifioitumista 
tukee ryhmän yhteydenpito jäseniin sekä jäsenkunnasta saatava tieto, joka 
estää virheellisten mielikuvien muodostumista. Jokivuoren mukaan yksilön 
kokemus jäsenistön yhteneväisyydestä ennustaa ammattijärjestösitoutumista. 
Hän toteaa myös, että tärkeä ammattijärjestösitoutumiseen liittyvä tekijä on 
tyytyväisyys omaan järjestöön etujen ajajana.9 

6.1.4		 Muutakin	kuin	koulutusta	

Osa haastateltavista oli muotoillut vastauksensa niin, ettei niissä tehty tarkkaa 
eroa akavalaisten ja AKAVAn välillä. Kysymykseen ”Miten poikkeat ja missä 
suhteessa olet akavalainen?” saadut vastaukset auttoivat täsmentämään iden-
tifioitumista. 

Kysymyksen muotoilulla halusin antaa haastateltaville mahdollisuuden 
kertoa seikkoja, joiden perusteella identifikaatio tapahtuu. Vastaukset toivat 
esiin sen, miten yksi ja sama haastateltava voi joltain osin tuntea itsensä saman-
kaltaiseksi ja joltain osin erilaiseksi muihin akavalaisiin verrattuna. Näyttää 
siltä, että näiden samankaltaisuus–erilaisuus-vertailujensa perusteella hän sit-
ten ratkaisee mahdollisen identifioitmisensa akavalaiseksi. 

Koulutuksella ja sen tuomalla ajattelutavalla voi olla merkitystä tässä iden-
tifikaatiossa. Akavalaiseksi tuntemista näyttäisi taas vähentävän haastateltavan 
ikä, oma erityisala ja palkkataso. Lääkärin vastaus selventää asiaa:

”En mä tunne. Ehkä sit nuoruuden osalta, et kuva akavalaisista on vähä 
semmonen keski-iässä oleva virkamiesmäinen. Semmosta enemmän. Se 
on ehkä sitä, kun ei niin akavalaiseks itseään tunne. En välttämättä koe 
mitenkään eroavani, mutta en myöskään koe semmosta yhteenkuulu-
vuuden tunnetta, kun ei semmosissa piireissä oo tullu liikuttua. Et mä 
en, jos mun pitäis itseäni määritellä, niin en määrittelis akavalaiseks, 
vaikka se saattaisi tähän kuvaan sopia.”

9 Jokivuori 2002, 103–104
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Taulukko 34. haastateltavien vastaukset kysymykseen ”miten poikkeat ja missä suhteessa olet 
akavalainen?”

haastateltava identifikaatio miten tuntee akavalaiseksi miten poikkea akavalaisesta
 akavalaiseksi

juristi tuntee ei tunne poikkeavansa, 
  tavallinen akavalainen 

psykologi tuntee koulutus ja pätevyys		 pienen ammattiryhmän jäsen, 
  asiantuntijatehtäviin edustaa humanistisia ja 
   pehmeitä arvoja, palkka	
	 	 	 keskimääräistä	huonompi

metsänhoitaja tuntee ei tunne poikkeavansa 

valtiotieteilijä tuntee määrätty sivistys, kuuluu  edunvalvonta-asiat ei niin
  ajatuksellisesti koherenttiin  tärkeitä
  ryhmään

ekonomi tuntee koulutus	

Lastentarhanopettaja tuntee ei ole järjestöaktivisti matalapalkkainen	nainen

insinööri tuntee perusakavalainen 

Lääkäri ei vielä ei poikkea erityisesti ei tunne nuoruuden osalta, 
   sillä kuva akavalaisista keski-
   iässä oleva virkamiesmäinen

elintarviketieteen 
maisteri ei vielä ylpeä koulutuksestaan 

Sosionomi ei vielä  nuorempi kuin keskiverto-
   akavalainen
 
Kääntäjä ei vielä  ei ole osallistunut toimintaan

pappi ei tunne ei poikkea ideologisesti,  ulkopuolisuuden tunne oman
  koulutuksen kautta erityisalan takia

Farmaseutti ei tunne koulutus 

upseeri ei tunne koulutus 

Lentoemäntä ei tunne  eritason	koulutus

Kemisti ei osaa sanoa ei tunne poikkeavansa 
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Lääkäri tuo esille tärkeän identifikaatioon vaikuttavan seikan: iän. Nuo-
relle, vastikään opiskelijamaailman jättäneelle näyttäytyy ammattijärjestö 
työntekijöineen ja luottamushenkilöineen keski-ikäisenä. Järjestö on asian-
tuntijaorganisaatio, jonka työntekijöistä suurella osalla on akateeminen lop-
pututkinto ja sen lisäksi vuosien työkokemusta. Johtotehtävissä olevat, joihin 
järjestö mediassa samaistuu, ovat hekin kulkeneet pitkän järjestötaipaleen. 
Kun vielä AKAVAn jäsentenkin keski-ikä on 43 vuotta, on luonnollista, että 
akavalaiset ovat vastavalmistuneen silmissä vähintään keski-ikäisiä ja identifi-
oitumista vaikeuttava ikäero vastaa todellisuutta. 

Lääkärin puhe virkamiesmäisyydestä liittyy toiseen identifikaatiota helpot-
tavaan tai vaikeuttavaan asiaan: mielikuvaan. Se on hänen kohdallaan iden-
tifikaatiota haittaava. Hän toteaakin, ettei koe yhteenkuuluvuuden tunnetta 
ja perustelee sitä sillä, ettei hän liiku ”semmosissa piireissä”. Tällä puheella, 
käyttämällä sanaa ”piirit” hän sijoittaa akavalaiset omaksi joukokseen. Sen voi 
tulkita viittaavan sukupolvien väliseen eroon, mutta liittää myös aiempaan 
puheeseen ”virkamiehen herraskaisuudesta”. Silloin löytyy yhteyksiä aatemaa-
ilmaan, jossa kansalaiset jaetaan eri luokkiin. 

Valtiotieteilijä vastasi taas ”Miten poikkeat ja missä suhteessa olet akavalai-
nen?” kysymykseen:

”Jaa, ehkä minulle ei semmoset edunvalvonta-asiat pyöri tässä ensim-
mäisenä. Mä en tarkota, että ne on väärin tai ei-tärkeitä, mutta mä koen 
tärkeempänä niinku yhdistävänä tekijänä määrätty sivistys. Mulle se 
on tärkeämpää. Ja edunvalvonta ja raha-asiat ei niinkään ole sydäntäni 
lähellä. Et sillä tavalla mä koen enemmänkin ajatuksellisesti koherenttiin 
ryhmään kuin ryhmään, joka ajaa vahvasti omia etujaan. Ehkä näin.”

Valtiotieteilijä nostaa vastauksessaan akavalaisia yhdistäväksi tekijäksi sivis-
tyksen, mikä palauttaa mieleen AKAVAn jäsenjärjestöjen alkuhistorian. AKA-
VAn kehittymistä edunvalvontajärjestöksi hän ei kuitenkaan pidä vääränä. Se 
ei vain hänelle ole tärkeää. Kuuluminen ”ajatuksellisesti koherenttiin ryhmään” 
tai hänen aiemmin käyttämänsä ilmaus ”arvot” tekevät hänet akavalaiseksi. 

Lääkärin ja valtiotieteilijän vastausten vertailussa käy selvästi ilmi, miten 
sama imago saattaa herättää erilaisia mielikuvia, miten sama asia voidaan tul-
kita myönteiseksi tai kielteiseksi. Lääkärille akavalaiset ovat konservatiivisia ja 
virkamiehen herraskaisia. Valtiotieteilijän mielestä heillä on hillittyä sivisty-
neistön karismaa. Hän tuntee olevansa varmasti akavalainen, jolloin yhdistä-
vänä tekijänä ovat ennen kaikkea arvot. Lääkäri sitä vastoin, ei ainakaan vielä, 
koe olevansa akavalainen. Hän ei tosin tunne eroavansa muista akavalaisista, 
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muttei hän tunne yhteenkuuluvuuttakaan. Identifikaatiota haittaa ilmeisen 
selvästi mielikuva akavalaisista keski-ikäisen virkamiesmäisinä. AKAVAn jäse-
nistä toimii kaksi kolmannesta julkisella sektorilla, heistä tosin vain osa vir-
kamiehinä. Lääkärin mielikuva akavalaisista perustuu siis tosiasioihin, mutta 
selitystä kaipaavat näihin tosiasioihin liitetyt mielikuvat. 

Lääkärin ja valtiotieteilijän mielikuvien sävyissä oleva ero voi selittyä hei-
dän työkokemuksellaan. Valtiotieteilijä työskentelee valtion virastossa. Hänelle 
lääkärin kuvaama virkamiesmäisyys saattaa olla sellainen itsestäänselvyys, jota 
ei edes huomaa ja konservatiivisuuskin perusteltua virkamiehen varovaisuutta. 
Lääkäri on taas työskennellyt terveyskeskuksessa. Siitä hän kertoi haastatteli-
jalle muun muassa toteamalla ”Mielelläni näkisin, että se lääkärin työ palaisi 
siihen muottiin, mitä se on ollut parikymmentä vuotta sitten. Kun nyt on 
menty mielestäni siihen suuntaan, että lääkäri määrää sosiaalietuuksia. Että 
kaikkeen pitää saada lääkärintodistus. Todistusasiat voisi jättää pois ja keskit-
tyä enemmän siihen hoitotyöhön”. Hän ei pitänyt tästä todistusten antami-
sesta, jota hän joutui tekemään viranomaisten vaatimuksesta. Se leimaa hänen 
suhtautumisensa varsinkin, kun hän opiskelualaa valitessaan halusi työhön, 
johon ei liity ”paperin pyörittämistä”.

Ei lääkäri eikä valtiotieteilijäkään kyseenalaistanut itselleen akavalaisista 
muodostunutta mielikuvaa. Jotkut haastateltavista kuitenkin kertoivat ima-
gosta muodostuneen mielikuvan ja todellisuuden välisestä ristiriidasta. Sen he 
olivat havainneet ennen kaikkea palkoissa. Jo farmaseutti puhui siitä, mutta 
lastentarhanopettaja menee asiassa syvemmälle. Hän tuntee olevansa akavalai-
nen ja sanoo siitä huolimatta poikkeavansa toisista, niistä AKAVAn imagosta 
rakentuneen mielikuvan akavalaisista. Hän kuvaa itseään ”Mä oon varmaan 
sitä tasapaksua akavalaiskaartia. Matalapalkkainen nainen”. Puhumalla itses-
tään matalapalkkaisena naisena ja sijoittautumalla tasapaksuun akavalaiskaar-
tiin lastentarhanopettaja viittaa AKAVAn sisäiseen heterogeenisyyteen. Hänen 
mukaansa järjestön sisällä olisi erottumaton ”tasapaksu” suuri joukko, joka 
olisi jäänyt syrjään. Näin lastentarhanopettaja antaa ymmärtää, että AKAVAn 
jäseniä voi ryhmittää muutenkin kuin koulutusalan mukaan. Ajatuksena on, 
että AKAVAn rivijäsenet, ne tavalliset akavalaiset, ”akavalaiskaarti”, on mata-
lapalkkanaisista ja korkeapalkkaiset ovat joukosta erottuvia. Myös psykologin 
vastauksessa tulee esille mielikuvan ja todellisuuden välinen ero:

”Poikkean sikäli että oon kuitenkin aika pienen ammattiryhmän edus-
taja. Ja edustan kuitenkin tällasia humanistisia ja pehmeitä arvoja, tai 
ainakin pitäisi edustaa. Se ei välttämättä pidä paikkansa, et kaikki psy-
kologit edustaisi. Ja sitten et palkka on keskimääräistä huonompi. Siis 
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myös keskimääräistä et jos kaikkien palkansaajien verrataan. (Haastat-
telija: Missä suhteessa sä olet akavalainen?) No ehkä se on tää koulutus 
kuitenkin, että on pätevyys tutkijan tehtäviin ja asiantuntijatehtäviin.”

Koulutus on psykologillekin akavalaista identiteettiä luova tekijä. Se antaa 
pätevyyttä tietyntasoisiin tehtäviin, mutta näiden tehtävien antama palkka-
taso vaihtelee. Psykologille koulutus ei yksin riitä identifikaatioon vaan siihen 
tarvitaan myös palkkatason samanlaisuutta. Hän tuo puheeseen myös arvot ja 
toteaa, ettei sama koulutus takaa samanlaisia arvoja. Näin hän määrittää aka-
valaisen identifikaation perusteiksi itselleen koulutuksen, sen tuoman tehtävä- 
ja palkkatason sekä samanlaiset arvot. Palkkatasojen väliseen eroon viittaavat 
myös jotkut muut. Elintarviketieteen maisterin sanoin ”osa hyväpalkkaisia, 
osa ei niinkään; esimerkiksi nämä lastentarhanopettajat. Tavallisia ihmisiä var-
maan suurin osa kuitenkin.”. Hänen puheensa antaakin ymmärtää, että AKA-
VAn piirissä hyväpalkkaiset ovat tavallisia ihmisiä ja muut ovat poikkeuksena. 
Palkkaeroista puhuivat vain naispuoliset haastateltavat.

Mielikuva akavalaisista koulutettuina merkitsee haastateltaville identifi-
kaatiota mutta, jos akavalaiset näkyvät julkisuudessa vain tiettyjen ammatti-
ryhmien edustajina, se voi estää identifioitumista. Kemisti kertoi luulleensa, 
että akavalaiset ovat humanisteja ja opettajia. 

Sosionomi kuvaa akavalaisia:

”Se on aika monipuolinen joukko eri alan ihmisiä. Ensimmäiseksi tulee 
mieleen insinöörit ja opettajat. Mutta nyt kun on katsonut sitä listaa 
niin onhan siellä laidasta laitaan. Että jos pitäisi semmoisia karrikoituja 
tyyppejä luoda niin ehkä kiinnostuneet itsensä kouluttamisesta. Ei pel-
kästään akateemisia, muitakin kuin yliopistosta valmistuneita.”

Sosionomin mainitsemat insinöörit ja opettajat ovat AKAVAn kaksi suu-
rinta jäsenryhmää, jotka kuten hänen vastauksestaan voi päätellä jättävät var-
joonsa monet muut akavalaiset alat. Sosionomi, ammattikorkeakoulusta val-
mistuneena pitää tärkeänä mainita erikseen, että akavalaisiin kuuluu muitakin 
kuin akateemisia. Hän muotoileekin akavalaisten tunnusmerkiksi kiinnostuk-
sen kouluttaa itseään eli koulutuksen arvostuksen.

Insinööri kuvaa akavalaisia muista poikkeavalla tavalla: 

”Sivistyneiksi, joo. En tiedä mihkä tää perustuu, mutta tää on vain tun-
nelma. (Haastattelija: ”Tuleeko muita sanoja?”) En tiedä oisko rehellisiä. 
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Kun en tiedä, kun ei oo kokemuksia, voisko sanoo niin. Mutta kyllä mää 
uskon, että täällä vilpittömiä ollaan. Kyllä mä haluan uskoa hyvään”

Vastauksessaan insinööri korostaa, etteivät hänen käsityksensä akavalaisista 
perustu suinkaan kokemukseen vaan ”tunnelmaan”, haluun ”uskoa hyvään”. 
Hän oli haastattelun kuluessa kertonut, ettei hän ole aiemmin kuulunut 
mihinkään ammattijärjestöön. Puheessa esille tulleen rehellisyyden odotuksen 
taustalla voikin tulkita olevan yleensä ammattijärjestötoimintaan kohdistuvaa 
epäluuloa. Se, että tämä rehellisyyden odotus liittyy myös AKAVAan järjes-
tönä, voidaan päätellä insinöörin sanoista ”täällä vilpittömiä ollaan”. Haastat-
telu tehtiin nimittäin AKAVAn toimitiloissa. 

Valtiotieteilijä on toinen haastateltavista, joka akavalaisten yhteydessä 
puhuu sivistyksestä. Hän tuo insinöörin tapaan esille myös rehellisyyden ker-
toessaan elämässä tärkeistä asioista. Rehellisyyteen hän palaa vielä puhuessaan 
työssä tärkeistä asioista ja siitä; millaisena työntekijänä hän haluaa itseään 
pidettävän. Insinöörikin mainitsi työstä puhuessaan rehellisyyden. Kun siis 
tarkastelee heidän vastauksiaan kokonaisuutena huomaa, että insinöörin ja 
valtiotieteilijän rehellisyyttä koskevat maininnat viittaavat samaan heille yhtei-
seen arvoon. He odottavat, että se olisi arvo myös AKAVAssa.

Vastauksista ilmeni, miten haastateltavien mielikuvat poikkeavat toisistaan. 
Kun lastentarhanopettaja sanoo olevansa siltä osin tavallinen akavalainen, ettei 
hän toimi aktiivisesti järjestössä, niin kääntäjä samoin perustein kertoo poik-
keavansa akavalaisista. Tämä on esimerkki siitä, miten samalle ilmaukselle voi-
daan antaa erilaiset merkityssisällöt. Identifioitumista näytti tukevan koulutus. 
Sitä näytti estävän ikä- ja palkkaerot sekä keskusjärjestön leimautuminen joi-
denkin edustamiensa ammattiryhmien mukaan. Vastausten perusteella myös 
arvoilla on merkitystä identifioitumiseen niin, että yhteiseksi oletetut vahvis-
tavat ja poikkeavat heikentävät sitä.

Kysymys ” Mitä tuo mieleesi sana akavalaisuus?” antoi vastaukseksi ”Ei 
mitään” tai sitten jälleen kerran koulutuksen, joka on akavalaisia yhdistävä 
tekijä. Akavalaisuuden katsottiin myös tarkoittavan kuulumista AKAVAan. 
Poikkeuksen muodostivat valtiotieteilijän ja farmaseutin vastaukset. Valtiotie-
teilijä liitti akavalaisuuteen sivistyksen toteamalla:

”Akavalaisuus liittyy sivistykseen ja määrätty semmonen sivistyneisyys- 
asiantuntevuus. Tässä tulee taas mieleen se, et ei kovin värikäs vaan ei 
nyt harmaa, mut ei ainakaan värikäs.”
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Huomattavaa on, että valtiotieteilijä ei koko haastattelun aikana käyttänyt 
sanaa koulutus. Vastauksissaan hän puhui sivistyksestä ja arvoista peittäen näin 
jäsenistön koulutukselliset erot ja niistä mahdollisesti aiheutuvat ongelmat. 
Yhteenkuuluvuutta hän korostaa kiinnittämällä huomion koulutuksen seu-
rauksiin sivistykseen ja asiantuntevuuteen. Yhdistäessään niihin ilmaisun ”ei 
voi sanoa värikkääksi” hän tavallaan myöntää akavalaisuuteen liittyvän myös 
kompromissien tekoa, jolla häivytetään sisäistä kirjoa. 

Farmaseutti vastaa akavalaisuutta koskevaan kysymykseen lyhyesti:

”Herraklubi. Ei oikeestaan mitään akavalaisuus. Mekin osaamme lak-
koilla”. 

Ilmauksen ’herraklubi’ varsinkin nuoren naisfarmaseutin sanomana voi 
nähdä viittauksena valtaa käyttävään suppeaan sisäpiiriin, jonka ulkopuolelle 
suljetaan sukupuolensa ja asemansa takia osa AKAVAn jäsenistä. Tällä menet-
telyllä estetään yhteenkuuluvuudeksi tulkittavan akavalaisuuden synty. Farma-
seutin uhmakas viittaus lakkoiluun antaa ymmärtää, että tällä ulkopuolelle 
jätetyllä joukolla on myös tahtoa toimia. 

Haastateltavilla oli toisistaan poikkeavia mielikuvia akavalaisista ja AKA-
VAsta. Monet heistä esittivät kuvauksensa hieman epäröiden. Huomattavasti 
voimakkaampi epäröinti näkyi AKAVAn työmarkkinatutkimukseen saaduissa 
vastauksissa. Haastateltavien ja AKAVAn työmarkkinatutkimukseen saatu-
jen vastausten vertailusta ei ole syytä tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä. 
Lähinnä tulokset kertovat siitä epävarmuudesta ja mielikuvien hataruudesta, 
mikä vasta jäseneksi liittyneillä ammattijärjestöstä on. Parhaiten mielikuvaksi 
oli siirtynyt AKAVAn imagon ydin: toimiminen koulutettujen edunvalvo-
jana. 

6.1.5		 Mielikuvien	muodostajat

Identifikaation kohteesta muodostuvat mielikuvat vaikuttavat myös itse iden-
tifikaatioprosessiin ja näin työni teeman kannalta tärkeään ammattijärjestön 
jäsenten yhteenkuuluvuuden syntyyn. Siksi esitin haastateltaville kysymyksen 
”Mitkä tekijät ovat vaikuttaneet mielikuvaasi AKAVAsta?”. Samaa asiaa kysyt-
tiin AKAVAn työmarkkinatutkimuksessa valmiiden vastausvaihtoehtojen 
avulla. Haastateltavani täyttivät lomakkeesta myös tämän kohdan. 
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Taulukko 35. haastateltavien vastaukset kysymykseen ”mitkä tekijät ovat vaikuttaneet mielikuvaasi 
aKavasta?”10

vastaaja mielikuvaan vaikuttajat

 media Tuponeu- oma  Työkaverit Koti muu
  vottelut järjestö 

Lääkäri 1. 2. 3.   
pappi 1.    2. 
juristi      
metsänhoitaja 1.  2.   
Kemisti 1. 2.    
psykologi 2. 3.   1. 
valtiotieteilijä  2.    kummisetä
elintarviketieteen maisteri   1.   
Farmaseutti 1. 2.    
ekonomi 1.     
Lastentarhanopettaja   2.  1. ystävät
insinööri      opettajien 
      ammattikunta
Sosionomi   1.   
upseeri   1.   
Kääntäjä   2. 1.  
Lentoemäntä 1.     

Yhteensä 7/8 /4 3/7 /1 2/3 3

Vastausten perusteella tärkein tekijä mielikuvien muodostajana on media, 
erityisesti televisio, ja varsinkin tupo-neuvottelujen uutisointi. Sen mainitsi 
neljä haastateltavaa vielä erikseen. Toinen tärkeä vaikuttaja on oma jäsenjär-
jestö. Huomiota kuitenkin kiinnittää se, että vain seitsemän haastateltavaa 
mainitsee oman järjestönsä tässä yhteydessä. Heistä lääkäri antaa yhden seli-
tyksen:

”Varmaan lähinnä TV-uutiset ja tiedotusvälineet, sanomalehdet ja radio-
ohjelmat. Aika vähän sitä on mistään muualta tullu ja täytyy sanoa, et 
Lääkäriliitto on aika paljon enemmän painottanu Lääkäriliiton kuvaa 

10 Sarakkeessa oleva numero kertoo järjestyksen, millä asia on mainittu.
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ja AKAVA on enemmänkin semmonen iso taustatekijä vaan siellä, joka 
tulee näissä tupo-neuvotteluissa lähinnä tutuksi.”

AKAVAn työmarkkinatutkimuksessa lähes 60 % vastavalmistuneiksi luo-
kiteltavista valitsi vaihtoehdon ”Tiedotusvälineiden välittämä tieto”, 27 % 
”Oman jäsenjärjestön välittämä tieto” ja 42 % vaihtoehdon ”Ei selkeätä mie-
likuvaa AKAVAsta”.11 Tuloksista voi päätellä, että jäsenten omilla ammatti-
järjestöillä on todella suuri merkitys AKAVAsta muodostuvissa mielikuvissa. 
Niillähän on keskusjärjestöä tiiviimmät yhteydet jäseniinsä. Näyttää kuitenkin 
siltä, etteivät ainakaan kaikki käytä mahdollisuuksiaan AKAVAn imagon välit-
tämiseen sen haluamassa muodossa. Tällöin tehtävä jää lähinnä medialle, joka 
lähestyy asiaa omista lähtökohdistaan. 

6.2  identifikaatiota paikantamassa

Kysymyksiin saadut vastaukset olivat antaneet ainoaksi AKAVAn jäseniä yhdis-
täväksi tekijäksi koulutuksen. Ne olivat tuoneet esille myös sen, että haastatel-
tavien mielestä AKAVAa kuvaava ominaisuus oli jäsenistön heterogeenisyys. 
Kysymyksellä ”Tunnetko AKAVAn jäsenenä kuuluvasi johonkin ryhmään 
tai joukkoon?” ja sitä täydentävään kysymykseen ”Minkälaiseen ryhmään tai 
joukkoon tunnet AKAVAn jäsenenä kuuluvasi?” yritin paikantaa jäsenten 
identifikaatiota. Tarkastelussa käsittelin kumpaankin kysymykseen saatuja 
vastauksia yhdessä. 

Vastausten mukaan kolmetoista kuudestatoista haastateltavasta tunsi kuu-
luvansa AKAVAn jäsenenä johonkin ryhmään tai joukkoon. Tämä ryhmä tai 
joukko oli heillä kaikilla oman koulutusalan mukainen yhdistys. Toisin sanoen 
esimerkiksi Agronomiliiton jäsen tunsi kuuluvansa elintarvike-ekonomistei-
hin, joka on yksi Agronomiliiton yhdistyksistä, ja kääntäjä Akavan Erityis-
alojen Keskusliiton jäsenyhdistykseen, Kääntäjien ammattijärjestöön. Identifi-
kaatio tapahtui, silloin kun sitä oli, koulutuksen mukaan. Parissa vastauksessa 
myös kuvattiin tätä omaa ryhmää. 

11  AKAVAn työmarkkinatutkimus 2000, julkaisemattomat tiedot.
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Taulukko 36. haastateltavien vastaukset kysymyksiin ”Tunnetko aKavan jäsenenä kuuluvasi 
johonkin ryhmään tai joukkoon?” ja ”minkälaiseen ryhmään tai joukkoon tunnet 
aKavan jäsenenä kuuluvasi?”

haastateltava oma  minkälaiseen ryhmään tai joukkoon tuntee aKavan ei tunne
 liitto jäsenenä kuuluvansa kuuluvansa
   ryhmään tai 
   joukkoon

Lääkäri 1 pienempään, yhteishengeltään vahvempaan 

pappi 1 pappisliittoon 

juristi   1

metsänhoitaja 1 metsänhoitajiin 

Kemisti 1 muita ylempiin 

psykologi 1 psykologeihin 

valtiotieteilijä 1  sivistynyt ja asiantunteva klusteri, akavalainen 
  valtiotieteilijä 

elintarviketieteen 
maisteri 1 elintarvike-ekonomisteihin 

Farmaseutti   1

ekonomi   1

Lastentarhan- 1 joukkoon, joka voisi saada paljon aikaan,
opettaja   mutta ei kuitenkaan saa.  

insinööri 1 insinööreihin 

Sosionomi 1 sosiaalityöntekijöihin ja diakoneihin, joukkoon, 
  joka voisi pitää enemmän ääntä 

upseeri 1 upseeristoon 

Kääntäjä 1 ei kovin aktiiviseen 

Lentoemäntä 1 omasta ryhmästä positiivinen kuva

Saadut vastaukset osoittivat myös, ettei koulutuksen mukaan tapahtuva 
ammattijärjestön jäseneksi identifioituminen ole aivan itsestään selvää. Insi-
nöörin vastaus kertoo paljon:.

”Kyllä tunnen kuuluvani insinööreihin, vaikka en mä ole ollu heidän 
kanssaan tekemisissä. Mutta pitkälti ehkä sen takia, että mä olen niin 
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vähän aikaa ollu tässä. Keväällä vasta liityin. Mutta kyllä mulla on sella-
nen tuntu, että aika hyvää huolta on pidetty. Semmonen olo on tullu.”

Insinööri ei sano kuuluvansa Insinööriliittoon vaan insinööreihin, mikä 
vahvistaa käsitystä koulutuksen antamasta identifikaatiosta. Liiton jäsen hän 
on ollut vähän aikaa eikä ole sitä kautta tavannut toisia insinöörejä eikä liiton 
toimihenkilöitä. Sen toiminnasta hänellä on kuitenkin hyvä käsitys. Suhde 
liittoon on vasta muotoutumassa.

Tämä koulutukseen ja sen mukaan määräytyvään ammattiin identifioitu-
minen sekä mahdollisesti koulutuksen keston vaikutus, on tullut esille myös 
Kunta-alan ammattiliitto KTV:n tutkimuksessa. Sen mukaan ammattikor-
keakoulussa opiskelevilla on vahvempi ammatti-identiteetti kuin ammatillista 
perustutkintoa tai ammattitutkintoa suorittavilla. Pitemmän koulutuksen saa-
neet tuntevat valmistuvansa asiantuntija-ammatteihin, mikä vuorostaan joh-
taa professionaalisiin järjestöihin liittymiseen.12

Jokivuori sanoo sosiaalisen identiteetin merkitsevän yksilön tietoisuutta 
siitä, että hän kuuluu tiettyyn sosiaaliseen ryhmään ja että tämä ryhmä sisäl-
tää jäsenilleen merkityksellisiä kognitiivis-emotionaalisia ulottuvuuksia. Hän 
myös esittää kysymyksen ”Onko akavalaisuus ymmärrettävä sosiaalisen iden-
titeetin ilmentymäksi?” ja vastaa, että se mahdollisesti voi merkitä jonkinlaista 
samaistumiskohdetta tai perustaa sosiaaliselle identiteetille.13 Haastateltavieni 
antamien vastausten perusteella heille akavalaisuus ei riitä sosiaalisen identi-
teetin perustaksi. Sen sijaan oma koulutusala näyttäisi antavan edellytyksiä 
sellaisen rakentumiselle. 

6.2.1		 Koulutus	yhdistää	ja	erottaa

Kysymyksellä ”Minkälaiseen ryhmään tai joukkoon tunnet AKAVAn jäsenenä 
kuuluvasi?” annoin haastateltaville vielä kerran mahdollisuuden kuvata tar-
kemmin joukkoa, johon he tunsivat kuuluvansa. Tällöin lääkäri kuvasi omaa 
samastumisryhmäänsä sijoittamalla itsensä ”tämmöseen marginaaliryhmään. 
Tämmöseen pienempään alaryhmään, jonka yhteishenki on suurempi ku aka-
valaisten niinku tälleen keskimäärin.” Muista akavalaisista erottavaksi tekijäksi 
tuli ryhmän yhteishenki.

12  Kaunismaa 2002, 67
13  Jokivuori 1997, 24 ja 83



KoLLeKTiivinen idenTiTeeTTi ja idenTiFiKaaTio 203

Kemisti ei tuntenut samastuvansa oman koulutusalansa yhdistykseen, 
vaikka pitikin itseään akavalaisena. Hän kuvaa joukkoa, johon katsoo kuulu-
vansa seuraavasti:

”No tietyllä tavalla siis se on AKAVA siis akateemisten niin jollakin 
tavalla mul on aina välillä ollu pikkasen semmonen olo, että se mikä 
tietysti mulle ei oo positiivista niin ois vähän niinku ylempänä muita 
tutk.. tai tämmösiä. Et kun on akateeminen että sen jotenkin kaiku on 
sitten niin akateeminen. Mutta tota ei sille tietysti voi mitään. Mä oon 
ite akateeminen ihminen, niin se on.”

Kemisti myöntää olevansa akateeminen ja sen seurauksena ”vähän niinku 
ylempänä”. Tämän tunteen hän kuitenkin arvelee olevan vähemmän hyväksyt-
tävää. Esiin tulee tasa-arvoisuuden eetos, joka sijoittaisi kaikki samalle viivalle. 
Lastentarhanopettajan puheessa käy selvästi ilmi, miten ulospäin näkyvä yhte-
näisyys jakautuu sisältäpäin tarkasteltuna pienempiin ryhmiin. Vastauksessaan 
kysymykseen ” Tunnetko AKAVAn jäsenenä kuuluvasi johonkin ryhmään tai 
joukkoon?” hän kertoi kuuluvansa sekä OAJ:hin että Lastentarhanopettajaliit-
toon, joka on yksi OAJ:n jäsenjärjestöistä. Tätä hän perustelee: 

”Etenkin siinä OAJ ja Lastentarhaopettajaliitto, ku mä en koe, et OAJ 
niinku samalla tavalla kohtelee kaikkia opettajia mitä siihen järjestöön 
kuuluu. Että siks toinen jalka on OAJ:ssa ja toinen jalka siinä vanhakan-
tasessa Lastentarhaopettajaliitossa.”

Lastentarhanopettajasta tuntuu, että joitain muita ryhmiä kohdellaan 
paremmin kuin hänen ammattialaansa. Se vähentää yhteenkuuluvuutta niin 
akavalaisiin yleensä kuin oman ammattijärjestön muihin jäsenryhmiin. Tämä 
käsitys vahvistuu hänen kuvatessaan ryhmää, johon hän tuntee kuuluvansa 
”Mä tunnen kuuluvani semmoseen joukkoon, joka vois saada paljon aikaan, 
mutta ei kuitenkaan saa. Et mä koen et ku siel on paljon alajärjestöjä et aje-
taanko niitten kaikkien etuja samalla tavalla.” Epäluulo ja tyytymättömyys 
jäytää yhtenäisyyttä ja heikentää joukkovoimaa, solidaarisuutta. Psykologin 
vastauksesta käykin hyvin ilmi jäsenistön yhtenäisyyden merkitys samastumi-
sessa:

”No ainakin nyt jos aattelee meiän liittoo niin kyllä Psykologiliittoon 
tunnen kuuluvani, että kuitenkin sillee aika vahvasti. Että se työkin on 
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sellaista että siinä joutuu aina pähkäilemään semmosii asioita, mitkä on 
niinku kaikille psykologeille. Mutta se ei jotenkin sit välttämättä aina 
tuu mieleen, et se ois erityisen paljon just AKAVAn juttuja että.”

