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Tämä pro gradu tutkii amerikkalaiseen sosiaalisten liikkeiden tutkimusperinteeseen 
kuuluvan resurssien mobilisaation ilmenemistä palkansaajien #STOP-mielenilmauksessa 
18.9.2015.  

Tutkimuksen kohteena on palkansaajakeskusjärjestöjen vastareaktio hallituksen esitykselle 
maan kustannuskilpailukyvyn parantamiseksi. Tutkimukseni aineisto koostui 
palkansaajakeskusjärjestöjen kotisivuviestinnästä #STOP-mielenilmausta edeltävältä 
kahdelta viikolta 8.9.2015 – 18.9.2015 sekä mielenilmauksen live-tallenteesta. 
Kotisivuviestinnän tarkastelujakso alkoi maan hallituksen esityksestä 
kustannuskilpailukyvyn parantamiseksi 8.9.2015 ja päättyi palkansaajien keskusjärjestöjen 
organisoimaan #STOP-mielenilmaukseen 18.9.2015. Kotisivukirjoituksista 21 kpl oli 
SAK:n, 19 kpl oli STTK:n ja 13 kpl oli Akavan. Analysoidun live-tallenteen kesto oli 
1:55:26.  

Tutkimusmenetelmänä tutkimuksessa oli diskurssianalyysi. Kotisivuaineiston ja 
videotallenteen analyysin kautta rakentuneet diskurssit kuvasivat 
palkansaajakeskusjärjestöjen tuottamaa sosiaalista todellisuutta #STOP -mielenilmauksen 
resurssien syntymisestä, kuluttamisesta ja menettämisestä.   

Palkansaajakeskusjärjestöjen edustama diskurssi oli vastakkainen maan hallituksen 
edustamalle diskurssille. Vastakkainasettelu synnytti epäoikeudenmukaisuutta, joka on 
vahva yksilö- ja yhteisötason resursseja mobilisoiva tekijä. Ammattiyhdistysliike otti 
tilanteessa resurssien mobilisaatiota suuntaavan ja sääntelevän instituution roolin. Se 
tarjosi epäoikeudenmukaisuutta kokeville yksilöille yhteisen foorumin vastustaa maan 
hallituksen näkemystä. 

Tutkimukseni osoittaa, että epäoikeudenmukaisuus on vahva yksilötason resursseja 
mobilisoiva tekijä. Ammattiyhdistysliike omaa edelleen potentiaalin mobilisoida 
jäsenistönsä liikkeelle, jos syy sen edustamalle jäsenistölle on tarpeeksi henkilökohtainen. 
Merkittävä syy yksilölle osallistua kollektiiviseen mielenilmaukseen on henkilökohtaiseen 
asemaan kohdistuvat uhkatekijät, jotka muuttaisivat toteutuessaan yksilön ja hänen 
läheistensä asemaa yhteiskunnan jäsenenä jollakin tapaa heikentävästi. Globalisoituva 
yhteiskunta, työelämän prekarisaatio, kansalaisuuskäsityksen muutos ja näiden aiheuttamat 
paineet työmarkkinoille tulevat myös jatkossa tarjoamaan ammattiyhdistysliikkeelle useita 
mahdollisuuksia koordinoida palkansaajien resurssien mobilisaatiota, jos se onnistuu 
säilyttämään roolinsa palkansaajien kollektiivisena edunvalvojana. 

Avainsanat: resurssien mobilisaatio, sosiaalisen liikkeen tutkimus, ammattiyhdistysliike, 
työelämäntutkimus, mielenosoitus, diskurssianalyysi 
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1. JOHDANTO 

1.1 Muuttuva työelämä luo tiloja resurssien mobilisoitumiselle 

Deakinin (2001, 15–16) mukaan jokaisessa yhteiskunnassa esiintyy ryhmittymien välisiä 

arvoristiriitoja, jotka haastavat demokratiaa ja kehittävät kansalaisuutta. Ympäröivät 

kehityskulut luovat uusia haasteita, jotka heijastuvat eri tavoin eri yhteiskunnan sektoreille. 

Arvomaailmojen välinen kiistely määrittelee yhteiskuntaa. Edellytykset vaihtelevat 

kehityksen, elämänkulun ja vallitsevan ajan mukaan. Jokainen kansalaisyhteiskunta on 

omanlaisensa kehityskulun sen hetkinen välivaihe, joka on jatkuvassa muutoksessa uudeksi 

versioksi itsestään.  
 

Nykyhetkessä nämä arvomaailmojen väliset kiistelyt liittyvät uusliberalistisen 

yhteiskuntakehityksen luomiin muutospaineisiin. Suomessa palkkatyöyhteiskuntamalli on 

vuosia määritellyt yhteiskuntajärjestystä. Palkkatyön ympärille on rakentunut vahva 

yhteiskuntarakenne ja edunvalvontakoneisto. Rakenne tarjoaa raamin kansalaisuudelle ja 

sosiaaliselle suojelulle. Palkkatyöyhteiskunta rakentui osana hyvinvointiyhteiskunnan 

kehityskulkua sosiaalidemokraattisen yhteiskuntahegemonian vallitessa. 

Palkkatyöyhteiskunnassa vakituinen työsuhde on tavoitetila, joka antaa tekijälleen turvaa ja 

oikeuksia yhteiskunnan jäsenenä. Yksilö käy työssä ja maksaa veroja sekä omaksi että 

yhteiseksi hyväksi. Palkkatyöyhteiskunnan mukainen yhteiskuntamalli tuottaa pysyvyyttä, 

jatkuvuutta ja ennustettavuutta niin työntekijälle, työnantajalle kuin 

yhteiskuntajärjestyksellekin. Palkkatyöyhteiskunnassa yhteiskuntarauha perustuu 

luokkakompromissille, joka on saavutettu jakamalla yhteiskunnan hyödyt tasapuolisesti eri 

yhteiskuntaluokkien kesken (Edwards 2014, 122–123). 

 

Suomi on pitkään perustanut toimintansa palkkatyöhön perustuvalle 

yhteiskuntajärjestelmälle. Palkkatyöyhteiskunta on rakenteeltaan suojeleva, mutta vahvasti 

kansalaisia eriarvoistava ja erotteleva. Palkkatyöyhteiskunnan jäsenet ovat eriarvoisessa 

asemassa toisiinsa nähden sen mukaan, ovatko he vakituisessa työsuhteessa, vaiko eivät. 

Palkkatyö erottaa myös työntekijät ja työnantajat toisistaan omille puolilleen osaksi omia 

kollektiivejaan. Työsopimuksessa sovitaan työntekijän työstä työnantajalle ja työnantajan 

johto-oikeudesta työntekijään. Epätasa-arvoinen sopimus tasoittuu, kun työntekijä saa 

vakituisen työsuhteen kautta itselleen oikeuden normalisoituun palkkatyöhön ja 

palkkatyöläisen oikeuksiin. Normalisoidun palkkatyön määrittely on syntynyt vuosien 
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neuvottelutyön tuloksena, jossa neuvottelun osapuolet ovat yhdessä konsensushakuisesti 

tuottaneet parasta mahdollista ratkaisua, joka vastaa kummankin osapuolen tarpeisiin. 

Neuvottelujen kautta syntyneet kollektiiviset sopimukset ovat turvanneet työpaikkojen 

asemaa ulkoisilta muutospaineilta ja talouden heilahteluilta (Julkunen 2008, 45–46). 

 

Muuttuva yhteiskunta on luonut tarvetta muuttaa palkkatyöyhteiskunnan rakenteita. 

Muutostarve koskee työnteon aikaa, paikkaa, tapaa, lainsäädäntöä ja muuta sääntelyä. 

2000-luvun työelämä on vakituisten työsuhteiden sijaan hybridi ja mosaiikki, jossa rutiinit 

ovat korvautuneet joustavuudella, tylsä muuttunut kiinnostavaksi, valvottu muuttunut 

vapaudeksi, kokonainen muuttunut osittaiseksi ja ammatit muuttuneet uusiksi. Työ on 

vahvasti globaalisti eriytynyttä, luokka- ja sukupuolisidonnaista ja rodullistunutta. 

Turbokapitalismi ja pääoman tuottovaateet ovat kiristäneet työn vaatimuksia. 

Työsuorituksia ja oikeutta työpaikkaan arvioidaan nykyisessä työelämässä säännöllisesti. 

(Julkunen 2008, 11, 20.) Talouden ja tuotannon tehostaminen on työn arjessa jatkuvasti 

läsnä talouden suhdannevaihtelusta huolimatta. Vakituisen työpaikan menetys ja 

palkkatyöläisen oikeuksien menettäminen tarkoittaa yksilölle silpputyön maailmaan 

astumista, uudelleen kouluttautumista tai alan vaihtoa. (Saastamoinen 2010, 241.) 

Muuttuneen työelämän paineet kohdistuvat tässä ajassa suoraan yksilöön, jonka tulee olla 

nopeampi, tehokkaampi ja muutoskykyisempi toimintaympäristön vaihtelevien paineiden 

mukaisesti (Julkunen 2008, 9).  

Markkinaehtoisessa yhteiskuntajärjestyksessä työntekijän on kyettävä pärjäämään itse 

työmarkkinoilla omien toimenpiteidensä ohjaamana. Hän ei voi luottaa valtion tai 

kollektiivisten kumppaneiden apuun pärjäämisessään, vaan hänen on kannettava vastuu 

omista tekemisistään tai tekemättä jättämisistään. Markkinat tarjoavat 

mahdollisuusrakenteen, jossa suvereeni yksilö voi toimia vapaasti ja toteuttaa itseään 

omien valintojensa ohjaamana. Taloustieteessä yksilöitä kutsutaan talousihmisiksi (homo 

economicus). Talousihmiset ohjailevat toimintaansa rationaalisesti ja itseohjautuvasti, ja 

määrittelevät tätä kautta toiminnallaan yhteiskunnallista asemaansa markkinoilla ja 

yhteiskunnan jäsenenä. Yksilö arvioi omaa kapasiteettiaan suhteessa muihin talousihmisiin 

säännöllisesti ja kehittää itseään markkinaehtoisesti. Työ on talousihmisen paras 

sosiaaliturva ja tämän näkemyksen mukaan työtä kannattaa ottaa vastaan hinnalla millä 

hyvänsä. Ajan vaihtoehtokustannukset määrittelevät yksilön arvon yhteiskunnassa. 

Henkilön tulotaso puolestaan kertoo yksilön ajan arvosta. Eriarvoisuuksien nähdään olevan 

luonnollinen osa markkinoita, johon ei tule keinotekoisesti puuttua. Puuttuminen vääristää 

markkinoiden luonnollista toimintaa ja vapaata liikkuvuutta (Hänninen 2014, 186). 
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Kärjistetyn liberaalin näkemyksen mukaan talousihmisten mukainen kansalaisuuskäsitys 

on oikeuksien ja velvollisuuksien, sekä sopimuksiin ja omistamiseen perustuva 

vaihdantasuhde, jota ohjaa markkinat byrokratia. Viime vuosien poliittiset valinnat ovat 

ohjanneet yhteiskuntaa yhteisöllisyydestä individualismiin ja yksilökeskeisyyteen, jossa 

oman edun tavoittelu korostuu yhteisöllisten arvojen sijaan. Liberaalin näkemyksen 

mukaan kansalaisuus itsessään on asetettava kaikenlaisten oikeus, arvo ja epätasa-arvo 

kamppailujen yläpuolelle. Yhteiskunnan jäsenyys takaa muodollisen tasa-arvon sen 

jäsenille. Lait ovat kaikille samat ja veroilla kustannetut palvelut ovat kaikille 

määrämuotoiset. Rahalla ja vakuutusturvalla yksilö voi saada halutessaan perustasoa 

parempia palveluita. Omaehtoisuuden kautta syntyvä yhteiskunnallinen status on tämän 

näkemyksen mukaan tärkeämpi kuin eriarvoistumiskehitys. Yksilön oikeuksien 

korostaminen kyseenalaistaa hyvin vahvasti kollektiiviset oikeudet, kansalaisoikeudet ja 

ihmisoikeudet kansalaisuuden määrittelijöinä. (Delanty, 2000, 9–10.) Markkinaohjautuvan 

yhteiskunnan ja turbokapitalistisen kehityksen sanotaan usein olevan epätasa-arvoistavaa, 

mutta asian puolustajat näkevät siinä hyviä mahdollisuuksia. Markkinat mahdollistavat 

yksilön valinnan. Yksilön vapaus antaa mahdollisuuden hyödyntää omia potentiaaleja 

elämässä pärjäämisessä ja menestymisessä, joita byrokraattiset rakenteet ja kollektiiviset 

sopimukset estävät. (Deakin 2001, 63.) 

Silvennoisen (2017) mukaan työ ja sen määrittely on aina ollut merkittävä osa suomalaista 

politiikkaa. Tutkimuksessaan Silvennoinen vertaili Esko Ahon (1991), Matti Vanhasen 1. 

hallituksen ja Juha Sipilän (2015) hallitusohjelmien työlinjauksia ja sitä, millaiset 

työorientaatiot niitä ohjaavat. Tutkimustulosten mukaan Ahon ja Vanhasen 

hallitusohjelmissa korostui postmaterialistinen työorientaatio, joka Sipilän 

hallitusohjelmassa korvautui protestanttisella työetiikalla. Sipilän ohjelmassa 

työmarkkinajärjestöjen asemaa ja työntekijöiden oikeuksia pyritään heikentämään ja 

työhyvinvoinnin teemoja ei käsitellä. Sipilän hallitusohjelmassa työn määrän lisääminen 

korostuu, jolle kaikki muut työhön liittyvät kysymykset ovat alisteisia. 

Markkinaehtoisuus ja pääoman tuottovaatimukset ovat lisänneet vakituisten 

palkkatyösuhteiden korvautumista pätkä- ja silpputyöllä sekä itsensä työllistämisellä. Tätä 

kehityskulkua kutsutaan prekarisoitumiseksi. Prekariaatilla tarkoitetaan tilapäisissä ja 

epätyypillisissä työsuhteissa työskentelevien ihmisten luokkaa. Myös näennäis- ja 

pakkoyrittäjät kuuluvat prekariaattiin. (Silvasti, Lempiäinen & Kankainen 2014, 7–9.) 

Haapala (2015) tutki prekarisaatiota ja epätyypillisten työsuhteiden lisääntymistä 2000-

luvun Suomessa. Hänen mukaansa prekaarityö on uusi ja yllättävä asia 
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palkkatyöyhteiskunnan tarpeisiin rakennetussa yhteiskunnassa. Teollisuusyhteiskunnan 

keynesläinen hyvinvointikapitalismi toimi palkkatyöyhteiskunnan tausta-ajatuksena. 1990–

luvulla teollisuusyhteiskunta ja keynesläisyys kokivat murroksen, joka johti jälkiteolliseen 

yhteiskuntaan, jossa uusliberalistinen markkinatalousteoria ja globaali joustava kapitalismi 

alkoivat määritellä työelämän vaatimuksia. Muutoksen johdosta työn tarve ja työn luonne 

määrittyivät uudelleen. Epätyypilliset työsuhteet lisääntyivät erityisesti naisilla, nuorilla, 

maahanmuuttajilla ja korkeasti koulutetuilla. Prekaarisuus kontrolloi työntekijöitä 

tuottamalla epävarmuutta, kasvattamalla tulo- ja varallisuuseroja sekä vähentämällä 

työsuhteita koskevan lainsäädännön ja sopimustoiminnan merkitystä. Talous ja työ ovat 

muuttuneet paljon, mutta maan sosiaaliturvan rakenteet noudattavat yhä 

palkkatyöyhteiskunnan normeja, jossa yksilö on joko palkansaaja, yrittäjä tai työtön. 

Haapalan mukaan prekariaatin epätasa-arvoinen yhteiskunnallinen asema luo painetta 

prekariaatin työmarkkina-aseman tunnustamiseen, tulo- ja varallisuuserojen 

kaventamiseen, palkkatyönormista luopumiseen, sosiaaliturvan uudistamiseen sekä työn ja 

hyvinvoinnin uudelleen määrittelyyn.  

Virtanen (2008) tutki osa-aikatyön lisääntymisen historiallista kehityskaarta. Hänen 

tutkimuksensa vahvistaa pätkä- ja silpputyön lisääntymisen teoriaa. Tutkielman mukaan 

huomattavin tekijä osa-aikatyön valitsemisessa on se, että kokoaikaista työtä ei ole tarjolla. 

1980–luvulla perhe oli suurin syy työskennellä osa-aikaisesti. 2000–luvulla suurimmat syyt 

osa-aikatyölle on kokoaikatyön puute, opiskelu ja siirtymävaihe työelämästä eläkkeelle. 

Osa-aikatyö on myös tämän tutkimuksen mukaan enemmän naisten työaikamuoto ja sitä 

tehdään paljon esimerkiksi palvelualoilla. Osa-aikatyötä sekä arvostetaan että harmitellaan. 

Työajan valinneet kokevat sen istuvan ja joustavan hyvin muuhun elämänsisällön kanssa. 

Ne, jotka ovat tahtomattaan joutuneet osa-aikatöihin, havittelevat pääsyä kokoaikatöihin. 

Heillä otetta elämiseen kuvaa haaveilu vakituisesta työsuhteesta, odottelu ja etsiminen. 

 

1.2 Hallituksen esitys kustannuskilpailukyvyn parantamiseksi 

“pakkolakipaketti” 

Edellä kuvaamaani yhteiskunnallinen kehitys, työelämän prekarisoituminen ja 

kansalaisuuskäsityksen arvopohjamurros vaikuttivat oleellisella tavalla syksyn 2015 

työmarkkinatapahtumiin. Syksyä 2015 voidaan pitää historiallisena hetkenä, koska silloin 

palkkatyöyhteiskunta yhteiskuntamallina tuli voimalla kyseenalaistetuksi maan hallituksen 

taholta.  
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Kevään 2015 eduskuntavaalien jälkeen maan hallituksen muodostivat keskusta, kokoomus 

ja perussuomalaiset. Hallitusneuvottelujen jälkeen pääministeri Juha Sipilä kannusti 

työmarkkinajärjestöjä neuvottelemaan yhteiskuntasopimuksesta, jonka tavoitteeksi oli 

ennalta asetettu maan kustannuskilpailukyvyn ja markkina-aseman parantaminen. Hallitus 

ilmoitti hallitusohjelman kokonaissäästötavoitteeksi 10 miljardia, josta 

yhteiskuntasopimuksen tavoiteltu osuus oli 5 %. Työmarkkinajärjestöt kävivät 

yhteiskuntasopimusneuvotteluja kahdesti, mutta sopimusta ei syntynyt. Asiaan tyytymätön 

hallitus päätti ratkaista tilanteen keinoilla, joita sillä oli käytettävissään maan 

kustannuskilpailukyvyn parantamiseksi. Tiedotustilaisuus hallituksen esityksestä 

järjestettiin Kesärannassa 8.9.2015.   

TAULUKKO 1. Hallituksen esitykset kustannuskilpailukyvyn parantamiseksi (Valtioneuvoston 

viestintäosasto. Tiedote.  463/2015.) 

Työntekijöiden muutosturvan 
parantaminen 
 

Yli 20 henkilöä työllistävien yritysten on 
tarjottava irtisanomisajan palkan ohella oikeus 
uudelleen työllistymistä edistävään 
valmennukseen sekä työterveyshuollon palvelut 
6 kuukautta irtisanomisajan jälkeen. 

Perhevapaakustannusten tasaaminen 
 

Nuorten naisten työllistymistä edistetään 
tasaamalla perhevapaista työnantajille aiheutuvia 
kustannuksia 2500 euron kertakorvauksella 

Kustannuskilpailukyvyn parantaminen 
 

Loppiainen ja helatorstai muutetaan 
palkattomiksi vapaapäiviksi vuosityöaikaa 
lyhentämättä. Sairauspäivistä ensimmäinen on 
palkaton ja 2-9 päiviltä maksetaan 80 prosenttia 
palkasta. Ylityökorvaukset puolitetaan ja 
sunnuntaikorvaukset pienennetään 75 prosenttiin. 
Pitkät, erityisesti julkisella sektorilla käytössä 
olevat lomat lyhennetään 38:sta 30:een 
työpäivään. Yksityisen työnantajan 
sosiaaliturvamaksua alennetaan 1,72 
prosenttiyksikköä vuoden 2017 alussa. 

 

Maan kustannuskilpailukyvyn parantamiseksi tehty esitys oli työssäkäyvän väestön osuus 

talouden tasapainottamisessa ja maan kilpailukyvyn parantamisessa. Toimenpide-

ehdotusten tavoitteena oli nostaa työllisyysaste 72 %:iin ja lisätä työssäkäyvän väestön 

määrää 110 000 työntekijällä vaalikauden loppuun mennessä. Työssäkäyvien määrän 

lisäämisellä turvataan hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus verokertymän lisääntymisen 

kautta. Tavoitteena oli myös velkaantumisen taittuminen suhteessa 

bruttokansantuotteeseen vaalikauden loppuun mennessä ja velaksi elämisen lopettaminen. 

Hallitus kertoi toteuttavansa esityksen toimenpiteet pakottavalla lainsäädännöllä, joka 



9 
 

astuu voimaan voimassa olevan työehtosopimuskauden päättyessä. Lailla säädetyt toimet 

ovat täsmällisiä ja tarkkarajaisia. Hallitus kertoi, että se oli esitystä laatiessaan arvioinut 

huolellisesti, että esitetyt toimenpiteet eivät ole ristiriidassa perustuslain säännösten tai EU- 

tai ILO-jäsenyyteen liittyvien velvoitteiden kanssa (Valtioneuvoston viestintäosasto, 

tiedote 463/2015). Esitykseen sisältyvä pakottava lainsäädäntö käänsi hallituksen 

kustannuskilpailukykyesityksen nopeasti kansankielessä pakkolakipaketiksi, jota käytettiin 

hyvin yleisesti monissa eri asiayhteyksissä kuvaamaan tätä kyseistä hallituksen esitystä. 

 

1.3 Vastakkainasettelu luo pohjan sosiaalisen liikkeen tutkimukselle 

Syksyyn 2015 asti Suomessa oltiin vuosikymmenten ajan työmarkkina- ja 

yhteiskuntapoliittisista toimista sovittu konsensushakuisesti kaksi- ja kolmikantaisesti 

maan hallituksen ja työmarkkinaosapuolten välillä. Poliittiset ja ideologiset 

valtakamppailut olivat sijoittuneet vaaleihin ja vaalien jälkeen poliittisten puolueiden 

väliseen hallitus – oppositiopolitiikkaan. Nyt hallituspolitiikan vastatoimijaksi profiloitui 

poliittisen vastatoimijan sijaan kansalaisyhteiskunnasta vaikuttavaan yhteiskunnalliseen 

asemaan noussut ammattiyhdistysliike. Tilannetta leimasi hyvin vahva vastakkainasettelun 

tuntu, jossa vastakkain olivat maan hallitus ja ammattiyhdistysliike. Työnantajajärjestöt 

eivät ottaneet roolia tilanteessa.  

Vahva vastakkainasettelu aiheutti palkansaajapuolella voimakasta sosiaalista liikehdintää. 

Vastalauseenaan hallituksen esitystä vastaan palkansaajakeskusjärjestöt SAK, STTK ja 

Akava organisoivat poliittisen #STOP -mielenilmauksen, joka järjestettiin 18.9.2015. 

Palkansaajakeskusjärjestöjen organisoima mielenilmaus sai palkansaajat massoittain 

liikkeelle. Mielenilmauksen yhteydessä ammattiliitot organisoivat tahoillaan poliittisia 

työnseisauksia. Näkyvimmät työnseisaukset mielenilmauspäivälle organisoivat SAK:laiset 

ammattiliitot: Auto- ja kuljetusalan AKT ja Julkisten- ja hyvinvointialojen liitto JHL. 

Liittojen työnseisaus keskeytti julkisen liikenteen ja logistiikan satamissa, teillä ja raiteilla 

koko päivän ajaksi.  

Koska aktiivista kansalaistoimintaa esiintyi tässä yhteiskunnallisessa tilanteessa runsaasti, 

se loi hyvän mahdollisuuden yhteiskuntatieteelliselle kansalaisaktiivisuutta ja 

kansalaisyhteiskunnan toimintaa selvittävälle tutkimukselle. Päädyin tutkimaan tätä 

todistetusti onnistunutta mielenilmausta resurssien mobilisaation (RM) paradigman 

valossa. Resurssien mobilisaatio on amerikkalainen sosiaalisen liiketutkimuksen 
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tutkimusteoria 1970˗1980-luvulta, jonka puitteissa ei sosiaalista liikehdintää ole aiemmin 

maassamme juurikaan tutkittu.   

Resurssien mobilisaation teorian mukaan resurssien mobilisoituminen on seurausta 

jumiutuneiden yhteiskunnallisten asemien liikkeelle lähdöstä. Tunnistan tässä 

tutkimuksessa jumiutuneeksi yhteiskunnalliseksi tilanteeksi palkkatyöyhteiskunnan, joka 

niin sanotusti “mennyttä maailmaa” edustavilla rakenteillaan ja järjestelmillään on 

vastakkain uusliberalistisen kansalaisuuskäsityksen ja markkinaehtoisen politiikan kanssa. 

Resurssit liikkeelle paneva voima tässä yhteiskunnallisessa tilanteessa oli hallituksen 

kustannuskilpailukykyesitys, jonka seurauksena ammattiyhdistysliikkeen resurssit 

mobilisoituvat liikkeelle yksilö-, yhteisö- ja instituutiotasolla.   

Valitsin aineistokseni keskusjärjestöjen oman kotisivuaineiston ja mielenilmauksesta 

taltioidun livetallenteen. Palkansaajakeskusjärjestöjen oma viestintä valikoitui 

aineistokseni, koska halusin tarkastella toimijaa, joka profiloitui mielenilmauksen 

organisaattoriksi. Se edusti viestinnällään ensisijaista tietolähdettä muuhun aiheeseen 

liittyvään uutisointiin nähden. Muut viestijät rakensivat viestinsä 

palkansaajakeskusjärjestöjen tuottaman viestinnän pohjalta. Aineisto kerättiin SAK:n, 

STTK:n ja Akava:n kotisivuilta talteen kopioimalla syksyllä 2016. Tarkasteluun otettiin 

mukaan kaikki 8.9.2015 – 18.9.2015 kotisivuilla julkaistut aiheeseen liittyvät julkaisut. 

Tarkastelujakso alkoi hallituksen kustannuskilpailukykypaketista ja päätyi #STOP-

mielenilmaukseen. Mielenilmauksen livetallenne löytyi Livestream -sivustolta, josta se oli 

jälkikäteen katsottavissa. Livetalleenteen kesto oli 1:55:26.  

Aineistoni oli tyypiltään dokumenttiaineistoa, joka edusti palkansaajakeskusjärjestöjen 

näkemystä. Aineiston rajauksen jälkeen tutkimukseni aineistoksi valikoitui 53 kpl 

palkansaajakeskusjärjestöjen kotisivuilla 8.9. ˗ 18.9.2015 välisenä aikana tehtyä julkaisua. 

21 kpl julkaisuista on SAK:n, 19 kpl STTK:n ja 13 kpl Akavan.  Kirjoituksista 41 kpl oli 

palkansaajakeskusjärjestön virallista näkemystä edustavaa kirjoitusta ja 11 kpl oli virallista 

näkemystä täydentäviä blogikirjoituksia. Videomateriaali tuotettiin analysoitavaan 

muotoon litteroinnin kautta.  

Tutkimustani ohjaava tutkimuskysymys oli: 

- Miten ja miksi resurssien mobilisaatio toteutui syksyn 2015 poikkeuksellisessa 

työmarkkinatilanteessa?  
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Analysoin aineiston kriittissävytteisellä tulkitsevalla diskurssianalyysilla, joka oli oma 

konstruointini tästä menetelmästä. Valitsin diskurssianalyysin menetelmäkseni, koska olin 

kiinnostunut siitä, millaista sosiaalista todellisuutta palkansaajakeskusjärjestöt 

viestinnällään mielenilmausta edeltävästi tuottivat mobilisoidakseen kannattajansa 

liikkeelle. Eskolan ja Suorannan (2005, 194) mukaan diskurssianalyysi konstruoi, eli 

rakentaa kuvaa sosiaalisesta todellisuudesta. Diskurssianalyysin lähteenä on aina tuotettu 

puhe. Diskurssit ovat tutkijan luomia sosiaalisia konstruktioita, jotka ovat syntyneet 

analyysin lopputuloksena.  

Diskurssit rakentuivat aineiston, aiemman tutkimustiedon ja teoriakirjallisuuden aktiivisen 

ja kriittisen vuoropuhelun lopputuloksena. Vuoropuhelun tarkoitus oli antaa 

objektiivisuutta varsin ideologiselle aineistolle ja tuoda tulkintaprosessi läpinäkyväksi 

lukijalle. Yksi diskurssi pitää sisällään kuvauksen sekä jäsenistön resurssien mobilisaatiota 

edistävistä, että sitä estävistä tekijöistä. Löytyneet diskurssit jaottelin resurssien luontia, 

mobilisointia ja menettämistä kuvaaviin kokonaisuuksiin poliittisen mahdollisuusrakenteen 

tuottaman aikajanakäsityksen mukaisesti. Resurssien luontivaiheen diskurssit ovat 

epäoikeudenmukaisen ja epätasa-arvoisen sosiaalisen todellisuuskuvan rakentamista. 

Resurssien mobilisointia kuvaavat diskurssit kuvaavat mielenilmauksen organisointiin ja 

rakentamiseen liittyviä asioita, jolloin epäoikeudenmukaisuuden kokemus on johtanut jo 

resurssien mobilisoitumiseen. Resurssien menettämisluvussa analysoidaan toteutuvaa 

#STOP-mielenilmausta, jossa aiheeseen liittyvät resurssit menetetään.  

Tutkimukseni tarkoituksena on tuottaa lisätietoa resurssien mobilisaatiosta, jota on tutkittu 

maassamme varsin vähän. Sivutuotteena syntyy tietoa myös siitä, mitkä tekijät saavat 

palkansaajat toimimaan kollektiivisena joukkona ammattiyhdistysliikkeen riveissä 

nykyajassa, missä järjestäytymisaste laskee, työelämän prekarisaatio etenee ja 

individualistiset vaihtoehdot houkuttelevat yhä suurempaa kansanjoukkoa.  Tutkimus 

kumuloituu osaksi sosiaalisten liikkeiden, työelämän ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen 

tutkimusperinnettä. Tutkimusraportti etenee ammattiyhdistysliikkeen ja resurssien 

mobilisaation teorian kuvauksen kautta tutkimuslukuun, jossa luon katsauksen 

tutkimusmenetelmiin, tutkimusaineistoon ja tutkimuksellisiin valintoihin. Analyysiluvussa 

rakennan diskurssien kautta kuvauksen sosiaalisesta todellisuudesta, joka johti resurssien 

syntymiseen, mobilisointiin ja lopulta niiden menetykseen. Pohdintaluvussa arvioin, miten 

resurssien mobilisaatio toteutui tässä yhteiskunnallisessa tilanteessa 

palkansaajakeskusjärjestöjen määrittämän sosiaalisen todellisuuskuvan kautta.  
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2. AMMATTIYHDISTYSLIIKE KANSALAISYHTEISKUNNAN  

TUTKIMUSKOHTEENA 

 

Tässä tutkimuksessa tutkin kansalaisyhteiskunnasta merkittävään yhteiskunnalliseen 

asemaan ponnistanutta ammattiyhdistysliikettä, jonka asema nykyajassa herättää paljon 

puhetta niin puolesta kuin vastaan. Syksyllä 2015 mielenilmaukseen osallistuva 

palkansaaja tai muuten ammattiyhdistysliikkeen ajaman asian omakseen tunteva toimija 

vakuuttui ammattiyhdistysliikkeen ajamasta asiasta ja halusi omalla osallisuudellaan 

edistää liikkeen edustamaa näkemystä. Tämä luku luo kuvan tutkimuksen kohteena 

olevasta ammattiyhdistysliikkeestä osana muuta kansalaisyhteiskuntaa. 

 

Suomessa työnantajat vastustivat kollektiivista järjestäytymistä ja työehtoneuvotteluja 

eurooppalaisessa mittakaavasta poikkeuksellisen pitkään. Lopullinen 

ammattiyhdistysliikkeen neuvotteluosapuolen aseman tunnustaminen tapahtui vasta 1960–

luvulla. Tunnustamisen symbolina työnantajat alkoivat periä ay-jäsenmaksut suoraan 

työntekijöiden palkoista ja jäsenmaksuista tuli verovähennyskelpoisia. Tätä tunnustamista 

ennen tapahtuneet työttömyysvakuutukseen ja työeläkkeen muodostamiseen liittyvät 

tapahtumaketjut 1960˗luvun taitteessa olivat vahvistaneet ammattiyhdistysliikkeen asemaa 

ja suomalaista sopimusyhteiskuntaa. Tällöin vakiinnutettiin työttömyysvakuutuksen 

kassalinja, joka on pitänyt näihin päiviin asti työttömyyskassojen muodossa. 1968 alkanut 

Tulopolitiikka symboloi ammattiyhdistysliikkeen osaksi suomalaista sopimusyhteiskunnan 

institutionaalista järjestystä. (Julkunen 2008, 45˗46.) Lakkoilu oli suurimmillaan 1970–

luvulla, jolloin ammattiyhdistysliikkeen järjestäytymisaste oli hyvä ja työntekijöiden 

neuvotteluvoima oli suurimmillaan. 1970–luvulla pääomaan ei kohdistunut suuria 

tuottovaatimuksia. Yhteiskunnallisesta tilanteesta johtuen työelämässä oli väljyyttä ja jopa 

ylimiehitystä työpaikoilla. (Julkunen 2008, 11.) 

 

Ammattiyhdistysliikkeen rakenne on institutionalisoitunut hyvin pitkälle. 

Kansalaisyhteiskunnan toimijana ammattiyhdistysliike kuuluu vanhamuotoisten 

sosiaalisten liikkeiden joukkoon. Yhteiskuntateorioiden näkökulmasta 

ammattiyhdistysliike edustaa radikaalia yhteiskuntateoriaa, joka korostaa kansalaisen 

poliittisen vaikuttavuuden roolia. Se ikään kuin puolustaa demokraattista kansalaisuutta. 

Radikaali demokratia nojaa osallistuvaan demokratiaan, ruohonjuuri demokratiaan ja 

suoraan demokratiaan. Yksilön arvo ja velvollisuudet rakentuvat sosiaalisen liikkeen 
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kautta. Tämän näkemyksen mukaan sosiaalinen liike yhdistää valtion ja kansalaiset 

toisiinsa. Sosiaalisissa liikkeissä demokratia ja tasa-arvo on poliittisen osallistumisen ja 

toiminnan tavoitetila. Radikaali demokratia perustuu ajatukseen kollektiivisesta 

identiteetistä, jolla on yhteinen tavoitetila ja päämäärä. Kansalaiset osallistuvat 

kollektiiviseen toimintaan yksilöinä. Kansalaisuus on tämän näkemyksen mukaan 

alisteinen demokratialle. (Delanty 2000, 38–39.) 

Vanhamuotoisissa liikkeissä demokratian rooli ei korostunut, vaan niissä korostuivat vahva 

keskusjohto ja jäsensuhde. Poliittiselta ideologialtaan vanhamuotoiset liikkeet olivat hyvin 

vahvasti vasemmalle kallistuneita. Vanhat liikkeet tavoittelivat edustamilleen ryhmille 

sosiaalisia oikeuksia, ei niinkään tasa-arvoa ja demokratiaa (Delanty 2000, 38). 

Voidaankin nähdä, että nykymuotoinen suomalainen ammattiyhdistysliike on 

välivaiheessa. Sillä on vanhat rakenteet, mutta toiminta on muuttunut sisällöllisesti 

sosiaalisten oikeuksien tavoittelun sijaan tasa-arvoa tavoittelevan radikaalin demokratian 

suuntaan. Delantyn mukaan (2000, 46) tällaisessa vaiheessa oleva liike on toiminnallaan 

saavuttanut ne sosiaaliset oikeudet, joita sillä saavutettavissaan on ja nyt sen tehtävä on 

pitää yllä tasa-arvon ja demokratian kysymyksiä työelämän ja palkkaedunvalvonnan 

tehtävän lisäksi. 

 

Suomalaisen ammattiyhdistysliikkeen poliittisen mahdollisuusrakenteen muodostavat 

ammattiliitot, jotka ovat järjestäytyneet kolmen eri palkansaajakeskusjärjestön alle.  

18.4.2018 tarkastettujen lukujen mukaan SAK:hon kuuluu 18 julkista sektoria, teollisuus- 

ja kuljetusaloja ja yksityisiä palvelualoja edustavaa ammattiliittoa. SAK ilmoittaa 

jäsenmääräkseen yli 900 000 palkansaajaa. STTK:n jäsenmäärä on 505 000 ja jäsenliittoja 

sillä on 17 kpl. STTK ilmoittaa olevansa poliittisesti sitoutumaton ja moniarvoinen 

koulutettujen ammattilaisten keskusjärjestö. Akava on korkeakoulutettujen 

työmarkkinajärjestö, joka jäsenliittojen ja neuvottelujärjestöjen tuella pitää huolta 

jäsentensä työurista. Akavaan kuuluu 36 jäsenliittoa ja sen jäsenmäärä on 609 239. 

Ammattiyhdistysliike neuvottelee asioista työnantajajärjestöjen ja 

työnantajakeskusjärjestöjen kanssa (Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Kuntatyönantajat 

KT). Vallitseva taloustilanne ohjaa neuvottelujen suuntaa. Kun talous on 

noususuhdanteinen, ammattiyhdistysliike vaatii enemmän taloudellista etua jäsenilleen. 

Laskusuhdanteessa neuvottelut keskittyvät ns. tekstikysymyksiin, joilla pyritään 

parantamaan työelämän laatua ja sisältöä. Pääsääntöisesti ammattiyhdistysliikkeen maine- 

ja valtakamppailut käydään työnantajien ja elinkeinoelämän välillä, mutta syksyn 2015 
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yhteiskunnallisessa tilanteessa näiden kamppailujen vastapuoleksi profiloitui 

poikkeuksellisesti maan hallitus. 

Ammattiyhdistysliikkeen jäsenmäärät ovat laskeneet viime aikoina nopeaa tahtia. Moni 

työikäinen siirtyy halvemman jäsenmaksun perässä työttömyyskassojen jäseniksi sekä-

että-jäsenyyden sijaan. Ahtiainen (2015, 2) kuvasi tarkemmin, miten ilmoitetut jäsenmäärät 

palkansaajakeskusjärjestöissä rakentuvat jäsenlajien mukaan. Vuoden 2013 lopussa 

ammattiliitoissa oli 2157000 jäsentä, joista 1514000 oli edunvalvonnan piirissä. Tämän 

mukaan järjestäytymisaste on 64,5 %. Ammattiliittojen jäsenistä 643000, eli 29,8 % oli 

varsinaisen edunvalvonnan ulkopuolella (eläkeläiset, opiskelijat, vapaajäsenet ja yrittäjät). 

Vuonna 2009 järjestäytymisaste oli 67,4%. Naisten järjestäytymisaste oli vuonna 2013 

69,9 % ja miesten 59 %. Miehillä järjestäytyminen oli vähentynyt vuoteen 2009 verrattuna 

3,1 % ja naisilla 2,6 %.  

Rantala (2015) tutki ammattiyhdistysliikkeen onnistuneen edunvalvonnan vaikusta 

ammattiliittoon sitoutumiseen. Aineistona hänellä oli SAK:n vuoden 2010 

jäsentutkimuksen aineisto. Tulosten mukaan onnistunut edunvalvonta tukee liittoon 

sitoutumisen asenteellista komponenttia. Positiiviset kokemukset eivät kuitenkaan vaikuta 

sitoutumisen intentionaaliseen komponenttiin eli haluun osallistua ammattiliiton 

toimintaan. Vahva asenteellisen sitoutumisen osuus puolestaan ennustaa myös 

intentionaalista sitoutumista ammattiyhdistysliikkeen aktiivitoimintaan. Hyvä ja onnistunut 

edunvalvonta tukee jäsenten intentionaalista osallistumisvalmiutta ammattiyhdistysliikkeen 

toimintaan. Muut vahvat osallisuutta ennustavat tekijät olivat ikä ja poliittinen kanta. 

 

Tolonen (2012, 80–81) puolestaan huomasi, että syy liittyä ammattiliittoon ja toimia siellä 

aktiivisesti ei tässä ajassa edusta yhteisöllistä työläisajattelua, vaan liiton jäsenyydeltä 

odotetaan henkilökohtaista hyötyä ja vastinetta jäsenmaksulle. Ajattelutavan muutos on 

johtanut jäsensuhteen korvautumiseen asiakassuhteella.  Työelämän prekarisaatio 

puolestaan on johtanut siihen, että omat edut nähdään tärkeämpänä kuin sidosryhmän 

kollektiiviset edut.  Tolonen ehdottaa, että ammattiyhdistysliikkeen tulisi siirtyä 

massamuotoisista palveluista lähemmäs jäsenen arkikokemuksia. Arkikokemuksista 

löytyvät teemat, jotka yhdistävät liiton jäseniä arjen tasolla toisiinsa. Suurta osaa 

työväestössä nykymuotoinen massamuotoiseen toimintaan toimintansa perustava 

ammattiyhdistysliike ei kiinnosta lainkaan, vaan se mielletään vaihtoehtoiseksi osaksi 

muuta vapaaehtoisuuteen perustuvaa yhdistyskenttää. Ammattiliittojen hyötypotentiaalin ja 

yhteiskunnallisen merkityksen tunnistavat ja tiedostavat useammin korkeasti koulutetut 
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politiikasta kiinnostuneet henkilöt, jotka näkevät ammattiyhdistystoiminnan mahdollisena 

henkilökohtaisena yhteiskunnallisen vaikuttamisen kanavana.  
 
 

2.1 Kansalaisyhteiskunta edustaa kansalaisuutta 

Harjun (2018) mukaan suomalainen kansalaisyhteiskunta koostuu kansalaistoiminnasta, 

järjestötoiminnasta, uskonnollisista järjestöistä, ammattiyhdistystoiminnasta, 

puoluepolitiikasta, osuustoiminnasta, säätiöistä ja vapaasta sivistystyöstä. Kaunismaan 

(2000, 128) mukaan kansalaisyhteiskunta on välittävä yhteiskunnallinen tila arkielämän 

epämuodollisten verkostojen sekä talouden ja hallinnon yhteiskunnallisen tilojen välissä. 

Kansalaisyhteiskunta kanavoi arkielämän kokemusmaailmasta nousevaa toimeliaisuutta, 

intressejä ja protesteja yhteiskunnallisesti ja systeemisesti tulkittavaan muotoon.  

 

Kansalaistoiminta ja järjestötoiminta muodostavat kansalaisyhteiskunnan ytimen. 

Kansalaistoiminta on ihmisten aktiivista toimintaa yhteisöllisen hyvän saavuttamiseksi. 

Toiminnalla ei tavoitella voittoa ja toiminta on vapaaehtoista ja autonomista. 

Ammattiyhdistysliikkeen rooli kansalaisyhteiskunnan toimijana ei ole aivan ristiriidaton. 

Ammattiyhdistysliikkeen legitimiteetti syntyy järjestäytyneen jäsenistön tuottaman 

mandaatin kautta. Toimijana ammattiyhdistysliike vaikuttaa keskeisellä tavalla 

suomalaiseen lainsäädäntöön sopimustoiminnan muodossa. Näillä sopimuksilla säädellään 

palkkojen lisäksi veroja ja sosiaaliturvaa. Näin ollen ammattiyhdistysliikkeen rooli 

kansalaisyhteiskunnan toimijana on hyvin ainutlaatuinen. Tällaista mahdollisuutta ei 

muulla yhdistyspohjaisella kansalaisyhteiskunnan toimijalla ole. (Harju 2018.)  

  

Kansalaistoiminta tukee demokratian kehittymistä todelliseksi demokratiaksi, politisoi 

asioita ja aiheuttaa poliittista painetta ja tarjoaa kansalaisille aktiivisen osallistumisen 

mahdollisuuden passiivisen seurantalinjan sijaan. Kansalaisyhteiskunta yhteiskunnallisine 

liikkeineen toimii demokraattisissa maissa järjestelmän hälytyskellona. 

Kansalaisyhteiskunta vauhdittaa uudistusprosesseja tai pyrkii vastustamaan 

yhteiskunnallisiin kehityskulkuihin. Kansalaisyhteiskunta tuo esille järjestelmän puutteita 

ja tarjoaa korjausehdotuksia. Kansalaisyhteiskunta liittää kansalaisten arkitodellisuuden 

poliittisyhteiskunnalliseen järjestelmään. Toiminta käynnistyy, kun ihmisen 

kansalaistietoisuus herää epäkohdan kokemisen kautta. Yksilö lähtee hakemaan asialleen 

vahvistusta ryhmittymällä samanmielisten seuraan. Ihmisillä on paljon toiveita ja 

mielikuvia ja uskoa omiin vaikuttamismahdollisuuksiinsa. Dynaamisuutta toimintaan 
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haetaan järjestäytymällä ja kokousten kautta. Kansalaiseksi kehittyminen edellyttää 

yhteiskuntaa koskevan tiedon hankkimista ja kykyä kyseenalaistaa asioista. Se edellyttää 

myös yksilön sosiaalisen ja moraalisen tietoisuuden olemassaoloa, sekä kykyä asettua 

toisen asemaan ja arvioida kokonaisuutta oikeudenmukaisuuden kannalta. 

Kansalaistoimintaa suuntaa aina tavoite, joka antaa toiminnalle motiivin ja mielen. 

Kansalaistoiminnan jatkuvuus perustuu jäsenistön jatkuvaan uudistumiseen, joka takaa sen, 

että toiminta elää ajassa mukana. (Kansalaisyhteiskunta.fi.) 

Kansalaisyhteiskunnan kolmannen sektorin organisaatiot ovat yhdistyspohjaisia 

institutionalisoituneita kokonaisuuksia, mikä tarkoittaa sitä, että organisaatiot on 

rekisteröity ja niillä on omat säännöt ja hallitus, joka kokoontuu säännöllisesti. 

Organisaatiot toimivat erillään julkishallinnon organisaatioista. Kolmannen sektorin 

organisaatiot eivät tuota voittoa, vaan tuotettu voitto sijoitetaan suoraan takaisin 

perustoiminnan rahoittamiseen. Kolmannen sektorin organisaatioilla on itsehallinto ja 

autonomia ja ne eivät ole ulkoisesti ohjailtavissa. Niiden hallinto ja perustoiminta 

perustuvat pääsääntöisesti vapaaehtoiseen työhön. (Pyykkönen 2010, 120.) 

Kansalaisyhteiskunnan yleishyödylliset yhdistykset ja organisaatiot saavuttavat 

legitimiteettinsä ja kannatuksensa kokemustiedon kautta, jonka he ovat saavuttaneet oman 

erikoisalansa käytännön toiminnan parissa (Rosavallon 2006, 97). Palkansaaja kannattaa 

ammattiyhdistyksen edustamaa asiaa liittymällä halutessaan oman ammattialansa tai 

työpaikkansa mukaiseen ammattiyhdistykseen. Yhdistyksen jäsenyyden kautta yksilö 

saavuttaa yhdistyksen jäsenilleen neuvottelemia oikeuksia. Velvollisuuksia jäsenyyteen ei 

liity. Yhdistysrakenne mahdollistaa eri tavalla sitoutuneiden jäsenien jäsenyyden.  

 

2.2 Aktiivinen kansalaisuus ja asioita politisoiva valvontavalta 

Kansalaisyhteiskunnan toimintaan osallistuvia kutsutaan aktiivisiksi kansalaisiksi. 

Siisiäisen (2014, 122) mukaan aktiivinen kansalaisuus perustuu vertaistukiverkostoille, 

omaan apuun ja aktiivisuuteen perustuviin yhdistyksiin ja liikkeisiin. Verkostolla on aina 

olemassa jokin yhteinen nimittäjä, johon yksittäiset toimijat löytävät samaistumispinnan ja 

kiinnittyvät sen jäseniksi. Verkosto tarjoaa vuorovaikutusfoorumin samoista asioista 

kiinnostuneille kansalaisille.  

Kansalaisyhteiskunta on aina valvonut ja kontrolloinut yhteiskunnan toimintaa, toiminut 

asiantuntijana ja arvostellut valtaa pitäviä. Nykyajassa vastakkainasettelun demokratiasta 

on siirrytty syyttämisen demokratiaan. Yhteiskuntasopimukseen ja konsensukseen 
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nojaavan kansan tilalle on tullut valvova, veto-oikeutta käyttävä ja tuomiovaltaa käyttävä 

kansa. Edustuksellisen demokratian vakiinnutettua paikkansa yhteiskunnan 

hallintojärjestelmänä, kansalaisyhteiskunnan harjoittama valvontavalta on kehittynyt 

huomattavasti. Kansalaiset odottavat päätöksentekijöiltä tuloksia, joille on luotu ennakko-

oletukset äänestystilanteessa. Nykyajassa äänestämiseen perustuva demokratia on kiistatta 

heikentynyt. Sen sijaan ruohonjuuritasoinen epädemokraattinen valvontavalta on vahvasti 

voimistunut ja yleistynyt. Valvontavaltaan kuuluu valppaus, ilmianto ja arviointi. 

Valvonnan kohteena on aina vaaleissa ansaitun luottamuksen legitimiteetti, eli henkilöiden 

ja hallintojärjestelmän mainepääoma. Valvontavallan tarkoitus on koetella vallan mainetta. 

Maine on yksi luottamusta ilmentävä tekijä. Koska kansalaiset eivät voi suoraan pakottaa 

hallitusta tiettyihin tekoihin tai päätöksiin, on valtaan kohdistuvista kansalaisyhteiskunnan 

tuottamista pakotteista tullut tehokas toimintakeino. Torjunta ja maineen 

kyseenalaistaminen tuottavat näkyviä ja käsin kosketeltavia tuloksia. (Rosavallon 2006, 

30–35.) 

Kansalaisvalppauden lisäksi yhteiskunnassamme esiintyy säätelevää valppautta, jonka 

rooli nykyajassa on korostunut. Kansalaisvalppaus on avoimen poliittista ja näkyvää 

toimintaa, jota yhdistykset, ammattiliitot ja näiden julkaisukanavat harjoittavat. 

Kansalaisvalppauden keinoja ovat mm. kannanotot, anomukset ja lakot. 

Kansalaisvalppaudella on olennainen hälytys- ja protestirooli kriisien ja konfliktien aikana. 