Hän tuntee kuuluvansa oman koulutusalansa järjestöön. Tunnetta vahvis-
tavat työelämän asiat, jotka ovat yhteisiä muillekin saman koulutusalan ihmi-
sille. Tästä vahvasta omaan ryhmään kuulumisesta seuraa, että AKAVA jää 
ulkopuoliseksi. 

Tarkistin haastateltavien koulutustason perusteella tapahtuvaa identifikaa-
tiota vielä kysymyksillä, jotka koskivat järjestäytymisperusteita. Esitin kysy-
myksen ” Onko sinusta tärkeää, että yhteiskunnan koulutetuin osa kuuluu 
samaan keskusjärjestöön?” Yhteenveto vastauksista on taulukossa 37.

Haastateltavista kymmenen piti tärkeänä, että koulutetut kuuluivat samaan 
keskusjärjestöön. Jotkut heistä perustelivat asiaa sillä, että näin koulutetut saa-
vat äänensä paremmin kuuluviin ja kykenevät ajamaan omaa etuaan. Tällai-
nen ajattelu osoittaa solidaarisuutta. Insinööri esittää asian näin:

”Oikeestaan joo. Se antaa voimaa meille. Jos ne eduskunnassa kyselee, 
montako jäsentä teillä on. Jos meitä on 5000 ei kukaan kuuntele, mutta 
jos meitä on 500 000 niin jo rupee kuunteleen. Et siinä mielessä kyllä 
olis hyvä kuulua.”

Insinöörin vastaus liittyy vahvasti AKAVAn edunvalvontatehtävään ja ajat-
teluun, että koulutetuilla on yhteisiä etuja valvottavanaan.

Järjestäytymistä voi tarkastella myös toisin kuten lääkärin pohdiskelusta 
ilmenee:

”Ei välttämättä, se ei välttämättä oo niin tärkee määrittävä tekijä, että 
ehkä enemmänkin et saman alan ihmiset vois kuulua samaan. Voisin 
kuvitella, niin ku semmosta ei oo, mut voisin kuvitella niin mikä se ver-
tailukohta ois sitte, että tekniset ihmiset kuuluis kaikki samaan ammatti-
liittoon ja terveydenhuoltoalan ihmiset samaan ammattiliittoon niinku 
tutkinnosta riippumatta. Niin ehkä se vois olla jollain tavalla järkevämpi 
käsitellä näit asioita kokonaisuuksina. Kun taas vertaa siihen, et AKAVA 
on tommonen lonkero, joka ei sit välttämättä ole kovin yhtenäinen, 
johon kuuluu kaikki nää akateemiset alat niin se vois olla järkeväkin sit 
toisellakin tavalla.”
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Taulukko 37.  haastateltavien vastaukset kysymykseen ”onko sinusta tärkeää, että yhteiskunnan 
koulutetuin osa kuuluu samaan keskusjärjestöön?”

haastateltava Samaan järjestöön kuuluminen Samaan järjestöön kuuluminen ei välttämättä, 
 tärkeää, koska ei ole tärkeää, koska koska

Lääkäri  parempi, että saman alan 
  ihmiset kuuluvat yhteen 

pappi eri alojen ihmiset voivat hyö-
 dyntää toistensa kokemusta  

juristi samat intressit ja saman-
 henkisyys  

metsänhoitaja yksi keskusjärjestö ajaa 
 koulutettujen asiaa  

Kemisti  ei koulutuksella vaan omalla 
  alalla merkitystä 

psykologi joku ajaa koulutettujen asiaa  

valtiotieteilijä   ei ole itseisarvo

elintarviketieteen  ollaan samanarvoisessa
maisteri  asemassa
   
Farmaseutti edunvalvonta järjestöillä 
 erilaiset edut   

ekonomi yhdistää  

Lastentarhan-   hajanaisena ei
opettaja   välttämättä aja 
   kaikkien etuja

insinööri suuri jäsenmäärä antaa voimaa  

Sosionomi  jokainen liittyy siihen liittoon mikä 
  omista näkökohdista on paras. 

upseeri korkeasti koulutettuja  

Kääntäjä useat järjestöt tekee hajanaiseksi  

Lentoemäntä  ei ole minulle tärkeää 

Yhteensä 10 4 2

Lääkäri hahmottelee järjestäytymistä toimialan mukaan. Ajatus sisältää kri-
tiikin AKAVAn nykyistä edunvalvontaa kohtaan. Hän pitää AKAVAn monia-
laisuutta niin suurena haittana, ettei koulutus tai oikeammin koulutuksen taso 
riitä yhdistäväksi tekijäksi. 
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Myös lastentarhanopettaja, joka jo muissa vastauksissaan oli epäillyt kaik-
kien jäsenryhmien tasapuolista kohtelua, suhtautuu epäillen:

”Et tekeekö se liitosta liian hajanaisen, et on niin monta ammattialaa. Et 
pystyykö järjestö ajamaan kaikkien niiden etuja.” 

Sosionomikaan, joka kuuluu ammattikorkeakoulututkinnon suorittanei-
siin akavalaisiin, ei pidä koulutettujen kuulumista samaan keskusjärjestöön 
tärkeänä. 

”Ei mun mielestä. Jokainen liittyy siihen liittoon, mikä omista näkö-
kohdista on paras eikä niitä mun mielestä pitäis asettaa eri asemaan. Että 
ehkä tässä niinku tai tässä voi taustalla kummitella että noi akateemiset 
ja muut, mutta siitä ollaan niinku jo sanoinkin ollaan pikku hiljaa pää-
semässä pois. Ja musta tuntuuu, että sekin on enemmän semmonen, että 
sitä tiedostamattaan ajattelee niin kuin että kovin moni ihan oikeesti 
ajattelis, että ne joilla ei oo maisterin papereita ei oo mitään.”

Sosionomin vastausta tulee tarkastella koulutustaustaa vasten, mikä tuo 
esille akavalaisten jakautumisen yliopistotutkinnon suorittaneisiin ja ammat-
tikorkeakoulututkinnon suorittaneisiin. Sosionomi epäilee, että taustalla olisi 
koulutuksen perusteella tapahtuva arvojärjestykseen asettaminen. Hän koros-
taa myös yksilön valinnan vapautta ja tuo mukaan yksilöllistymisen. 

Vastaukset osoittavat koulutuksen nousevan jälleen kerran yhdistäväksi 
tekijäksi. Mutta se ei kaikille haastateltaville riitä. Taustalla on epäilyksiä. 
Kysymykseksi nousee, ylittääkö koulutuksen yhdistävä voima jäsenistön hete-
rogeenisyydestä johtuvan yhteenkuuluvuuden puutteen ja epäluulon. Epä-
luulo ilmenee naishaastateltavien puheessa siitä, ettei kaikkien ryhmien asioita 
hoideta yhtä tehokkaasti ja että koulutustasossa olevat erot näkyisivät arvos-
tuksessa. Näitä epäilyksiä esittivät niin yliopisto- kuin ammattikorkeakoulu-
tutkinnon suorittaneet. 

Syventäessäni haastateltavien käsityksiä järjestäytymisen perusteista esitin 
seuraavaksi kysymyksen ”Miten tärkeää sinulle on, että oma ammattijärjestösi 
kuuluu AKAVAan?”. Tämän avulla halusin selventää haastateltavan käsitystä 
omasta ja järjestönsä ”akavalaisuudesta” eli korkeasti koulutetuksi leimautu-
misen merkitystä identifikaatiossa. 
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Taulukko 38. haastateltavien vastaukset kysymykseen ”miten tärkeää sinulle on, että oma 
ammattijärjestösi kuuluu aKavaan?”

haastateltava oman ammattijärjestön kuulu- oman ammattijärjestön kuuluminen ei välttä-
 minen aKavaan tärkeää, koska aKavaan ei ole tärkeää, koska mättä, koska

Lääkäri   x
 
pappi osa suurempaa kokonaisuutta, 
 mahdollisuus vaikuttaa asioihin  

juristi tavallaan tärkeää  

metsänhoitaja kyl se on  

Kemisti  mieluummin alakohtaisesti 

psykologi oltaisiin muuten yksin  

valtiotieteilijä luonnollinen osa aKavaa  

elintarviketieteen 
maisteri totta kai 

Farmaseutti   en ole 
   ajatellut

ekonomi koulutettuja  

Lastentarhan-
opettaja on  

insinööri   en ole 
   ajatellut

Sosionomi aKava tuo statusta  

upseeri aKava isä tai äiti  

Kääntäjä   en ole 
   ajatellut

Lentoemäntä  tuntuu hullulta 

Yhteensä 10 2 4

 

Pappi edustaa vanhimpia akateemisia koulutusaloja ja näkee järjestönsä 
tärkeänä osana AKAVAa. Tähän sisältyy ajatus kyseisen ammattikunnan mer-
kityksestä osana AKAVAn akateemista imagoa. Puhetta voi tulkita myös niin, 
että Pappisliitolla on vaikutusvaltaa AKAVAn sisällä sekä niin, että AKAVA 
on liitolle vaikutuskanava laajemmalti yhteiskunnassa. Pappi oli jo aiemmin 
esittänyt käsityksenään, että yhteiskunnan koulutetuimman osan tulisi kuulua 
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samaan keskusjärjestöön. Hän näkee AKAVAn eräänlaisena foorumina, jossa 
eri alojen koulutetut voivat hyödyntää toistensa kokemuksia.

Myös psykologi pitää tärkeänä oman ammattijärjestönsä kuulumista AKA-
VAan, mutta hänen perustelunsa ovat toiset:

”Kyllä se on ihan tärkeää sekin, koska oltaishan me aika yksin kuiten-
kin. Ja se jotenkin sit tällä tieteenalalla on semmonen historia, et se ei 
oo kovin vanha vielä. Ja ihmisil on kaikkii ihmeellisiä mielikuvia. Ja osa 
ei edes välttämättä tunnusta sitä tieteeksi. Et on ihan niinku semmosii 
harhaluuloja, et pidetään ihan huuhaana. Vaikka kuitenkin tiedettä se 
on ja siihen se perustuu. Et kyl se on silleen tärkeetä, että se sitä kautta 
yhdistää meidät siihen muitten tieteenalojen kanssa.”

Siinä missä pappi katsoi oman koulutusalansa olevan merkittävä AKA-
VAlle, psykologi näkee AKAVAn olevan tärkeä omalle koulutusalalleen. 
AKAVAn akateemisuus heijastuu jäsenyyden myötä myös jäsenjärjestöihin, 
psykologin sanoin ”yhdistää muitten tieteenalojen kanssa”. AKAVAn imago 
koulutettujen edunvalvojana on erityisen tärkeä pienille tai uusille koulutus-
aloille. Niille AKAVAn jäsenyys antaa vaikutuskanavan koulutuspolitiikkaan 
ja vahvistaa koulutuksellista uskottavuutta. Tätä pitävät ilmeisesti myös uudet 
ammattikorkeakoulututkintoalat tärkeänä hakeutuessaan AKAVAn jäsenyy-
teen. Se tuottaa konkreettista hyötyä myös koulutuksen merkitystä korostavan 
edunvalvonnan kautta. 

Valtiotieteilijä, joka kautta linjan on korostanut AKAVAn merkitystä, pitää 
oman jäsenjärjestönsä AKAVAan kuulumista itsestäänselvyytenä:

”Kyllä se epäämättä AKAVAan kuuluu ihan luonnollisena osana, että 
valtiotieteilijät on kuitenkin akateemisia Suomessa ja useimmat asian-
tuntijoina tai johtotehtävissä. Jos AKAVA hajoaisi niin varmaan sitä 
vois pohtia uudelleen, mutta nyt ei voi kuvitella mitään muuta järjestöä 
mihin se vois kuulua tai liittoa.”

Hän tuo vastauksessaan esille akateemisuuden ohella alan koulutuksen 
hankkineiden sijoittumisen työelämään ja todistaa myös näin valtiotieteilijöi-
den oikeutuksen AKAVAan kuulumiselle. 

Kaikille haastateltaville oman järjestön AKAVAan kuuluminen ei kuiten-
kaan ole tärkeää. Lääkäri, joka edustaa arvostettua vahvan yhteenkuuluvuu-
den omaavaa ammattikuntaa, ei pidä jäsenyyttä mitenkään oleellisena, saati 
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välttämättömyytenä. AKAVAn jäsenyys ei tuo mitään lisäarvoa. Kemisti, joka 
oli pitänyt AKAVAa humanistien ja opettajien järjestönä, asetti alakohtaisen 
järjestäytymisen etusijalle. Farmaseutille keskusjärjestöllä ei ole merkitystä, 
hän on liittynyt Farmasialiittoon. Nämä vastaukset kertovat vahvasta omaan 
koulutusalaan sitoutumisesta. Siihen samaan viittaa insinöörin puhe.

”En oo koskaan pohtinu sen kummemmin. Ihan kivahan se on, mutta 
mitä se mua auttaa sinänsä. Et tota niin, emmä osaa sanoa. Ihan hyvä 
kai.”

Hän on insinööri ja tuntee kuuluvansa insinöörien joukkoon, jolloin kes-
kusjärjestöllä ei ole merkitystä. Maininta ” mitä se mua auttaa sinänsä” sisältää 
ajatuksen, että keskusjärjestöllä ja jäsenellä ei ole yhteyttä. Se on nimenomaan 
liitto, joka huolehtii jäsenen asioiden hoidosta. Upseerilla on taas toinen näkö-
kanta: ” Kyllä se on semmonen isä tai äiti, joka poikaa auttaakseen tukee”. 
Hänen kokemuksensa mukaan oma ammattijärjestö ja AKAVA yhdessä huo-
lehtivat asioista. Kysymykseksi nousee, onko todella niin, että jotkut ammat-
tijärjestöt toimivat yhdessä AKAVAn kanssa ja jotkut järjestöt hoitavat kaikki 
asiansa täysin itsenäisesti? Vai onko kenties kysymys jo mielikuvien kohdalla 
esiin tulleesta liittojen tiedotuspolitiikasta niin, että jotkut liitot tietoisesti jät-
tävät mainitsematta AKAVAn korostaen vain omaa panostaan. 

Sosionomi kuuluu koulutuksensa perusteella kahteen akavalaiseen liittoon. 
Hän on vastauksissaan julkituonut epäilyn, ettei ammattikorkeakoulusta val-
mistuneita arvostettaisi yhtä korkealle kuin ”maistereita”. Hänelle järjestöjen 
kuuluminen AKAVAan on: 

”Ihan melko tärkeetä. Koska AKAVA on tämmönen tunnettu järjestö 
niin tuohan se vähän tämmöstä statusta. Jos nää kyseiset järjestöt kuulus 
johonki muuhun liittoon ja AKAVAssa ei olisi mitään vastaavaa niin 
kyllä mä olisin liittyny niihin.”

Hän näkee AKAVAan kuulumisen eräänlaisena statuksen osoituksena, 
mikä viittaa koulutuksen arvostukseen. Hän tuo vastauksessaan myös julki 
tämän statuksen merkityksen itselleen. Jos eri keskusjärjestöissä olisi kilpailevia 
koulutusalojen liittoja niin hän kuuluisi edelleenkin akavalaiseen. Toisaalta jos 
sellainen puuttuisi niin joka tapauksessa hän liittyisi koulutusalojensa mukai-
siin järjestöihin, mikä osoittaa koulutuspohjaista identifikaatiota.
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Vastausten perusteella haastateltavat voisi sijoittaa riviin, jonka toisessa 
päässä ovat tiiviisti AKAVAan ja toisessa päässä omaan ammattijärjestöön 
sitoutuneet haastateltavat. Sitoutumisen syyt kylläkin vaihtelevat samastu-
misesta hyötyyn. Tietämättömäksi jää, mikä osuus itse ammattijärjestöllä on 
sitoutumisessa näkyviin eroihin. Voi kuitenkin olettaa, että jotkut liitot koros-
tavat AKAVAan kuulumista ja sen merkitystä, jotkut toiset jättävät sen taus-
talle keskittyen omaan toimintaansa ja saavutuksiinsa.

Kysyin haastateltavilta vielä ”Onko sinulle tärkeää, että saman koulutuk-
sen omaavat kuuluvat samaan keskusjärjestöön?” Yhteenveto vastauksista on 
taulukossa 39. Suurin osa haastateltavista piti asiaa hyvänä. Insinöörin vasta-
uksessa tulee monia eri perusteluja:

”Mun mielestä kyllä joo. Se ois suositeltavaa voiman takia. Volyymi 
vaikuttaa asiaan. Yhteenkuuluvuus, yhteisen hengen luominen, että me 
ollaan me. Meistä on kiva olla me.” 

Hän puhuu voimasta, joka on tarpeen asioiden ajamisessa ja tähän voi-
maan vaikuttaa jäsenten määrä. Hän tuo esille myös yhteenkuuluvuuden ja 
yhteisen hengen, identifioitumisen ryhmään ja siihen sisältyvän myönteisyy-
den. Perusta syntyy yhteisen koulutuksen aikana ja sitä vahvistaa koulutus-
pohjainen liitto. 

Myös elintarviketieteen maisteri on samoilla linjoilla: 

”Kun on käyty samaa koulua niin on samanlaiset lähtökohdat kaikilla. 
(Haastattelija: samanlaiset lähtökohdat?) Ajattelin päällimmäisenä näitä 
palkkatutkimuksia, palkkausta. Vaikka onhan meilläkin eriarvosuutta 
eri aineiden välillä näissä tutkimuksissa.”

Hän näkee oman ammattijärjestönsä tehtäviin kuuluvaksi jäsenten palkka-
uksen seuraamisen niin, että kukin voi verrata omaa palkkaansa toisiin saman 
koulutuksen omaaviin. Vastauksesta kuultaa pettymys, kun sama ”koulu” ja 
samanlaiset lähtökohdat eivät estä palkkaeroja. Tähän viittaa puhe eriarvoi-
suudesta.

Yhteinen koulutus ei kuitenkaan kaikilla aloilla johda samanlaisiin tehtä-
viin. Tämän seikan toivat muutamat haastateltavista esille. Pappi esittää asian 
näin:

”No voi se olla tärkeää, muta saman koulutuksen omaavat voivat asettua 
niin eri aloille yhteiskunnassa ja niin eri töihin, et he voisivat kuulua 
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myös jonnekin muualle. Et pappeja on niin monessa muussakin esi-
merkiksi. Ja samalla tavalla monien muiden koulutusta saaneita valtio-
tieteiljjöitä tai ketä tahansa, jotka voivat olla antamassa osasensa jossain 
muussa ammattijärjestössä myös.”

Taulukko 39.  haastateltavien vastaukset kysymykseen ”onko sinulle tärkeää, että saman 
koulutuksen omaavat kuuluvat samaan keskusjärjestöön?”

haastateltava Tärkeää, että saman koulutuksen ei tärkeää, että saman ei välttämättä, että
 omaavat samaan keskusjärjes- koulutuksen omaavat saman koulutuksen
 töön samaan keskusjärjestöön omaavat samaan 
   keskusjärjestöön

Lääkäri voidaan ajaa etuja paremmin  

pappi   sama koulutus, mutta 
   työ eri aloilla

juristi ei tule turhaa kilpailua  

metsänhoitaja sama koulutus samoja näke-
 myksiä  

Kemisti hyödyllistä, voimaa enemmän  

psykologi omia erityiskysymyksiä, kolle-
 giaalisuus  

valtiotieteilijä   ei osaa laittaa arvo- 
   järjestykseen

elintarviketieteen  yhteenkuuluvuus
maisteri palkkaedunvalvonnassa  

Farmaseutti   ei välttämättä

ekonomi samanlainen tausta ja ajatus-
 maailma  

Lastentarhan-
opettaja yhteiset edut  

insinööri volyymi, yhteenkuuluvuus  

Sosionomi yhteisten etujen takia  

upseeri ”  

Kääntäjä ”  

Lentoemäntä ”  

Yhteensä 13  3
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Papin puhe sisältää kaksi ajatusta. Yksilön tulee saada tarkastella järjestäy-
tymistään oman etunsa kannalta. Tärkeää on, että hän on järjestäytynyt. Tässä 
ajattelussa koulutus ja sen tuoma yhteenkuuluvuus jää alisteiseksi ammatille.

Valtiotieteilijä tarkastelee asiaa näin:

”Mun mielestä koulutus ei ole huono. Et kuitenkin oletetaan, että valtio-
tieteilijöillä on keskimäärin samanlaisemmat arvot kuin valtiotieteilijällä 
ja jollain henkilöllä x tai n tai a. Mut en pidä myöskään huonona, että 
järjestäydytään ammatillisesti. Että en osaa näitä laittaa arvojärjestyk-
seen.”

Valtiotieteilijän mielestä koulutuksella on vaikutus arvoihin. Tämä tuli 
esille hänen puheessaan AKAVAsta. Nyt hän toteaa, että tietty koulutus-
ala yhtenäistää alaa opiskelleiden arvoja. Tällä hän perustelee koulutuksen 
mukaista järjestäytymistä. Toisaalta hyväksyessään myös ammattipohjaisen 
järjestäytymisen hän myöntää, että järjestäytymisessä otetaan huomioon arvo-
jen lisäksi muitakin seikkoja. Tämän kysymyksen kohdalla myös ekonomi tuo 
esiin koulutuksen antaman ajatusmaailman. Haastateltavista kemisti oli ainoa, 
joka piti alakohtaista järjestäytymistä parhaimpana vaihtoehtona.

Juristi perustelee saman koulutuksen omaavien kuulumista yhteen ja 
samaan liittoon seuraavasti:

”No ettei tuu semmosta turhaa kilpailua tai, et pystytään ajamaan yhtei-
siä etuja. Et varmaankaan muuten, jos on kovin pienessä niin site ei saa 
oikeen mitään aikaseks.”

Samaan liittoon kuuluminen vähentää sisäistä kilpailua ja tuo sen tilalle 
voimaa yhteisten etujen ajamiseen, lisää siis yhteenkuuluvuutta. Lisäksi jäse-
nistön jakaantuminen pienempiin ryhmiin vähentää kunkin ryhmän mahdol-
lisuuksia toimia. 

6.3  Yhteenveto

Haastateltavat kuvasivat akavalaisia koulutettuina. Tältä osin AKAVAn viesti 
koulutettujen edunvalvojana on mennyt perille. Huomattava kuitenkin on, 
että heidän käsityksensä akavalaisten koulutuksen tasosta vaihteli, eikä heillä 
ollut tarkempaa käsitystä AKAVAn jäsenkunnasta. Jotkut samastivat akavalai-
set AKAVAn suurimpiin jäsenryhmiin. Haastateltavien mielikuvissa AKAVA 



KoLLeKTiivinen idenTiTeeTTi ja idenTiFiKaaTio 213

näyttäytyi monimuotoisena ja hajanaisena. Omaa koulutusalaa laajemmalle 
ulottuva yhteenkuuluvuus oli vähäistä. 

Ne haastateltavista, jotka kuvasivat akavalaisia muutenkin kuin koulutet-
tuina liittivät heihin tiettyyn poliittiseen ajatteluun viittaavia määreitä. Puhut-
tiin oikeistolaisuudesta, porvarillisesta ajattelutavasta, konservatiivisuudesta. 
Nämä mielikuvat poikkeavat kuitenkin AKAVAn haluamasta, sillä järjestö 
itse sanoo olevansa puoluepoliittisesti sitoutumaton. Mielikuva akavalaisista ei 
ollut yksinomaan myönteinen. Vaikka akavalaisiin yhdistettiin sellaisia yleensä 
arvostettuja asioita kuin sivistys ja hyvä palkkataso niin puheessa oli myös kiel-
teiseksi tulkittavia seikkoja. Akavalaisia saatettiin kuvata luokkayhteiskuntaan 
vihjaavasti itsekkäiksi ja virkamiehen herraskaisiksi. 

Tulkintani mukaan haastateltavien identifioituminen nimenomaan akava-
laiseksi on heikkoa. Muutamat haastateltavista eivät tunteneet olevansa akava-
laisia ja perusteluna he esittivät sen, ettei identifioitumista ollut ehtinyt tapah-
tua vähän aikaa kestäneen jäsenyyden takia. Kun valmistumisen jälkeinen 
työelämässä oloaikakin oli lyhyt, niin vallalla oli vielä jonkinasteinen opiskeli-
jaidentiteetti. Tämä tuo esille jäsenyysaikaan liittyvien ammattijärjestökontak-
tien ja työelämän kokemusten merkityksen identifioitumiselle. Jotkut haasta-
teltavat viittasivat akavalaisten keski-ikäisyyteen, jolla he saattoivat tarkoittaa 
fyysistä ikää, mutta myös heistä välittyvää mielikuvaa. Joka tapauksessa sekin 
voi vaikeuttaa vastavalmistuneiden identifioitumista.

Useimmat haastateltavat identifioituivat, tutkimusteeman mukaan tarkas-
teltuna, oman koulutusalansa mukaan. Siitä voikin muodostua perusta heidän 
sosiaaliselle identiteetilleen. Koulutusalan mukaisen järjestön kuuluminen 
AKAVAan tekee heistä akavalaisia, kuitenkin vailla varsinaista yhteenkuulu-
vuutta. Jos sellaista ilmenee, niin sen perusta on koulutus tai koulutustaso. 
Tämä koulutusalaan perustuva identifikaatio sijoittaa heidät myös Sulkusen 
kuvaamaan uuteen keskiluokkaan. Koulutusala saattaa erottaa muista akava-
laisista tai estää identifikaatiota. Näin tapahtuu, kun akavalaiset samastetaan 
joihinkin tiettyihin ammatti- tai koulutusaloihin. 

Vastaukset viittaavat siihen, että keskusjärjestöä lujittavaan järjestäytymi-
seen tarvitaan identifikaatiota sekä omaan ammattijärjestöön että keskusjär-
jestöön. Jos identifioituminen rajoittuu vain omaan alaan, kuten koulutus-
pohjaisissa järjestöissä usein tapahtuu, siitä seuraa ryhmäitsekkyyttä. Jos taas 
identifioituminen tapahtuu hyvin väljin perustein, se ei kanna solidaarisuu-
teen. Yhteistä enemmän löytyy erottavia tekijöitä.

Muutamat haastateltavista puhuivat akavalaisten ajatusmaailmasta ja 
arvoista. Toisille ne olivat identifikaatiota vahvistavia. Toiset sanoutuivat niistä 
irti, jolloin AKAVan kuuluminen johtui vain oman yhdistyksen jäsenyydestä. 
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Näissä tapauksissa ”ideologia” voi olla joko identifikaatiota tukeva tai heiken-
tävä tekijä. 

Haastateltaville oli tärkeää, että koulutusta arvostetaan ja AKAVAn jäse-
nyys tuli heille merkitykselliseksi nimenomaan sen takia, että AKAVA mää-
rittelee itsensä korkeasti koulutettujen edunvalvojaksi. Joissakin vastauksissa 
oli viitteitä ammattikorkeakouluista ja yliopistoista valmistuneiden välillä ole-
viin ennakkoluuloihin. Niistä voi päätellä ilmausten ”korkeasti koulutettu” tai 
”pitkälle koulutettu”, jota AKAVA myös käyttää, olevan niin löyhiä, etteivät 
ne riittäisikään yhdistäväksi tekijäksi.

Haastattelut antoivat myös viitteitä toisenlaisesta identifikaatiosta. Sen 
mukaan AKAVAn jäsenistössä oli eroamassa omaksi ryhmäkseen matala-
palkkaiset naiset, jotka kokivat ettei kaikkien jäsenryhmien etuja oltu ajettu 
yhtä hyvin. Tällöin kyseessä olisi kollektiivinen suhteellinen deprivaatio, jossa 
yksilö kokee että hänen ryhmänsä on tavalla tai toisella huonommassa ase-
massa suhteessa muihin ryhmiin. Kollektiiviseen suhteelliseen deprivaatioon 
sisältyy sitoutuminen ryhmään ja näin siitä tulee tärkeä kollektiiviseen toimin-
taan osallistumiseen vaikuttava tekijä.14

Vastavalmistuneet korkeasti koulutetut ammattijärjestön jäsenet näyttävät 
haastattelujeni valossa olevan identifioituneita ensisijaisesti oman koulutus-
alansa mukaan. Keskusjärjestö AKAVAn he tunnistavat koulutettujen edun-
valvojaksi, mutta tietämys siitä, keitä tähän koulutettujen ryhmään kuuluu ja 
millainen heidän koulutustasonsa on, vaihtelee. Seuraavaksi siirryn tarkastele-
maan, mitä haastateltavani odottavat ammattijärjestöjäsenyydeltään.

14  Jokivuori 1997, 25
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7  miKSi jäSeneKSi LiiTYTään

Myöhäismoderniin kuuluva yksilöllistyminen ei ole haastateltavilleni vierasta. 
Sitä osoittivat heidän vastauksensa yksilöllistymistä koskeviin kysymyksiin. 
Heidän yksilöllistymisensä näytti painottuvan utilitaariseen individualismiin, 
joka on yhteydessä rationaalisuuteen. Martti Puohiniemi toteaa, että ikä ja elä-
mänkokemukset näkyvät arvojen kautta. Yksilölliset erot aiheuttavat sen, että 
ikä tai kuuluminen tiettyyn sukupolveen ei yksin määrää ihmisen arvotyyp-
piä. Iän vaikutus näkyy Puohiniemen tutkimusten mukaan siinä, että nuo-
rimmissa sukupolvissa (60-lukulaisten lapset s.1966–1973 ja it-sukupolvi s. 
1974–1976) vähintään puolet lukeutuu arvotyypiltään individualistisiin ryh-
miin, kun taas ennen sotia syntyneissä ja 60-lukulaisissa (s.1945–1953) koros-
tuivat kollektiiviset ja säilyttävät arvotyypit. Yhteiskunnan tasolla vaikuttavat 
arvomuutokset tapahtuvat kuitenkin hitaasti. Puohiniemen tekemien vuosien 
1991–2001 aikaväliä koskevien tutkimusten mukaan potentiaaliset arvomuu-
tosten aiheuttajat: poliittiset, taloudelliset tai teknologiset tekijät eivät kuiten-
kaan tuottaneet arvovallankumousta.1

Identifikaatiota selventäviin kysymyksiin saamissani vastauksissa tulivat 
esille yhteenkuuluvuus sekä sitä vahvistavat tai heikentävät seikat. Yhteenkuu-
luvuus rakentui haastateltavilla ensisijaisesti saman koulutuksen varaan. AKA-
VAn jäseniä yhdistäväksi tekijäksi määräytynyt koulutus ei näyttänyt riittävän 
haastatteluissa varsinaisen yhteenkuuluvuuden perustaksi vaan pikemminkin 
muista palkansaajaryhmistä erottavaksi tekijäksi. Teema liittyy olennaisesti 
ammattijärjestöjen toimintaedellytyksiin joten sitä on syytä tarkastella lähem-
min.

7.1  Solidaarisuuttako?

Solidaarisuutta voi tarkastella sen syntytavasta lähtien kuten Durkheim tekee. 
Mekaanisella solidaarisuudella hän tarkoittaa samanlaiseen ajatteluun ja 
samanlaisiin arvoihin perustuvaa yksilöiden välistä yhteenkuuluvuutta, jota 

1 Puohiniemi 2002, 230 ja 340
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esiintyy alhaisen työnjaon traditionaalisessa yhteiskunnassa. Modernin yhteis-
kunnan orgaaninen solidaarisuus perustuu taas hänen mukaansa työnjaon 
kautta syntyvään keskinäiseen riippuvuuteen. Yksilöt ovat erilaisia, mutta 
tulosten saavuttamiseksi he tarvitsevat toisiaan.2 Työssäni en kuitenkaan lähde 
Durkheimin solidaarisuusmääritelmistä vaan tukeudun ammattijärjestöjen 
omaksumaan käsitykseen. Tällöin solidaarisuus voidaan ymmärtää vaikkapa 
tietyn ryhmän jäsenillä olevaksi intresseihin tai tarkoituksiin perustuvaksi 
yhteenkuuluvuudeksi tai yhteiseen vastuuseen ja intresseihin perustuvaksi 
toveruudeksi. Olennaista on ryhmä, jonka jäsenillä on yhteinen intressi ja 
halu yhdessä kantaa vastuuta tämän intressin toteuttamiseksi. Tällaisena sen 
voi katsoa kuuluvan ammattijärjestötoiminnan ytimeen, kun ammattijärjestöä 
tarkastellaan yhtenä kansalaisyhteiskunnan oma-apuliikkeenä.3 Ammattijär-
jestöjen vaikuttavin painostusmuoto, lakko rakentuu nimenomaan solidaari-
suuden varaan. Yleisessä kielenkäytössä solidaarisuudella on kylläkin lievempi 
merkitys yhteisvastuullisuutena ja myötämielisyytenä. 

Haastattelukysymysteni joukossa oli vain yksi suoraan solidaarisuutta kos-
keva kysymys, jolla halusin selvittää miten haastateltavat ymmärsivät tämän 
ammattijärjestöjen uskottavuuden kannalta oleellisen seikan. Solidaarisuutta 
niin yleiskielen mukaisessa kuin sitä vaativammassa merkityksessä sivuttiin 
myös joissakin muihin kysymyksiin annetuissa vastauksissa.

Kaikki haastateltavat liittivät solidaarisuuteen myönteisen värityksen, 
mutta osa antoi sille oman tulkintansa kuten reiluus, diktatuurin vastakohta 
ja tasa-arvo. Vastauksista voi kuitenkin hahmottaa muutaman päälinjan. Val-
tiotieteilijä liittää vastauksessaan solidaarisuuden aatteeseen, mutta sen lisäksi 
hän tuo esille yhteiskunnan ja yksilön arvot: 

”Solidaarisuus, siitä tulee kieltämättä noin yhteiskunnallisesti ajatellen, 
et se on vanhanaikaista, mut mulle solidaarisuus on tärkeä. Tämä, tämä 
mul on mielestäni aika vahva tämmönen globaali omatunto sekä yhtei-
söllinen omatunto. Et mä koen, että tämänkin yhteiskunnan tulisi olla 
solidaarinen. Ja haluaisin löytää sen, joka saa yhteen sen toisista ihmi-
sistä välittämisen ja kaikesta välittämisen ja mahdollisuuden itse ponnis-
taa korkealle omin avuin. Ja solidaarisuus sillä on myöskin tämmönen 
vahva, tulee mieleen Puola aina tietysti, ja toisaalta solidaarisuutta miel-
letään usein vähän punaiseksi, mutta mä koen, et sen pitäis olla kaikkien 
vahvaomatuntosten ihmisten ja tämmönen väline ja arvo. Sekä että.”

2 Durkheim 1990
3 Ilmonen 1995, 7
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Valtiotieteilijä sanoo olevansa solidaarisuuden kannattaja. Hän liittää sen 
muihin omiin arvoihinsa. Hän haluaa, etteivät solidaarisuus ja yksilöllisyys 
olisi vaihtoehtoja vaan esiintyisivät rintarinnan. Yksilöllä tulee olla mahdolli-
suus menestyä, ”ponnistaa korkealle” omin avuin, mutta toisaalta tukea tar-
vitsevien tulee saada sitä myös globaalisti. Hänen puheeseensa yhteiskunnan 
solidaarisuudesta kuuluu kaksi solidaarisuutta: kollektiivinen, yhteiskunnan 
toteuttama ja yksilöllinen eli yksittäisten ihmisten solidaarisuus toisiaan koh-
taan. Valtiotieteilijä viittaa myös solidaarisuuden ja vasemmistolaisuuden toi-
siinsa liittymiseen, mikä johtaa ajatuksen ammattijärjestökentässä SAK:hon. 
Hän ei torju tätä vaan haluaa laajentaa solidaarisuuden kaikkien ”vahvaoma-
tuntosten” välineeksi ja arvoksi. Valtiotieteilijän mielestä näin ei kuitenkaan 
enää tapahdu. Saman asian tuo esille psykologi sanoessaan: 

”No siitä tulee ehkä ensinnä mieleen sellaset ajat, jollon en ollut vielä 
syntynyt tai olin hyvin pieni. Mut sitten tulee myöskin sellanen, sel-
lanen asia niinku et pitäis, et sitä tavallaan niinku haetaan uudelleen, 
koska se on päässy, meidän yhteiskunnassa päässy, se ei ole enää yleisessä 
diskurssissa. Se on poistunut meidän yleisestä ajattelumaailmasta. Joten-
kin sitä nykyään peräänkuulutetaan.”

Heidän vastauksensa antavat ymmärtää, että aiemmin ilmennyt solidaari-
suus on, jollei kokonaan hävinnyt, niin kuitenkin vähentynyt. Tilalle on tullut 
jotain muuta. Lääkärin käsitys solidaarisuudesta vastaa hyvin yleistä määritel-
mää ja sisältää ajatuksen Bourdieun sosiaalisesta pääomasta, joka konkretisoi-
tuu kollegiaalisuudessa. Lääkäri yhdistää valtiotieteilijän tavoin solidaarisuu-
teen myös aatteellisuutta sanoessaan:

”Yhteisvastuullisuutta ja tämmöstä kaveria pitää auttaa -tyyppistä toi-
mintaa. Mut jossain määrin siihen vaikuttaa toi, tulee tämmönen pieni 
sosialistinen vivahde. Johtuu lähinnä siitä, että sitä on paljon kuullu 
käytettävän Puolan hallintomallin yhteydessä sitä solidaarisuusaatetta.”

Myös sosionomi tavoittaa, epäröinnistään huolimatta, napakassa vastauk-
sessaan yhteisvastuullisuuden ja ammattiyhdistysliikkeen käsityksen solidaari-
suudesta:

”No en itse asiassa tiedä miten se pitäisi tarkasti määritellä se termi, 
mutta ehkä yksi kaikkien puolesta kaikki yhden puolesta.”
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Lastentarhanopettaja antaa käytännön esimerkin solidaarisuudesta kerto-
essaan ammattijärjestöjäsenyydestä aiheutuvista haitoista:

”Mun mielestä ammattijärjestöön kuulumisesta ei voi olla haittaa. 
Ainoo, että tietenki täytyy olla sillon, jos kuuluu liittoon, niin solidaari-
nen. Et esimerkiks kun oli tää, miks päiväks sitä sanottiin ku me oltiin 
päivä lakossa, pistelakoks…Niin tota palkanmenetys tuli. Et siin mieles 
oli haittaa. Mut koin et se kuuluu siihen solidaarisuuteen et sillon ollaan 
kaikki, eikä niin et jotkut meni töihin.”

Lastentarhanopettaja tuo esille sen, että solidaarisuus voi vaatia myös 
uhrauksia. Papille solidaarisuus näyttäytyy vähemmän konkreettisessa muo-
dossa. Se tuo hänen mieleensä:

”Yhteisöllisyyden, toisten huomioon ottamisen, tämmösen ehkä yksi-
tyiseen ja ammatilliseen elämään liittyvän yhteishengen, joka tarkoit-
taa konkretiassa sitä, et kaikilla ihmisillä on oikeus tuoda omat arvonsa 
yksilönä ja työyhteisössä esille ja se tarkottaa myös konkreettisia toimen-
piteitä niinku teoriassa se johtais myös siihen käytännössä.”

Lastentarhanopettajan ja papin puheessa solidaarisuudesta on ero. Pappi 
korostaa yksilöllisyyden kunnioittamista, josta syntyy yhteishenki ja yhteisöl-
lisyys. Tämä yhdistyy ekspressiiviseen individualismiin. Lastentarhanopettaja 
painottaa taas yksilöllisten etujen unohtamista yhteisen hyvän saavuttamiseksi. 
Kun pappi puhuu teoriasta ja käytännöstä, niin sitä voi pitää viittauksena 
hänen tarkoittamansa solidaarisuuden puuttumiseen. Hänen vastauksessaan 
on esillä yhteishengen lisäksi yksilön arvot. Myös insinööri kiinnittää vastauk-
sessaan huomiota teorian ja käytännön väliseen eroon:

”Musta tuntu, että se on vähän niinku pommi. Ihmiset on sitä niin 
kauan kun ihmiset uskoo siihen. Jos pitäs oikeasti valita vaakakupissa 
painaa, onko valmiita kuolemaan sen puolesta, niin musta tuntuu aika 
moni ei olis kuitenkaan. En tiedä. Ehkä hyvä asia kuitenkin jos se toi-
mii.”

Hän ei kerro käsitystään solidaarisuus-sanan merkityksestä. Vastausta voi-
kin tulkita niin, että hän pitää solidaarisuutta idealismina, jonka kestävyyttä 
hän epäilee. Insinöörin tapa puhua solidaarisuuteen uskovista ihmisistä antaa 
ymmärtää, ettei hän itse kuulu tähän joukkoon. 
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Solidaarisuus tuli esille myös ammattijärjestöön liittymistä ja jäsenyydestä 
saatavaa hyötyä koskevissa vastauksissa. Siitä puhuivat kemisti, upseeri ja far-
maseutti. Kemisti kertoo järjestäytymisestään:

”Mulle se oli oikeestaan ihan itsestäänselvyys, että mä liityn liittoon…
Että tota mä kyl siis oon monenlaisessa järjestössä ollu, ollu pienestä 
pitäen ja muutenkin. Ja sit kyllä mä oon aina uskonu siihen ideaan, just 
että isompi joukko pystyy paljon paremmin ajaan etujaan ja just että 
sit et periaattees saa tukea, jos joutuu hankalaan tilanteeseen ja voi sit 
tietysti omalta osaltaan tukea muita siinä mielessä, että on on jäsenenä, 
vaik oiski rivijäsenenä ni on kuitenki jäsenenä”.

Upseeri sanoo: 

”No kyl mä oon aina oon semmosen tietyn, että ei oo kiva olla maksa-
matta maksuja, jos omia asioita ajetaan. Sinänsä, että se ajaminen on 
yhteistä. Kuitenkin se pieni korsi mikä kekoon kannetaan, ett ei se oo 
liian iso. Sitä voi pitää eräänlaisena sijoituksena, että vaikka se ei tuota 
voittoa huomenna niin ajan kanssa. Se luo sitä turvaa.” 

Farmaseutti liittää solidaarisuuden edunvalvontaan omalla tavallaan:

 ”Periaatekysymys, ammattijärjestö neuvottelee kaikki asiat meille val-
miiksi niin kuuluu maksaa. On väärin, että vain toiset maksaa ja itte 
ottaa hyödyn.” 

Kemisti tarkastelee asiaa voimien yhdistämisenä, koska silloin yhteisten 
etujen ajaminen onnistuu paremmin, ja sitä kautta saa itselleen tarvittaessa 
tukea. Oman panoksensa hän rajaa rivijäsenyyteen ja sitä kautta jäsenistön 
lukumäärän kasvattamiseen. Upseeri ja farmaseutti näkevät sitä vastoin jäse-
nyyden eräänlaisena reiluuskysymyksenä. He puhuvat omien asioiden ajami-
sesta ja hyödyn ottamisesta, mutta eivät halua hyötyä toisten kustannuksella. 
He eivät halua olla Mancur Olsonin mainitsemia vapaamatkustajia vaan myös 
osallistua kollektiivisen hyödyn hankkimiskustannuksiin.4 Erityisesti upseerin 
ja farmaseutin taloudellista yhteisvastuuta esiintuovat lausumat näyttäisivät 
olevan ristiriidassa Olsonin puhtaasti taloudellista laskelmointia korostavan 
puheen kanssa. 

4 Olson 1971, 37
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Vastaukset osoittivat haastateltavien liittävän solidaarisuuteen jotain 
myönteistä, vaikka sille annetut merkitykset vaihtelivatkin. Solidaarisuuden 
yhteisvastuullisuudeksi kuvanneet haastateltavat pitivät sitä teoriana, jonka 
toteutuminen myös nykyaikana olisi tärkeää. Kun solidaarisuus liitettiin 
ammattijärjestöjäsenyyteen, näytti sen ensisijainen tehtävä olevan yksilön 
omien etujen varmistaminen. Yhteisöllisyys olisi näin yksilöllistymiselle alis-
teista. Siitä, että solidaarisuus sanalle annettiin kovin erilaisia merkityksiä sekä 
siitä, että vain osa yhdisti sen vastauksissaan ammattijärjestöjäsenyyteen, voi 
päätellä solidaarisuuden jäävän, niin perustava seikka kuin se onkin, jäsen-
suhteen muodostamisessa muiden tärkeämmiksi koettujen seikkojen varjoon. 
Tulkintakehysten yhteensovittamisen teorian sisältyvä ajatus siitä, että hen-
kilökohtaiset tapahtumien ja tilanteiden kokemus ja tulkinta johtaisi sellai-
seen kollektiiviseen toimintaan, johon liittyy myös solidaarisuus ei vastausten 
perusteella näytä soveltuvan haastateltaviin. Havainto sopii yhteen haastatel-
tavien yksilöllistymisen kanssa.

Seuraavaksi ryhdyn selvittämään ammattijärjestöön liittymisen syitä, jol-
loin tarvittaessa palaan solidaarisuuteen ja mahdolliseen yksilöllistymiseen. 

7.2  jäsenyys tuo turvallisuutta

Jäsenyydelle asetettuja odotuksia selvitin liittymisen syitä ja jäsenyydestä odo-
tettua hyötyä ja haittaa koskevilla kysymyksillä. Näin haastateltavat joutuivat 
pohtimaan tarkemmin jäsenyyteen liittyviä odotuksiaan. Kysymyksiä laaties-
sani olin myös pitänyt mahdollisena, että lyhytkin jäsenyysaika voi lisätä jäse-
nen tietoa jäsenyyteen liittyvistä asioista. Ensimmäinen jäsensuhdetta koskeva 
kysymys kuului ”Miksi olet liittynyt ammattijärjestöön?” Yhteenveto vastauk-
sista on taulukossa 40.

Kysymykseen vastaaminen ei tuottanut haastateltaville vaikeuksia. Heistä 
yhdeksän sanoi suoraan liittymisen syyksi työttömyysturvan. Aiemmin työtä 
koskevissa vastauksissaan vain kaksi oli pitänyt tärkeänä työpaikan pysyvyyttä. 
Muut ilmaisivat liittymisensä syyn epämääräisemmin yleisenä turvana, tuen 
saamisena hankalassa tilanteessa tai sijoituksena tulevaisuuden varalle. Työt-
tömyyskassa, turva, turvallisuus tai tuki esiintyivät järjestäytymisen syytä kos-
kevan kysymyksen vastauksissa 14 haastateltavalla. Ainoastaan kaksi vastaajaa, 
farmaseutti ja sosionomi, ei maininnut niitä kertoessaan liittymisen syistä, 
mutta hekin ottavat ne esille hyötyä käsittelevissä vastauksissaan.
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Taulukko 40. haastateltavien vastaukset kysymykseen ”miksi olet liittynyt ammattijärjestöön?”5

haastateltava (Työttömyys-) edun- periaate Solidaa- vakuu- Lehti/ ammatillinen
 turva valvonta  risuus tukset tieto kiinnostus

Lääkäri 3. 4.   1. 2. 
pappi 1.      2.
juristi 1. 2     
metsänhoitaja 1.      
Kemisti 2.   1.   
psykologi 1.     2. 3.
valtiotieteilijä 2.  1    
elintarviketie-
teen maisteri 1.      
Farmaseutti   1.    
ekonomi 1.      
Lastentarhan-
opettaja 1.   2.   
insinööri 1.    3. 2. 
Sosionomi  1.    2. 
upseeri 2.   1.   
Kääntäjä 1.      
Lentoemäntä 1.      

Yhteensä
(1./kaikkiaan) 10 /14 1/3 2/2 2/3 1/2 /4 /2

Edunvalvonta, jota pidetään ammattijärjestöjen päätehtävänä näyttää liit-
tymisen syytä koskevien vastausten perusteella olevan sivuseikka. Vain sosio-
nomi, joka opiskeluaikanaan oli kuulunut opiskelijayhdistykseen, sanoo sen 
syyksi ammattijärjestöön liittymiselleen. 

Kun haastateltavat vastasivat jäsenyydestä odotettua hyötyä koskevaan 
kysymykseen painotukset muuttuvat (taulukko 41). Vain seitsemän vastaajaa, 
heistä viisi ensimmäiseksi, mainitsi työttömyysturvan, jonka rinnalle nousi 
tasavertaisena edunvalvonta. Selityksenä sille, että hyötyodotuksia koskevissa 
vastauksissa työttömyysturva ei kohonnutkaan ehdottomalle ykkössijalle voi 

5 Sarakkeessa oleva numero kertoo sen järjestyksen, missä haastateltava on maininnut kysei-
sen asian.
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olla se, että haastateltavat pitivät tätä kysymystä eräänlaisena täydennyksenä 
liittymisen syitä koskevaan kysymykseen. Esimerkiksi lentoemäntä, jonka 
vastauksissa oli tullut turvallisuuden merkitys voimakkaasti esille, ilmoitti 
hyötyodotuksensa kohdistuvan edunvalvontaan, samoin teki metsänhoitaja. 
Haastateltavilla kolmea lukuun ottamatta oli vakituinen työpaikka, mikä saat-
taa selittää edunvalvonnan merkityksen kasvua ja työttömyysturvan siirtymistä 
syrjemmälle. Myöskin kysymyksen muotoilulla voi olla tähän oma vaikutuk-
sensa. Jäsenyyden tuoma turvallisuus hahmottuu myös liiton asiantuntemuk-
sen muodossa ilmeneväksi. Tätä muutosta on voinut vahvistaa liiton jakama 
informaatio ja mahdollisesti työssä saadut kokemukset. 

Taulukko 41.  haastateltavien vastaukset kysymykseen ”uskotko järjestäytymisestä olevan sinulle 
hyötyä ja jos uskot millaista hyötyä?”6

haastatel- Työttö- edun- neuvonta/ vaikutus- ihmisten Työ- Lehti/ matka-
tava myys- valvonta oikeusapu kanava tapaa- suojelu tieto vakuutus 
 turva    minen

Lääkäri  1.    2.  
pappi 2.    1.   
juristi 1. 2.      
metsänhoitaja  1.      
Kemisti  2. 1.     
psykologi  1.      
valtiotieteilijä    1.    
elintarviketie-
teen maisteri 1.       
Farmaseutti 2.  1.     
ekonomi 1.  2.     
Lastentarhan-
opettaja 1.       2.
insinööri 1.       
Sosionomi   1.    2. 
upseeri  1.      
Kääntäjä    1.    
Lentoemäntä  1.      

Yhteensä
(1./kaikkiaan) 5/7 5/7 3/4 2/2 1/1 -/1 -/1 -/1

6  Sarakkeessa oleva numero kertoo sen järjestyksen, missä haastateltava on maininnut kysei-
sen asian.
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Hyötykysymykseen annetut vastaukset täydensivät ja tarkensivat liittymi-
sen syitä koskevia vastauksia. Näin esille tuli seikkoja, joita ei mainittu liitty-
misen syiden yhteydessä. 

Ammattijärjestöön liittymisen ja jäsenyyden syitä sekä niiden mahdollista 
eroa selvittävät kysymykset kuuluivat siihen osaan AKAVAn vuoden 2000 
työmarkkinatutkimusta, joka liittyi työhöni ja joihin myös haastateltavat var-
sinaisen haastattelun loputtua vastasivat. Ongelma-aluetta kartoitettiin järjes-
täytymisen syitä koskevalla 18 vaihtoehdosta ja avovastausmahdollisuudesta 
koostuvalla monivalintakysymyksellä. Siinä vastaajia pyydettiin arvioimaan 
asteikolla paljon–vähän–ei lainkaan, kuinka paljon esitetyt vaihtoehdot olivat 
vaikuttaneet liittymispäätökseen. Seuraavaksi heitä pyydettiin ilmoittamaan 
esitetyistä vaihtoehdoista tärkein liittymisen syy sekä tämän hetkisen järjestäy-
tymisen tärkein syy (liite 2). Näin selvitettiin jäsenyysajan vaikutusta järjestäy-
tymisen syihin. 

Taulukko 42. vastaukset kysymykseen ”mikä oli aikoinaan tärkein syy järjestäytymiseesi?” ja ”mikä 
on tämän hetkisen järjestäytymisesi tärkein syy?” aKavan työmarkkinatutkimus 20007 

jäsenyyden tärkein syy jäsenyysaika vuosina
(Liityttäessä/nyt)
 –1   2   3–5  6–10  11–

 liityt- nyt liityt- nyt liityt- nyt liityt- nyt liityt- nyt
 täessä  täessä  täessä  täessä  täessä

 %  %  %  %  %
ansiosidonnainen 
työttömyysturva  50 41		 40 34	 48  31	 44  33		 11 21

palkka- ja työ-
suhdeturva  16 	19	 24 	29	 17 	29	 16 	27	 21 	30

järjestäytyminen 
tuo yleistä turvaa  11 	13	 12 	15	  8 	15	 10 	12	 14 	15

järjestäytyminen on 
mielestäni jokaisen 
palkansaajan velvollisuus  8 	6	  5 	2	  5 	3	  8 	6	 16 	11

ammatillinen yhteen-
kuuluvuus   4 	8	  2 	5	  2 	4	  3 	5	  6 	8

opiskeluaikainen 
jäsenyys   2 	1	  7 	2	  9 	2	 11  	2		  8 	1

muut syyt  9 	12	 10 	13	 11 	16	  8 	15	 13 	14

Yhteensä  100 100	 100 100	 100 100	 100 100	 100 100
n = 3421 141 141	 127 130	 458 456	 783 789	 1912 1925

7 AKAVAn työmarkkinatutkimus 2000, julkaisemattomat tiedot.
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Taulukosta ilmenee kahden suuntaisia muutoksia. Vastaukset osoittavat 
selvästi, mikä vaikutus 1990-luvun alkuun sijoittuneella lamalla on ollut kor-
keasti koulutettujen järjestäytymiseen. Se näkyy paitsi tuohon aikaan sijoittu-
vana jäsenmäärän äkillisenä nousuna myös järjestäytymisen syiden huomat-
tavana muutoksena. Ennen 1990-lukua järjestöön liittyneistä (jäsenyys 11v. 
tai enemmän) 46 % ilmoittaa järjestäytymisen syyksi turvallisuuteen liittyvät 
asiat ja vain 11 % nimenomaan työttömyysturvan, mutta niin sen jälkeen 
liittyneistä yli 70 %:lla syynä on jäsenyyden tuoma turvallisuus. Nimenomaan 
ansiosidonnaisen työttömyysturvan valinneiden määrä vaihtelee 40–50 %:n 
välillä. Toisaalta tämän hetkisen jäsenyyden syynä työttömyysturvan merki-
tys vähenee muissa kuin 11 vuotta ja kauemmin jäsenenä olleiden ryhmissä. 
Tähän iältään vanhimpien ryhmään kuuluvilla työttömyysturvan merkitys on 
nyt suurempi kuin jäseneksi liittymisen aikaan. Tämä osoittaa lisääntynyttä 
ja myös työelämässä pitempään olleisiin korkeasti koulutettuihin ulottuvaa 
työelämän turvattomuutta. 

Vastausten mukaan näyttää järjestäytymisen syissä olevan myös muita 
muutostrendejä. Ennen 1990-lukua järjestöön liittyneistä 16 % ilmoittaa tär-
keimmäksi liittymisen syyksi velvollisuuden, siis solidaarisuuteen kuuluvan 
ajatuksen ajaa yhdessä yhteisiä asioita. Vähemmän aikaa jäsenenä olleiden 
ryhmissä kyseisen vaihtoehdon valinneiden osuus vaihtelee 5–8 %:n välillä. 
Tämän hetkisen järjestäytymisen tärkeimpänä syynä se on kaikissa ryhmissä 
alhaisempi kuin liityttäessä. Kolmas huomiota kiinnittävä seikka on opiskelu-
aikaisen jäsenyyden vähenevä merkitys tärkeimpänä liittymisen syynä. Tämä 
saattaa johtua siitä, että opiskelijayhdistykset ovat korostaneet jäsenilleen 
ansiosidonnaista työttömyysturvaa, joka näin on tullut pääsyyksi liittymiselle. 
Vastaukset osoittavat myös sen, miten jäsenyysaika monipuolistaa käsityksiä 
jäsenyyden tuomista eduista. Erityisesti palkka- ja työsuhdeturvan merki-
tys huomataan jäsenyyden aikana. Monipuolistumiseen viittaa myös se, että 
kokoomakohtaan ”muut syyt” kertyy nyt enemmän vastauksia kuin liittymis-
vaihetta käsitelleen kysymyksen kohdalla.8 

Kun AKAVAn työmarkkinatutkimukseen vastanneista ottaa erilleen vuo-
den tai sitä lyhyemmän ajan jäsenenä olleet ja vertaa heidän ja haastattelutut-
kimukseen osallistuneiden vastauksia tärkeintä järjestäytymisen syytä koske-
vaan kysymykseen, voi tehdä muutamia havaintoja.

8 Kyselylomake, jossa näkyvät kaikki vastaajille esitetyt vastausvaihtoehdot on liitteenä 2
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Taulukko 43. vastaukset kysymykseen ”mikä oli aikoinaan tärkein syy järjestäytymiseesi?”. 
aKavan tutkimuksessa vastaajina vuoden tai sitä lyhyemmän aikaa jäsenenä olleet 
ja haastateltavani. aKavan työmarkkinatutkimus 20009

Tärkein syy järjestäytyä aikoinaan vastauksia

 aKava haastateltavat
 n= 141 n= 16

 %

ansiosidonnainen työttömyysturva   50  70  3

palkka- ja työsuhdeturva   16   23  4 

järjestäytyminen tuo yleistä turvaa   11  16  2

järjestäytyminen on mielestäni jokaisen 
palkansaajan velvollisuus  8  11   2

ammatillinen yhteenkuuluvuus   4   6  2

opiskeluaikainen jäsenyys   2   3  3

muut syyt  9   1 2  -

Yhteensä aKava 100 141  16

Taulukon tarkastelussa ilmenee, että vastatessaan lomakekyselyyn haasta-
teltavat esittävät erilaisia painotuksia kuin aiemmin itse haastatteluissa. Loma-
kekyselyssä ei ansiosidonnainen työttömyysturva tai turvallisuus yleensäkään 
nouse niin vahvasti esille kuin suullisissa vastauksissa. Toisaalta kolme haas-
tateltavaa valitsee opiskeluaikaisen jäsenyyden tärkeimmäksi järjestäytymisen 
syyksi, kun se esitetään valmiina vaihtoehtona. Vertailtaessa haastateltavien 
lomakevastauksia ja AKAVAn työmarkkinatutkimukseen annettuja vastauksia 
näyttää viimeksi mainituissa ansiosidonnainen työttömyysturva olevan huo-
mattavasti merkittävämpi syy järjestäytyä. AKAVAn tutkimuksen mukaan 
korkeintaan vuoden jäsenenä olleista 77 %:lla tärkein järjestäytymisen syy 
oli turvallisuus eri muodoissaan. Lomakevastauksissaan sen oli ilmoittanut 9 
haastateltavaa. Näiden lukujen vertailussa on kuitenkin otettava huomioon 
vertailujoukkojen suuri kokoero sekä ennen kaikkea haastateltavaryhmän pie-
nuus. Suullisissa vastauksissaan 10 haastateltavaa oli maininnut ensimmäiseksi 
turvallisuuden, mutta jos otetaan huomioon kaikki maininnat turvallisuudesta 
niin 14 haastateltavaa viittasi siihen järjestäytymisen syynä. 

9 AKAVAn työmarkkinatutkimus 2000, julkaisemattomat tiedot.
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Myös Tehyn vuoden 2004 järjestötutkimuksessa kysyttiin tärkeintä järjes-
täytymisen syytä. 58% alle 30-vuotiaista vastaajista ilmoitti sen olevan työttö-
myysturvan ja 11% valitsi vaihtoehdon ”muut jäsenedut” (esim. lehti, oikeus-
apu, vakuutukset). Palkka- ja muihin työehtoihin vaikuttaminen oli tärkein 
syy 8 %:lle, periaatteelliset syyt 7 %:lle ja ammatillinen yhteenkuuluvuus 6 
%:lle.10 Vertailu AKAVAn lomakekyselyn tuloksiin osoittaa järjestäytymisen 
syiden samanlaisuutta nimenomaan työttömyysturvan ja periaatteelliset syyt/
palkansaajan velvollisuus -vaihtoehdon kohdalla, jolla sanamuodon erilaisuu-
desta huolimatta tarkoitetaan samaa asiaa. 

AKAVAn tutkimukseen osallistuneiden ja haastateltavien vastaukset nykyi-
sen jäsenyytensä tärkeintä syytä koskevaan kysymykseen poikkeavat aika sel-
västi toisistaan. 

Taulukko 44. vastaukset kysymykseen ”mikä on tämän hetkisen järjestäytymisesi tärkein syy?”. 
aKavan työmarkkinatutkimus 2000, vastaajina vuoden tai sitä lyhyemmän aikaa jäsenenä olleet ja 
haastateltavani

Tämän hetkisen järjestäytymisen tärkein syy vastauksia

 aKava haastateltavat
 n= 141 n= 16

 %

ansiosidonnainen työttömyysturva   41  58  1

palkka- ja työsuhdeturva   19  27  8 

järjestäytyminen tuo yleistä turvaa   13  18  1

järjestäytyminen on mielestäni jokaisen 
palkansaajan velvollisuus  6  8  2

muut järjestön jäsenedut ja -palvelut  3   4  1

ammatillinen yhteenkuuluvuus   8  12  1

akavalaisuudesta on minulle muutakin 
kuin taloudellista hyötyä  2   3  1

Koulutettujen on pidettävä yhtä  1   1  1

muut syyt  7   10  -

Yhteensä aKava 100 141  16

10 Tehyn järjestötutkimus 2004, julkaisemattomat tiedot
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Haastateltavistani puolet kertoi palkka- ja työsuhdeturvan olevan tärkein 
syy nykyiseen jäsenyyteensä, kun se neljännekselle oli ollut tärkein liittymi-
sen syy. AKAVAn tutkimuksessa korkeintaan vuoden jäsenenä olleista tämän 
vaihtoehdon oli valinnut vain 19 % (liittymisvaiheessa se oli ollut tärkein syy 
16 %:lle). Turvallisuuden merkitys jäsenyydelle ei näytä merkittävästi muuttu-
neen kummassakaan ryhmässä, mutta haastateltavieni vastauksissa painopiste 
on siirtynyt työttömyysturvasta palkka- ja työsuhdeturvaan. Pohdittavaksi jää, 
johtuuko esiin tullut ero lomakkeen täyttöä edeltäneestä haastattelusta. 

Myös SAK:n tutkimuksessa alle 30-vuotiaista vastaajista 58 % mainitsi 
tärkeimpänä syynä työttömyysturvan, 26%:lle tärkein syy oli etujen ajaminen/
puolustaminen ja 10 %:lle se, että jäsenyys tuo yleensä turvallisuutta elämään. 
Kvantitatiivisten tietojen lisäksi SAK:n tutkimuksen tekijällä oli käytössään 
myös haastattelemalla saatua aineistoa. Niinpä hän toteaakin, että haastat-
teluissa järjestäytymisen tuomat edut ja kollektiiviset perustelut jäsenyydelle 
eivät tule esiin juuri lainkaan. Ammattiliiton jäsenyys nähdään lähes yksin-
omaan sen tuomien etuuksien valossa.11 

Niin AKAVAn työmarkkinatutkimukseen vastanneet kuin haastateltavani 
toivat esille turvallisuuden järjestäytymisen perusteena. Tapa, miten haasta-
teltavat kuvasivat jäsenyydeltä odottamaansa turvaa ja sen tärkeyttä osoitti, 
että kyseessä ei ollutkaan mikään yksi ja sama ”turvapaketti” vaan turva sai 
muotonsa haastateltavan mukaan. Sitä selventävät seuraavat esimerkit. Lasten-
tarhanopettaja kertoo ammattijärjestöön liittymisen syystä:

”No työttömyyskassaan liittyminen. Mä oon määräaikanen työntekijä, 
et saan ansiosidonnaisen kesäisin. Kesäisin oon työttömänä. Se on yks 
tärkee.”

Lastentarhanopettajalla järjestäytymisen syy ja järjestäytymisestä saatu 
hyöty on työttömyysturva. Hän on yksinhuoltaja, jolle ammattijärjestön jäse-
nyys ja sen myötä työttömyyskassan jäsenyys lisäävät selvän taloudellisen hyö-
dyn muodossa turvallisuutta. Ansiosidonnainen työttömyysturva on hänelle 
todellinen vuosittain toteutuva etu, joka vähentää määräaikaisiin työsuhteisiin 
liittyvää taloudellista epävarmuutta. 

Työttömyys uhkan muodossa heijastui monessa muussakin vastauksessa. 
Kääntäjä korostaa liittymisen syynä turvaa ja turvallisuutta ”…Et jos joutuis 
työttömäks vähäks aikaa..”. Kääntäjälle työttömyys näyttäytyy epätodennäköi-
senä, lyhytaikaisena työuran keskeytyksenä.

11 Mamia 2001, 60–61
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Elintarviketieteen maisterille, joka valmistuttuaan oli jonkin aikaa työttö-
mänä, jäsenyys on itsestäänselvyys.

”Se vaan kuuluu”. (Haastattelija: ”Mitä sä tarkotat, se vaan kuuluu?”) 
”No, jos mä jään työttömäksi on se turva. Saa vähän enemmän rahaa.” 

Kummankin haastateltavan lausumat osoittavat, että he pitävät työuraan 
sijoittuvaa työttömyyttä mahdollisena vaihtoehtona, johon on järkevää varau-
tua. Ammattijärjestön jäsenyys näyttäytyy heidän puheessaan eräänlaisena 
vakuutuksena. Maininnat työttömyydestä tuntuvat teoreettisilta verrattuna 
insinöörin konkreettiseen puheeseen ammattijärjestöön liittymisensä syistä:

”Kyllä se on pitkälti semmonen turvallisuusasia. Nykypäivän teolli-
suudessa ei tiedä mitä tapahtuu. Niin onhan se turvallista olla liitossa. 
(Haastattelija: ”Mitä sä tarkotat tolla turvallisuudella? ”) ”Jos joutuu 
työttömäksi. Esimerkiksi Valio vähentää työntekijöitä, jos juusto ei mee 
kaupaksi”.

Turvallisuuden merkitystä korostaa myös hänen jäsenyydestä tulevaa hyö-
tyä koskeva seuraava vastauksensa:

”Just tää turvallisuus ja nää pienemmät edut, joita tää jäsenyys antaa. 
Kyllä mä maksankin siitä. Ehkä maksan ihan mielelläni loppujen 
lopuksi.”

Insinööri, joka vastikään oli tullut isäksi, arvioi turvallisuuden niin suu-
reksi hyödyksi, että siitä kannattaa maksaa. Hän pitää työttömäksi joutumisen 
mahdollisuutta todellisena. Hän lukee itsensä niihin työntekijöihin, joihin 
yrityksen huono menestys voi heijastua irtisanomisten muodossa. Koulutus 
ja ylemmän toimihenkilön asema ei enää takaakaan varmaa työpaikkaa, joten 
ansiosidonnainen työttömyysturva on kouriintuntuva etu. Aseman epävar-
muuteen viittaa myös hänen mainintansa laki- ja asianeuvoja, jotka autta-
vat työpaikan haussa. Turvallisuutta korosta vielä hänen vastauksensa loppu 
”Mutta sanon mä, että suuri tekijä on se, että on turvallista olla liitossa”. 