Yhdistyslähtöisen kansalaisvalppauden rinnalle on noussut yksilötasolta kumpuava 

valppauden muoto, joka ilmenee pääsääntöisesti internetin eri foorumeilla. Yksilötason 

valppaus koostuu kansalaisten esittämistä arvioista ja päättäjien tekojen kritiikkistä 

poliittisen elämän monilla eri tasoilla. Yksilötason valppaus on hallinnon toiminnan eri 

alueiden jatkuvaa tarkkailua ja arviointia. Tarkkailun mahdollistaa media, joka nostaa 

aktiivisesti esiin aiheita, joista yhteiskunnallista keskustelua käydään. Aktiivisen 

valppauden kautta yhdistykset ja yksilöt osallistuvat aktiivisesti julkishallinnon ja 

hallinnon toiminnan muotoiluun. Omaehtoiset uudenlaiset toimintamallit nähdään 

tehokkaammaksi kansalaisvaikuttamiseksi kuin vakiintuneet ja järjestäytyneet 

osallistumisen muodot. Omaehtoisuudessa voi osallistua heti, keskusteluyhteyskin aukeaa 

saman- tai erimielisiin välittömästi. Järjestäytyneessä yhdistystoiminnassa asioiden 

käsittelyprosessit ovat hitaita (Rosavallon 2006, 50).  

Laillinen valta perustuu kuitenkin aina kansan suostumukseen. Aktiivisella 

kansalaisvalppaudella nostetaan vallan väärinkäytökset ja ihmisoikeusrikkomukset yleisen 

mielipiteen tuomioistuimelle. Torjunnalla pyritään vaikuttamaan jo tehtyihin päätöksiin. 
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Torjunta on merkittävä vastademokratian muoto, jolla on pitkä historia.  Kansakunnat ovat 

aina vastustaneet heihin kohdistettua vallankäyttöä sekä passiivisesti että aktiivisesti. 

Passiivinen vastustaminen tarkoittaa vetäytymistä ja sääntöjen kiertämistä. Aktiivinen ja 

vahvan poliittinen vastustaminen voi kanavoitua kansannousuna, kapinointina ja 

mellakoina. Torjuvalla vastarinnalla asetetaan vallankäytön laillisuus kyseenalaiseksi. 

(Rosavallon 2006, 106–107.)  

Valvominen, hälytystilassa oleminen ja varuillaan olo ovat kansalaisuuden olennaisia 

piirteitä. Valppaus on läsnäoloa, tarkkaavaisuutta, kontrollia ja toimintaa. Päätöksentekijät 

ja merkittävät yhteiskunnalliset toimijat ovat jatkuvan reagointiherkän arvioivan valvonnan 

alaisia. Valppaus korjaa äänestämisen epätasaisuutta ja tekee kansasta toimintavalmiin. 

Toimintavalmius tarkoittaa mobilisaatiovalmiutta, eli tilannetta, jossa aktiivinen 

kansalaisyhteiskunta voi toimia tehokkaasti. Toiminnalla ei ole ennakkoehtoja, vaan kaikki 

perustuu valppauteen ja aktiiviseen yhteiskunnan seurantaan sekä toimintaan hetkessä. 

Valppaus rakentaa julkisen elämän laatua. Maailma on täynnä jännitteitä ja valpas 

kansalainen osaa kansalaisyhteiskuntaa hyödyntäen käyttää potentiaaliset tilanteet 

hyödykseen kansalaisyhteiskunnan tarjoamien kanavien kautta. (Rosavallon 2006, 46.) 

Jotta asia kerää merkityksellisyyttä ja kannatettavuutta ympärilleen yleisen mielipiteen 

saavuttamiseksi, se tulee osata politisoida oikea-aikaisesti, vaikuttavalla puheella oikealle 

kohderyhmälle. 

Politisointi tarkoittaa tilannetta, jossa vallitseva yhteiskunnallinen totuus kyseenalaistetaan 

voimakkaasti vastanäkemyksellä. Politisoinnin tarkoituksena on saavuttaa laajaa ajattelu- 

ja suhtautumistavan muutosta asiantilojen muuttamiseksi paremmin omaa ideologista 

maailmankuvaa ja pyrkimyksiä vastaavaksi. Yhteiskuntajärjestys on poliittisen toiminnan 

tulosta ja siten politisoimalla muutettavissa toiseksi. Politisoimalla esitetään erilaisia 

vaihtoehtoja, tulkintoja, kiistellään, keskustellaan, puretaan vakiintuneita normeja ja 

rakenteita sekä tematisoidaan uusia kysymyksiä. Politisoimalla on mahdollisuus muuttaa 

tilanne, joka on epäpolitisoitu uskottelemalla, että jokin toimintatapa on objektiivisesti 

paras ja välttämätön. Kiisteleminen ja argumentaatio ovat oleellisessa roolissa asioiden 

politisoinnissa. Taitavalla politisoimisen retoriikan kielenkäytöllä luodaan sosiaalisia 

todellisuuskuvia vaihtoehtoisesta todellisuusmahdollisuudesta. (Lappalainen 2017, 350, 

354–355.) 

Eliasophin (2013, 47–49) mukaan ei-poliittinen aihe politisoituu usein yksilötason 

kokemusmaailmasta käsin. Politisoimisella nykytila saadaan näyttämään vanhentuneelta. 

Vanhentunut asiantila vaatii muutosta ja muutoksen kautta voidaan saavuttaa paremmin 
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nykymaailman näkemystä edustava yhteiskunnallinen näkemys. Kun saman 

kokemusmaailman omaavat liittyvät yhteen, asia alkaa kerätä voimaa ja vaikuttavuutta 

ympärilleen. Aktiivisesti asiaa edistävät muuttuvat poliittisiksi aktivisteiksi. Asian äärellä 

tapahtuva argumentointi on ideologista valtakamppailua ja pitää sisällään arvoja, normeja 

ja oikeuskysymyksiä. Politisoitumisprosessi alkaa yksilötasolta pienistä epätasa-arvon 

kokemuksista ja kasvattaa mittasuhdetta, kunnes asia saa oikeutuksensa ja tunnustetun 

aseman valtakunnan lainsäädännön kautta. Kun politisoitu asia saadaan vakiinnutettua 

lainsäädännön kautta uudeksi normiksi, se voi tulla uudelleen politisoiduksi ajan kuluessa 

tapahtuvan arvo- ja normiympäristön muutoksen johdosta.  

Syksyn 2015 yhteiskunnallisessa tilanteessa ilmeni molemmin suuntainen 

politisoimisprosessi maan hallituksen ja ammattiyhdistysliikkeen välillä. Maan hallitus 

politisoi sopimuksenvaraisen palkkatyöyhteiskunnan toiminnan oikeutuksen nykyajan 

politiikkaa ja markkinoita säätelevänä elementtinä. Ammattiyhdistysliike puolestaan 

politisoi hallituksen esityksen moraalisen oikeutuksen. Valppaat kansalaiset osallistuivat 

prosessiin osallistumalla aktiivisesti yhteiskunnan tarjoamille ja mahdollistamille 

vuorovaikutusfoorumeille oman näkemyksensä esiin tuomisessa ja edistämisessä. 

Kummallakin puolella oli omat aktiiviset toimijansa, jotka puolustivat itselle tärkeitä 

arvoja ja kritisoivat ja kyseenalaistivat aktiivisesti vastapuolen esitystä.  

 

2.3 Onnistuessaan valppaus kanavoituu sosiaaliseksi toiminnaksi 

Tilanne, jossa yksilö ja ryhmä oivaltavat, että he eivät käytettävissä olevilla keinoillaan voi 

saavuttaa vallitsevia ja hyvältä vaikuttavia sosiokulttuurisia tavoitteita, vahvistaa 

vastarintaa ja epäsovinnaista käyttäytymistä. Vastarinta voi ilmetä aktiivisena tai 

passiivisena. Käyttäytymisvaihtoehdon valintaan vaikuttaa oleellisesti henkilön persoona 

sekä sosioekonominen ja kulttuurinen tausta (Hänninen 2014, 192˗194).  

Suomessa politisoituneiden kysymysten ajaminen tapahtuu yleensä organisoidusti 

yhdistysten virallisten vaikuttamiskanavien ja organisaatioiden kautta. Jäsenmäärältään 

suuri, mutta passiivinen jäsenistö mahdollistaa ammattimaisen asian edistämisen ja 

edunvalvonnan, jolloin organisaatio voi kohdentaa käytössään olevat resurssit aina 

tilanteen vaatimalla tavalla.  Organisaatio tarvitsee eri tavalla ja -tasolla sitoutuneita 

toimijoita asiansa edistämiseen. Tärkeitä ovat niin aktiivitoimijat kuin myös hiljaiset 

kannattajat, jotka antavat hyväksyntänsä asian ajamiselle ja vahvistavat tätä kautta 

mielikuvaa julkisen aseman tunnustamisesta. Keskiluokan ja opiskelijoiden on huomattu 
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olevan merkittäviä toimijaryhmiä politisoituneen asian edistämisessä. Samanlaisessa 

elämäntilanteessa elävät yksilöt löytävät helposti yhteisen mielialan ja lähtevät toimimaan 

yhdessä epäkohtien korjaamiseksi. (Edwards 2014, 56–57; Freeman 1979, 175–176.) 

Kollektiivisen toiminnan paikkoja syntyy yhteiskunnallisten muutostilanteiden yhteydessä. 

Toimintaan osallistutaan, koska sen myötä halutaan saavuttaa ihmisryhmille statuksellisia 

tai taloudellisia hyötyvaikutuksia. (Fireman & Gamson 1979, 8.) Yleisin syy 

kollektiiviselle sosiaaliselle liikehdinnälle on eri yhteiskuntaluokkien väliset ristiriidat ja 

epätasa-arvon kollektiivinen kokemus. (Edwards 2014, 114.) 

Ihminen on rationaalinen toimija. Hänen valintojaan elämässä ohjaavat käytännöllinen 

järkevyys, arkipäivän realismi sekä tietoisuus omasta paikasta ja asemasta yhteiskunnassa. 

(Silvasti, Lempiäinen & Kankainen 2014, 14.) Ihminen havaitsee todellisuuden sellaisena 

kuin se hänelle näyttäytyy. Tapa hahmottaa todellisuutta ja jaotella sitä systeemisiin 

kokonaisuuksiin on peräisin kulttuuritraditiosta ja elämänkokemuksesta. Tästä syystä 

tulkinnat vaihtelevat, vaikka havainto olisi kaikille sama. Sosiaaliset suhteet ja niissä 

esiintyvä puhe ja kanssakäyminen ovat merkittävässä roolissa yksilön maailmankuvan 

rakentumisessa, ajattelun ohjaamisessa ja toimintaan vaikuttamisessa. Kielen todellisuutta 

konstruoiva luonne on läsnä koko ihmisen eliniän ajan. Yksilön sosiaalinen todellisuus on 

systeeminen erottelujen ja rinnastusten kokonaisuus, jonka osina yksittäiset käsitteet ovat 

mielekkäitä ja merkityksellisiä. Jotta puhe jostakin sosiaalisesta todellisuudesta on 

mielekästä, sille tulee esittää myös vastakohta, johon sitä peilataan. Käsitteet ja mielikuvat 

rakentuvat erottelujen ja rinnastusten kautta. (Alasuutari 2001, 108–111.) 

Yksilön valinnat kollektiiviseen toimintaan osallistumisesta tai osallistumattomuudesta 

pohjautuvat elämänkokemuksen kautta syntyneeseen tuntumaan toiminnan järkevyydestä. 

Valinnan itsemääräytymistä ja refleksiivisyyttä rajoittaa toimijan sosiaalisen pääoman 

laatu. Myös muut yksilötason resurssit, kuten laatu, määrä, arvo, tiedot, taidot ja valmiudet 

sekä yleisten pelisääntöjen hallinta, vaikuttavat yksilön valintaan toimintaan 

osallistumisessa. Yksilön toimintakapasiteettia rajoittaa ja vähentää hänen intressiensä 

moninaisuus, tilannetekijöiden monimutkaisuus ja toisten toimijoiden toiminnan 

ennakoimattomuus. Yksilön sosiaalisissa verkostoissa ilmenevät sosiaaliset prosessit 

vaikuttavat yksilötasolla tapahtuvaan valintaan. Luokka- ja kerrostumajäsenyydet, asema 

valtarakenteissa, aseman tunnustaminen tai tunnustuksen epääminen, kollektiiviset 

identiteetit ja solidaarisuuksien muodostuminen luovat pohjan yksilön asennoitumiseen 

suhteessa yhteiskunnalliseen järjestelmään. Luokkaidentiteettien rapautuminen ja 
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individualismin korostuminen ovat luoneet selkeän haasteen kollektiivisen identiteetin 

syntyprosessille ja toimintaan osallistumismotivaatiolle. (Siisiäinen 2014, 116–117.) 

Yhteistoiminnan vaikeudet liittyvät pohjimmiltaan inhimilliseen toimintaan sisältyvään 

epävarmuuteen. Jokainen yksilö omaa toisista poikkeavan näkökulman maailmaan ja sen 

takia myös jokaisella on henkilökohtaisia tarpeita ja pyrkimyksiä. Nämä pyrkimykset eivät 

sovellu välittömästi yhteen toisten yksilöiden kanssa ja ihmisten väliset suhteet muuttuvat 

toiminnan edetessä ja ajan kuluessa. Kaikki inhimillinen toiminta on luonteeltaan myös 

arvaamatonta ja ei toivottuja seurauksia aiheuttavaa. Valtaosa inhimilliseen toimintaan 

vaikuttavista voimista on ihmisten itsensä hallitsemattomissa. Tekoja ohjaavat yleensä 

tottumukset ja ennustamattomasti käyttäytyvät aineelliset olosuhteet. Kukaan ei 

varmuudella tiedä mitä toiminnasta seuraa, ja miten seuraukset vaikuttavat yksilöihin. 

Yhteistoiminta on epävarmaa niin sidoksiltaan kuin seurauksiltaan. Pitkäjänteinen 

sitoutuminen yhteisiin tavoitteisiin ei näin ollen ole helppoa. Usein yhteistoiminnalla ei 

saavuteta niitä tavoitteita täysimääräisinä, joita sillä lähdetään tavoittelemaan. (Alhainen 

2016, 91–92.) Tämä vie uskottavuutta ja kansalaisluottamusta asialta, joka kertautuu 

tulevien yhteistoiminnallisten tilaisuuksien kohdalla. Asian pitää olla todella merkittävä ja 

kollektiivista myötätuntoa nauttiva, jotta yksilö lähtee aktiivisesti toimimaan sen puolesta. 

Epäonnistuminen ei ole vaihtoehto. 

Sosiaalisen pääoman käsitettä käytetään usein kuvatessa yksilöiden roolia omissa 

verkostoissaan. Toimiva sosiaalinen verkosto suuntaa ja koordinoi sen yksilöjäsenten 

toimintaa. Sosiaalinen pääoma perustuu verkoston sisäisiin normeihin ja luottamukseen, 

jotka edistävät yhteisön jäsenten välistä sosiaalista vuorovaikutusta ja erilaisten intressien 

yhteensovittamista.  Sosiaalinen pääoma tavoittelee niin yksilön etua kuin yhteisöllistä 

hyvinvointia. Sosiaalisen pääoman sisältämä ymmärrys verkoston muita jäseniä kohtaan 

helpottaa yhdessä toimimista ja yhteisten ongelmien ratkaisua. Luottamus järjestelmään ja 

kanssaihmisiin on oleellisessa roolissa ongelmien ratkaisussa. Sosiaaliseen pääomaan 

liittyvä yhteisöllisyys ehkäisee vapaamatkustamista, koska se saa yksilöt mukautumaan 

kollektiivisesti hyödyllisiin ratkaisuihin yksilöllisen edun tavoittelun sijaan. Sosiaalinen 

pääoma liittää ihmiset yhteen ja ohjaa heidät kollektiiviseen yhteistoimintaan yhteisen 

hyvän saavuttamiseksi. (Ruuskanen 2002, 5–7.) 

 

Mikä sitten saa ihmiset osallistumaan ammattiyhdistysliikkeen organisoimaan 

kollektiiviseen yhteistoimintaan? Nurminen (2018) selvitti tutkimuksessaan ihmisten 

motivaatiota osallistua ammattiyhdistysliikkeen vapaaehtoistoimintaan. Aineistona hänellä 

oli kahdeksan ammattiyhdistysaktiivin teemahaastattelut. Tulosten mukaan 
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aktiivitoimijoita motivoi toimintaan mukaan yhdessä oleminen ja yhdessä tekeminen. 

Tärkeäksi nähtiin myös ammattiyhdistysliikkeen rooli vaikuttamiskanavana ja 

vaikuttamiseen mahdollistavana foorumina. Monelle aktiiviselle ammattiyhdistysliikkeen 

aktiivitoimijalle liitto tarjoaa näköalapaikan työelämän kysymyksiin ja yksilöllisiä 

kehitysmahdollisuuksia erilaisissa toimijarooleissa. 

 

Grönlund (2012) puolestaan tarkasteli suomalaisen vapaaehtoistoiminnan roolia yksilöiden 

ja kulttuuristen arvojen ilmentäjänä. Hänen mukaansa vapaaehtoistoimintaa hyödynnetään 

omien arvojen, identiteetin ja henkisyyden etsimiseen, pohtimiseen, työstämiseen ja 

todentamiseen. Suomalaisessa vapaaehtoistoiminnassa korostuu vahva arvo-orientaatio. 

Tasa-arvo, huolenpito, vapaus ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus ovat arvoja, jotka 

houkuttelevat ihmisiä vapaaehtoistoiminnan pariin. Vapaaehtoistoiminnan sektori ilmentää 

nykymaailmassa perinteisten arvojen turvavyöhykettä, jota säätelevät kilpailukyvyn, 

tehokkuuden ja tuottavuuden vaateet. Vapaaehtoistyö on ikään kuin omien arvojen 

elämistä todeksi. Moni lähtee toimintaan mukaan oman henkilökohtaisen elämänkriisin ja 

sen myötä syntyneen arvotarkastelun pohjalta. Halu osallistua ja vaikuttaa on sisäsyntyisen 

motivaation seurausta. 
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3. RESURSSIEN MOBILISAATIO TUTKIMUKSEN PARADIGMANA 

Yhteiskunnallisten sosiaalisten liikkeiden tutkimus on 1990-luvulta alkaen keskittynyt 

kolmen avainkäsitteen varaan. Nämä käsitteet ovat poliittinen mahdollisuusrakenne, 

mobilisaatiorakenteet sekä kulttuuriset kehykset. Poliittisella mahdollisuusrakenteella 

viitataan yhteiskunnan valtarakenteisiin ja instituutioihin, jotka mahdollistavat tai 

rajoittavat sosiaalisen liikkeen syntyä. Mobilisaatiorakenne kuvaa liikkeen omaa 

rakennetta ja kehystäminen tarkoittaa merkitysten ja tilanneanalyysin roolia liikkeen 

ympärille rakentuvassa keskustelussa. Eri paradigmojen keskinäinen kilpailu johti omien 

erikoisalojen syntymiseen. Nykyään sosiaalisen liikkeen tutkimuksessa on etsitty 

empiirisiä yhtymäkohtia eri paradigmojen välillä ja teoriaa on pyritty yhdistämään. (Ylä-

Anttila 2009, 2.) 

 

Resurssien mobilisaatio (RM) on Pohjois-Amerikasta lähtöisin oleva sosiaalisen 

liiketutkimuksen tutkimusteoria 1970–1980-luvuilta. Resurssien mobilisaation teorian 

mukaan resurssien mobilisoituminen on seurausta jumiutuneiden yhteiskunnallisten 

asemien liikkeelle lähdöstä. (Canel 1997, 191.)  

 

Tunnistan tässä tutkimuksessa jumiutuneeksi yhteiskunnalliseksi tilanteeksi 

yhteiskuntasopimusneuvottelut ja siihen liittyvän sopimuksettoman tilan. 

Työmarkkinaosapuolet eivät kyenneet yhteiskuntasopimuksen kautta antamaan esitystä 

maan kustannuskilpailukyvyn parantamiseksi. Tämä miellettiin laajasti kyvyttömyydeksi 

joustaa vaikeassa taloudellisessa tilanteessa. Sopimusyhteiskunta ei kyennyt tuottamaan 

ratkaisua maan kustannuskilpailukyvyn parantamiseksi. Ammattiyhdistysliikkeen harteille 

oli jo ennen näiden neuvottelujen kariutumista aseteltu kehityksen jarrun viittaa. 

Jumiutuneen yhteiskunnallisten asemien liikkeelle lähdön mahdollisti hallituksen 

kustannuskilpailukykypaketti toimenpide-ehdotuksineen maan kustannuskilpailukyvyn 

parantamiseksi. Esitys mobilisoi ammattiyhdistysliikkeen resurssit liikkeelle hyvin 

vahvasti.  

 

3.1 Resurssien mobilisaatio sosiaalisen liikkeen paradigmana 

Resurssien mobilisaatio -teorian mukaan sosiaalinen toiminta on seurausta yksilötasolla 

tapahtuvasta resurssien mobilisoitumisesta. Yhteen liittyneistä yksilöistä koostuva 

organisaatio toimii asian edistämisessä välillisenä toimijana. Organisaation tehtävä on 
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osallistua taloudellispoliittisten resurssien liikutteluun, joka mahdollistaa tehokkaan 

toiminnan liikkeen asian edistämisessä. Resurssien mobilisaatiossa on hyvin pitkälle kyse 

liikkeelle panemisen voimasta, alkusysäyksestä, jonka lopputuloksena syntyy hyötyä 

asiaan osallistuvalle osallistujajoukolle. (Ilmonen 1998, 23.) 

Resurssien mobilisaatiosta on tehty vain muutamia suomalaisia tutkimuksia aiemmin. 

Niissä sitä sivutaan, mutta ei tutkita omana ilmiönään. Seppälä (2013) tutki 

maahanmuuttajakattojärjestöjä yhteiskunnallisina vaikuttajina. Tässä tutkimuksessa 

resurssien mobilisaatiota tutkitaan osana poliittista mahdollisuusrakennetta ja 

kehystämistä. Resurssien mobilisaatio ilmeni tässä tutkimuksessa organisatorisien 

rakenteiden kautta, jotka mahdollistavat sekä rajoittavat yhteiskunnallisen vaikuttamisen 

mahdollisuuksia. Sarpo (2008) puolestaan tutki resurssien roolia kehystämisen osana 

uraanikaivosten vastaisen Uraaniton.org kansanliikkeen tutkimuksessaan. Coronado (2008) 

puolestaan teki tutkimuksen keskittyen brasilialaiseen lasten oikeuksiin keskittyvään 

järjestöön. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten paikallisia talous- ja työeliittejä 

saadaan mukaan tukemaan kansalaisjärjestön toimintaa. Tutkimuksen teoreettinen 

viitekehys keskittyi sisäpoliittisten resurssien liikutteluun. Muita suomalaisia resurssien 

mobilisaation tutkimukseen liittyviä tutkimuksia en löytänyt.  

Myös ulkomailla aiheeseen liittyvää tutkimusta on tehty maltillisesti. Bhagavatula (2010) 

kumppaneineen tutki sosiaalisen pääoman merkitystä mahdollisuuksien tunnistamisessa 

resurssien mobilisaation taustalla Intian kangaspuuteollisuuden yrittäjätyöntekijöiden 

keskuudessa. Yhteisöissä ja verkostoissa vallitseva sosiaalinen pääoma oli tutkimuksen 

mukaan merkittävässä roolissa yksilötason mahdollisuuksiin tunnistaa epäkohtia ja 

reagoida asioihin. Amerikassakin resurssien mobilisaatioon liittyvät tutkimukset on 

pääsääntöisesti toteutettu teorian kehittelyn aikaan 1970–1980-luvuilla ja tutkimusten 

tekijöiksi profiloituvat henkilöt, mm. McCarthy, Zald, Fireman, Gamson ym., joiden 

näkemyksiä tuon tässä luvussa tarkemmin esille muodostaakseni kokonaiskuvaa siitä mistä 

resurssien mobilisaatiossa on kyse.  Amerikkalaisia tutkimustuloksia on julkaistu omina 

julkaisuinaan, kirjan alalukuina ja American Sociological Review -lehdessä. 

Resurssien mobilisaatiota tutkittaessa on huomattu, että sosiaalisten liikkeiden toiminta on 

ammattimaistunut erilaisten intressiryhmien ympärille. Ammattimaistunut toiminta on 

byrokraattista institutionalisoitunutta toimintaa, jossa päätöksenteko tapahtuu 

keskusjohtoisesti. Institutionalisoituneessa liikkeessä toimintaa toteuttaa henkilöt, joille 

maksetaan asian edistämisestä. Tämän johdosta organisaatioiden toiminta ei ole suoraan 

riippuvainen rivijäsenten omasta aktiivisuudesta, mutta jäsenet itse ovat koko organisaation 
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perusta ja mahdollistavat jäsenkirjallaan organisaation olemassa olon. 

Institutionalisoituneella organisaatioilla on hyvät resurssit ja ammatillinen ote toteuttaa 

edunvalvontaa ja kampanjoita jäsentensä puolesta. Vaikuttavalla toiminnalla halutaan 

vakuuttaa maksava jäsen organisaation olemassaolon, toiminnan ja jäsenyyden tärkeydestä. 

(Edwards 2014, 56–57.) 

Resurssien mobilisoinnin näkökulmasta organisaatioiden edunvalvojien keskeinen tehtävä 

jäsenvakuuttamisen lisäksi on tavoitella liikkeelle poliittista uskottavuutta lähestymällä 

poliittisia toimijoita, samanmielisiä järjestöjä ja muita toimijoita. Nämä ulkopuoliset 

toimijat vahvistavat liikkeen uskottavuutta aitona yhteiskunnallisena toimijana tukemalla 

aatteen moraalista ja eettistä perustaa. Tällä tasolla resurssien mobilisoinnissa on kyse 

paljolti yhteiskunnallisesta oikean ja väärän vuoropuhelusta, johon organisaatiot haluavat 

tuottaa oman asiantuntevan näkökantansa päätöksenteon tueksi. (Freeman 1979, 174.)  

 

3.2 Resurssien mobilisaation teoria 

Resurssien mobilisaatio on erityisesti kiinnostunut tapahtumien poliittisista 

taustavaikuttimista. Sen mukaan konfliktit ovat seurausta hyötyjen epätasaisesta 

jakautumisesta poliittisilla areenoilla. Epätasa-arvon kokemus näyttäytyy strategisista ja 

instrumentaalisina ratkaisuina sosiaalisen toiminnan taustalla. Asiat ovat jatkuvasti 

toisiinsa yhteydessä lineaarisen aikajatkumon seurauksena. Näin ollen vanhamuotoinen 

sosiaalinen toiminta ja uusimuotoinen sosiaalinen toiminta linkittyvät toisiinsa 

historiallisten kehitysketjujen seurauksena. (Canel 1997, 189.)  

 

Resurssien mobilisaation teoria kuvaa sitä, miten yhteiskunnallinen liike syntyy ja 

tuotetaan tietynlaisten olosuhteiden vallitessa. Resurssien mobilisaatio näkee sosiaalisen 

liikkeen poliittisen mahdollisuusrakenteen tuottamana toimintana, jossa eri ideologioita 

edustavat poliittiset toimijat toimivat saman asian äärellä. Joskus toiminta on 

yhteistoimintaa ja joskus kilpailua. Verkostot, ryhmäidentiteetti, solidaarisuus, jaetut 

kokemukset, perinnetieto ja sosiaalisten ryhmien yhteenliittyminen ovat tärkeässä roolissa 

kollektiivisen toiminnan syntyprosessissa (Canel 1997, 208, 213–214. Yleensä 

työmarkkinoiden poliittisen mahdollisuusrakenteen eri ideologioita edustavat poliittiset 

toimijat ovat ammattiyhdistysliike keskusjärjestöinen ja työnantajapuolen keskusjärjestöt, 

jotka käyvät politisoivaa vuoropuhelua toistensa suuntaan. Vuoropuhelun tarkoituksena on 

saavuttaa kumpaakin osapuolta hyödyttävä konsensukseen perustuva kompromissi, jossa 



26 
 

kumpikin voittaa ja kumpikin joutuu luopumaan jostain. Poikkeuksellisen tutkimukseni 

kohteena olevasta yhteiskunnallisesta tilanteesta tekee sen, että ammattiyhdistysliikkeen 

vastapuoleksi profiloituukin maan hallitus eikä työnantajien keskusjärjestöt. 

 

Resurssien mobilisoituminen on seurausta jumiutuneiden yhteiskunnallisten asemien 

epätasapainotilasta ja niiden liikkeelle lähdöstä. Rakenteiden yllättävä muutos johtaa 

kollektiivisten toimijajoukkojen mukaan lähtöön. Epäkohtia ja epätasa-arvon kokemuksia 

esiintyy yhteiskunnassa sen jokaisella tasolla ja eri asiayhteyksissä, mutta vain harvoin 

nämä kokemukset muuttuvat sosiaaliseksi liikehdinnäksi. Tilanteen muuttuminen 

toiminnaksi on sidoksissa käytössä oleviin resursseihin ja kollektiivisen toiminnan 

mahdollisuuksiin saavuttaa asiantilaan muutosta. (Canel 1997, 191.) 

 

Resurssien mobilisaation teoria keskittyy kontekstisidonnaisiin prosesseihin, kuten 

resurssien johtamiseen, organisaatiodynamiikkaan ja poliittisiin muutoksiin, jotka 

tapahtuvat olemassa olevien rakenteiden luomassa mahdollisuusrakenteessa. Se ottaa 

tilanteet ja tapahtumat vastaan sellaisinaan ja on kiinnostunut siitä, miten toimijaosapuolet 

kehittävät strategiansa ja miten ne ovat kontaktissa ympäristöönsä saavuttaakseen 

päämääränsä. Resurssien mobilisaatio edustaa sosiaalisen toiminnan tarkoituksen mukaista 

mallia, joka selittää toiminnan syntymisen strategisvälineellisiä ulottuvuuksia. Sosiaalinen 

liikehdintä on toimijoiden strategisten valintojen, vallan käytön, päätösten ja valittujen 

taktiikkojen tulosta. (Canel 1997, 206.) 

 

Resurssien mobilisaatio keskittyy siihen, miten ja millaisia resursseja mobilisoimalla 

ryhmät organisoivat toimintansa saavuttaakseen päämääränsä. Resurssien johtaminen 

kiinnittää huomiota resurssien luontiin, kuluttamiseen, siirtämiseen ja menettämiseen. 

Sosiaalinen toiminta on seurausta resurssien valta-aseman kamppailusta sekä uusien 

resurssien luomisesta. Liikehdintä on kuitenkin muutakin kuin resurssien yhteen 

kokoontumista. Liikehtiäkseen resurssit tarvitsevat kollektiivista kontrollia, jota käytetään 

ryhmän tavoitteiden saavuttamiseksi. Ilman liikettä ryhmä on olemassa, mutta sillä ei ole 

voimaa vaikuttaa toisiin ryhmittymiin. Keskeinen tekijä prosessin onnistumisessa on 

resurssien mobilisaation mukaan poliittinen mahdollisuusrakenne eli organisaatiot, 

johtaminen, ja poliittisten instituutioiden luonteet. (Canel 1997, 207–208.) 

 

Mahdollisuudet sosiaaliseen toimintaan tulevat ja menevät. Sosiaalisten liikkeiden haaste 

onkin tunnistaa ja tarttua mahdollisuuksiin silloin kun ne ilmenevät. Tämä vaatii jatkuvaa 
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kustannus- ja hyötysuhteen arviota ja vastapuolen toiminnan tarkkailua ja ennakointia. 

Organisaatiot tekevät päivittäin strategioita, taktisia valintoja, liittoumia ja vanhojen 

rakenteiden purkua. Samoin tekee toimintaympäristö, jossa sosiaalisen liikkeen on määrä 

ilmetä. Vastapuolen tarkoituksena on luoda aktiivinen vastavoima, vaikuttavuus ja 

tuhoamisjärjestelmät sosiaalisen liikkeen yrityksille. Jokaisella liikkeellä on sen kannattajat 

ja sitä vastaan toimiva vastavoima. Selkeimmin sosiaalista liikehdintää esiintyy niissä 

kulttuureissa, joissa on monipuoluejärjestelmä, jossa ideologiset eroavaisuudet ovat 

jatkuvan legitimointiprosessin kohteena. (Canel 1997, 208, 210.) 

 

Resurssien mobilisaatiolla on kaksi erilaista koulukuntaa: poliittisen vuorovaikutuksen 

‘political interactive’ -koulukunta (Tilly, Gamson, Oberschall, McAdam) ja 

organisatorisen yrittäjyyden ‘organizational - entrepreneurial’ -koulukunta (McCarthy and 

Zald). Ensimmäinen käyttää poliittisia malleja tutkiakseen prosesseja sosiaalisen liikkeen 

taustalla. Se keskittyy mahdollisuusrakenteen muutoksiin ja jo olemassa olevien 

ryhmittymien olemassaoloon ja niiden mahdollisuuksiin saavuttaa ryhmät, joihin 

muutospaine kohdistuu. Se on kiinnostunut poliittisen paineen, intressien, poliittisten 

resurssien ja ryhmäsolidaarisuuden ilmenemisestä. Toinen koulukunta puolestaan keskittyy 

organisatoriseen dynamiikkaan, johtamiseen sekä resurssien johtamiseen. Se soveltaa 

taloudellisia ja organisatorisia teorioita sosiaalisten liikkeiden tutkimiseen ja metaforisesti 

viittaa sellaisiin käsitteisiin kuten sosiaalisen liikkeen toimiala, resurssikilpailu, tuotteiden 

erilaistuminen, joustavuus, pakkaukset, sosiaalisten liikkeiden toimijat, kansalaisjärjestöt ja 

niin edelleen. Tämän näkemyksen mukaan muodolliset organisaatiot toimivat sosiaalisen 

liikkeen harjoittajina. Tämän koulukunnan tutkimukset keskittyvät kahteen eri 

ulottuvuuteen: sosiaalisen liikkeen organisaatioiden vuorovaikutukseen ympäristön kanssa 

sekä organisaation rakenteeseen sosiaalisen liikehdinnän mahdollistajana. (Canel 1997, 

206.) 

 

Resurssien mobilisaation teoreetikot väittävät, että vauraus ja hyvinvointi johtavat 

jännityksiin, jotka johtavat sosiaaliseen liikehdintään. Edistyksellisissä yhteiskunnissa on 

olemassa ja jatkuvassa kehityksessä resursseja, (kommunikaatiomahdollisuudet, raha, 

koulutuksen mukana kertynyt tieto) jotka ovat hyödyksi resurssien mobilisaatiossa. 

Tällaisessa yhteiskunnassa tyytymättömyyden ja epäluottamuksen näyttäminen on 

avoimesti mahdollista. Kansalaisjärjestöt ja muut toimijat toimivat ikään kuin 

yhteiskunnan omantunnon eliminä ja seuraavat aktiivisesti ympärillään tapahtuvia 

muutosprosesseja. Hyvinvointivaltion rakenteet tarjoavat hyvät mahdollisuusrakenteet 
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sosiaaliselle liikehdinnälle. Valtion virastot, lainsäädäntö ja palvelut helpottavat 

mobilisoitumisprosesseja tarjoamalla kaikille toimijoille tasapuoliset mahdollisuudet 

erilaisten näkökulmien ilmenemiselle. (Canel 1997, 206–207.) 

 

Edwards (2014, 66, 71) kuvailee resurssien mobilisaatiota organisaatioiden muodostamana 

yhteistoimintakenttänä, jossa on mukana pitkälle institutionalisoituneita ja laajalle 

organisoituja organisaatioita, mutta myös epämuodollisempia verkostoja. Näin voi olla, 

koska tarkasti säädeltyä rakennetta sosiaalisille liikkeille ei ole olemassa. Organisaatiot ja 

verkostot toimivat tiivisti yhdessä jonkin yksittäisen asian äärellä. Toisen asian äärelle 

puolestaan rakentuu omat verkostonsa. Kollektiivinen identiteetti on näitä monimuotoisia 

verkostoja kuvaava termi. Suhteet, liittoumat, konfliktit ja vaihtokaupat vaikuttavat 

merkittävästi siihen, miten verkosto toimii ja millainen kyky sillä on laittaa resursseja 

liikkeelle, kun yhteiskunnallinen tilanne sitä vaatii. Resurssien muodot vaihtelevat tilanne 

ja tapauskohtaisesti.  

 

3.3 Resurssien muodot 

Resursseja esiintyy niin instituutio-, yhteisö- kuin yksilötasollakin. Yleensä resurssit ovat 

eri tasojen yhdistelmiä. Resurssit perustuvat monimutkaisiin vaihdantasuhteisiin eri 

resurssien ja resurssitasojen välillä. Resurssit itsessään ovat jaettavissa viiteen 

resurssityyppiin: moraaliset resurssit, kulttuuriset resurssit, yhteiskunnallisorganisatoriset 

resurssit, materiaaliset ja henkilöstöön liittyvät resurssit. (Edwards & McCarthy 2004, 

125–128, 135.) 

 

Moraaliset resurssit tarkoittavat asian ympärillä olevaa moraalisen aseman tunnustamista 

eli legitimiteettiä sekä solidaarisuuteen ja sympatiaan perustuvaa tukea. Maine itsessään on 

todella suuri resurssi. Moraaliset resurssit tulevat organisaatioille ja sen toimijoille 

ulkopuolelta. Kyse on kansakunnan yleisestä hyväksynnästä organisaation edustamalle 

asialle. (Edwards & McCarthy 2004, 125–126.) 

 

Kulttuuriset resurssit kertovat yleisistä toimintamalleista tapahtumien toteutuksen takana. 

Ne ovat vakiintuneita malleja, joiden odotetaan pätevän toimintaa organisoitaessa. 

Esimerkkeinä tällaisista tilanteista ovat esimerkiksi protestit, lehdistötilaisuudet, 

tapahtuminen ja tapaamisten protokollat ja yleinen kulku ja esimerkiksi organisaation 
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perustamiseen liittyvät prosessit. Kulttuuriset resurssit ovat syntyneet yhteiskunnassa 

vallitsevien kulttuuristen olosuhteiden tuloksena. Kulttuuriset resurssit ovat yleisesti 

kaikkien saatavilla, mutta niiden jakautumisessa on epätasaisuutta eri toimijoiden välillä. 

(Edwards & McCarthy 2004, 126.) 

  

Yhteiskunnallis-organisatoriset resurssit puolestaan pitävät sisällään infrastruktuurin, 

sosiaaliset verkostot ja organisaatiot. Yhteistyö verkostojen välillä on merkittävä 

voimavara, sillä sosiaalisten verkostojen kautta organisaatio pääsee käsiksi muihin 

resursseihin. Kansalaisyhteiskunta tarjoaa organisaatioille monen tyyppisiä resursseja, 

kuten rahoitusta, legitimiteettiä, mentorointia, tukea ja palveluja. (Edwards & McCarthy 

2004, 122–124, 127.)  

 

Materiaaliset resurssit ovat taloudellista ja aineellista pääomaa. Esimerkkinä aineellisesta 

pääomasta ovat esimerkiksi raha, omaisuus, toimistotilat, välineet ja tarvikkeet. 

Henkilöstöresurssit edustavat käytettävissä olevaa työvoimaa, asiantuntemusta ja 

johtajuutta. Henkilöstö kuluttaa omia resurssejaan organisaation eteen, joten se 

on merkittävä resurssi organisaatiolle.  Organisaation rakenne ja hallinnointi määrittelevät 

sen, miten rahaa ja henkilöstöresursseja kohdennetaan kulloisessakin tilanteessa. (Edwards 

& McCarthy 2004, 116˗118, 127–128.)  

 

3.4 Resurssien mobilisaatio sosiaalisena toimintana 

Yhteiset mielipiteet, vankka ideologiaan sitoutuminen tai hyvät tavoitteetkaan eivät takaa 

yhdessä toimimista. Vapaamatkustaminen on varsin yleistä sosiaalisissa liikkeissä. Viha, 

turhautuminen ja intohimo eivät itsessään synnytä sosiaalista liikettä. Tunteiden lisäksi 

tarvitaan erilaisia tekijöitä, jotka saavat ihmiset toimimaan kollektiivisesti jonkin asian 

muuttamiseksi. Epäkohdan tunnistamisen ja aktiivisen toiminnan välillä tapahtuu prosessi, 

jota kutsutaan resurssien mobilisoitumiseksi. (Edwards 2014, 43–55.) Freemanin (1979, 

170) mukaan resurssien mobilisaatio on kiinnostunut erityisesti neljästä eri elementistä, 

jotka vaikuttavat liikkeen strategiseen päätöksentekoon niin yksilö- kuin 

organisaatiotasollakin. Nämä elementit ovat: mobilisoitavissa olevat resurssit, resursseihin 

vaikuttavat pidäkkeet, kansalaisjärjestön rakenne ja sisäinen kokemusmaailma 

vastapuoleen liittyvine odotuksineen ja tunteineen.  

Tarvittavien resurssien määrä ja laatu vaihtelevat aina tapauskohtaisesti ja 

tilannesidonnaisesti. Resurssit voivat olla luonteeltaan joko aineellisia tai aineettomia. 
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Esimerkkejä aineellisista resursseista ovat raha, osallistujapotentiaali, organisaatiot, 

viestintäkanavat ja karismaattinen johtaja. Aineettomia resursseja puolestaan ovat 

osallistuvien tiedot ja taidot sekä julkinen tuki ja hyväksyntä agendalla olevalle asialle. 

Hyvät resurssit omaava liike saa ihmiset toimimaan asian eteen kollektiivisesti. Aktiivisen 

toiminnan vaiheessa resurssien kulutus yksilöiden välillä vaihtelee henkilökohtaisella 

tasolla. Jokainen kollektiiviseen toimintaan mukaan lähtevä punnitsee oman osallisuutensa 

hyötyjä ja haittoja suhteessa muihin toimijoihin, ja myös vastapuolen agendaan. 

Pääsääntöisesti osallistumistaan harkitsevia motivoi toimintaan mukaan sosiaalisen 

liikkeen ideologinen ulottuvuus ja sen sisältämät aineettomat resurssit. Koska aineellisten 

resurssien rajallisuus tiedostetaan, ne halutaan kohdistaa mahdollisimman vaikuttavaan 

toimintaan päämäärien saavuttamiseksi. Esimerkki aineellisten resurssien kohdentamisesta 

on palkattu henkilöstö, jota palkataan liikkeen poliittisen paineen kasvattamiseksi. 

(Edwards 2014, 43–44; Freeman 1979, 170.) 

Resurssien olemassaolo ei yksinään takaa sosiaalisen liikkeen onnistumista. Pidäkkeet 

resurssien mobilisoitumisen takana ovat merkittävässä roolissa tapahtumien kulussa, koska 

ne suuntaavat liikkeen kulkua. Asian kulkuun vaikuttavat pidäkkeet ovat muodostuneet 

arvojen, aiempien kokemusten, eturyhmien, odotusten ja kohdejoukkojen kanssa käytyjen 

valtakamppailujen johdosta. Pidäkkeiksi voidaan määritellä lait ja asetukset, instituutiot, 

vakiintuneet toimintamallit ja ihmiset, jotka altistuvat liikkeen vaikutuksen alle. (Freeman 

1979, 181–182.) Pidäkkeet toimivat demokraattisessa yhteiskunnassa sosiaalisen 

toiminnan mahdollistajina. Kaikilla yhteiskunnan jäsenillä on samat oikeudet ja 

velvollisuudet kansalaistoimintaan osallistumisessa. Kansalaiset ovat tässä suhteessa 

samanarvoisia keskenään ja erioikeuksia ei ole. 

Johtamisen rooli on erityisen tärkeä resurssien mobilisaation prosessissa, koska johtajat 

määrittelevät ja tunnistavat epäkohdat, herättävät kollektiivisen identiteetin eloon, pohtivat 

strategiat ja luovat olosuhteet otollisiksi resurssien kuluttamiselle. Resurssien 

mobilisaation teoreetikot tosin kiistelevät johtamisen todellisesta merkityksestä sosiaalisen 

liikehdinnän ilmenemisessä. McCarthy ja Zald (1973) luottavat johtajakeskeisyyteen ja 

nostavat johtamisen toiminnan keskiöön. He perustavat väitteensä yrittäjämäiseen 

kansalaiseen. Gerlach ja Hine (1970) puolestaan näkevät, että kollektiivinen joukkovoima 

itsessään on oleellisempi asia kuin johtamisen rooli. Freeman (1983) puolestaan on sitä 

mieltä, että johtajien ja massojen suhteellinen merkitys vaihtelevat aina tapauskohtaisesti. 

(Canel 1997, 208.) 
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Sosiaalisen liikkeen käynnistäjät on resurssien mobilisaatio -teoriassa kuvattu 

yrittäjämäisiksi, hyvät henkilökohtaiset resurssit omaaviksi, voimaantuneiksi yksilöiksi, 

jotka alkavat toimia aktiivisesti päämäärän saavuttamiseksi. Nämä voimaantuneet yksilöt 

omaavat riittävän tietotaidon liikkeen käynnistämiseksi. Voimaantuneiden toimijoiden 

aktivoituminen on seurausta ongelman tunnistamisesta. Liikkeen alkuunpanijat päättävät 

käynnistää omien resurssiensa kuluttamisen ja he tekevät asian mielellään. He kokevat 

henkilökohtaista henkistä tyydytystä asian edetessä tavoitteiden mukaisesti. Päätös 

resurssien käyttämisestä perustuu hyvin pitkälle rationaaliseen valintaan. Mukaan 

lähteminen on itselähtöinen valinta, joka perustuu haluun maksimoida toiminnasta saatava 

hyöty joukkona toimimalla. Asian joukkoistuminen ja valintojen tekeminen laajana 

rintamana vähentää yksilötason kustannuksia ja vaikuttaa liikkeen menestymiseen 

suuremmassa mittakaavassa. Kriittinen suhtautuminen, sosiaalisen sanktion uhka tai 

henkilökohtainen tai valitun joukon etuisuus voi toimia joillekin houkuttimena yhteiseen 

liikkeeseen. (Edwards 2014, 47–55.) 

 

Kaikki ihmiset eivät tuo samanlaista ja saman tasoista hyötyä sosiaaliselle liikkeelle. Liike 

tarvitsee eri tavalla resurssoituneita ihmisiä toimiakseen tehokkaasti. Liike tarvitsee 

spesialisoituneita resursseja, eli hyvin pientä ydinjoukkoa, jolla on kyky päästä sisään asiaa 

edistäviin eliittiverkostoihin ja päätöksenteon tasolle. Nämä tasot ovat tärkeitä sosiaaliselle 

liikkeelle, koska ne oikeuttavat liikkeen pyrkimykset ja niiden taustatuki on merkittävä 

tavoitettaessa muita mobilisoitavia joukkoja. Muut tasot eivät vaadi toimijoiltaan 

spesiaaliosaamista, vaan sitoutumista yhteisen asian edistämiseen epävarmassa 

yhteiskunnallisessa tilanteessa. Osallistujien sitoutuminen ja yhteinen suunta ovat 

menestyksekkään liikkeen perusedellytyksiä. Riittävän osallistujajoukon lisäksi 

käytettävissä olevien resurssien oikea-aikainen sijoittelu, kohdentaminen ja käyttö ovat 

tärkeässä roolissa.  Tarkoituksenmukainen sijoittelu vaikuttaa liikkeen kohtaamaan 

työmäärään. Epäonnistunut sijoittelu lisää työmäärää toisaalla. (Freeman 1979, 173.) 

 

Mitä enemmän saman henkiset organisaatiot tekevät asian eteen töitä yhdessä, sen 

edullisempaa ja tehokkaampaa se on organisaatiolle itselleen. Mainos-, suunnittelu- ja 

kampanjaresurssien jakaminen tuo yksittäiselle organisaatiolle merkittäviä 

kustannushyötyjä. Yhteinen agenda ja yhteinen julkinen ääni on liikkeelle merkittävä 

hyöty. Tällaiset liittoumat ovat erityisen tärkeitä niille liikkeille, jotka toimivat formaalin 

politiikan ulkopuolella. Useasti tilanne on kuitenkin päinvastainen ja saman asian äärellä 

toimivat tahot kilpailevat toisiaan vastaan sen sijaan että toimisivat yhdessä. Ideologia tai 
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toiminnan taktiikka voi olla kaukana toisesta, vaikka tavoiteltava päämäärä on sama. 

Samanmielisten organisaatioiden välisen kilpailun lisäksi kilpailu on jatkuvaa myös eri 

sektoreita edustavien järjestöjen kanssa. Julkisen mielipiteen ja hyväksynnän 

saavuttaminen on tärkeää liikkeen menestymisen kannalta. (Edwards 2014, 60, 63.)  

Aktiivisessa vaiheessa sosiaalisen liikkeen tulee huomioida toiminnan rakenteelliset 

mahdollisuudet, sosiaalisen kontrollin läsnäolo ja sivustaseuraajien osallisuus. 

Pääsääntöisesti sosiaalisten liikkeiden taktiikkana on rauhanomaiset mielenosoitukset, 

jotka saavat paljon näkyvyyttä osakseen. Jos samaa tapaa käytetään mielenilmaisuun 

useasti, se muuttuu organisaatiovetoiseksi vakiintuneeksi käytännöksi, eli 

institutionalisoituu, ja menettää näin ollen kiinnostavuutensa ja vaikuttavuutensa tavallisen 

kansalaisen silmissä. Mielenosoituksen lisäksi lakot, boikotit, kampanjat ja kapinat ovat 

sosiaalisen liikkeen ilmenemismuotoja. Mikä tahansa keino valitaankaan, onnistunut liike 

vaatii toteutuakseen aktiivisen ryhmän koheesiota, yhteistä tahtotilaa ja yhteistä toimintaa, 

liikkeen alusta sen loppuun asti. Liikkeen kaiken toiminnan pitää tapahtua 

sivustaseuraajien rooli huomioiden. Sivustaseuraajat toimivat liikkeen omatuntona. He 

joko antavat liikkeelle tukensa tai sitten eivät. Vain yleinen hyväksyntä takaa liikkeelle sen 

toiminta- ja tavoitteen saavuttamismahdollisuuden. Sosiaalisen liikkeen tulee kiinnittää 

jatkuvaa huomiota vastapuolen toimiin, koska onnistunut vastapuolen vastaliike voi saada 

sivustaseuraajat puolelleen, jolloin liikkeen mahdollisuus tyrehtyy alkuasetelmiinsa. 

(Freeman 1979, 186–187.)  

 

3.5 Resurssien mobilisaation kritiikki 

Resurssien mobilisaation teoriaa on kritisoitu siitä, että se keskittyy liiaksi liikkeen sisäisiin 

tekijöihin ja muuttujiin ja unohtaa liikkeen ulkopuolella vallitsevan todellisuuden.  Lisäksi 

resurssien mobilisaation teoria ei selkeästi kerro sitä, miten ne, joilla on yhteiset intressit 

luonnostaan rakenteen tuoman yhteishistorian johdosta (luokka, sukupuoli jne.), voivat 

kehittää yhteisen yhdessä tekemisen tarkoituksen. Yhteisen tarkoituksen sijaan yksilöt 

nähdään resurssien mobilisaatiossa yksittäisiä toimijoita, jotka osallistuvat liikkeeseen 

omasta halustaan. Tämä herättää kysymyksiä siitä, miten yhteinen omatunto, kollektiivinen 

identiteetti ja me-henki syntyvät? Kyse ei ole vain rationaalisten yksittäistoimijoiden 

halusta puhaltaa yhteen hiileen, vaan siitä miten halu toimia solidaarisesti rakentuu 

tunnesidosten kautta. Kyse on siitä, miten joukko yksittäisiä toimijoita tunnistaa itsensä 
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sosiaalisiksi toimijoiksi, joilla on valtaa toimia ja vaikuttaa asioihin kollektiivisesti. 