Insinöörin vastauksissa tuleekin esille työttömyysturvan lisäksi myös toi-
nen jäsenyyden mukanaan tuoma turvallisuuden muoto. Se perustuu siihen 
työelämää koskevaan asiantuntemukseen, joka ammattijärjestöllä on. Tämän 
palvelun merkitys vastavalmistuneelle tulee hyvin esille sosionomin puheessa: 
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”… kun lähtee suoraan koulun penkiltä töihin niin silloin on hirmu 
hyvä, että voi soittaa lakimiehelle ja kysyä, hei että nyt mulla ois täm-
mönen työpaikka ja että mulla ois tämmönen palkkatoivomus, että mitä 
mä voin sanoo mitä vaatia. Se on hirmu tärkeetä, että ne tiedot saa jos-
tain. Että voi sanoa ja vedota niin mutta kun liiton lakimies sano eikä, 
että kun mun kaverikin saa”. 

Kemistillä on hieman erilainen näkökulma turvallisuuteen, mikä ilmenee 
hänen jäsenyydestä tulevaa hyötyä koskevissa vastauksissaan. Ammattijärjes-
töön liittymisen syihin hänellä kuuluu muun muassa tuen saaminen, jos työn-
antaja kohtelee ”epäreilusti”. Hyötyä hän kuvaa:

”… tietysti jonkinlaista, no siis neuvoja tietysti. Ja jos just jonkinlaista 
oikeusapua tai tämmöstä niinku oikeusneuvoja.” 

Niin sosionomi kuin kemistikin viittaavat nimenomaan lainopilliseen 
tukeen tai tuenantajaan. Taustalla häämöttää oletus, että ammattijärjestöstä 
löytyy lainopillinen auktoriteetti, joka tiedoillaan voi vahvistaa jäsenen asemaa 
työntekijänä työnantajaa vastaan. Tähän liiton asiantuntemukseen perustuu 
myös lentoemännän ammattijärjestön jäsenyys:

”No tota, no yks semmonen syy on tossa Finnairilla se, että siellä ei 
välttämättä oo niinku töitä sillee jatkuvasti ainakaan nyt alussa. Että 
se kestää hetken aikaa ennen kuin se vakiintuu, että saadaan vakituiset 
paikat. En kyl osaa kuvitella itteeni työttömänä sillee, että et tota noin 
nii en olis missään. Mutta jotenkin, jotenkin se on vaan turvallisempi 
olo kun on liitossa.”

Lentoemännällä on alan koulutuksen lisäksi myös yo-merkonomin tut-
kinto. Haastatteluaikana hän vakituista lentoemännän paikkaa odottaes-
saan työskenteli hotellissa ja toimi myös satunnaisesti lentoemäntänä. Hän 
antaa ymmärtää, ettei työttömyysturva ole ainakaan ensisijainen liittymisen 
syy. Ilmaisu ”turvallisempi olo” saa sisältöä hänen vastatessaan kysymykseen 
”Uskotko ammattijärjestön jäsenyydestä olevan hyötyä?”

”Kyllä mä uskon. Mun mielestä just niinku mä sanoin niin aika hyvin 
hoitanu niinku…No sellasii ku meil on kaikkii ihan lakisääteisiä hom-
mia ja välillä yhtiö yrittää muuttaa jotain heille edullisempaan suuntaan 
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niin sitten liitto, liitto tietenkin neuvottelee meidän kaikkia työolosuh-
teita, meidän etuja, palkkoja ja muita.”

Lentoemännälle jäsenyyden tarjoama turvallisempi olo tulee jo siitä, kun 
liitto tiedottaa. Liitto kertoo, miten se käytännössä huolehtii ammattikunnan 
asioita. Hän on tyytyväinen liiton toimiin sen puolustaessa jäseniään työnan-
tajan muutospyrkimyksissä: 

”…mul on tullu siitä aika positiivinen kuva. Et mun mielestä ne tie-
dottaa aika paljon. Me ollaan saatu aika paljon tietoa nyt sinä aikana 
kun oltiin tos töissä. Niin et mul tuli semmonen olot et he kyllä hoitaa 
meidän hommia. Et jotenkin semmonen turvallinen olo.”

Työttömyysturvan ja liittojen antaman työsuhteita koskevan asiantuntija-
avun lisäksi ammattijärjestön jäsenyys tuo joillekin jäsenille myös muuta tur-
vallisuutta. Se käy ilmi lääkärin kertoessa omasta järjestäytymisestään:

”Mä nään, et siitä on mulle etua. Muun muassa on se et siinä muodossa, 
että sitä kautta saa, Lääkäriliiton kautta tässä tapauksessa, niin saa näitä 
ammatinharjoittamiseen liittyviä vakuutuksia edullisesti….”.

Lääkärin mainitsemat vakuutukset saavat syvempää merkitystä, kun tarkas-
telee hänen vastaustaan kysyttäessä hänen työelämää koskevia odotuksiaan:

”… Saavuttaa riittävä ammattitaito, et mun ei tarttis pelätä aina kun mä 
meen töihin. Et se on täs alkuvaiheessa vielä se et oma epävarmuus on 
aika suurella tai aika voimakkaasti näkyvissä. Et saavuttais semmosen 
ammattitaidon, että vois tehdä työtään niin, että ois varmuus siitä, että 
tietää mitä tekee…”

Työuran alussa pelko ammattitaidon riittämättömyydestä on luonnollista 
ja silloin vakuutus mahdollisen virheen varalta on omiaan lisäämään turvalli-
suutta. Turvallisuuteen viitaa myös hänen sanomisensa AKAVAn tärkeimmistä 
tehtävistä ”…Työssä viihtyminen ja se et työ on mitoitettu niin, että työnte-
kijä voi sen tehdä eli nää työsuojelulliset elementit.” Tällä hän tarkoittaa aikaa 
tehdä työ kunnolla.

Lääkäri mainitsee jäsenyyteen vaikuttavien etujen joukossa myös liittonsa 
jäsenlehden, josta hän sanoo saavansa ”paljon oppia ja tukea sen ammatin 
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harjoittamisessa”. Oman ammattijärjestönsä lehdestä puhuu myös psykologi 
jäseneksi liittymisen syitä selostaessaan:

”No kassan jäsenyys. Tai sehän ei oo mut se on erikseen, et voihan olla 
työttömyyskassan jäsen vaikka ei oo yhdistyksen jäsen. Liityin sit sen-
kin takia et saan lehden, saan tietoo ja niinku näistä kaikista koulutus-
päivistä ja tällasista ja työpaikoista ja niinku erityisesti sitten kun olen 
itse ollut täällä Helsingissä täällä yhdistyksessä niin sitä kautta voi pitää 
paremmin yhteyttä kollegoihin, jotka toimii muilla toimialoilla.”

Myös psykologin puhe koulutuspäiviä ja yhdistyksen toimintaa koske-
van tiedon saannista, sisältää tarpeen kehittää ammattitaitoaan ja sitä kautta 
vähentää tehtävien hoitoon liittyvää epävarmuutta. Kyseessä on siis jäsenyyden 
kautta lisääntynyt ammatillinen turvallisuus, joka tuli hänellä selvästi esille 
kysymyksen ”Onko sinulle tärkeää, että saman koulutuksen omaavat kuuluvat 
samaan ammattijärjestöön ja jos on niin miksi?” vastauksessa:

”No ehkä meillä on se erityiskysymys vielä missä liitto tukee hirveesti, 
niin on nää ammattieettiset kysymykset ja kaikki se mitä ne tuo tulles-
saan. Kaikki lainsäädäntö ja salassapito ja julkisuuslain ja tällaset. Että 
liitosta saa paljon tietoa että miten näitä sovelletaan näitä säännöksiä 
missäkin työssä ja. Ja sit samaten liitto tarjoo sitten tiedon lisäksi myös 
niinku juridista apua. Sen mä näkisin et se on psykologin työssä hirveen 
tärkee. Ja sen takia se on myös tärkee, ett kaikki psykologit kuuluu sii-
hen. Et myöskin ollaan ulospäin sitte yhtenäisiä käytäntöjä ja yhtenäisiä 
kannanottoja.”

 Psykologi katsoo, että ammattijärjestö tarjoaa jäsenilleen ammattiin liit-
tyvää tietoa ja itse ammattiin liittyvää juridista tukea, ei siis vain työnantajan 
ja työntekijän välisessä suhteessa mahdollisesti tarvittavaa apua. Hän tuo esille 
myös yhteenkuuluvuuden, jonka ilmauksena on kollegojen lojaalisuus, joka 
sekin on turvallisuutta lisäävä tekijä.

Toistaiseksi voimassa oleva työsuhde, se arkikielen ”vakituinen työpaikka” 
oli kolmellatoista haastatellulla. Kuitenkin kahdeksan heistä ilmoitti vastauk-
sessaan ensimmäisenä liittymisen syynä työttömyysturvan, jonka lisäksi saatet-
tiin mainita muita jäsenyyden antamia lisäetuja. Kaikki kuusitoista haastatel-
tavaa lentoemäntää lukuun ottamatta olivat koulutustaan vastaavassa työssä ja 
lentoemäntäkin teki sitä satunnaisesti. Määräaikaisessa työsuhteessa haastatel-
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tavista oli kolme: kemisti, lentoemäntä ja lastentarhanopettaja, joka ainoana 
ilmoitti ensisijaiseksi järjestäytymisen syyksi työttömyysturvan. 

Työttömyysturvan nousemisen työmarkkinatutkimuksessa ja haastatelta-
vien vastauksissa ensimmäiseksi näkyväksi järjestäytymisen syyksi voi tulkita 
johtuvan yleisestä työelämän turvattomuudesta, millä tarkoitetaan juuri työ-
suhteen pysyvyyteen liittyvää epävarmuutta. 1990-luvun lama, siitä toipumi-
nen ja globalisaatio ovat tuoneet irtisanotuksi joutumisen vaaran myös kor-
keasti koulutetuille ja sen, että vastavalmistuneiden työelämään sijoittuminen 
tapahtuu varsin usein määräaikaisten työsuhteiden kautta. On rationaalista 
varautua myös työuran katkoksiin. Tämän tietäen ammattijärjestöt ovat jäsen-
hankinnassaan voimakkaasti korostaneet omia työttömyyskassojaan yhtenä 
tärkeänä jäsenetunaan. Vastauksissa esiin tullutta työttömyysturvan merkitystä 
järjestäytymisen syynä tukevat käytännön työstä saamani kokemukset.

Haastateltavien puhe turvasta jäseneksi liittymisen syynä näyttää sisältävän 
eri asiayhteyksiin liittyvää turvallisuutta. Jäsenyyden kautta saatava ansiosi-
donnainen työttömyyspäiväraha liittyy työelämän yleiseen epävarmuuteen. 
Lisäksi haastateltavat uskovat työelämään sisältyvän ristiriitatilanteita, joista 
selviämiseen työntekijä tarvitsee liiton asiantuntijatukea. Omien yksilöllisten 
työelämää koskevien ratkaisujensa rationaalisuutta jäsen voi varmentaa kysy-
mällä tietoja ja neuvoja liitosta. Liiton tiedotus-, koulutus- ja yhdistystoiminta 
antaa jäsenelle mahdollisuuden kehittää ammatillista osaamistaan. Ammattiin 
liittyvää turvallisuuden tunnetta lisäävät myös tähän liittyvät vakuutukset. 

Kuvio 3. haastateltavien ilmoittamat ammattijärjestöön liittymisen syyt.

Työttömyysturva jäsenedut Tieto edunvalvonta Solidaarisuus

ammatillinen 
turvallisuus

Taloudellinen 
turvallisuus

TurvaLLiSuuS
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Kuvioon 2 olen sijoittanut haastateltavien vastauksissaan esiintuomat 
ammattijärjestöön liittymisen syyt.

Haastateltavien vastausten perusteella ammattijärjestöjäsenyyteen liittyvä 
intressi on jäsenyyden tuoma turvallisuus sellaisena, että se tukee jäsenen mahdol-
lisuuksia toteuttaa omia valintojaan. Haastateltavat arvostavat näitä ammatti-
järjestöjäsenyyden suomia turvallisuustekijöitä eri tavoin. Niillä on heille eri 
merkitys. Tätä haastatteluissa ilmennyttä painotusten erilaisuutta tarkastelen 
Bourdieun käsitteistön avulla seuraavassa kohdassa. 

7.3  ammattijärjestö ja pääomat

Lähtökohtana tarkastelussani on Bourdieun ajatus siitä, että sosiaalinen maa-
ilma koostuu suhteista. Sen mukaan ”todellisuus” perustuu sitä muodostavien 
elementtien, yksilöiden ja ryhmien, erillisyyteen suhteiden tilassa, joka on yksi-
löiden ja ryhmien käyttäytymisen todellinen alkuperä. Yhteiskunta ilmenee 
sosiaalisena tilana, erojen järjestelmänä. Näiden erojen alkusyy on Bourdieulla 
se ajan ja paikan mukaan vaihteleva rakenne, joksi kyseisessä yhteiskunnassa 
keskeisessä asemassa olevat vallan muodot ja pääoman lajit jäsentyvät. Hän 
kuvaa sosiaalista tilaa kenttänä, joka jakautuu alakenttiin.12 Työni aiheeseen 
sovellettuna esitetty tarkoittaa, että yhteiskunnan poliittisen kentän näkyväksi 
ja hyväksytyksi toimijaksi on tullut tulopoliittisten sopimusten seurauksena 
työmarkkinakenttä, joka koostuu ammattijärjestöistä ja työnantajapuolen toi-
mijoista. Nämä osapuolet ovat työmarkkinakentän alakenttiä, jotka jakautu-
vat taas alakenttiin. Kenttä, jokaisella tasollaan on voimien kenttä ja taistelun 
kenttä.

Ryhtyessäni konkretisoimaan Bourdieun käyttämiä käsitteitä tukeuduin 
ammattijärjestöistä ja niiden jäsenistä saamaani kokemukseen. Tavoitteenani 
on ollut tehdä mahdollisimman selkeät käytäntöön soveltuvat määritykset. 
Koska työssäni huomio kohdistuu ammattijärjestön ja jäsenen välisessä suh-
teessa, määritän kentän ammattijärjestöksi, joka koostuu jäsenistä ja heidän 
työmarkkinaetujensa valvomiseen erikoistuneista asiantuntijoista. Kentän 
pelaajina, joka on Bourdieun käyttämä sana kentän toimijoista, pidän sosiaa-
lisia ryhmiä ja yksilöitä. Jäsenyhdistykset ovat näitä yksilöjäsenistä ja yksilötoi-
mijoista koostuvia sosiaalisia ryhmiä. Sen lisäksi ammattijärjestön jäsenistö voi 
muodostaa järjestön sisällä ja myös sen rajat ylittäen enemmän tai vähemmän 
kiinteitä sosiaalisia ryhmiä. Näin käy esimerkiksi silloin, kun koulutuksen 

12 Bourdieu 1998, 43–44
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perusteella muodostettu järjestö joutuu ottamaan kantaa asiaan, jonka vaiku-
tukset vaihtelevatkin mahdollisesti sukupuolen, iän tai kenties sopimusalan 
mukaan. Lisäksi on huomattava, että jäsenet kuuluvat ammattijärjestökentän 
ulkopuolisiin sosiaalisiin ryhmiin, joilla mahdollisesti on keskenään ristiriitai-
sia intressejä. Aivan oma sosiaalinen ryhmänsä omine intresseineen muodostuu 
ammattijärjestöjen työntekijöistä. Toisin sanoen ammattijärjestökentän sisällä 
toimii erilaisia sosiaalisia ryhmiä, jolloin yksittäiselle jäsenelle mahdolliseen 
kokonaispääomaan vaikuttaa hänen sosiaalisen ryhmänsä lisäksi myös muiden 
samalla kentällä kilpailevien menestyminen ja itse kentän menestyminen. 

Taloudelliseksi pääomaksi määritän sen aineellisen hyödyn, joka jäsenellä 
on mahdollisuus saada kuulumalla ammattijärjestökenttään. Sen ilmenemis-
muotoja ovat esimerkiksi ammattijärjestön hoitaman palkkaedunvalvonnan 
tulokset ja ansiosidonnainen työttömyysturva. Tiedollinen pääoma, jota Bour-
dieu kutsuu myös kulttuuriseksi pääomaksi, sijoittuu habitukseen taitoina ja 
valmiuksina. Koska tutkimuksen kohderyhmänä on nimenomaan korkeasti 
koulutetut, joille koulutus ja sen mukanaan tuomat oppiarvot ovat edelly-
tyksenä tutkimaani ammattijärjestökenttään pääsyyn, niin tarkasteluni tässä 
vaiheessa rajoitan tiedollisen pääoman koskemaan ammattijärjestöillä olevaa 
ja jäsenilleen välittämää asiantuntijatietoa työelämästä ja sen muutoksista sekä 
erityisesti koulutuspohjaisen ammattijärjestön jäsenilleen tarjoamaa mahdol-
lisuutta ylläpitää ja kehittää ammattitaitoaan. Suljen siis koulutuksen määrit-
telyn ulkopuolelle, vaikka Bourdieu lukeekin henkilöillä olevan koulutuksen 
tiedolliseen pääomaan kuuluvaksi. Sosiaalisella pääomalla tarkoitan ammatti-
järjestön jäsenyyden mahdolliseksi tekemää yhteenkuuluvuutta, identifikaa-
tiota ja verkostoitumista, joita jäsen voi hyödyntää myös kentän ulkopuolella. 
Symbolinen pääoman määritän alustavasti ammattijärjestöä kohtaan tunne-
tuksi arvostukseksi sekä sen vaikutusvallan ja uskottavuuden heijastumiseksi 
myös jäseniin. Ammattijärjestön jäsenet vaikuttavat vuorostaan mainittuihin 
ammattijärjestön ominaisuuksiin. Habituksella tarkoitan jäsenen elämänai-
kaista reflektoivaa suhdetta kokemusmaailmaansa. Haastateltavieni habituksen 
osana on muun muassa heidän koulutuksensa ja ammattijärjestön toiminta, 
siitä saadut kokemukset ja tieto sekä median toimien kautta muodostuneet 
mielikuvat. 

7.3.1		 Järjestäytyminen	ja	taloudellinen	pääoma

Haastattelukysymyksistäni viisi oli sellaista, joihin vastaaminen edellytti puhu-
mista jäsenyyden vaikutuksesta taloudelliseen pääomaan. Niiden lisäksi haas-
tateltavat saattoivat myös muiden kysymysten yhteydessä sivuta seikkoja, jotka 



miKSi jäSeneKSi LiiTYTään 235

koskivat taloudellista pääomaa. Haastatteluja analysoidessani luin taloudellista 
pääomaa käsitteleviksi maininnat, joissa puhuttiin edunvalvonnasta, palkoista, 
työttömyysturvasta tai muusta rahallista hyötyä antavasta jäsenedusta. Lisäksi 
otin tarkasteluun mukaan jäsenyydestä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa kos-
kevien kysymysten vastauksista ne, joissa viitattiin taloudellisiin menetyksiin. 
Näin tehdyn jaottelun mukaan taloudellisen pääoman merkitys otettiin esille 
seuraavasti:

Kysymys vastauksessaan taloudelliseen pääomaan 
 viittaavien haastateltavien lukumäärä

järjestäytymisen syy 10
järjestäytymisestä saatava hyöty 11
aKavan tärkein tehtävä 10
järjestäytymisestä aiheutuva haitta  5

Omaan taloudelliseen pääomaan vaikuttaminen, intressi, oli kaikille haas-
tatelluille yhteinen syy liittyä ammattijärjestöön. Jokainen heistä tuli jäsenyy-
den yhteydessä puhuneeksi asioista, jotka liittyvät taloudelliseen pääomaan. 
Vastauksista käy kuitenkin ilmi, että taloudellisen pääoman merkitys jäseneksi 
liittymispäätökseen vaihtelee kuten myös jäsenyyteen houkutelleen talou-
dellisen pääoman koostumus. Tästä esimerkkinä ovat lastentarhanopettajan 
vastaukset. Liittymisen syytä koskevassa vastauksessaan hän mainitsi itselleen 
tärkeän ansiosidonnaisen työttömyysturvan. Haastattelijan tiedusteltua, onko 
hänellä mahdollisesti muita syitä hän jatkaa: 

”No varmaan just se, että niinku on tämmöstä taustaa, et ne kuuluu 
liittoon, kuuluu liittoon. Mut siksi en oo eronnu tän ansiosidonnaisen 
takia, vaikka jotkut on meinannu painostaa eroamaan niin siksi en oo 
eronnu” (Haastattelija: ”Miten meinannu painostaa?”) ”Tietenkin, et jos 
joku on eronnut niin sehän puhuu siitä tulenpalavasti, että miksi kan-
nattaa erota ja sitä rupee iteki miettii, että eroisko. Mut en oo eronnu.”

Työttömyysturva on lastentarhanopettajalle niin tärkeä jäsenyyden syy, 
että hän jopa painostukseksi kokemansa jälkeen on päättänyt pysyä jäsenenä. 
Hänen käyttämänsä sana ”kannattaa” viittaa siihen, että eroamiselle esitetyt 
perustelut ovat olleet taloudellisia seikkoja. Jäsenyydestä tulevaa hyötyä lasten-
tarhanopettaja kuvaa:
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”Nimenomaan tämä ansiosidonnainen, matkavakuutus jos joskus pääsis 
matkalle. Ja onhan niitä muitakin etuuksia, mutta ei ne oikeen kolahda 
kohdalle.”

Taloudellisen pääoman merkitys vahvistuu vielä entisestään, kun hän sanoo 
AKAVAn tärkeimmäksi tehtäväksi jäsenistön edustamisen työnantajaa vastaan 
ja etujen ajamisen työntekijöille. Tämä etujen ajaminen voi vaatia myös talou-
dellisia uhrauksia. Se kävi ilmi lastentarhanopettajan vastatessa jäsenyydestä 
aiheutuvaa haittaa koskevaan kysymykseen ja kertoessaan päivän kestäneen 
pistelakon takia menetetystä palkkatulosta:

”…Ja työnantajapuoli tietenkin katto sitä näreissään. Mut mä en koe 
et sen takii sais esimerkiks potkuja tai. Ei sellanen ole tämmöses hyvin-
vointiyhteiskunnassa.”

Työtaistelutilanteessa taloudellinen pääoma ja sosiaalinen pääoma, jonka 
ilmentymänä pidän solidaarisuutta, joutuvat ristiriitaan. Lastentarhanopettaja 
ratkaisi asian sosiaalisen pääoman eduksi, sillä hän ei uskonut taloudellisen 
pääoman karttumisen ja sen suoman turvallisuuden vaarantuvan. Liiton jär-
jestämään pistelakkoon osallistumisesta seurasi vain päivän palkanmenetys, ei 
muita sanktioita. Esimerkki osoittaa selvästi, miten eri pääomamuodot saat-
tavat ”riidellä” keskenään ja samalla kytkeytyä toisiinsa pitemmällä aikavä-
lillä. Esiin tulee myös se, miten ratkaisuihin vaikuttaa tilanteen ”kokeminen”. 
Tähän ”kokemiseen” pyrkivät taas kentällä olevat voimat vaikuttamaan.

Lastentarhanopettajan vastauksista käy myös ilmi, että hänen liittymi-
sensä ammattijärjestöön oli tapahtunut täysin yksilöllisistä syistä, intresseistä. 
Hänen odotuksensa ammattijärjestön toiminnasta liittyvät taloudellisen pää-
oman kartuttamiseen. Yksilöllistymistä osoittaa hänen toteamuksensa ammat-
tijärjestön tärkeimmästä tehtävästä, joka on ”etujen ajaminen työntekijöille”. 
Hänen käyttämänsä sanamuotohan viittaa jäsenen passiiviseen rooliin tässä 
etujen ajamisessa. Jäsenmaksu on vain taloudellista pääomaa kartuttava sijoi-
tus, eikä jäsenyys sinänsä velvoita yhdessä toimimiseen. Käytännössä lastentar-
hanopettaja on kuitenkin osoittanut olevansa valmis toimimaan kollektiivisen 
edunvalvonnan edellyttämällä tavalla, vaikka sanookin sitä jäsenyydestä aiheu-
tuvaksi haitaksi.

Jäseneksi liittymisen syitä koskevaan kysymykseen lääkäri antoi hyvin 
jäsennellyn vastauksen, jossa hän esittää monia jäsenyyden kannalta tärkeinä 
pitämiään seikkoja. Liittymisen syyn hän tiivistää: ”Mä nään, et siitä on mulle 
etua.” Aluksi hän luettelee edulliset vakuutukset ja Lääkärilehden ja jatkaa:
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”Ja sitten tää työttömyyskassa tietysti on suuri asia. Et myöskin tää, tää 
tää miksi sitä nyt sanotaan, edunvalvonta. Se on tää termi sille palkko-
jen ja koulutuspalkkojen nostamiselle. Se toiminta on kans semmosta, 
minkä mä koen tärkeeksi ja se tulee toivon mukaan hoidetuks tätä 
kautta.”

Ensilukemisella taloudellisen pääoman kartuttaminen olisi lääkärin 
ammattijärjestöön liittymisen syissä vain yksi syy muiden joukossa. Tarkempi 
perehtyminen kuitenkin osoittaa taloudellisen pääoman suuren merkityk-
sen. Vakuutukset ovat edullisia. Lehti on tärkeä tietokanava, josta on hyötyä 
ammatin harjoittamisessa, työttömyysturva on suuri asia ja edunvalvonta on 
tärkeää. Taloudellisen pääoman merkitys korostuu vielä entisestään, kun hän 
kertoo jäsenyyden antamasta hyödystä:

 
”No edellä mainituista mielestäni tärkein tää edunvalvonta ja sitten tää 
työolosuhteista huolehtiminen. Ja sit tietysti työsuojelulliset toimen-
piteet ja muu tämmönen näin. Huolenpito siitä, et työntekijöillä on 
rauha”.

Lääkärin vastatessa kysymykseen ”Uskotko AKAVAn jäsenyydestä ole-
van sinulle haittaa?” tulevat taloudellista pääomaa koskevat asiat vielä kerran 
esille: 

”Taloudellisesti kyl jonkin verran, kun se Lääkäriliiton jäsenmaksu on 
tietysti alennettu näinä muutamana vuotena valmistumisen jälkeen. 
Mut sen jälkeenhän se on korkee. Mä en oo ihan varma, mut se on 
tuhansia markkoja vuodessa. En mä usko et siitä muuta haittaa on.” 
(Haastattelija: ”Sä aiot sitten vastasuudessakin olla vai eroatko sitten?”) 
”Ei kyllä mä aion olla. Tietysti täytyy katsoa, mikä on lääkärilakon tulos, 
mutta.”13

Lääkärin vastaukset osoittavat, miten saman aiheen käsittely useamman 
kysymyksen avulla jäsentää, ”kirkastaa” ajatuksia. Hänellä jäsenyys lähtee 
suoraan henkilökohtaisesta edusta, intressistä, johon vaikuttavia tekijöitä hän 
luettelee useita. Jäseneksi liittymisen syynä ja jäsenyyttä ylläpitävänä seikkana 
hänellä on ensisijaisesti, mutta ei yksinomaan, taloudellisen pääoman kartutta-
minen. Hänelle edut muodostuvat Bourdieun eri pääomaryhmistä ja myös sei-
koista, jotka eivät luontevasti vielä näytä sijoittuvan mihinkään niistä. Hänen 
puheensa jäsenmaksun suuruudesta osoittaa, että myös hän on punninnut 

13 Haastattelun tekoaikaan keväällä 2001 oli meneillään lääkärilakko.
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jäsenyydestä saatavia etuja ja haittoja nimenomaan taloudelliselta kannalta. 
Lääkärin vastaukset antavat lisäksi viitteitä siitä, että työtehtävät ja ammattiin 
liittyvät erikoispiirteet vaikuttavat ammattijärjestölle asetettuihin odotuksiin. 
Nämä odotukset näyttäisivät sijoittuvan Bourdieun pääomaryhmistä muihin 
kuin taloudelliseen pääomaan.

Psykologin vastaukset tuovat oman lisänsä järjestäytymisen syistä muodos-
tuvaan kuvaan ja vahvistavat näin käsitystä, että ammattijärjestöön liittymi-
sessä on yhteisiä tekijöitä, mutta myös erilaisuutta ja erilaisia painotuksia. Hän 
oli kertonut liittyneensä ammattijärjestöön työttömyysturvan takia, vaikka 
tiesikin mahdollisuudesta olla ainoastaan kassan jäsen ja selvitä näin pienem-
mällä jäsenmaksulla. Jos liittymisen syiden esittämisjärjestyksen tulkitsee myös 
tärkeysjärjestykseksi, ei hänen jäsenyyspäätöksensä vaikuta taloudellisesti ratio-
naaliselta. Toisena liittymisen syynä psykologi oli maininnut liiton lehden, 
josta hän uskoi saavansa tietoa muun muassa koulutuspäivistä ja työpaikoista. 
Kolmantena syynä oli mahdollisuus pitää yhteyttä kollegoihin Jos psykolo-
gin vastausta tarkastelee kokonaisuutena, huomaa hänen esittävän jäseneksi 
liittymisen syyt eräänlaisena kokonaispakettina. Siihen sisältyvät taloudellisen 
pääoman lisäksi Bourdieun mainitsemat tiedollinen ja sosiaalinen pääoma. 
Jäsenyydestä saatavaa hyötyä koskevaan kysymykseen annettu vastaus muuttaa 
kuitenkin syntynyttä kuvaa: 

”Jotenkin tuntuu, et pakkohan siihen on luottaa, et joku ajaa sitä asiaa. 
Et koulutus tois niinkun jonkinnäköstä etua myöskin rahallisesti, elä-
mässä.”

Nyt jäsenyys painottuukin taloudellisen pääoman kartuttamiseen. Tätä 
käsitystä vahvistaa se, että psykologi sanoo AKAVAn tärkeimmäksi tehtäväksi 
edunvalvonnan ja palkkakysymyksen ratkaisemisen. Hän ei mainitse jäsen-
maksua haittatekijänä. Vastauksissa esiin tuleva jäseneksi liittymisen syiden 
ja jäsenyydestä saatavan hyödyn erilaisuus selittyy sillä, että psykologi näyttää 
tekevän tehtäväjaon AKAVAn ja oman koulutuspohjaisen järjestönsä välillä. 
Hänen mielestään AKAVAn tehtävänä on kartuttaa taloudellista pääomaa ja 
AKAVAan kuuluminen on eräänlainen asiakassuhde, jossa jäsenmaksun vas-
tikkeeksi ”joku ajaa”. Oma jäsenjärjestö sitä vastoin antaa psykologille, aivan 
kuten lääkärillekin, mahdollisuuden muihin pääomamuotoihin, jotka tosin 
nekin voivat auttaa taloudellisen pääoman kartuttamista. 

Kemistille ammattijärjestöön liittyminen on itsestäänselvyys, sillä hän on 
kuulunut erilaisiin järjestöihin ”pienestä pitäen”. Hän sanoo uskovansa kol-
lektiiviseen edunvalvontaan ja solidaarisuuteen, koska isompi joukko pystyy 
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paljon paremmin ajamaan etujaan. Hänen vastauksestaan jäsenyydestä saata-
vaa hyötyä koskevaan kysymykseen käy ilmi, että hän näkee ammattijärjestön 
jäsenyydestä olevan kahdenlaista hyötyä. Jäsenyys on eräänlainen henkilö-
kohtainen turva ongelmatilanteiden varalta ja sen lisäksi hän hyötyy jäsenenä 
edunvalvonnasta: 

”..ja sit tietysti yleisesti just tommosia, et pitää huolen et ei nyt ihan esi-
merkiksi palkat tai tämmöset mitkään tipu ihan yhtäkkiä mihinkään.”

Edunvalvonnan tehtävänä on toimia eräänlaisena vahtina, jonka tulee kar-
tuttaa taloudellista pääomaa tai ainakin estää sen väheneminen. Tämän käsi-
tyksensä kemisti varmentaa vastauksessaan AKAVAn tärkeintä tehtävää koske-
vaan kysymykseen:

”Tärkeimpänä tehtävänä? Jaa, no just puolustaa jäseniään erilaisissa 
tilanteissa... Mun mielestä se on just se pointti, että järjestö, jos on pal-
jon jäseniä, niin pystyy niinku pitämään sitten huolen, että sen jäsenyy-
den eteen saa sitten myös semmosta puolustusta tai semmosta etujen 
ajamista.”

Kemistin mielestä ammattijärjestön jäsenyydestä ei aiheudu haittaa. Hän-
kin ottaa puheeksi jäsenmaksun mutta toteaa: 

”…Tietysti monet sanoo, ett se on niin kallis jäsenmaksu ja tämmöset, 
mutta tota… Kyllä mun mielestä silti ei se oo niin suuri jäsenmaksu, 
että en mä nää miten siitä vois olla haittaa, kun kyl mun mielestä kui-
tenkin ne positiiviset puolet menee edelle.”

Myös kemistillä tulevat taloudelliset seikat esille jäsenyydestä mahdollisesti 
aiheutuvien haittojen yhteydessä. Kyseessä on tällöin jäsenmaksu, jonka suu-
ruutta hän on arvioinut suhteessa saavutettaviin etuihin. Ilmaisulla ”tietysti 
monet sanoo” kemisti voi tarkoittaa, että asiasta on keskustelu esimerkiksi työ-
paikalla. Mahdollisesti hän esittääkin näin omaa pohdiskeluaan. Joka tapauk-
sessa viesti on, ettei jäsenmaksun ja siitä saatavan hyödyn suhde ole itsestään 
selvä. Hänen kohdallaan ratkaisu on ollut, että jäsenyys kannattaa. Kaiken 
kaikkiaan kemistin ammattijärjestöjäsenyyttä voi pitää vaihtokauppana, jonka 
sisältö tiivistyy sanoihin ”.. että sen jäsenyyden eteen saa sitten myös semmosta 
puolustusta tai semmosta etujen ajamista”. Hänellä ammattijärjestöön liitty-
misen ensisijainen syy on joukkovoimaan uskominen hänen omien etujensa 
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ajamisessa ja oikeuksien puolustamisessa. Kemistin ajatuksen mukaan joukko 
antaa tarvittaessa yksilölle tukea. Oman tukensa hän rajoittaaa joukon suu-
ruuden lisäämiseen, passiivisena rivijäsenenä olemiseen. Hyödyn hän arvelee 
olevan yksilökohtaista, työpaikalla sattuviin vaikeuksiin liittyvää. Silloin liitto 
ja akavalainen luottamusmies voivat antaa asiantuntija-apuaan. Useimmiten 
tämä apu ja puolustus sisältävät toimia, jotka pyrkivät kartuttamaan jäsenen 
taloudellista pääomaa tai ainakin estämään sen menetyksiä. Kemistin mielestä 
liiton tehtävänä on muutoinkin taloudellisesta pääomasta huolehtiminen, 
mutta kun hän mainitsee puheessaan puolustuksen ja etujen ajamisen, hän 
samalla tekee mahdolliseksi tarkastella jäsenyyttä solidaarisuutena. Sen voi 
yhdistää yhteisölliseen turvallisuuteen ja toisaalta yksilölliseen itsekkyyteen 
viittaavaan etujen ajamiseen.

 
Upseerin ammattijärjestöjäsenyyden perusmotiivi on oman taloudellisen 

pääoman kartuttamisessa kollektiivisen edunvalvonnan keinoin, siis jäsenyy-
teen liittyväksi itsestään selvyydeksi ymmärretty intressi, josta hän kertoo:

”… Sinänsä, että se ajaminen on yhteistä. Kuitenkin se pieni korsi mikä 
kekoon kannetaan, et ei se oo liian iso. Sitä voi pitää eräänlaisena sijoi-
tuksena (naurahdus), että vaikka se ei tuota voittoa huomenna niin ajan 
kanssa. Se luo sitä turvaa.”

Hän käyttää ammattijärjestöstä ja sen jäsenyydestä muurahaismetaforaa 
puhumalla kekoon kannettavasta korresta. Jäsenmaksu, se ”pieni korsi” ei 
tunnu hänestä liian suurelta. Päinvastoin se on edullinen sijoitus, joka tuottaa 
voittoa. Taloudellisen ajattelun merkitys korostuu hänen käyttäessään sanoja 
”sijoitus” ja ”voitto”. AKAVAn tärkeimmäksi tehtäväksi hän määrittelee jäsen-
ten etujen ajamisen ja työnantajaa vastaan taistelemisen. Hyötyä koskevassa 
vastauksessaan upseeri kertoo esimerkin, miten hänen oma jäsenliittonsa ja 
AKAVA yhdessä hoitavat asioita. 

”Mä sanon aina, että Upseeriliitto, mut se on mua lähinn, niin AKAVA 
yhdessä ajanu mun mielestä ihan hyvin”. (Haastattelija: ”miten?”) ”No 
se, että Upseeriliittokin ottaa niitä asioita puheeksi. On uskallusta tuoda 
jotain ongelmia ja muutospyrkimyksiä esiin. Ja jos jotain muutoksia 
yritetään väen vängällä eteenpäin, herättää sitten et haloo ollaanks nyt 
menossa vähän väärään suuntaan. Ja kyllähän sitä kaikkia etuja”. (Haas-
tattelija: ”Mä tarkennan, et tää etu on taloudellista?”) ”Joo” (Haastat-



miKSi jäSeneKSi LiiTYTään 241

telija: ”Ja sitten, minkä sorttisia ongelmia?”) ”Joo eli tähän tulee ihan 
taloudellisesti tää palkkaus, se on semmonen. Mitäs mä muuta. On 
tullu tää nuorten upseerien palkankorotus pari vuotta sitten, vaikka se 
ei mulle tuonu sitä muutosta mut kuitenkin. Sinä aikana mitä mä olin 
töissä se tuli vähän niinku etuna. No kyllä kaikki tämmöset sotaharjo-
tuskorvaukset ja tämmöset. Tietysti raha tulee tässä monesti. Mut on 
muutakin. On hirveen huolissaan näistä asuntojen, niitä ollaan nyt siir-
tämässä. Vaikka itse en, mutta että hoitaa sitä asuntoasiaa, jos joudutaan 
muuttaa niin tulee niitä muuttokuluja.”

Upseerin ja kemistin tavassa puhua kollektiivisesta edunvalvonnasta on 
kuitenkin eroja. Kemistillä etuja ajaa ”isompi joukko”. Hän kuuluu tähän 
joukkoon ja tämän joukon jäsenyys takaa, että hänen henkilökohtaisia asioi-
taan hoidetaan. Upseerin puhe on epämääräisempää. Omia asioita ajetaan, 
mutta hän ei kerro tahoa, joka ajaa. Maininnan ”se ajaminen on yhteistä” 
voi tulkita niin, että asioita ajetaan joukkovoimalla. Jäsenenä oleminen lisää 
liiton mahdollisuuksia edunvalvonnassa ja se kannattaa, vaikka itse ei juuri 
tällä hetkellä hyötyisikään siitä. Tätä käsitystä vahvistaa hänen puheensa oman 
liiton ja AKAVAn toiminnasta. Toinen tulkintavaihtoehto on, että ajamisesta 
saavutetut edut hyödyttävät kaikkia. Joka tapauksessa upseerin käsitys kollek-
tiivisesta edunvalvonnasta ja solidaarisuudesta on vahvasti yhteydessä oman 
taloudellisen pääoman kartuttamiseen. Hänelle jäsenyys on sijoitus, joka tuot-
taa voittoa. 

Kollektiiviseen edunvalvontaan sisältyvän solidaarisuusajatuksen muuttu-
minen jäsenen asiakassuhteeksi tulee selvästi esille farmaseutin vastauksessa 
ammattijärjestöön liittymisen syytä koskevaan kysymykseen: 

”Periaatekysymys, ammattijärjestö neuvottelee kaikki asiat meille val-
miiksi, niin kuuluu maksaa. On väärin, että vain toiset maksaa ja itte 
ottaa hyödyn.”

Farmaseutin puheessa liitto näyttäytyy palvelujen tuottajana ja näiden 
”tuotantokulujen” maksamiseen täytyy osallistua kaikkien, jotka näistä palve-
luista hyötyvät. Näin hän tuomitsee vapaamatkustajana olemisen. Palvelujen 
merkitys korostuu hyötyä koskevassa vastauksessa, jossa hän kertoo työtilan-
teen olevan niin hyvän, ettei työttömyyttä tarvitse pelätä. Tällöin hyödyksi 
jää erimielisyystilanteissa saatava apu. Taloudellinen pääoma ei kuitenkaan ole 
farmaseutille merkityksetöntä, sillä AKAVAn tärkeimpänä tehtävänä on:
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”Koulutettujen aseman parantaminen. Lastentarhanopettajien ja farma-
seuttien matala palkkaus tärkein tehtävä.”

Farmaseutti puhuu yleisesti koulutettujen aseman parantamisesta, jossa 
hän mainitsee oman ammattiryhmänsä ohella toisen akavalaisen naisvaltai-
sen alan. Vastaus tuo selvästi esille taloudellisen pääoman merkityksen jäsen-
suhteen muodostumiselle, mutta lisäksi solidaarisuuden. Myös farmaseutille 
jäsenen rooli on passiivinen: ammattijärjestö neuvottelee ja näin tulevasta 
hyödystä pitää maksaa. Kemisti, upseeri ja farmaseutti esittävät ammattijärjes-
töön liittymisen syyksi kollektiivisen edunvalvonnan ja solidaarisuuden. Hei-
dän puheessaan jäsenten antama panos rajoittuu jäsenmaksun maksamiseen. 
Itse edunvalvonnan, taloudellisen pääoman kartuttamisen hoitaa AKAVA, 
upseerin tapauksessa yhteistyössä oman ammattijärjestön kanssa. Kyseessä on 
lähinnä asiakassuhde. 

Kaikki haastateltavat toivat vastauksissaan esille taloudellisen pääoman 
kartuttamisen jäsenyytensä syynä tai jäsenyydestä tulevana hyötynä. Tämän 
pääoman he olettivat karttuvan ansiosidonnaisen työttömyysturvan, AKAVAn 
hoitaman edunvalvonnan tai ammattijärjestöjen jäsenilleen hankkimien alen-
nusten tai jäsentensä puolesta maksamien etuuksien muodossa. 

Selityksenä sille, että haastateltavien vastauksissa korostui niinkin voimak-
kaasti jäsenetuna tulevan työttömyysturvan merkitys, on ammattijärjestöjen 
työttömyyskassojen maksama ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha. Sen 
suuruus määräytyy palkan mukaan ja on KELA:n maksamaa peruspäivärahaa 
korkeampi. Lisäksi työttömyyskassan päivärahan saantiehdot ovat joiltain osin 
KELA:n ehtoja edullisempia. Ammattijärjestön tarjoamaa työttömyysturvaa 
voidaankin pitää niiden jäsenten taloudellista pääomaa kartuttavana, jotka 
tietävät joutuvansa työttömiksi tai lomautetuiksi. Muiden kohdalla kyse on 
turvallisuuden lisäämisestä. Tämän jäsenedun todellinen merkitys muuttui, 
kun ammattijärjestöjen ylläpitämät työttömyyskassat saivat kilpailijan. Se on 
vuoden 1992 alussa toimintansa aloittanut Loimaan kassana tunnettu YTK, 
aikaisemmalta nimeltään Yksityisten työalojen ja toimihenkilöiden työttö-
myyskassa. Vuoden 2001 lopulla kassa muutti sääntöjään niin, että jäseneksi 
pääsivät myös julkisella sektorilla työskentelevät. Kassa on ammattijärjestöistä 
riippumaton ja sen jäsenmaksu on huomattavasti alhaisempi kuin niiden 
ammattijärjestöjen, jotka ovat sisällyttäneet työttömyyskassamaksun omaan 
jäsenmaksuunsa. Kassan jäsenmaksu on varsinkin aikaisemmin ollut kilpailu-
kykyinen myös erikseen perittyjen ammattijärjestöjen työttömyyskassamak-
sujen kanssa. 
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Haastateltavistani yhdeksän toimi yksityissektorilla. Heille YTK:n jäsenyys 
olisi ollut rationaalinen valinta edellyttäen, että ansiosidonnaisen työttömyys-
turvan mahdollisuus olisi ainoa syy ammattijärjestöön liittymiselle. Kun työt-
tömyyteen varautuminen ilmentää rationaalisuutta, niin liittymisen syyksi voi-
daan olettaa tietämättömyyttä YTK:n olemassa olosta tai sitä, että jäsenyyteen 
vaikuttavia seikkoja on etusijalle nousseen työttömyysturvan lisäksi muitakin. 
Haastattelut paljastivat tämän seikan. Yksityissektorilla toimivista yhdeksästä 
haastateltavasta viisi ilmoitti liittymisen ainoaksi syyksi työttömyysturvan ja 
jäsenyydestä saatavaa hyötyä koskevissa vastauksissa vain sen mainitsi kaksi 
haastateltavaa. Kysymyksiin annetut vastaukset täydensivät toisiaan niin, että 
vain yhdellä haastateltavalla, elintarviketieteen maisterilla, ainoana syynä liit-
tyä järjestöön ja jäsenyydestä odotettavana hyötynä oli työttömyysturva. 

Haastattelut osoittavat, että ammattijärjestön jäsenyydestä saatava talou-
dellinen pääoma koostuu monista tekijöistä, joiden arvo ja merkitys vaihtelee 
jäsenen elämäntilanteen ja ammattikunnan erikoispiirteiden mukaan. AKA-
VAn tärkeimmäksi tehtäväksi sanoi 13 haastateltavaa 16:sta etujen valvonnan, 
mikä sekin korostaa taloudellisen pääoman merkitystä jäsensuhteelle. Etu-
jenvalvonnalle annettiin erilaisia merkityksiä. Selvimmät viittaukset koskivat 
palkkaedunvalvontaa. Se sisältää ajatuksen ”vertailutyytymättömyydestä”, 
jota käsitettä Luoma käytti virkamiesten järjestäytymistä koskevan tutkimuk-
sensa yhteydessä. Se voi käsittää tietyn alan, esimerkiksi ammattialan, sisällä 
tapahtuvan vertailun, vertailun muihin ammatti- tai koulutusaloihin tai mui-
hin palkansaajaryhmiin.14 AKAVAn tehtävänä voidaan pitää sitä, että muihin 
palkansaajaryhmiin tapahtuvan vertailun tulokset pienentävät jäsenten vertai-
lutyytymättömyyttä. Haastatteluissa tuli esille myös sukupuolen ja koulutus-
alojen muodostaman yhdistelmän perusteella tapahtuva vertailu, joka tiivistyi 
ilmaukseen ”matalapalkkanaiset”. Jäsenyyteen liittyvää taloudellista ajattelua, 
eli etujen ja haittojen punnitsemista rahassa, osoittaa myös se, että varsin moni 
haastateltava mainitsi jäsenmaksun jäsenyyteen liittyvänä haittana. Tämä hyö-
tyajattelu tukee käsitystä, että haastateltavat ovat Olsonin mainitsemia ratio-
naalisia omasta edustaan kiinnostuneita ihmisiä. 

Jo identifikaatiota koskeneet kysymykset olivat tuoneet jäsenyydessä esille 
seikkoja, jotka eivät liity taloudelliseen pääomaan. Samoin järjestäytymisen 
syitä, siitä odotettavaa hyötyä ja haittaa käsittelevissä vastauksissa viitattiin 
myös muihin Bourdieun nimeämiin pääomamuotoihin. Näillä perusteilla on 
syytä olettaa, ettei vastavalmistuneiden ammattijärjestöön liittyminen ole aina 
suoraan taloudellisilla seikoilla mitattava rationaalinen valinta. 

14 Luoma, 1962, I osa, 66
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7.3.2		 Järjestäytyminen	ja	tiedollinen	pääoma

Ammattijärjestön jäsenyyden kautta on mahdollista saada kahdenlaista tiedol-
lista pääomaa: työelämän säädöksiä ja niiden soveltamista koskevaa tietoa sekä 
kyseisen järjestön koulutus- ja ammattialan asiantuntemukseen perustuvaa 
tietoa. Järjestöt antavat tätä tietoa omissa julkaisuissaan, jäsentilaisuuksissaan 
ja järjestämällä koulutusta. Jäsenillä on myös mahdollisuus saada yksilöidym-
pää, henkilökohtaiseen tilanteeseensa soveltuvaa tietoa ottamalla itse yhteyttä 
liittoon. Julkisen sektorin työpaikoilla on akavalaiset luottamusmiehet ja suu-
rimmilla yksityissektorin työpaikoilla vastaavasti yhdyshenkilöt, joiden tehtä-
viin kuuluu tiedottaa työehtosopimuksista ja niiden soveltamisesta kyseisillä 
työpaikoilla. Lisäksi liitot tekevät erilaisia jäsenistöään koskevia selvityksiä ja 
muun muassa palkkatutkimuksia. Tämän työmarkkinatiedon ja liiton omaa 
toimintaa koskevan tiedon lisäksi liitot käsittelevät julkaisuissaan jäsenkun-
tansa koulutukseen ja ammatteihin liittyviä asioita. Ne saattavat välittää tietoa 
myös muusta, ulkopuolisten järjestämästä koulutuksesta. Monissa järjestöleh-
dissä on otettu huomioon tämä tiedottamisen kaksiosaisuus niin, että työ-
markkina-asioita varten on varattu omat sivunsa. 

Järjestäytymisen syitä koskevissa vastauksissaan seitsemän haastateltavaa 
puhui tiedolliseen pääomaan liittyvistä seikoista. Nämä viittaukset koskivat 
sekä työsuhteisiin liittyvää tietoa että ammatillista tietoa. 

Taulukko 45. Tiedollinen pääoma järjestäytymisen syynä ja jäsensuhteen ylläpitäjänä

haastateltava	 Lehti ammatillinen Työsuhde- Tietoa Koulutus-
  kiinnostus  neuvonta vaikuttamiseen päivät

Lääkäri x    
pappi x x   
Kemisti   x  
psykologi x    x
elintarviketie-
teen maisteri   x  
insinööri x  x  
Sosionomi   x x x
Lentoemäntä   x x 

Yhteensä 4 1 5 2 2
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Haastateltavista pappi, psykologi ja lääkäri viittasivat järjestäytymisensä 
syistä kertoessaan jäsenyyden tuomaan tiedollisen pääomaan tarkoittaen 
nimenomaan sen koulutukseen ja ammattiin liittyvää osuutta, siis tiedollista 
pääomaa Bourdieun tarkoittamassa merkityksessä. Papilla järjestäytymisen 
syitä oli kaksi: työttömyysturva ja ammatillinen kiinnostus. Haastattelun kulu-
essa hän kertoi Pappisliiton olevan ryhmä, johon hän kuuluu ja jo opiskeluai-
kana seuranneensa liiton jäsenlehteä Cruxia, joka oli hänelle tärkeä. Psykologi 
oli vastauksessaan korostanut jäsenlehden merkitystä, ei kylläkään varsinaisen 
ammatillisen tiedon antajana. Hänelle lehti on kanava, jota kautta hän saa 
informaatiota mahdollisuuksista kartuttaa ammatillista tietoa. Lääkärille lehti 
näyttäytyy toisessa ja suuremmassa merkityksessä. Hän tuntee saavansa leh-
destä oppia ja tukea. Lääkäri kertoo: 

”Mä nään, että siitä o n mulle etua. …. Sitä kautta saa myös sen Lää-
kärilehden, joka on tärkee tietokanava…” (haastattelija: ”Sä mainitsit 
tuon lehden, mikä siinä lehdessä on tärkeätä?”) ”Sitä kautta tulee paljon 
tämmöstä tietoa niinku lääkärikunnan harjottamista käytännöistä. Siel 
tulee sekä tieteellisiä artikkeleita että katsauksia silleen käytäntöön, että 
miten suomalaiset lääkärit käyttää lääkkeitä ja tämmöstä. Et sitä kautta 
saa paljon oppia ja tukea sen ammatin harjoittamisessa.”

Kaikkien kolmen ammattiala on professio, jossa varsinainen ammattiin 
kasvaminen tapahtuu yliopistokoulutuksen jälkeen hankittavan työkokemuk-
sen kautta. Tällöin järjestön välittämä ammatillinen tieto on vastavalmistu-
neille erityisen tärkeää. Myös insinööri mainitsee lehdet, mutta hänelle niiden 
merkitys on vähäisempi. Kysyttäessä jäsenyydestä mahdollisesti aiheutuvaa 
haittaa hän nimittäin toteaa :

”…Tota niin, haittaa siinä mielessä, että jonkin verranhan tää kustantaa. 
Mutta saahan noita lehtiä kotiin. Eihän se niitä korvaa, mutta tuota 
niin. Onhan sekin yksi asia.” 

Ammattijärjestöjen asiantuntijaroolia työelämän asiantuntijana ja tiedon 
välittäjänä kuvataan useammassakin puheenvuorossa ja myös muiden vasta-
usten yhteydessä. Sosionomi, joka vastauksissaan on korostanut liiton asian-
tuntemuksen turvallisuutta lisäävää merkitystä, kertoo jäsenyyden myös anta-
neen tietoa asioiden taustoista, mahdollisuuden hahmottaa kokonaisuuksia, 
siis tiedollista pääomaa. Jäsenyydestä hän näkee saavansa myös konkreettista 
taloudellista pääomaa kartuttavaa tiedollista pääomaa esimerkiksi palkkaneu-
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vonnan muodossa. ”Se on hirmu tärkeetä, että ne tiedot saa jostain”. Tiedollisen 
pääoman arvostus välittyy myös hänen jäsenyydestä tulevaa hyötyä koskevassa 
vastauksestaan:

”Joo, on siitä jo tähän mennessä ollut näiden lakimiespalvelujen ja mui-
den kautta”. Se on ollut ihan konkreettinen ja sitten tää koulutus ja 
tiedon saanti totta kai. Mutta tää on ollu kaikkein kouriin tuntuvin.” 

Myös insinöörin vastaus kertoo liiton jäsenyyden kartuttavan tiedollista 
pääomaa tavalla, joka konkretisoituu taloudellisessa pääomassa:

 
”…Ja toisekseen täältä saa laki- ja asianeuvoja ja sitten pystyy hakeen 
työpaikkoja.”

Tiedollisen pääoman voi katsoa sisältyvän haastateltavien puheeseen jär-
jestön jäsenyyteen kuuluvasta turvasta ja tuesta, vaikkeivät he kaikki suoraan 
viitanneetkaan siihen puhuessaan järjestäytymisensä syistä. Näin kävi esimer-
kiksi lentoemännän kertoessa kuulumisestaan omaan jäsenyhdistykseensä ja 
sen tiedotuksesta. 

Liitot kertovat jäsenhankinnan yhteydessä ja esitteissään muun muassa 
työsuhde- ja palkkaneuvonnasta, joka on jäsenen tiedollisen pääoman kar-
tuttamista. Sitä jäsen voi hyödyntää ratkaisuissaan ja muuntaa näin tueksi 
ja turvaksi. Elintarviketieteen maisteri, joka jäsenyyttä koskevissa vastauksis-
saan oli ainoana puhunut vain työttömyysturvasta, ottaa myöhemmin esille 
palkkatutkimukset ja niiden tärkeyden. Hän kuuluu Elintarvike-ekonomistit 
-yhdistykseen, joka on yksi Agronomiliiton koulutusalayhdistyksistä. Sijoit-
tamalla puheen palkkatutkimuksista jäsenyhdistystasolle hän vihjaa liittojen 
sisällä oleviin koulutusalojen palkkatasoeroihin. Haastateltavien mielissä tie-
dollinen pääoma näyttää ensi sijassa liittyvän ammattijärjestöjen työmark-
kina-asiantuntemukseen, joka auttaa heitä kartuttamaan omaa taloudellista 
pääomaansa. He pitävät tätä asiantuntemusta myös turvallisuuttaan lisäävänä. 
Esille tuli myös ammattijärjestön toiminta jäsenten ammatillisen tiedon yllä-
pitäjänä ja lisääjänä. Se onkin tehtävä, jota varten monet akavalaiset ammatti-
järjestöt aikoinaan perustettiin. 

7.3.3		 Järjestäytyminen	ja	sosiaalinen	pääoma	

Yksilön tai ryhmän sosiaalinen pääoma rakentuu niistä resursseista, jotka sisäl-
tyvät eriasteisesti institutionalisoituneisiin keskinäisiin tuttavuus- ja arvostus-
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suhteisiin toisin sanoen niistä resursseista, jotka ovat yhteydessä johonkin ryh-
mään kuulumisen kanssa. Esimerkiksi sääty-yhteiskunnassa säätyihin liittyvä 
sosiaalinen pääoma oli itsestäänselvyys. Yhteiskunnan demokratisoituminen 
ei ole häivyttänyt sosiaalista pääomaa, mutta siirtyminen moderniin ja siitä 
myöhäismoderniin on voinut vähentää joihinkin ryhmiin liittyvää sosiaalista 
pääomaa ja nostaa esille uusia, resursseja kartuttavia ryhmäjäsenyyksiä. Näin 
sosiaalinen pääoma on säilyttänyt asemansa yksilötoimijan yhteiskunnallisten 
resurssien keskeisenä osatekijänä.15 Nykyään hyväksyttyjä ja tavoiteltuja sosiaa-
lisen pääoman ilmenemisiä ovat esimerkiksi yhteiskuntasuhteet ja verkostot. 
Opiskeluaika on säilyttänyt asemansa sosiaalisen pääoman kartuttajana, josta 
saatava hyöty konkretisoituu myöhemmin.

 Painostusryhmä on taas ryhmä, joka ei hae viranomaisasemaa mutta lau-
suu julki vaatimuksia, joita poliittisessa järjestelmässä tai sen alajärjestelmässä 
olevien viranomaisten tulisi määräysvallallaan toteuttaa.16 Järjestön mahdol-
lisuudet vaikuttaa poliittisiin päätöksiin ovat riippuvaisia järjestön voimava-
roista, sen kyvystä käyttää näitä voimavaroja sekä siitä poliittisesta järjestel-
mästä minkä puitteissa järjestö joutuu toimimaan.17 Näin sosiaalinen pääoma 
ja painostusryhmänä toimiminen ovat yhteydessä toisiinsa.

AKAVA toimii muiden ammattijärjestöjen tapaan painostusryhmänä, 
joka tehtävässä onnistuakseen tarvitsee myös sosiaalista pääomaa ja jolle toi-
mintansa aikana on kertynyt sosiaalista pääomaa. Julkinen painostustoiminta 
tapahtuu järjestön nimissä esimerkiksi kirjelmien ja lehtikirjoitusten muo-
dossa. Sosiaalista pääomaa hyödynnetään taas taustalla tapahtuvassa painos-
tustoiminnassa.18 Ääritapauksissa uskottavana painostusryhmänä toimiminen, 
tapahtuipa se sitten jäsenistön edunvalvojana tai yhteiskunnallisten asioiden 
puolestapuhujana, edellyttää myös tietoa jäsenistön solidaarisuudesta. Tämä 
sisäinen kiinteys ratkaisee, ovatko voimavarat käytössä olevia vai ainoastaan 
potentiaalisia.19 

Ammattijärjestöä voi tarkastella eräänlaisena sosiaalisen pääoman kerty-
mänä, jossa pääomaa on eri toimielimillä ja niiden työskentelyyn osallistu-
villa toimi- ja luottamushenkilöillä. Farmaseutin puheen ”herraklubista” voi-
kin tulkinta viittaukseksi sosiaaliseen pääomaan. Jäsenistö pääsee osalliseksi 
sosiaalisesta pääomasta osallistumalla toimintaan, ryhtymällä ay-aktiiviksi 

15 Siisiäinen 2003, 205
16 Richardson 1993
17 Huuska 1968, 10
18 Em. 77
19 Em. 148
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sekä käyttämällä hyväkseen järjestönsä antamia mahdollisuuksia tavata toisia 
saman koulutuksen tai ammatin omaavia.. Toimintaan osallistuja voi kartuttaa 
sosiaalista pääomaansa ammattijärjestön oman organisaation tarjoaman lisäksi 
myös laajemmin. Esimerkiksi käy AKAVAn yhteiskunnallinen vaikuttaminen, 
joka kohdistuu ensisijaisesti koulutus-, työvoima- ja työllisyyskysymyksiin, 
tutkimus- ja innovaatiotoimintaan sekä työelämän kehittämiseen. Tämä vai-
kuttaminen tapahtuu AKAVAn jäsenjärjestöjen edustajista koostuvien alue-
toimikuntien kautta niin, että ne ovat edustettuina erilaisissa viranomaisten 
aluetasolle kokoamissa toimikunnissa ja päätöksentekoelimissä.20 

 
Haastateltavista sosionomi ja lääkäri kertoivat haastattelun kuluessa, että 

he olivat opiskeluaikana osallistuneet opiskelijayhdistyksen toimintaan. Las-
tentarhanopettaja toimi paraikaa työpaikkansa akavalaisena yhdyshenkilönä. 
Kuitenkin vain kaksi haastateltavaa viittasi järjestäytymisen yhteydessä sosiaa-
liseen pääomaan. Pappi kertoo:

”Mä toivon, et siitä on tämmöstä yhteisöllistä hyötyä, et saa pitää kon-
taktia eri alojen ihmisiin. Oman alan ihmisiin nyt erityisesti työ-/vir-
kauran alussa…”

Psykologi taas sanoo järjestäytymisen syistä kertoessaan, että yhdistyksen 
kautta voi pitää paremmin yhteyttä muilla toimialoilla työskenteleviin kolle-
goihin. Seikalla on hänelle erityinen merkitys, sillä hän on muuttanut Helsin-
kiin opiskeltuaan muualla. Kumpikin viittaa perusteluissaan työuran alkuun, 
jolloin ammattijärjestön kautta saatavat tuttavuudet tukevat sijoittumista työ-
elämään. 

Vastausten perusteella ammattijärjestöjäsenyyden mahdollistamalla sosiaa-
lisella pääomalla ei näytä olevan haastateltaville suurempaa merkitystä. Asian 
varmistamiseksi esitin kysymyksen ”Oletko harkinnut ay-aktiiviksi ryhty-
mistä?” Saadun vastauksen perusteella esitin lisäkysymyksen ”Jos olet, miksi?/
Jos et ole, miksi?”. Kysymysten muotoilu selittyy sillä, että haastateltavat oli 
valittu AKAVAn jäsenjärjestöjen rivijäsenistä, siis jäsenistä, jotka eivät haastat-
telujen tekoaikaan osallistuneet aktiivisesti ammattiyhdistystoimintaan. Tähän 
ratkaisuun päädyin, koska kokemuksen ja tutkimusten mukaan toimintaan 
osallistuminen vaikuttaa järjestöstä muodostuviin käsityksiin, ja tavoitteeni oli 
selvittää ”tavallisten” jäsenten käsityksiä. 

20 http://www.akava.fi/aluetoiminta 25.5.2005
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Taulukko 46. haastateltavien vastaukset kysymykseen ”oletko harkinnut ay-aktiiviksi ryhtymistä?”

vastaaja Kyllä, miksi et osallistu ei, miksi et osallistu

Lääkäri mahdollisuus vaikuttaa, saa ystäviä. 
 edunvalvonta ei kiinnosta 

pappi  haluaa edistää oikeudenmukaisuutta, 
 mutta ei siirry sanoista tekoihin 

juristi   on epäaktiivinen

metsänhoitaja  ei ole järjestötyyppi

Kemisti haluaa osallistua, mutta ay-toiminta 
 ei kiinnosta 

psykologi  on passiivinen

valtiotieteilijä  ei ole tarvittavia ominaisuuksia

elintarviketieteen maisteri  Käyttää vapaa-aika muuhun

Farmaseutti  Käyttää vapaa-aika muuhun

ekonomi  ei harrasta hyväntekeväisyyttä

Lastentarhanopettaja perhe menee edelle 

insinööri  ei ole kiinnostanut, /mutta 
  alkaa kiinnostaa

Sosionomi haluaa vaikuttaa, mutta nyt ei ole aikaa  

upseeri  ei ole kutsumusta

Kääntäjä  Tietää liian vähän

Lentoemäntä  negatiivinen kuva 
  järjestöaktiiveista

Yhteensä 5 11

Sarakkeisiin kootut perustelut on poimittu haastateltavien vastauksista. 
Haastateltavista viisi kertoi harkinneensa ay-aktiiviksi ryhtymistä, vaikka heistä 
kukaan ei vielä ollutkaan toteuttanut aiettaan. Pappi kertoo perusteluistaan: 

”No mul on näköjään tommonen sisään rakennettu oikeudenmukai-
suusperiaate. Eli eli olen vuodesta -94 ollu töissä niinku esimerkiks seu-
rakunnissa ja sitä ennen sillä tavalla niinku et tämmöset oikeudenmukai-
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suuskysymykset työpaikoilla ja muuta ni kiinnostaa todella. Kiinnostaa 
ihan et mä huomaan et ne on mulle luontaisia tai mua kiinnostaa kaikki 
tämmöset työyhteisön hyvinvointi ja yksilön kohtelu työssä hirveesti. Et 
mä huomaan et se tapahtuu luontaisesti. Et sit jos tulee tilanteita, joissa 
on ongelmia ni sit mä olen miettinyt et joitain pitäis tehdä. Mut se ei oo 
noussu mikskään konkreettiseksi.”

Papin kiinnostus ryhtyä ammattiyhdistysaktiiviksi ei näytä kumpuavan 
halusta kartuttaa sosiaalista pääomaa, vaikka se on ollut yhtenä ammattijär-
jestöön kuulumisen hyötytekijöistä. Potentiaalisen ammattiyhdistysaktiivi-
suuden taustalla ovat pikemminkin hänen henkilökohtaiset arvonsa, joihin 
kuuluu oikeudenmukaisuus ja lähimmäisestä välittäminen, jotka liittyvät 
solidaarisuuteen. Myös kemistin vastauksessa tulevat esille samat seikat hänen 
pohtiessaan ay-aktiiviksi ryhtymistä:

”No yleensäkin tommonen, siis niinku jossain vaiheessa mä oon etsiny 
järjestötoimintaa. Mulla on ollu aina. (Haastattelija: ”Millaista järjestö-
toimintaa?”) Mm, mä en oo nyt opiskeluaikana ollu juurikaa missään. 
Et mä oon enemmän ollu sitten ennen nois kehitysmaajutuissa ja nyt 
sit pikkuhiljaa taas politiikasta enemmän kiinnostunut. Ay-liike oli yks 
vaihtoehto mitä oon miettiny. Mut tota, mä en tiedä, mun on ihan 
rehellisesti sanottava, et mä en nyt sit tiedä tästä, että et näenkö mä 
tän LAL:issa (omassa ammattiliitossa) toimimisen niinku itelleni miten-
kään lähellä. Et se sit jotenkin. Sen takia en oo ryhtyny”. (Haastattelija: 
”Joskus aikasemmin, tarkistan, että sullahan on tämmönen halu vai-
kuttaa?”) Joo (Haastattelija: ”Eli sä näät tän ay-aktiivisena toimimisen 
eräänä mahdollisuutena?”) Joo, on eräs mahdollisuus, ei ehkä niinkään 
vaikuttaa ku halu osallistua. Niin, no tietysti, et ei valtaa vaan enem-
mänkin halua osallistua asioiden ajamiseen.”