(Edwards 2014, 140.) 

Canelin mukaan (1997, 214–215) resurssien mobilisaation teorialla on viisi heikkoutta. Se 

keskittyy hyvin voimakkaasti rationaalisinstrumentaaliseen toimintaan ja rajaa 

näkemyksensä poliittiseen mahdollisuusrakenteeseen. Se ei tunnista kulttuurisen historian 

synnyttämiä normatiivisia ja symbolisia merkityksiä sosiaalisen toiminnan taustalla. Sen 

näkemys keskittyy poliittiseen vaihdantasuhteeseen poliittisten toimijoiden välillä, 

poliittisten päämäärien saavuttamisessa. Resurssien mobilisaatio keskittyy kuvaamaan 

sosiaalista toimintaa ´miten´ -näkökulmasta vastaamatta juurikaan ´miksi´ -kysymykseen. 

Resurssien mobilisaatio ei huomioi asioiden taustalla vaikuttavia rakenteellisia ongelmia 

vaan keskittyy selittämään asiat strategioiden ei sosiaalisten suhteiden kautta. RM näkee 

yksilön rationaalisena toimijana, joka tarvitsee ärsykkeen, jonka hän alkaa kuluttamaan 

resurssejaan yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Yksilön valinta nähdään kollektiivisen 

liikkeen syntymekanismina sosiaalisten verkostojen sijaan. Resurssien mobilisaatio ei 

selkeästi pysty selittämään koko polkua tilanteesta toimintaan. Se ei selitä sitä, miten 

joukko yksilöitä pystyy synnyttämään yhteisen ryhmäidentiteetin ja koheesion asiansa 

edistämiseksi. Keskittymällä pelkästään jatkuvuuteen, poliittisiin prosesseihin ja 

instrumentaalisiin tekijöihin, resurssien mobilisaatio ei tule huomioineeksi uusien 

sosiaalisten liikkeiden ja vanhojen traditionaalisten liikkeiden eroja. Se näkee liikkeet 

toisilleen vaihtoehtoisina malleina, jotka kukin vetoavat potentiaaliseen kuluttajaryhmään 

omalla tavallaan. Historialliset painolastit, olosuhteiden muutos ja toiminnan kehittyminen 

eivät myöskään ole sen ydinkiinnostuksen kohde.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



34 
 

4. TUTKIMUSLUKU 

 

Tämän tutkimuksen tutkimuskysymys on: Miten ja miksi resurssien mobilisaatio toteutui 

syksyn 2015 poikkeuksellisessa työmarkkinatilanteessa?  
  

Tutkimusprosessi lähti käyntiin teoriakirjallisuuteen tutustumalla ja teoreettisen 

viitekehyksen rakentamisella. Teoriaan tutustuminen suuntasi tutkimuksen 

jatkosuunnittelua. Erityisesti halusin tutkimuskysymyksellä ja tutkimukseen liittyvillä 

valinnoilla vastata resurssien mobilisaation teoriaan kohdistuneeseen kritiikkiin ja saada 

tutkimuksessani selville niitä asioita, jotka resurssien mobilisaatiossa jäävät usein 

selittämättä. 

Perehdyttyäni erilaisiin kvantitatiivisiin ja kvalitatiivisiin tutkimusmenetelmiin 

huolellisesti, valitsin tutkimukseni tutkimusmenetelmäksi diskurssianalyysin. Koin, että 

diskurssianalyysi menetelmänä saa aineistosta esille kattavan näkemyksen resurssien 

mobilisaatiosta. Kehitelty menetelmä sai aineistosta esille niin ammattiyhdistysliikkeen 

näkökulman kuin sen vastadiskurssinkin.  Sisällönanalyysi tai kvantitatiivinen 

lähestymistapa olisi tuonut esille vain ammattiyhdistysliikkeen näkemyksen, jonka 

lopputuloksena tutkielma olisi ollut hyvin ideologinen. Analysoinnin kohteena minulla oli 

palkansaajakeskusjärjestöjen tuottama oma kotisivuviestintä ja mielenilmauksen live-

tallenne. Diskurssianalyysin kautta pystyin tuottamaan mahdollisimman objektiivisen 

kuvan tutkimuksen kohteena olevasta yhteiskunnallisesta tilanteesta, jossa vastakkain 

olivat kaksi ideologisesti toistensa vastakohtaa. Mikäli toisen näkemyksen olisi jättänyt 

huomioimatta, tutkielma olisi jäänyt vain toisen osapuolen näkemyksen sanansaattajaksi. 

Tähän epäkohtaan pyrin vastaamaan analyysimenetelmän huolellisella valinnalla.  

 

4.1 Diskurssianalyysi tutkimusmenetelmänä 

Diskurssianalyysi ei ole selvärajainen menetelmä. Sen keskeinen tehtävä on tutkia 

kielenkäyttöä ja miten kielelliset sopimukset ohjaavat ajattelua ja toimintaa. Tutkimus 

kohdentuu puhekäytänteisiin ja puhetapoihin eli diskursseihin. (Hirsjärvi ym. 2009, 225.) 

Diskurssit ovat puhekäytäntöjä, jotka luovat merkitysjärjestelmiä kielenkäytön ja muiden 

symbolien ympärille. Diskurssi antaa sosiaalisen merkityksen asioille, tapahtumille ja 

toimijoille yhdenlaisesta näkökulmasta käsin. Eri diskursseilla ja erilaisella kielenkäytöllä 

rakennetaan samasta asiasta erilaisia käsityksiä.  Diskurssit ilmentävät erilaisia tapoja 
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merkityksellistää, ymmärtää ja käsittää nykypäivän ilmiöitä. Diskurssien tutkiminen on 

vakiintuneiden puhetapojen tekemistä näkyväksi ja niiden sisältämien oletusten 

kyseenalaistamista. Usein itsestäänselvyyksiksi ja tosiksi luulemamme käsitykset asioista 

voidaan osoittaa vallan käytöksi. (Meriläinen & Tienari 2009, 99.) 

Diskurssianalyysi tutkii tekstiä, puhetta ja kielenkäyttöä erilaisista näkökulmista. Sen 

avulla voidaan tutkia valmiita kirjoitettuja tekstejä, sosiaalisissa tilanteissa ilmenevää 

puhetta, mainontaa oppikirjoja, haastatteluja ja joukkotiedotusta. Puhe tai kirjoitettu teksti 

on aina tilannesidonnainen sosiaalisen vuorovaikutuksen muoto. (Metsämuuronen 2006, 

106–107.)  Diskurssianalyysin mukaan kieli rakentaa, eli konstruoi, sosiaalista 

todellisuutta. Todellisuudessa ilmenee useita rinnakkaisia keskenään kilpailevia 

merkityssysteemejä. (Eskola & Suoranta 2005, 194.) Struktuaalisen kooditeorian mukaan 

kielenrakenteet ja niiden tavoin muodostuneet muut kulttuuriset rakenteet ovat koodeja, 

jotka määräävät puhetta ja toimintaa. Tämän näkemyksen mukaan kielen rakenne edeltää 

puhuntaa ja tarjoaa koodin, joka määrittää kaiken mitä kielessä voidaan sanoa. 

Puhetilanteessa on kiintoisaa minkä kielen koodiin jo sisältyvistä lauseista puhuja valitsee. 

Kaikki koodiin sopimaton jää ulos eikä tule subjektien välillä kommunikoiduksi. (Heiskala 

2000, 133.) 

Käytetty kieli kuvaa maailmaa, ja antaa sille merkityksiä. Merkityksensä asiat saavat 

suhteessa ja erotuksissa toisiinsa. Diskurssianalyysi on kiinnostunut siitä, miten tietty 

kategoria tuotetaan, milloin ja miten siihen liittyviä itsemäärittelyjä ja keskinäisiä eroja 

tuodaan esille. (Jokinen, Juhila & Suoninen 2004, 18.) Diskurssianalyysissa kielestä ollaan 

kiinnostuneita kulttuurin rakentajana ja tuottajana (Tuomi & Sarajärvi 2009, 47). 

Erilaisia merkityssysteemejä on kutsuttu toisinaan diskursseiksi ja toisinaan 

tulkintarepertuaareiksi. Nämä käsitteet ovat läheisiä sukulaisia keskenään. Niillä 

tarkoitetaan verrattain eheitä kokonaisuuksia, jossa säännönmukaiset merkityssuhteet 

rakentuvat systeemisiksi sosiaalista todellisuutta kuvaaviksi kokonaisuuksiksi sosiaalisen 

vuorovaikutuksen kautta. Diskurssia käytetään enemmän tutkimuksissa, joissa painotetaan 

ilmiöiden historiallisuutta, valtasuhteita tai instituutioiden sosiaalisia käytäntöjä. 

Tulkintarepertuaaria puolestaan käytetään tutkimuksissa, joissa spesifioidaan arkisen 

kielenkäytön vaihtelevuutta. (Jokinen ym. 2004, 27–28.) Omassa tutkimuksessani päädyin 

käyttämään diskurssin käsitettä, koska se teorian mukaan vastaa paremmin tutkielmani 

lähtökohtaan ja tarkoitukseen.  
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4.2 Diskurssianalyysi selittää sosiaalista todellisuutta 

Asiat ja tilanteet sellaisena, kun ne meille näyttäytyvät, ovat pitkien historiallisten 

prosessien jatkumoa. Nykyhetki on vuorovaikutuksellisten prosessien muodostama 

välivaihe, joka kohta muuttuu vuorovaikutuksen seurauksena toiseksi. Ihmisten välisellä 

kanssakäymisellä ja vuorovaikutuksella on merkittävä rooli asiantilojen syntymisessä. 

Asioiden merkityksiin ja merkityksellistämiseen liittyy vakiintumisprosessi, jossa 

maailman ilmiöitä pyritään tekemään yhteisöllisesti ymmärrettäviksi. Samanaikaisesti on 

käynnissä merkitysten rajojen hämärtyminen, jossa merkitysten moninaisuus ja 

muuntuminen ja uusien merkitysten syntyminen ovat asian ydintoimintoja. Asiat saavat 

merkityksensä toisiinsa nähden erojen kautta. Tämän lisäksi asiaan liittyy aina 

kontekstisidonnaisuus. Sama asia eri kontekstissa voi nauttia ihan eri merkitystä. (Jokinen 

1999, 39.) 

Diskurssianalyysin teoreettinen koti sijaitsee sosiaalisen konstruktionismin traditiossa. 

Tutkimuskohteena siinä on kielelliset prosessit, joiden kautta sosiaalinen todellisuutemme 

rakentuu. Diskurssianalyysin raportointikieli ei ole yksiselitteistä todellisuuden kuvausta, 

vaan se rakentuu aineiston myötä. Sosiaalinen todellisuus on sekä analyysin kohde, että 

tuote. Kielenkäyttö rakentaa yhtä aikaa sosiaalisia identiteettejä, sosiaalisia suhteita ja 

tieto- ja uskomusjärjestelmiä eri asiayhteyksien välille. Analysoitavaa asiaa tarkastellaan 

aina tietyssä ajassa ja paikassa, johon tulkinta suhteutetaan. (Jokinen ym. 2004, 20–21; 

Jokinen 1999, 39–41.) Analyysin suorittamiseksi ei ole tarjolla mekaanista menettelytapaa 

edetä aineistosta tuloksiin (Eskola & Suoranta 2005, 197). 

Yhteen diskurssiin kasataan kaikki kielelliset ilmaisut, jotka kuvaavat samaa asiaa ja ovat 

ristiriidattomia keskenään. Diskurssiin ei väkisin liitetä asiaa, joka ei siihen sovellu 

sellaisenaan. Diskurssi kuvaa ihmisen käsitystä maailmasta. Analyysin luotettavuus 

perustuu diskurssien rakentumisesta esitettyjen tulkintojen perusteltavuuteen. Tyypillisessä 

diskurssianalyysissa käytetään paljon sitaatteja aineistosta, joiden perusteella lukija voi 

seurata tulkintaprosessia ja samalla tehdä asiasta omat tulkintansa. (Eskola & Suoranta 

2005, 196–197.) 

Diskurssit ovat analyysin tuloksia. Analysoitavat tekstit ovat avoimia erilaisille 

tulkinnoille. Diskurssi on perusteltu tulkinta, joka pohjautuu tutkijan ja aineiston väliseen 

vuoropuheluun. Valtasuhteissa tietyt diskurssit nousevat merkitykselliseen asemaan 

muodostaen itsestäänselvyyksiä ja totuuksia, jotka vaientavat muut tarjolla olevat 
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vaihtoehdot. Diskurssit ovatkin jatkuvassa kamppailutilanteessa keskenään ja 

valtanäkemykset ovat jatkuvassa vaihdannan liikkeessä. (Jokinen ym. 2004, 28.) 

Tässä tutkimuksessa toimin itse tulkitsijan roolista käsin. Juhilan (1999a, 212–13) 

mukaan diskurssianalyysia tehtäessä tutkija ja aineisto ovat aktiivisessa 

vuorovaikutteisessa suhteessa keskenään. Tutkija ikään kuin puhuttaa aineistoaan 

valitsemansa asiakontekstin ja tutkimuskysymyksen kautta. Aineiston analyysissa 

diskurssit sijoitetaan osaksi teoreettista viitekehystä ja yhteiskunnallista kontekstia, jonka 

kautta tulkinnat saavat vahvistuksensa ja ne eivät ole vain tukijan omia subjektiivisia 

näkemyksiä.  
 
 

4.3 Diskurssien valtasuhteiden analysoiminen 

Diskurssien sisältämä valta ilmenee diskursseissa sisällä ja eri diskurssien välillä. Usein 

aineistosta lähdetään etsimään vahvoja, hegemonisen aseman, omaavia diskursseja, jolloin 

diskurssein moninaisuuden sijaan keskitytään diskursiivisen kentän heterogeenisuutta 

kahlitsevien tekijöiden paikantamiseen. Mielenkiinto on kulttuurisissa itsestään 

selvyyksissä, eräänlaisissa luonnollisiksi totuuksiksi muodostuneissa diskursseissa. Nämä 

hegemonisen aseman saavuttaneet asemat vievät elintilaa muilta diskursseilta. 

Hegemonisen diskurssin tunnistaa siitä, että sen osat toistuvat useammassa asiayhteydessä. 

Joskus hegemonisia diskursseja on vaikea hahmottaa, koska ne näyttäytyvät arkipuheena, 

joka ei erotu joukosta selkeästi omana diskurssinaan. Hegemoninen diskurssi esitetään 

itsestäänselvyytenä ja vaihtoehdottomana totuutena. Se ei välttämättä dominoi aineistoa 

lainkaan. Useammin toistuvat diskurssit saattavat toimia hegemonisen diskurssin asemaa 

legitimoimina osatekijöinä. Tutkimuskysymyksen muotoilu määrää sen, että painottuuko 

tutkimuksessa ensisijaisesti moninaisuus- vai vakiintumisaspekti. Myös tutkimuskohde ja 

aineisto voivat johtaa analyysia valtaa tarkastelevaan suuntaan. Usein viranomaispositiosta 

tulleen puheen tutkiminen painottuu enemmän valtasuhteiden tarkasteluun. (Jokinen & 

Juhila 2004, 75–81.) 

Diskurssin sisäisiä valtasuhteita analysoidessa huomio kiinnittyy siihen mitä diskurssissa 

sanotaan tai tehdään, millaiset toimijoiden väliset suhteet ovat ja millaisiin 

subjektipositioihin toimijat asemoidaan. Aineistolta kysytään mistä diskurssissa saa puhua, 

kenellä on puhevalta, kenen puhe otetaan vakavasti, mitä oikeuksia osanottajilla on ja 

miten heitä määritellään? Diskurssin toimijoilla on siis eri tavalla valtaa ja resursseja 

hyödynnettävissään ja se ei ole jakaantunut tasaisesti. Vallan epäsymmetria ilmenee aina 
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tilanteittain. Toisessa hetkessä tietyllä henkilöllä saattaa olla enemmän puhevaltaa kuin 

toisessa hetkessä. Diskurssiin sisäänpääsyä on voitu myös rajoittaa jollakin tapaa, 

esimerkiksi käyttämällä ammattikieltä. Keskusteluun osallistuville on voitu määritellä 

myös tiettyjä formaaleja ominaisuuksia ja taitoja. Diskurssin sisäisellä valtakamppaillulla 

on tärkeä merkitys siihen, millaiset tiedot ja totuus, sosiaaliset suhteet ja subjektipositiot 

saavat oikeutuksen itselleen ja millaisiksi diskurssien keskinäiset suhteet muotoutuvat. 

(Jokinen & Juhila 2004, 75–81.) 

Diskurssit rakentavat identiteettejä, eli käsityksiä itsestä, toisista ja ihmisten välisistä 

suhteista.  Identiteettejä voidaan myös tutkia omana diskurssitutkimuksen kohteena. Kieli 

rakentaa, tulkitsee, ylläpitää, muuttaa ja haastaa identiteettejä vuorovaikutuksen 

myötävaikutuksella. Yksilön identiteetti rakentuu hänen sosiaalisen ympäristönsä 

kautta. Kriittinen diskurssianalyysi tarkastelee sitä, miten identiteetit muotoutuvat 

valtasuhteisiin liittyvässä keskustelussa, mitkä diskurssit dominoivat ja mitkä ovat itsestään 

selvyyksiä ja stereotyyppisiä kuvauksia toimijoista. Diskurssit toimivat sosiaalisen 

kontrollin keinona identiteettien luomisen ja määrittelyn kautta. (Pynnönen 2013, 19.) 

 

Asiantuntijapuhe on institutionaalisesta asemasta esitettyä puhetta, jonka esittämisellä on 

käytännön merkitys ja tavoite. Asiantuntijapuhe on ehdottomalta kuulostavaa faktuaalista 

puhetta. Faktuaalistamisstrategioiden kautta kuulijat pyritään vakuuttamaan asian tilasta. 

Asiantuntija puhe esittää asiat kiistattomina tosiasioina. Asiantuntijapuheesta on 

löydettävissä viisi faktuaalistamisstrategiaa, joiden kautta kuulijan hyväksyntä pyritään 

saavuttamaan.  Ensimmäinen strategia on itse todettuun vetoava strategia. Tässä puheessa 

puhuja korostaa, että hän on autenttisesti havainnoinut ja kuullut tapahtumat 

henkilökohtaisesti itse. Vakuuttavuus perustuu siihen, että kuulija ei voi epäillä esitettyä 

totuusarvoa, koska ei ole ollut kuulemassa asiaa henkilökohtaisesti itse. Yksityiskohtien 

kuvailu vahvistaa autenttisuuden vaikutelmaa. Toinen strategia on 

vaihtoehdottomuusstrategia, jossa vakuutetaan kuulijoita, että asiat ovat ratkaistavissa vain 

yhdellä tavalla. Tätä tyyliä käytetään yleisesti ongelmallisissa asiantiloissa. Kolmas 

strategia on kvantifioiva strategia, jossa faktuaalistaminen tapahtuu kvantifioimalla 

asiantiloja ja tapahtumia. Täsmälliset numerotiedot nostavat tiedon totuusarvoa ja 

vakuuttavuutta. Kvantifiointi on parhaimmillaan kaikki tai ei mitään perusteluissa. Neljäs 

faktuaalistamisstrategia nojaa sosiaalisiin normeihin. Normit ovat vakiintuneita käsityksiä, 

tapoja ja vaikeasti kumottavia periaatteita. Viides strategia on asiantuntijuusstrategia, jossa 

vedotaan asian erityistietämykseen ja asianhallintaan. Faktuaalistamisstrategioilla 

tuotetulla tiedolla on suuri totuusarvo ja yhteiskunnallinen vastuu. Ei ole merkityksetöntä, 
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mitä tietoja puheen kautta vakiinnutetaan, kun kyse on vahvoista asemista tulevasta 

virkamiespuheesta. (Juhila 2004, 151–181.) 

 

Kielenkäyttö on politiikkaa ja asioiden politisoimista. Politiikassa käydyllä kielen tasolla 

käytävillä kamppailuilla voi olla merkittäviä yhteiskunnallisia vaikutuksia.  Kielenkäytöllä 

on suuri merkitys valtasuhteiden tuottamisessa, ylläpidossa ja muuttamisessa. Poliittinen 

puhe käydään argumentaatiopositioiden kautta, jossa argumentit, mielipiteet ja asenteet 

ilmenevät tilannesidonnaisena asemoitumisena julkisessa keskustelussa. Puolustettavat 

positiot ovat kilpailevassa suhteessa vastapositioihin nähden. Retoriset keinot puolestaan 

ovat niitä kielen käytön keinoja, joilla pyritään vakuuttamaan kuuleva yleisö oman 

argumentaatioposition taakse. Retoriikka on läsnä kaikessa kielenkäytössä. Kyse on ennen 

kaikkea vakuuttelusta ja suostuttelusta. Poliittiselle argumentoinnille on tyypillistä sen 

vahva puolueellisuus. Tämä näkyy vahvana oman argumentaatioposition puolustamisena ja 

kilpailevan position kritisoimisena. Argumentointiin ei poliittisessa puheessa kuulu usean 

position tasa-arvoinen pohtiminen. Poliittisen puheen imago on varmaa, ei pohtivaa eikä 

neuvottelevaa. (Jokinen 2004, 189–192; Jokinen 1999, 47.)  

 

 

4.4 Kriittissävytteinen tulkitseva diskurssianalyysi 

Pynnösen (2013, 27) mukaan tulkitsevassa diskurssianalyysissa tulkinta tapahtuu aina 

kontekstiaan vasten, jotka tutkija on määritellyt. Oma kontekstini on hallituksen 

kustannuskilpailukykypaketti ja palkansaajakeskusjärjestöjen reaktio tähän esitykseen. 

Tulkitsevassa diskurssianalyysissa tekstiä tulkitaan suhteessa konteksteihin ja tätä kautta 

jotkut diskurssit muodostuvat määräävämmäksi ja valideimmaksi kuin toiset. Tulkitsevassa 

diskurssianalyysissa tulkinta etenee mikrotasolta makrotasolle. Tässä prosessissa 

yksittäinen asia yhdistetään osaksi laajempaa yhteiskunnallista kontekstia, jolla on 

omat sosiaaliset, kulttuuriset ja historialliset juurensa, joiden varaan nyt käyty diskurssi 

peilautuu. Konstruktivistinen ajattelu on tulkitsevassa diskurssianalyysissa olennaista. 

Tulkitseva analyysi pyrkii selvittämään, miten laajemmat diskursiiviset asiakokonaisuudet 

ovat syntyneet ja mitä ne tässä hetkessä mahdollistavat.  Retoriikkaa tutkitaan todellisuutta 

konstruoivana välineenä ja argumentoinnin keinona, ei vallan käytön näkökulmasta.  

 

Pynnösen (2013, 28) mukaan kriittinen diskurssianalyysi korostaa merkityksiä ja 

ideologioita, joiden kautta instituutioita luodaan, pidetään yllä ja muutetaan. Diskurssit 
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tuottavat oman tarkoitusperän mukaisia toiminta- ja ajattelutapoja ja sulkevat 

vaihtoehtoisia tulkintoja pois. Tämän tyylinen vaihtoehdoton itsestäänselvyys, tosiasia,  

-diskurssi ottaa normatiivisen aseman ja se esittää itsensä ainoana oikeana totuutena. 

Totuus muodostaa instituution, jonka olemassa oloa suojellaan myös puheen tasolla. 

Poikkeavasta puheesta rangaistaan suorasti tai epäsuorasti sosiaalisen kontrollin kautta. 

Toiminta synnyttää erilaista puhetta, joka vaikuttaa instituution tuottamaan omaan 

diskurssiin. Diskurssi siis tuottaa instituutioita, jotka puolestaan rajoittavat ja määrittelevät 

omaa toimintaansa diskurssien kautta. 

 

Pohdin analyysin tulokulman valintaa pitkään kriittisen diskurssianalyysin ja tulkitsevan 

diskurssianalyysin välillä. Kriittinen diskurssianalyysi ei sellaisenaan sovellu omaan 

tutkimukseeni, koska haluan tutkia sitä, millä diskursseilla palkansaajakeskusjärjestöt 

pyrkivät edistämään jäsenistön mobilisoitumista poliittiseen mielenilmaukseen. En siis 

tutki sitä, miten nämä järjestöt tuotavat ja vahvistavat omaa olemassa oloaan ja valta-

asemaansa, vaikka hyvin vahvasta ideologisesta diskurssista onkin kyse. Voisikin todeta, 

että oma analyysitapani on kriittissävytteinen tulkitseva diskurssianalyysi. 

Tutkimuskohteena on lähtökohdiltaan hyvin ideologinen ammattiyhdistysliikkeen 

keskusjärjestöjen tuottama kotisivuviestintä ja mielenilmaus, jotka profiloituvat tässä 

yhteiskunnallisessa tilanteessa maan hallituksen oppositioviestinnäksi. Liikkeen asema on 

jo hyvin vahva, joten instituutiota vakiinnuttavan valtasuhteiden määrittelyn sijaan 

keskityn kriittisessä tulkinnassani siihen, miten pitkälle institutionalisoitunut 

ammattiyhdistysliike vahvistaa yhteiskunnallisia toimintavalmiuksiaan viestintänsä kautta. 

Pyrin löytämään niitä tekijöitä, jotka antavat ammattiyhdistysliikkeelle sen aseman 

oikeutuksen tässä ajassa, jolloin sen roolia kyseenalaistetaan hyvin vahvasti. 

Valtasuhteiden tarkastelu ei kuitenkaan tuo ymmärrystä siihen, miten ja miksi ihmiset ovat 

valmiita mobilisoimaan resurssinsa kollektiiviseen yhteistoimintaan 

ammattiyhdistysliikkeen asian edistämiseksi. Resurssien löytäminen vaatii analyysiin 

tulkitsevampaa otetta, joka tuo näkyväksi ne ideologiset, aatteelliset, moraaliset ynnä muut 

yhteiskunnalliset tekijät, joita palkansaajat ovat valmiita yhä tässä ajassa kollektiivisena 

joukkona puolustamaan. Tästä syystä päädyin yhdistämään elementtejä sekä kriittisestä 

että tulkitsevasta diskurssianalyysista omaan tutkimukseeni.  
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4.5 Tutkimusprosessi 

Diskurssianalyysi kuuluu laadullisen tutkimuksen tutkimusperinteeseen. Laadullisen 

tutkimuksen luotettavuutta parantaa tutkijan tarkka selostus tutkimuksen toteutuksesta. 

Tarkkuus koskee tutkimuksen kaikkia vaiheita. Aineiston tuottamisen olosuhteet on 

kerrottava selvästi ja totuuden mukaisesti. Tarkkuutta käytetään myös tutkimusprosessin 

kuvaamisessa niin aikataulun kuin mahdollisten häiriötekijöidenkin osalta. (Hirsjärvi 2009, 

232–233.) 

Hallituksen kustannuskilpailukykypakettiesitys sai aikaan runsasta uutisointia ja 

keskustelua niin palkansaajakeskusjärjestöjen viestinnässä kuin muuallakin mediassa ja 

sosiaalisessa mediassa. Tutkimukseni ensimmäinen haaste oli valita tarkasteltava aineisto. 

Pohdin pitkään vaihtoehtona valtakunnan median kanavia tai keltaista lehdistöä, mutta 

päädyin lopulta keskusjärjestöjen omaan kotisivuviestintään. Keskusjärjestöjen 

kannanottoja seurattiin ja siteerataan paljon muissa julkaisuissa ja ne edustivat koko 

ammattiyhdistysliikkeen näkökantaa. Keskusjärjestöjen alaiset ammattiliitot viestivät 

asiasta vilkkaasti omilla kotisivuillaan ja niiden viestintä oli räätälöity liiton edustamien 

ammattikuntien tarpeisiin.  

Hallituksen kustannuskilpailukykypaketin lanseeraustilaisuus 8.9.2015 - #STOP 

mielenilmauspäivä 18.9.2015 oli mielestäni selkeästi rajattu ajankohta tutkia resurssien 

mobilisaation rakentumista palkansaajakeskusjärjestöjen kotisivujen kautta. Onnistunut 

#STOP-mielenilmaus itsessään osoitti, että yksilötason resurssit mobilisoituivat hyvin 

vahvasti liikkeelle ammattiyhdistysliikkeen edustaman asian puolesta. Resurssien luonti, 

kulutus ja luovutus olivat todistetusti onnistuneet tässä yhteiskunnallisessa tilanteessa, 

joten siksi aihetta oli mielekästä tutkia.  

Aloitin prosessin keräämällä aineiston keskusjärjestöjen kotisivuilta syksyllä 2016. 

Ensimmäisessä vaiheessa kriteerini aineistolle oli julkaisun ajankohta. Poimin www.sak.fi, 

www.sttk.fi ja www.akava.fi sivuilta kaikki julkaisut, jotka olivat julkaistu aikavälillä 

tiistai 8.9.2015 – perjantai 18.9.2015. Käytin aineistoa etsiessäni päivämäärähakua ja 

asiasanoina mm. hallituksen esitys, pakkolaki, sopimusoikeus, mielenilmaus ym. aihetta 

kuvaavia sanoja. Pyrin toteuttamaan hakuprosessin mahdollisimman huolellisesti ja 

tarkastin, että olen saanut aineistooni kaiken oleellisen mukaan. Huolellisestakin aineiston 

keruusta riippumatta aineistosta on saattanut jäädä uupumaan kotisivuilla tuona 

ajanjaksona julkaistuja uutisia. Koska aineiston keräys tapahtui vuosi itse mielenilmauksen 

jälkeen, on mahdollista, että keskusjärjestöjen kotisivuja on tämän vuoden aikana päivitetty 
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tai uutisia poistettu. Tulevan aineistokadon välttämiseksi kopioin julkaisun kotisivuilta ja 

tallensin sen itselleni Word-tiedostoksi. Näin julkaisu oli minulla tallessa ja analysoitavissa 

ja analyysi ei ollut riippuvainen aineiston alkuperäisestä sijainnista kotisivuilla. Aineiston 

keräyksen jälkeen tiedostomuodossa aineisto oli helposti keskusjärjestökohtaisissa, 

päivämääräjärjestykseen järjestettynä koontina saatavissa ja analysoitavissa. 

Aineiston keruun jälkeen kävin julkaisut läpi ja poistin joukosta ne, jotka eivät liittyneet 

maan hallituksen kustannuskilpailukykypakettiin millään tavalla. Joukossa oli 

keskusjärjestöjen kannanottoja mm. lukiokoulutukseen ja rasismin vastaiseen toimintaan 

liittyen. Luin nämäkin uutiset tarkasti läpi, mutta koska niistä ei löytynyt lainkaan 

viittausta hallituksen esitykseen liittyen, jätin ne aineistosta ulkopuolelle. Ensivaiheen 

analyysissa totesin, että haluan tutkia palkansaajakeskusjärjestöjen tuottamaa näkemystä 

yhteiskunnallisesta tilanteesta. Tästä syystä päädyin karsimaan aineistostani 

keskusjärjestöjen sivulla julkaistut ammattiliittojen tiedotteet pois. Liittojen tiedotteita 

julkaistiin vain STTK:n sivuilla (17 kpl) ja sisällöltään ne olivat selkeästi suunnattu 

enemmän liittojen omille ammattiryhmille. Näin tarpeelliseksi järjestellä aineiston myös 

tekstilajien mukaan. Ymmärsin että tiedotteet ja uutiset edustavat keskusjärjestön virallista 

kantaa ja blogikirjoitukset täydentävät tätä viestiä vapaamuotoisemmalla kerronnalla.  

Aineiston rajauksen jälkeen tutkimukseni aineistoksi valikoitui 53 kpl 

palkansaajakeskusjärjestöjen kotisivuilla 8.9. ˗ 18.9.2015 välisenä aikana tehtyä julkaisua. 

21 kpl julkaisuista on SAK:n, 19 kpl STTK:n ja 13 kpl Akavan.  Kirjoituksista 41 kpl oli 

palkansaajakeskusjärjestön virallista näkemystä edustavaa kirjoitusta ja 11 kpl oli virallista 

näkemystä täydentäviä blogikirjoituksia. Kirjoittajina aineistossa toimivat 

palkansaajakeskusjärjestöjen puheenjohtajat, asiantuntijat, viestintäosastot ja aktiivijäsenet. 

Pääsääntöisesti palkansaajakeskusjärjestöjen ääntä edustivat järjestöjen puheenjohtajat 

SAK:n Lauri Lyly, STTK:n Antti Palola ja Akavan Sture Fjäder.   

Pitkien lähdeviitemerkintöjen välttämiseksi koodasin aineistolle lyhyemmät 

lähdeviittaukset. Koodissa ilmoitan keskusjärjestön, sen monennestako aiheeseen 

liittyvästä julkaisusta on kyse ja päivämäärän, jolloin julkaisu on tehty. Esim. SAK 2, 

10.9.2015. Halusin erottaa blogi- ja mielipidekirjoitukset järjestön virallisesta viestinnästä. 

Blogit koodasin myös päivämääräjärjestykseen, esim. AKAVA blogi1, 16.9.2015. Tämän 

erottelun tarkoitus on tuoda esille se, milloin siteerataan virallista näkemystä ja milloin 

näkemystä täydennetään vapaamuotoisemmalla blogikirjoituksella. Yhden 

tarkistuslaskennassa välistä jääneen koodasin Akava 1b 9.9.2015 koodilla ja otin sen 
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mukaan analysoitavaan aineistoon. Alkuperäisen aineiston otsikot ja koodatut lähdeviitteet 

löytyvät tutkimuksen liitetiedostona (LIITE1). 

Analyysiprosessi itsessään oli pitkäkestoinen, monivaiheinen ja syvällistä pohdintaa 

vaativa. Aikaa analyysin toteuttamiseen kului lopulta noin puolitoista vuotta.  Analyysin 

haastavuutta kuvaa se, että yksi palkansaajakeskusjärjestön kotisivuilla tehty julkaisu piti 

sisällään osia useasta eri diskurssista. Diskurssit olivat ikään kuin pirstoutuneet sisälle 

kotisivuviestintään ja niiden esille saaminen vaati aineistolta portaittaisen analyysin. 

Mikään julkaisu ei yksinään keskittynyt yhden asian kuvailuun, vaan julkaisussa käsiteltiin 

saman aikaisesti monia eri teemoja.  

Diskurssianalyysissa noudattelin pitkälle Pynnösen (2013) näkemystä diskurssianalyysin 

vaiheista, jonka mukaan analyysi on syvenevä prosessi. Vaiheittain toteutettu analyysi on 

systemaattinen prosessi. Analyysin edeltävä vaihe antaa perusteet seuraavan vaiheen 

työskentelylle. Prosessi pitää sisällään kolme erillistä tulkintavaihetta 

 

  

KUVIO 1. Pynnösen (2013, 32) näkemys vaiheittain etenevästä systemaattisesta diskurssianalyysista 

Tekstuaalisessa vaiheessa hyödynnetään empirististä ja havainnoivaa otetta, jonka myötä 

aineistosta tehdään huomioita sen sisältöön ja rakenteellisiin seikkoihin liittyen. Tässä 

vaiheessa tehdyt johtopäätökset ja luokittelut lisäävät analyysiin hieman tulkinnallisuutta. 

Tutkimusote on kuitenkin neutraali ja toteava. Ensimmäisen analyysivaiheen tuloksena 

syntyy tekstin perusrakenteen ja kantavien teemojen luokittelu, jonka avulla voidaan 
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kuvata sitä mitä ilmiöstä sanotaan ja miten siitä puhutaan. Diskurssi tunnistetaan ja sen 

tunnusmerkkejä kuvataan. (Pynnönen 2013, 32–33.)  

Tekstuaalisessa analyysivaiheessa värikoodasin aineistoa sen edustaman asiasisällön 

mukaan. Värikoodauksessa kävin Word-tiedoston aineistoa läpi ja maalasin tekstiä eri 

väreillä sen mukaan, mistä siinä puhuttiin. Tässä vaiheessa huomasin, että tietyt asiat 

toistuvat kerronnassa. Värikoodi kuvasi aina yhtä tunnistettua teemaa.  Huomasin, että 

suuri osa palkansaajakeskusjärjestöjen uutisista oli henkilön asiantuntijuuteen sidottuja. 

Faktuaalistamisstrategianaan palkansaajakeskusjärjestöt käyttivät paljon 

asiantuntijapuhetta, jossa he korostivat henkilöiden nimiä, asemia ja titteleitä. Usein 

uutisessa äänessä oli keskusjärjestön johtaja tai johtava työntekijä. 

Tuomen ja Sarajärven mukaan (2009, 112–113) klusteroinnissa, eli ryhmittelyssä, 

aineistosta koodatut alkuperäisilmaukset käydään tarkasti läpi ja siitä etsitään 

samankaltaisuuksia tai eroavaisuuksia kuvaavia käsitteitä. Samaa asiaa tarkoittavat 

käsitteet ryhmitellään ja yhdistellään luokaksi sekä nimetään luokan sisältöä kuvaavalla 

käsitteellä. Luokitteluyksikkö voi olla ominaisuus, piirre tai käsitys. Luokittelussa aineisto 

tiivistyy.  

Värikoodauksen jälkeen jaottelin aineiston värikoodien perusteella teemakohtaisiin 

aineistoryhmiin. Hyödynsin tässä menetelmänä klusterointia. Klusteroinnissa värikoodattu 

aineisto muuttui taulukoiduksi sitaattikokoelmaksi. Jokaisen sitaatin perään lisäsin 

koodaamani lähdeviitteen. Klusterointi tuotti alustavaa tiivistettyä kuvausta löydetystä 

diskurssista. Klusterointi auttoi hahmottamaan, millaisista asiakokonaisuuksista sirpaleinen 

aineisto koostui. Taulukoitu aineisto oli usean sivun laajuinen kokonaisuus. Selkeinä 

teemoina ja usein toistuvina aiheina aineistosta klusteroinnin myötä nousivat esille 

sopimusoikeus, pakottava lainsäädäntö, paikallinen sopiminen, kilpailukyky, 

työnantajapuolen neuvotteluhaluttomuus, muutoshalukkuus, neuvotteluhalukkuus, 

voimakeinojen välttäminen, työlainsäädäntö, Suomen malli, naisvaltaiset matalapalkka-

alat, ostovoiman ja perheiden aseman heikentyminen, globaali tuki, oikeus ilmaista 

mieltään, mielenilmaus, väärä talouspolitiikka ja oikeistohegemonia.  

Klusteroinnin jälkeen minulla oli koossa diskurssien teemat ja niihin kuuluvat asiasisällöt. 

Tekstuaalisen vaiheen jälkeen siirryin diskurssianalyysin tulkitsevaan vaiheeseen, jossa 

aloin järjestellä taulukoidusta aineistosta kokonaisuuksia. Tulkitsin klusteroitua aineistoani 
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ymmärtävällä otteella. Rakensin analyysia sitaattien pohjalta.  Analysoin sitaatteja ja 

tarvittaessa lyhensin niiden pituutta. Lyhennetyn sitaatin tunnistaa – – -merkeistä sitaatin 

sisällä. Analyysissa käytin avukseni tutkimusten, teorian ja oman tulkintani vuoropuhelua. 

Aiemman tutkimustiedon löytäminen oli paikoitellen haastavaa, koska sitä ei aiheesta ollut 

saatavilla. Erityisesti pyrin ymmärtämään millaisista asiakokonaisuuksista 

palkansaajakeskusjärjestöt viestivät ja millä tavoin nämä teemat edesauttoivat tai estivät 

palkansaajien osallistumista mielenilmaukseen. Kiinnitin analysointivaiheessa 

diskurssianalyysin hengen mukaisesti erityistä huomiota valtasuhteisiin, sosiaalisiin 

suhteisiin ja puheen kautta syntyviin todellisuuskuviin. 

Sitaattien ja teorian yhdistämisellä diskurssit alkoivat muotoutua. Tämä vaihe vaati 

syvällistä pohdintaa, valintoja ja mittavaa leikkaa-liimaa operaatiota, jotta klusteroidut ja 

teemoitetut aineistokatkelmat löysivät omat kotidiskurssinsa. Tavoitteenani oli koota 

palkansaajakeskusjärjestöjen tuottamasta puheesta eheä sosiaalista todellisuutta kuvaava 

diskurssi. Pynnösen (2013, 33) mukaan tulkitsevassa vaiheessa ymmärtäminen kohdistuu 

merkityksiin, joita diskurssi pitää sisällään. Aineisto asetetaan yhteiskunnalliseen 

kontekstiinsa ja sen sisältämät merkitykset peilataan aineiston ja kontekstin välillä. Tämän 

vaiheen kautta syntyy representaatioita, jotka kertovat siitä millaiseksi sosiaalinen 

todellisuus diskurssien kautta kuvataan. Tutkijan ote on tulkitseva ja tutkimuksen aikana 

tehdyt valinnat vaikuttavat siihen millainen tulkinta aineistosta syntyy. 

Kun olin saanut diskurssin valmiiksi, aloin pohtia, mille maailmankuvalle se on 

vastakkainen. Tässä vaiheessa tulkitseva analyyttinen vaihe muuttui kriittiseksi 

tarkasteluksi. Kriittisessä vaiheessa representaatiot kyseenalaistetaan ja asetetaan erilaisiin 

vallan ja vaikuttamisen viitekehyksiin. Tässä vaiheessa vaikenevat äänet ja diskurssit 

nostetaan esille ja pyritään murtamaan aikaisempien analyysivaiheiden itsestään 

selvyyksien asemat. Tavoitteena on diskurssin muuttaminen ja jopa sosiaalinen muutos. 

Kontekstit, joita vastaan analyysi tehdään, ovat yhteiskunnallisia, poliittisia ja historiallisia. 

Kriittisessä analyysissa nämä taustavaikuttajat nähdään diskurssissa säätelevinä 

elementteinä. (Pynnönen 2013, 33.) 

Kriittisen analyysin vaiheessa myös maan hallituksen edustama näkemys saatiin esille. 

Kriittisen analyysin kautta avattiin niitä teemoja, jotka ovat vastakkaisia 

ammattiyhdistysliikkeen edustamalle näkemykselle ja joita palkansaajakeskusjärjestöt 

eivät ääneen lausuneet. Kriittisen analyysin kautta esiin nostetut teemat kyseenalaistavat 
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ammattiyhdistysliikkeen edustamaa näkemystä. Kyseenalaistukset ovat voimakkaita 

kärjistyksiä vastakkaisesta maailmankuvasta, jota ammattiyhdistysliike vastustaa. 

Kriittinen analyysi neutralisoi vahvan ideologista aineistoa ja tuo objektiivista näkemystä 

käsiteltävään asiaan. Kriittisen analyysi toi esille teemoja, jotka estävät palkansaajien 

resurssien mobilisoitumista. 

Minulle jäi vahva tunne, että pelkkään kotisivuaineistoon keskittymällä tutkimus jää 

vajaaksi. Syventävänä aineistonani käytin 18.9.2015 mielenilmauksesta taltioitua 

videomateriaalia. Videomateriaali näytti toteen palkansaajien resurssien mobilisoitumisen. 

Kiinnostuksen kohteenani tässä analyysivaiheessa olivatkin mielenilmaukseen 

mobilisoituneet osallistujat ja palkansaajakeskusjärjestöjen tuottama todellisuus resurssien 

mobilisaatiosta. Litteroin mielenilmauksen kokonaisuutena, havainnoin osallistujien 

reaktioita suhteessa puheeseen ja poimin talteen myös mielenilmausrekvisiitan sisältämän 

materiaalin kirjaamalla videolla näytettyjen mielenilmauskylttien tekstit ylös. 

Mielenilmauksen kautta syntyneestä aineistosta tarkemman analyysin kohteiksi nostin 

keskusjärjestöjohtajien puheenvuorot, palkansaajien omat puheenvuorot sekä 

mielenilmausrekvisiitan. Niiden kautta syntyi mielestäni hyvä kokonaiskuva siitä, mikä sai 

tässä yhteiskunnallisessa tilanteessa palkansaajat mobilisoitumaan liikkeelle. Päädyin 

sensuroimaan haastateltujen palkansaajien nimet aineistosta yksilönsuojaan vedoten. 

Korvasin nimet numeroimalla haastateltavat esim. Haastateltava 1.   

Diskurssianalyysi oli luonteeltaan jatkuva prosessi, joka syventyi analyysin edetessä. Tein 

työtä koko ajan eteenpäin, mutta palasin useasti myös takaisinpäin täydentämään jo 

kirjoitettua kohtaa. Ajatus jalostui ja kirkastui jatkuvasti prosessin edetessä. 

Analyysimenetelmänä moniportainen diskurssianalyysi on varsin työläs ja hidas 

menetelmä, mutta antaa lopputuloksena hyvin syväluotaavaa analyysia tutkimuksen 

kohteesta. 

Aineiston analyysin kautta syntyi diskursseja, jotka selittivät resurssien mobilisaation eri 

vaiheita. Valmiita diskursseja lukiessani ymmärsin, että ne olivat osasia suuremmista 

kokonaisuuksista. Yhdistin ja jäsentelin diskursseja, jonka pohjalta muodostui lopulliset 

diskurssit.  Resurssien mobilisaation teorian mukaisesti jaottelin konstruoimani diskurssit 

resurssien luontia, kuluttamista ja menettämistä kuvaaviin osioihin. Tausta-ajatuksena 

minulla tässä oli poliittisen mahdollisuusrakenteen ajatus.  
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Mobilisaatiota edeltävästi tarvitaan syitä, jotka saavat ihmiset liikkeelle. Luontivaiheen 

diskurssit kuvaavat näitä syitä palkansaajakeskusjärjestöjen rakentamana. Resurssien 

luontia kuvaavia diskursseja rakentui kuusi kappaletta. Luontivaiheen diskurssit ovat 

luonteeltaan vastatoimijaa profiloivia ja epäoikeudenmukaisen kehityskulun esille 

nostamista. Resurssien luontivaiheessa resursseja kuluttivat pääsääntöisesti 

palkansaajakeskusjärjestöt johtajiensa ja työvoimansa kautta. He tuottivat näkemystä 

sosiaalisesta todellisuudesta, joka on palkansaajalle epäedullinen. Tämä puhe ruokki 

epäoikeudenmukaisuuden ja epätasa-arvon kokemusta, joka on merkittävä tekijä 

yksilötason resurssien mobilisaatiossa. 

Keskusjärjestöjen resurssien luonnissa käyttämä kieli oli luonteeltaan selväsanaista 

asiantuntijakieltä, jossa tuotiin esille hallituksen palkansaajiin kohdistamia 

epäoikeudenmukaisuuksia. Tyyliltään keskusjärjestöjen tuottamat tekstit olivat 

ymmärrettävästi kirjoitettuja, selittäviä, kuvaavia ja perustelevia institutionaalisesta 

asemasta esitettyä asiatekstejä, joissa oli paikoitellen havaittavissa tunnelatausta ja 

ideologisia ulottuvuuksia.  Työmarkkinoiden ammattisanastoa käytettiin, mutta vaikeita 

termejä ja asiakokonaisuuksia pyrittiin myös avaamaan lukijalle. Tällä tavoin 

palkansaajakeskusjärjestöt lisäsivät potentiaalisten mobilisoitujien sosiaalista pääomaa 

ymmärryksen lisäämisen kautta. Asian tulee olla ymmärrettävä, jotta se saa massat 

puolelleen.  

Faktuaalistamisstrategioinaan palkansaajakeskusjärjestöt käyttivät puheessaan Juhilan 

(2004, 151– 81) tunnistamia strategioita: itse todettuun vetoavaa strategiaa, 

vaihtoehdottomuusstrategiaa, kvantifioivaa strategiaa, sosiaalisiin normeihin nojaavaa 

strategiaa ja asiantuntijuusstrategiaa. Eri strategioita hyödyntämällä monipuolistetaan 

näkökulmaa. Toinen strategia sopii paremmin toiseen asiayhteyteen kuin toinen. 

Strategisilla valinnoilla vaikutetaan asiasta muodostuvaan sosiaaliseen todellisuuskuvaan.  

Palkansaajakeskusjärjestöt korostivat kirjoituksissaan omaa valta-asemaansa ja sen 

oikeutusta nostamalla säännöllisesti esille omaa järjestöllistä vahvuuttaan. Sosiaalisen 

liikkeen koko ja ammattiryhmien edustettavuus antaa mandaatin ammattiyhdistysliikkeen 

toiminnalle. Myös titteleitä tuotiin viestinnässä esille. Titteleiden käytöllä korostetaan 

asiantuntijuutta ja asianhallintaa. Järjestöjen puheenjohtajien: Lyly, Palola ja Fjäder, 

sanomisia siteerattiin viesteissä usein nimellä ja tittelillä mainiten.  
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Resurssien mobilisaation näkökulmasta palkansaajakeskusjärjestöjen puheenjohtajat 

edustavat sosiaalisen liikkeen karismaattisia johtajia, joihin yhteiskunnallinen huomio 

ensikädessä kiinnittyy. Karismaattista johtajaa seurataan, hänen sanomisiaan kuunnellaan 

tarkasti ja niitä siteerataan niin valtakunnan mediassa, kuin järjestöjen omassa viestinnässä. 

Johtajan roolin on tunnistettu olevan merkittävässä osassa resurssien mobilisoinnissa ja 

sosiaalisen liikkeen onnistumisessa.  

Mobilisaatio vaiheen diskurssit kuvaavat aineellisten resurssien liikuttelua ja sitä, miten 

mielenilmaus organisoitui. Resurssien mobilisoitumista kuvaavia diskursseja löytyi neljä 

kappaletta. Tässä vaiheessa instituutiot tekivät päätöksen konkreettisista vastatoimista ja 

alkoivat toimia mielenilmauksen mahdollistamiseksi käyttämällä siihen omia 

henkilökohtaisia resurssejaan. Diskurssit ovat hyvin erityyppisiä kuin resurssien 

mobilisaation luontivaiheen diskurssit. Resurssien mobilisointi -luvun diskurssit ovat 

vahvoja organisointiin liittyviä diskursseja, joissa liikutellaan erityyppisiä aineellisia 

resursseja. Aineellisten resurssien liikkeelle lähdön tarkoitus on mahdollistaa hyvä ja 

onnistunut mielenilmaus hallituksen esitystä vastaan 

Resurssien menettämistä kuvaavassa luvussa analyysin kohteena on #STOP -

mielenilmauksen videotallenne ja muutama kyseisenä päivänä kotisivuilla julkaistu tiedote. 

Menetysvaiheen diskurssit kuvaavat toteutunutta mielenilmausta. Resurssien menettämistä 

kuvaavassa luvussa tuodaan esille niitä teemoja, jotka selittävät niin 

palkansaajakeskusjärjestöjen ymmärrystä onnistuneesta mielenilmauksesta kuin myös 

yksilöiden omaa henkilökohtaista näkemystä tapahtumien kulusta. Tässä luvussa tulee 

selkeästi esille, että palkansaajakeskusjärjestöjen syy mobilisoitua oli institutionaalisen ja 

hyväksi toteamansa järjestelmän ylläpito ja vaaliminen. Paikalle saapuneet yksilöt 

puolestaan tulivat paikalle vastustamaan omaan henkilökohtaiseen asemaan ja työoloihin 

kohdistunutta uhkaa, joka toteutuessaan tulee heikentämään yksilön ja tämän omien 

viiteryhmien asemaa merkittävällä tavalla. 