Kemistilläkin näyttää osallistumisen pontimena olevan arvot, joihin kuu-
luu solidaarisuus. Tämän hän toi esille jo järjestäytymisen syitä koskevassa vas-
tauksessaan ”..voi sit tietysti omalta osaltaan tukea muita siinä mielessä, että 
on jäsenenä, vaikka oiskin rivijäsenenä niin on kuitenkin jäsenenä”. Kemisti 
kuitenkin vierastaa ammattijärjestötoimintaan osallistumista. Häntä ei kiin-
nosta vaikuttaminen vaan pikemminkin omaan arvomaailmaan sopivien 
asioiden tukeminen. Maininta ”kehitysmaajutuista” samoin kuin haastattelun 
toisessa kohdassa esiin tullut toiminta kehitysmaakaupassa ja osallistuminen 
mielenosoituksiin antavat ymmärtää, että kemisti kokee uudet liikkeet itsel-
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leen läheisemmiksi kuin vanhoihin liikkeisiin lukeutuvan ammattiyhdistys-
toiminnan.21

Lääkäri näyttää olevan ”järjestöihmisiä”. Tämä käy ilmi hänen vastaukses-
saan ay-aktiiviksi ryhtymistä koskevaan kysymykseen:

”Sanotaan näin, että mä oon ollu kaikella tavalla aktiivi opiskeluaika-
nani. Et erilaisissa järjestöissä. Et kyllä miksei. Mut ehkä kunnianhi-
moni suuntautuis siinä tapauksessa enemmän tän työn määrittelyyn ku 
siihen edunvalvontaan. (Haastattelija: ”Minkä sorttisia järjestöjä sä oot 
harrastanu?”) ”No mä oon ollu yliopistohallinnossa mukana opintojen 
suunnittelussa ja sitten tän opiskelijajärjestö Lääkärikandidaattiseuran 
hallituksessa mukana ja kaikis tän näkösis luottamustehtävissä, erilai-
sissa hallintotehtävissä sekä yliopistossa että opiskelijajärjestössä.”

Lääkärin kokemusten mukaan yhdistystoiminta on vaikuttamista ja sosiaa-
lisen pääoman kartuttamista, mikä ilmenee hänen perustellessaan kiinnostus-
taan: 

”Lähinnä sitä, että siinä pääsee tuomaan sitä omaa näkökantaansa esille, 
että miten asioiden pitäisi mennä. Pääsee niinku vaikuttamaan niihin 
asioihin ja sit se yhteisyyden tunne. Ainakin näissä järjestöissä, missä 
mä oon ollu. Tosi mukavaa et on saanut uusia ystäviä. Se on mukavinta 
aikaa.”

Lääkäri haluaa suunnata kunnianhimonsa nimenomaan ammatilliseen 
vaikuttamiseen. Ammattijärjestön edunvalvonta ei häntä kiinnosta. Toinen 
hänen arvostamansa asia on yhdessä toimiminen ja sitä kautta ystävien saami-
nen. Järjestöihmiseksi näyttää lukeutuvan myös sosionomi, joka kertoo har-
kinnastaan ryhtyä ay-aktiiviksi:

”No miten sen sitten määrittelis. Jos se on, että joka päivä puhuu puol 
yheksän uutisissa kuinka palkat on alhaalla ja muuta, niin en ehkä ihan 
tommosta. Mutta kyllä mä opiskeluaikoina olin tämmönen järjestöak-
tivisti omassa yksikössäni. Niin, että kyllä mä pidän mahdollisena sitä. 
Mutta tässä vaiheessa kun tekee kahta työtä yhtä aikaa niin ei oo aikaa, 
että aktiivisesti lähtis oman alueen johonkin järjestöön. Mutta ei se oo 

21 Siisiäinen 1998, 238
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mitenkään poissuljettu. Myöhemmin voisinkin lähteä, jos vaan aika riit-
tää.”

Hänkään ei tunnu olevan erityisen kiinnostunut itse edunvalvonnasta, 
mutta muu ay-toiminta kiehtoo, koska:

”Siinä pääsee vaikuttamaan ja kehittämään. Ja se on mielenkiintosta, 
näkee aina niitä ja ymmärtää laajempia kokonaisuuksia.”

Kaikki ammattiyhdistystoimintaan osallistumista harkinneet kuuluivat nii-
hin, jotka ymmärsivät solidaarisuuden yhteisvastuullisuudeksi ja yhteistyöksi. 
Sen lisäksi he olivat, lastentarhanopettajaa lukuun ottamatta, järjestäytymisen 
syitä ja järjestäytymisestä aiheutuvaa hyötyä tai haittaa koskevissa vastauksis-
saan esittäneet myös muita kuin taloudelliseen pääomaan liittyviä seikkoja. 
Heillä on halua osallistua ja vaikuttaa, mutta ammattijärjestön edunvalvon-
taan osallistuminen ei kuitenkaan kiinnosta. Osallistumattomuuden peruste-
luna on ajanpuute tai perhesyyt. Selvittämättä jää, liittykö osallistumattomuus 
edunvalvonnasta muodostuneeseen mielikuvaan eli sosionomin sanoin ”joka 
päivä puolyheksän uutisissa kuinka palkat on alhaalla” vai, olisiko kyseessä 
sittenkin yksilöllistymisen vaikutukset niin, että vapaa-ajan käyttö ratkaistaan 
omista yksilöllisistä lähtökohdista.

Haastateltavista kymmenen ilmoitti suoraan, ettei ollut edes harkinnut 
ammattiyhdistystoimintaan osallistumista ja yhdestoista, insinööri haastatte-
lukutsun innoittamana aikoi miettiä mahdollisuutta. Kiinnostumattomuutta 
perusteltiin eri tavoin. Elintarviketieteen maisteri ilmoittaa:

”Terveesti itsekäs ihminen. Haluan käyttää vapaa-aikani itseeni ja per-
heeseeni enkä ajaa muitten asioita.”

Samoilla linjoilla on ekonomi, joka sanoo:

”En harrasta hyväntekeväisyyttä, aika menee muutenkin.”

Ekonomin ja elintarviketieteen maisterin vastaukset leimaavat ammattijär-
jestötoiminnan toisten asioiden ajamiseksi, ekonomin sanoin ”hyväntekeväi-
syydeksi”. Farmaseutin vastauksessa mennään hieman syvemmälle:

”Mulla on niin paljo kaikkee muuta sisältöö. Onhan se niinkin, että kun 
sä haet johonki hommaan sä haet sisältöö elämään. Mulla opiskelu, työt, 
kaverit, matkustelu, harrastukset. Ei aikaa, ei innostusta.”
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Haastateltavien esiin tuomalle yksilöllistymiselle näyttää olevan tärkeää 
vain sellainen toiminta, joka on itselle ja kenties myös läheisille merkityk-
sellistä. Maininnat vihjaavat, ettei ammattiyhdistystoimintaan osallistuvilla 
olisikaan muuta tekemistä. Tällä puheella he kieltävät osallistumiseen mah-
dollisesti sisältyvän solidaarisuuteen pohjautuvan motiivin. Solidaarisuutta 
koskevaan kysymykseen ekonomi ja elintarviketieteen maisteri antoivat oman 
tulkintansa. Farmaseutin vastaus puuttuu kokonaan. Käsitystä yksilöllistymi-
sestä vahvistaa se, että ekonomi ja elintarviketieteen maisteri hakivat järjestäy-
tymisestä turvaa työttömyyden ja työelämänongelmien varalle. Farmaseutilla 
jäsenyys oli selvästi asiakassuhde, jossa jäsenmaksulla saa tietyt palvelut. Hei-
dän puheensa sisältää ajatuksen, ettei jäsenten tarvitse osallistua ammatti-
järjestötoimintaan. Palkattu henkilökunta voi huolehtia järjestön tehtävistä: 
työttömyyskassa työttömyysturvasta ja työelämän asiantuntijat työsuhteeseen 
liittyvistä ongelmista.

Muut haastateltavista perustelivat kiinnostumattomuuttaan johtamalla 
ajatukset ammattijärjestötoimintaan osallistuvilta vaadittaviin ominaisuuk-
siin. Upseeri ei tunne ”kutsumusta” ja juristi sanoo olevansa ”epäaktiivinen 
poliittisesti ja muutenkin”. Hän näyttää yhdistävän vastauksessaan ammatti-
järjestötoiminnan politiikkaan. Kääntäjä sanoo, ettei hän tiedä tarpeeksi. Met-
sänhoitaja suhtautuu varauksellisesti järjestötoimintaan yleensä. Hän sanoo: 

”En ole järjestötyyppi, sosiaalinen muttei. Järjestötoiminta vähän sem-
mosta kankeeta.”

Valtiotieteilijä perustelee asiaa: 

”Koen, että siihen liittyvä toiminta tavallaan vaatii semmosia ihmis-
suhdetaitoja, joita mulla nyt ei ensimmäiseks ole. Mä siitä huolimatta 
arvostan niitä ihmisiä, jotka sitä työtä tekee.”

Hänen mainintansa ”semmoisista ihmissuhdetaidoista” ja ”siitä huoli-
matta arvostamisesta” viittaavat, että ammattiyhdistystoimintaan osallistuvat 
tietynlaiset ihmiset. Lentoemännän vastauksessa ilmenee suoraan kielteistä 
suhtautumista:

”Mä en oikeestaan osaa sanoo. Mul on vähän semmonen negatiivinen 
kuva tommosesta aktiivi-ihmisistä. (Haastattelija: ”miten se on muo-
dostunut? ”) Oisko tullu kotoota. Mä en oo ihan varma. Siis niinku ei 
mitenkään liittoja sillee vastaan, mutta ei mikää. Ei tulis mieleenkään 
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mikskään pääluottamusmieheksi tai mikskää tommoseks niinku ryhtyä. 
Se voi olla et se on peruja tieksä tuolt nuoruudesta.”

Lentoemäntä erottaa liiton, jonka toiminnasta on puhunut muiden vastaus-
ten yhteydessä hyvinkin myönteisesti ja työyhteisössä toimivan luottamusmie-
hen, jonka työpaikan ammattijärjestöön liittyneet työntekijät valitsevat jou-
kostaan. 

Tehyn vuoden 2004 järjestötutkimuksen julkaisemattomien tietojen 
mukaan alle 30-vuotiaista vastaajista 13 % olisi kiinnostunut ammattiosaston 
luottamustoimista ja 63 % osallistumaan erilaisiin vapaa-aika- ja viihdetapah-
tumiin. SAK:n tutkimuksessa taas alle 30-vuotiaista vajaa 3 % on osallistunut 
ay-koulutukseen ja noin 10 % työpaikan tai ammattiosaston ay-kokouksiin.22 
Nämäkin tulokset kertovat, ettei ay-toiminta oli nuorten parissa erityisen suo-
sittua. 

Ilmonen ja Kevätsalo ovat tiivistäneet ammattiyhdistysaktiivien ja rivijäse-
nten eroja seuraavasti:

Taulukko 47. ammattiyhdistysaktiivien ja rivijäsenten vertailu23

 ay-aktiivit rivijäsenet

jäsensuhteen perusta halu toimia halu maksaa siitä, että muut toimivat

arvomaailma Yhteinen arvomaailma suhteessa  ei vahvoja arvoyhteyksiä suhteessa
 ay-liikkeeseen ay-liikkeeseen

Suhde edunvalvontaan Yhteisiä etuja ja yhteistoimintaa  Yksilöllisiä etuja ja palkattujen toimi-
 koskeva henkilöiden toimintaa korostava

Suhde ay-liikkeen  Ymmärretään välineiksi, joiden Ymmärretään markkinapalveluiksi, 
tarjoamiin palveluihin avulla yritetään lisätä aktiivisuutta,  joita arvioidaan suhteessa hintaan, 
 yhteenkuuluvuutta ja levittää  laatuun, hyötyyn jne.
 yhteisiä arvoja  

Näyttääkin siltä, ettei kukaan haastateltavistani täytä kaikkia ay-aktiiville 
asetettuja tunnusmerkkejä. Vastaajat, jotka suhtautuivat omaan ammattijär-
jestötoimintaan osallistumiseensa torjuvasti, antoivat toimintaan osallistu-

22 Mamia, 2001, 68
23 Ilmonen ja Kevätsalo 1995, 193
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ville erilaisia ominaisuuksia. Osallistuvilla on kutsumus, he ovat poliittisesti 
aktiivisia, heillä on tietynlaisia ihmissuhdetaitoja, toisin sanoen he ovat järjes-
töihmisiä, jotka hoitavat joko näiden ominaisuuksiensa takia tai paremman 
tekemisen puutteessa toisten ihmisten asioita. Näitä ominaisuuksia ei kuiten-
kaan pidetty ehdottoman myönteisinä. Kaksi haastateltavaa viittasi myös itse 
ammattijärjestötoiminnan laatuun. Kaiken kaikkiaan oman sosiaalisen pää-
oman kartuttaminen ei tullut haastateltavien puheessa esiin tärkeänä jäsenyyteen 
vaikuttavana tekijänä. 

7.3.4		 Järjestäytyminen	ja	symbolinen	pääoma

Neljäs Bourdieun mainitsemista kentän pääomamuodoista on symbolinen 
pääoma, jota voidaan kuvata ”selittämättömän selittäjäksi”. Taloudellinen, 
tiedollinen ja sosiaalinen pääoma muuttuvat symboliseksi pääomaksi, jos nii-
den karttuminen käytettävän havaintokategorian puitteissa näyttäisi muuten 
mielivaltaiselta. Symbolinen pääoma nojaa nimittäin kentällä voimassa oleviin 
havainnon ja arvostuksen kategorioihin.24 Se voi olla siis mikä tahansa omi-
naisuus, jota kyseisellä kentällä arvostetaan. Sosiaalinen pääoma toimii muo-
dostumistapansa takia aina symbolisena pääomana.25 Symbolinen pääoma 
on kenttäsidonnaista. Bourdieu kuvaa asiaa ”[p]ääoma on pääomaa, toimii 
pääomana, tuottaa voittoa vain tietyillä markkinoilla”.26 Arvostusta koskevilla 
kysymyksillä pyrin selvittämään sitä, kokevatko haastateltavat saavansa AKA-
VAn jäseninä symbolista pääomaa tai haluaisivatko he sitä saada. Ratkaisuni 
oli ymmärtää symbolinen pääoma ammattijärjestöä kohtaan tunnetuksi arvos-
tukseksi sekä ammattijärjestön vaikutusvallan ja uskottavuuden heijastumi-
seksi myös järjestön jäseniin. Näin se liittyy luvussa 3 esitettyyn koulutettujen 
yhteiskunnallisessa asemassa tapahtuneeseen muutokseen.

Arvostusta koskevia kysymyksiä oli kuusi, joista yhden muotoilu riippui 
siitä, oliko haastateltava vastannut edelliseen kysymykseen myönteisesti vai 
kielteisesti. Näin monen kysymyksen käyttäminen symbolisen pääoman sel-
vittämiseen tuntui haastatteluvaiheessa joskus turhauttavalta niin haastatelta-
vista kuin haastattelijastakin. Kysymyksiin sain kuitenkin vastauksia, joiden 
analysointi toi esiin koko tutkimusteeman käsittelyä hyödyntäviä asioita. 

Arvostusta koskeviin kysymyksiin saatujen vastausten yhteinen piirre oli 
koulutuksen esiintuominen. Siitä puhuttiin arvostuksen perusteluna tai se 

24 Bourdieu 1998, 165
25 Siisiäinen 1988, 160
26 Bourdieu 1985, 114
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kiellettiin arvostuksen aiheena. Kahta lukuun ottamatta kaikki haastateltavat 
toivat vastauksessaan esille koulutuksen. Toinen niistä, joka ei puhunut kou-
lutuksesta ilmoitti, ettei hän ylipäänsä osaa vastata arvostusta koskeviin kysy-
myksiin. Toinen puhui myönteiseen sävyyn itse AKAVAsta. 

Myös arvostusta koskevat kysymykset esitin yksi kerrallaan niin, ettei vas-
taaja tiennyt seuraavan kysymyksen sisältöä. Ensimmäinen kysymykseni kuu-
lui ”Luuletko AKAVAan kuulumisen lisäävän arvostusta?”. Näin muotoiltu 
kysymys ei kuitenkaan yksinään kerro todellisesta arvostuksesta. Sen takia seu-
raavaksi kysyin ”Millaisena pidät akavalaisten arvostusta verrattuna muiden 
ammattijärjestöjen jäseniin?”. Kolmas kysymys oli ”Minkälaisin perustein?”. 
Näin johdattelin vastaajia miettimään niitä seikkoja, jotka heidän mielestään 
yleensä vaikuttavat arvostukseen. Tämän jälkeen kysyin, onko akavalaisten 
arvostus vastaajalle tärkeää ja pitäisikö akavalaisten olla arvostetumpia kuin 
muiden ammattijärjestöjen jäsenten. Lopuksi pyysin heitä perustelemaan käsi-
tyksensä. 

Haastatelluista valtiotieteilijä, hänen kummisetänsä oli kuulunut AKAVAn 
johtohenkilöihin, oli vastaajista ainoa, joka piti AKAVAan kuulumista arvos-
tusta lisäävänä, ”meritoivana”. Farmaseutin mielestä AKAVA saattaa kuulos-
taa hienolta ja ”pärjäävien liitolta”. Samoilla linjoilla oli metsänhoitaja. Muut 
haastateltavat suhtautuivat enemmän tai vähemmän epäillen asiaan. Arvos-
tusta koskevat mielipiteet siis vaihtelivat. Selityksenä saattaa olla se, että he 
arvioivat AKAVAan kuulumisen arvostusta itsensä kautta eli kuten psykologi 
asian ilmaisee ”No mun kohdalla se ei oo ainakaan toteutunu”. Elintarviketie-
teen maisteri sanoo:

”No en minä kenellekään sitä normaalielämässä, että minäpä kuulun 
AKAVAan. Olenpa minä nyt hyvä ihminen. Tuota en minä koskaan. 
Akavalaisia on kuitenkin niin paljon meissä, että en minä.”

Elintarviketieteen maisteri ei pidä AKAVAan kuulumista mitenkään mai-
nitsemisen arvoisena asiana, koska hänen mielestään hänen ”normaalielämäs-
sään” siinä ei ole mitään erikoista. Vastauksesta voi päätellä, että hän olettaa 
AKAVAn jäsenyyteen aiemmin liittyneen jotain paremmuutta ja vertailua. 
Nykyään jäsenyyden julkilausumista voitaisiin kuitenkin pitää perusteetto-
mana kerskailuna. Tämän voi tulkita tarkoittavan, että akateeminen koulutus 
on tullut yleiseksi ja menettänyt näin arvostustaan. 

Upseerin vastaus tähän ensimmäiseen arvostusta koskevaan kysymykseen 
poikkesi muiden vastauksista siinä, että hän viittasi jäsenyyden mukanaan tuo-
miin etuihin ja niistä maksamiseen. Hän tarkasteli asiaa ”vapaamatkustami-
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sen” kannalta, jolloin järjestöön kuulumattomuus olisi ollut ainakin hänen 
edustamassaan vahvan solidaarisuuden omaavassa ammattikunnassa arvos-
tusta vähentävä asia. 

Lääkäri ja ekonomi ottivat arvostusta koskevissa vastauksissaan esille AKA-
VAn toiminnan, josta heidän käsityksensä eroavat. Lääkärin mielestä AKA-
VAan kuuluminen ei lisää arvostusta. Sen tekee mahdollisesti akateeminen 
ammatti, siis koulutus. AKAVAa hän taas ei pitänyt arvostettuna ja sanoi tie-
dotusvälineitten antamien tietojen perusteella siitä tulleen ”tämmönen ham-
paaton kuva verrattuna muihin ammattijärjestöihin.” Lääkärin arviointiin 
saattaa vaikuttaa se, että haastattelun tekoaikaan oli meneillään lääkärilakko. 
Ekonomi vuorostaan oli sitä mieltä, että AKAVA on arvostettu ja on suoritta-
nut tehtävänsä hyvin. Hän oli liittynyt ammattijärjestöön työpaikkansa talous-
päällikön kehotuksesta varmistaakseen ansiosidonnaisen työttömyysturvan. 
Hänellä ei siis todennäköisesti ollut erityisiä odotuksia AKAVAn toiminnan 
suhteen. Vastaukset osoittavat, että jäsenyyteen liittyvät odotukset vaikuttavat 
arviointiin.

Haastateltavien arvioinnit akavalaisten arvostuksesta verrattuna muiden 
ammattijärjestöjen jäseniin vaihtelivat. Valtiotieteilijä piti akavalaisten arvos-
tusta muita korkeampana. Tätä hän perustelee sillä, että: 

”Nyky-yhteiskunnassa kuitenkin arvostetaan asiantuntijuutta ja arvos-
tetaan myös akateemista koulutusta ja nää asiat varmaan tulevat vaikut-
tamaan AKAVAn tärkeyteen tulevaisuudessa.”

Papin esittämissä arvostusta koskevissa vastauksissa on sisäistä jännitettä, 
melkeinpä ristiriitaisuutta. Aluksi hän toteaa, että ”he (akavalaiset) on tän 
ammatillisen tutkintonsa vuoksi niinku korkeasti arvostettuja yhteiskunnassa”. 
Kun hän vertaa akavalaisten arvostusta muiden ammattijärjestöjen jäseniin, 
vastaus saa uutta tasa-arvoisuuteen pyrkivää sävyä: 

”Kun mä vertaan sitä muihin niin varmasti on omassa alassaan yhtä 
arvostettuja kun minkä tahansa muun liiton jäsenet mun henkilökoh-
taisesta näkökannasta.” 

Perusteluina käsitykselleen hän esittää, että kaikkien ammattiliittojen 
jäsenet voivat olla omalla alallaan hyviä. He antavat erityisosaamisensa tähän 
yhteiskuntaan ja että kaikkia pitää arvostaa. Maininta ”mun henkilökohtai-
sesta näkökannasta” sisältää viestin, etteivät kaikki kenties ajattele niin. Tätä 
tasa-arvoajatustaan hän täydentääkin sanomalla: 
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”Et akavalaisilla ehkä on tiettyjä aloja, jotka sitten on, jotka on arvostet-
tuja läpi vuosikymmenten ja vuosisatojen yhteiskunnassa että.” 

Vastauksessaan pappi vieraannuttaa itsensä akavalaisista sanalla ”he” ja 
käyttämällä passiivimuotoa toteaa akavalaisten ”tiettyjen alojen” arvostuksen, 
vaikka kertookin itse pitävänsä kaikkien liittojen jäseniä yhtä arvostettuina. 
Korostamalla arvostuksen pitkäaikaista kestoa pappi epäsuorasti viittaa myös 
omaan koulutusalaansa.

Metsänhoitaja sanoo käsityksensä akavalaisten arvostuksesta suoraan 
”Hyvä, hyvä. No ne saattaa kattoo vähän ylöspäin”. Hän lieventää sanomaansa 
varauksella, että ainakin aikaisemmin on näin ollut ja, että tasoittumista on 
mahdollisesti tapahtumassa. 

Psykologi toteaa, että ainakin akavalaiset arvostavat toisiaan ja jatkaa 
”mutta sitten saattaa muissa näissä ammattijärjestöissä olla sit vähän sellasta 
negatiivistakin”. Mielipidettään hän perustelee omilla kokemuksillaan. Syynä 
kateuteen hänen mukaansa voi olla, ettei tiedetä ”mitä meidän alan ihmiset 
tekee ja millasta se työ on ja kuinka paljon tietoo se vaatii”. Hän tuo esille 
myös työn tuottavuuden, mutta toteaa ”et onhan akavalaisia, niin onhan aka-
valaisia tuottavassakin työssä.”. Psykologi mainitsee kaksi merkittävää seikkaa. 
Hän puhuu siitä, että akavalaiset arvostavat toisiaan. Kun akavalaisia yhdistävä 
tekijä on koulutus, niin arvostus perustuisi tähän yhdistävään tekijään. Hän 
myös epäilee muiden ammattijärjestöjen suhtautumista koulutukseen sanoes-
saan, että myös akavalaisia on tuottavassa työssä. Toteamus viittaa siihen, että 
muissa järjestöissä arvostetaan tuottavaa työtä. Toisin sanoen akavalaisilla ja 
muiden keskusjärjestöjen jäsenillä arvostuksen perusteet olisivat erilaisia, mikä 
viittaa symbolisen pääoman kenttäsidonnaisuuteen. Tässä Psykologin puheessa 
kuultaa myös ajatus, että arvostus näkyisi palkassa. Näin vertailutyytymättö-
myys ja arvostus olisivat yhteydessä toisiinsa. Tämä seikka tuli selvästi esille 
juristin vastauksessa. Hän piti akavalaisten arvostusta ”keskitasoo parempana” 
ja syynä ”nimenomaan sitä, et sinne (AKAVAan) kuuluu tämmösiä tavallaan 
niinku paremmin ansaitseviakin”. 

Kemisti näkee akavalaisten arvostuksen ihan kohtuullisena ja sanoo perus-
teluksi: 

”Tietysti siin on just se sana akateeminen niin se varmasti tietyllä tavalla 
tuo niinku semmosta vakavasti otettavuutta tai, tai heti viittaa niinku 
koulutukseen tai korkeakoulutukseen, niin tietyllä tavalla.” 
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Koulutus oli piilevästi mukana myös upseerin vastauksessa. Omalta osal-
taan hän kieltää eri ammattijärjestöjen arvostusjärjestykseen panemisen. Hän 
mainitsee paperityöläiset, ”jotka on joittenkin ihmisten mielestä huonossa mai-
neessa ku ne pystyy niinku painaan omat palkkansa.” Ottamalla esimerkiksi 
liiton, joka on onnistunut hyvin jäsentensä edunvalvonnassa, vaikka jäsenet 
ovat akavalaisia huomattavasti vähemmän koulutettuja, upseeri osoittaa lääkä-
rin tavoin ammattijärjestön arvostukseen vaikuttavan myös sen toiminnan. 

Tässä vaiheessa kaikki vastaajat, upseeria lukuun ottamatta, myönsivät 
enemmän tai vähemmän suoraan mahdolliseksi, että akavalaisia arvostetaan 
muita korkeammalle. He kuitenkin vieraannuttivat tämän arvostuksen itses-
tään asettamalla sille rajoituksia. Haastateltava saattoi kieltää itse arvostavansa 
akavalaisia muita korkeammalle tai sitten hän rajasi arvostuksen koskemaan 
vain joitain akavalaisia ryhmiä. Mahdollisen muita korkeamman arvostuksen 
lähteenä näyttäisi perimmiltään olevan koulutus, sen mukanaan tuoma ”vaka-
vasti otettavuus”, sivistys tai asiantuntemus. Esimerkiksi käy kemistin lausuma 
”Niin just se koulutus. Että voidaan olettaa, että ihmisillä on yleistietämystä ja 
sivistystä, ettei nyt ihan järjettömyyksiä vaadita tai sillä tavalla”. 

Vastaukset kysymyksiin ”Onko akavalaisten arvostus sinulle tärkeää?”, 
”Pitäisikö akavalaisten olla arvostetumpia kuin muiden ammattijärjestöjen 
jäsenten?” ja ”Miksi?/Miksi ei?”, auttoivat jäsentämään jo aiemmin joidenkin 
haastateltavien puheessa esiin tullutta viestiä siitä, että he pyrkivät erottamaan 
ammattijärjestön ja siihen liittymisen motiivit omasta tasa-arvoa tavoittele-
vasta ihmiskäsityksestään ja, että he pitivät näiden yhteensovittamista vai-
keana. Haastateltavat torjuivat ajatuksen, että symbolinen pääoma koskisi 
heitä itseään.

Papille tuotti vaikeuksia vastata esitettyihin arvostuskysymyksiin. Hän 
pohdiskeli vastauksissaan arvostamista laajemminkin. Pyrkiessään tasa-arvoi-
suutta korostavaan vastaukseen hän mainitsi arvostuksen lähteiksi henkilö-
kohtaiset ominaisuudet, työtehtävät ja koulutuksen. Pappi teki eron ihmisten 
keskinäisen tasa-arvon ja ihmisen eri tehtäviin ja niihin kuuluviin suorituksiin 
liittyvän tasa-arvon välillä. Hän ei kieltänyt arvostuksen merkitystä, mutta ei 
myöskään korostanut sitä. Hänen mielestään koulutus ei riitä arvostuksen läh-
teeksi: 

”Musta minkään alan erityisosaaminen ei välttämättä tee ihmisestä sen 
arvostetumpaa ku toisesta. No ehkä sen vuoksi, et he on yhteiskunnan 
eri tämmösissä johtotehtävissä tai tämmösissä vastuunalaisissa tehtävissä 
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et ehkä sen vuoksi se voi nauttia tiettyä arvostusta. Mut se tulee kyllä 
heidän ihan oman työn tekemisensä myötä ja sen mukaan vasta. Et ei se 
riitä et on hyvä koulutus vaan pitää olla tapa ja tyyli tehdä sitä työtä. Et 
sit ansaitsee sen arvostuksen, et ei vaan koulutuksen vuoksi.” 

Papin mielestä arvostuksen lähteenä on siis työn tekemisen ”tapa ja tyyli” 
henkilön koulutuksesta tai yhteiskunnallisesta asemasta riippumatta. Tällä 
puheella hän irtautuu AKAVAn edunvalvonnan perusteista, joissa nimen-
omaan korostetaan koulutuksen merkitystä.

Lääkärin vastaukset antavat aihetta toisenlaisiin johtopäätöksiin. Aikai-
semmissa vastauksissaan hän oli pitänyt AKAVAn tärkeimpiin tehtäviin kuu-
luvana edunvalvontaa ja arvostellut AKAVAn toimintaa. Hänen mielestään 
akateeminen ammatti saattaa lisätä arvostusta. Akavalaisten arvostuksen tär-
keyttä koskevaan kysymykseen hän vastaa: 

”On. Kyllä mä pidän sitä tärkeänä ja varmaan ollu yksi syy minkä takia mä 
oon lähteny yliopistouralle ja pitkän koulutuksen valinnut kuin että ois lyhy-
emmällä päässyt. Ja yks syy on se arvostus eikä välttämättä niinkään palkka 
kyllä.”

Lääkärin mielestä akavalaisten tulisi olla arvostetumpia kuin muiden 
ammattijärjestöjen jäsenten. ”No jos mä tähän sanon rehellisen mielipiteen 
niin mun mielestä kyllä.” Perusteluna hän esittää: 

”Eli niin, että jos on valmis näkemään sen vaivan, että lukee itsensä yli-
opistotutkintoon saakka, niin mun mielestä siitä pitäisi saada myöskin 
arvostusta ja olla, sitten pitäisi myöskin näkyä jossakin muuallakin kuin 
omanarvontunnossa. Ja toisaalta se omanarvontunto tulee myöskin sitä 
kautta, että muut arvostaa.” 

Lääkäri pitää akateemiseen ammattiin vaadittavia opintoja ponnisteluina, 
jotka ansaitsevat arvostusta. Tämän mielipiteen hyväksyttävyydestä hän ei 
kuitenkaan ole aivan varma, mitä osoittaa maininta ”… jos mä tähän sanon 
rehellisen mielipiteen”. Puheessaan hän erottaa palkan ja arvostuksen, joita 
molempia hän pitää tärkeänä. Lääkärin ajattelu kuulostaa elitistiseltä, mutta 
lähempi tarkastelu osoittaa ettei näin ole. Se ilmentää utilitaarista individua-
lismia asettaessaan arvostuksen lähtökohdaksi vaivannäön, henkilön omat 
ponnistelut. Silloin kun nämä ponnistelut kohdistuvat akateemisen ammatin 
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hankkimiseen, sopii ajatus yhteen AKAVAn koulutuksen merkitystä korosta-
vaan toimintalinjaan.

Lääkärin lisäksi lastentarhanopettaja ilmaisi suoraan mielipiteensä akava-
laisten arvostuksen tärkeydestä toteamalla ”Totta kai. Miksi mä haluaisin kuu-
lua liittoon, jota ei arvosteta” . Hänen mielestään akavalaisten pitäisi myös olla 
arvostetumpia kuin muiden liittojen jäsenten. Perusteluksi hän esitti ”No just 
se esimerkiks se koulutustausta. Et meil on hyvä koulutustausta kautta linjan, 
käsittääkseni”. Tähän kysymykseen psykologi antaa tasa-arvoisuuteen liittyvän 
vastauksen: 

”Kyl, no ei välttämättä, mutta mielelläni ottaisin lisää rahaa. Mut ei 
välttämättä tarvis enemmän ku muita. Mutta en toivois kyllä vähem-
mänkään et arvostettais.” 

Hänelle akavalaisten arvostus oli tärkeää, koska se on ”aina suhteessa kaik-
keen, kaikkeen muuhunkin”. Psykologin vastaus osoittaa oivasti arvojen tais-
telun. Arvostus on tärkeää, koska se konkretisoituu taloudellisen pääoman 
muodossa, mutta toisaalta yhteiskunnallinen eetos korostaa tasa-arvoisuutta. 
Tällöin ratkaisuksi löytyy, että akavalaisia arvostetaan yhtä paljon kuin mui-
takin. Tämä merkitsisi psykologin mielestä palkkatason nousemista. Johto-
päätöksenä on, että nyt akavalaiset ovat aliarvostettuja, koska koulutusta ei 
arvosteta, työtä ei tunneta, eikä työn tuottavuuskaan ole selvästi mitattavissa. 