Viimeinen luku näyttää toteen sen, miten poliittisen mahdollisuusrakenteen synnyttämä 

mahdollisuus menetetään. Mielenilmauksessa tilanteeseen käytettävissä olevat resurssit 

kuluvat loppuun ja poliittinen mahdollisuusrakenne sulkeutuu. Vallasta kamppailevat 

palaavat omiin asemiinsa normaaliin työ- ja päiväjärjestykseen odottamaan 

jatkotapahtumia ja tarkkailemaan mahdollisia uusia paikkoja mobilisoitua vastapuolen 

vallan heikentämiseksi.   
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5. ANALYYSILUKU 

 

5.1 Resurssien luonti 

Resurssien luonti on osa, joka edeltää resurssien varsinaista liikehdintää. Prosessi lähtee 

käyntiin muutostilanteesta poliittisessa mahdollisuusrakenteessa. Resurssien luominen on 

erilaisten epäkohtien, näkökulmien, uhkakuvien ja asiakokonaisuuksien esille nostamista, 

jotka lisäävät yksilö- ja yhteisötason emootioita epäoikeudenmukaisuudesta ja uhasta. 

Lisäksi resurssien luonti on vastapuolen määrittelyä. Resurssien luonti on syiden luomista 

sosiaaliselle liikehdinnälle.  

 

Tässä yhteiskunnallisessa tilanteessa palkansaajakeskusjärjestöt toimivat yhdessä 

institutionaalisena johto-organisaationa resurssien luomisessa käyttäen siihen omia 

aineellisia resurssejaan mm. työpanoksensa, viestintäkanaviensa, jäsenorganisaatioidensa 

ja jäsentensä muodossa. Tästä aineistosta nousee aineellisten resurssien käytöstä esille 

viestinnän kautta tehty työ, jolla tavoitellaan lukijoiden sosiaalisen pääoman lisääntymistä.  

 

Tämän luvun diskurssit kuvaavat niitä sosiaalisia todellisuuskuvia, jotka osaltaan loivat 

edellytyksiä palkansaajien resurssien mobilisoitumiselle #STOP -mielenilmaukseen. 

  
 

5.1.1 Diskurssi ”Ylimielinen elinkeinoelämän asialla oleva hallitus kuppaa 

vahvemman valtaan nojaten pakkolainsäädännöllään palkansaajat henkihieveriin!” 

Palkansaajakeskusjärjestöjen kotisivuilta piirtyi vahva kuva siitä, että maan hallitus on 

kuunnellut hyvin vahvasti työ- ja elinkeinoelämän edustajia kustannuskilpailukykyesitystä 

laatiessaan. Maan hallitus on palkansaajakeskusjärjestöjen tuottaman näkemyksen mukaan 

selkeästi valinnut oman puolensa työnantajapuolen etujen ajajana. Hallitus on heikomman 

osapuolen suojelun sijaan asettumassa työnantajien ja vahvemman vallan puolustajaksi. 

Silvennoisen (2017) tutkimustulos vahvistaa palkansaajakeskusjärjestöjen näkemystä. Hän 

totesi hallitusohjelmia vertaillessaan, että Sipilän hallitusohjelmassa 

työmarkkinajärjestöjen asemaan ja työntekijöiden oikeuksiin kohdistuu järjestelmällisiä 

heikennyspyrkimyksiä. Hallitusohjelmassa työn määrän lisääminen on työelämän 

kehittämisen keskiössä, jolle kaikki muut työhön liittyvät asiat ovat alisteisia.  
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 ”Tähän asti työ on ollut valtiovallan erityisessä suojelussa ja lait on tehty 

 heikoimpien turvaksi. Nyt hallitus asettuu työnantajan puolelle ehdotellessaan 

 pakkolakeja ja työehtojen heikennyksiä. Hallitus asettuu vahvemman vallan 

 puolustajaksi.” (STTK 4, 10.9.2015) 

 

Palkansaajakeskusjärjestöt tuovat esille, että hallituksen toimenpiteiden kohdistaminen on 

heidän mukaansa selkeä arvovalinta. Suurituloisiin kohdistuu paljon pienemmät 

toimenpiteet kuin ”tavallisiin kansalaisiin”. Tavallinen kansa on terminä mielenkiintoinen. 

Kansan tavallisuutta on historian saatossa käytetty populistisissa asiayhteyksissä, joissa 

tavallisen kansan kuvataan olevan alisteisessa asemassa suhteessa vallassa olevaan eliittiin. 

Tavallisen kansan aseman heikentämispyrkimykset ja samanaikaiset hyvätuloisen 

kansanosan aseman parantamispyrkimykset ovat omiaan lisäämään eriarvoisuuden 

kokemusta, joka lisää yksilötason motiivia toimia esitystä vastaan.   

 

 ”Hallitus kertoo ottaneensa budjettiesityksessä suurituloiset mukaan valtion 

 talouden tasapainottamistalkoisiin. Suurituloiset pääsevät kuitenkin huomattavasti 

 vähemmällä kuin tavalliset kansalaiset. – – Solidaarisuus- ja pääomatuloveron 

 korotukset tuottavat yhteensä noin 65 miljoonaa euroa. Samaan aikaan 

 kilpailukykypaketin osana esitetyt ansioita leikkaavat pakkolait ja säästöt 

 heikentävät tavallisten ihmisten ostovoimaa yhteensä yli kahdella miljardilla, Olli 

 Koski selvittää.” (SAK 2, 10.9.2015) 

 

Blogikirjoituksessa maan hallituksen toiminta kuvataan yksipuoliseksi sanelupolitiikaksi, 

joka on vastoin kehittyneen länsimaisen ja demokraattisen yhteiskunnan perusperiaatteita 

ja toimintakulttuuria.  

 

 ”Viime päivinä palkansaajat ovat saaneet kuulla maan hallitukselta sellaista 

 sanelupolitiikkaa, ettei moista ole koettu nykyaikaisessa länsimaisessa ja 

 demokraattisessa yhteiskunnassa aiemmin.” (SAK blogi 1, 10.9.2015) 
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Vastapuolen toimijoita ja roolia rakennettiin käyttämällä nimiä ja puolueiden nimiä. 

Profiloinnilla terävöitetään sitä, kuka edustaa ammattiyhdistysliikkeen vastaista 

näkemystä. Vastapuoli saa profiloinnin kautta tunnistettavan profiilin ja hahmon. 

Palkansaajakeskusjärjestöt kuvailivat vastatoimijoita titteleillä, nimillä ja puolueittain, 

esimerkiksi Pääministeri Juha Sipilä, Keskusta, Perussuomalaiset, Kokoomus ja hallitus. 

Nimeämiset profiloivat henkilöhahmoja ja ammattiyhdistysliikkeen ideologian vastaisia 

toimijoita henkilöistä puolueisiin. Nämä toimijat ovat hyväksyneet palkansaajiin 

kohdistuvat heikennykset hyväksymällä esitetyn hallitusohjelman ja siihen liittyvän 

kustannuskilpailukykyesityksen. Vastapuolen profilointi tuo vaikeaselkoiset 

asiakysymykset inhimilliselle ja tunnistettavalle tasolle ja mahdollistaa ns. syntipukin 

osoittamisen.  

 

 ”Pääministeri Juha Sipilän johtama keskustan, perussuomalaisten ja kokoomuksen 

 hallitus otti tämän viikon tiistaina suunnan, joka johtaa varmasti monenlaisiin 

 ongelmiin suomalaisessa yhteiskunnassa.” (SAK blogi 2, 11.9.2015) 

 

Sosiaalinen todellisuus rakentuu blogikirjoitusten välittämänä vahvaksi ideologisten 

asiakysymysten vastakkainasetteluksi, jossa osapuolet ovat kaukana toistensa 

näkemyksistä. Hallituksen toiminta kuvataan outona, ennenkuulumattomana ja vahvan 

puolueellisena yritysmaailman ja suurituloisten etujen ajamisena, joka toteutetaan täysin 

epäsuhdassa suhteessa palkansaajiin. Profiloinnissa luodaan hallituksesta kuvaa 

valehtelevana takinkääntäjänä, joka on työväen asialla ratsastaen onnistunut jymäyttämään 

palkansaajat puolelleen ja äänestämään itseään. Nyt valta-asemaan päästyä todellinen puoli 

tulee esille. Hallitus toimii täysin palkansaajien ennakko-oletusten vastaisesti. 

Kirjoituksissa nostetaan esille ironisesti työväenliikkeen alkuaikoihin vahvasti liittyneet 

työväenlaulut, joilla nostatettiin yhteishenkeä ja tiivistettiin yhteisöllisyyttä sorron alla. 

Hallituksen tekojen ja puheiden kuvataan olevan vahvassa ristiriidassa keskenään. 

Hallituksen toimenpiteiden kuvataan olevan oikeistoideologian jalkauttamista, ei Suomen 

tilannetta parantavaa politiikkaa.  

 

 ”Todella outoa käytöstä hallituspuolueilta, joista enemmistö – elleivät sitten kaikki 

 – ovat ainakin jossain vaiheessa halunneet profiloitua työväenpuolueiksi. Mutta 

 tuskinpa työväenlaulut raikuivat hallituskammareissa, kun tiistaina julkituotuja 
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 päätöksiä valmisteltiin. Sen sijaan jo pidempään vallalla ollut kova 

 oikeistohegemonia vain tiivisti rivejään. Omasta mielestään hallitus on saattanut 

 ajatella toimineensa vilpittömästi Suomen parhaaksi. Minun mielestäni pelkästään 

 vilpittömän ideologisesti.” (SAK blogi 2, 11.9.2015) 

 

Mielenkiintoinen löytö blogikirjoituksista oli raamatullinen puheenparsi: ”Ja katso: nyt 

niin tehtiin.” Tämän tyyppinen kielenkäyttö herättää mielleyhtymän Raamattuun ja sen 

sisältämään jumalvaltaan. Ja katso -ilmaus löytyy Raamatusta muun muassa Matteuksen 

evankeliumin luvun 28 toisesta jakeesta: ”Ja katso, tapahtui suuri maanjäristys, sillä 

Herran enkeli astui alas taivaasta, tuli ja vieritti kiven pois ja istui sille.” Blogi-

kirjoituksen Raamattuun sidottu mielleyhtymä luo mielikuvan maan hallituksesta, joka 

toimii itsevaltiaan keinoin ja pakolla toimintansa perustellen vyöryttää esteet tieltään pois, 

kuten raamatun enkeli konsanaan. 

 

 ”Kun yhteiskuntasopimusta yritettiin saada aikaan, SAK muiden 

 palkansaajajärjestöjen tukemana moitti hahmoteltua kokonaisuutta siitä, että se 

 olisi rokottanut lähes yksipuoliesti vain työntekijöitä. Puhuttiin tulonsiirrosta 

 palkansaajilta yrityksille. Ja katso: nyt niin tehtiin. Hallituksen yksipuolisella 

 päätöksellä.” (SAK blogi 2, 11.9.2015) 

 

Tämä diskurssi pitää sisällään hyvin syvällä yhteiskunnassa olevia kulttuurisia ja 

moraalisia resursseja, jotka määrittelevät yhteiskunnan olemassaoloa ja toimintaa. 

Resurssit ovat aineettomia hyväksi havaittuja ja tavaksi muuttuneita käytänteitä, 

toimintamalleja ja toimintatapoja, joita odotetaan poliittisilla areenoilla noudatettavan. 

Äkillinen toimintakulttuurin muutos on omiaan herättämään muutosvastarintaa. 

Kulttuuriset resurssit kertovat yhteiskunnassa vallitsevista vakiintuneista toimintamalleista, 

joihin nähden hallituksen toimet ovat ennen kuulumattomia ja täysin poikkeuksellisia. 

Moraalinen ulottuvuus puolestaan rakentuu hyvin pitkälle kulttuurisen resurssin kautta. 

Moraali määrittää sen, mikä politiikassa on soveliasta. Tässä diskurssissa hallituksen 

toiminta on ennenkuulumatonta ja vahvan puolueellista yritysmaailman ja suurituloisten 

etujen ajamista, joka toteutetaan täysin epäsuhdassa palkansaajiin nähden. Voimakas ja 

laajaa ihmisjoukkoa koskettava yhtäaikainen epätasa-arvon kokemus ja selkeä 

vastatoimijan profilointi edesauttavat yksilö- ja yhteisötason resursseja mobilisoitumaan 
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tapahtumien vastustamiseksi. Resursseja mobilisoivan ulottuvuuden lisäksi, diskurssi voi 

toimia myös mobilisaatiota estävänä. Ne, jotka kannattavat demokraattisesti valitun 

hallituksen näkemystä, työnantajien visiota tai ovat kyllästyneitä vastakkainasetteluun, 

eivät välttämättä miellä ammattiyhdistysliikkeen edustamaa näkemystä omakseen.  

 

5.1.2. Diskurssi ”Hallitus haluaa romuttaa vahvaa kansallista ja kansainvälistä 

tunnustettua asemaa nauttivan Suomen mallin!” 

Resurssien näkökulmasta tämä diskurssi pitää sisällään ennen kaikkea vahvat moraaliset 

resurssit, joita valvoo vahva materiaalisten ja yhteiskunnallisorganisatoristen resurssien 

joukko. Tämä diskurssi oli yksi aineiston hegemonisimmista diskursseista, jota 

puolustettiin tuomalla keskusteluun monenlaisia näkökulmia. Palkansaajakeskusjärjestöt 

esittivät Suomen mallin ja sopimusoikeuden itsestään selvänä ja vaihtoehdottomana 

totuutena, jolle kilpailevat vaihtoehdot ovat järjestelmällisesti huonoja. Keskusjärjestöjen 

tuottama puhe neuvotteluoikeuden loukkaamisesta on luonteeltaan asiantuntija- ja 

auktoriteettiasemasta esitettyä todellisuuden kuvausta, jossa nykytilaa puolustetaan ja 

pakkolain mukaisesta todellisuudesta varoitetaan.  Palkansaajakeskusjärjestöt käyttivät 

tässä diskurssissa hyödykseen vahvasti omaa asiantuntijuuteen nojaavaa 

kansalaisyhteiskunnan valvontatehtäväänsä ja nostivat aktiivisesti esille hallituksen 

esityksessä havaitsemiaan epäkohtia moraalisen arvioinnin alaiseksi. Diskurssissa työ 

nähdään perusoikeutena, joka on saavuttanut asemansa kansainvälisten ja kansallisten 

lakien kautta, moraalisen tunnustamisen kautta ja vakiintuneiden prosessien kautta. 

Resurssien mobilisoitumisen näkökulmasta sopimusoikeuden ja Suomen mallin 

loukkaaminen omaa hyvin vahvat moraaliset perusteet. Hallituksen esityksen johdosta 

palkkatyöläisen asema ei yhtäkkiä olekaan enää itsestäänselvyys. Diskurssissa esiintyy 

vastakkainasettelua, jonka kautta rakentuu kuva työtä, sopimusoikeutta ja palkansaajia 

puolustavasta ammattiyhdistysliikkeestä ja vastapuoleksi profiloituvasta maan 

hallituksesta, joka haluaa murtaa sopimusjärjestelmän tuntematta toimivien 

työmarkkinoiden toimintalogiikkaa lainkaan. Pakkolait tarkoittavat toteutuessaan 

palkansaajille monitasoista aseman huonontumista ja nykyisten saavutettujen oikeuksien 

kaventumista. Yhteiskunnallisen aseman heikentyminen on merkittävä pelkoa ja 

epävarmuutta aiheuttava tekijä. Sopimusoikeuteen puuttuminen rajaa yksilön vaihtoehdot 

yhteen mahdolliseen lainsäädännön mukaiseen vaihtoehtoon. Pakottava lainsäädäntö 

kaventaisi myös ammattiyhdistysliikkeen mahdollisuuksia solmia sopimuksia. Tällainen 

uhkakuva olisi kuolinisku ammattiyhdistysliikkeelle, jonka toiminta perustuu 
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palkkatyöhön, järjestäytyneisiin työntekijöihin ja työehtosopimuksiin liittyvään 

neuvottelutoimintaan.  

 

 ”Perusoikeuksiin kuuluu myös oikeus työhön. Jos oikeus työhön vaarantuu, voiko 

 työmarkkinajärjestöjen oikeutta sopimiseen rajoittaa, jotta Suomi saataisiin 

 nousuun? – – On totta, että kaikki perusoikeudet täytyy ottaa huomioon 

 päätöksenteossa. Oikeus työhön on tärkeä perusoikeus.” (SAK 12, 15.9.2015) 

 

Palkansaajakeskusjärjestöt esittävät työn perusoikeutena. Perusoikeudet ovat yleisesti 

hyväksyttyjä globaalia tunnustusta nauttivia ihmisoikeuksia. Mitä nämä perusoikeudet ja 

Suomea sitovat kansainväliset ja kotimaiset sopimukset ovat, joihin 

palkansaajakeskusjärjestöt viestinnässään vetoavat? Minilexin (2018) mukaan 

ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus takaa jokaiselle oikeuden työhön, työpaikan 

vapaaseen valintaan, oikeudenmukaisiin työehtoihin sekä suojaan työttömyyttä vastaan. 

Samasta työstä pitää maksaa samaa palkkaa ja palkan pitää turvata riittävä ja 

ihmisarvoinen toimeentulo. Ihmisoikeusjulistus takaa jokaiselle vapauden perustaa 

yhdistyksiä ja liittyä niiden jäseniksi. Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus omaa 

moraalista voimaa, mutta se ei sido valtioita, kuten kansainväliset sopimukset. TSS-

sopimuksessa sopimuksen ratifioineet valtiot, Suomi näiden mukana, sitoutuvat 

taloudellisiin, sosiaalisiin ja sivistyksellisisin oikeuksiin. Sopimusvaltiot tunnustavat 

oikeuden työhön ja tukevat yksilöitä saavuttamaan tämän oikeuden työllistymistä 

edistävien palveluiden kautta sekä järjestämällä oikeudenmukaiset ja turvalliset työolot 

sekä kohtuullisen palkkauksen. Naiset ja miehet ovat tasa-arvoisessa asemassa keskenään 

ja kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet edistyä urallaan. (Minilex: Jokaiselle on taattava 

oikeus työhön, 27.3.2018.)  

 

 ”Suomalainen työmarkkina- ja sopimustoiminta on perustunut vahvasti yhdistymis- 

 ja sopimusvapauteen. Yhdistymis-/järjestäytymisvapaus on turvattu niin 

 perustuslaissa kuin Suomea sitovissa kansainvälisissä sopimuksissa. – – Suomea  

 velvoittavien kansainvälisten sopimusten ja perustuslain mukaan kollektiiviseen 

 sopimustoimintaan kuuluu neuvottelu- ja sopimusvapaus, eli oikeus sopia myös 

 työlainsäädännön minimisuojaa paremmista ehdoista.” (STTK 2, 9.9.2015) 
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 ”Tähän asti työ on ollut valtiovallan erityisessä suojelussa ja lait on tehty 

 heikoimpien turvaksi. Nyt hallitus asettuu työnantajan puolelle ehdotellessaan 

 pakkolakeja ja työehtojen heikennyksiä. Hallitus asettuu vahvemman vallan 

 puolustajaksi.” (STTK 7, 14.9.2015) 

 

Palkansaajakeskusjärjestöt nostivat viestinnässään voimakkaasti esille, että 

työlainsäädännön alkuperäinen tarkoitus on ollut työntekijän suojeluperiaate, ei 

vahvemman vallan vahvistaminen. Heikomman osapuolen suojelu lainsäädännöllä on 

vahva moraalinen ja yhteiskunnallisorganisatorinen resurssi, joka nauttii vahvaa 

legitimiteettiä niin kansainvälisen kuin kansallisen lainsäädännön näkökulmista. 

Voidaankin nähdä, että yksilön turvaaminen lainsäädännön kautta vahvemman valtaa 

vastaan on pitkällisen yhteiskunnallisen kehityspolun tulos, jossa vahvalla edunvalvonnalla 

heikommassa asemassa olevan työntekijän asemaa ja oikeuksia on saatu kohennettua 

moninkertaisesti lähtöasetelmaansa nähden. 

 

 ”Työlainsäädäntö ja erityisesti työsopimus-, työaika- ja vuosilomalaki on 

 rakennettu pääsääntöisesti työntekijän eli ns. heikomman suojaksi, eli kyse on 

 vähimmäissääntelystä työntekijän turvaksi.” (STTK 2, 9.9.2015) 

 

Työlainsäädännössä määritellään työntekijöiden ja työnantajien väliset oikeudet ja 

velvollisuudet. Työlainsäädäntöön kuuluvat mm. työsopimuslaki, työaikalaki, 

vuosilomalaki, yhdenvertaisuuslaki, laki yksityisyydensuojasta työelämässä, 

työehtosopimuslaki, vuorotteluvapaalaki, opintovapaalaki, palkkaturvalaki sekä 

yhteistoimintaa, hallintoedustusta, ja henkilöstörahastoja määrittelevät lait. 

Lainsäädännössä on huomioitu lisäksi mm. nuoria, lähetettyjä työntekijöitä, merityötä, 

maanpuolustustyötä ja perhevapaita koskeva sääntely. Suomessa työlainsäädäntö 

valmistellaan kolmikantaisesti. Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa työlainsäädännön 

valmistelusta ja kehittämisestä. Lakien valvonta puolestaan kuuluu aluehallintovirastojen 

(AVI) työsuojelun vastuualueelle. (Työ- ja elinkeinoministeriö, työlainsäädäntö.)   

 

 “Akava muistuttaa, että työlainsäädännön lähtökohtana on työntekijän 

 suojeluperiaate. Tästä syystä työlainsäädännössä on ehdottomia säännöksiä, 

 joista ei voi sopimuksin poiketa työntekijän vahingoksi. – Koska työnantaja on 

 sopimussuhteessa se vahvempi osapuoli, on suojeluperiaate vahvistettu lain 

 tasoisesti.  – – Nyt hallitus on kääntämässä suojeluperiaatetta toisin päin: 
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 työehtosopimuksillakaan ei saisi sopia työntekijän kannalta lakia paremmin, 

 muistuttaa johtaja Maria Löfgren.” (AKAVA 1, 8.9.2015) 

 

Työlainsäädäntö sisältää ehdottomia säännöksiä, joilla turvataan työntekijälle turvalliset ja 

terveelliset työskentelyolosuhteet. Palkansaajakeskusjärjestöt viestivät, että maan hallitus 

on toimenpide-ehdotuksellaan kääntämässä lainsäädännön suojeluperiaatetta toisin päin. 

Maan hallituksen tavoittelema lainsäädäntö turvaisi jatkossa yritysten kilpailukykyä ja 

talouskasvua globaaleilla markkinoilla sen sijaan, että ne turvaisivat ihmisten oikeuksia. 

Asioiden taustoja selittävissä julkaisuissaan palkansaajakeskusjärjestöt tuovat näkyväksi 

työelämätietoa, joka ei ole osa palkansaajan arkiajattelua. Taustalla vaikuttavista ja 

palkansaajan nykyistä asemaa määrittelevistä tekijöistä ymmärrettävästi viestiminen tuo 

ammattiyhdistysliikkeen työelämän edunvalvonnan perusperiaatteita näkyväksi. 

Perusasioiden esille tuonti on tärkeää varsinkin silloin, kun järjestelmän oikeutus 

yhteiskunnan päätöksentekoon vaikuttavana toimijana on tullut voimalla 

kyseenalaistetuksi. Oman toiminnan näkyväksi tekeminen toimii vasta-argumentaationa ja 

perustelee oman aseman oikeutusta työelämän edunvalvojana.  

 

Palkansaajakeskusjärjestöt vetoavat viestinnässään useisiin kansainvälisiin ja kansallisiin 

sopimuksiin ja lainsäädäntöön, jotka perustelevat heidän edustamaansa näkemystä 

oikeaksi. Kansainvälinen työjärjestö ILO (International Labour Organization) toimii 

oikeudenmukaisten työolojen kehittämiseksi. Se laatii kansainvälisiä työelämää koskevia 

yleissopimuksia, sekä valvoo ja tukee jäsenmaitaan niiden noudattamisessa. ILO:n 

strategisia tavoitteita ovat työllisyys, sosiaalinen suojelu, työmarkkinavuoropuhelu ja 

kolmikantaperiaate sekä työelämän perusperiaatteiden ja -oikeuksien kunnioittaminen. 

ILO:n periaatteet muodostavat kaikkia maita ja toimialoja koskevan yleismaailmallisen 

vähimmäistason työlle, jonka ratifiointi velvoittaa maat myös säännölliseen raportointiin. 

ILO:n valvontajärjestelmä seuraa ratifioitujen sopimusten soveltamista. Johtopäätökset ja 

suositukset kohdistetaan valtioille, joiden vastuulla kansallinen soveltaminen on. (Tapiola 

2003, 59, 62.) Euroopan unionin perusoikeuskirja takaa ammatillisen vapauden ja 

liikkumavapauden EU:n alueella. Lisäksi Euroopan sosiaalinen peruskirja sekä Euroopan 

ihmisoikeussopimukset vahvistavat työntekijöiden oikeuksia järjestäytyä, neuvotella ja 

sopia asioista. Myös oikeus työtaisteluun on määritelty sekä ILO:n että EU:n sopimuksissa. 

(Tapiola 2003, 59, 62.) Suomen perustuslain 2. luvussa määriteltyjä oikeuksia valvoo 

Suomessa oikeusasiamies. Perusoikeudet turvaavat yksilön vapautta julkisen vallan 

puuttumiselta. Perusoikeudet ovat ns. vapausoikeuksia, joiden mukaan yksilöllä on oikeus 
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elämään, henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen, liikkumisvapauteen, 

yksityiselämän suojaan, sananvapauteen, kokoontumis- ja yhdistymisvapauteen sekä 

omaisuuden suojaan. Yhdistymisvapaus ja ammatillinen yhdistymisvapaus sekä etujen 

valvominen järjestäytyneenä toimintana on legitimoitu Suomen perustuslain 13 §:ssä. 

 

 

 ”Juha Sipilän hallituksen suunnittelema pakottava lainsäädäntö loukkaa 

 toteutuessaan EU-oikeutta, arvioi tohtori Jari Hellsten SAK:n ja ammattiliittojen 

 edunvalvontaprojektista. Jari Hellstenin mukaan hallituksen päätös puuttua 

 työmarkkinoiden sopimusvapauteen on eurooppalaisittain hyvin poikkeuksellista.  - 

 Kansainvälisen työjärjestön ILOn sopimukset edellyttävät oikeutta vapaisiin, 

 ilman lain asettamaa kattoa toteutettaviin työehtosopimusneuvotteluihin, Hellsten 

 tähdentää kirjoituksessaan. Kirjoituksessa käsitellään pakkolakien suhdetta EU:n 

 perusoikeuskirjaan ja EU-oikeuteen. Hellsten arvioi, että esimerkiksi loppiaisen 

 ja helatorstain määrääminen palkattomiksi vapaapäiviksi kuuluu EU:n 

 työaikadirektiivin kautta EU-oikeuden piiriin.” (SAK 13 16.9.2015) 

 

 

ILO:n kautta työelämä nauttii vahvaa legitimiteettiä vapaiden 

työehtosopimusneuvotteluiden puitteissa. Vahvaa legitimiteettiä nauttivan 

yhdistymisvapauden ja sopimusoikeuden kyseenalaistaminen on 

palkansaajakeskusjärjestöjen mukaan poikkeuksellista. EU-tason sopimukset antavat 

raamit jäsenvaltioiden lainsäädännölle ja sopimustoiminnalle.  Kansallisella 

lainsäädännöllä ei voida ohittaa lakihierarkian tasoja ja tätä palkansaajakeskusjärjestöt 

korostivat omassa viestinnässään. Arkipyhien vaatiminen vapaaksi kansallisella 

lainsäädännöllä ei näin ollen ole mahdollista. Hallituksen esitykseen liittyvien aukkojen ja 

epäkohtien esille nostaminen on tärkeä osa resurssien luomisprosessia. Löydettyjen 

epäkohtien esiin nostamisella tuodaan esille, että myös auktoriteettiasemassa voidaan tehdä 

virheitä. Kaikki olemassa oleva tieto ei sijaitse maan hallituksessa, ja kaikki sieltä esitetty 

politiikka ei omaa sosiaalisesti kestäviä perusteita. 

 

Pohjolan ammattiyhdistysliike, PAY, ilmoittaa Suomen hallituksen toimien olevan 

merkittävä uhka kansainvälistä suojelua nauttivalle sopimusoikeudelle. Pohjoismaista 

osoitettu solidaarinen tuki on merkittävä moraalinen resurssi. Suomalainen 

ammattiyhdistysliike ei ole asiassaan yksin. Sopimusoikeuteen puuttumisella olisi 
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seurannaisvaikutuksia myös muihin Pohjoismaihin.  Pohjoismaiset 

hyvinvointiyhteiskuntajärjestelmät rakentuivat yhtä aikaa ammattiyhdistysliikkeen 

rakentumisen kanssa. Näin ollen ammattiyhdistysliike saavutti hyvin vahvan aseman 

yhteiskunnan etujen valvojana kaikissa Pohjoismaissa. PAY katsookin, että yhdessä 

pohjoismaassa onnistunut työntekijöiden heikennys johtaa samaan käytäntöön myös 

muissa maissa. PAY tuo sanomansa painoarvoa esille mm. omaa edustavuuttaan ja 

jäsenmääräänsä korostamalla. Suuri jäsenmäärä antaa liikkeelle sen toimintavoiman ja tätä 

myös PAY tuo esille. 

 

”Pohjolan ay-liike tuomitsee Suomen hallituksen esittämät kaavailut heikentää 

työntekijöiden työehtoja ja toimeentuloa puuttumalla karkeasti sopimusvapauteen. 

– Suomen hallituksen julkistamat toimet kilpailukyvyn parantamiseksi romuttavat 

pohjoismaisen mallin mukaisen sopimisen ja vaarantavat koko vapaan 

sopimusoikeuden, pohjoismaiset ay-puheenjohtajat toteavat.” (STTK 5 & SAK 4, 

11.9.2015, AKAVA 4, 14.9.2015) 

 “Pohjoismaisten palkansaajajohtajien mukaan tilanne Suomessa on 

 poikkeuksellinen. Pohjolan ammatillinen yhteisjärjestö PAY edustaa noin 9:ää 

 miljoonaa palkansaajaa. PAY onkin ilmoittanut, ettei se hyväksy Suomen 

 hallituksen toimia.” (SAK 15, AKAVA 10 & STTK 11, 17.9.2015) 

 

Hallituksen toimenpiteiden nähtiin olevan myös länsimaisen kulttuurin vastaisia. ”SAK:n 

puheenjohtaja Lauri Lyly huomauttaa, että hallituksen tänään julkistamat toimet 

kilpailukyvyn parantamiseksi romuttavat länsimaista vapaata sopimusoikeutta.” (SAK 1, 

8.9.2015). Juusolan (2013) mukaan länsimaa -käsitteellä yleensä kuvataan kulttuuria, 

poliittisia ja maantieteellisiä ulottuvuuksia. Länsimaisen kulttuurin nähdään olevan 

eurooppalaista kulttuuria tai eurooppalaisten siirtolaisten jatkamaa kulttuuria. Ideologisesti 

länsimaiden katsotaan edustavan modernisaatiota, demokratiaa, sivistystä ja rauhaa. 

Mielestäni romuttaminen, josta Lyly puhuu, tarkoittaa jonkin eheän asian tuhoamista 

käyttökelvottomaksi. SAK:n kuvaus kertoo mielestäni siitä, millaiseksi SAK mieltää 

hallituksen toimenpide-ehdotukset. Toimenpiteillä pyritään hajottamaan nykyinen 

länsimainen, sivistynyt ja rauhanomainen yhteiskuntajärjestys ja ammattiyhdistysliikkeen 

harjoittama sopimustoiminta. 
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Palkansaajakeskusjärjestöt julkaisivat kansainvälisen ammattiyhdistysliikkeen tuen 

osoitukseen liittyen kaksi yhteistä tiedotetta  

- 14.9.2015 Pohjaismaiset ay-järjestöt: Suomen hallituksen toimet puuttuvat 

karkeasti sopimusvapauteen 

- 17.9.2015 Mieltään osoittaville sataa tukea maailmalta  

Perussisällöltään uutiset julkaistiin samanlaisina kaikkien keskusjärjestöjen kotisivuilla. 

14.9.2015 julkaisu suomenkielinen tiedote oli kaikilla saman muotoinen. Akava oli 

täydentänyt omaa julkaisuaan Magnus Gisslerin alkuperäisellä englanninkielisellä puheella 

ja liittänyt julkaisuunsa lisäksi PAY:n 10.9.2015 annetun puheenjohtajiston kannanoton 

suomeksi ja ruotsiksi. 17.9.2015 julkaistu tiedote oli myös pääpiirteissään kaikilla 

keskusjärjestöillä samansisältöinen. SAK oli lisännyt omaan tiedotteeseensa maininnan, 

että palkansaajakeskusjärjestöihin tulleen tuen ilmaisun lisäksi solidaarisen tuen ilmaisuja 

oli tullut myös Suomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskukseen SASK:iin. 

Ammattiyhdistysliikkeen kansainvälinen ulottuvuus ei ole yksittäisen palkansaajan 

arkitietoa, vaan taustatietoa, jonka olemassaolo ja suhde kotimaan asioihin pitää sanoittaa 

näkyväksi. Palkansaajakeskusjärjestöt kertovat samansisältöisillä asiantuntijakielisillä 

viesteillä globaalilta tasolta tulevan tuen mittaluokasta. Tiedotteista piirtyvän 

todellisuuskuvan mukaan suomalainen ammattiyhdistysliike ei ole asiansa kanssa yksin, 

vaan nauttii monen tasoista eurooppalaista ja kansainvälisen tason solidaarista tukea. 

Resurssien näkökulmasta ammattiyhdistysliikkeen saama kansainvälinen tuki pitää 

sisällään niin moraalisia, kulttuurisia, yhteiskunnallisorganisatorisia kuin materiaalisiakin 

resursseja. Kansainvälinen tuki antaa suomalaiselle ammattiyhdistysliikkeelle vahvan 

legitimiteetin työntekijöiden edunvalvojana. Vahvaa kansainvälistä tukea nauttivan 

sosiaalisen liikkeen asiaa on helpompi lähteä yksilönä puolustamaan. 

Liikkeen mittaluokkaa korostaakseen palkansaajakeskusjärjestöt käyttävät avukseen mm. 

kvantifiointia, jolla numeroiden avulla korostetaan esimerkiksi järjestäytyneiden 

työntekijöiden lukumääriä, jotka mittaluokassaan liikkuvat miljoonissa. Lukumääriä 

korostamalla luodaan vaikutelmaa suuresta sosiaalisesta liikkeestä, joka nauttii vahvaa 

kansainvälistä luottamusta. Lukumäärien korostamisen lisäksi julkaisussa avattiin liittojen 

nimilyhenteiden takana vaikuttavia ammattiryhmiä. Ammattiryhmien esille nostaminen 

sitoo globaalin tason ammattiyhdistysasian yhteiseksi asiaksi. Suomalaiset palkansaajat 

eivät ole yksin, vaan kollegat globaalisti ovat heidän tukenaan. 
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 ”Perjantaina mieltään ilmaiseville suomalaisille tarjotaan kannustusta eri puolilta 

 maailmaa. – – Muun muassa 50 miljoonaa teollisuusalojen palkansaajaa ympäri 

 maailmaa edustava IndustriAll Global Union on ilmaissut tukensa suomalaisille 

 palkansaajille.  Tukeaan ovat osoittaneet myös 12 miljoonaa elintarvike-, majoitus- 

 ja ravitsemisalan työntekijää edustava IUF ja lähes 7:ää miljoonaa työntekijää 

 edustava teollisuusalojen Euroopan kattojärjestö IndustriAll European Trade 

 Union. Myös 43 miljoonaa palkansaajaa edustava Euroopan Ammatillinen 

 yhteisjärjestö EAY on ilmoittanut tuestaan suomalaisille palkansaajille. 

 Pohjoismaisten palkansaajajohtajien mukaan tilanne Suomessa on 

 poikkeuksellinen. Pohjolan ammatillinen yhteisjärjestö PAY edustaa noin 9:ää 

 miljoonaa palkansaajaa.” (SAK 15, AKAVA 10 & STTK 11, 17.9.2015) 

 

Vuosien työn tuloksena ammattiyhdistysliikkeelle on kehittynyt vakiintuneet 

toimintamallit ja -tavat, joilla on saatu hyviä tuloksia aikaan niin kehittyneissä kuin 

kehittyvissäkin maissa.  Liikkeen toiminta on vakiintunutta ja ennakoitavissa olevaa. 

Pohjoismaat edustavat kehittyville maille malliesimerkkiä siitä, mitä järjestäytyneellä 

toiminnalla voidaan yhteiskunnassa saavuttaa. Tästä syystä globaalilta tasolta tuleva tuki 

on vahvaa tukea. Parempaan elämään uskovat kehittyvien maiden työntekijät ja heitä 

edustava paikallinen ammattiyhdistysliike eivät voi hyväksyä vahvaan asemaan päässeiden 

kollegoiden aseman heikennyspyrkimyksiä, koska heille pohjoismainen malli edustaa 

toivoa paremmasta. Globaalin tason tuki kertoo mielestäni myös liikkeen materiaalisista 

resursseista. Koska liike on globaali, sillä on paljon taloudellista ja aineellista pääomaa 

sekä henkilöstöresursseja ja asiantuntijuutta asiansa ajamiseen. Kun toimintaa oikeutetaan 

ja julkista tukea saadaan ulkopuolelta, se lisää pulaan joutuneiden varmuutta toimia 

oikeuksiensa puolustamiseksi. Voidaankin nähdä, että globaalisti tunnistetun ja vahvaa 

solidaarista ja sympatiaan perustuvaa tukea nauttivan ammattiyhdistysliikkeen aseman 

kyseenalaistaminen saa liikkeelle niin kansalliset kuin kansainvälisetkin moraaliset 

resurssit. Resurssien pidäkkeeksi puolestaan voidaan nähdä, että tietämys Euroopan tai 

globaalin tason työelämästä ja ammattiyhdistystoiminnasta saattaa olla ohutta ja 

ammattiyhdistysliikkeen roolia työolojen parantamispyrkimysten taustalla ei tunnisteta.  

Ammattiyhdistysoikeudet on kirjattu kansainvälisiin ihmisoikeusasiakirjoihin. 

Ihmisoikeuksilla on EU:n ulkosuhteissa kasvava merkitys, kuten myös kilpailuoikeudella. 

Euroopan laajentuessa ja sisämarkkinoiden avautuessa kilpailuoikeus on nousemassa hyvin 

vahvaksi kysymykseksi. EU:n kilpailusääntöjä on laadittu USA:n lainsäädännön pohjalta, 
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jossa työehtosopimustoiminnan mukaisen sääntelyn nähdään olevan vastakkainen 

kilpailulainsäädännön kanssa. (Sulkunen 2003, 47–48.) Myös Suomessa suljetusta 

taloudesta ollaan siirrytty vahvasti kansainvälisille avoimille markkinoille, joka on johtanut 

monenlaisiin haasteisiin. Pohjoismaat ovat keskenään saman arvoisessa tilanteessa 

markkinatalouden luomiin globaalisuushaasteisiin nähden. Kun pääoma, työntekijät ja työ 

liikkuvat vapaasti, pohjoismainen työ työehtosopimusten mukaisine palkkoineen ei pysty 

kilpailemaan työstä matalapalkkaisten maiden kanssa. EU:n kilpailulainsäädäntö kuitenkin 

pakottaa jäsenmaita avaamaan kansalliset markkinat avoimelle kilpailulle.  

Sulkusen (2003, 57) mukaan oikeudellinen epävarmuuden ongelma on eurooppalaiselle 

ammattiyhdistysliikkeelle todellinen. Pohjoismaissa ammattiyhdistysliike on toiminnallaan 

saavuttanut oikeuksia, joita muualla Euroopassa ei ole. Muun muassa lakko-oikeus ja 

oikeus tukilakkoihin on Pohjoismaissa paremmin suojattu kuin useimmissa muissa 

Euroopan maissa. EU:n oikeusjärjestys on ylikansallisena vahvempi kuin kansainvälisen 

oikeuden järjestelmä. Euroopan ihmisoikeussopimus on oikeudellisesti vahvasti 

velvoittava, mutta sopimus itsessään suojelee ammattiyhdistysoikeuksia puutteellisesti ja 

välillisesti. On myös huomattava, että kansalaisjärjestöjen rooli ja vaikutusmahdollisuudet 

vaihtelevat kansallisvaltioittain paljon. Demokratioissa kansalaisjärjestöjen toiminta on 

pääsääntöisesti hyväksyttävää.  

Suomalainen ammattiyhdistysliike on pitkään tehnyt työtä parantaakseen globaaleja 

ammattiyhdistysoikeuksia Suomen Ammattiliittojen solidaarisuuskeskuksen SASK:n 

kautta. SASK:n tavoite on poistaa kehittyvien maiden rakenteellista köyhyyttä 

järjestäytymistä ja ammattiyhdistystoimintaa tukemalla. Vahvan tehtävä on tukea 

heikompaa, on järjestön perusajatus. Eräässä blogikirjoituksessa todettiin ironisesti, että 

hallituksen esitys on kääntänyt ammattiyhdistysliikkeen solidaarisen tuen ajatuksen 

päälaelleen. Jatkossa Suomi voi hakea omiin ammattiyhdistysasioihinsa konsultaatiota 

Afrikasta. 

 

”SAK on pitkään tehnyt kansainvälistä solidaarisuustyötä ympäri maailma 

muun muassa ay-oikeuksien juurruttamiseksi kehittyviin maihin. Nyt kun 

Suomessa on valittu tällainen politiikkaa kuin on, voimme ehkä jatkossa 

odotella vaikkapa jostain Afrikan maasta konsultaatiota siitä, miten 

Suomessa ay-oikeuksien tilaa voitaisiin kohentaa.” (SAK blogi 2, 11.9.2015) 
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Palkansaajat näkivät, että maan hallitus on kustannuskilpailukykyehdotuksellaan 

ajautumassa lainvastaisten poliittisten toimien tielle. Palkansaajakeskusjärjestöt vaativat 

hallituksen esityksen käsittelyä maan perustuslakivaliokunnassa, jonka tehtävä on antaa 

lausuntoja lakiehdotusten perustuslainmukaisuudesta ja suhteesta kansainvälisiin 

ihmisoikeussopimuksiin. Mikäli lainvastainen laki jostain syystä hyväksyttäisiin 

kansallisessa lainsäädännössä, maan hallitus saisi vastata tekemisistään eurooppalaisille ja 

kansainvälisille järjestöille ja tuomioistuimille. Merkittävien työelämän kysymysten ja 

lakia valvovien tahojen esille nosto ja niiden taustatuen olemassaolo on merkittävä 

oikeudellinen ja moraalinen resurssi suomalaiselle ammattiyhdistysliikkeelle. Teksteissä 

korostettiin poliittisten päättäjien moraalista ja rikosoikeudellista vastuuta politiikassa. 

Politiikkaa pitää toteuttaa vallitsevien ohjeiden, lakien ja asetusten puitteissa. 

 ”Suomen suurin palkansaajajärjestö pitää toimia perustuslain vastaisena ja vaatii 

 niiden arvioimista eduskunnan perustuslakivaliokunnassa.” (SAK 1, 8.9.2015) 

 “Vaarana on, että hallitus on lähdössä tielle, jossa se uhkaa rikkoa Suomen 

 perustuslakia ja Suomea sitovia kansainvälisiä sopimuksia.” (AKAVA 1, 8.9.2015) 

 ”Mitä jos valiokunta toteaa, että hallituksen esitys on hyväksyttävissä ja eduskunta 

 säätää pakkolain? – – Hallitus saisi vastata tekemisistään kansainvälisille 

 järjestöille ja tuomioistuimille, jotka valvovat kansainvälisten sopimusten 

 noudattamista. Hallitus voisi joutua puolustamaan lakejaan myös EU-

 tuomioistuimessa.” (SAK 12, 15.9.2015) 

Suomalaisten perusturvallisuus syntyy lainsäädännön ja sopimusten kautta. Sääntöjen 

vastainen toiminta on omiaan aiheuttamaan ärtymystä ja häpeää. Ärtymys lisää halua 

vastustaa sääntöjen rikkojaa. Palkansaajakeskusjärjestöt tuovat esille, että pitkäjänteiset ja 

tulokselliset ratkaisut on saavutettu neuvottelutoiminnan kautta. Viisaus syntyy 

yhteistyöstä eikä yksinpuhelusta. 

 

 ”Suomi on vuosikymmenten ajan pystynyt pitkäjänteisesti kehittämään 

 työelämää sekä työ- ja virkasuhteen ehtoja kollektiivisten sopimusten ja 

 kolmikannan keinoin.” (STTK 7, 14.9.2015) 

 

 ”Nyt kaikkien alojen asiantuntemus asuu maan hallituksessa, joka yksin 

 määrittelee työehdoille paitsi ala- myös ylärajan.” (STTK blogi 4, 16.9.2015) 
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Työehtosopimustoimintaa on rakennettu Suomessa pitkäjänteisesti. Alun perin työntekijän 

oikeuksien lisääntyminen perustui eliitin hyväntahtoiseen solidaarisuuteen. 

Työehtosopimusten solmimiseen päädyttiin, kun tunnistettiin, että työnantajat ja työntekijät 

tuntevat itse parhaiten oman alansa ja työpaikkojen tilanteen ja sitä kautta myös sopimisen 

mahdollisuudet. Alla olevan blogikirjoituksen sitaatti on näpäytys maan hallitukselle, joka 

ei tiedä työpaikkojen todellisuutta. Näpäytys myös siinä suhteessa, että neuvotteluun 

perustuva työelämän kehittäminen oli jo sata vuotta sitten todettu toimivaksi tavaksi 

kehittää työelämää. Hallituksen toimet ovat tämän näkemyksen valossa työnjohto-oppeihin 

palaamista, jossa työntekijällä on pelkkiä velvollisuuksia työnantajaansa kohtaan. 

 

 ”Suomessa on ollut työehtosopimustoimintaa jo 1800-luvun loppupuolella. 

 Ensimmäiset sopimukset olivat ammattimiesten palkkatariffeja ja ensimmäisen 

 työsopimuslain taustalla oli hyväntahtoisten paremman väen rouvashenkilöiden 

 huoli työväestön sosiaalisista oloista. Kun työehtosopimuslakia aikoinaan 

 säädettiin, arvioitiin, että alan työnantaja- ja työntekijäjärjestöt tuntevat oman 

 alansa tilanteen parhaiten. He osaavat sopia siitä, mikä on tarpeen ja mahdollista.” 

 (STTK blogi 4, 16.9.2015)  

 

Suomalainen työmarkkinajärjestelmä on perustunut vuosikymmenten ajan sopimiselle ja 

neuvottelulle. Kolmikannassa asioista on sovittu yhdessä työnantajajärjestöjen, 

ammattiyhdistysliikkeen sekä maan hallituksen kanssa. Suomalaiset kolmikantaiset 

ratkaisut ovat olleet ns. tulopoliittisia kokonaisratkaisuja, joissa on samanaikaisesti sovittu 

talouteen ja tulonjakoon liittyvistä asioista, sosiaalipoliittisista toimista sekä työmarkkina- 

ja palkkaratkaisuista. Tulopoliittinen sopimus on varmistanut työmarkkinahäiriöistä vapaan 

yhteiskuntarauhan sekä luonut ennustettavuutta työmarkkinoille ja yhteiskuntaan.  

(Kauppinen 2005, 21.) 

Liittokierroksilla neuvotellaan ammattialakohtaisten työehtosopimusten sisällöistä 

kaksikantaisesti ammattiliittojen ja työnantajaliittojen välillä. Neuvottelutoiminta perustuu 

pakottamisen sijaan konsensushakuiseen kompromissin etsintään. Tavoitteena on saavuttaa 

kumpaakin osapuolta tyydyttävä ratkaisu ja sitä kautta rauha työmarkkinoille ja 

yhteiskuntaan. Neuvotellut työehtosopimukset ovat luonteeltaan joko normaali- tai 

yleissitovia. Normaalisitova työehtosopimus sitoo työehtosopimuksen solmineita 



64 
 

osapuolia. Yleissitovan työehtosopimuksen työehdot koskevat kaikkia alalla työskenteleviä 

työntekijöitä, riippumatta siitä onko työnantaja tai työntekijä järjestäytynyt. 

Työehtosopimuksissa sovitaan työlainsäädäntöä paremmista työehdoista, kuten palkoista, 

loman määräytymisestä ja huomioidaan ammattialakohtaiset työn erityispiirteet. Jos 

ammattialalla ei ole työehtosopimusta, työehdot perustuvat työlainsäädäntöön ja 

henkilökohtaiseen työsopimukseen. Työntekijä voi aina omassa työsopimuksessaan sopia 

paremmista työehdoista kuin työlainsäädäntö tai työehtosopimus määrittelevät. Laki- tai 

työehtosopimustasoa heikommista työehdoista ei voi henkilökohtaisestikaan sopia. 

(Kauppinen 2005, 21.) 

Palkansaajakeskusjärjestöt viestivät hyvin vahvasti, että pakkolakeihin perustuva esitys 

loukkaa suomalaista sopimuskulttuuria, joka on toiminut Suomen menestystekijänä jo 

vuosikymmenten ajan. Sopimukset turvaavat saman palkkatason ja työehdot kaikille 

työpaikan saman ammattiryhmän työntekijöille. Kun kaikki saavat saman, he ovat 

yhdenvertaisessa ja tasa-arvoisessa asemassa toisiinsa nähden. Hallitus on pakkolakeja 

esittämällä tuhoamassa tämän vuosikausia yhteiskuntaan vakautta tuoneen 

”hyvinvointiyhteiskunnan selkärangan”, sopimuskulttuuriin perustuneen Suomen mallin. 

Sopimusoikeuteen puuttumista kuvataan hyökkäämistä ja rikkomista kuvaavilla termeillä. 

Kirjoituksista syntyy mielikuva, että maan hallitus on väkivalloin rikkomassa 

kansainvälistä tunnustusta nauttivan esimerkillisen yhteiskuntajärjestelmän. 

 

 ”Palolan mielestä hallituksen toimet ovat raju hyökkäys Suomen mallia ja 

 työmarkkinoiden vakaata sopimuskulttuuria vastaan.” (STTK 1, 8.9.2015) 

 ”Heikentämällä työntekijöiden oikeuden sopia työehdoistaan yhdessä työnantajan 

 kanssa maan hallitus on kuitenkin vaarassa romuttaa koko suomalaisen 

 hyvinvointiyhteiskunnan selkärangan, joka on sopimisessa.” (AKAVA 1, 8.9.2015) 

 ”Hallituksen julkistama pakottavan lainsäädännön paketti on murtamassa 

 suomalaisen sopimusjärjestelmän.” (AKAVA 2, 10.9.2015) 

 ”Sipilän hallituksen on vakavasti nyt harkittava, haluaako se romuttaa Suomen 

 keskeisen kansainvälisen kilpailuvaltin, sopimisen mallin.” (SAK 6, 11.9.2015) 

 

Palkansaajakeskusjärjestöt tuovat viesteissään esille, että yhdessä palkansaajien ja 

työnantajien neuvottelemilla työehtosopimuksilla turvataan vähimmäisehdot sopimusten 
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piiriin kuuluville ammattialoille. Työehtosopimus on ikään kuin perälauta, jota 

heikommilla ehdoilla työtä ei saa teettää. Sopimusneuvotteluun osallistuvat osapuolet 

saavat neuvottelujen kautta jotakin ja kumpikin joutuu luopumaan jostakin. 

Työehtosopimukset eivät siis ole sanelupolitiikan, vaan kompromissihakuisen neuvottelun 

tuloksia. 

 

  

 ”– Työ- ja virkaehtosopimusten tarkoituksena on turvata vähimmäisehdot 

 sovellettavalla alalla. On syytä muistaa, että työnantajat ja palkansaajat sopivat 

 näistä ehdoista yhdessä. Paremmista ehdoista sopimisen kääntöpuolena on 

 useimmiten joistakin eduista luopuminen, esimerkiksi maltillisemmat 

 palkankorotukset. Ratkaisut ovat kompromisseja, joissa jokainen sopimuksen 

 osapuoli voittaa ja häviää. Sopimuksilla pystytään myös huomioimaan alakohtaiset 

 tarpeet, Murto painottaa (STTK 2, 9.9.2015) 

 

”Valtakunnallisilla työ- ja virkaehtosopimuksilla voi sopia monesta asiasta toisin 

molempiin suuntiin, yhdessä sopien niin paremmin kuin heikommin.” (AKAVA 6, 

14.9.2015) 

 

Palkansaajakeskusjärjestöt viestivät neuvotteluoikeuden rajoittamisen olevan 

enimmäistason säätämistä sopimustoiminnalle. Enimmäistason säätämisen jälkeen laki 

määrittää kaikille samat työelämän ehdot. Työehdoista neuvottelu on palkansaajien 

mukaan työntekijöiden ja työnantajien välinen asia, johon hallituksen väliintuloa ei tarvita. 

Palkansaajapuolen pääsopijakeskusjärjestöt ovat sopimustoiminnan asiantuntijoita, joilla 

on vuosikymmenten kokemus neuvottelutoiminnasta. Jokaisen sopimuskierroksen 

neuvottelutulos on rakentunut vallitsevien yhteiskunnallisten olosuhteiden määritellessä 

neuvottelujen suunnan. Neuvottelujen kautta saavutetut työelämän parannukset ovat 

automaattisesti jääneet voimaan ja niitä ei ole tarvinnut neuvotella tulevilla 

neuvottelukierroksilla uusiksi. Peruskysymyksistä (mm. 8 h:n työpäivä, viisipäiväinen 

työviikko, lomaoikeus, perhevapaaoikeus ym.) ei ole siis joka sopimuskierroksella 

tarvinnut neuvotella uusiksi. Jokaiselle neuvottelukierrokselle on työelämän- ja talouden 

heilahtelujen seurauksena syntynyt omat tarpeensa. 
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 ”Fjäder huomauttaa, että työn hinnasta sopiminen on työntekijöiden ja työnantajien 

 välinen asia, ei hallituksen.” (AKAVA 1, 8.9.2015) 

 ”Kollektiivisen sopimusvapauden rajoittaminen pakottavalla lainsäädännöllä uhkaa 

 koko suomalaista sopimusjärjestelmää – – Maan hallitus on 8.9.2015 esittänyt 

 toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on rajata kollektiivisopimuksilla toisin 

 sopimismahdollisuutta ja säätää lainsäädäntöön enimmäistaso joidenkin asioiden 

 osalta. Tämä tarkoittaa sitä, että työ- ja virkaehtosopimusosapuolet eivät voisi enää 

 alakohtaisen sopimuskauden päättymisen jälkeen sopia kyseisistä asioista 

 paremmin.” (STTK 2, 9.9.2015) 

 ”SAK:n hallitus painottaa, että Sipilän hallitus puuttuu pakkolainsäädännöllä 

 yleissitovuuttakin olennaisempaan työelämän perusoikeuteen: työntekijä- ja 

 työnantajapuolen oikeuteen vapaasti sopia työehdoista.” (SAK 6, 11.9.2015) 

 ”– Pakkolaki tarkoittaa tässä sitä, ettei työ- ja virkaehtosopimuksissa voi olla 

 työntekijälle parempia määräyksiä kuin, mitä eduskunnan säätämä laki määrää. Jos 

 eduskunta säätäisi esimerkiksi lain, jonka mukaan sairauslomaan liittyisi aina 

 palkaton karenssipäivä ja palkanalennus muilta sairauslomapäiviltä, työnantaja- ja 

 työntekijäliitto eivät voisi sopia näistä ehdoista toisin. Kaikilla olisi siis 

 työehtosopimuksen mukaan karenssipäivä ja alennettu palkka.” (SAK 12, 

 15.9.2015) 

 

Kollektiivisten sopimusten lisäksi hallituksen pakkolakeihin perustuva esitys uhkasi 

palkansaajakeskusjärjestöjen mukaan myös paikallisen sopimisen tulevaisuutta, vaikka 

juuri sitä maan hallitus halusi hallitusohjelmassaan merkittävästi lisätä. Paikallisen 

sopimisen kehittäminen on myös palkansaajapuolen tavoite, mutta sopimisen pitää 

perustua neuvotteluun, ei työnantajavetoiseen sanelupolitiikkaan. Sopimisen pitää 

hyödyttää kumpaakin osapuolta, ei pelkästään työnantajaa. Työpaikkatasolla paikallisia 

sopimuksia neuvottelevat liittojen luottamusmiehet yhdessä työnantajan edustajien kanssa. 

Luottamusmies työskentelee itse työpaikalla, joten hänelle työpaikan arjen todellisuus on 

tuttu. Nämä neuvotteluyhteydet ovat kummallekin osapuolelle tärkeitä, koska niissä 

sovitaan työpaikkakohtaisista parannuksista, lisätyökorvauksista ja joustoista suhteessa 

työehtosopimukseen. Lähtökohtaisesti voidaan ajatella, että työntekijä toivoo työpaikkansa 

parasta, koska työntekijän oma elanto on työpaikan olemassa olosta riippuvainen. Maan 

hallituksen taholta tulevat keskitetyt määräykset ja pakottavaan lainsäädäntöön perustuvat 

linjaukset ovat omiaan herättämään yksilötasolla huolta työn joustavuuden ja työilmapiirin 
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heikentymisestä ja sitä kautta motivaation vähentymisestä. Työpaikan arjen todellisuuden 

ulkopuolelta tuleva saneluvalta on omiaan herättämään ärtymystä ja lisäämään resurssien 

mobilisoitumista nykytilan puolustamiseksi.  

 ” – Hallitusohjelmaan on kirjattu, että paikallista sopimista on kehitettävä, mutta 

 aito paikallinen sopiminen ei kehity pakottamalla ja viemällä palkansaajilta 

 mahdollisuus sopia.” (STTK 1, 8.9.2015) 

 ”Akava on itse esittänyt julkisuudessa paikallisen sopimisen lisäämistä ja asiaa 

 edistää parhaillaan maan hallituksen asettama selvitysmies Harri Hietala. – 

 Hallituksessamme nousi kuitenkin esiin pelko siitä, tuleeko paikallisesta 

 sopimisestakin nyt vain yksi prosessi, jolla sopimisen sijaan lisätään sanelua, Fjäder 

 toteaa.” (AKAVA 1b, 9.9.2015) 

 ”Selvää on myös, että pakkokeinot estävät nykyisen paikallisen sopimisen 

 jatkamisen, sen laajentamisesta puhumattakaan.” (SAK 6, 11.9.2015) 

 

Pakkolaeilla on toteutuessaan merkittäviä vaikutuksia järjestölliseen sopimustoimintaan, 

mutta yksilötason sopimuksiin niillä ei pystytä vaikuttamaan. Yksilötason sopimukset ovat 

vahvoja sopimuksia. Yksilötason sopimuksen ehtoja voi heikentää vain 

irtisanomisperusteen kautta. Palkansaajajärjestöt toivat esille todellisuutta, että monikaan 

työntekijä ei ole kuitenkaan sellaisessa asemassa, että hän pystyy määrittelemään omassa 

työsopimuksessaan työ- tai virkaehtosopimuksia paremmista työehdoista. Tästä syystä 

kollektiiviset sopimukset tuovat yksilölle paremman turvan kuin vain paikallisen tason 

yksilötason sopimuksiin perustuva sopimustoiminta. Uhka sopimustason mukaisen 

elintason menetyksestä on omiaan lisäämään resurssien mobilisaatiota. Kyseessä on niin 

yksilön kuin hänen työkavereidensa tulevaisuus. 

 

 ”Hallituksen toimet rajoittaisivat kollektiivista sopimusvapautta, mutta olisivat 

 ristiriidassa myös yksilötason sopimusvapauden kanssa. – – Työsuhteen ehdoista 

 sovitaan usein yksilötason työsopimuksissa tarkemmin kuin vain viittaamalla alan 

 työ- tai virkaehtosopimukseen. Vaikka lainsäädännössä säädetään enimmäistaso 

 tietyille asioille, voivat sitä paremmat työehdot säilyä monilla palkansaajilla, jos 

 työsopimuksessa on sovittu paremmin. Näitä yksilötasolla sovittuja ehtoja 

 työnantaja voi heikentää vain irtisanomisperusteella.” (STTK 2, 9.9.2015) 
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 ”– Suurin osa työntekijöistä on sellaisessa asemassa, ettei heillä ole mitään 

 mahdollisuuksia sopia paremmista työehdoista itse työpaikoillaan. Eli käytännössä 

 tällä lupauksella ei ole merkitystä. Työehtosopimus on työntekijän turva, ei 

 paikallinen sopiminen.” (SAK 12, 15.9.2015) 

 

Vuorotyöstä maksettavat haittakorvaukset, eli vuorotyölisät, ovat merkittävä 

houkutustekijä hakeutua vuorotyöhön normaalin työajan sijaan. Vuorotyötä tehdään 

työympäristöissä, joilla ylläpidetään yhteiskunnan ympärivuorokautisia palveluja. Aloja 

ovat mm. palontorjunta, järjestyksenvalvonta, pelastusammatit ja terveydenhuolto. 

Blogeissa nostetaan esille, että vuorotyöstä maksettujen haittakorvausten pienentäminen on 

merkittävä asia vuorotyöntekijöille ja kyseisiä aloja harkitseville. Jos normaalin työajan 

ulkopuolella tehdystä työstä ei makseta haittakorvausta, kuka sitä haluaa tehdä? Ylityön 

teettäminen puolestaan perustuu aina kahden väliselle sopimukselle. Ilman työntekijän 

suostumusta ylityötä ei voida teettää.  Tässä ajassa vapaa-aika näyttelee yhä suurempaa 

roolia yksilöiden arjessa. Työ ja siitä maksettava palkka ja palkanlisät mahdollistavat ja 

määrittelevät yksilön vapaa-ajan tason ja laadun. Jos vuorotyöstä maksetaan jatkossa sama 

palkka kuin päivätyöstä, työntekijöitä näihin yhteiskunnallisesti merkittäviin työtehtäviin 

ei enää löydy. Kotisivuilla julkaistut blogikirjoitukset täydentävät omalta osaltaan 

sosiaalista todellisuuskuvaa palkansaajan aseman heikentymisestä.  

 

 ”Palkkauksen heikentäminen tuskin houkuttelee uusia nuoria kouluttautumaan 

 aloille, jotka tyypillisesti ovat sekä fyysisesti että henkisesti kuormittavia. Ylityön 

 teettäminen edellyttää työntekijän suostumusta. Voidaan perustellusti kysyä, 

 innostaako puolet pienempi korvaus jatkossa tekemään ylimääräistä työtä 

 säännöllisen työajan päätyttyä. Työntekijät arvostavat yhä enemmän myös vapaa-

 aikaansa, joten vaakakuppi saattaa jatkossa kallistua työn tekemisen sijasta 

 vapaa-aikaan. Tästä seuraa hankaluuksia myös työnantajalle, jos työlle ei löydy 

 tekijöitä.” (STTK blogi 6, 17.9.2015) 

 

Maine on sosiaaliselle liikkeelle mittava moraalinen resurssi. Maine antaa liikkeen 

ajamalle asialle moraalisen aseman tunnustamisen sekä solidaarisuuteen ja sympatiaan 

perustuvan tuen. (Edwards & McCarthy 2004, 125–126.) Sopimusoikeuden heikentäminen 

pakkolaeilla on palkansaajakeskusjärjestöjen mukaan myös maan mainetta tahraava 
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toimenpide. Samalla se tahraa myös suomalaisten työnantajien mainetta, jos ne hyväksyvät 

maan hallituksen esityksen ilman vastaväitteittä. Pakkolait hyväksyessään työnantajat 

profiloituvat omien työntekijöidensä ja tehdyn työn aliarvostajiksi. 

 ”Tämä tahraa varmasti Suomen mainetta, SAK:n työ- ja elinkeinojohtaja Matti 

 Tukianen sanoo.” (SAK 9, 13.9.2015) 

 ”Pakkolain säätäminen osoittaisi myös, etteivät työnantajajärjestöt arvosta 

 työntekijöitä, joiden työpanoksesta ja lojaaliudesta ne ovat riippuvaisia. Olisi 

 onnetonta, jos näin tapahtuisi.” (SAK 12, 15.9.2015) 

 ”STTK:n edunvalvontajohtaja Katarina Murto korostaa, että pakottavalla 

 lainsäädännöllä voimaan tulevat työehtojen heikennykset rajoittaisivat 

 kollektiivista sopimusvapautta. Se puolestaan horjuttaisi ennustettavuutta ja 

 vakautta työmarkkinoilla, voisi johtaa haitalliseen palkkakilpailuun yritysten 

 välillä ja lisäisi palkansaajien välistä eriarvoisuutta.” (STTK 7, 14.9.2015) 

 

Sopimustoimintaan kohdistuva uhka on ensisijaisesti uhka vakituisissa työsuhteissa 

työskenteleville työntekijöille. Perinteikäs sopimusten varainen työmarkkinamalli on 

onnistunut menestyksekkäästi takaamaan vakituisessa työsuhteessa työskentelevälle 

yksilölle säännölliset tulot, säännöllisen palkkapäivän, vapaapäivät, työajat, 

haittakorvaukset vuorotyöstä ja loma-ajat lomakorvauksineen. Saavutettujen etujen 

olemassaoloon maan hallituksen antama toimenpide-ehdotus oli nyt tuomassa merkittäviä 

heikennyksiä. Elintasoon ja elämän varmuuteen kohdistuva uhka on yksilötasolla ennen 

kaikkea moraalinen resurssi. Kuinka jollain on oikeus ottaa pois jotain sellaista, johon 

minulla tähän asti on ollut ihan perusteltu oikeus? Sopimuksiin ja neuvottelumandaattiin 

perustuneet työmarkkinat ovat turvanneet yksilöille varmuutta elämään ja mahdollisuuden 

keskittyä omien oikeuksien valvonnan sijaan muiden itselle tärkeiden asioiden 

toteuttamiseen. Ammattiliitot ovat hoitaneet sopimusneuvottelut yksilön puolesta ja 

yksilön on tarvinnut kannattaa järjestelmää vain omalla jäsenkirjamandaatillaan. Nyt nämä 

vuosien mandaattineuvottelujen kautta saavutetut kumulatiiviset työelämän edut ovat 

vakavasti vaarantuneet hallituksen esityksen johdosta. Tämä yksilön elämänlaatuun ja 

elämän tasoon selkeän muutoksen tuova esitys on omiaan lisäämään yksilö- ja yhteisötason 

resurssien mobilisoitumista kehityskulun vastustamiseksi. Myös tavan ja perinteen 

vaaliminen saattavat vaikuttaa resurssien mobilisaation taustalla.  
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Suomen mallin puolustamiselle on olemassa hyvin vahva vastadiskurssi, jonka 

palkansaajakeskusjärjestöt jättävät aktiivisesti ääneen lausumatta. Vastadiskurssi luo 

Suomen mallista kuvan yhteiskunnalle liian kalliista sopimusjärjestelmästä, jonka 

aiheuttamia kuluja hillitsemään tarvitaan maan hallituksen väliintuloa ja lakitasoista 

ylätason määrittelyä ja pakottavia toimintamalleja asian saamiseksi hallintaan. Kalliiden 

työehtosopimusten ylläpitäjäksi ja ”syntipukiksi” profiloituu ammattiyhdistysliike, joka 

neuvottelukulttuurillaan ylläpitää menneen maailman rakenteita ja toimii kehityksen 

jarruna. Osallistuminen kollektiiviseen toimintaan sopimusoikeuden puolustamiseksi ei 

näin ollen ole itsestään selvä resursseja mobilisoiva tekijä. Nykyisessä yhteiskunta- ja 

työelämäkeskustelussa on paljon vallalla uusliberalistinen näkemys, jonka mukaan asioista 

pitäisi sopia enemmän paikallisesti työpaikka- ja yritystasolla yleissitovien 

työehtosopimusten sijasta. Pääoma, työvoima ja hyödykkeet liikkuvat vapaasti globaaleilla 

markkinoilla, joten sitovien sopimusten sijaan asioista tulisi pystyä neuvottelemaan 

joustavammin. Vapaaseen liikkuvuuteen perustuen työajoista, palkasta, lisistä ja lomista 

pitäisi sopia joko paikallisella sopimuksella tai suoraan henkilökohtaisella työsopimuksella 

työnantajan ja työntekijän välillä kollektiivisten ja yleissitovien työehtosopimusten sijaan. 

Tämä loisi joustoa ja paremman kilpailuasetelman työmarkkinoille ja markkinoille, jossa 

työntekijät kilpailisivat keskenään tarjolla olevista työpaikoista ja yritykset kilpailisivat 

keskenään laadun ja hinnan suhteen. 

Henkilökohtaiseen työsopimukseen perustuvilla prekaareilla työmarkkinoilla työntekijät 

määrittelevät itse hintatasonsa ja työehtonsa koulutuksensa ja osaamisensa 

mahdollistamissa rajoissa. Työnantaja vertailee ja arvioi työntekijöiden tarjouksia toisiinsa 

ja valitsee niistä omiin tarpeisiinsa parhaiten soveltuvan vaihtoehdon. Tämän tyyppinen 

työkulttuuri mahdollistaa vapaan kilpailun niin työntekijöiden kuin yritystenkin välillä. 

Toinen yksilö pystyy tarjoamaan saman työn pienemmällä hinnalla ja suuremmalla 

osaamisella ja panostuksella kuin kilpaileva kollega. Yrityksen taloustilanteen mukaan 

edullisempi suorittava työntekijä saattaa yhdessä hetkessä olla enemmän tarpeellinen ja 

toisessa hetkessä puolestaan laajempaa osaamista tarjoava kalliimpi työntekijä. Tämän 

tyyppinen työelämä koostuu vakituisten työsuhteiden sijaan pätkä-, silppu ja 

urakkatyösuhteista. Yritykset ostavat tarvittavan työvoiman ja osaaminen, silloin kun ne 

sitä tarvitsevat. Työvoiman tarve vaihtelee markkinoiden ja kysynnän mukaan. 

Huomattavaa on, että edellä kuvaamani ei ole tulevaisuuden skenaario, vaan vallitseva 

todellisuus prekariaatille. Vakituisissa työsuhteissa ja työehtosopimusten piirissä 

työskentelevät palkkatyöyhteiskunnan työntekijät ovat hyvin eriarvoisessa asemassa 

suhteessa pätkä- ja silpputyösuhteissa työskentelevään prekariaattiin nähden mm. 
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tulonmuodostuksen, lomaoikeuksien, eläkekertymien, sosiaalietuuksien ynnä muiden 

työhön perustuvien järjestelmien osalta. 

Uusliberalistinen tuottavuus ja tehokkuus -ajattelu ja yhteiskunnallinen muutos onkin 

tuonut mukanaan merkittäviä muutospainetta yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon ja 

vakituiseen työsuhteeseen toimintansa perustaneille sopimuksen varaisille työmarkkinoille. 

Eriarvoisuus ja epäsuhta yhteiskunnallisen aseman ja sosiaaliturvajärjestelmien osalta 

kasvaa koko ajan vakituisen työsuhteen omaavien ja prekariaatin välillä.  

Ammattiyhdistysliikkeen organisoimaan kollektiiviseen toimintaan osallistumista 

punnitseva yksilö arvioikin osallistumistaan niin henkilökohtaisen tilanteensa kuin 

kokonaiskuvankin kannalta. Epätyypillisissä työsuhteissa työskentelevä työntekijä ei 

välttämättä tunnista ammattiyhdistysliikkeen ajamaa asiaa omakseen. Järjestelmään 

kriittisesti suhtautuvat näkevät, että työehtosopimusjärjestelmä antaa huomattavaa etua 

vakituisissa työsuhteissa työskenteleville ja lisää prekariaatin henkilökohtaisen sopimisen 

ja tulon muodostuksen tiellä olevia esteitä. Palkoista ja työehdoista pitäisi henkilökohtaista 

sopimista kannattavien näkemyksen mukaan pystyä neuvottelemaan työpaikkatasolla 

ilman, että ulkopuolinen taho määrittelee sille ehtoja. Lakitason nähdään olevan riittävä 

turvaamaan työntekijän perusoikeudet. Kollektiivisten sopimusten nähdään estävän 

työmarkkinoiden ja työntekijöiden vapaata keskinäistä kilpailua ja osaamisperustaista 

palkkakehitystä. Jotta markkinatalous voi toimia vapaasti, sen toimintaa estäviä rakenteita 

on purettava.  

Jos työntekijän oma työtodellisuus on prekaari, ja kansalaisuuskäsitys, kokemusmaailma ja 

henkilökohtainen ideologia on enemmän uusliberalistinen, hän ei koe tarvetta puolustaa 

ammattiyhdistysliikkeen sopimustoimintaa käyttämällä siihen omia henkilökohtaisia 

resurssejaan. Epätyypillisissä työsuhteissa työskentelevä ei välttämättä tunnista 

ammattiyhdistysliikkeen ajamaa asiaa omakseen. Hänen elantonsa saattaa koostua monella 

eri ammattialalla ja monella eri työnantajalla työskentelystä. Työpaikoista ja työtehtävistä 

käytävä kilpailu on prekariaatissa kovaa. Työn saa tehtäväkseen se, joka pystyy aiemmilla 

näytöillään todistamaan oman paremmuutensa ja joustavuutensa suhteessa muihin 

potentiaalisiin työntekijöihin. Silpputyöntekijöille ei ole olemassa ammattiliittoa, joka 

ajaisi heidän asiaansa. 

 Sopimusoikeuteen perustuva diskurssi toimii sekä resursseja mobilisoivana että 

mobilisaatiota estävänä tekijänä sen mukaan, millaisessa asemassa yksilö työmarkkinoilla 

on ja millainen hänen oma ideologiansa ja käsityksensä kansalaisuudesta ja 

hyvinvointiyhteiskunnasta on. Voidaan nähdä, että sopimusoikeus omaa vahvoja 
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moraalisia, kulttuurisia, yhteiskunnallisorganisatorisia kuin materiaalisiakin resursseja, 

jotka turvaavat toisen ja heikentävät toisen kansalaisen asemaa. 

Nuorten näkemys vahvistaa edellä kuvaamaani sopimusyhteiskunnan, palkkatyön ja 
prekariaatin välillä vallitsevaa ristiriitaa ja kriittistä diskurssia. Nuoret työelämän 

sukupolvet eivät ole osallistuneet sopimusyhteiskunnan rakentumiseen. Heille 

työmarkkinat tarjoutuvat valmiiksi sellaisena kuin ne ovat.  Vuosikymmenten 

neuvottelujen tuloksia ja sopimuksenvaraisuutta ei nykytilanteen taustalla tiedosteta. 

Nuorempien työsukupolvien ei ole tarvinnut taistella omista työehdoistaan, vaan asiat on 

päätetty ja sovittu puolesta.  

Bergerin & Luckmannin (1994, 75) mukaan sukupolvien väliset näkemyserot johtuvat 

siitä, että jäsenet ovat tulleet toimintaan mukaan sen eri vaiheissa. Instituutiota 

rakentamassa ja sen toiminnan käynnistämisessä mukana olleille, toiminnan 

käynnistyminen ei ole ollut itsestäänselvyys, vaan prosessiin liittyi paljon vahvoja 

muistijälkiä jättävää ja tunnesiteitä sisältänyttä toimintaa. Uusille sukupolville 

institutionalisoitunut toiminta näyttäytyy traditiona, ei historiaan liittyvinä muistikuvina. 

Uusien sukupolvien näkemys asiasta perustuu asiaan liittyviin kuulopuheisiin. Jotta 

instituutio säilyttää legitimoidun asemansa muuttuvassa yhteiskunnassa, sen pitää osata 

sanoittaa asiansa uusille sukupolville uudelleen. Sen tulee käyttää puheessaan uusia 

muotoiluja sen sijaan, että se pidättäytyisi vanhoissa. Näiden uusien muotoilujen tulee 

kattaa koko järjestelmä ja niiden tulee olla johdonmukaisia. Uskottavuuden ympärille 

rakentuu kognitiivisten ja normatiivisten legitimaatioiden suoja. Uusi sukupolvi oppii 

suojelemaan olemassa olevaa instituutiota, kunhan se vain tunnistaa sen suojelemisen 

arvoiseksi kokonaisuudeksi.  

Akavan opiskelijoiden puheenjohtaja Hanna Hirvonen esitti kolumnin muodossa 

tarkastelujakson aikana korkeasti koulutetun nuoren näkemyksen vallitsevaan 

työmarkkinatilanteeseen ja ammattiyhdistysliikkeeseen liittyen. Suomalaisen 

ammattiyhdistysliikkeen tulevaisuus on tämän näkemyksen mukaan murrosvaiheessa. 

Ammattiyhdistysliikettä tarvitaan edelleen työelämän etujen valvontaan ja kolmikannalle 

on yhä paikkansa. Toimintatapojen ja rakenteiden tulee kuitenkin uudistua radikaalisti, 

jotta liike kiinnostaa myös tulevia työelämän sukupolvia. Nuoret näkevät ay-liikkeen 

olevan vähän väliä vastakkain jonkin tahon kanssa.  

Ammattiyhdistysliikkeelle löytyy oma vankka kannattajakuntansa, mutta moni on alkanut 

epäillä myös järjestelmän toimivuutta. Tässä yhteiskunnallisessa tilanteessa maan hallitus 

pyrkii parantamaan jälkeen jäänyttä kustannuskilpailukykyä, mutta palkansaajat eivät tätä 
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hyväksy ja järjestävät uudistuspyrkimyksiä vastaan mielenilmauksen. Mielenilmaisun 

nähdään lisäävän vastakkainasettelun syvenemistä. Kansakunta jakaantuu yhä selkeämmin 

omiin sektoreihinsa. ”Syyttävät sormet on nostettu ja ay-liike ollaan valmis asettelemaan 

giljotiinin alle”- vertauskuva kertoo siitä, että ammattiyhdistysliikkeen toimintamalleihin 

ei suhtauduta suopeasti. Vertaus kuvaa mielestäni tässä asiayhteydessä tilannetta, jossa 

ammattiyhdistysliike nähdään yhteiskunnallisen kehityksen jarruna, josta on päästävä 

eroon, vaikkapa sitten nopeita poistamismenetelmiä (giljotiini) käyttäen. 

 

 ”Ay-liike jakaa jälleen rankasti mielipiteitä. Ei ensimmäistä, eikä todellakaan 

 viimeistä kertaa. Tällä kertaa vastakkainasettelu alkoi, kun 

 yhteiskuntasopimusneuvottelut noin kuukausi sitten kariutuivat. Hallitus teki 

 kustannuskilpailukyvyn parantamiseksi oman esityksensä, jota palkansaajat eivät 

 hyväksy ja järjestävät siksi ensi perjantaina yhteisen mielenilmauksen, joka 

 syventää vastakkainasettelua entisestään. Syyttävät sormet on nostettu, ja ay-liike 

 ollaan valmiina asettelemaan giljotiinin alle. ” (AKAVA blogi 3, 17.9.2015) 

 

Ammattiyhdistysliikkeen toiminta näyttäytyy nuorille ristiriitaisessa valossa. Selkeästi 

kirjoituksesta kuultaa läpi, että talousargumentit vetoavat nuoriin sukupolviin. Talouden 

vaihtelut ovat todellisia ja maan huoltosuhde on kääntymässä päälaelleen. Väestö ikääntyy 

ja syntyvät sukupolvet ovat edellisiä pienempiä. Maa velkaantuu ja velkaantumisen 

maksajana tulee olemaan nuoret, ellei kehityskulkuun puututa nyt järeillä toimilla. Maan 

hallitus on näyttänyt olevansa kykeneväinen tekemään vaikeitakin ratkaisuja 

taloustilanteen korjaamiseksi. Yksipuolinen sanelupolitiikka ei kuitenkaan ole oikea tapa 

toimia, koska toimenpiteet kohdistuvat työelämässä jo valmiiksi alisteisissa asemissa 

oleviin matalapalkkaisiin ammattiryhmiin. Hallitus on profiloitunut yrittäjien edun ajajaksi, 

joka kuitenkin koulutuspääomalogiikan vastaisesti leikkaa korkeakoulujen määrärahoista, 

joka on suoraan pois yritysten innovaatiotoiminnasta ja asiantuntijuudesta.  

 ”Nuorena, korkeakouluopiskelijana ja akavalaisena olen seurannut keskustelua 

 ristiriitaisin tuntein. Suomen huolestuttava talouden tila on todellista, ja jatkuva 

 velkaantuminen tulee koitumaan meidän nuoren sukupolvemme kohtaloksi, ellei 

 jotain tehdä nyt. Nykyinen hallitus on osoittanut kykynsä tehdä isoja (ja kipeitä) 

 päätöksiä talouden korjaamiseksi. Yksipuolinen ja pakottava sanelukulttuuri, jossa 

 suurimmat häviäjät tulevat olemaan jo nyt työmarkkinoilla heikoimmassa asemassa 
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 olevat palkansaajat, on kuitenkin täysin väärä ja lyhytkatseinen keino. Panee 

 miettimään, millainen kuva nuorille halutaan antaa työnteon kannattavuudesta, kun 

 kaikista ei voi tulla yrittäjiä, korkeakoulutusta ei haluta tukea ja matalapalkkaisten 

 alojen työntekijöihin kohdistuu tämän pakottavanlainsäädännön pahin isku?” 

 (AKAVA blogi 3, 17.9.2015) 

 

Nuoret haluavat työelämältä sukupolven välistä tasa-arvoa, jossa asioista sovitaan 

työnantajapuolen kanssa dialogia käyden yhdessä, puolin ja toisin joustaen. Työelämässä 

on neuvottelemalla saavutettuja historiallisia rakenteita, joista ei nuorten mielestä ole syytä 

pitää enää tässä maailman ajassa kiinni. Jäykkien rakenteiden sijaan työn mielekkyys ja 

joustavuus ovat muodostumassa korkeasti koulutetuilla tärkeimmiksi työtä määritteleviksi 

tekijöiksi. Nuorille on tärkeää päästä tekemään koulutusta ja osaamista vastaavaa työtä, 

joka tarjoaa jatkuvia kehittymismahdollisuuksia. Yhden työnantajan palveluksessa 

toteutuva työura ei näyttäydy nuorille houkuttelevana, vaan pätkätöistä koostuva ura tulee 

olemaan monen todellisuus ja siihen sopeudutaan ja siihen jopa pyritään. Tähän työelämän 

muutokseen ja siihen liittyviin kehitystarpeisiin ammattiyhdistysliikkeen olisi kyettävä 

vastaamaan samanlaisella yhteistoiminnalla ja resurssien hyödyntämisellä, joita se käyttää 

maan hallituksen esityksen vastustamiseen.  

 

 ”Mitä me nuoret sitten haluamme työelämältä? Me haluamme sukupolvien välistä 

 tasa-arvoa. Kaikista 60-luvulla saavutetuista eduista ei ole enää tarvetta pitää kiinni. 

 Arvostamme yhdessä sopimista ja joustavuutta. Aidossa keskustelevassa 

 työkulttuurissa joustavat niin työnantaja kuin työntekijätkin. Nuorien ja korkeasti 

 koulutettujen asenteet ja arvot työtä kohtaan ovat muuttuneet niin, että työn 

 mielekkyys ja joustavuus nähdään urapolkuja suunnitellessa tärkeämpinä asioina. 

 Me haluamme tehdä koulutustamme ja osaamistamme vastaavaa työtä, haluamme 

 kehittää itseämme ja vaihtaa työnantajaa ehkä useammin kuin kerran. 

 Pirstaloituneet työurat ovat nuorelle sukupolvelle nykypäivää ja olemme siihen 

 sopeutuvaisia. Siksi me haluamme, että ay-liike, samanlaisena yhtenä rintamana 

 kuin perjantaina ilmaisemassa mielipidettään, ajaisi työaikalainsäädännön, 

 työttömyysturvan ja työelämän kehittämistä tähän päivään.” (AKAVA blogi 3, 

 17.9.2015) 
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Nuoret näkevät, että kolmikantaisin keinoin yhteiskuntaa pystytään kehittämään 

nykyajassa. Työmarkkinajärjestöjen tulee kuitenkin pystyä uudistumaan samalla tavalla, 

kuin valtiovalta uudistuu joka neljäs vuosi uuden hallituksen ja hallitusohjelman 

muodossa. Neuvottelu ja yhdessä sopiminen on varmin tapa löytää molempia osapuolia 

tyydyttävät ratkaisut vaikeisiinkin asioihin. Neuvotteluihin on kaikkien eri osapuolten 

osallistuttava samalla painoarvolla. Asiat ratkaistaan neuvottelemalla. Kirjoituksesta voi 

päätellä, että kaikki osapuolet eivät vielä tässä vaiheessa olleet valmiita palaamaan 

neuvottelupöytään. Muutokset eivät kirjoittajan mukaan kuitenkaan synny torilla 

huutelemalla (viittaa rautatietorin mielenilmaukseen), eikä vastustamalla ympäröiviä 

kehityskulkuja. Vastustamisen ja protestoimisen sijaan pitää pyrkiä dialogiseen 

neuvotteluun, jossa yhteistä tavoitetta lähestytään yhteisymmärryksessä sopien ja 

molemmin puolin joustaen. 

 

 ”Kolmikantaiselle sopimiselle on vielä paikkansa tässä yhteiskunnassa. 

 Työmarkkinajärjestöjen on aika uudistua, sillä valtiovalta uudistuu joka neljäs 

 vuosi. Akava oli valmis sitoutumaan yhteiskuntasopimukseen ja sen tavoitteeseen 

 ja on edelleen valmis palaamaan neuvottelupöytään oman ehdotuksensa kanssa 

 kustannuskilpailukyvyn parantamiseksi. Samaan on valmis myös STTK. 

 Toivokaamme, että Hakaniemi ja Eteläranta seuraavat esimerkkiä. On muutoksen 

 aika ja se muutos ei tapahdu vain torilla huutelemalla, eikä sanomalla 

 ensimmäisenä kaikkeen ei!” (AKAVA blogi 3, 17.9.2015) 

 

Nuoret ovat ay-liikkeen tulevaisuus, joten työmarkkinajärjestöjen tulisi kuulla nuorten 

ääntä ja näkemyksiä toimintaa kehittäessään. Vain tällä tavoin pystytään vastaamaan myös 

nuorten sukupolvien omiin tarpeisiin. Kansalaisuuskäsitys on muuttunut vahvan 

uusliberalistiseksi, jossa yksilön rooli on elää, kasvaa ja kehittyä yrittäjämäisenä 

kansalaisena koko elämänsä ajan. Tähän tulevia sukupolvia on kasvatettu pienestä pitäen ja 

siihen he ovat myös valmiita ryhtymään. Esteeksi nähdään ammattiyhdistysliikkeen 

tarjoamat määrämuotoiset rakenteet, jotka rajoittavat yksilön omia valinnan 

mahdollisuuksia. Vaihtoehtoista sosiaalista todellisuutta ja vapaa-ajan toimintaa on 

nykyajassa tarjolla paljon ja ammattiyhdistysliikkeen vanhakantainen järjestötoiminta ei 

tarjoa mielekästä vaihtoehtoa vapaa-ajalle.   
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2012 vuoden nuorisobarometrin mukaan 37 % nuorista osallistui vapaaehtoistoimintaan. 

Suosituimpia toimintamuotoja oli lasten parissa tapahtuva toiminta ja liikunta. 

Ammattiyhdistysliikkeen järjestämään vapaaehtoistoimintaan osallistuminen piti tilastossa 

peräpaikkaa neljän prosentin kannatuksellaan. Tämä tarkoittaa sitä, että harvempi kuin 

kahdeskymmenes nuori on kiinnostunut ammattiyhdistysliikkeessä toimimisesta. 

Ammattiyhdistysliikkeen tarjoamat toimintamallit ja tavat eivät houkuttele nuoria pariinsa. 

Kattavasta sosiaalisesta liikkeestä ei voida puhua, jos sillä ei ole kykyä saada ihmisten 

tunteita, käsiä ja jalkoja liikkeelle asiansa puolustamiseksi. (Kiilakoski 2014, 10.) 

Kiilakosken analyysi vahvistaa nuorten tuottamaa näkemystä. Uudistuksia on tehtävä, jotta 

nuoret kokevat ammattiyhdistysliikkeen omakseen. Jos ammattiyhdistysliike ei onnistu 

vakuuttamaan nuoria edustamansa sopimusjärjestelmän toimivuudesta, se menettää oman 

tulevaisuutensa. 

 

5.1.3 Diskurssi ”Kyllä me, mutta työnantajapuoli kieltäytyi neuvottelemasta!” 

 ”Totta on, että yhteiskuntasopimusneuvottelut ovat kahdesti kariutuneet ja totta on, 

 että hallitus nyt vain tekee sen, mitä se kertoi tekevänsä, jos työmarkkinapöydissä 

 ei tulosta synny.” (STTK 8, 14.9.2015) 

Ennen kustannuskilpailukykypaketin esitystä pääministeri Juha Sipilän ajatus 

työmarkkinoiden uudistamisesta perustui yhteiskuntasopimukseen. 

Yhteiskuntasopimuksen yleistavoitteeksi oli pääministerin taholta asetettu maan 

kustannuskilpailukykyasetelman parantaminen viidellä prosentilla ja maan 

kokonaistaloustilanteen kääntäminen kasvu-uralle. Sopimuksen avulla tavoiteltiin 

kilpailukykyloikkaa, työllisyysasteen parantamista ja kokonaishyötyä koko yhteiskuntaan. 

Pääministeri kannusti työmarkkinaosapuolia yhteiseen neuvottelupöytään aikaistetusti. 

Työmarkkinaosapuolille tilanne oli uusi, koska työehtosopimukset olivat voimassa ja 

sopimuksista neuvotellaan tavallisesti vasta sopimuskauden loppupuolella. Edellisen 

neuvottelukauden sopimukset olivat tulossa päätökseensä vasta vuoden 2016 lopulla. 

Pääministerin pyynnöstä neuvotteluja käytiin kahdesti. Kumpikin neuvotteluista päättyi 

tuloksettomana. 

Yhteiskuntasopimuksen kariutuneiden neuvottelujen ympärille rakentui oma diskurssinsa, 

jossa palkansaajakeskusjärjestöt kertoivat omaa näkökulmaansa siihen, miksi 

työmarkkinaosapuolet eivät päässet yhteiskuntasopimusneuvottelujen kautta 

neuvottelutulokseen. Yksi syy yhteiskuntasopimuksen kariutumiseen oli se, että 
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neuvotteluille oli annettu ennalta määritetty tavoite, joka lukitsi neuvottelun 

alkuasetelmiinsa. Neuvotteluissa ei päästy eteenpäin, koska keinot tämän ennalta annetun 

tavoitteen saavuttamiseksi olivat työmarkkinaosapuolilla tyystin erilaiset. 

 

 ”Miksi yhteiskuntasopimusta ei sitten saatu liikkeelle? Se johtui siitä, että yhden 

 osapuolen – palkansaajien – olisi pitänyt hyväksyä valmiiksi sille annettu 

 lopputulos. – – Olemme yhdessä hallituksen ja työnantajien kanssa samaa mieltä, 

 että työllisyyttä ja kilpailukykyä pitää parantaa. Mutta keinot tavoitteeseen 

 pääsemiseksi ovat osin erilaiset. Niihin ei yhteiskuntasopimusneuvotteluissa 

 kunnolla edes päästy, koska tavoite lukitsi neuvottelut.” (SAK blogi 3, 14.9.2015) 

 

Kaikki keskusjärjestöt toivat viestinnässään esille, että yhteiskuntasopimukseen liittyneet 

kahdesti kariutuneet neuvottelut eivät olleet luonteeltaan oikeita neuvotteluja. 

Työnantajajärjestöt eivät tuoneet neuvottelupöytään omia tavoitteitaan ja palkansaajien 

tavoitteista ei neuvotteluissa keskusteltu. Elinkeinoelämän keskusliitto oli jo ennen syksyä 

2015 ilmoittanut, että se tulee irrottautumaan kolmikantaisesta neuvottelujärjestelmästä, 

koska sen mukaan tulopoliittiset kokonaisratkaisut eivät enää palvele nykyajan tarpeita. 

Palkansaajajärjestöt kertoivat esittäneensä kariutuneissa yhteiskuntasopimusneuvotteluissa 

useita vaihtoehtoja hallituksen tavoitteleman kilpailukykyloikan saavuttamiseksi, mutta 

työnantajapuoli oli haluton käymään neuvotteluja. Palkansaajakeskusjärjestöjen mukaan 

työnantajat eivät esittäneet yhteiskuntasopimusneuvotteluissa omia tavoitteitaan 

kustannuskilpailukyvyn edistämiseksi, vaan esiintyivät neuvottelutilanteessa passiivisena.  

 ”Palkansaajat esittivät alkusyksystä useita vaihtoehtoja hallituksen tavoitteleman 

 kilpailukykyhypyn saavuttamiseksi, mutta niistä ei edes keskusteltu neuvotteluissa 

 –  – Palkansaajien tavoitteita ei edes käsitelty elokuun neuvotteluissa, eivätkä 

 työnantajat tuoneet omaa listaansa neuvottelupöytään.” (AKAVA 2, 9.9.2015) 

 ”Myös työnantajien on otettava aktiivisempi ote neuvotteluihin aiemman täyden 

 passiivisuuden sijaan.” (SAK 6, 11.9.2015) 

 ”Palkansaajien tavoitteita ei kuitenkaan edes käsitelty elokuun neuvotteluissa, 

 eivätkä työnantajat tuoneet omaa listaansa neuvottelupöytään. Kyseessä ei ollut 

 missään vaiheessa aito neuvottelu.” (AKAVA blogi1, 14.9.2015) 
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 ”Lyly painottaa, että pakkolakien tilalle tarvitaan sopimista ja aktiiviset 

 sopijaosapuolet.” (SAK 14, 16.9.2015) 

 

Palkansaajakeskusjärjestöt esittivät myös epäilynsä siitä, että työnantajapuoli oli 

passiivinen, koska he tiesivät tai laskelmoivat minkälaisia toimenpiteitä hallitukselta on 

luvassa, jos työmarkkinaosapuolet eivät pääse neuvottelutulokseen. ” neuvotteluja ei käydä 

peilin edessä” -vertauskuva kuvasi yhteiskuntasopimukseen liittyvää neuvotteluprosessia, 

joka oli muuttunut palkansaajapuolen yksinpuheluksi. Yhteiskuntasopimusneuvotteluissa 

ei päästy neuvotteluyhteyteen. Yhteyden puuttuminen kariutti neuvottelut 

alkuasetelmiinsa. 

 

 ”Miksi yhteiskuntasopimus sitten kariutui? Oma näkemykseni on, että työnantajat 

 eivät halunneet edes keskustella saati sopia mistään palkansaajien esityksistä 

 rakentaa tavoiteltu 5 prosentin kilpailukykyloikka. Neuvottelujen aikaan 

 ihmettelin ääneen työnantajien passiivisuutta. Nyt se kaikki on ymmärrettävää: 

 työnantaja tiesi tai sitten vain laski, mitä kaikkea on tarjolla, jos ei neuvotella.” 

 (STTK 6, 14.9.2015)  

 “STTK korostaa, että neuvotteluja ei käydä peilin edessä vaan 

 työmarkkinapöydässä neuvottelukumppanin kanssa. EK on osoittanut  

 passiivisuutta yhteiskuntasopimusta kohtaan ja vain odottanut hallituksen 

 esityksiä. Tähän on tultava muutos, jotta asioissa voitaisiin edetä, Palola 

 korostaa.” (STTK 9, 16.9.2015) 

 

Tämä diskurssi on luonteeltaan selittävä. Selitystä palkansaajakeskusjärjestöiltä odotettiin, 

koska hallitus esitti kustannuskilpailukykyparannusehdotuksensa vasta kun 

työmarkkinaosapuolet olivat epäonnistuneet omissa neuvotteluissaan. Selittäjiksi 

profiloituivat palkansaajakeskusjärjestöjen johtajat, jotka toimivat neuvottelijoina 

kariutuneissa yhteiskuntasopimusneuvotteluissa. “Lyly painottaa” ja “Palola korostaa” 

alleviivaa ammattiyhdistysliikkeen karismaattisia johtajia, jotka ovat tuttuja ja uskottavia 

henkilöhahmoja työmarkkina-asioita seuraaville. Ammattiyhdistysliikkeen pitkä historia ja 

aikajatkumo antaa sen johtajille auktoriteetin ja vahvan mandaatin puhua palkansaajien 

äänellä.  
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Tässä yhteiskunnallisessa tilanteessa hallituksen kustannuskilpailukyky-diskurssi rakensi 

ammattiyhdistysliikkeestä sosiaalista todellisuuskuvaa neuvottelukyvyttömänä ja omista 

eduistaan kiinni pitävänä toimijana, joka ei ole valmis tinkimään eduistaan kansakunnan 

yhteiseksi hyväksi. Työmarkkinajärjestöille oli annettu maan lainsäätäjän taholta 

mahdollisuus osallistua maan kilpailukykyasetelman parantamiseen ja se oli epäonnistunut 

tehtävässään kahdesti. Epäonnistuminen ikään kuin oikeutti valtiovallan puuttumaan 

tilanteeseen käytössä olevilla keinoillaan. Voittaakseen jäsenistön luottamuksen jälleen 

puolelleen, palkansaajakeskusjärjestöjen oli selitettävä, miksi neuvottelut epäonnistuivat.  

Selittäessään he rakensivat sosiaalista todellisuuskuvaa työnantajapuolesta 

neuvotteluhaluttomina toimijoina, jotka vain odottivat, että maan hallitus hajottaa 

neuvottelujärjestelmän ja sitä kautta heikentää työntekijöiden ja ammattiyhdistysliikkeen 

valtaa työmarkkinakysymyksissä.  

Kriittinen analyysi nostaa esille myös valtadiskurssin, jota vastaan 

ammattiyhdistysliikkeen tuottama diskurssi on. Diskurssi ei sellaisenaan nouse esille 

palkansaajakeskusjärjestöjen tuottamasta puheesta, vaan tulee näkyväksi kriittisen 

tarkastelun kautta. Elinkeinoelämän keskusliitto, EK, oli jo ennen syksyä 2015 ilmoittanut 

tavoitteekseen lisätä määrätietoisesti yrityksissä tapahtuvaa paikallista sopimista, jota 

toimialakohtaiset liitot tukivat. Sopimisen ja päättämisen vienti yrityksiin sisälle vie 

päätöksenteon painopisteen sinne, missä työelämän arjen tilanteet ja haasteet tunnetaan 

parhaiten. Neuvottelutoiminnan siirtäminen yrityksiin tuo EK:n mukaan työelämän 

neuvottelutoimintaan ketteryyttä, tuottavuutta ja lisää työllisyyttä. Syksyn 2015 

tulopoliittiseen yhteiskuntasopimukseen liittyvä neuvotteluhaluttomuus ennakoi EK:n 

kolmikantaisista keskusjärjestösopimuksista irtautumista, joka tapahtui lopulta 15.2.2017.  

Työnantajapuolen neuvotteluhaluttomuuden taustalla saattoi vaikuttaa jo edellä kuvaamani 

tahtotila tulopoliittisista kokonaisratkaisuista irtautumisesta, sekä halu vähentää 

sopimuksiin sidottua valtaa yhteiskunnassa. Tulopoliittiset kokonaisratkaisut ovat 

hallinneet sopimustoimintaa 60-luvulta alkaen. Keskusjärjestöjen välisiä työmarkkinoita 

määritteleviä sopimuksia on tänä aikana solmittu reilut 20 kappaletta (Kauppinen 2005, 

50–68). Työnantajien näkemyksen mukaan nykyinen institutionalisoitunut 

työmarkkinajärjestelmä on irronnut työpaikkojen ja työntekijöiden arjen todellisuudesta. 

Elinkeinoelämän keskusliitto perusteli keskusjärjestösopimuksista irtautumista näin: ”EK 

haluaa jatkossakin kehittää suomalaista sopimusyhteiskuntaa viemällä päätöksentekoa 

ensivaiheessa liittotasolle. Perimmäisenä tavoitteena on asioista sopiminen työpaikoilla. – 

–  Suomi kaipaa uudistuksia monella rintamalla. Me EK:ssa uskomme, että keskitetyt 
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ratkaisut eivät toimi nykyisenkaltaisessa globalisoituneessa maailmassa. Siksi 

ensivaiheessa tulee sopiminen viedä liittotasolle, jossa eri toimialojen erilaiset tarpeet 

tunnetaan paremmin. Samalla uskomme, että paikallinen sopiminen – se että asioista 

enenevästi neuvotellaan ja sovitaan työpaikoilla- parantaa suomalaisten yritysten 

kilpailukykyä ja työllisyyttä. Siitä hyötyvät kaikki suomalaiset.” (Elinkeinoelämän 

keskusliitto 18.2.2017.) 

Työnantajapuolen näkemyksen mukaan vahvan institutionalisoituneeseen järjestelmään ja 

järjestövetoiseen toimintaan perustuvat neuvottelut eivät vastaa enää nykyajan tarpeeseen. 

Niistä on luovuttava ja siirrettävä neuvottelut takaisin työpaikoilla tapahtuviksi. Lisäksi 

ammattiyhdistysliikkeen yhteiskunnallisen aseman kyseenalaistaminen on nyt 

mahdollistunut, koska sen järjestäytymisasteen lasku ei anna neuvotteluinstituutiolle enää 

yhtä vahvaa mandaattia kuin menneinä vuosikymmeninä. Helanderin (2017) mukaan 

ammattiyhdistysliike on arkipäiväistynyt. Palkkaneuvotteluihin ja työmarkkinoihin 

liittyvää uutisointia ja siihen liittyvää keskustelua on paljon, mutta ihmiset kiinnittävät 

siihen vain vähän huomiota. Työmarkkinadiskurssi on ikään kuin ikuisuuskone, joka 

käynnistyy säännöllisin väliajoin uudelleen. Berger ja Luckmann (1994, 65–66) kuvaavat 

Helanderin näkemystä totunnaistumisen käsitteen kautta. Totunnaistuminen johtaa liikkeen 

institutionalisoitumiseen. Totunnaistumisessa usein toistuva inhimillinen toiminta saa 

vakiintuneen muodon instituution muodossa. Totunnaistunut asia muodostuu 

itsestäänselvyydeksi, joka palvelee tulevia tarpeita. Totunnaistuminen rajoittaa 

valintamahdollisuuksia ja rajaa vaihtoehdot vain yhteen mahdolliseen. Kun valinta on tehty 

yksilön puolesta, se vapauttaa yksilön keskittymään muihin oman elämänsä kannalta 

merkityksellisempiin asioihin.  