Insinööri, joka on ”pitkän linjan mies” eli taustalla on rakennuspiirtäjän 
tutkinto, tuo akavalaisten arvostukseen oman näkökulmansa. Hänen mieles-
tään koulutus tuo sivistystä. Kuitenkin: 

”Kaikki on tärkeitä, kaikkia tarvitaan. Mutta toisaalta kyllä mä tykkäisin 
siitä, että koulutukselle annetaan arvoo. Et siinä mielessä ehkä kyllä joo. 
Noin yleisesti ehkä ei. Niin, onko sillä mitään väliä.” 

Hän tarkastelee asiaa työelämän näkökulmasta, jossa tärkeyden määrittää 
tarve. Tässä tarkastelussa koulutuksella ei näyttäisi itseisarvona olevan merki-
tystä. Tämä on ristiriidassa AKAVAn koulutusta korostavan ajattelun kanssa.

Valtiotieteilijä oli ilmaissut myönteisen käsityksensä AKAVAan kuulumi-
sen arvostuksesta ja akavalaisten arvostuksesta. Hän oli myös pitänyt akava-
laisten arvostusta itselleen tärkeänä. Vastauksessaan kysymykseen ”Pitäisikö 
akavalaisten olla arvostetumpia kuin muiden ammattijärjestöjen jäsenten”, 
hän ilmaisee näennäisesti ristiriitaisen mielipiteen:
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”Ei, kyllähän kaikki on omalla tavallaan arvostettuja. Ja se, että on asian-
tuntijuutta tai akateemisuutta niin eihän se toki ainoa arvo ole ihmiso-
lolle ja elolle tai ei työmarkkinoillakaan. Kutakin arvostetaan omalla 
tavallaan ja toisaalta ollaan myös tasa-arvoisia eli solidaarisia jopa.”

Hän esittää arvostuksen lähtökohdaksi koulutuksen ja sen mukanaan 
tuoman asiantuntijuuden. Näin valtiotieteilijä sitoutuu AKAVAn ajatteluun 
työmarkkinajärjestönä, mutta toteamuksellaan ”eihän se toki ainoa arvo ole” 
jättää tilaa Bourdieun kentällä tapahtuvalle kamppailulle ja solidaarisuutta 
koskevassa vastauksessaan mainitsemilleen arvoille. 

Juristin ajattelu noudattaa samoja linjoja kuin valtiotieteilijän. Juristi asetti 
arvostuksen perustaksi ammattijakautuman ja siihen liittyvän tulotason puhu-
malla paremmin ansaitsevista. Ammattijakautuman voi tulkita tarkoittavan 
tässä yhteydessä myös koulutusta. Hänelle akavalaisten arvostus ei ollut mer-
kityksetöntä, sillä: 

”On se sitten kivempi kuulua johonkin, jota arvostetaan varmaan jokai-
sesta kuin johonkin, jota ei arvosteta.”

 Hänkin toteaa lopuksi, ”et eiköhän tässä kuitenkin olla samalla viivalla 
loppujen lopuksi”. Valtiotieteilijästä poiketen juristi puhuu kuitenkin suoraan 
taloudellisesta pääomasta.

Muutamat viittasivat akavalaisten arvostusta koskevissa kysymyksissä itse 
AKAVAan ja vertasivat sen toimintaa muihin keskusjärjestöihin. Aihealue on 
kaikille keskusjärjestöille tärkeä ja niinpä ne teettävät yhteishankkeena sel-
vityksiä ”työmarkkinapoliittisesta mielipideilmastosta”, minkä lisäksi niillä 
on omia järjestötutkimuksia. Teemaa käsiteltiin myös jo 1980-luvun alussa 
Tampereen yliopiston Pardem-projektiin sisältyvässä tutkimuksessa Ay-vai-
kuttajat ja yhteiskunta.27 Mainituissa tutkimuksissa on erilaiset kohderyhmät. 
Keskusjärjestöjen yhteishankkeessa kohderyhmänä ovat maamme väestöstä 15 
vuotta täyttäneet, ammattijärjestöjen omissa selvityksissä niiden jäsenkunta tai 
osa siitä, kuten esimerkiksi järjestöaktiivit ja Pardem-projektin osatutkimuk-
sessa eri keskusjärjestöjen valitsemat jäsenkuntaansa kuuluvat järjestöaktiivit. 
Vaikka kohderyhmien erilaisuus estääkin eri selvityksissä saatujen tutkimustu-
losten tarkan vertailun, antaa se mahdollisuuden yleiskäsityksen luomiselle.

Pardem-projektin osatutkimuksessa puhutaan vierasarvioinnista, jolloin 
arvioidaan toisten keskusjärjestöjen toimintaa. Itsearvioinnissa on taas kyse 

27 Borg 1980
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oman keskusjärjestön arvioinnista. Tutkimustuloksiin kuului, että SAK menes-
tyi vierasarvioinnissa parhaiten, sillä vastaajista 52 % arvioi järjestön menesty-
neen kiitettävästi. SAK:n itsearvioinnissa tähän tulokseen päätyi vain vajaa 20 
%. AKAVAn kohdalla vastaavat luvut olivat huomattavasti heikommat.10% ja 
7 %. SAK:laiset järjestöaktiivit olivat myönteisimpiä AKAVAa kohtaan. Heistä 
23 % antoi AKAVAlle arvosanan kiitettävästi tai hyvin. Menestymisen arvioi 
heikoksi hieman yli 17 %. STTK:laisista vain 1,5 % antoi AKAVAlle arvosa-
nan kiitettävästi tai hyvin ja 70 % arvioi AKAVAn onnistuneen jäsenkuntansa 
edunvalvonnassa heikosti.28 Vaikka näin suuriin arviointieroihin saattoivatkin 
vaikuttaa keskusjärjestöjen väliset suhteet ja kilpailu jäsenistä, niin joka tapa-
uksessa tulokset osoittavat, että jäsenet ja ulkopuoliset arvioivat eri tavoin jär-
jestön toimintaa. Tätä vahvistaa seuraava vuotta 2002 koskeva taulukko. 

Taulukko 48.  Koko väestön ja akavalaisten vuoden 2002 arviot eri etujärjestöjen onnistumisesta 
jäsenkuntansa etujen ajamisessa29

arvioija SaK   STTK   aKava

 Kiitet- Tyydyt- heikosti Kiitet- Tyydyt- heikosti Kiitet- Tyydyt- heikosti
 tävästi tävästi  tävästi tävästi  tävästi tävästi
 % % % % % % % % %

Koko väestö 62  32  6 51 43  6 60 33  7
akavalaiset 71  25  4 47 45  8 18 48 35

Tästä taulukosta käy ilmi, että kun arvioijana on koko väestöstä poimittu 
otos, niin erot eri keskusjärjestöjen välillä ovat pienempiä kuin jos arvioijana 
ovat akavalaiset. Akavalaisten kriittisyyttä omaa järjestöään kohtaan kuvaa se, 
kun 60 % koko väestöstä katsoi AKAVAn onnistuneen jäsentensä etujen aja-
misessa kiitettävästi tai hyvin ja 7 % heikosti, niin akavalaisten itsearvioin-
nissa vastaavat luvut olivat 18 % ja 35 %. Kun taas vertaa koko väestön ja 
akavalaisten arvioita SAK:n ja STTK:n onnistumisesta huomaa erojen olevan 
huomattavasti pienempiä.

28 Borg 1980, 19
29 AKAVAn järjestötutkimus 2002 (2003), 12
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Taulukko 49.  akavalaisten arviot vuosina 1980, 1998 ja 2002 eri etujärjestöjen onnistumisesta 
jäsenkuntansa etujen ajamisessa30

vuosi SaK   STTK   aKava

 Kiitet- Tyydyt- heikosti Kiitet- Tyydyt- heikosti Kiitet- Tyydyt- heikosti
 tävästi tävästi  tävästi tävästi  tävästi tävästi

198031 60,5  38,3  1,2 25,6 64,6  9,8  7,2 56,6  36,2
1998 66  29  5 47 45  9 20 50 30
2002 71  25  4 47 45  8 18 48 35

Taulukko 49 kuvaa taas selvästi akavalaisten käsitystä siitä, että muut kes-
kusjärjestöt olisivat onnistuneet AKAVAa paremmin jäsenkuntansa etujen 
ajamisessa. Kyseessä on eri palkansaajaryhmiin kohdistuva vertailutyytymät-
tömyys. Huomiota kiinnittää erityisesti itsearvioinnissa annettujen heikosti-
arvioiden suuri osuus. AKAVAn vuoden 2002 järjestötutkimuksessa selvitettiin 
myös, miten eri ikäryhmät arvioivat keskusjärjestönsä edunvalvontaa. Tällöin 
ilmeni, että alle 35-vuotiaat arvioivat myönteisimmin AKAVAn onnistumista. 
Heistä 20 % antoi arvosanan kiitettävästi tai hyvin ja luottamustoimissa ole-
vista opiskelijoiden edustajista jopa 28 %. Kaikista luottamustoimessa olevista 
20 % katsoi AKAVAn onnistuneen jäsentensä edunvalvonnassa kiitettävästi tai 
hyvin, 55 % tyydyttävästi ja 24 % heikosti.32 Kehitystä vuoden 1980 luvuista 
on tapahtunut, mihin osaltaan ovat vaikuttaneet 1980-luvun taloudellinen 
kehitys ja tulopoliittisiin sopimuksiin sisältynyt prosenttilinja, joka suosi kor-
keasti palkattuja. 

Tutkimusteeman kannalta jää pohdittavaksi, mitkä seikat vaikuttavat vie-
rasarvioinnissa ja itsearvioinnissa ilmeneviin eroihin. Yhtenä syynä voi olla aka-
valaisten koulutettujen odotus siitä, että koulutuksen pitäisi vaikuttaa palkka-
tasoa korottavasti huomattavasti enemmän kuin mitä arviointiajankohtina on 
tapahtunut. Koko väestön tekemässä vierasarvioinnin antamat korkeammat 
arvosanat taas todistaisivat, että palkkauksessa on otettu koulutuksen vaikutus 
huomioon ainakin kohtuullisesti. Vastaavasti akavalaisten korkea arvio SAK:n 
onnistumisesta viittaisi siihen, että järjestö on kyennyt hoitamaan jäsenistönsä 

30 Borg 1980, 19, AKAVAn järjestötutkimus 2002 (2003), 12
31 Luvut ovat Borgin tutkimuksesta, jossa vastaajina olivat järjestöaktiivit.
32 AKAVAn järjestötutkimus 2002 (2003), 13
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asioita, vaikka sen koulutustaso on matalampi kuin akavalaisilla. Vierasarvi-
ointi ja itsearviointi sijoittuisivat näin koulutettujen asemassa tapahtuneen 
pitkäaikaisen muutoksen yhteyteen, yhteiskunnalliseen tasa-arvoistumiseen. 

Symbolisen pääoman kertyminen ammattijärjestökentällä voi saatujen 
vastausten perusteella tapahtua eri tavoin. Osa haastateltavista oli sitä mieltä, 
että akavalaisten mahdollisen arvostuksen lähteenä tulisi olla koulutus, akatee-
minen ammatti. Tämä ajattelu on täysin sopusoinnussa AKAVAn koulutuksen 
merkitystä korostavan toimintapoliittisen linjauksen kanssa. Haastateltavien 
mielestä arvostuksen tulisi näkyä myös taloudellisen pääoman karttumisena, 
mikä sekin käy yksiin AKAVAn työmarkkinalinjan kanssa. Ristiriita näyttää 
syntyvän tai ainakin piilevän siinä, että haastateltavien on vaikea hyväksyä 
ajatusta, jonka mukaan akavalaisten tulisi olla arvostetumpia kuin muiden 
ammattijärjestöjen jäsenten. Tähän on voinut vaikuttaa kysymyksen muotoilu 
ja siitä johtuva vaikeus erottaa arvostusta ihmisenä ja toisaalta eri seikkojen 
perusteella tapahtuvaa suoritusten arvostusta. 

Taloudellisen pääoman kartuttamispyrkimysten taustalla on vertailutyy-
tymättömyys. Sen ajatuksellinen yhteensovittaminen tasa-arvon kanssa voi 
onnistua, jos pitää akavalaisia tai ainakin osaa heistä aliarvostettuina niin, 
että se näkyy palkassa. Vastaajat esittivät edunvalvontaodotuksiaan sanomalla, 
että ”palkkauksen tulisi olla kilpailukykyinen”, ”turvata riittävä toimeentulo”, 
”olla kohtuullisella tasolla”. Nämä ilmauksethan eivät sisällä vaatimusta muita 
korkeammasta arvostuksesta tai palkkatasosta, mutta ne eivät myöskään poista 
työnantajien ja palkansaajien välistä, eivätkä ammattijärjestökentän sisäistä 
erimielisyyttä oikeista palkkasuhteista. Kysymykseksi nimittäin jää, mikä taho 
määrää kohtuullisuuden ja riittävän toimeentulon ja sen, missä historiallisessa 
vaiheessa akavalaisia koulutusaloja ja ammatteja on arvostettu juuri oikealla 
tavalla ja niin, että arvostus on konkretisoitunut palkassa? 

Ratkaisuksi arvostusongelmaan haastateltavat esittävät myös sen, että 
ihmisinä he kannattavat tasa-arvoa, mutta koulutuksen perusteella heitä tulisi 
arvostaa. Yksilötasolle se siirtyy puheissa vaivannäöstään ja uhrauksistaan. Se 
on ”saavutus, ehkä jonkinlainen hatun noston arvoinen tavallaan”. Huomiota 
herättää se, että lääkäri ja lastentarhanopettaja pitävät tärkeänä akavalaisten 
muita korkeampaa arvostamista. Kumpikin kuuluu vahvaan ammattijärjes-
töön ja niiden jäsenillä on voimakas ammatillinen identiteetti. Jääkin mietittä-
väksi identiteetin ja symbolisen pääoman välinen yhteys sekä arvojen merkitys 
tavoitteisiin sitoutumiselle. 

Haastateltavien vastausten toinen, tasa-arvoa korostava linja pitää arvos-
tuksen lähteenä tapaa miten henkilö tekee työnsä. Tämäkään ajattelu ei rajaa 
pois koulutuksen vaikutusta. Voidaan nimittäin olettaa, että koulutus antaa 
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edellytyksiä niin sanottuun hyvään työn tekoon. Määrittely ei myöskään sulje 
pois vähemmän koulutusta saaneiden arvostusta, mutta tekee vaikeaksi perus-
tella AKAVAn koulutuksen mukaan tapahtuvaa järjestäytymistä ja edunval-
vontaa. Silloin järjestäytymisen tueksi voi löytyä ammatti-identiteetti tai jäse-
nyyden tarjoamat muut pääomamuodot. 

Arvostusta koskeviin kysymyksiin saatuja vastauksia voi tarkastella niiden 
Bourdieun ajatusten avulla, joita hän esittelee teoksessa Distinction, A social 
critique of the judgement of taste. Siinä hän toteaa koulutusjärjestelmän määrit-
tävän, miten ’yleinen sivistys’ (general culture) tulee hankkia. Hän myös sanoo 
näiden vaatimusten olevan sitä tiukempia mitä korkeammalle koulutushierar-
kiassa kohotaan. Sanattoman sopimuksen perusteella akateeminen tutkinto, 
joka muodollisesti takaa tietyn pätevyyden, takaa myös yleisen sivistyksen, 
jonka laajuus on suhteessa tietyn alan arvostukseen. Nämä akateemisen luo-
kituksen tuottamat viralliset erot pyrkisivät saamaan aikaan myös todellisia 
eroja niin, että luokkiin sijoitetuille syntyy usko näihin eroihin ja tämä taas saa 
aikaan näkyviä eroja esimerkiksi käyttäytymisessä.33 Tällöin habitus muodos-
taa järkevän ja tarpeellisen suhteen tilanteen ja käytäntöjen välille. Bourdieu 
puhuu jopa luokkahabituksesta.34 Pari haastateltavaa puhuikin akavalaisten 
yhteydessä sivistyksestä ja akavalaisille yhteisistä arvoista.

Yhteiskunnassa on, Bourdieun mukaan, luokitusmuotoja, jotka näkyvät 
sosiaalisissa rakenteissa ja vaikuttavat tiedostamattamme. Luokitusmuodot 
tuottavat vastakkaispareja, joiden avulla luokitetaan ja laadutetaan niin ihmisiä 
kuin muitakin kohteita. Näitä ovat esimerkiksi sosiaaliset luokat, ikäryhmät ja 
sukupuoli, jotka vaikuttavat myös silloin, kun niillä asiayhteyden perusteella 
ei ole merkitystä. Niiden erilaistavat ja erottavat ehdot hallitsevat sosiaalista 
rakentumista ja sitä rakentavia voimia. Bourdieu väittää niissä piilevien vas-
takohtien juurien aina juontuvan hallitsevien, eliitin ja hallittavien, massan 
väliseen vastakkaisuuteen. Sosiaaliset jaot järjestävät sosiaalisen maailman 
kuvaa. Kulloinkin vallassa olevat toimijat määräävät oman asemansa arvon. 
Tapahtuvassa jaossa he pitävät merkittävänä juuri sitä, mitä jako antaa heille 
ja kieltävät arvon siltä, mitä vaille he jaossa jäävät. Bourdieu väittää myös, että 
sosiaalisen maailman havainnoinnissa noudatettavan periaatteen relevanssi 
perustuu siihen intressiin, mikä kyseisillä yksilöillä tai ryhmillä on tämän piir-
teen tunnistamiseen ja identifioitumiseen kyseisen piirteen mukaan. Hänen 
mukaansa jakamisperusteet ovat sosiaalisten ryhmien välisten taistelujen väli-
neitä, mutta myös näiden taistelujen motiiveja. Kun jakamisperiaatteet tuot-

33 Bourdieu 1986, 24–26
34 Em. 101
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tavat erilaisia käsitteitä, ne samalla muodostavat ryhmiä: taistelun osapuolia. 
Viralliset luokitusjärjestelmät tekevät samaa kuin arkipäivän luokittelukaavat 
käytännössä. Bourdieun mukaan kyse perimmiltään onkin niistä sosiaalisen 
maailman luokituskaavoista ja järjestelmistä, jotka ovat ryhmien esittämisen 
ja siksi myös niiden mobilisaation ja demobilisaation perustana.35 

Väite akateemisen koulutuksen antaman muodollisen pätevyyden ulottu-
misesta varsinaista koulutusta laajemmalle tulee selvimmin esille valtiotieteili-
jän vastauksissa. Hän on suorittanut opintonsa ulkomailla ja sijoittunut ensi 
kertaa työelämään vasta valmistumisensa jälkeen. Valtiotieteilijä oli aikaisem-
missa vastauksissaan puhunut sivistyneistöstä, joka viittaa tietynlaiseen yli-
opistokoulutuksen tuomaan habitukseen. Hän oli puhunut myös akavalaisten 
yhteisistä arvoista. Valtiotieteilijän mielikuvat AKAVAsta ja akavalaisista oli-
vat myönteisiä ja hän piti akavalaisten arvostusta muiden ammattijärjestöjen 
jäsenten arvostusta korkeampana. Perusteluna oli, että yhteiskunnassa arvos-
tetaan asiantuntijuutta ja akateemista koulutusta. Toisin sanoen valtiotieteilijä 
ei kyseenalaistanut koulutuksen käyttämistä luokitusjärjestelmänä, eikä hän 
nähnyt sen soveltamisessa ongelmia. Ne hän torjui, kenties tiedostamattaan, 
pitämällä taloudellisia seikkoja käytännön asioina, jotka eivät ole niin tär-
keitä. 

Toinen yhteys Bourdieun ajatuksiin löytyy psykologin maininnassa siitä, 
että akavalaiset arvostavat koulutusta ”ihan niinku keskenämme” ja ettei työn 
tuottavuus ole heille keskeinen kysymys, vaikka ”onhan akavalaisia tuotta-
vassakin työssä”. Puheen mukaan koulutus ja sen kautta tuleva identifikaa-
tio koulutettujen ryhmään antaa syyn olettaa niiden riittävän jakoperusteeksi 
taloudellista pääomaa jaettaessa. Todellisuudessa näin on tapahtunutkin. 
Koulutuksessa saatu muodollinen pätevyys ja ’yleinen sivistys’ on ollut sääty-
yhteiskunnasta lähtien tie yhteiskunnan valta-asemiin, joissa voi vaikuttaa 
taloudellisen pääoman jakoon. Kun psykologi vastasi AKAVAn jäsenyydestä 
saatavaan hyötyyn ”Jotenkin tuntuu, et pakkohan siihen on luottaa, et joku 
ajaa sitä asiaa. Et koulutus tois niinkun jonkinnäköstä etua myöskin rahalli-
sesti elämässä”, hän vihjasi, että usko koulutuksen ja taloudellisen turvallisuu-
den väliseen yhteyteen olisi heikentymässä.

Puhe työn tuottavuudesta tuo esiin toisen jakoperusteen, joka on työstä 
työn teettäjälle tuleva rahassa mitattava hyöty. Siinä on ratkaisevaa työpa-
noksen merkitys hyödyn saavuttamisessa. Teollisuuslaitoksessa työskentelevä 
insinööri kertoo ammattikokemuksen olevan ”hieno asia ja tärkee asia, mutta 
toisaalta on se hienoo, jos lukeekin”. Hänen vastauksensa sisältää ajatuksen, 

35 Bourdieu 1986, 471–478
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että työelämässä tarvitaan koulutuksen kautta pätevyytensä saaneita ja työelä-
mässä oppinsa hankkineita. Edellytyksenä vain on, että heitä tarvitaan rahassa 
mitattavan hyödyn saavuttamiseksi. Seikka tuli esille jo hänen järjestäytymisen 
syitä koskevassa vastauksessaan ”Valio vähentää työntekijöitä, jos juusto ei mee 
kaupaksi”. Myös tässä esimerkissä olisi siis kyse Bourdieun mainitsemasta jako-
perusteita koskevasta kamppailusta. Tähän kamppailuun osallistuvat ammat-
tijärjestöt pitäen jakokriteereinä niitä ominaisuuksia, joita niiden jäsenillä on. 
Luokitusjärjestelmä muuttuu kuitenkin hitaammin kuin työ ja tuotantoko-
neisto.36 Tämä tulee selvästi esille myöhäismodernin suurissa työelämää kos-
kevissa muutoksissa, joita kuvaavat esimerkiksi sanat yksityistäminen, ulkois-
taminen ja Kiina-ilmiö. Haastateltavat ovat tiedostaneet talouden muutoksiin 
liittyvän epävarmuuden ja rationaalisina toimijoina varautuvat niihin. Heille 
koulutus ei näyttäydykään enää itsestään selvänä luokitusperusteena. 

Vastauksissa esiin tullutta akavalaisten korkeamman arvostuksen kieltä-
mistä tai sen epäilemistä voidaan sitäkin selittää Bourdieun ajatusten avulla. 
Koulutus on ymmärretty väyläksi eliittiin, johon pääsyyn hyvinvointiyhteis-
kunta koulutusmääriä lisäämällä on antanut yhä suuremmalle joukolle edel-
lytykset. Ammattikorkeakouluista valmistuu uusia ryhmiä, jotka katsovat 
kuuluvansa korkeasti koulutettujen joukkoon ja näin horjuttavat käytettyä 
luokitusjärjestelmää ja sen perusteella tapahtuvaa sijoittumista yhteiskuntaan. 
Seurauksena on, että koulutus yleistyessään menettää ”harvinaisuusarvonsa” 
sekä se, että korkeasti koulutetut ovat entistä heterogeenisempi joukko. Luo-
kitustaistelussa voidaan joutua muodostamaan uusia luokkia pääoman jakoa 
varten. Bourdieu toteaakin, että ryhmän läsnäolo tai puuttuminen virallisessa 
luokituksessa riippuu sen kyvystä saada itsensä tunnistetuksi ja hyväksytyksi ja 
näin voittaa paikka sosiaalisessa järjestyksessä. Ryhmien kohtalo on sidoksissa 
niihin sanoihin, jotka muotoilevat ne.37 

7.3.5		 Monenlaista	kollektiivisuutta

Ay-jäsenen monet kasvot -teoksessa kuvataan jäsensuhdetta ulottuvuuksilla 
kollektiivisuus-individuaalisuus ja palkka- ja sosiaaliturvaorientaatio. Tutkijat 
ryhmittelevät eri keskusjärjestöjen jäsenet neljään perussuuntautumisryhmään. 
Traditionalisteihin kuuluvat kollektiivisesti ja palkkakeskeisesti suuntautu-
neet. Solidaarisiksi nimetään kollektiivisesti ja sosiaaliturvaorientoituneesti 
suuntautuneita. Yksilöllisiä materialisteja ovat individuaalisesti ja palkkakes-

36 Bourdieu (1986), 481
37 Bourdieu (1986), 480–481
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keisesti suuntautuneet ja jälkimaterialisteja individuaalisesti ja sosiaaliturva-
orientoituneesti suuntautuneet. Tällainen tyypittely tuottaa tulokseksi sen, 
että SAK:n jäsenistä jäi 42 %, STTK:n jäsenistä 40 % ja AKAVAn jäsenistä 
noin 45 % mainittujen perussuuntautumisryhmien väliin.38 Tulokset viittaa-
vat keskusjärjestöjen jäsenistön jäsensuhteissa oleviin eroihin. Tärkeämpää on 
kuitenkin kiinnittää huomiota yleensä perussuuntautumisryhmien väliin jää-
vien suureen osuuteen, joka AKAVAn jäsenistön kohdalla on liki puolet. Käy-
tetty ryhmittely osoittaa, että jäsensuhteen rakentuminen on moninaisempi 
kuin mitä suuntautumisryhmät tuovat esille. Tutkimustuloksiin kuuluu myös, 
että akavalaisista nuorin ikäluokka, 1970-luvulla syntyneet, on kollektiivisesti 
suuntautunein verrattuna toisiin akavalaisiin ja muiden keskusjärjestöjen 
nuorimpaan ikäluokkaan. Tutkijat sijoittivat akavalaisten nuorimmasta ikä-
luokasta lähes 47 % kollektiivisesti suuntautuneisiin.39 Johtopäätöksenään he 
toteavat, että ammattijärjestölle on haasteena antaa kollektiivista toimintaa ja 
turvaa hakeville nuorille tilaisuus toimia ja tulla huomioon otetuksi järjestöjen 
toiminnassa.40

Ay-jäsenen monet kasvot -teoksessa esitetyt tutkimustulokset perustui-
vat lomakekyselyyn, jossa vastaaja joutui arvioimaan kysymyksessä esitetyn 
väitteen tai asian merkitystä asteikolla, joka alkaa vaihtoehdolla ”ei ollenkaan 
tärkeä” ja päättyy vaihtoehtoon ”erittäin tärkeä”. Omassa tutkimusaineistos-
sani vastaajilla oli mahdollisuus useampaan samaan teemaan liittyvällä kysy-
myksellä omin sanoin ilmaista ja perustella toimiaan, jolloin ensisilmäyksellä 
tiettyyn ryhmään kuuluva vastaus saattoikin tarkemmalla lukemisella ja haas-
tateltavan toisiin vastauksiin rinnastettuna kertoa jotain muuta. Vastausten 
analysointi on osoittanut, että ensimmäiseksi ilmoitettu seikka voi peittää 
taakseen sellaisia jäsenyyteen liittyviä asioita, joihin pysyvä jäsensuhde kiinnit-
tyy. Esimerkiksi papilla sellainen oli ammatillinen kiinnostus ja psykologilla 
järjestön lehti, jota kautta hän saa tietoa muiden tahojen järjestämästä koulu-
tuksesta. Kyseessä on siis muu kuin suora taloudellinen hyöty tai kollektiivi-
suus em. teoksessa tarkoitetulla tavalla. Siinähän kollektiivisuus on määritelty 
tarkoittamaan ”sitä, että jäsen on sitoutunut sellaisiin ammattiyhdistysliikkeen 
perinteisinä pidettyihin arvoihin ja päämääriin kuten pieni- ja suurituloisten 
tuloeron tasoittaminen, naisten ja miesten tasa-arvon edistäminen, demokra-
tian laajentaminen työelämässä ja että hänen mielestään työpaikkatason työ-

38 Jokivuori ym. 1996, 61–74
39 Em. 36–37
40 Em. 120
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ajoista ja palkoista sopiminen on hoidettava järjestöjen ja niiden edustajien 
välityksellä.”41 

Haastatteluissani useimmat mainitsivat todellakin AKAVAn tärkeimmäksi 
tehtäväksi jäsenten etujen ajamisen ja nimenomaan palkkaedunvalvonnan. 
Muut edellä mainitut ammattiyhdistysliikkeen perinteiset arvot ja päämää-
rät, joihin kollektiivisesti suuntautunut jäsen olisi siis sitoutunut, eivät tulleet 
haastateltujen puheessa esille. Symbolisen pääoman etsinnässä esiin tullut tasa-
arvon kannattaminen ei sekään näyttäisi soveltuvan mainittuun kollektiivisuus 
määritelmään. Haastateltavien puheen tasa-arvoisuus liikkui ihmisten yleisen 
tasa-arvon tasolla. Siinä ei erityisesti tuotu esille kollektiivisuuteen sijoitettuja 
ammattiyhdistysliikkeen perinteisiä arvoja ja päämääriä. 

7.4  Yhteenveto

Ammattijärjestön hahmotin haastateltavien vastauksissa kenttänä, jossa on tar-
jolla eri pääomamuotoja. Kun tarkastelin Bourdieun pääomajaottelun mukai-
sesti heidän ammattijärjestön jäsenyydelleen asettamia odotuksia, siis intres-
siä olla jäsenenä, huomasin odotusten keskittyvän taloudelliseen pääomaan 
ja siinä erityisesti työttömyysturvaan ja edunvalvontaan. Näkyvin taistelu 
käydään taloudellisesta pääomasta. Haastateltavat sijoittivat itsensä taistelun 
rahoittajaksi jättäen pääomaa koskevan taistelun ammattijärjestön ja sen työn-
tekijöiden tehtäväksi. Niiden tuli tärkeimpänä pidetyn taloudellisen pääoman 
lisäksi tarjota myös muita jäsenen mahdollisesti haluamia pääomamuotoja. 

Jäsenyydestä saatavasta tiedollisesta pääomasta, jonka oli määritellyt työ-
markkinatietoon ja koulutusalaa tai ammattia koskevaan tietoon, puhui vain 
muutama haastateltava. Heille tiedollinen pääoma sijoittui jäsenyyteen liit-
tyvään turvallisuuteen ja tuo esille ammattijärjestön merkityksen työelämän 
asiantuntijana. Jäsenyyden mahdollistama sosiaalinen pääoma, johon luin 
kuuluvaksi odotukset saman koulutuksen tai ammatin omaavien tapaamisesta 
sekä aikeet ryhtyä ammattiyhdistysaktiiviksi, näyttäytyi vastauksissa vähä-
merkityksellisenä. Tapa, millä omaan ammattiyhdistystoimintaansa torjuvasti 
suhtautuvat perustelivat asiaansa antaa viitteitä yksilöllistymisestä. Sellainen 
akavalaisten nuorten kollektiivisuus, mikä Ilmosen ja Kevätsalon tutkimuk-
sissa tuli esille, jäi haastateltavien puheessa sivuun. 

41 Jokivuori ym. 1996, 10
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Symbolista pääomaa selvitin arvostusta koskevilla kysymyksillä. Niihin 
annetut vastaukset paljastivat symbolisen, taloudellisen, tiedollisen ja sosi-
aalisen pääoman välisen yhteyden. Tämän yhteyden ja symbolisen pääoman 
tunnistaminen arvostukseksi näytti olevan haastateltaville ongelmallista, mah-
dollisesti vastauksissa esiin tulleen yhteiskunnan tasa-arvoisuutta korostavan 
eetoksen takia. Haastateltavien oli vaikea nähdä ammattijärjestön perusteh-
tävän, edunvalvonnan yhteyttä arvostukseen ja yhteydestä johtuvaa ristiriitaa 
oman tasa-arvoajattelunsa kanssa. Ratkaisuna oli jo muiden haastatteluteemo-
jen yhteydessä esiin tullut ajatus, että edunvalvonta on ammattijärjestön teh-
tävä. Jäsenen omaa osuutta, ideologista sitoutumista siihen ei tarvita. 

Olin rajannut AKAVAn jäsenyyteen oikeuttavan koulutuksen tiedollisen 
pääoman ulkopuolelle, kun määrittelin työtäni varten Bourdieun eri pääoma-
muotoja. Koulutus nousi kuitenkin merkittävästi esille symbolista pääomaa 
koskevissa vastauksissa. Jos haastateltavat odottivat AKAVAn jäsenyyden anta-
van jotain symbolista pääomaa, kuten palkkatasossa konkretisoituvaa arvos-
tusta, niin tällöin mahdollisen arvostuksen perustana mainittiin koulutus ja 
akateeminen ammatti sekä niiden antama asiantuntijuus ja sivistys. Näin kou-
lutuksen antama tiedollinen pääoma oli muuttunut symboliseksi pääomaksi. 