Aktiivisten kansalaisten ja kansalaisyhteiskunnan tarkoitushakuinen toiminta ja siihen 

liittyvät totunnaistumisen prosessit luovat vuosien kuluessa sivutuotteenaan tietynlaisia 

yhteiskunnallisia olosuhteita, jotka alkavat määrittää tulevien sukupolvien elinoloja ja 

toimintaa. Näin kävi myös institutioituneelle työmarkkinajärjestelmälle. Ihmisten itsensä 

luomat yhteiskuntasuhteet ja -rakenteet ovat alkaneet hallita heitä sen sijaan, että he 

hallitsisivat niitä. Yhteiskunnan valtasuhteet ovat voimassa ihmisten itsensä toisintamana. 

Ihmiset toteuttavat luomaansa systeemipakkoa ilman, että he ovat tietoisia asiasta tai 

kyseenalaistaisivat sitä mitenkään. Tällä tavoin institutionalisoituneet yhteiskuntasuhteet 

muodostuvat itsekehittyvän järjestelmän, jonka kehityksen toteuttajiksi yksilöt alistuvat. 

Tiedostava ihminen hyväksyy järjestelmän tai alkaa aktiivisesti toimimaan sitä vastaan 

(Pietilä 1981, 232).  
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Vuoden 2015 syksyn tapahtumiin asti työmarkkinat ovat kehittäneet kolmikantaista 

järjestelmäänsä, joka on vuosikymmenten ajan saanut toimia ilman häiriötekijöitä. 

Järjestelmä on hoitanut työelämään liittyvät kysymykset ilman, että yksittäisen 

palkansaajan on tarvinnut vaikuttaa asiaan millään tavalla. Lakkoherkkyys oli 

suurimmillaan 1970–luvulla. Kaikki tätä aikaa näkemättömät ja kokemattomat työelämän 

sukupolvet ovat saaneet työskennellä työmarkkinoilla, jossa työelämän ehdot ovat 

valmiiksi olemassa. Ehtojen olemassaolon taustat eivät ole kiinnostavia ja nykytilan 

muotoutumisprosessi ei ole ollut arjessa aktiivisesti läsnä. Näin ollen tietoisuus 

yhteiskunnallisista asioista ja niiden historiallisten juurisyiden tunteminen nykytilan takana 

perustuu yksilön omaan valveutuneisuuteen ja sosiaalisen pääoman tasoon.  

Berger & Luckman (1994, 65–66) kuvaavat järjestelmää, jonka roolia ei yhteiskunnan 

järjestelmien takana tiedosteta, reifikaation käsitteellä. Reifikaatiolla tarkoitetaan alun 

perin ihmisten tuottamien instituutioiden muuttumista esinemäisiksi, ei inhimillisiksi tai 

mahdollisesti yli-inhimillisiksi asiantiloiksi, joiden koetaan olevan olemassa, vaikka 

ihmiset itse eivät aktiivisesti vaikuttaisi järjestelmän ylläpitoon. Järjestelmän koetaan 

olevan jotain muuta kuin ihmisten aikaansaannosta. Reifikaatiossa ihminen kykenee 

unohtamaan oman osuutensa inhimillisen maailman tuottamisessa, jolloin yksilön rooli 

kokonaisuudessa hämärtyy. Reifikoitunut maailma on ei- inhimillinen maailma. Ihminen 

kokee sen oudoksi muodostumaksi ja omien vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella 

olevaksi. (Berger & Luckmann 1994, 65–66.)  

Mielestäni Suomen työmarkkinat vastasivat syksyyn 2015 asti hyvin pitkälle reifikoituneen 

järjestelmän kuvausta. Järjestelmä määrittelee työehdot, vaikuttavat ihmiset siihen tai eivät. 

Kolmikantaan oli totunnaistuttu hyvin vahvasti. Yleissitovuuden kautta työmarkkinoiden 

neuvottelutulokset kuuluivat myös niille, jotka eivät ammattiliittoihin kuuluneet. 

Työntekijän asemaa määrittävät ehdot tulivat ikään kuin annettuina ja itsestäänselvyyksinä. 

Työehtojen institutionaalisen neuvottelukoneiston merkitystä järjestelmän olemassa olossa 

ei tiedostettu samalla tapaa kuin ennen. Toiminta keskittyi vuosikymmenten ajan aktiivisen 

jäsenkampanjoinnin sijaan sopimustoiminnan pyörittämiseen ja omien rakenteiden 

vaalimiseen ja ylläpitoon. Erityisesti tämä näkemys korostuu nuorempien 

työntekijäsukupolvien kohdalla, joiden ei ole koskaan tarvinnut vaikuttaa omien 

työehtojensa olemassa oloon oikeastaan mitenkään, vaan kaikki on tullut kuin annettuna. 

Näille työntekijöille työmarkkinainstituutiot ammattiliittoineen näyttäytyivät 

virastomaisina instituutioina, joiden toiminta ei juuri poikkea vakuutusyhtiöstä tai 

verovirastosta. Näen, että maan hallituksen esitys toimista kustannuskilpailukyvyn 
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parantamiseksi mursi reifikoituneen työmarkkinajärjestelmän. Yhtäkkiä mikään ei 

ollutkaan enää itsestään selvää. 

Resurssien mobilisoitumisen näkökulmasta reifikoituneen aseman omaava 

institutionalisoitunut ammattiyhdistyskokonaisuus voi toimia resurssien mobilisoitumista 

tukevana tai sitä estävänä rakenteena. Neuvottelujärjestelmän puolustajat kannattavat 

ammattiyhdistysliikkeen näkemystä ja vakaata puolesta toimivaa järjestelmää ja purkajat 

puolestaan työnantajien näkemystä henkilökohtaisen sopimisen lisäämisestä. Kyse on 

yhteiskunnallisorganisatorisista, materiaalisista ja kulttuurisista resursseista ja niiden 

asemasta yhteiskunnan ja työmarkkinoiden määrittelijänä. Nykyinen järjestelmä määrittää 

työelämäkysymyksiä yhteiskunnassa, osallistuu yksilö järjestelmän toimintaan itse 

aktiivisesti tai ei. Ammattiliittoon suhtaudutaan kuin vakuutukseen, joka otetaan turvaksi 

työelämää varten. Liiton oletetaan toimivan puolesta silloin, kun työelämän tilanne sitä 

vaatii. Asiakassuhde -ajattelu irrottaa liikkeen kansalaisjärjestötehtävän yksilön arjesta. Jos 

ammattiliittojen jäsenyyteen perustuvaa kansalaisjärjestötehtävää ei ymmärretä, vaan 

mielletään kokonaisuus virastomaiseksi toimijaksi, sen puolesta ei välttämättä nähdä 

tarvetta toimia. Myöskin työehtosopimusten rajoittavuus voi toimia resurssien 

mobilisoitumista estävänä mekanismina. Joustavista työmarkkinoista puhutaan paljon ja 

molemmin puolisen jouston nähdään palvelevan paremmin sekä työntekijän että 

työnantajan tarvetta.  

 

5.1.4. Diskurssi ”Elinkeinoelämän talutusnuorassa oleva maan hallitus maksattaa 

kilpailukykyloikkansa palkansaajien, naisten ja lasten kustannuksella!” 

Hallitusohjelma on instituutio, jolla määritetään poliittisia linjoja ja säännellään 

hallituskoalition toimintaa.  Politiikkaohjelma sitoo toimijat toisiinsa ja vahvistaa yhteistä 

näkemystä. Ohjelmassa muodostetaan kompromissi kiistanalaisista kysymyksistä ja 

sitoudutaan yhteiseen näkemykseen toimikauden ajaksi (Mykkänen 2016, 224). 

Hallitusohjelmiin valitut politiikkalinjat perustuvat hallituksilla aina arvovalintoihin ja 

oman ideologian ja intressien mukaisen yhteiskuntajärjestyksen tavoitteluun. Valitut linjat 

eivät koskaan palvele kaikkien osapuolien tarpeita. Poliitikot itse päättävät, mitä 

asiantuntijatietoa he hyödyntävät poliittisia linjanvetoja tehdessään ja millaista 

yhteiskuntaa he sitä kautta rakentavat. Tieteenalat ovat eriarvoisessa asemassa taustatiedon 

tuottajana. Jonakin aikakautena arvostetaan esim. sosiologista näkemystä, kun taas tässä 

ajassa taloustiede on päässyt hyvin määräävään asemaan. 
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Anders Blomin (2018, 3) tuoreen väitöskirjan mukaan liike-elämä vaikuttaa paljon 

päätöksentekoon. Blom väittää, että korporatiivisen järjestelmän osatekijät ovat 

työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksuperintätoiminta, ansioon sidottu työeläkejärjestelmä 

sekä työehtojen yleissitovuus, joiden varassa suomalaista talouskasvua ja yhteiskuntaa on 

rakennettu kolmikantaisesti vuosikymmenten ajan. Hallitus tukee asetelmaa antamalla 

osapuolille veroetuja ja kuuntelemalla korporaation asiantuntijoita poliittisia linjauksia 

tehdessään. Kansalaiset antavat mandaatillaan korporatiiviselle systeemille vahvan 

legitimiteetin. Korporatiivinen toiminta, lobbaus, on sisäpiirivaikuttamista suorilla suhteilla 

päätöksentekijöihin. Sisäpiirisuhteet mielletään osaksi päätöksentekojärjestelmää. Lobbarit 

voidaan jakaa hierarkkisesti toimeksiantajiin, luotettuihin, palkkasuhteisiin, 

sopimussuhteisiin, asiantuntijoihin ja vapaaehtoisiin. Toimeksiantajien ryhmän nähdään 

edustavan kaverikapitalistista joukkoa, jolla on yritysten, järjestöjen ja valtiovallan 

sisäpiiritietoa enemmän kuin lainsäätäjillä. Koska poliittisen eliitin koko Suomessa on 

pieni, kaverikapitalismilla on Blomin mukaan suuri vaikutus poliittiseen päätöksentekoon 

ja ideologisiin linjanvetoihin.  

Hallituksen esityksen tavoitteena oli luoda uutta työtä ja uusia työpaikkoja Suomeen. Hyvä 

työllisyysaste on merkityksellinen asia kansantalouden ja kansallisen kilpailukyvyn 

näkökulmasta. Palkansaajakeskusjärjestöt näkivät, että hallituksen 

kustannuskykykilpailupaketin haaste oli sen suppeus. Se sisälsi muutosehdotuksia 

pelkästään työntekijöiden työehtoihin ja ei ottanut huomioon muita työelämän 

kustannuskilpailukykyyn vaikuttavia tekijöitä. Näiksi tekijöiksi palkansaajakeskusjärjestöt 

listasivat investoinnit, innovaatiotoiminnan ja korkean jalostusarvon tuotteet, osaamisen 

kehittämisen, viennin edistämisen ja johtamisen. Jokaisen työpaikan tärkein voimavara ja 

menestyksen tae on palkansaajakeskusjärjestöjen mukaan työssään viihtyvät ja osaavat 

työntekijät, jotka luontaisesti haluavat edistää työnantajansa kilpailukykyä. Viesteissä 

annettiin ymmärtää hallituksen politiikan johtavan päinvastaiseen kehityssuuntaan 

työelämässä. 

 

 ”Hallitus tavoittelee kymmeniä tuhansia uusia työpaikkoja kustannuskilpailukyvyn 

 parantamisella. Työnantajajärjestöjen puolelta on myös kommentoitu, että 

 hallituksen esitykset luovat uutta työtä Suomeen. Valtiovarainministeriö on 

 arvioinut, että työpaikkoja syntyisi vaalikauden loppuun mennessä 50 000 – 75 000 

 hallituksen esittämien toimien toteutuessa normaalisuhdanteen oloissa.” (STTK 

 blogi 1, 9.9.2015) 
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 ”Olemme yhdessä hallituksen ja työnantajien kanssa samaa mieltä, että työllisyyttä 

 ja kilpailukykyä pitää parantaa. Mutta keinot tavoitteeseen pääsemiseksi ovat osin 

 erilaiset. – – SAK on edelleen valmis neuvotellen hakemaan tasapainoista ratkaisua 

 Suomen työllisyyden ja kilpailukyvyn parantamiseksi. Mutta silloin pöydälle olisi 

 otettava myös muita kilpailukykyyn vaikuttavia tuotannontekijöitä kuin vain 

 työntekijöiden työehdot. Miten esimerkiksi saadaan investoinnit liikkeille, joista 

 meillä on huutava pula tällä hetkellä? Ja miten voidaan vaikuttaa myönteisellä 

 tavalla innovaatioihin, osaamiseen ja johtamiseen?” (SAK blogi 3, 14.9.2015) 

 

 ”Yksikkötyökustannusten alentamisen vaikutukset jäävät kuitenkin 

 parhaimmillaankin tilapäisiksi, jos talouskasvun veturiksi ei saada hyvään hintaan 

 myytäviä, korkean jalostusarvon vientituotteita. Niitä syntyy, jos osaavat ja 

 työssään viihtyvät työntekijät ovat parhaassa terässä. Hallituksen keinoilla tällaista 

 kehitystä ei saada aikaan.” (AKAVA 6, 14.9.2015) 

 

Tässä diskurssissa kyse on ennen kaikkea talouspoliittisista näkemyseroista kansallisen 

kilpailukyvyn parantamisessa. Kantolan (2010, 97) mukaan kansallinen kilpailukyky on 

1900˗luvun lopulta alkaen ollut merkittävä poliittinen kysymys. Kilpailukykyä mitataan, 

kehitetään, parannetaan ja julistetaan poliittisissa ohjelmissa. Kilpailukyvyn mittaamisen ja 

arvioinnin perusteella tuotetaan ”totuuksia”, joiden avulla korostetaan vahvuuksia ja 

nostetaan esiin muutosta kaipaavia heikkouksia. Kilpailukyky on valtastrategia, jolla 

oikeutetaan poliittista vallankäyttöä ja pyritään hallitsemaan valtiota globalisoituvassa 

maailmantaloudessa.  

 

Kilpailukykyä on haastava määrittää taloustieteellisesti ja poliittisesti, koska se on 

kiistanalainen termi. Kilpailukyvyn teorioiden toimivuutta ei ole kyetty käytännössä 

osoittamaan toteen ja toimiviksi. Puhuminen kansallisesta kilpailukyvystä on helppoa, 

mutta sitä on vaikea määritellä ja mitata mielekkäällä ja ennustusvoimaisella tavalla. 

Muuttujia on vaikea määrittää, joten tämä luo potentiaalisen alustan asian 

politisoitumiselle. Jos kansakunnan kilpailukykyä halutaan parantaa, pitää määritellä missä 

on parantamisen varaa ja mihin voimavaroja tulee suunnata. Kilpailukyvyn poliittinen 

hallinta on vallankäyttöön liittyvää strategista toimintaa. Poliittiseen toimijat pyrkivät 

tulkitsemaan kilpailukykyä strategisesti omien tavoitteiden ja pyrkimysten mukaisesti. 

(Kantola 2010, 104–05.) 
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Nummelin (2015) tutki suomalaisten suhtautumista uusliberalismiin ja uusliberalismin 

kehitystä Suomessa. Tutkimuksessa keskityttiin hyvinvointivaltion ja uusliberalismin 

dynamiikkaan. Aineistona tutkimuksessa oli hyvinvointivaltiota käsittelevät blogitekstit, 

jotka analysoitiin diskurssianalyysilla. Merkittävimpinä diskursseina uusliberalismista ja 

hyvinvointivaltiosta nousivat esille muutoskeskustelu, keskustelu valinnasta ja vapaudesta, 

talouskeskustelu, vastakkainasettelu oikeiston ja vasemmiston välillä sekä kriisipuhe. 

Uusliberalismi ja hyvinvointivaltio profiloituivat tämän tutkimuksen mukaan toistensa 

vastakkaisiksi ideologioiksi sekä teorian että tunteiden tasolla. Kirjoittaminen aiheen 

ympärillä on tunteellista ja tunteisiin vetoavaa. Uusliberalistinen 

hyvinvointivaltiokeskustelu on paljon tunteita herättävä asia. Tunteina ilmenee pelkoa, 

epävarmuutta ja hämmennystä. Uusliberalismin kannattajat ovat pettyneitä muutoksen 

hitauteen ja kehitystä estäviin rakenteisiin. Hyvinvointivaltiopuhe keskittyy paljon 

talouspuheeseen ja sillä perusteltaviin muutos- tai vastustusargumentteihin.    

Kantolan (2010, 97, 114–118) mukaan regiimit ovat rutiininomaisia tapoja toteuttaa asioita 

tietyllä tavalla. Regiimeillä on oma tapansa nähdä ja havaita, omat totuuden ja tiedon 

tuotannon tapansa, asiantuntijuutensa, tekniikkansa ja strategiansa. Kilpailukyvystä on 

Suomessa muotoutunut globalisaation haasteisiin vastaavan valtion regiimi. Valtaintressien 

rooli regiimissä vaihtelee vaalikausittain hallituskokoonpanojen intressien mukaisesti. 

Regiimin kokoava voima perustuu siihen, että se pyrkii esittämään valtiolle yhteisen järjen, 

jonka pohjalta oikeutetaan ja johdetaan hallinnan ja hallinnon toimenpiteitä. Kilpailukyvyn 

parantamiseksi käytetään erilaisia hallinnallisia ja hallinnollisia toimenpiteitä, ohjelmia ja 

oppeja, joilla tähdätään yhteiskunnalliseen hyvään ja maan kilpailukyvyn parantumiseen. 

Nykyään vallalla olevan näkemyksen mukaan tuottavuus ja toimeliaisuus ovat ihmisen 

itsensä parhaaksi. Kilpailukyky -termi on syntynyt menestyksen parantamiseen yksilö-, 

yhteisö-, instituutio- ja valtiotasolla. Yhteisen hyvän nimissä toteutetut poliittiset valinnat 

ovat hyvä tapa tarkastella sitä, millaisella ideologialla valtaa on ja kuka sitä käyttää. 1990–

luvulta alkaen julkisen sektorin rahoitusta on vähennetty ja tukea on siirretty yrityssektorin 

tukemiseen kilpailukyvyn parantamisen nimissä ilman, että tukipolitiikan vaikutuksista 

olisi näyttöä. Palkatut virkamiehet ja asiantuntijat osallistuvat poliittisen ohjauksen 

mukaisen linjan tuottamiseen hallinnon tasolla.  

Kantolan (2010, 97, 114–118) mukaan kilpailukyvyllä ja siihen liittyvillä 

talousargumenteilla perustellaan yhteiskunnan hallinnon ja hallinnon toimia. 

Kilpailukykypuhe sisältää vahvoja kulttuurisia ja yhteiskunnallisorganisatorisia ja 

talouspoliittisia diskursseja, jotka ovat ohjanneet yhteiskunnan muutosprosesseja 1990–



86 
 

luvulta alkaen. 1980–luvun loppupuolella yhteiskuntaa hallitsi vahva 

sosiaalidemokraattinen palkkatyöyhteiskunnan regiimi, joka on pikkuhiljaa alkanut 

muuttua tuottavuus- ja tehokkuusvaateiden ja talousohjauksen myötä. 1990–luvulle 

tultaessa talous alkoi määritellä yhä enemmän toimintalinjoja. Tuottavuus ja 

tehokkuusvaateita on esitetty useamman vuosikymmenen ajan uuden julkisjohtamisen, 

New Public Managementin (NPM) hengessä, joten kilpailukykypuhe maan hallituksenkaan 

taholta ei ole ennenkuulumatonta. Kilpailukyky-diskurssissa on hyvin vahvasti kyse 

ideologisesti värittyneestä kokonaisuudesta. Eri tavalla poliittisesti suuntautuneet näkevät 

kilpailukyvyn ja sen tehostamisen ja soveltuvat toimenpiteet poliittisesti eri tavoilla. 

Ideologinen ristiriita ja poliittisten valintojen kautta syntyvä kokemus ”väärästä 

politiikasta” on omiaan nostamaan toimijoiden resurssien mobilisoitumisvalmiutta 

ideologisesti vääräksi koetun politiikan vastustamiseksi. Kyse on ennen kaikkea 

moraalisesta resurssista, oikean ja väärän vuoropuhelusta, joka saa ihmiset puolustamaan 

omaa näkemystään vaihtoehtoisia totuuksia vastaan. 

Kilpailukykyyn liittyvässä viestinnässä keskusjärjestöt käyttivät kielenkäytössään 

faktuaalistamisstrategiaa, jossa esiintyi niin ehdottomuudet, kiistattomat tosiasiat kuin itse 

todettuun liittyvät elementitkin. Palkansaajakeskusjärjestöt profiloivat hallituksen 

esityksen vahvasti oman ideologisen näkemyksensä vastaiseksi. Ammattiyhdistysliike on 

saavuttanut vahvan asiantuntija-aseman työelämän kilpailukykyä määritteleviin 

kysymyksiin pitkän edunvalvontahistoriansa kautta. Sen kilpailukykystrategia perustuu 

neuvotteluperustaiseen konsensukseen, jolla taataan työmarkkinarauhan lisäksi 

yhteiskuntarauha. Sen kilpailukykydiskurssi pitää sisällään vahvat moraaliset, kulttuuriset, 

institutionalisoituneet yhteiskunnallisorganisatoriset ja materiaaliset resurssit oman 

kilpailukykynäkemyksen puolustamiseksi. Konsepti on todistetusti ollut toimiva. Hyvät 

resurssit, suuri jäsenmäärä ja pitkä historiallinen näyttöön perustuva toiminta antaa 

ammattiyhdistysliikkeelle voiman ja aseman edustamansa talouspoliittisen näkemyksen 

ajamiseen, perusteluun ja puolustamiseen.  

STTK:n mukaan hallituksen esittämät toimenpiteet kilpailukyvyn parantamiseksi olivat 

hyvin pitkälti ammattiyhdistysliikkeen vuosien neuvottelutyön aikana saavutettujen 

etuuksien karsimista ja mitätöimistä. Viestiä tehostettiin listaamalla hallituksen 

toimenpide-ehdotukset viesteissä yhä uudelleen ja kertomalla mitä niillä tavoitellaan. Tätä 

samaa toistoa tapahtui kaikkien palkansaajakeskusjärjestöjen kotisivujen uutisissa. 

Hallituksen roolia esityksen antajana toistettiin korostetusti, jonka johdosta se profiloitui 

hyvin vahvasti ammattiyhdistysliikkeen vastaiseksi tahoksi. Kilpailukyky–diskurssin alla 
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palkansaajakeskusjärjestöjen puheessa korostuu palkansaajiin kohdistettujen 

toimenpiteiden epäsuhta suhteessa työnantajapuoleen. Hallituksen esittämät toimenpiteet 

vaikuttavat heikentävästi suoraan yksilötasolla palkansaajan reaalitalouteen ja nykyiseen 

elintasoon. Henkilökohtaisesti itseen, omaan sosiaaliseen viiteryhmään ja ammattiryhmään 

kohdistuvat heikennykset, joista palkansaajakeskusjärjestöt uutisoivat yksityiskohtaisesti, 

olivat omiaan herättämään sekä yksilötason että kollektiivisen tason emootioita, 

tunnereaktioita ja halua toimia kollektiivisesti heikennysten vastustamiseksi.  

 

 ”Hallituksen toimenpidelistalla on muun muassa julkisen sektorin lomien 

 leikkaaminen, sairausloman karenssi, arkipyhien siirto, sunnuntailisien 

 leikkaaminen ja yksityisen sektorin työnantajien sosiaaliturvamaksun alentaminen.” 

 (STTK 1, 8.9.2015) 

 ”Maan hallitus esittää, että arkipyhät (loppiainen ja helatorstai) muutetaan 

 palkattomiksi vapaapäiviksi, sairauspäivistä ensimmäinen olisi palkaton ja sen 

 jälkeen korvaus 80 % 2.- 9. sairauslomapäivästä, ylityökorvausten puolittamista, 

 sunnuntaikorvausten alentamista 100 %:ista 75 %:iin sekä vuosilomien 

 lyhentämistä maksimissaan 30 työpäivään.” (STTK 3, 10.9.2015) 

 ”Hallitus aikoo muun muassa leikata viikonloppu- ja ylityökorvauksia, rajoittaa 

 pidempien lomien vuosilomaoikeutta, muuttaa arkipyhät palkattomiksi ja pakottaa 

 sairastamaan ilman korvausta. Lisäksi hallitus alentaa roimasti yksityisen 

 työnantajan sosiaaliturvamaksuja ja uskoo näin saavansa vientiteollisuuteemme 

 puhtia. Tavoitteena on 5 prosentin parannus Suomen kilpailukykyyn.” (STTK 6, 

 14.9.2015) 

 

Palkansaajakeskusjärjestöjen mukaan historia osoittaa, että myös toisenlaisilla 

toimenpiteillä on päästy kilpailukykyä edistäviin tuloksiin. Kilpailukyvyn kannalta 

menestyksekkäät ratkaisut ovat olleet maltillisia ja neuvotteluun perustuvia monen eri 

osatekijän muutoksen kautta saavutettuja ratkaisuja, joita ei voida saavuttaa yksittäisten 

toimenpiteiden kautta. Keskusjärjestöjen näkemys työelämän todellisuudesta ja 

kilpailukyvyn parantamisen mahdollisuuksista syntyy sen jäsenenä olevien 

ammattiliittojen päättäjistä koostuvan keskusjärjestön hallituksen ja valtuuston tuottaman 

kautta. Ammattiliittojen monialaisuuden johdosta keskusjärjestöillä on relevanttia 

alakohtaista tietoa niistä ratkaisuista, jotka ovat olleet tehokkaita ja toimivia talouden 
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vaihteluissa. Lisäksi sillä on tietoa niistä kokeiluista, jotka ovat kilpailukyvyn 

edistämisessä vuosien saatossa epäonnistuneet.  

SAK:sta tuotiin esille, että työnantajat ovat jo menneinä vuosina saaneet paljon etuja ja 

hyötyjä, jotka kuitenkaan eivät ole realisoituneet maan kustannuskilpailukyvyn eduksi. 

Miksi siis myös jatkossa pitäisi tukea hyödytöntä tukipolitiikkaa? Työelämää ja 

tuottavuutta voi SAK:n mukaan kehittää myös muuten kuin talousohjauksella. Työelämän 

laadun parantamisen ja työn tuottavuuden parantamisen nähtiin olevan vaihtoehtoisia 

toimia työn tuottavuuden ja tehokkuuden parantamiseksi. Omia näkemyksiään 

palkansaajakeskusjärjestöjen johtajat pääsivät esittämään television välityksellä 

valtakunnan mediassa, joka tehosti ammattiyhdistysliikkeen näkemyksen esille pääsyä ja 

tiedon jalkautumista. 

”Lyly muistutti, että työnantajien kustannuksia on viime vuosina alennettu 

reippaasti, mutta silti investoinnit eivät ole käynnistyneet eivätkä työpaikat 

lisääntyneet. – – Maltillisilla palkankorotuksilla on saatu aikaan jo kolmen 

prosentin hyppäys kilpailukyvyssä ja tällä linjalla palkansaajajärjestöt ovat valmiita 

jatkamaan. – – Suomen kilpailukyky ei parane leikkauksilla. Sen sijaan tarvitaan 

työelämän laadun ja työn tuottavuuden parantamista, sanoi SAK:n puheenjohtaja 

Lauri Lyly MTV3:n Huomenta Suomi lähetyksessä. Lyly korosti, että kilpailukyky 

on monen asian summa eikä sitä voida parantaa kädenkäänteessä yksittäisillä 

toimenpiteillä.” (SAK 11, 15.9.2015) 

 ”STTK:n hallitus keskusteli vaihtoehtoisista toimista, joilla vastattaisiin maan 

 hallituksen työmarkkinajärjestöille heittämään haasteeseen tehdä omat esitykset 

 kilpailukyvyn parantamiseksi.” (STTK 10, 16.9.2015) 

 

Palkansaajakeskusjärjestöjen virallista talouspoliittista näkemystä edustivat järjestöjen 

puheenjohtajat, ekonomit ja palkatut asiantuntijat. Tyyliltään puhe oli argumentoivaa ja 

erilaisiin faktuaalistamisstrategioihin nojaavaa asiantuntijapuhetta. 

Palkansaajakeskusjärjestöt olivat hallituksen kanssa yhtä mieltä siitä, että julkista taloutta 

pitää tasapainottaa ja rakenteita pitää uudistaa. Työmarkkinoita tai työn hinnan alentamista 

ei kuitenkaan nähty ensisijaiseksi uudistusten kohteeksi. Palkansaajakeskusjärjestöjen 

mukaan talouspolitiikan tärkeimmät tavoitteet on saada kestävyysvaje hallintaan julkista 

taloutta vakauttamalla ja kasvua edistäviä toimenpiteitä lisäämällä. Säästöt tulee jaksottaa 

pidemmälle aikavälille, jotta talouden noususuhdanne käynnistyy. Vaikuttavia 
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rakennemuutoksia ei saada aikaan palkkaa alentamalla tai lyhyen aikavälin velkaantumisen 

lopettamiseen tähtäävillä toimenpiteillä. Rakenneuudistusten sekä julkisten palvelujen 

tuottamisen ja rahoituksen ongelmat tulee saada tasapainoon, jotta kasvua ja investointeja 

voi syntyä. Maan taloutta kuvattiin vertauskuvallisesti koneena, joka tällä hetkellä käy 

vajaa teholla ”talouskoneeseen saataisiin kipeästi kaivattua vauhtia”. Osaava ja työssään 

viihtyvä henkilöstö on talouskasvun tae. Työntekijöihin kohdistuvat leikkaukset, työn 

hinnan alentaminen ja veronkorotuspaineet eivät edistä maan vientiä vaan vaikuttavat 

maan sisäiseen ostovoimaan ja kysyntään heikentävästi. Julkisen sektorin rooli korostui 

palkansaajakeskusjärjestöjen puheessa. 

 

Puhe julkisen sektorin kuntoon laittamisesta on ammattiyhdistysliikkeelle haastavaa, koska 

suuri määrä sen jäsenistöstä työskentelee julkisella sektorilla. Miten kansakunnan 

kilpailukykyä ja kehitystä vauhditetaan ilman, että julkisen sektorin työntekijät joutuvat 

muutosten maksajiksi? Nyt maan hallitus ehdotti toimenpiteenään yksikkötyökustannusten 

alentamista julkisen sektorin kulujen hallintaan saamiseksi, mutta ammattiyhdsitysliikkeen 

näkemyksen mukaan kehityskohteet sijaitsevat työmarkkinoiden sijaan julkisten 

palveluiden tuottamisessa ja niiden rahoituksessa. 

 

 ”Akava ymmärtää, että rakenteita on pakko uudistaa. (AKAVA 1, 8.9.2015) 

 

 ”Akava korostaa, että lisäleikkaukset ja veronkorotukset voivat pahentaa talouden 

 ahdinkoa. Talouspolitiikan painopisteen on oltava rakenteellisissa uudistuksissa, 

 joilla tasapainotetaan julkisen talouden rahoitusta. – – Akava on samaa mieltä 

 hallituksen kanssa rakenteellisten uudistusten ja julkisen talouden 

 tasapainottamisen tarpeesta. Merkittävimpien rakenteellisten uudistusten tarve ei 

 kuitenkaan ole työmarkkinoilla, vaan julkisten palvelujen tuottamisessa ja 

 rahoituksessa. ” (AKAVA 2, 10.9.2015) 

 

 ”Hallituksen tarkoituksena on työn hintaa alentamalla parantaa yritysten 

 kilpailukykyä ja julkisen talouden kestävyyttä.” (AKAVA 5, 14.9.2015)  

 

Myös tässä diskurssissa korostuu palkansaajakeskusjärjestöjen itsellisyys yhteisen asian 

äärellä. Tämä näkyy oman organisaation näkemyksen korostamisena. Me yhdessä -

näkemyksen sijaan palkansaajakeskusjärjestöt viestivät hyvin vahvasti, että he omina 

järjestöinään ovat asiasta jotakin mieltä ”Akava ymmärtää”, ”STTK:n mielestä”, ”Akava 
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korostaa”. Ammattiyhdistysliikkeen yhteistä näkemystä ei näissä viesteissä korostettu. 

Keskusjärjestöt korostavat puheessaan, että valitut toimenpiteet ovat aina poliittisia 

valintoja. Myös toisenlaisilla valinnoilla voidaan päästä hyviin lopputuloksiin. Hallituksen 

ehdottamien toimenpiteiden toimivuudesta esitettiin epäileviä argumentteja ”Asioiden 

välinen yhteys jää hyvän mielikuvituksen varaan.” ja ”Hallituksen keinoilla tällaista 

kehitystä ei saada aikaan.” Resurssien mobilisaation näkökulmasta kyse on vahvasta 

ideologisesta diskurssista, jossa esiintyy niin moraalisia, kulttuurisia kuin 

yhteiskunnallisorganisatorisiakin elementtejä. Yksilö valitsee puolensa oman 

maailmankuvansa ja katsomuksensa mukaisesti. Joko hän hyväksyy 

ammattiyhdistysliikkeen tuottaman näkemyksen tai hylkää sen. Näin ollen 

kilpailukykypuhe toimii resursseja mobilisoivana tai mobilisaatiota estävänä diskurssina. 

 

Akava profiloitui ulostulojensa kautta ymmärtäväksi diplomaatiksi. Akava toi viestiessään 

vahvasti esille, että se ja sen jäsenet tunnistavat hallituksen esittämän huolen talouden 

kunnosta, työelämän kehittämistarpeista, julkisen talouden epätasapainotilasta ja korkeista 

työttömyysluvuista, jotka ovat haaste maan kilpailukyvylle. Se täsmensi, että 

merkittävimmät kehittämiskohteet löytyvät julkisten palvelujen parista, ei työmarkkinoilta. 

Järjestö on valmis tinkimään palkkalinjasta, kehittämään työelämää ja muuttamaan 

työmarkkinoiden toimintatapoja tavoitteellisen viiden prosentin kilpailukykyloikan 

saavuttamiseksi. Järjestöllä oli tarjota visioita myös yritysten tuottavuuden parantamiseksi. 

Tämä kuitenkin edellyttää sitä, että valtion hallinnon taholta ehdotetut toimenpiteet 

kohdistetaan tasapuolisesti koko yhteiskuntaan ja kilpailukyvyn parantamiseen tähtäävistä 

toimenpiteistä neuvotellaan ja sovitaan yhdessä kolmikantaisesti. Ymmärtäminen on vahva 

viesti myös järjestön jäsenistön suuntaan. Kun yhteiskunta on ahdingossa, myös suurten 

järjestöjen on osoitettava solidaarisuutta ja kaikkien on osallistuttava kansakunnan tilan 

kohentamiseen tasapuolisesti. Tällainen solidaarinen diplomatia ja yhteistyön 

korostaminen murtaa mielikuvaa ammattiyhdistysliikkeestä EI-liikkeenä, joka vastustaa 

yhteiskunnallista kehitystä.   

 

 ”Akavan jäsenet ymmärtävät erittäin hyvin, että valtion talous on saatava kuntoon 

 ja työttömyysluvut rajuun laskuun.  – – Akava oli valmis muun muassa maltilliseen 

 palkkalinjaan, molempia osapuolia hyödyttäviin työaikajoustoihin sekä paikallisen 

 sopimisen lisäämiseen. Listassa oli myös tavoitteena laajentaa yritysten keinoja 

 tutkimuksen, tuotekehityksen ja investointien lisäämiseksi.” (Akava 1b 9.9.2015) 
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 ”Akava on samaa mieltä hallituksen kanssa rakenteellisten uudistusten ja julkisen 

 talouden tasapainottamisen tarpeesta. Merkittävimpien rakenteellisten uudistusten 

 tarve ei kuitenkaan ole työmarkkinoilla, vaan julkisten palvelujen tuottamisessa ja 

 rahoituksessa. – – Hallituksen ja työmarkkinaosapuolten kesken tulee jatkaa 

 työelämän kehittämistoimien valmistelua.” (Akava 2 10.9.2015) 

 

”Olimme valmiit toteuttamaan viiden prosentin kilpailukykyhypyn, kuitenkin niin, 

että vastapainoksi olisi tullut kattava ja moderni irtisanottavien muutosturvamalli, 

nykyaikainen ja myös yksilön tarpeita huomioiva työaikalaki sekä 

yhteistoimintalain kautta laajemmat oikeudet henkilöstöedustajille.” (Akava 6 

14.9.2015) 

 

Mielenkiintoista oli huomata, että palkansaajakeskusjärjestöt näkivät maan hallituksen 

kustannuskilpailukyvyn parantamiseksi laaditun ehdotuksen olevan kilpailukyvyn 

parantamisen sijaan taantumukselliseen vanhamuotoiseen yhteiskuntajärjestykseen 

palaamista ”Hallituksen kasvupolitiikka on kuin hevostalouden aikakaudelta”. 

Agraarikulttuurin ja varhaisteollisen yhteiskuntamallin aikaan työn ehdot määritteli 

tayloristinen johtaminen ja sanelupolitiikkaan perustuva työnteko. Tällaisessa 

yhteiskuntajärjestyksessä työntekijällä ei ollut oikeuksia, vaan pelkkiä velvollisuuksia. 

Valinnoillaan hallitus kohdistaa rahoitusta kasvukeskuksista maaseudulle maatalouden 

tuettuihin investointeihin ja leikkaa aloilta, jotka ovat olleet merkittäviä 

elinkeinopolitiikkaa edistäviä asioita, kuten infra, koulutus ja innovaatiotoiminta. Tämä 

puhe korostaa mielestäni jälleen ideologista näkemyseroa. Keskustalainen pääministeri 

edistää vallassa ollessaan maaseudun etua. 

 

 ”Hallituksen kasvupolitiikka on kuin hevostalouden aikakaudelta – Hallitus leikkaa 

 elinkeinopolitiikan vaikuttavimmista asioista kuten koulutuksesta ja 

 innovaatiotoiminnasta sekä siirtää liikennerahoja kasvukeskuksista maaseudulle. 

 Pisararataan varatut rahat siirretään kärkihankkeiden rahoittamiseen, muun muassa 

 maatalouden tuettuihin investointeihin.” (SAK 3, 10.9.2015.) 

 

 ”Suomi on vaarassa siirtyä uudistajasta varhaisteolliseen yhteiskuntamalliin, sanoo 

 puheenjohtaja Sture Fjäder.” (Akava 1, 8.9.2015) 
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Taantumukseen palaaminen on hyvin vahva tunteita ja samalla resurssien mobilisaatiota 

ruokkiva mielikuva. Kuka haluaa palata ajassa taantumuksellisesti taaksepäin? Vuosisadan 

kestäneellä järjestäytyneellä toiminnalla niin työntekijöiden työoloja, työturvallisuutta kuin 

yhteiskunnallista asemaa ja tasa-arvoa on saatu parannettua verrattuna varhaisteolliseen 

yhteiskuntamalliin, jossa työoloista ja työturvallisuudesta ei huolehdittu, lapsityövoiman 

käyttö oli hyvin yleistä ja työntekijä oli täysin alisteinen työnantajan päätäntävaltaan 

nähden. 

Palkansaajakeskusjärjestön näkemyksissä on havaittavissa vahvaa hyvinvointivaltion 

talousoppiin pohjautuvaa keynesläistä näkemystä. Keynesläisyys on yhteiskunta- ja 

talousteoria, jolla viitataan John Maynard Keynesin (1883–1946) ajatuksiin sekataloudesta, 

jossa on sekä kapitalistisia että sosialistisia piirteitä. Keynesin mukaan markkinoiden 

toiminta on epätäydellistä, johon perustuen valtion tulee suhdannevaihtelujen aikaan toimia 

taantuman ja inflaation välttämiseksi ja seurausten pehmentämiseksi. Tämän näkemyksen 

mukaan rahaa pitää lisätä talouteen taantuman aikana alhaisemman verotuksen ja matalien 

korkotasojen avulla sekä rahoittamalla julkisia hankkeita ostovoiman ja kysynnän 

lisäämiseksi. Inflaatiovaiheessa tulee puolestaan toteuttaa vastakkaisia toimia kysynnän 

hillitsemiseksi. Tässä näkemyksessä täystyöllisyys ja vakaat vaihtokurssit ovat olennainen 

osa kestävää talouskasvua. (maailmantalous.net.)  

Ammattiyhdistysliikettä on kritisoitu paljon siitä, että se ei menneen maailman 

näkemyksiin vetoavilla teeseillään pysy työn ja talouden kehityskulussa ja muutoksessa ja 

näin ollen sen ajamat asiat eivät vastaa enää tämän ajan tarpeisiin. SAK:n Lauri Lyly 

toteaa, että ammattiyhdistysliikkeeseen kohdistuva kritiikki on virheellistä. Hänen 

mukaansa ammattiyhdistysliike on ajantasaisesti tietoinen työelämän kehityksestä, koska 

sen asiantuntijat ja tiedon tuottajat ovat työntekijät työpaikoilla, jotka ovat työn arjessa 

vahvasti läsnä. Työntekijöiden osaamisen ja kokemustiedon vähättely on omiaan lisäämään 

yksilötason resurssien mobilisoitumista oman viiteryhmän puolustamiseksi. 

 ”On väitetty, ettei ay-liike tiedä, missä taloudessa ja työpaikoilla mennään. Se ei 

 pidä yhtään paikkansa, sillä ay-liike on yhtä kuin työntekijät työpaikoilla. Tämän 

 asian toi hyvin esiin muun muassa Konecranesin pääluottamusmies Pasi 

 Karttunen viime viikon perjantaina A-studiossa. Kymmenet tuhannet työpaikkojen 

 luottamusmiehet ja -naiset pitävät kyllä huolen siitä, että työpaikkojen todellisuus 

 ay-liikkeen yhteisessä päätöksenteossa huomioidaan.” (SAK blogi 3, 14.9.2015) 
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Voimallisesti ideologisempaa ja vapaamuotoisempaa argumentointia kilpailukyvystä ja 

talouspolitiikasta löytyi blogikirjoituksista. Niissä tuotiin esille kaverikapitalistista 

näkemystä, jonka mukaan hallitus tekee poliittiset linjauksena sekä 

valtionvarainministeriön virkamiesverkoston että työelämän lobbareiden 

markkinatalousmyönteisen ohjeistuksen varassa. Blogikirjoituksessa korostettiin myös 

kapitalistista talouspoliittista näkemystä, jonka maan hallitus on valinnut talouspoliittiseksi 

linjakseen. Talouspoliittinen diskurssi on hyvin vahva puolia erotteleva diskurssi, jossa 

hallitus profiloituu oikeistolaiseksi vasemmistolaisen ammattiyhdistysliikkeen 

vastanäkemykseksi.  Kirjoituksissa vihjaillaan, että hallituksen valitsema talouspoliittinen 

linjavalinta voi kostautua seuraavissa vaaleissa. Kapitalistisessa järjestelmässä 

pörssiyhtiöistä maksetaan hyvinä aikoina ulos osinkoja. Tavoitteena on, että sijoittajat 

sijoittavat osingot uudelleen markkinoille, jolloin syntyy uusia investointeja ja työllisyys 

sitä kautta paranee. Kirjoituksessa tuodaan ilmi, että yritykset ovat viimevuosina 

maksaneet yhä suurempia osinkoja ulos ja eivät ole investoineet omaan toimintaansa. 

Myöskään sijoittajat eivät ole investoineet osinkojaan uudelleen. Kirjoittajan mukaan 

Suomen tilanne ei kohene, jos yritykset eivät investoi, vaan maksavat voittonsa ulos 

osinkoina. Osinkojen ja investointien tulisi olla tasapainossa keskenään. Osingonmaksun 

hillitsemiseksi verotusta tulisi uudistaa, jotta investoinnit kääntyvät nousuun osinkojen 

maksun sijaan.  

 

 ”Hallitus joutuu uskomaan VM:n ja työnantajien vakuutteluita uusista työpaikoista. 

 Takeita uusista työpaikoista hallituksella ei ole. Hallitus ottaa tietoisen riskin, jos  

 palkansaajien työehtoja koskevat uhraukset eivät tuo luvattua työllisyysvaikutusta 

 vaaleihin mennessä. – – Viime vuosina pörssiyritysten yritysten maksamat osingot 

 ovat nousseet. Tuloksesta jaetaan yhä suurempi osa ulos osinkoina eikä tulosta 

 käytetä investointeihin tai työllistämiseen. Maailmantaloudessa on isoja 

 epävarmuuksia, mitkä haittaavat Suomen talouden elpymistä ja sitä kautta 

 työllisyyden kasvua. Jos yrityksillä ei ole näköpiirissä kysynnän kasvua, 

 investointien ja työllistämisen sijaan jaetaan osinkoja – – Hallituksen tulisi toteuttaa 

 verotuksellisia uudistuksia, jotka ohjaavat investoimaan ja työllistämään osinkojen 

 jakamisen sijaan. Ulosjaetun osingon verotuksen kiristäminen joko yrityksen tai  

 osingonsaajan tasolla toteuttaisi tämän tavoitteen. Mielenkiintoista on se, että 

 hallitus lienee kiihdyttämässä omistamiensa pörssiyhtiöiden osingonjakoa 
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 kärkihankkeiden rahoittamiseksi. Lähivuosina nähdään toimivatko hallituksen 

 omaksumat talousopit käytännössä. ” (STTK blogi 1, 9.9.2015) 

 

Palkansaajakeskusjärjestöt esittivät runsaasti laskelmia ja arvioita siitä, miten hallituksen 

esitykset tulevat vaikuttamaan yksittäisen palkansaajan ja hänen perheensä 

tulonmuodostukseen, ostovoimaan ja elintasoon. Alakohtainen vaihtelu tulee olemaan 

suurta, koska toimenpiteet jakautuivat eri tavoin julkiselle ja yksityiselle sektorille sekä 

päivä- ja vuorotyöntekijöille. Pääsääntöisesti viesteissä todettiin, että palkansaajan 

ostovoima tulee laskemaan merkittävästi hallituksen toimien seurauksena. Sitä kautta myös 

kotimainen kysyntä ja maan työllisyys laskee. Resurssien näkökulmasta kyseessä on hyvin 

vahva moraalinen diskurssi, jossa nousevat esille työpaikan merkitys yksilön elintason 

tuottajana ja palkansaajan aseman heikentämispyrkimykset. Samalla se on myös vahvan 

kulttuurinen ja materiaalinen resurssi. Suomessa hyvinvointivaltio on pitänyt huolta myös 

heikoimmistaan ja pyrkinyt takaamaan jokaiselle säällisen toimeentulon, joka riittää myös 

muuhun kuin pakollisten menojen jälkeen myös laadukkaaseen vapaa-aikaan. Nyt 

ostovoiman laskun johdosta palkkatulojen ja kulutuksen verokertymät vähenevät ja 

kulutusmahdollisuudet vähenevät, jolloin rahaa on yhä vähemmän kansantalouden rattaissa 

pyörimässä ja hyvinvointiyhteiskunnan rakenteita turvaamassa. 

 ”SAK:n tekemien laskelmien mukaan hallituksen esittämä kilpailukykypaketti 

 laskee ostovoimaa merkittävästi. – Alakohtainen vaihtelu on suurta, joten joillakin 

 aloilla ansiotaso saattaa pudota huomattavasti enemmän, jopa kuusi prosenttia, 

 SAK:n ekonomisti Joonas Rahkola ennakoi.”– Näin merkittävä ostovoiman lasku 

 johtaa väistämättä kysynnän heikkenemiseen kotimarkkinoilla, millä on lyhyellä 

 aikavälillä haitallinen vaikutus työllisyyteen. Yksikkötyökustannusten aleneminen 

 puolestaan parantaa kustannuskilpailukykyä, millä on jollain aikavälillä 

 positiivinen työllisyysvaikutus.” (SAK 3, 10.9.2015) 

 ”Asioiden välinen yhteys jää hyvän mielikuvituksen varaan. Varmaa on vain se, 

 että toimeentulo-ongelmat lisääntyvät, ostovoima heikkenee ja siten kaupoissa 

 käynti vähenee. Se puolestaan tietää lisää työttömyyttä kun kauppa ei käy. Lähes 

 olemattomaksi jäisi myös vientiteollisuuden työllisyyden kasvu, vaikka 

 lähihoitajan, sairaanhoitajan, poliisin, palomiehen tai kunnanviraston sihteerin 

 palkkoja sekä lomia nyt leikattaisiin.” (STTK 6, 14.9.2015) 
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Kustannuskilpailukykypaketin sisältämiä tulonjaollisten toimenpiteiden kohdistumista 

korostettiin kirjoitetun tekstimateriaalin lisäksi myös kuvaajilla, joilla tuotiin visuaalisesti 

esille kilpailukykypaketin tulonjakopolitiikka. Harmaa väri kuvaajassa kuvaa palkansaajia 

ja punainen yritysmaailmaa. Kuvaajan alareunassa on kerrottu millaisia asioita yritykset 

voivat toteuttaa saamillaan tulonsiirroilla. 

 

 

KUVIO 2. Palkansaaja maksaa kilpailukykyloikan. (STTK 4, 10.9.2015). 

 

Lapsiperheiden asema korostui kirjoituksissa erityisesti. Kun työssäkäyvien vanhempien 

ansioihin kohdistetaan leikkauksia, se heikentää lapsiperheen käytössä olevia talousvaroja. 

Lapsiperheiden asemaan kohdistetut leikkaukset koettiin kohtuuttomina ja 

epäoikeudenmukaisina. Suunniteltujen toimenpiteiden vaikutus vaikuttaa sekä työntekijän 

ostovoimaan että ostovoiman yleisen heikentymisen kautta työpaikan pysyvyyteen 

ylipäätään. Lapsiperheen asemaan liittyvässä diskurssissa argumenteissa käytettiin paljon 

perusteluina kvantifiointia, listaamista, vertailua ja sosiaalisen todellisuuden kuvailua. 
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Lapsiperheet kuvattiin yhteiskunnalle merkittävänä joukkona, joka pitää talouden pyörät 

pyörimässä omalla kulutuskysynnällään. Jos rahaa ei ole kuluttamiseen, talouden pyörät 

pysähtyvät. Kuluttamismahdollisuuksien vähentymisellä on myös merkittäviä vaikutuksia 

perheen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, kun elämästä katoaa ilo vähentyneiden tulojen 

kautta. Sanomaa tehostettiin asettamalla tilanne suoraan yksittäisen Toimisen perheen 

todellisuudeksi. Kun mielikuva rakennetaan suoraan fiktiivisen perheen varaan 

lapsiperheen työssäkäyvä vanhempi pystyy paremmin hahmottamaan, miten 

kustannuskilpailukykypaketin toimenpidevalikoima tulee vaikuttamaan oman perheen 

arkeen.  