Sosiaalisen pääoman yhdistäminen AKAVAn jäsenyyteen tuotti sekin 
haastateltaville hankaluuksia. Ammattiyhdistysaktiivisuuteen ja sen antamiin 
mahdollisuuksiin useimmat suhtautuivat torjuvasti. Yksilöllistyminen ilmeni 
ajatuksessa, jonka mukaan kouluttautumista voi arvostaa, mutta haastatelta-
vat kyseenalaistivat arvostuksen kohdistumiseen koulutettuihin ryhmänä tai 
tämän ryhmän jäseninä. Haastateltavista juristi, lääkäri, metsähoitaja ja pappi 
olivat vanhoilta yhteiskunnassa arvostetuilta, akateemisilta koulutusaloilta. 
Heistä jokainen viittasi koulutukseen arvostuksen lähteenä. Juristilla tämä 
yhteys muodostui hänen puheessaan ammattijakaumasta ja ansiotasosta, joka 
akavalaisilla yleisesti ottaen on korkeampi kuin muiden ammattijärjestöjen 
jäsenillä. Haastateltavat ratkaisivat tasa-arvoajattelun ja edunvalvonnan risti-
riidan esittämällä, että arvostus koskee muita kuin heitä itseään, tai he rajasivat 
arvostuksen koskemaan joitakin ryhmiä. Näin menetellen haastateltavat kiel-
sivät itseltään symbolisen pääoman, mutta jättivät sen mahdolliseksi muille. 

Kaikille haastateltaville yhteiseksi järjestäytymisen syyksi oli aiemmin tii-
vistynyt jäsenyyteen liitetty turva, joka koostuu jäsenen henkilökohtaisten tar-
peiden mukaan eri tekijöistä. Tämä jäsenyydestä saatava hyöty ja muu myön-
teiseksi koettava tarkentaa turvallisuuden sisältöä niin, että se voidaan jakaa 
Bourdieun pääomalajeihin seuraavasti:
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Symbolista pääomaa, jota olin tiedustellut arvostusta koskevilla kysymyk-
sillä, ei voi muiden pääomaryhmien tapaan erottaa turvallisuudesta omaksi 
alueekseen. Symbolinen pääoma on kuitenkin mukana turvallisuudessa. Sillä 
on yhteys taloudelliseen, sosiaaliseen ja tiedolliseen pääomaan ja näin välil-
lisesti turvallisuuteen. Taloudellinen pääoma kuului jokaisen haastateltavan 
jäsenyydelle asettamiin odotuksiin, mutta sosiaalisen pääoman suhtauduttiin 
varauksellisemmin. Symbolista pääomaa koskevat kysymykset ja vastaukset 
nostivat näyttävästi esiin Bourdieun väitteet yhteiskunnassa vallitsevista luoki-
tusmuodoista, niiden tuottamista eroista ja luokitustaistelusta, jossa pyritään 
muuttamaan vallitsevaa tilannetta. 

Tiedollinen pääoma Taloudellinen pääoma  Sosiaalinen pääoma

–  työmarkkinatieto  –  työttömyysturva  – solidaarisuus 
–  ammatillinen tieto  –  vakuutukset ja  – yhdistystoiminta
   muut jäsenedut 
  –  edunvalvonta  
    
   

  Symbolinen pääoma
	 	
	 	 – koulutus

Kuvio 4.  haastateltavien ammattijärjestöjäsenyydelleen asettamat odotukset Bourdieun 
pääomalajien mukaan ryhmiteltynä

TurvaLLiSuuS



johTopääTöKSiä 273

8  johTopääTöKSiä

Tutkimusta aloittaessani olettamukseni oli, että myöhäismoderni näkyy vas-
tavalmistuneiden korkeasti koulutettujen ammattijärjestöjäsenyydelleen 
asettamissa odotuksissa. Lähtökohtanani oli, että myöhäismodernin tunnus-
merkeistä yksilöllistyminen ja työelämän muutokset voivat vaikuttaa sekä jär-
jestäytymiseen tarvittavaan identifikaatioon että intressiin. Taustalla oli ajatus, 
että järjestäytymisen intressi on aina yhteydessä ympäröivään yhteiskuntaan 
sekä se, että liikkeellä, tässä tapauksessa ammattijärjestöllä on jäsentensä väli-
tyksellä siirtyvä muisti, joka yhdistää menneisyyden nykyisyyteen ja tulevai-
suutta koskeviin odotuksiin.

Kuvatessani koulutettujen järjestäytymisen eri vaiheita, pyrin poimimaan 
esille seikkoja, joita liiketeorioiden eri suuntaukset painottavat. Aloitin tarkas-
teluni sääty-yhteiskunnasta ja koulutuksen merkityksestä silloin käydyssä luo-
kitustaistelussa. Koulutettujen järjestäytyminen omiksi yhdistyksikseen alkoi 
1800-luvun puolivälissä. Tuolloin niiden tarkoituksena oli lähinnä oman tie-
teenalan edistäminen ja jäsenistön yhteenkuuluvuuden ylläpito. Taloudellisten 
etujen ajaminen ei kuulunut niiden tehtäviin. Suurin osa koulutetuista toimi 
virkamiehinä ja säätyvaltiopäivät huolehtivat heidän asemansa ja etuoikeuk-
siensa turvaamisesta. Taloudelliset kysymykset nousivat esille vasta yhteiskun-
nan poliittisten olojen muututtua. Koulutettujen järjestäytymisen eri vaiheet 
ovatkin olleet yhteydessä yhteiskunnan murroskausiin, sen tasa-arvoistumi-
seen ja taloudelliseen kehittymiseen. 

Sääty-yhteiskunnasta lähtien koulutus on merkinnyt tietä eliittiin ja talou-
delliseen turvallisuuteen. Työväestön järjestäytyminen ja sen aseman vähittäi-
nen vakiintuminen työmarkkinoiden neuvotteluosapuolena samaan aikaan, 
kun koulutetut ryhmänä olivat vailla puolestapuhujaa, merkitsi koulutettujen 
ja alemman virkamiehistön suhteellisen aseman huononemista. Parannusta 
tilanteeseen yritettiin hakea järjestäytymisen kautta. Yhdistäväksi tekijäksi 
otettiin toimiminen henkisen työn tekijänä ja siten erottautuminen ruumiil-
lisen työn tekijöistä. Tämä ei ollut koulutetuille kyllin vahva identifikaation 
pohja, sillä määrittely sulki piiriinsä heidän mielestään liian heterogeenisen 
joukon, jossa korkeampaa koulutusta saaneet jäivät vähemmistöksi. 
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Koulutettujen järjestäytyminen 1950-luvun alussa omaan edunvalvon-
taa hoitavaan keskusjärjestöön AKAVAan merkitsi akateemisesti koulutetun 
palkansaajaryhmän tuloa näkyväksi tulonjakokamppailuun osallistuvaksi ryh-
mäksi, joka halusi edelleenkin käytettävän koulutustasoa tulonjaon perustana. 
Jäsenmääräänsä kasvattaakseen järjestö vähitellen lievensi jäsentensä koulutus-
tasovaatimuksia ja samalla määritteli itsensä korkeasti koulutettujen edunval-
vojaksi. Hyvinvointiyhteiskunnan rakentamiseen tarvittiin myös ammattijär-
jestöjen panosta ja ne vakiinnuttivat asemansa valtiovallan ja työnantajapuolen 
hyväksymänä sopimuskumppanina. Koulutus säilyi edelleen keinona yhteis-
kunnalliseen nousuun. Väestön vaurastuminen ja yleinen koulutusta suosiva 
ilmapiiri tekivät mahdolliseksi yhä useammalle kouluttautua. Keskusjärjestö 
AKAVA huolehti korkeasti koulutettujen edunvalvonnasta. Sen jäseninä olivat 
koulutus- tai ammattialan mukaan perustetut järjestöt, jotka hoitivat jäsen-
tensä ammatillista edunvalvontaa ja vahvistivat koulutuksen mukaan tapah-
tuvaa identifikaatiota niin, että siitä saattoi muodostua pohja jopa sosiaaliselle 
identiteetille. 

Taloudellinen lama, joka sijoittui 1990-luvun alkuun, merkitsi murrosta 
ja myöhäismodernin näkyväksi tulemista myös Suomen talouselämässä ja 
työmarkkinoilla. Ammattijärjestöt, jotka olivat tottuneet hankkimaan ”lisää” 
jäsenilleen, joutuivat taistelemaan ”olemassa olevan” puolesta. Lama ja sen 
seurauksena koulutettujenkin osaksi tullut, aiemmin poikkeuksellinen, työt-
tömyys osoittivat, mitä myöhäismodernin tietoyhteiskunta ja globalisaatio 
voivat saada aikaan. Koulutus ei enää merkinnyt varmaa työpaikkaa ja sen 
antamaa taloudellista turvallisuutta. Työuraansa aloittavilla oli edessään epä-
varmojen mahdollisuuksien runsaus. 

Koulutettujen järjestäytymistä koskeva ajanjakso kattoi liki 200 vuotta. 
Minulle siitä tuli selvästi esille Bourdieun ajatus yhteiskunnasta suhteiden tilana, 
jossa toimijat käyvät taistelua pääomamuodoista. 

Empiirisen aineistoni avulla selvitin, miten koulutettujen ammattijärjestö 
AKAVA ja vastavalmistuneet ovat sopeutuneet myöhäismoderniin. Aineisto 
koostui tekemistäni kuudestatoista vastavalmistuneen ja siinä yhteydessä 
ammattijärjestöön liittyneen akavalaisen teemahaastattelusta, näiden haasta-
teltavien erillisistä vastauksista AKAVAn vuoden 2000 työmarkkinatutkimuk-
sen järjestökysymysosioon sekä näin saatujen vastausten vertailusta kyseisen 
tutkimuksen aiemmin julkaisemattomiin tuloksiin. Haastatteluja analysoin 
ensisijaisesti kvalitatiivisen tutkimuksen menetelmin. Tällöin tiedostin ase-
mani tutkijana ja yhtenä AKAVAn jäsenjärjestön työntekijänä, jolla on taka-
naan aina 1970-luvulta juontuva ammattijärjestöjäsenyys. Tavoitteenani oli 
haastateltavien vastausten avulla tuoda esille niitä odotuksia, mitä vastavalmis-
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tuneilla on ammattijärjestöjäsenyydelleen, heidän intressinsä. Käsitykseni on, 
että kvantitatiivisessa tutkimusotteessa osa näistä odotuksista on voinut jäädä 
havaitsematta. Teoreettisena viitekehyksenä käytin myöhäismoderniin kuulu-
vaa yksilöllistymistä, sen mahdollisia vaikutuksia ammattijärjestön jäseneksi 
identifioitumiseen ja muodostuvalle jäsenyydelle asetettuihin odotuksiin. Itse 
odotuksia, järjestäytymisen intressiä tarkastelin Bourdieun esittämien kentän, 
habituksen ja pääoman käsitteiden avulla. Seurasin myös Mancur Olsonin 
teorian sekä resurssien mobilisaation ja tulkintakehysten yhteensovittamisen 
teorian soveltuvuutta aineistooni.

Vastausten perusteella tekemäni johtopäätös on, että myöhäismodernin 
ajan yksilöllistyminen näkyy haastateltavissani, vastavalmistuneissa korkeakoulu-
tutkinnon suorittaneissa. Tämä yksilöllistyminen on pääasiassa utilitaarista indi-
vidualismia, joka on yhteydessä instrumentaaliseen rationaalisuuteen. Tekemieni 
tulkintojen perusteella haastateltavien yksilöllistymistä osoittavat sekä työhön ja 
elämään yleensä kohdistetut odotukset että yksilön mahdollisuuksia ja ammatti-
järjestötoimintaan osallistumista koskeviin kysymyksiin saadut vastaukset. Yksilöl-
listyminen ei kuitenkaan ole jokaisella haastateltavalla samanlaista eikä se esiinny 
samoilla elämänalueilla.

Haastateltavien ammattijärjestöidentifikaatio pohjautui vastauksista teke-
mieni tulkintojen mukaan koulutusalaan. Sen ulottuminen koskemaan aka-
valaisia tai koulutettuja yleensä oli heikompaa. Haastateltavien mielikuvissa 
AKAVA näyttäytyi suurena ja monialaisena, jopa hajanaisena ja etäisenä. 
Monille AKAVA leimautui suurimpien jäsenryhmiensä mukaan niin, että liit-
tyessään oman koulutusalansa järjestöön he eivät tienneet samalla liittyneensä 
AKAVAan. Akavalaiseksi identifioitumiseen näyttivät vaikuttaneen mieliku-
vat, jotka muodostuivat tiedotusvälineiden erityisesti tulopoliittisia neuvot-
teluja koskevasta uutisoinnista ja oman järjestön tiedotuksesta. Vastausten 
perusteella AKAVAn imago korkeasti koulutettujen edunvalvojana oli mennyt 
läpi. Se oli muuttunut imagon kaltaiseksi mielikuvaksi. Imagon toinen osa, 
toiminta korkeasti koulutettujen yhteiskunnallisena puolestapuhujana oli jää-
nyt vähemmälle huomiolle tai kokonaan huomaamatta. Tämä yhteiskunnal-
lisena puolestapuhujana toimiminen on kytköksissä kolmikantasopimuksina 
tehtäviin tulopoliittisiin ratkaisuihin, joissa AKAVA yhtenä työmarkkinaken-
tän toimijoista toimii politiikan kentällä. AKAVA sanoo olevansa poliittisesti 
sitoutumaton ja puolueista riippumaton, mutta haastateltavien mielikuvissa 
AKAVAan yhdistettiin oikeistolaisuutta ja konservatiivisuutta. Esitetyt poliit-
tista suuntautumista koskevat maininnat olivat kaikki samansuuntaisia. Akava-
laisia haastateltavat kuvasivat keski-ikäisiksi ja virkamiesmäisiksi, mikä saattaa 
olla syynä siihen, että vasta opintonsa päättäneille nuorille identifioituminen 
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akavalaiseksi oli vaikeaa. Sen sijaan omaan koulutusalaan, vaikkakaan ei aina 
koulutusalan mukaiseen järjestöön, identifioituminen oli jo tapahtunut.

Haastateltaville AKAVAsta muodostuneisiin mielikuviin oli vaikuttanut 
myös se aktiivisuus, millä jäsenen oman järjestön lehdessä ja muussa tiedotuk-
sessa oli tuotu AKAVAn toimintaa esille. Ne haastateltavat, joiden jäsenjärjestö 
oli jättänyt keskusjärjestön taustalle ja painottanut sen sijaan tiedotuksessaan 
omaa osuuttaan jäsenten edunvalvonnassa, olivat muodostaneet mielikuvansa 
yleisen median kautta. He suhtautuivat AKAVAan kriittisemmin kuin ne, 
jotka olivat muodostaneet keskusjärjestöä koskevan mielikuvansa oman jäsen-
järjestönsä välityksellä. Johtopäätökseni on, että haastateltavalle AKAVAsta 
muodostuneeseen mielikuvaan vaikuttaa tapa, jolla hänen jäsenjärjestönsä kertoo 
keskusjärjestöstä. Mielikuvaan voi vaikuttaa myös ikäero akavalaisina pidettyihin 
sekä arvojen oletettu yhtäläisyys tai eroavuus. 

Haastateltavat pitivät akavalaisia yhdistävänä tekijänä koulutusta, jolloin 
mahdollinen yhteenkuuluvuus ei niinkään lähtenyt samanlaisuudesta. Koulu-
tuksen avulla erottauduttiin muista. Nämä ”muut” saattoivat olla toisia pal-
kansaajaryhmiä tai AKAVAn sisäisiä koulutusaloja. Vastauksissa oli merkkejä 
myös siitä, että AKAVAn sisällä olisi hahmottumassa kollektiivisen suhteellisen 
deprivaation tai vertailutyytymättömyyden yhdistämä naisvaltaisten koulutus-
alojen matalapalkkaryhmä. Silloin erottavana tekijänä olisi palkkataso, jonka 
asian esille tuoneet katsoivat olevan yhteydessä koulutusalojen naisvaltaisuu-
teen. Johtopäätökseni on, ettei haastateltaville riitä heillä oleva muita palkan-
saajaryhmiä korkeampi koulutustaso rakentamaan kaikkia akavalaisia kattavaa 
solidaarisuutta. Haastateltavat ovat vahvimmin ja ensisijaisesti identifioituneet 
omaan koulutusalaansa. Vaikka joillakin haastateltavilla identifioitumista aka-
valaiseksi vahvistikin muiden akavalaisten kanssa samanlaisiksi oletetut arvot 
tai ajatusmaailma, niin haastateltavien parissa AKAVAn kollektiivinen identi-
teetti vaikuttaa heikolta. 

Haastateltavat kertoivat ensisijaisen järjestäytymisen syyn olevan ansiosi-
donnaisen työttömyysturvan. Sen lisäksi syinä mainittiin jäsenedut, jäsenjär-
jestön kautta saatava tieto, edunvalvonta ja solidaarisuus. Haastateltavien anta-
mien vastausten perusteella ryhmittelin järjestäytymisen syyt ammatilliseen 
turvallisuuteen ja taloudelliseen turvallisuuteen. Näin järjestäytymisen syyksi 
löytyy sisällöiltään ja painotuksiltaan erilaisia turvallisuustarpeita. Niihin vai-
kuttivat kunkin haastateltavan yksilölliset ominaisuudet, elämäntilanne ja 
myös ammatti. Kysymyksilläni en voinut selvittää Olsonin esittämiä väitteitä 
jäsenyyteen liittyvästä tiukasta hyötyajattelusta ja järjestön koon vaikutuksista 
jäsenten toimintaan. Jotkut haastateltavista tosin viittasivat liittymisensä syistä 
kertoessaan siihen, etteivät he halua olla vapaamatkustajina ammattijärjestön 
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hoitaessa yhteisiä asioita. Tulkintakehysten yhteensovittamisen teoriassa tärkeä 
solidaarisuus, jota uhrauksiin saakka ulottuva edunvalvonta voi vaatia, näyt-
täytyi haastateltavien vastauksissa vähäiseltä. Haastateltavien järjestäytymistä 
voi selittää resurssien mobilisaation teorian avulla Johtopäätökseni on, että 
haastateltavilleni ammattijärjestöön liittyminen on rationaalinen taloudellinen 
valinta, mutta sen ohella oman koulutusalan perustalle muodostuvaa sosiaalista 
identiteettiä vahvistava tekijä. 

Toinen tapa, jolla tarkastelin haastateltavien ammattijärjestöjäsenyydelleen 
asettamia odotuksia perustui Bourdieun käsitteisiin kenttä ja sillä jaossa olevat 
pääomat, joita hänellä ovat taloudellinen, tiedollinen (kulttuurinen), sosiaa-
linen ja symbolinen pääoma. Näin tarkasteltuna haastateltaville oli tärkeintä 
oman taloudellisen pääoman kartuttaminen, joka mahdollistaa omat yksilöl-
liset valinnat. Vain yksi haastateltavista sanoi järjestäytymisessään taloudellisia 
seikkoja tärkeämpänä olevan hänen AKAVAn jäsenyyteen yhdistämänsä arvot 
ja sivistys. Johtopäätökseni on, että haastateltavilleni tärkein ammattijärjestö-
kentän tarjoama pääoman muoto on taloudellinen pääoma.

Tiedollisen pääoman määritin koskemaan jäsenyyden mahdollistamaa, 
työelämää säätelevää ja ammattia koskevaa tietoa ja rajasin näin Bourdieusta 
poiketen koulutuksen ja hänen siihen yhdistämänsä sivistyksen ulkopuolelle. 
Vastausten perusteella haastateltavat odottivat järjestön välittämän tiedon sekä 
pyynnöstä annettavien neuvojen ja ohjeiden kartuttavan heidän taloudellista 
pääomaansa ja lisäävän myös turvallisuutta. Samoja odotuksia he kohdistivat 
ammattiin liittyvään tiedollisen pääomaan. Tulkintani mukaan haastateltavat 
pitivät ammattijärjestöä työelämää ja omaa ammattialaa koskevan tiedon asian-
tuntijana. Erityisesti koulutuksensa puolesta vahvoihin professioihin kuuluvat 
arvostivat ammattiin liittyvää tiedollista pääomaa, joka näyttäytyi heille työ-
uran alussa myös turvallisuutta lisäävänä tekijänä. Johtopäätökseni on, että 
haastateltavistani useat pitävät ammattijärjestöä tiedollisen pääoman antajana ja 
työelämän asiantuntijana. Jäsenenä he saavat tietoa, jota tarvitsevat varmistaes-
saan omien yksilöllisten ratkaisujensa rationaalisuutta. 

Sosiaalinen pääoma tuli esiin vain muutamassa puheenvuorossa ammatti-
järjestön antamana mahdollisuutena tavata muita saman koulutuksen omaa-
via tai yleensä muita koulutettuja. Koska ammattijärjestökenttä sisältää run-
saasti sosiaalista pääomaa, ja toimintaan osallistuminen antaa mahdollisuuksia 
päästä siitä osalliseksi, tiedustelin omana kysymyksenään kiinnostusta osallis-
tua tähän toimintaan. Vastaukset toivat esiin vahvan yksilöllistymisen, jossa 
oma aktiivinen osallistuminen ammattijärjestötoimintaan, erityisesti edun-
valvontatoimintaan, koettiin vieraaksi. Torjunta ilmoitettiin joko suoraan tai 
sitten hienovaraisemmin viittaamalla osallistumismahdollisuuksien tai osallis-
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tujilta vaadittavien henkilökohtaisten ominaisuuksien puuttumiseen. Tämä 
tieto yhdistettynä muuhun puheeseen jäsenyydelle asetetuista odotuksista 
antaa aiheen johtopäätökseen, että haastattelemillani vastavalmistuneilla on 
asiakassuhde ammattijärjestöön. He odottavat saavansa jäsenmaksuaan vastaan 
tarvitsemiaan pääomamuotoja ilman suurempaa omaa sitoutumista. Ammatti-
järjestön asiantuntijat hoitavat asiat heidän puolestaan.

Symbolista pääomaa selvitin AKAVAa ja sen jäsenten arvostusta koskevilla 
kysymyksillä. Tavoitteeni oli tällä tavoin liittää symbolinen pääoma koulu-
tettujen yhteiskunnallisessa asemassa tapahtuneisiin muutoksiin. Mukana oli 
ajatus sosiaalisen pääoman muuttumisesta symboliseksi pääomaksi. Symbo-
lista pääomaa koskevissa vastauksissaan haastateltavat liittivät yhteen taloudel-
lisen, sosiaalisen ja tiedollisen pääoman nimenomaan Bourdieun esittämässä 
koulutuksen ja sivistyksen sisältävässä merkityksessä. Haastateltavien mukaan 
koulutusta voidaan pitää perusteena taloudellista pääomaa koskeville odotuk-
sille. Koulutuksen hankkiminen ja siihen tarvittavat ponnistelut voivat olla 
myös arvostuksen peruste. Sitä vastoin koulutettujen ryhmään kuuluminen ei 
oikeuttanut itsestään selvästi arvostukseen eikä myöskään koulutettujen ryh-
mää odotettu itsestään selvästi arvostettavan muita ryhmiä enemmän. Vanho-
jen professioiden edustajille sosiaalisen pääoman tunnustaminen ja sen muut-
tuminen symboliseksi pääomaksi ei kuitenkaan tuottanut vaikeuksia. Muista 
vastaajista toiset kielsivät sen kokonaan tai vain itseltään arvellen sitä olevan 
muilla. Vastauksissa tuli selvästi esiin tasa-arvoajatus. Koulutukseen perustu-
van edunvalvonnan ja tasa-arvon välisen epäsuhdan haastateltavat ratkaisivat 
jättämällä edunvalvonnan ammattijärjestön tehtäväksi niin, ettei heidän tar-
vitse pohtia edunvalvontaan liittyvää ideologiaa. Johtopäätökseni vastauksista 
tekemieni tulkintojen perusteella on, että edunvalvonnassa haastateltavilla on 
asiakassuhde ammattijärjestöön. Siihen ei sisälly ideologista sitoutumista. Mah-
dollinen yhteenkuuluvuus ja solidaarisuus perustuu koulutusalaan. 

Haastateltavat mainitsivat vastauksissaan koulutuksen akavalaisia yhdis-
täväksi tekijäksi ja perusteeksi muita palkansaajaryhmiä korkeammalle palk-
kaukselle. AKAVAn imago korkeasti koulutettujen ammattijärjestönä ylläpitää 
kuvaa akateemisesti koulutetuista. Sanonta kätkee kuitenkin taakseen erias-
teista koulutusta. Haastattelujen perusteella akavalaisittain alemman asteen 
koulutuksen suorittaneet, ammattikorkeakoulusta valmistuneet katsoivat hyö-
tyvänsä AKAVAn jäsenyyden tuomasta koulutukseen liittyvästä symbolisesta 
pääomasta. Koulutuksen riittäminen arvostuksen ja myös palkassa mitattavan 
arvostuksen perusteeksi herätti haastateltavissa myös epäilyjä. Näin symbo-
linen pääoma koulutukseksi ymmärrettynä johti Bourdieun esittämään luo-
kitusjärjestelmistä käytävään taisteluun. Haastattelujeni perusteella tekemäni 



johTopääTöKSiä 279

johtopäätös on, että haastateltavissani on myös sellaisia, jotka epäilevät nykyisen, 
koulutukseen perustuvan luokitusjärjestelmän oikeutusta olla palkansaajaryhmiä 
erottavana tekijänä. Esille tuli taloudellisia painotuksia kuten työn tuottavuus 
ja hyvä työntekijä. Yksilöllistyminen osoitti odotuksia työn henkilökohtaisesta 
palkitsevuudesta, joka saavutetaan soveltamalla opittua tietoa käytäntöön. Joh-
topäätökseni on, etteivät haastateltavani pidä koulutusta valmiina tienä eliittiin. 
He ovat sopeutumassa myöhäismodernin aiheuttamiin muutoksiin ja odottavat 
ammattijärjestöjäsenyyden tukevan tässä sopeutumisessa. 

Työn aikana herännyt ja kenties käytännön toimijoita kiinnostava kysymys 
on, miten ammattijärjestö voi sopeuttaa toimintansa jäsentensä yksilöllistymi-
seen. Kyseessä on tulkintakehysten yhteensovittamisen teorian piiriin kuuluva 
ongelma. Toinen ammattijärjestökenttää koskeva kysymys liittyy luokitustais-
teluun. Mitkä ovat myöhäismodernin luokitusskeemoja, kun yhä suurempi ja 
heterogeenisempi joukko on korkeasti koulutettuja eikä koulutus enää näytä-
kään takaavan turvallista sijoittumista työelämään?
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LiiTe 1

Kysymysten aihepiirit

Taustatietoja
1. Oletko työssä?
2. Jos olet niin työnantajasi?
3. Entiset työpaikat?
4. Oletko työhösi tyytyväinen?
5. Minkä ikäinen olet?
6. Onko sinulla perhettä?
7. Mitkä asiat vaikuttivat koulutusalan valintaasi?
8. Onko sinulla muuta koulutusta?
9. Vanhempien ammatti/koulutus? 

Mielikuvat AKAVAsta 
1. Miten kuvaat akavalaisia?
2. Tunnetko itse olevasi akavalainen?
3. Miten poikkeat ja missä suhteessa olet akavalainen?
4. Miten kuvaat AKAVAA?
5. Mitä mieleesi tuo sana akavalaisuus?
6. Tunnetko AKAVAn jäsenenä kuuluvasi johonkin ryhmään/joukkoon?
7. Minkälaiseen ryhmään/joukkoon tunnet AKAVAn jäsenenä kuuluvasi?
8. Mitkä tekijät ovat vaikuttaneet mielikuvaasi AKAVAsta ?
9. Liityitkö AKAVAan oma-aloitteisesti?
10. Jos et, kuka kehotti liittymään?

Ammattijärjestön jäsenyyden kautta saatava pääoma
1. Miksi olet liittynyt ammattijärjestöön?
2. Uskotko AKAVAn jäsenyydestä olevan sinulle hyötyä?
3. Jos uskot, niin millaista hyötyä?
4. Mitä sinulle tuo mieleen sana ”solidaarisuus”?
5. Jos et usko, niin miksi olet jäsenenä?
6. Entä uskotko AKAVAn jäsenyydestä olevan sinulle haittaa?
7. Jos uskot, niin millaista haittaa?
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8. Jos uskot, niin miksi olet jäsenenä?
9. Mitä pidät AKAVAn tärkeimpänä tehtävänä?
10. Luuletko AKAVAan kuulumisen lisäävän arvostusta?
11. Millaisena pidät akavalaisten arvostusta verrattuna muiden ammatti-
 järjestöjen jäseniin?
12. Minkälaisin perustein?
13. Onko akavalaisten arvostus sinulle tärkeää?
14. Pitäisikö akavalaisten olla arvostetumpia kuin muiden ammatti-
 järjestöjen jäsenten?
15. Jos, niin miksi?
16. Jos ei, niin miksi?
17. Onko sinusta tärkeää, että yhteiskunnan koulutetuin osa kuuluu 
 samaan keskusjärjestöön?
18. Jos on niin miksi?
19. Jos ei niin miksi?
20. Miten tärkeää sinulle on, että oma ammattijärjestösi kuuluu AKAVAan?
21. Onko sinulle tärkeää, että saman koulutuksen omaavat kuuluvat 
 samaan ammattijärjestöön?
22. Jos on niin miksi?
23. Jos ei niin miksi?

Postmoderni individualismi?
1. Mitkä asiat ovat sinulle elämässä tärkeitä?
2. Miksi teet työtä?
3. Minkälaista työtä tekisit, jos sinulla olisi vapaa mahdollisuus valita?
4. Mitä asioita pidät työssä tärkeänä?
5. Minkälaisena työntekijänä haluat itseäsi pidettävän?
6. Mitkä ovat tavoitteesi elämässä?
7. Mitä odotat elämältä?
8. Mitkä ovat tavoitteesi työelämässä?
9. Oletko harkinnut ay- aktiiviksi ryhtymistä?
10. Jos olet, miksi?
11. Jos et ole, miksi?
12. Mitä harrastat? Miksi?
13. Mitä teet vapaa-aikanasi? 
14. Mitä haluaisit tehdä vapaa-aikanasi, jos se riippuisi vain omasta 
 tahdostasi?
15. Mitä haluaisit tehdä, jos sinulla olisi vapaa mahdollisuus valita?
16. Miten kuvaat elämänasennettasi?
17. Miten suhtaudut tulevaisuuteen?
18.  Mitä mieltä olet sananparresta ”Jokainen on oman onnensa seppä”?
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aBSTraCT

To be on the safe side 

A	study	on	the	expectations	on	trade	union	membership	of	newly	graduated	highly	
educated	employees

In my study, I examined how post-modern shows itself in the expectations 
that those newly graduated and highly educated set to their trade union mem-
bership. With the term “highly educated” I mean those who hold a degree 
from a university or Polytechnic. This is how AKAVA - the Confederation of 
Unions for Academic Professionals in Finland – describes its membership. My 
assumption was that out of the characteristics of post-modern,  especially indi-
vidualization and changes in working life may affect identification and interest 
in joining a trade union that are essential for unionization. The background 
of this idea includes the notion that a person’s interest in unionization always 
interacts with the surrounding society and that a movement, in this case a 
trade union, also transfers the past into the future through the habitus of its 
members.

The theoretical part of my study presents the concepts of individualization 
and identity along with theories explaining collective action. I also described 
how unionization among those highly educated has developed since the days 
of class society. In unionization, I distinguished four different phases, of which 
the most recent one dates back to the recession in the early 1990, when those 
highly educated had felt their status to be weakened by the developments in 
the political life or labour market. The status of highly educated people is also 
affected by the educational reform that took place in the 1990’s, introducing 
the Polytechnics and increasing the competition – to some extent for the same 
jobs.  

The empirical part of my study consisted of AKAVA’s membership survey 
and semi-structured interviews with 16 persons who had just graduated. My 
interview questions examined individualization, identification and reasons for 
unionization. Bourdieu’s concepts of capital formed the basis of my questions, 
but I also compared the answers to other theories of movement. In the analysis 
and interpretation of the interview texts I used discourse analysis. 
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The interviews confirmed my assumption on the individualization of the 
interviewees. With all of them, it was utilitarian individualism, but also traits 
of expressive individualism could be seen. The interviewees named education 
to be a feature shared by those belonging to AKAVA, which was not, however, 
sufficient for a strong identification as an AKAVA member. Instead, they iden-
tified with their own field of education. The interviewees considered solidarity 
to be positive, but most of them were unfamiliar with a more exact definition 
of solidarity. Those who understood solidarity as joint responsibility found 
it a good feature, even though they doubted whether it exists. For instance, 
they rejected active participation in trade union activities for their own part, 
leaving it to the responsibility of others. 

The answers of the interviewees clearly showed that joining a trade union 
is a way of promoting one’s own security. However, the concept of security was 
understood in many different ways. The interviewees associated security with 
their walk of life, own field of education and concept of working life. For the 
most interviewees and respondents of the survey, the reason for unionization 
was salary based unemployment benefit which trade union membership entails 
them to. Other reasons for unionization include trade union’s expertise in the 
educational field and employment issues as well as watching over the mem-
bers’ interests in salary development. According to the answers, I classified the 
security expected by the interviewees from their trade union membership into 
economical security and professional security. 

When I examined the answers with the help of Bourdieu’s concepts of 
capital, the economical capital manifested itself as the most important reason 
for unionization. Educational and social capital were both less significant. All 
these three forms of capital seemed to interact with symbolic capital, in which 
the meaning of cultural capital, regarded as education, was focused. The inter-
viewees described it as the basis for economical capital and appreciation. Their 
answers also showed an ethos of equality, which made it difficult to admit 
the existence and expectation for appreciation. Consequently, the interviewees 
could deny any appreciation that AKAVA members may have or transfer it to 
apply to other AKAVA members than themselves. 

Symbolic capital made Bourdieu’s classification struggle apparent where 
education has been used as a classificatory scheme ever since class society. The 
answers of female interviewees showed signs of the idea that the interests of all 
member groups are not watched over as equally effectively. This allows classi-
fication struggle to move into the trade union. 

Keywords
postmodern, individualization, identification, interest, capital