 

Todellisuuskuvan rakentamiseen käytettiin myös vertauskuvia. Ennen vanhaan viljaa 

säilöttiin säkeissä ja se oli merkittävä raaka-aine ruoanvalmistuksessa. Suut pannaan säkkiä 

myöten -vertauskuva kuvaa tilannetta, jossa viimeisetkin viljan rippeet haalitaan säkin 

pohjalta hengen pitimiksi. Tällaisessa tilanteessa kaikki käytettävissä oleva materiaali 

käytetään viimeistä hiventäkin myöten pakollisiin menoihin ja hengissä pysymiseen, ei 

elämänlaatua lisäävään tai elämänlaatua rikastavaan kuluttamiseen. 

Epäoikeudenmukaisuuden ja eriarvoisuuden lisääntymisen korostaminen erilaisia 

faktuaalistamisstrategioita hyväksi käyttäen on omiaan lisäämään yksilötasolla tapahtumaa 

resurssien mobiloisoitumista oman yhteiskunnallisen aseman mahdollistavan tulotason 

puolustamiseksi. 

 

Pienipalkkaisiin työntekijöihin kohdistuvien leikkausten riskinä on työtätekevän väestön 

osan köyhyyteen ajautuminen. Kiviaho (2007) vertaili tutkimuksessaan suomalaisten ja 

yhdysvaltalaisten työtätekevien köyhyyttä hyvinvointivaltiossa. Kumpikin valtioista pitää 

toistensa tekemiä sosiaalipoliittisia ratkaisuja tavoiteltavana. Yhdysvaltalaiset tavoittelevat 

universaaleja ratkaisuja kuten päivähoitoa, jolla helpotettaisiin kotitalouksien taloudellista 

selviytymistä. Suomessa sen sijaan halutaan lisätä matalapalkkaisia töitä. Kummassakin 

maassa työtä tekeviä köyhiä on 5 %, mutta Suomessa heitä ei mielletä ongelmaksi. Syy on 

ennen kaikkea köyhyyden mittaristojen ja kriteeristöjen erilaisuus. Tutkimuksen mukaan 

työmarkkinoiden joustot voivat Suomessa heikentää jo valmiiksi heikommassa asemassa 

olevien työntekijöiden toimeentuloa ja tulevaisuuden näkymiä. Palkansaajien edustajat 

ovat olleet aktiivisia aiheeseen liittyvässä keskustelussa. Kiviahon mukaan sosiaaliturvan 

vastikkeellisuuden korostaminen ja työpaikkojen luonti laajamittaisen matalapalkkatyön 

mahdollistamisella tulee muuttamaan suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan roolia 

merkittävästi.   
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On mielenkiintoista taustatietoa tietää, miten eri tuloryhmät kuluttavat. Tilastokeskuksen 

kulutustutkimukset ovat vuodesta 1985 mitanneet eri tuloryhmien kulutustottumuksia. 

Yleisesti on nähtävissä, että ruokaostosten osuus kulutuksesta on vähentynyt ja asumiseen 

ja liikkumiseen käytetty kulutus on lisääntynyt tuloryhmästä riippumatta. Alimman 

tuloryhmän asumiskulujen osuus lähestyi vuonna 2016 kipurajaa, jossa 

asumiskustannusten osuus käytettävissä olevista tuloista on yli 40 %. Alimmissa 

tuloluokissa on enemmän vuokralla asuvia ja ylemmissä puolestaan omistusasuntojen 

omistajia. Omakotitaloasuminen on vähentynyt ja kerrostaloasuminen lisääntynyt kautta 

linjan. Sekä alimmissa että ylimmissä tuloluokissa satsataan liikkumisvälineenä omaan 

autoon, mutta auton iässä on merkittäviä eroja tuloluokkien välillä. Suuret tuloluokat 

satsaavat uuteen autoon sekä laadukkaaseen vapaa-aikaan, kun taas matalat tuloluokat 

tinkivät näistä. Tupakan osuus on vähentynyt kaikissa tuloluokissa, kun taas alkoholin 

kulutus on lisääntynyt selvästi alemmissa tuloluokissa. (Nurmela 2018.) Tilastokeskuksen 

tuottama näkemys vahvistaa palkansaajakeskusjärjestöjen näkemystä elämänlaadun ja 

sisällöllisen rikkauden heikentymisestä tulotason alenemisen myötä.   

 

 ”Nämä toimenpiteet yhteensä leikkaisivat noin 3,3 % esimerkissä olevan Toimisten 

 toimihenkilöperheen bruttotuloista -- Toimisten perheen tulot alenisivat bruttona 

 2475 euroa vuodessa ja nettona 1370 euroa vuodessa. Tämä tarkoittaisi n. 115 

 euron menetystä kuukaudessa Toimisten perheessä. Jos oletetaan, että inflaatio on 

 1,2 % vuonna 2017 niin, nettoreaaliansiot alenisivat perheellä n. 3,8 % vuodessa 

 (muuta ansiotason nousua ei huomioida). Tällä ostovoiman leikkauksella olisi 

 huomattava negatiivinen vaikutus kotimaiseen kulutuskysyntään ja työllisyyteen.” 

 (STTK 3, 10.9.2015) 

 

 ”Jos Toimisten lompakko kevenisi tuon verran, silloin pysyy moni hankinta 

 hyllyssä eikä kaupan, ravintolan, leffateatterin tai vapaa-ajan tapahtuman ovea 

 avata.” (STTK 6, 14.9.2015) 

 

 ”– Kun ostovoima heikkenee, suut pannaan säkkiä myöden, perheen menot 

 sopeutetaan tulojen perusteella ja kulutus pienenee. Ostovoiman leikkaaminen 

 merkitsee vain lisää työttömiä Suomeen, Palola arvioi” (STTK 9, 16.9.2015) 
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 ”Hallituksen kohtuuttomat ja epäoikeudenmukaiset pakkokeinot – ensimmäisen 

 sairauspäivän palkattomuus, sunnuntai- ja ylityökorvausten leikkaaminen, 

 arkipyhien muuttaminen palkattomiksi vapaapäiviksi ja vuosilomaoikeuden 

 lyhentäminen – heikentävät toteutuessaan kaikkien työntekijöiden ja perheiden 

 toimeentuloa valtavasti.” (SAK 6, 11.9.2015) 

 

Syksyllä 2015 annettiin kustannuskilpailukykypaketista erillisinä muutos- ja 

kehitysehdotuksia myös päivähoitoon liittyviä muutossuunnitelmia, joilla oli myös oma 

vaikutuksensa työssäkäyvien perheiden ja erityisesti äitien asemaan työmarkkinoilla. 

Erilaisia linjauksia yhdistelemällä perheiden aseman heikentymiseen liittyvä sosiaalisen 

todellisuuskuva voimistuu. ”SAK arvostelee hallitusta kylmän kyydin tarjoamisesta 

lapsiperheille”. Kylmän kyydin tarjoaminen vertauskuvana tarkoittaa sitä, miltä se 

kuulostaakin. Kylmässä kyydissä lapsiperhe laitetaan ilman suojausta tuulten, tuiskujen ja 

olosuhteiden armoille ilman, että hänellä on varaa tai mahdollisuutta varustautua tai 

puolustautua vallitsevia olosuhteita vastaan mitenkään. Kumuloituvat lapsiperheiden 

asemaan kohdistetut kokonaisheikennykset lisäävät halua puolustautua niin työntekijänä 

kuin lapsiperheen vanhempanakin. 

 

 ”SAK arvostelee hallitusta kylmän kyydin tarjoamisesta lapsiperheille. Päivähoidon 

 maksuja korotetaan, päiväkotiryhmiä suurennetaan ja lasten subjektiivista 

 päivähoito-oikeutta rajataan. Lisäksi hallitus aikoo pakkolainsäädännön avulla 

 heikentää erityisesti naisvaltaisten alojen työehtoja. – Muutokset tekevät syvän 

 loven lapsiperheiden tuloihin ja heikentävät pienten lasten vanhempien, erityisesti 

 äitien, kannusteita mennä töihin, SAK:n pääekonomisti Olli Koski huomauttaa.” 

 (SAK 3, 10.9.2015) 

 

Blogikirjoitukset täydensivät alisteiseen asemaan joutuneista palkansaajaryhmistä 

muodostuvaa kokonaiskuvaa. Blogeissa kirjoitettiin samoista asioista kuin virallisissa 

tiedotteissa, mutta niissä listattiin enemmän suoraan erillisiä ammattiryhmiä, joihin 

toimenpiteet kohdistuivat. Blogikirjoitusten kautta esiin tulivat nostetuksi myös 

miesvaltaiset julkisen sektorin ammattiryhmät, kuten poliisit ja palomiehet. Niissä otettiin 

kantaa myös silpputyötä tekevien nuorten työntekijöiden ja opiskelijoiden heikentyvään 

ostovoimaan ja työmahdollisuuksiin tulevaisuudessa. Taktiikkoina käytettiin mm. 

mielikuvan luontia hyvinvointiyhteiskunnan peruspalveluiden heikentymisestä. Lisäksi 
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asiaa tehostettiin kvantifioimisstrategiaa hyödyntäen esittelemällä lukuja ja vertaamalla 

nykytilannetta kustannuskilpailukykypaketin realisoitumisen jälkeiseen todellisuuteen. 

Kirjoituksilla luotiin uhkakuvaa kustannuskilpailukykypaketin realisoitumisen jälkeisestä 

sosiaalisesta todellisuudesta, jossa työntekijän asema on moninkertaisesti heikentynyt. 

Uhkakuvan luoma pelko on vahva resursseja mobilisoiva tekijä. 

 “Hallituksen päätökset kohtelevat erityisen huonosti niitä, jotka pitävät Suomen 

 pyörät pyörimässä 24/7. Eli naisia palvelualoilla, julkisen sektorin työntekijöitä 

 sekä vuorotyöntekijöitä. (SAK blogi 3, 14.9.2015) 

 ”Sunnuntailisän alentaminen tulisi kohdistumaan etenkin pieni- ja keskituloisiin 

 terveys- ja sosiaalipalveluiden työntekijöihin, joiden kokonaisansio muodostuu 

 suurilta osin erilaisista lisistä. Myös poliisit, palomiehet ja muut normaalisti 

 sunnuntaina työtä tekevät joutuisivat hallituksen säästötalkoiden maksumiehiksi. 

 Sunnuntaikorvausten vähentäminen neljänneksellä näkyy myös silpputyötä 

 tekevien nuorten kukkaroissa, sillä nuoret tekevät paljon ilta- ja viikonlopputöitä 

 etenkin palvelualoilla. – – Pieni- ja keskituloisten ansiotuloon kohdistuvat 

 leikkaukset vaikuttavat palkansaajien ostovoimaan. Ottaen huomioon myös 

 hallituksen muut ansioon kohdistuvat heikennystoimenpiteet on kokonaisansion 

 alenemalla varmasti vaikutusta etenkin palvelualojen toimintaan.” (STTK blogi 6, 

 17.9.2015) 

 ”Esimerkiksi 8 tuntia lauantaina ja sunnuntaina työskentelevä tarjoilija menettäisi 

 ansioistaan joka viikonloppu 22 euroa, palkan ollessa 11 euroa tunnissa. 

 Käytännössä tämä tarkoittaa noin 60–80 euron tulonmenetyksiä kuussa. Se on 

 opiskelijalle erittäin suuri raha. Summalla maksaa 20–30 opiskelijalounasta. 

 Ansiomenetykset voivat nousta kuukausitasolla kestämättömäksi, jos opiskelija 

 esimerkiksi sairastuu. Hallituksen suunnittelema ensimmäisen sairaspäivän karenssi 

 koskisi myös työssäkäyviä opiskelijoita. Vaikka opiskeluaika ei kestä pitkään, 

 pitäisi opiskelijalla olla aito mahdollisuus tulla toimeen. (STTK blogi 5, 17.9.2015) 

 

Asiatekstin, asiakokonaisuuksien yhdistely ja metaforien kautta luotu uhkakuva on omiaan 

saamaan aikaan lapsiperheiden työssäkäyvissä vanhemmissa puolustusreaktion oman ja 

perheensä aseman puolustamiseksi. Diskurssi on näin ollen luonteeltaan hyvin resursseja 

mobilisoiva. Hallituksen esityksen uhka kohdistuu kulttuurisiin, moraalisiin ja 

yhteiskunnallisorganisatorisiin resursseihin, kuten elintasoon, työpaikan pysyvyyteen, 
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lasten hyvinvoinnin ja aseman heikentymiseen sekä naisten ja äitien urakehitykseen.  

Hallituksen kustannuskilpailukykypaketin sosiaalinen uhkakuva on pienituloisuuteen 

ajautuminen.  

Perheiden aseman heikentymisen lisäksi matalapalkka-alojen ja erityisesti kuntasektorilla 

työskentelevien naisten rooli nostettiin selkeästi omana ammattikuntanaan esille 

hallituksen esityksen kärsijäryhmänä palkansaajakeskusjärjestöjen kotisivuviestinnässä. 

Onkin tarpeen avata teorian kautta, millaisesta kohderyhmästä matalapalkkaisissa naisissa 

on kyse. Tilastokeskuksen mukaan kuntasektorilla työskentelevän kokoaikaisen 

kuukausipalkkalaisen työajan ansion mediaani oli 2772 eur/kk v. 2016. Pienimmät 

mediaaniansiot 2072 eur/kk sijoittuivat muiden ammattiryhmien työntekijöihin, missä 

yleisimpiä ammattinimikkeitä ovat laitoshuoltaja, ruokapalvelutyöntekijä ja siivooja. 

(SVT, kuntasektorin palkat).   

 

Pehkosen (2018) mukaan naisten ansaintataso miehiin verrattuna kansantalouden tasolla on 

selkeästi alhaisempi. Naiset päätyvät miehiä useammin heikommin palkattuihin 

ammatteihin sekä osa-aikatöihin ja mahdollisesti työpaikkojen sisällä ammattinimikkeen 

sisällä matalammille vaativuustasoille tai matalampiin palkkaryhmiin. Julkisuudessa 

esitellään erilaisia prosenttilukuja, jotka kuvaavat naisten ansaintatasoa suhteessa miehiin. 

Prosenttiluvut vaihtelevat sen mukaan, miten asiaa määritellään ja millaisista tulokulmista 

sitä tarkastellaan. Eläketurvakeskuksen (ETK) 2.1 miljoonasta palkansaajasta koostuva 

aineisto kattaa kaikki tilastointivuonna työeläkejärjestelmän piiriin kuuluneet henkilöt, 

lukuun ottamatta yrittäjiä ja maatalousyrittäjiä. ETK:n aineistojen keskiarvoansion mukaan 

kaikille suomalaisille mies- ja naispalkansaajille saadaan tulos, jonka mukaan naisten 

keskiarvoansio oli vuonna 2016 76 % miesten keskiarvoansioista. ETK:n tilastot ovat 

käyttökelpoiset silloin, kun halutaan kuvata koko kansantaloutta ja koko- ja osa-aikaisten 

työntekijöiden osuuksia. Tilastokeskuksen laatimat määritelmät puolestaan perustuvat 

suppeampaan 1.6 miljoonan palkansaajan aineistoon. Tässä aineistoissa ulkopuolelle jäävät 

alle viiden hengen yrityksissä työskentelevät ja palkkiotyyppiset työsuhteet, kuten 

perhepäivä- ja omaishoitajat. Tilastokeskus ei julkaise virallisia palkkaeroprosentteja, vaan 

palkkaeroprosentit perustuvat tilastoista johdettuihin tietoihin. Tilastokeskuksen 

ansiotasoindeksin mukaan naisten säännöllisen työajan ansio oli 84 % kokoaikaisten 

miesten vastaavista ansioista. Tilastokeskuksen tilastot ovat valideja silloin, kun halutaan 

tarkastella kokoaikatyön osuuksia. Yksityissektorin työnkuvien yhdenmukaisella 

tarkastelulla palkkaerot ovat pienimmät. Niissä samalla ammattinimikkeellä 

työskentelevien kokoaikaisten miesten ja naisten palkkaero pienenee tuntuvasti verrattuna 
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tilastojen tuottamiin lukuihin. Jos tarkasteluun lisätään saman ammattinimikkeen lisäksi 

sama yritys, palkkaero pienenee entisestään. Ja mikäli samalla ammattinimikkeellä, 

samassa yrityksessä työskentelevien kokoaikaisten työntekijöiden säännöllisisä ansioita 

ilman vuorotyölisiä vertaillaan keskenään, palkkaero on yhä pienempi. Tämän 

tarkastelukulman mukaan naisten keskiarvoansiot ovat 97 % miesten keskiarvoansioista v. 

2016. Mikäli palkkaeroja selitetään ammatti- tai yritysrakenteella, tulisi palkkaeroista 

puhua aina ammatti- ja yritysvakioituina. 

 

Ammattiyhdistysliike on tehnyt pitkäjänteistä edunvalvontaa naisten työmarkkina-aseman 

parantamiseksi ja palkkaerojen kaventamiseksi. Maan hallituksen naisvaltaiseen 

kuntasektoriin kohdistuvat toimenpiteet nähdään sekä tasa-arvokysymyksenä että 

tietynlaisena patriarkaattisena alistamisena, jossa johtavassa asemassa oleva miesryhmä 

tarkoitushakuisesti heikentää moninkertaisesti alisteisessa asemassa olevien naisten asemaa 

työelämässä entisestään. STTK ilmoitti, että se on suomalaisten pieni- ja keskituloisten 

työntekijöiden puolella, eikä voi hyväksyä hallituksen eriarvoistavaa politiikkaa. Asian 

kuvaamisessa käytettiin kipua kuvaavia sanoja. Tällaiseen kivuliaiseen tilanteeseen kukaan 

ei halua ehdoin tahdoin joutua, vaan puolustautuu käyttämällä siihen omia henkilökohtaisia 

resurssejaan. STTK viestii, että palaute naisiin kohdistuneista pakkotoimista on ollut 

jäsenten suunnasta tyrmäävää. Tämä luo mielikuvan resurssien aktiivisesta liikkeelle 

lähdöstä. Hallituksen esitystä ei hyväksytä ja sitä ollaan valmiita vastustamaan. 

 

 ”– STTK on suomalaisen pieni- ja keskituloisen työntekijän puolella. 

 STTK:laisessa kentässä hallituksen esitykset koskisivat erityisen kipeästi julkisella 

 sektorilla ja palvelualoilla työskenteleviä naisia. Palaute jäsenistön suunnasta on 

 ollut tyrmäävä. Emme voi hyväksyä eriarvoistavaa politiikkaa, jota lisäksi pakolla 

 vauhditetaan.” (STTK 9, 16.9.2015) 

 

Tasa-arvolaki (609/1986) tukee palkansaajakeskusjärjestöjen näkemystä. Tasa-arvolaki 

estää sukupuoleen perustuvaa syrjintää ja edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa, estää 

sukupuoleen tai sukupuoli-identiteettiin liittyvää syrjintää sekä parantaa naisen asemaa 

erityisesti työelämässä. Lakia sovelletaan kaikessa yhteiskunnallisessa toiminnassa ja 

kaikilla elämänalueilla. Tasa-arvon edistämissäännösten mukaan työnantajien ja 

yhteiskunnallisten toimijoiden tulee arvioida kaikkea toimintaansa suhteessa 
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sukupuolikysymykseen ja luoda toimintalinjat tasa-arvon edistämiseksi. (Tasa-

arvovaltuutettu, tasa-arvolaki pähkinänkuoressa). Syrjintäolettama syntyy, kun tiettyihin 

homogeenisiin ammattiryhmiin kohdistetaan selkeästi enemmän toimenpiteitä kuin toisiin 

vahvan profiloituneisiin ammattiryhmiin. 

 

 ”Tämän esityksen vaikutukset näyttävät kohdistuvan erityisesti naisiin sekä julkisen 

 sektorin työntekijöihin. Jo esityksen valmisteluvaiheessa olisikin ehdottomasti 

 tullut arvioida myös esityksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusvaikutukset, mutta näitä 

 ei esitykseen sisälly. Esityksen vaikutusten kohdistuminen eri tavalla – suoraan tai 

 välillisesti – eri ryhmiin nostaa esiin sen kysymyksen, että esityksessä saattaa olla 

 kyse kielletystä syrjinnästä.” (STTK blogi 6, 17.9.2015) 

 

Naisvaltaisista kuntasektorin matalapalkka-ammateista suurimmaksi menettäjäksi 

määriteltiin kätilöt. Sanomaa tehostettiin muistuttamalla, että kehittyneen kätilötyön 

ansiosta maassamme lapsikuolleisuus on alhaista ja täällä on turvallista synnyttää ja tänne 

on turvallista syntyä. Tulkitsen, että näin puhuessaan palkansaajakeskusjärjestö kysyy 

lukijaltaan, onko oikein kohdistaa merkittäviä heikennyksiä tällaiseen ammattiryhmään, 

jotka tekevät yhteiskunnallisesti tärkeää ja arvokasta työtä koko kansakunnan eteen? 

 

 ”Yle puolestaan on laskenut, että ammattiryhmissä suurin menettäjä olisivat kätilöt. 

 Vauvat eivät piittaa siitä, syntyvätkö ne yöllä vai päivällä, arkena vai sunnuntaina. 

 Maailman pienimmän lapsikuolleisuuden maassa se ei kuitenkaan haittaa vaan 

 hommat on organisoitu niin, että tänne on turvallista syntyä.” (STTK 6, 14.9.2015) 

 

Palkansaajakeskusjärjestöt käyttivät lisäksi melko rajuja mielikuvia luovia kielikuvia 

kuvaillessaan hallituksen esityksiä suhteessa naisiin. Giljotiini on laite, jolla historiassa 

mestattiin pää pois tuomituilta ihmisiltä. Vertauskuva ilmentää tilannetta, jossa naisilta 

otetaan oleellinen osa pärjäämisestään pois ja he jatkavat työtään yhteiskunnan eteen 

voimakkaasti heikennettyinä. Kepittäminen puolestaan mielletään yleensä 

kurinpalautukselliseksi selkäsaunaksi, jonka tarkoitus on saada parannusta aikaan.  Samalla 

kepittäminen voidaan nähdä myös kampittamisena, jossa asetetaan esteitä yksilön tielle ja 

haitataan sillä tavoin yksilön eteenpäin pyrkimyksiä. Tällaisten fyysiseen pahoinpitelyyn 

viittaavien vertauskuvien käyttö kertoo siitä, miten rajuksi ja epätasa-arvoiseksi hallituksen 

toimenpide-ehdotus palkansaajakeskusjärjestöissä miellettiin. Epätasa-arvoista 
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kehityskulkua korostavalla sosiaalisella todellisuuskuvalla on hyvät moraaliset ja 

kulttuuriset edellytykset saada yksilötason resurssit mobilisoitumaan yksilöiden ja 

yhteisöjen aseman puolustamiseksi. 

 

 ”STTK:n arvio on, että hallituksen giljotiini osuu erityisesti pieni- ja 

 keskituloisiin naisiin, jotka ovat enemmistö julkisen sektorin työpaikoilla ja 

 monilla yksityisillä palvelualoilla. – – Suomalaiset julkiset hyvinvointipalvelut ovat 

 naisten harteilla. Heidän työehtojansa heikentäminen merkitsee, että tasa-arvo 

 on hallitukselle vain sanahelinää.” (STTK 1, 8.9.2015) 

 

Kuntasektorilla ja yksityisen sektorin palvelualoilla työskentelevillä matalapalkkaisilla 

naisvaltaisilla ammattiryhmillä kokonaistulonmuodostus on hyvin pitkälle riippuvainen 

palkanlisistä. Näillä aloilla myös sairaspoissaolot ovat yleisempiä kuin miesvaltaisilla 

aloilla. Monimuotoisten säästötoimenpiteiden kohdistaminen aloille, jossa ennestään 

sairastetaan enemmän, lisää työpahoinvointia ja sitä kautta työstä poissaoloa entisestään. 

Rissasen ja Kasevan (2004, 2) mukaan sairauspoissaoloista syntyy merkittäviä 

kustannuksia menetetyn työpanoksen johdosta sekä työnantajalle että yhteiskunnalle. 

Menetetyn työpanoksen kustannus on vähintään niin suuri kuin työntekijän palkka on 

sivukuluineen. Sairauspoissaolojen määrä vaihtelee palkansaajaryhmittäin ja niissä on 

nähtävissä sosioekonomisia eroja. Vuonna 2014 sairauspoissaolojen aiheuttama menetetyn 

työpanoksen kokonaiskustannus oli yhteiskunnalle 3,4 miljardia euroa. Yhtä palkansaajaa 

kohden kustannus on noin 1590 euroa.  

 

 ”– Hallituksen esitykset kilpailukyvyn parantamiseksi kepittävät eniten aloja, joissa 

 palkanlisät muodostavat merkittävän osan kokonaisansioista. Esitys näkyy myös 

 aloilla, joilla sairastavuus on keskimääräistä yleisempää.” (SAK 3, 10.9.2015) 

  

Nykymuotoinen hyvinvointiyhteiskunta julkisen sektorin tuottamine palveluineen on 

monimuotoisen resurssikamppailun tulos, joka on jatkuvassa muutostilassa. 

Hyvinvointiyhteiskunta -käsite on hyvin voimakkaasti poliittisesti värittynyt. 

Hyvinvointiyhteiskunnan rakentamisvaiheessa sosiaalidemokraattinen näkemys ja 

keynesläinen talouspolitiikka oli vuosikymmeniä talouspolitiikan valtavirtaa. Tätä 

vallinnutta ajanjaksoa kuvataan hyvinvointiyhteiskunnan käsitteellä. Uusliberalistisen 
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ajattelun nousun myötä hyvinvointiyhteiskunnasta on alettu puhua hyvinvointivaltiona 

minimivaltio opin mukaisesti. Hyvinvointivaltio -opin mukaan julkinen sektori on paisunut 

niin palveluverkostonsa kuin kulujensakin osalta ja se on saatava hallintaan. Merkittäväksi 

julkisen sektorin kuluerä tässä näkemyksessä on julkisen sektorin palkkakustannukset. 

Tämän kuluerän hallintaan saamiseen osa hallituksen kustannuskilpailukykypaketin 

toimenpiteistä oli kohdistettu. Hyvinvointivaltio näkemyksen mukaan muuttunut 

huoltosuhde edellyttää palveluverkoston ja julkisesti tuotettujen palvelujen ja 

palkkakustannusten karsimista, jotta verovaroin voidaan kustantaa välttämättömimmät 

peruspalvelut kaikkien kansalaisten saataville.  

Palkansaajakeskusjärjestöjen viestinnässä erityiseksi hallituksen toimenpiteiden 

kohderyhmäksi profiloituu julkisen sektorin naisvaltaiset matalapalkka-alat ja 

palvelusektorin naiset, joiden palkkakuluja hillitsemällä ja työehtoja heikentämällä maan 

hallitus on hakemassa parannusta maan talouskasvuun ja kilpailukykyyn. Perheellisten 

miesten asema tulee heikentymään välillisesti naisen aseman heikentymisen kautta. 

Hyvinvointiyhteiskunnan kannalta merkittävien ammattiryhmien ja sitä kautta 

keskiluokkaisten perheiden aseman heikentäminen on omiaan nostamaan yhteisöllistä 

negatiivista mielialaa ja lisäämään halua toimia kollektiivisena vastarintana hallituksen 

leikkausesityksiä vastaan. 

 

5.1.5 Diskurssi ”Järjetön, vallan janoinen ja epäoleellisiin asioihin keskittyvä hallitus 

vaarantaa toimillaan työmarkkina- ja yhteiskuntarauhan!” 

 ”Tässä hallitus ottaa kontolleen ennakoimattoman ja konfliktiherkän 

 yhteiskuntajärjestyksen, Fjäder korostaa.“ (Akava 2, 10.9.2015) 

Tässä diskurssissa on kyse hyvin vahvasta valtadiskurssista, jossa 

palkansaajakeskusjärjestöt profiloivat vastapuoleksi muodostuvan maan hallitusta. 

Diskurssissa maan hallitus kuvataan vahvemman valtaan nojaavana toimijana, joka 

pakkokeinoja käyttäen on heikentämässä palkansaajan asemaa ja sen 

seurannaisvaikutuksena yhteiskunnassa vallitsevaa yhteiskuntarauhaa. Maan hallituksen ja 

ammattiyhdistysliikkeen näkemysten voidaan nähdä olevan vahvassa ristiriidassa 

keskenään. 

Keskusjärjestöt viestivät, että he ovat syvästi huolissaan suomalaisen yhteiskunnan 

tulevaisuudessa, jossa sopimiseen perustuva rauhanomainen yhteiskuntajärjestys on 

muuttumassa “juhlapuheiksi” ja työehdoista määrätään pakon ja sanelun keinoin. 
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Ammattiyhdistysliikkeen ylläpitämällä sopimustoiminnalla on ollut merkittävä rooli 

yhteiskuntarauhaa turvaavana elementtinä. Sopimusjärjestelmän korvaaminen pakottavalla 

lainsäädännöllä on palkansaajakeskusjärjestöjen mukaan uhka koko yhteiskunnan 

tulevaisuudelle. 

 

 ”STTK on erittäin huolissaan suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuudesta, jos 

 sopiminen siirtyy juhlapuheisiin ja työmarkkinapöydissä työvälineinä ovat 

 työnantajavetoinen pakko ja sanelu.” (STTK 1, 8.9.2015) 

 

STTK loi kirjoituksissaan mielikuvaa myös siitä, että hallituksen toimenpide-ehdotuksessa 

on kyse myös arvovallasta ja siitä, kenellä valta yhteiskunnassa tällä hetkellä on. 

Kirjoituksesta piirtyy mielikuva, jonka mukaan hallituksen esityksessä on kyse myös 

työmarkkinoiden vallan kyseenalaistamisesta. Arvovaltateeman esille noston voi tulkita 

niin, että ammattiyhdistysliike tiedostaa ja tunnistaa oman valtansa yhteiskunnan 

päätöksentekoon vaikuttavana toimijana.  Hallituksen esityksen nähdään lisäävän 

yhteistyön esteitä katkeruuden ja vastakkainasettelun muodossa.  Kivet kengässä -vertaus 

kuvaa mielestäni tilannetta, jossa perustavanlaatuisiin taustakysymyksiin on jäänyt 

kaihertamaan ärsyke, josta on päästävä eroon ennen kuin aitoja asiakysymyksiä voidaan 

käsitellä. Palkansaajat kuvaavat hallituksen esitystä myös järjenvastaiseksi. Järkevä 

toimintamalli olisi palata aiempaan tuttuun ja toimivaksi todettuun toimintamalliin, jossa 

asioista sovitaan neuvottelemalla. Uusi toimintatapa on uhka levottomuuden 

lisääntymiselle työmarkkinoilla ja yhteiskunnassa. Samanaikaisesti syksyllä 2015 

rauhattomuutta aiheuttivat korkeat työttömyysluvut ja globaali turvapaikanhakijoiden 

liikehdintä. Näiden asioiden esiin nostolla palkansaajat haluavat mielestäni korostaa sitä, 

että maan hallituksella olisi heidän mukaansa tärkeämpiäkin tehtäviä hoidettavanaan kuin 

toimivaan työmarkkinapolitiikkaan puuttuminen. 

 

 ”Nyt on paljon kiviä kengissä. Ne pitäisi ravistaa pois, unohtaa 

 arvovaltakysymykset ja ottaa järki käteen. Järkeä on neuvotella, järjettömyyttä  

 asettaa kansalaiset vastakkain ja sitä kautta lisätä rauhattomuutta työmarkkinoilla 

 ja yhteiskunnassa.” (STTK 6, 14.9.2015) 
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 ”Se voi myös lisätä rauhattomuutta koko yhteiskunnassa, kun kasvava työttömyys 

 ja esimerkiksi viime aikojen maahanmuuttopoliittiset haasteet ovat lisänneet 

 jännitteisyyttä kansalaisryhmien välillä, Palola arvioi.” (STTK 1, 8.9.2015) 

 

Yhteiskuntarauhaan kohdistuva uhka sai vahvistusta myös pohjoismaiselta 

ammattiyhdistysten yhteistyöjärjestöltä PAY:lta. PAY:n mukaan Suomen tapahtumilla ja 

lainsäädännön heikentämispyrkimyksillä voi olla arvaamattomia vaikutuksia laajemmin 

myös muihin Pohjoismaihin.   

 

”Pohjolan ay-liike toteaa, että jos Suomen hallituksen esittämät työelämän 

heikennysesitykset toteutetaan, on niillä arvaamattomat seuraukset paitsi 

suomalaiselle yhteiskunnalle, niin myös laajemmin Pohjoismaissa.” (STTK 5, 

11.9.2015)  

 

Resurssien mobilisaation näkökulmasta vastapuolta ja vastapuolen toimintaa profiloiva 

diskurssi on kahtalainen mobilisoimiskyvyltään. Palkansaajat luovat sosiaalisen 

todellisuuden uhkakuvaa, jossa palkansaajien asema ja yhteiskuntarauha ovat uhattuina. 

Yhteiskuntarauha saattaa olla joillekin yksilöille ideologisesti puhutteleva moraalinen arvo, 

joka itsessään on syy mobilisoitua puolustuskannalle. Ammattiyhdistysliikkeen ja 

neuvottelukulttuurin roolia yhteiskuntarauhaa turvaavana tekijänä ei kuitenkaan hyvin 

tunnisteta. Suomalainen yhteiskunta on vuosikymmenten ajan ollut luonteeltaan 

pääsääntöisesti rauhanomainen. Sopimustoimintaan perustuva yhteiskuntajärjestys on 

taannut konfliktittoman luokkakompromissin. Sopimustoiminnan myötävaikutuksella 

luokkayhteiskunta on muuttunut demokraattiseksi ja tasa-arvoiseksi yhteiskunnaksi, jossa 

jokaisella kansalaisella on samat oikeudet ja mahdollisuudet riippumatta omasta 

taustastaan. Tasavertainen yhteiskunta on taannut yksilöille mahdollisuuden kehittää 

itseään myös individualistisista lähtökohdista käsin. Näitä yhteiskunnallisia kehityskulkuja 

ja niiden kautta syntynyttä yhteiskunnallista asemaa ihmiset eivät omassa arjessaan 

tunnista, vaan elävät elämäänsä vallitsevissa olosuhteissa.   

Nykyajassa ammattiyhdistysliikkeen joukkovoimaan perustuvat toimintakeinot, hyvällä 

edustettavuudella saavutetut neuvotteluasemat ja näiden vaikutus palkansaajan 

yhteiskunnalliseen asemaan ja yhteiskuntarauhaan ovat kaukana monen yksilön 
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arkitodellisuudesta. Yksilön tulee olla yhteiskunnallisesti valveutunut, jotta hän ymmärtää 

oman yhteiskunnallisen asemansa taustalla vaikuttavia tekijöitä ja historiallisia 

kehityskulkuja. Institutionaalisen yhteiskuntarauhaa ylläpitävän neuvottelurakenteen 

pitäminen niin puolustamisen arvoisena, että yksilö haluaa käyttää siihen omia 

henkilökohtaisia resurssejaan, on melkoinen harvinaisuus. Tällaisiksi henkilöiksi tunnistan 

ammattiyhdistysliikkeen johtajat, työntekijät ja sen aktiivitoimijat, jotka resurssien 

mobilisaation teorian valossa edustavat yrittäjämäisiä toimijoita. Yrittäjämäiset toimijat 

omaavat hyvät henkilökohtaiset resurssit asian edistämiseen ja alkavat toimia aktiivisesti 

päämäärän saavuttamiseksi. Nämä henkilöt ovat valmiita käyttämään henkilökohtaista 

panostaan ja resurssejaan järjestelmän puolustamiseksi. Motivaatiotekijänä toimii 

esimerkiksi ammattiliitossa työskentelevän oma työpaikka, joka uhkakuvan toteutuessa on 

vakavasti uhattuna. Rivijäsenten, järjestäytymättömien ja ammattiyhdistysvastaisten 

työntekijöiden osalta tämän diskurssin mobilisoimiskyky on heikko.   

Palkansaajakeskusjärjestöt toivat ilmi, että vaikka ammattiyhdistysliike on vuosien 

neuvottelutoiminnan johdosta ollut varsin hiljaa, se omaa edelleen painostuskeinot ja 

työtaisteluvalmiuden, joita se myös tarvittaessa käyttää jäsentensä puolustamiseen. 

Työmarkkina-asioihin puuttumisella ja sopimustoiminnan ohittamisella on seurauksensa 

tähän hetkeen ja tuleviin palkkaratkaisuihin. STTK:n puheenjohtaja Antti Palola käyttää 

epävakaasta työmarkkinatilanteesta vertauskuvaa ”hallitus leikkii tulitikulla ruutitynnyrin 

lähellä”. Vertauskuvassa hallitus on ikään kuin lapsi, joka ei ymmärrä toimintansa 

seurauksia. Tulitikkuleikki ruutitynnyrin ympärillä on vaarallista leikkiä räjähdysherkän 

esineen äärellä. Räjähdysvaara on varoitus räjähdyksestä, jonka seurauksena aiheutuu 

ympäristöön valtavaa vahinkoa. Ruutitynnyri vertauskuvalla halutaan ehkäpä 

kiertoilmaisun kautta kuvata ammattiyhdistysliikkeen toimintavalmiutta ja sen 

toimenpiteiden yhteiskunnallisia vaikutuksia. Rauhanomainen ammattiyhdistysliike saa 

“räjähtäessään” aikaan merkittäviä toimintahäiriöitä vakaaseen yhteiskuntaan.  

 

 ”– Vaihtoehdotonta talous- ja työmarkkinapolitiikkaa ei huonossakaan 

 taloustilanteessa tarvitse harjoittaa. Hallitus leikkii tulitikuilla ruutitynnyrin lähellä, 

 puheenjohtaja Antti Palola korostaa. – – Vaikuttaa siltä, että hallitus haluaa jatkossa 

 työmarkkinoille enemmän työnantajien ehdoilla toteutettavaa sanelua ja siitä 

 seuraavaa riitelyä ja repimistä kuin aitoa neuvottelua ja sopimista. Lainsäädännöllä 

 pakottaminen lisäisi rauhattomuutta työmarkkinoilla. – – Edelleen on mahdollista 
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 valita toiset tavat toteuttaa uudistuksia. Neuvotellen päästään hyvään, riitelemällä 

 vain katkeraan lopputulokseen, Palola arvioi.” (STTK 1, 8.9.2015) 

 ”– Jos Sipilän hallitus pitää kiinni pakkokeinoistaan, on sillä vaikutuksensa 

 tulevaan palkkaratkaisuun. Tavoite maltillisen palkankorotuslinjan jatkamisesta on 

 hallituksen keinojen takia huomattavasti vaikeampi saavuttaa.” (SAK 6, 11.9.2015) 

 

Työtaistelukeinojen käyttäminen on ammattiyhdistysliikkeelle kuitenkin viimesijainen 

toimintamalli. Työtaistelut eivät ole mukavia ja toivottavia työntekijöillekään, koska ne 

lisäävät vastakkainasettelua ja katkeruutta myös työpaikkatasoilla. Palola kuvaa 

vastakkainasettelun lisääntymistä riitelyn ja repimisen termeillä. Riidan jälkeen kestää aina 

aikansa saavuttaa rauhanomainen tilanne, jossa osapuolet elävät konsensuksen ja rauhan 

tilassa. Tähän monen tasoiseen riitelyyn palkansaajakeskusjärjestöt eivät mielellään lähde. 

Riitely lisää rauhattomuutta ja vastakkainasettelua niin yksilö-, yhteisö- kuin yhteiskunta 

tasollakin. Ammattiyhdistysliikkeen toimintavalmiuden esille nostaminen on kuitenkin 

itsessään liikkeelle merkittävä resurssi. Se luo mielikuvaa siitä, että työntekijöiden 

asemaan kohdistettuja heikennysesityksiä ei tarvitse sellaisenaan hyväksyä, vaan 

tarvittaessa asiantilojen vastustamiseen löytyy kollektiivista vastavoimaa. Vastavoiman 

esille nostaminen ja kollektiivisesta toimintavalmiudesta kertominen lisäävät yksilötason 

resurssien mobilisaatiota. Yksilö saa varmuutta ja kokee voivansa vaikuttaa 

yhteiskunnallisten prosessien kulkuun osana kollektiivia näin halutessaan.  

 

5.1.6 Diskurssi ”Neuvottelun tielle tulee palata!”  

Ammattiyhdistysliikkeen toimintamalli on perustunut vuosikymmenten ajan neuvottelulle. 

Ammattiyhdistysliikkeen luottamustoimiset ja palkatut työntekijät ovat 

neuvottelutoiminnan ammattilaisia. Jäsenistö antaa neuvottelutoiminnalle mandaatin 

jäsenkirjan muodossa. Neuvotteluun perustuva toiminta on ammattiyhdistysliikkeen 

ydinosaamista ja se on resursoitu hyvin. Neuvottelutoiminnalla on vuosien saatossa 

saavutettu hyviä ja pysyviä yhteiskunnan edun mukaisia ratkaisuja. Tämän toimintamallin 

toimivuutta palkansaajakeskusjärjestöt omassa viestinnässään korostivat ja esittivät 

vaateita pikaisesta neuvottelupöytään palaamisesta.  

 ”Akava on edelleen valmis hakemaan neuvotteluratkaisua, jotta Suomen 

 kilpailukyky paranee.” (Akava 2, 10.9.2015) 
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 ”Akava on ollut valmis neuvottelemaan ja katsomaan yhteiskuntasopimuksen 

 loppuun saakka.” (Akava 7, 14.9.2015) 

 ”STTK on yhteiskuntasopimusneuvotteluissa ja myös niiden kariutumisen jälkeen 

 korostanut, että koskaan ei ole liian myöhäistä neuvotella ja sopia.” (STTK 9, 

 16.9.2015) 

 ”SAK:n puheenjohtaja Lauri Lyly on kommentoinut työmarkkinatilannetta 

 twitterissä. Lyly painottaa, että pakkolakien tilalle tarvitaan sopimista ja aktiiviset 

 sopijaosapuolet. – SAK etsii ratkaisuja työmarkkinalukon avaamiseksi. 

 Yhteiskuntasopimusyrityksessä palkansaajien esitys ei kelvannut. Uusia malleja on 

 löydettävä.” (SAK 14, 16.9.2015) 

 

Tämän diskurssin kautta ammattiyhdistysliikkeestä rakentuu kuva neuvotteluhalukkaasta 

toimijasta, joka ei kaipaa yhteiskuntaan epäjärjestystä. Tämä näkökulma on varmasti tuttu 

kaikille liikkeen perustehtävän tunteville. Vähemmän tunteville ammattiyhdistysliikkeen 

rauhanrakentajanrooli voi olla yllättävä. Usein liike näyttäytyy uutisissa työtaisteluidensa 

kautta, jotka aiheuttavat tilapäistä epäjärjestystä työelämään.  Ulkopuolisesta tilanne 

saattaakin näyttää jopa ristiriitaiselta. Miten työelämän ristiriitoja työtaisteluilla ratkaiseva 

toimija haluaa sinnikkäästi palata takaisin neuvottelun tielle? Eikö sen tehtävä ole 

puolustaa palkansaajan asemaa lakkoilemalla? Blogiteksteissä rakennetaan mielikuva 

rauhaa rakastavasta kansasta, joka mieluummin sopii asioista kuin riitelee. 

 ”Suomalaisilla on hirvittävä tarve ja halu sopia asioista, mutta heillä on myös 

 hirvittävän suuri tarve kokea oikeudenmukaisuutta.” (SAK blogi 1, 9.9.2015) 

 ”Akavassa on edelleen valmius neuvotteluihin ja sopimiseen niistä toimista, joilla 

 Suomen talouden tilaa parannetaan / korjataan. Pitäisi vaan saada mukaan 

 neuvotteluihin mukaan vastapuolikin ja hallitukselta stoppi sen sanelupolitiikkaan.” 

 (Akava blogi 1, 16.9.2015) 

 

Yhteiskuntasopimusneuvottelupöytään palaamisesta uutisoitiin useassa eri julkaisussa. 

Ehtona neuvottelupöytään palaamiselle palkansaajakeskusjärjestöt vaativat, että tulevan 

neuvottelun tulee olla asetelmaltaan tasapainoinen, työnantajajärjestöjen pitää aidosti 

neuvotella ja hallituksen pitää lopettaa ennakkoehtojen asettelu neuvotteluille. 
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Palkansaajilla ja keskusjärjestöillä on neuvotteluihin myös omia esityksiä ja tavoitteita, 

joita neuvotteluissa halutaan käsitellä osana kokonaisratkaisua. Ammattiyhdistysliikkeen 

näkökulman mukaan neuvottelutoiminta takaa tasapuoliset ja oikeudenmukaiset ratkaisut 

työelämäkysymyksiin. Etukäteisehdot tai neuvottelutoiminnan mitätöiminen pakottavalla 

lainsäädännöllä uhkaa neuvottelutoiminnan oikeudenmukaisuus- ja tasa-arvoperiaatetta.  

 

 ”Ammattiyhdistysliike on valmis neuvottelupöytään, kunhan neuvotteluasetelma on 

 tasapainoinen, Lyly totesi.” (SAK 11, 15.9.2015) 

 ”SAK on valmis neuvottelemaan, jos sen kautta on mahdollisuus päästä 

 järkevämpään työmarkkinaratkaisuun. Tämän ehtona on kuitenkin, ettei 

 sopimuksella ole etukäteen määriteltyä lopputulosta.” (SAK 6, 11.9.2015) 

 ”Akava on jo pitkään valmistellut omaa esitystä, jolla se on valmis neuvottelemaan 

 maan hallituksen tavoittelemasta viiden prosentin kilpailukykyhypystä 

 vaihtoehtona leikkauksille. – – Akava on ollut koko ajan valmis neuvottelemaan ja 

 olemme jo pitkään kirjoittaneet vaihtoehtoista mallia hallituksen esityksille.” 

 (Akava 8, 16.9.2015) 

 

Palkansaajajärjestöt toivat ilmi, että myös yhteiskuntasopimuksenkin kautta saavutettava 

neuvottelutulos tulee olemaan palkansaajan asemaa heikentävä. Heikennykset on kuitenkin 

helpompi hyväksyä, jos tulos on saavutettu neuvotteluprosessin kautta. 

Palkansaajakeskusjärjestöt korostivat, että valmius neuvotella on koko ajan olemassa ja 

neuvottelujen kautta on mahdollisuus saada aikaan kaikkien osapuolten tarpeisiin 

paremmin vastaava ratkaisu. Akava kertoi kuvainnollisesti olevansa valmis ”nielemään 

heikennyksiä”, eli vastentahtoisesti hyväksymään edustamiensa ammattiryhmien asemaan 

kohdistuvia heikennyksiä yhteisen edun nimissä. 

 

 ”Akavalla on ollut alkusyksystä saakka valmius neuvotella 

 yhteiskuntasopimuksesta ja tämä valmius on yhä voimassa. Tämän vuoksi olemme 

 valmiita nielemään heikennyksiä, mutta sanelua ja sopimusvapauteen puuttumista 

 emme hyväksy, sanoo puheenjohtaja Sture Fjäder.” (Akava 1b, 9.9.2015) 
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 ”Akava olisi ollut valmis aloittamaan neuvottelut, vaikka prosessista olisi tullut 

 työntekijöille rankka. – Yhteiskuntasopimus olisi ollut kivuttomampi ja 

 oikeudenmukaisempi tapa sopia rakenteiden uudistamisesta.” (Akava 1, 

 8.9.2015) 

 

Palkansaajien neuvotteluvoima perustuu järjestölliseen voimaan. Asiaa tehostaakseen 

palkansaajakeskusjärjestöt viestivät järjestövalmiuden nostamisesta. ”palkansaajan ääni ei 

kuulu Senaatintorille saakka” -vertauskuva kertoo mielestäni kuvainnollisesti siitä, että 

työntekijöiden näkemys ei ole tullut huomioiduksi hallituksen työelämää koskevissa 

suunnitelmissa lainkaan. Palkansaajien näkökulman huomiotta jättäminen on omiaan 

nostamaan protestimielialaa. Ammattiyhdistysliikkeen järjestövalmiuden nostaminen on 

viesti maan hallitukselle siitä, että se on toiminnallaan ylittänyt sopivuuden rajat. 

Järjestöllisen valmiuden korottaminen tarkoittaa kollektiivisen joukkovoiman 

käyttövalmiuden nostamista. Resurssit ovat lähteneet liikkeelle.  

Jonkin verran viesteissä ilmeni palkansaajakeskusjärjestöjen keskinäiseksi kilpailuksi 

tulkittavia viestejä. Akava nosti esille, että se korotti ensimmäisenä järjestöllistä 

toimintavalmiuttaan. Tulkitsen tämän niin, että tällä halutaan korostaa mielikuvaa 

dynaamisesta ja nopeasti reagoivasta toimijasta. Viestinnällä rakennetaan kuvaa 

yhteisöllisestä ja yhteen hiileen puhaltavasta ammattiyhdistysliikkeestä, mutta tuodaan 

samalla myös järjestöllisiä eroavaisuuksia esille. 

 

”Akava on ollut jo aikaisempien linjaustensa mukaisesti valmis rakenteellisiin 

uudistuksiin. Uhkailu- ja sanelupolitiikan sijaan Akava haluaa jatkaa sopimisen ja 

luottamuksen tiellä, mutta nyt vallitsevan sanelukulttuurin vuoksi Akavan hallitus 

päätti kehottaa liittojaan nostamaan järjestövalmiutta. – Aloillamme on yhä 

työrauha voimassa, mutta meidän on pakko valmistautua erilaisiintoimenpiteisiin, 

jos maan hallituksen kanssa ei voi neuvotella.” (Akava 1b, 9.9.2015) 

 ”Akava ei ole koskaan halunnut kärjistää tilannetta eikä halua vastedeskään, 

 mutta nyt palkansaajan ääni ei kuulu Senaatintorille saakka. Se, että 

 nimenomaan Akava kehotti liittojaan ensimmäisenä nostamaan järjestövalmiutta, 

 on vakavaviesti.” (Akava 6 14.9.2015) 
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Ammattiyhdistysliikkeen toimintaan osallistumista pohtiva peilaa jälleen omaa rooliansa 

osana kokonaisuutta. Neuvottelun tielle palaaminen on niiden jäsenten mielestä hyvä 

vaihtoehto, jotka toivovat työmarkkinakiistan ratkeavan rauhanomaisesti. Ne puolestaan, 

jotka haluavat konkreettisesti vastustaa hallituksen esitystä, toivovat hallituksen 

vastatoimijaksi profiloituvalta ammattiyhdistysliikkeeltä konkreettisia vastatoimia. On 

hyvä palauttaa lukijoille mieleen, että syksyllä 2015 palkansaajakeskusjärjestöillä oli 

menossa Uusi keskusjärjestö -hanke, jossa maahan oltiin rakentamassa uutta 

keskusjärjestöä. SAK ja STTK osallistuivat aktiivisesti keskusjärjestöhankkeeseen ja 

Akava jättäytyi sen ulkopuolelle. Muutamat Akavan liitoista olivat mukana selvitystyössä. 

Ehkäpä juuri tästä syystä Akava korosti omaa nopeaa järjestöllistä toimintavalmiuttaan ja 

Uusi keskusjärjestö -kehityshankkeeseen aktiivisesti osallistuneet viestivät maltillisemmin. 

Hallituksen kustannuskilpailukykyesitys kuitenkin nosti esille niin merkittäviä 

toimintatapoihin liittyviä järjestöpoliittisia erimielisyyksiä sekä ideologisia ja poliittisia 

näkemyseroja, joiden johdosta keskusjärjestöhanke lopulta kaatui. Tämä prosessi tuo esille 

sen, että palkansaajat eivät ole yhtenäinen homogeeninen joukko, vaan sen sisällä on 

paljon erilaisia näkemyksiä siitä, millä tavoin työelämän asioita tulisi kehittää ja viedä 

eteenpäin. Näkemyserot luovat kilpailuasetelmaa ja jännitteitä niin työntekijätasolla kuin 

keskusjärjestöjen ja ammattiliittojenkin välillä.  

Profiloituminen ja sitä kautta syntyvät mielikuvat ovat merkittävässä roolissa. Erityisesti 

niiden avulla pyritään vakuuttamaan nykyiset maksavat jäsenet ja samanaikaisesti halutaan 

houkutella uusia jäseniä liittymään järjestöön. Kilpailua jäsenistä käydään niin 

ammattiliittojen kuin keskusjärjestöjenkin välillä. Myös kokonaiset ammattiliitot voivat 

vaihtaa keskusjärjestöstä toiseen sen mukaan, miten keskusjärjestö on onnistunut 

profiloimaan itsensä yhteiskunnallisena vaikuttajana.  Mielikuvamarkkinoinnin rooli 

korostui myös tämän seurantajakson aikana, kun keskusjärjestöt tuottivat viestiensä 

välityksellä kuvaa itsestään ja omasta toimintatavastaan. Aktiivisimmin neuvottelupöytään 

palaamista peräänkuulutti Akava. Vastahankaisimmin neuvottelupöydän mahdollisuuksiin 

suhtautui SAK. Oman keskusjärjestön ja ammattiliiton tuottama viesti määrittelee myös 

sitä, miten yksittäinen jäsen suhtautuu tilanteen ratkaisemiseksi oleviin keinoihin. Kyse on 

strategisista valinnoista asian ratkaisemiseksi. Henkilökohtainen resurssien 

mobilisoituminen ja toimintavalmius voi epätasa-arvon kokemuksen johdosta olla 

yksittäisellä palkansaajalla ja palkansaajaryhmällä suurikin, mutta oman järjestön tuottama 

”järkipuhe” saa suhtautumaan asiaan maltilla. Näin ollen järjestöjen valitsemilla 

toimintatavoilla ja viestinnällä on niin yksilö- ja yhteisötason resursseja mobilisoivia kuin 

niitä pidättäviäkin elementtejä. Ammattiyhdistysliikkeen vastustajat saattavat puolestaan 
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suhtautua hyvinkin kriittisesti järjestöjen kykyyn ratkaista vaikeita yhteiskunnallisia 

kysymyksiä 

 

 ”Tukiainen korostaa, että oikeus osoittaa mieltään on olennainen osa länsimaista 

 demokratiaa. – Työntekijät osoittavat ensi perjantaina mieltään hallituksen 

 heikennysesityksiä vastaan. Siihen heillä on täysi oikeus ja syy.” (SAK 9, 

 13.9.2015) 

 

SAK:n mukaan länsimainen demokratia antaa vahvan legitimaation mielenilmaisuun. 

Mielenilmaus pitää sisällään vahvat kulttuuriset, yhteiskunnallisorganisatorisen ja 

moraaliset resurssit, joita tukevat hyvät kansalliset ja kansainväliset sosiaaliset 

yhteistyöverkostot.  Silloin kun epäkohta huomataan, siihen on laillinen oikeus puuttua 

kollektiivisella toiminnalla.  

Suomalaisen ammattiyhdistysliikkeen vahva institutionaalinen rakenne mahdollistaa sille 

mittavat aineelliset ja materiaaliset resurssit asiansa edistämiseen. Näitä aineellisia 

resursseja ovat mm. palkattu työvoima, hyvä taloudellinen tilanne, asiantuntijatyö ja asiaa 

kannattavat aktiivitoimijat. Toiminnaksi muuttuessaan resurssien sisällään pitämä aineeton 

pääoma muuttuu monitasoiseksi aineellisten resurssien kuluttamiseksi.  

Demokratia perustuu aktiiviseen kansaan, joka kertoo mielipiteensä niin vaaleissa kuin 

erilaisten kansalaisyhteiskunnan tarjoamien osallistumismahdollisuuksien kautta. 

Demokratiassa oikeus ilmaista mieltään on monen tasoisesti turvattu. Eliasophin (2013, 12) 

mukaan demokratiat tuottavat hyviä kansalaisia, jotka uskaltavat aktiivisesti kyseenalaistaa 

vallitsevia normeja. Demokratiakansalaisilla on hyvä itsehillintä ja -hallinta, joka kattaa 

koko elämäntavan. Demokratiakansalaisuus ei ole sidoksissa luokkaperustaan tai 

koulutukseen. Demokratiakansalaisuus osallistaa kansalaisensa osallistumaan ja toimimaan 

asiantilojen saavuttamiseksi.  

Yksittäisen osallistujan varmuutta osallistua mielenilmaukseen palkansaajakeskusjärjestöt 

lisäsivät kertomalla, että oikeus osallistua mielenilmaukseen perustuu Suomen 

lainsäädäntöön ja demokratiaoikeuksiin. SAK viestittää, että työsuhteessa oleva työntekijä 

voi osallistua mielenilmaukseen ilman seurauksia ilmoittamalla siitä esimiehelleen. 

Työnantajalla on oikeus pidättää palkanmaksu mielenilmaukseen kuluneelta ajalta. 

Virkasuhteessa oleva henkilö ei voi osallistua mielenilmaukseen. Demokratiaan kuuluvasta 
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oikeudesta viestiminen ja mahdollisten esteiden esille tuonti lisäävät yksilötason varmuutta 

osallistua mielenilmaukseen. Asiantuntijapuheella vahvistetaan yksilön tietotasoa, 

sosiaalista pääomaa, joka lisää yksilötason varmuutta ja luottamusta osallistua 

kollektiiviseen mielenilmaukseen oman henkilökohtaisen aseman ja oman viiteryhmän 

aseman puolustamiseksi.  

 

 ”Suomen lainsäädäntö takaa työntekijälle oikeuden osallistua mielenosoitukseen,

 mutta osallistuminen ei ole pakollista. Kyse on demokratiaan kuuluvasta 

 oikeudesta kertoa mielipiteensä. Työntekijällä on oikeus poistua työpaikalta 

 mielenosoitukseen ilman seuraamuksia. Työnantaja voi kuitenkin pidättää 

 työntekijän palkan poissaoloajalta. Työntekijän tulee itse ilmoittaa 

 lähiesimiehelleen olevansa poissa töistä mielenosoituksen ajan. Virkasuhteessa 

 oleva työntekijä ei voi osallistua mielenosoitukseen työaikanaan, sillä 

 virkasuhteessa olevien työntekijöiden oikeus osallistua muita kuin 

 virkaehtosopimusasioita koskeviin työtaistelutoimenpiteisiin on lainsäädännöllä 

 poistettu.” (SAK 5, 11.9.2015) 

 

5.2 Resurssien mobilisointi 

Resurssien mobilisoitumisvaiheessa puhe muuttuu toiminnaksi, jossa vastatoimet 

sanoitetaan näkyväksi ja aletaan aktiivisesti toteuttaa toimia strategisten päämäärien 

saavuttamiseksi. Organisaattorit kuluttavat aineellisia resursseja mahdollistaakseen 

onnistuneen mielenilmauksen. Tässä vaiheessa tehdään valinta siitä, millaisiin vastatoimiin 

ryhdytään, miten se toteutetaan mahdollisimman tehokkaasti, miten osallistujia 

resurssoidaan parhaiten ja mahdollistetaan heidän aktiivinen toimintansa 

ammattiyhdistysliikkeen asian edistämiseksi. 

Tässä vaiheessa pääsopijakeskusjärjestöjen henkilöstö tekee aktiivisesti töitä asian 

edistämiseksi. Osallistumistaan harkitseva yksilö etsii aktiivisesti tietoa, miten hän voi 

ilmasta mieltään epäoikeudenmukaiseksi kokemaansa kehityskulkua vastaan. Yksilöt 

etsivät vertaistukea omasta viiteryhmästään keskustelemalla vallitsevasta tilanteesta, joka 

lisää yhteisöllistä tunnetilaa ja yhdessä toimimisen halua. Asiaa vastustavat seuraavat 

aktiivisesti mitä ammattiyhdistysliike tekee ja vasta-argumentoivat ja kyseenalaistavat 

valittuja toimintalinjoja aktiivisesti.  
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5.2.1 Diskurssi ”Tervetuloa meidän mielenilmaukseen, jos ammattiliitot näin 

haluavat.” 

Protesti on tapahtuma, jossa yksilöt, symbolit, identiteetit, toiminnot ja diskurssit toimivat 

päämäärätietoisesti saavuttaakseen muutosta. Protesti on seurausta epätasa-arvon 

kokemuksesta, johon kollektiivinen joukko on hakemassa muutosta. Protesti saa voimansa 

siis suhteestaan vastavoimaan, jonka vaikutuksesta protestille valitaan toimintalinjat. 

Toimintalinjojen ajamiseen tarvitaan johtajat, jotka viestivät asiasta eteenpäin. Protesteilla 

on yleensä laajempiakin vaikutuksia ympäristöönsä, joten media on usein niistä 

kiinnostunut. Tietoa annetaan medialle, joka sanoittaa sen julkisesti arvioitavaksi. Julkisen 

arvion ja debatoinnin kautta syntyy uusia uutisia ja mediavirtaa, sekä myös vastatoimijan 

reaktioita, jotka vaikuttavat jälleen protestin toimintalinjoihin, johtoon, mediasuhteisiin 

ym. Protesti elää syklisessä prosessissa ja kehittyy päätapahtumaa kohden ympäröivien 

olosuhteiden muokkaamana (Della Porta & Diani 2006, 165–168, 178). 

Protestin toimintalinjat ovat riippuvaisia siitä mitä sillä pyritään saavuttamaan. Eri 

asiayhteyksissä erilaiset toimintatavat ovat käyttökelpoisempia kuin toiset. Strategisten 

valintojen tarkoituksena on saavuttaa asialle maksimivaikutus. Päämäärän tulee olla selvä 

ja sitä kohti pyritään strategisten valintojen kautta. Tehtyjen valintojen tulee ottaa 

huomioon osallistujien monimuotoisuus. Mielenilmauksessa käytetyt materiaaliset 

resurssit ovat strategisten valintojen tulosta. Materiaalien avulla ilmaistaan 

yhteenkuuluvuutta ja liikkeen sisällä vallitsevaa kulttuuria ja arvoja. Materiaalein 

ilmaistaan asian merkittävyyttä, mutta myös tarkoitusta ja symbolisia arvoja. Rekvisiitta on 

osa tilaisuuden ilmapiiriä ja tunnelmaa (Della Porta & Diani 2006, 180). 

Palkansaajakeskusjärjestöt antoivat ilmoituksen poliittisesta mielenilmauksesta 11.9.2015.  

Tulevasta mielenilmaisusta tiedottaessaan palkansaajakeskusjärjestöjen johtajat listasivat 

epäkohdiksi määrittelemiään kustannuskilpailukykypaketin toimenpide-ehdotuksia. 

Epäkohdiksi koettujen asioiden listaaminen kansankielisellä sävyllä oli hyvin erityyppinen 

kuin hallituksen virkamieskielinen esitys. Kansankielisyys on osa toimintastrategiaa, jolla 

vaikeaselkoinen työmarkkinoihin liittyvä ammattisanasto “ay-jargoni” pyritään tuottamaan 

kansankieliseksi selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla.  Mielenilmaustiedotteessa 

korostettiin kuvailevilla sanoilla ja ilmaisuilla “mm. palkaton, rajoittaminen, leikkaaminen, 

pakottaminen, pakkotoimet, ei kunnioita, uhka”, että maan hallitus oli heikentämässä 

palkansaajien asemaa merkittävästi. Listaamisen ohella puheenjohtajat korostivat, että 

hallituksen toimenpiteet uhkaavat rikkoa kansainvälisesti tunnustettua periaatetta, jonka 
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mukaan lait suojelevat heikompaa ”Olemme liikkeellä puolustamassa heikompien suojaa” 

kertoo, että palkansaajat ovat joutuneet altavastaajan asemaan hallituksen esityksessä. 

Epätasa-arvoiseksi koettua aseman heikennystä vastaan on oikeus ilmaista mieltään. 

 

 ”Mielenosoituksella puolustetaan työmarkkinajärjestöjen vapaata oikeutta sopia 

 työ- ja virkaehtosopimuksista ja vastustetaan hallituksen yksipuolisia päätöksiä 

 heikentää palkansaajien työehtoja. Hallitus ilmoitti tiistaina muun muassa 

 vuosilomaoikeuden rajoittamisesta, sairausloman palkattomasta 

 karenssipäivästä, arkipyhien palkattomuudesta sekä ylityö- ja 

 sunnuntaikorvauksien leikkaamisesta pakottamalla.  Palkansaajakeskusjärjestöjen 

 puheenjohtajat korostavat, että työntekijöiden on mahdoton hyväksyä 

 hallituksen pakkotoimia. Hallitus ei kunnioita työntekijöiden ja työnantajien 

 välistä oikeutta sopia työn hinnasta ja muista työehdoista. Se uhkaa myös rikkoa 

 kansainvälisesti tunnustettua periaatetta, jonka mukaan laki suojelee 

 lähtökohtaisesti heikompaa osapuolta. – Olemme liikkeellä  puolustamassa 

 heikoimpien suojaa, Lauri Lyly (SAK), Sture Fjäder (Akava) ja Antti Palola 

 (STTK) toteavat.” (SAK 5, 11.9.2015) 

 

Mielenilmauksen lanseerauksessa käytetään hyvin monitahoisia faktuaalistamisstrategioita 

oman näkökannan tehostamiseksi. Ensinnäkin ammattiyhdistysliike korostaa altavastaajan 

asemaansa kertomalla halustaan puolustautua yksipuolista sanelupolitiikkaa ja 

sopimusoikeuden heikentämistä vastaan mieltään osoittamalla. Tämä ilmentää 

valtasuhteiden olemassa oloa ja kertoo maan hallituksen ottaneen ylivallan työmarkkinoilla 

aiemman sopimiseen perustuneen mallin sijaan. Hallituksen toimenpiteiden listaaminen 

kertoo niistä epäkohdista, jotka ovat ristiriitaisia ammattiyhdistysliikkeen edustamalle 

näkemykselle. Puhe on muotoiltu niin, että epäkohdat koskettavat palkansaajaa suoraan 

yksilötasolla. Hallituksen toimenpiteet koskettavat palkansaajaa suoraan sekä välillisesti. 

Kyse on sosiaalisen aseman ja elämän perustan turvaavien perusrakenteiden 

horjuttamisesta, jotka legitimoivat palkansaajille hänen tämän hetkisen yhteiskunnallisen 

asemansa. Hallituksen esittämillä toimenpiteillä yksittäisen työntekijän ja hänen perheensä 

taloudellinen ja yhteiskunnallisen asema muuttuu tyystin toisenlaiseksi. Viestissä 

korostetaan ammattiyhdistysliikkeen työelämäkysymysten asianhallintaa ja asiantuntijuutta 

käyttämällä mm. titteleitä ja puhumalla puheenjohtajista nimillä. Ammattiyhdistysliikkeen 
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johtajahahmoilla on auktoriteettia ja valtaa, joka perustuu historialliseen aikajatkumoon 

suomalaisten työmarkkinoiden kolmikantaisessa neuvottelurakenteessa. 

SAK toi esille, että mielenilmaus on ensimmäinen hallitusta vastaan kohdistettu 

ammattiyhdistysliikkeen yhteistapahtuma. Mikäli hallitus ei peräänny vaatimuksistaan ja 

palaa takaisin aikaisempaan yhteiskuntajärjestykseen, yhteistoiminnan ja neuvottelun 

tielle, ammattiyhdistysliike tulee järjestämään mielenilmauksia jatkossakin. Näin todeten 

järjestö ilmentää selkeästi valta-asemaansa ja dynaamista johtajajuuttaan, jota se on valmis 

hyödyntämään, jos hallitus jatkaa valitsemallaan toimintalinjalla. 

 

 ”– Mielenosoitus on ensimmäinen iso palkansaajien yhteistapahtuma näissä 

 merkeissä. Niitä on tulossa lisää, ellei hallitus palaa normaaliin 

 päiväjärjestykseen, SAK:n puheenjohtaja Lauri Lyly sanoo.” (SAK 6, 11.9.2015) 

 

Akava ilmaisi ponnekkaasti, että se tulee osallistumaan kaikkia koskeviin 

mielenilmaisuihin. Se näki, että hallituksen ehdottamat yksikkötyökustannusten 

alentamiset eivät tule takaamaan kilpailukyvyn tai työllisyyden parantumista. Koska 

hallituksen toimenpiteiden vaikutuksiin ei uskota, ne ovat kohtuuttomia palkansaajille ja 

ammattiyhdistysliikkeen jäsenille. Tämä luottamuspula hallituksen toiminta- ja 

politiikkalinjaan tuottaa Akavan jäsenille oikeuden vastustaa hallituksen toimenpiteitä. 

Keskusjärjestö suositteli jäsenjärjestöilleen mielenilmaukseen osallistumista. 

Palkansaajakeskusjärjestö ei itsessään omaa minkäänlaista liikuteltavissa olevaa 

toimintavoimaa, vaan sen todelliset mobilisoitavissa olevat resurssit sijaitsevat 

keskusjärjestöjen alla toimivissa ammattiliitoissa ja niiden neuvottelujärjestöissä. Puhe 

mielenilmaukseen osallistumisen puolesta viestii siitä, että mielenilmaukseen liittyviä 

riskejä on jo keskusjärjestötasolla ennalta punnittu jäsenten ja jäsenjärjestöjen puolesta. 

Vakuuttelun tavoite on, että neuvottelujärjestöt ja jäsenjärjestöt osallistuvat 

palkansaajakeskusjärjestöjen mahdollistamaan poliittiseen mielenilmaukseen. Merkittävinä 

uhanalaisina ja puolustamisen arvoisina asioina Akava nostaa suojelemisen arvoisina 

asioina esille ihmisoikeudet, sopimus- ja järjestäytymisvapauden, neuvotteluoikeuden ja 

heikommassa asemassa olevan osapuolen suojan heikentämisen.  
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 ”Akavan käsitys on, että poliittisella päätöksellä ja valtiovallan toimin toteutettava 

 yksikkötyökustannusten alentaminen ei takaa Suomen kilpailukyvyn tai 

 työllisyyden positiivista kehitystä. Sen vuoksi Akava pitää hallituksen 

 pakkolakipakettia jäsentensä kannalta kohtuuttomana ja on suositellut sitä 

 vastustaville neuvottelujärjestöilleen ja jäsenliitoilleen osallistumista perjantaina 

 18.9. järjestettävään mielenosoitukseen. Neuvottelujärjestöt ja jäsenliitot 

 ohjeistavat ja tiedottavat päätöksistään tarkemmin. Akava ei hyväksy missään 

 tilanteissa perustavaa laatua olevien ihmisoikeuksien polkemista. Niihin kuluu 

 sopimusvapaus ja järjestäytymisvapauteen kuuluva neuvotteluoikeus, joita 

 hallitus on murtamassa pakkolainsäädännöllä heikomman osapuolen 

 vahingoksi. Osallistumalla palkansaajaliittojen yhteiseen mielenilmaukseen Akava 

 pyrkii vaikuttamaan poliittiseen päätöksentekoon siten, että Suomen hallitus 

 pidättyisi ihmisoikeuksia polkevista aikeistaan.”  (Akava 7, 14.9.2015) 

  

Mielenilmauksellaan palkansaajakeskusjärjestöt tavoittelevat ihmisoikeuksia loukkaavaan 

politiikan suunnan muutosta. Faktuaalistamisstrategiana tässä käytetään asiantutijapuhetta.  

Ammattiyhdistysliikkeen voima on riippuvainen sen kannattajien määrästä. Suurella 

osallistujamäärällä on sekä suoria että epäsuoria vaikutuksia. Osallistujamäärällä 

osoitetaan asiaa kannattavan väkijoukon suuruusluokka toteen. Tästä syystä 

mielenilmauksiin tavoitellaan mahdollisimman suurta osallistujamäärää paikalle. Tähän 

houkutteluun käytetään niin omaa viestintää kuin julkista mediaakin. Tavoitteena on 

sitouttaa ihmiset osallistumaan ja saavuttaa asialle yleinen legitimiteetti 

sivustaseuraajienkin näkökulmasta. Kyse on ennen kaikkea julkisen mielipiteen hallinnasta 

ja sen valtakamppailusta, jossa arvot, tunteet ja kulttuuriset elementit ovat jatkuvasti läsnä. 

Suuret mielenilmaukset sijoittuvat yleensä kriittisen ajanjakson huippukohtiin, jolloin 

ihmisten mielenkiinto on itse aiheessa. (Della Porta & Diani 2006, 171–177.) 

Ryhmäpaineen kasvattamiseksi palkansaajakeskusjärjestöt viestivät paikalle odotettavan 

väkimäärän suuruudesta. ”Kymmeniä tuhansia osallistujia” on faktuaalistamisstrategiana 

kvantifioimista, jossa lukumäärää korostamalla korostetaan asian kannattajien ja 

potentiaalisen joukon laajuutta. Kun osallistujamäärän otaksutaan olevan suuri, se lisää 

myös yksilötason varmuutta ja osallistumishalua toimia asian puolesta. Joukon osana 

yksilön rooli ei korostu, vaan hänellä on massan tuoma suoja turvanaan.  
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Palkansaajien oman joukon lisäksi palkansaajakeskusjärjestöt avasivat mahdollisuuden 

osallistua mielenilmaukseen myös ammattiyhdistysliikkeen ulkopuolisille henkilöille, jotka 

ovat huolestuneet hallituksen politiikasta ja toimintalinjoista. Huolestuminen on merkittävä 

emotionaalista epävarmuutta esille tuova termi. Osallistujilla on mahdollisuus tulla 

paikanpäälle kuulemaan niin hallitus kuin oppositiopuolueidenkin edustajien näkemyksiä 

tilanteesta. Mahdollisuus saada tietoa huolta herättävistä asioista voi olla joillekin 

yksilöille syy mobilisoitua paikalle. 

 

 ”Paikalle odotetaan kymmeniä tuhansia osallistujia.” (STTK 10, 17.9.2015) 

 ”Mielenosoitukseen ovat ammattiliittojen jäsenten lisäksi tervetulleita kaikki, jotka 

 ovat huolestuneita hallituksen tavasta ja keinoista tehdä leikkauksia. Paikalle 

 kutsutaan myös kaikkien eduskuntaryhmien edustajat.” (SAK 5, 11.9.2015) 

 

Viestinnässä korostettiin, että kyse on palkansaajakeskusjärjestöjen organisoimasta 

mielenosoituksesta. Mielenilmaukseen osallistuminen tarjoiltiin keskusjärjestöihin 

kuuluville ammattiliitoille täysin vapaaehtoisena. Myös mielenilmaisuun liittyvistä 

kollektiivisista joukkotoimista ammattiliitot päättivät itse. Muutamat ammattiliitot 

ilmoittivatkin ennen mielenilmauspäivää järjestävänsä poliittisena mielenilmauksena 

työtaisteluita ja työnseisauksia. ”On harmillista, että tätä yritetään hämärtää”-kommentti 

antaa olettaa, että poliittiseen mielenilmaukseen ja työnseisauksiin liittyvistä 

laillisuuskysymyksistä liikkui mediassa myös vastakkaisia näkemyksiä mielenilmauksen 

oikeutuksesta.  

 

 ”SAK:n työ- ja elinkeinojohtaja tähdentää, että kukin ammattiliitto päättää 

 itsenäisesti, miten se mahdollistaa jäsentensä osallistumisen SAK:n, Akavan ja 

 STTK:n järjestämään mielenosoitukseen.” (SAK 9, 13.9.2015) 

 ”Muutamat liitot ovat ilmoittaneet työtaisteluista ensi viikolla samanaikaisesti 

 mielenilmauksen kanssa. Näistä asioista jokainen liitto päättää itse.” (STTK 6, 

 14.9.2015) 

 ”Perjantaissa oli kyse laillisesta mielenilmauksesta ja laillisista työnseisauksista. 

 On harmillista, että tätä yritetään hämärtää”, SAK:n pääekonomisti huomauttaa.” 

 (SAK 18, 18.9.2015) 
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Vapaaehtoisuuteen perustuvuus on liikkeelle samanaikaisesti uhka ja mahdollisuus. 

Riskinä on se, että välttämättä resurssien mobilisaatiota ei tapahdu, jos se perustuu 

puhtaasti vapaaehtoisuuteen. Onnistuessaan vapaaehtoisuuteen perustuva resurssien 

mobilisaatio tuo kuitenkin aidosti näkyväksi sen, että resurssinsa liikkeelle mobilisoivat 

yksilöt kannattavat aidosti liikkeen ajamaa asiaa ja eivät ole pakotettuina siinä mukana. 

Vapaaehtoisuuteen perustuva mielenilmaus antaa sosiaaliselle liikkeelle paljon 

vahvemman moraalisen oikeutuksen kuin se, että protesti perustuu järjestölliseen 

päätökseen.  

Muutamassa viestissä tähdennettiin, että kyseessä on poliittinen mielenilmaus, eikä 

työehtosopimuksiin kohdistuva lakko. Yksittäiselle palkansaajalle termistön sekavuus 

saattaa aiheuttaa epätietoisuutta, koska toimenpiteinä poliittisessa mielenilmauksessa 

käytetään samoja keinoja ja samoja puhetermejä, joita käytetään aktiivisissa 

työtaistelutoimissa. Pajusen (2018) mukaan poliittinen mielenilmaus kohdistuu maan 

poliittisiin päättäjiin ja se saa oikeutuksensa ILO:n hyväksymien periaatteiden kautta. 

ILO:n mukaan ammattiyhdistyksillä on oikeus protestilakkoihin ja mielipiteen ilmaisuun 

yhteiskunnallisissa kysymyksissä, vaikka ne eivät suoraan kuuluisi työehtosopimuksissa 

neuvoteltuihin asioihin. Yhdistymisvapaus ja sen kautta syntyvä työtaisteluoikeus on 

turvattu myös Euroopan ihmisoikeussopimuksessa ja Suomen perustuslaissa. Poliittinen 

mielenilmaus omaa resurssina hyvin vahvan legitimaation kansainvälisten työelämää 

koskevien periaatteiden kautta. 

 

 ”Mielenilmaus on poliittinen ja täysin vapaaehtoinen kaikille osallistujille”. (STTK 

 6, 14.9.2015) 

 ”Perjantain mielenilmaus ei ole lakko. Se on poliittinen mielenilmaus, jolla 

 puolustetaan sopimisoikeutta ja vastustetaan hallituksen yksipuolista 

 päätöstä heikentää työehtoja. Mielenosoitus ei miltään osin kohdistu voimassa 

 oleviin työehtosopimuksiin tai niiden määräyksiin. Siksi se ei 

 ole työehtosopimuslaissa kielletty työtaistelutoimenpide tai laiton lakko.” (STTK 8, 

 15.9.2015) 

 

Työnantajat esittivät ammattiyhdistysliikkeen toimien aiheuttavan maalle mainehaittaa. 

Palkansaajat tyrmäsivät tämän näkemyksen välittömästi. SAK:n mukaan hallituksen 

toimenpiteiden aiheuttama sopimusoikeuden rajoittaminen on maalle huomattavasti 
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suurempi mainehaitta kuin vahvaa legitimoitua oikeutta nauttivan poliittisen 

mielenilmauksen järjestäminen. Kirjoituksessa vastakkaisen mainehaittanäkemyksen 

omaavaa työnantajapuolen työmarkkinajärjestöä ja sen ääntä edustavien henkilöiden 

korkeaa vaikuttaja-asemaa korostettiin käyttämällä titteleitä ja nimiä. Uutisoinnissa 

nimetyt henkilöt ovat työmarkkinapolitiikkaa seuraaville entuudestaan tuttuja 

työnantajapuolen edustajina. Uutisella halutaan korostaa työnantajapuolen roolia, joka 

perinteisessä työmarkkinapolitiikassa on vastakkainen ammattiyhdistysliikkeen 

näkemyksille. Kyse on asemien määrittelystä, vastapuolen profiloinnista ja oman aseman 

puolustamisesta. 

 

 ”Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies ja johtaja Ilkka 

 Oksala väittivät sunnuntaina Helsingin Sanomien nettisivuilla, että mielenilmaus 

 heikentäisi Suomen mainetta ulkomailla. SAK pitää sopimusoikeuden rajoittamista 

 huomattavasti suurempana maineuhkana Suomelle kuin kansalaisten halua 

 käyttää oikeuttaan mielenilmaukseen.” (SAK 9, 13.9.2015) 

 

Näkemyserojen esiin tuonnilla tehdään rajan vetoja ja tuodaan neuvotteluosapuolien 

eriäviä näkemyksiä näkyväksi. Tällä pyritään vakuuttamaan omia kannattajia oman asian 

oikeutuksesta ja lisäämään halua puolustautua vastanäkemystä vastaan. Maine on myös 

vahva valtaa määrittelevä diskurssi, jossa erilaiset näkemykset ovat jatkuvassa kiistatilassa 

keskenään. Kumman näkemys on perustellumpi? Sen päättää tilannetta sivusta seuraava ja 

omaa kantaansa punnitseva yksilö. Mikäli yksilö kallistuu enemmän 

ammattiyhdistysliikkeen näkemyksen puolelle, hän voi olla valmis käyttämään 

resurssejaan ammattiyhdistysliikkeen ajaman näkökulman puolustamiseksi. Jos hän 

puolestaan kallistuu työnantajan näkemykselle, jossa poliittisten lakkojen nähdään 

aiheuttavan vahinkoa niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla, hän punnitsee tarkoin 

omaa rooliaan tämän tyyppisen toiminnan edistämisessä ja siihen osallistumisessa.  

 

5.2.2 Diskurssi ”Median avustuksella lisäpontta mielenilmaukseen” 

Julkisessa mediassa esiintyminen tuottaa julkista näkyvyyttä ammattiyhdistysliikkeen 

poliittisille päämäärille ja näkemyksille. Julkinen media on merkittävä aineellinen resurssi, 
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jonka kautta saadaan välitettyä omaa näkemystä laajasti ja tehokkaasti. Tässä 

asiayhteydessä korostuu puheen vaikutusmahdollisuudet. Puheella tuotetaan, uusinnetaan 

ja muutetaan yhteiskuntaa. Tuotettu puhe vaikuttaa ihmisten päämääriin ja nykytilan 

oikeutukseen. Mediavälitteinen poliittinen puhe yhdistää ideaalikuvan ja yksilön toisiinsa. 

Puhe muuttaa asioita, jos se onnistuu saavuttamaan ryhmien ja joukkojen kannatuksen 

edustamalleen asialle. Poliittisen diskurssin voima riippuu siitä, miten se saa 

kannattajakuntansa liikkeelle puolustamaan sitä. Mediavälitteisen poliittisen puheen kautta 

tuotetaan valtavirtatodellisuutta. Poliitikkojen ja valtamedian vuoropuhelu on oleellisessa 

osassa tuotettaessa sosiaalista todellisuutta. Suhde on jännitteinen ja se toimii median 

säännöillä. Poliittisesti profiloituvat tahot ja ihmiset edustavat aina omaa ryhmäänsä. 

Erilaisia ajatuksia edustavat ryhmät ovat jatkuvassa tilakamppailussa keskenään. 

Karismaattiset henkilöt tulevat valtamediassa enemmän siteeratuiksi kuin ei kiinnostavat. 

(Fairclough 1995, 182–184.)  

Resurssien mobilisaatiossa liikkeen karismaattiset johtajat ovat merkittävissä osassa 

liikkeen syntyprosessissa. Karismaattinen auktoriteetin omaava johtaja ja julkinen media 

toimivat liikkeen syntymiseen vaikuttavina aineellisina resursseina. Johtajat määrittelevät 

ja tunnistavat epäkohdat, herättävät kollektiivisen identiteetin eloon, pohtivat strategiat ja 

luovat olosuhteet otollisiksi resurssien kuluttamiselle. (Canel 1997, 208.)  

Julkinen media avusti palkansaajakeskusjärjestöjä merkittävällä tavalla näkemyksen 

edistämisessä ja viestin välittämisessä työntekijätasolle. Julkisen median uutisoimat jutut 

levittivät tietoa myös niille potentiaalisille kohderyhmille, jotka eivät hae tietoaan 

ammattiyhdistysliikkeen omista viestintäkanavista. Julkisen median välittämä tieto on 

kaikkien saatavilla ja sen vastaanotto perustuu yksilön omaan henkilökohtaiseen valintaan 

ottaa tietoa vastaan tai hylätä se. Suuri mielenilmaus herätti paljon julkista kiinnostusta ja 

aiheesta keskusteltiin niin televisiossa, radiossa kuin lehtien palstoillakin. Julkisen median 

kautta ammattiyhdistysliike sai omaa näkemystään esille ja pystyi perustelemaan omaa 

näkökantaansa asioihin. 

Julkisen median kautta pystytään sitouttamaan ja vakuuttamaan asiaa sivusta seuraavia 

yksilöitä mukaan toimintaan. Kotisivuilla nostettiin esille aamun televisiolähetystä, jossa 

keskustelemassa olivat niin SAK:n puheenjohtaja Lauri Lyly kuin Akavan puheenjohtaja 

Sture Fjäderkin. Aamu-tv on useassa kodissa auki aamutoimien aikaan, joten 

tavoitettavuus sitä kautta on hyvä. Ohjelmassa pohdittiin tulevan mielenilmaisun 

vaikuttavuutta ja laajuutta. Televisiolähetykset ovat hyvä kanava välittää omaa näkemystä 
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seuraajille, koska lähetys on katsottavissa reaaliajassa ja usein myös jälkitallenteena 

Internetissä. 

 

 ”SAK:n puheenjohtaja Lauri Lyly vierailee tiistaina MTV3:n Huomenta Suomi -

 ohjelmassa. Ohjelmassa pohditaan, miten laajalle perjantain mielenilmaisu ulottuu. 

 Ohjelmassa on myös keskustelemassa Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder.” (SAK 

 10, 14.9.2015.) 

 

Monipuolinen uutisointi herättää yksilötason kiinnostuksen asiaa kohtaan ja kannustaa 

etsimään lisätietoa ammattiyhdistysliikkeen omista viestintäkanavista, jossa omaa agendaa 

käsitellään syvällisemmin kuin julkisessa mediassa. Julkisessa mediassa esille nostetut 

aiheet ovat ikään kuin nostoja tietovirrasta, joihin yksilö joko tarttuu tai jättää asian 

huomiotta. Julkisen median resursseja mobilisoiva voima onkin joko mobilisaatiota 

edistävä tai sitä estävä. Omassa viestinnässään STTK antaa ymmärtää, että #STOP-

mielenilmaus on jo etukäteen kerännyt mielenkiintoa, sekä positiivista että negatiivista. 

Aihe kiinnosti ja se herätti myös kritiikkiä, koska sillä oli välillisiä ja välittömiä 

vaikutuksia ihmisten, työpaikkojen ja yhteiskunnan arkeen. 

 

 ”Perjantaina Helsingin Rautatientorilla järjestetään suurmielenosoitus hallituksen 

 kaavailemia toimenpiteitä vastaan. Jo etukäteen #stop-tapahtuma on herättänyt 

 suurta huomioita, mielenkiintoa ja myös kritiikkiä. (STTK 6, 14.9.2015) 

 

Mielenkiintoista tässä yhteiskunnallisessa tilanteessa oli, että ammattiyhdistysliike 

keskusjärjestöineen profiloitui ja miellettiin julkisessa keskustelussa hyvin laajasti maan 

hallituksen poliittiseksi oppositiovoimaksi, jota kuunneltiin, siteerattiin ja haastateltiin 

enemmän kuin varsinaisia poliittisia oppositiopuolueita. Media antoikin sosiaalisen 

liikkeen synnylle merkittävän aineellisen resurssin tarjotessaan asialle näkyvyyttä. Median 

myötävaikutuksella ammattiyhdistysliike sai välitettyä omaa näkemystään ja vakuutettua 

lähetystä katsovia ja kuulevia yksilöitä. Enimmäkseen julkinen media resurssien 

mobilisaation näkökulmasta tuottaa ja välittää resursseja yksilötasolle. Median välityksellä 

kasvatetaan asiasta kiinnostuneiden sosiaalista pääomaa ja vakuutetaan seuraajia asiaan 

liittyvien ajatusten ja emootioiden oikeellisuudesta. Median välityksellä kannustetaan 
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yksilöitä ja yhteisöjä osallistumaan aktiiviseen toimintaan epäkohdan vastustamiseksi. 

Julkisen median kautta välittynyt tieto jatkaa elämäänsä ihmisten sosiaalisissa verkostoissa 

sekä muodollisissa että epämuodollisissa asiayhteyksissä. Keskusteluja käydään niin 

virallisina keskusteluina kuin kahvipöytä- ja sosiaalisen median keskusteluinakin. 

 

Ilkka (2018) laati kehysanalyysin murrosvaiheessa olevasta työmarkkinamallista. 

Aineistona Ilkalla oli 1.9.2014 – 30.6.2016 Aamulehden, Helsingin Sanomien ja 

Iltasanoman työmarkkinapolitiikkaa käsittelevät pääkirjoitukset (N=279). Ilkan 

tutkimusjakso pitää näin ollen sisällään myös oman tutkimukseni tutkimusajanjaksolla 

julkaistut pääkirjoitukset kyseisistä lehdistä. Ilkan mukaan media tarjoaa eri toimijoille 

yhteiskunnallisen vallasta kilvoittelun näyttämön, jolla eri toimijat pyrkivät legitimoimaan 

oman asemansa osana yhteiskunnallista päätöksentekoa. Tutkimustulokset vahvistavat, että 

lehtien pääkirjoitukset tukivat työmarkkinajärjestöjen legitimiteettiä, mutta täyttä 

luottamusta lehdet eivät kuitenkaan työmarkkinajärjestelmälle antaneet. Median 

hyväksyntä on yleisluontoista järjestelmän hyväksymistä, mutta institutionaalisen mallin 

toimivuuteen ja etenkin ammattiyhdistysliikkeen rooliin lehdet suhtautuivat yleisesti ottaen 

kriittisesti. Eturyhmien vaalimisen sijaan lehdet peräänkuuluttavat työmarkkinajärjestöiltä 

maan kokonaisedun mukaisia ja taloutta vakauttavia ratkaisuja. Ilkan tutkimustulokset 

huomioon ottaen väitän, että julkinen media toimi sekä resursseja pidättävänä että niitä 

mobilisoivana tekijänä. Median oman kritiikin lisäksi, myös median lukijat ja kuulijat 

itsessään ovat kriittisiä.  

 

5.2.3 Diskurssi ”Viestintä ja välineet hyötykäyttöön asian edistämisessä” 
 

 ”SAK:n, Akavan ja STTK:n liittojen jäsenet osoittavat mieltään Helsingin Rautatie 

 torilla perjantaina 18. syyskuuta kello 11 alkaen. Tilaisuus kestää noin kaksi 

 tuntia.” (STTK 8, 15.9.2015) 

 

Mielenilmaukselle oli varattu selkeä aika ja paikka, joka toimi tapahtuman julkisena 

näyttämönä. Myös tapahtuman kesto oli selkeästi rajattu. Osallistujiksi on määritelty 

ammattiliittojen jäsenet, joiden odotetaan saapuvan paikalle mielenilmaukseen. Jäsenet 

tekevät tapahtuman, keskusjärjestöt tarjoavat siihen puitteet. 
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Tämä diskurssi pitää sisällään vahvimmin mielenilmaukseen liittyvät käytännön 

ulottuvuudet ja materiaaliset elementit, joilla tuettiin resurssien onnistunutta 

mobilisoitumista. Osallistujien resurssoimisvaiheessa aineettomia ja aineellisia resursseja 

luovutetaan osallistujien, median ja palkattujen toimijoiden käyttöön. Mielenilmauksen 

koolle kutsumiseen käytetyt keskusjärjestöjen tiedotteet ja uutiset olivat yhteneväisiä. 

Ohjeistuksella lisättiin yksilöiden ja yhteisöjen sosiaalista pääomaa ja ymmärrystä 

tapahtumaan liittyvistä olosuhteista ja toimintamahdollisuuksien realiteeteista. Yhtenevä 

ohjeistus viesti siitä, että tapahtuma on palkansaajakeskusjärjestöjen yhteistyössä 

organisoima ja tapahtuma toteutetaan yhteisymmärryksessä tarkan suunnitelman pohjalta. 

Tällä ohjeistuksella pyrittiin siihen, että tapahtuma tulee onnistumaan suunnitelman 

mukaisesti ilman ylimääräisiä järjestyshäiriöitä tai muita häiriötekijöitä.   

Mielenilmauksen tavoitettavuutta lisättiin kertomalla yhteiskuljetusvaihtoehdoista. Tämä 

on osallistujille merkittävä osallistumiseen kannustava materiaalinen resurssi. 

Yhteiskuljetusten rooli mielenilmauksen onnistumisessa korostui sen jälkeen, kun Auto- ja 

kuljetusalan ammattiliitto AKT ja Julkisen alan JHL ilmoitti järjestävänsä työnseisaukset 

mielenilmauksen yhteyteen, jonka johdosta julkisen liikenteen liikennöinti keskeytyi 

vuorokauden ajaksi. AKT:n lakko vaikutti siis oleelliselta osin itse tapahtuman 

tavoitettavuuteen, koska julkisella liikenteellä mielenilmaus ei lakon johdosta ollut 

tavoitettavissa. Kyydit tapahtumaan organisoitiin yksityisten palvelutuottajien toimesta. 

Sitä en tiedä, tekivätkö busseja kuljettaneet henkilöt sovitusti lakonalaista työtä 

kyyditessään ihmisiä mielenilmaukseen, vai toimiko mielenilmausbussien kuskeina 

suoraan järjestäytymättömät työntekijät tai liikennöitsijät itse. Yhteiskuljetuksista 

viestittiin tapahtuman omalla Facebook-sivulla, jonne kiinnostuneita kehotettiin 

hakeutumaan lisätietoa saadakseen. Yhteiskuljetuksia järjestettiin niin maakunnista kuin 

pääkaupunkiseudun sisälläkin. Pääkaupunkiseudun lähtöpaikat, reitit ja pysäkit löytyivät 

oman linkkinsä takaa. Maakunnallisiin kyyteihin puolestaan pyydettiin ilmoittautumaan 

omien linkkiensä kautta. Palkansaajajärjestöjen itse organisoimien kyytien lisäksi 

keskusjärjestöt kehottivat asiasta kiinnostuneita seuraamaan myös oman ammattiliittonsa 

viestintää mahdollisiin kimppakyyteihin liittyen. Yhteiskuljetuksiin osallistuvat autot 

kyltitettiin sekä järjestötunnuksin että auton pääteaseman mukaan. Tämän järjestelyn 

tarkoituksena oli tuoda toiminta näkyväksi ja saavutettavissa olevaksi sekä lisätä 

osallistujien mahdollisuutta saapua paikan päälle mielenilmaukseen. Yhteiskuljetukseen 

liittyvät resurssit olivat aineellisia resursseja, jotka tarjosivat yksilöille mahdollisuuden 

mobilisoitua paikan päälle.  
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 ”SAK, Akava ja STTK järjestävät yhteiskuljetuksia Helsinkiin. Jos oma 

 paikkakuntasi ei löydy alla olevasta listasta, niin seuraa kuljetuslistaa #STOP-

 tapahtumasivulla Facebookissa. Lista täydentyy koko ajan.  

 Pääkaupunkiseudulla järjestetään yhteiskuljetuksia seitsemällä eri reitillä. Katso 

 lähtöpaikat, reitit ja pysäkit täältä: [linkki listaukseen] 

 Muualta tuleviin kyyteihin voi ilmoittautua seuraavista linkeistä: [linkki 

 listaukseen] 

 Yhteiskuljetuksen lisäksi myös monet liitot järjestävät omia kuljetuksia. Niistä 

 saat tietoa omasta liitosta” (STTK 8, 15.9.2015) 

 “Keskusjärjestöt järjestävät pääkaupunkiseudun sisällä seitsemän yhteiskuljetusta 

 perjantaina 18.9. pidettävään mielenosoitukseen. Kukin auto ajaa tiettyä ennalta 

 määriteltyä reittiä ja pysähtyy myös matkan varrella ennalta määritellyillä 

 pysäkeillä. Lähtöjä on useita. Autot ajavat samaa reittiä takaisin myös 

 mielenosoituksen jälkeen. Tarkemmat tiedot pysäkeistä ja reitistä löytyvät  täältä: 

 [listaus reiteistä] Autot kyltitetään SAK-kyltein sekä auton pääteaseman mukaan.  

 Kuljetuksien lähtöpaikat ovat: [listaus pysäkeistä]” (STTK 10, 17.9.2015) 

 

Suurmielenilmauksesta aiheutui myös muita liikennejärjestelyjä. Palkansaajat viestivät 

katujen sulkeutumisesta ja siitä, minne alueilta tulevien linja-autojen tulee hakeutua 

katujen ollessa suljettu. Tällä tiedolla ehkäistiin ei toivottavaa liikennekäyttäytymistä niin 

yksityisautojen kuin yhteiskuljetustenkin osalta ja lisättiin sitä kautta tapahtuman logistista 

tavoitettavuutta. Kun liikenne toimii ohjeiden mukaan, se mahdollistaa mielenosoittajien 

saapumisen mielenilmaukseen ilman häiriötekijöitä. 

 

 ”Liikennejärjestelyt: Rautatientorille vievät kadut ovat suljettuina noin kello 

 9.30–14. Hakaniemen suunnasta kadut on suljettu Kaisaniemen 

 liikenneympyrän kohdalta kohti Rautatieasemaa, lännessä Mannerheimintieltä 

 itään. Alueilta tulevat linja-autot pysäköivät Olympiastadionin eteen. Se on myös 

 pääkaupunkiseutua kiertävien non stop -bussien päätepysäkki. Tarvittaessa 

 bussit voivat lisäksi käyttää Linnanmäen pysäköintipaikkoja.” (SAK 8, 

 12.9.2015) 
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Myös mediaa ohjeistettiin erikseen kotisivuviestinnän kautta. Viesteissä kerrottiin lavan 

sijoittuminen alueella ja siitä, minne lähetysautot voivat alueella pysäköidä. Lähetysauton 

pysäköinnistä oli sovittava erikseen vastuuhenkilön kanssa, jonka nimi ja puhelinnumero 

annettiin. Muille toimituksen autoille oli varattu pysäköintitilat Elielin aukiolta. Myös 

ääniyhteyksiä varten oli varattu oma yhteyshenkilönsä. Kuvaajille tarjottiin mahdollisuus 

ottaa lavalta käsin yleisökuvaa, jonka kautta media pystyy välittämään kuvan paikalle 

saapuneen ihmisjoukon suuruudesta järjestäjän silmin. Lisäksi median käyttöön oli varattu 

oma mediapiste heti esiintymislavan yhteyteen. Medialle oli järjestetty hyvät 

mahdollisuudet tuottaa hyvää materiaalia palkansaajaliikkeen näkemyksen välittämiseksi 

valtakunnan median välityksellä. Median läsnäolo ja sen välittämä uutisointi 

suurmielenilmauksesta antoi ammattiyhdistyliikkeelle merkittävää näkyvyyttä ja huomiota. 

Viestinnällisesti taitavat toimijat niin instituutio- kuin yksilötasollakin osaavat jatkojalostaa 

mediahuomion hetkessä asian edistämiseen ja tähän viestinnälliseen resurssointiin 

palkansaajakeskusjärjestöt antoivat hyviä resursseja omassa viestinnässään mielenilmausta 

edeltävästi. Viestinnän kautta välittyvän tiedon hyödyntäminen riippuu yksilön omista 

motivaatiotekijöistä. 

 

 ”Käytännön järjestelyt: Esiintymislava sijaitsee Rautatientorin Mikonkadun 

 puoleisessa reunassa. Lavan rakentaminen alkaa noin kello 7. Lähetysautot voi 

 pysäköidä esiintymislavan taakse. Pysäköintilupaa ei tarvita, mutta asiasta on 

 sovittava etukäteen: Etunimi Sukunimi, 040 *******. Muut toimitusten autot voi 

 pysäköidä Elielinaukiolle, jossa huomenna ei ole linja-autoja. – – Ääniyhteyksiä 

 voi kysellä vielä paikan päälläkin Soundgroupista: Etunimi Sukunimi, 050 

 *******. Kuvaajat voivat ottaa esiintymislavalta yleisökuvaa ennen kello 10.55. – 

 – Mediapiste palvelee toimittajia ja kuvaajia esiintymislavan vieressä. (STTK 10, 

 17.9.2015) 

 

 

5.2.4. Diskurssi ”Osallistujien viestinnällisten valmiuksien tukeminen” 

Mielenilmauksen näkyvyyttä ja painoarvoa lisättiin hyödyntämällä erilaisia sähköisiä 

viestintäkanavia asian edistämisessä. Mielenilmausta varten rakennettiin oma graafinen 

maailmansa, jonka bannereita ja taustakuvia kehotettiin käyttämään sekä henkilökohtaisilla 

että yhdistysten viestintäkanavilla. Materiaalit olivat avoimesti ladattavissa sähköisen 
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tiedostopankin Dropboxin kautta. Yhteisilmeessä oli huomioitu myös kieliversiot, joka 

lisäsi eri kieliryhmien osallistumismahdollisuutta. Graafista ilmettä ja mainoskuvaa 

tarkastelemalla voimme nähdä, että siinä tuodaan vahvasti esille #-merkillä varustettu 

#STOP -aihetunniste, jota toivotaan käytettävän aiheeseen liittyvässä viestinnässä. 

Tunnisteen lisäksi kuvassa kerrotaan tekstin muodossa mitä tapahtuu ja missä. Asian 

mielikuvallista arvoa tehostaa musta mieltään osoittava väkijoukko. Musta väri mielletään 

usein vihaan ja suruun. Graafinen ilme yhteen lauseeseen tiivistettynä voitaneen tulkita 

näin: Suivaantuneet palkansaajat järjestävät mielenilmauksen Helsingin Rautatietorilla 

perjantaina 18.9. klo 11 ja käyttävät #STOP-aihetunnistetta aiheeseen liittyvässä 

uutisoinnissa ja viestinnässä. 

 

KUVIO 3. #STOP-mielenilmauksen graafinen ilme  

 

#STOP-aihetunnisteen käyttö kokoaa viestintää yhteen ja tuo näkyväksi asian kannattajia 

heidän omissa verkostoissaan. Sosiaalisella medialla on voimaa viestin välittäjänä ja 

mielipiteen muokkaajana. Kiinnostuneiden toivottiin aktiivisesti itse osallistuvan viestin 

jakoon ja tuottoon. Myös käyttöohjeita sosiaalisen median käyttöön tarjottiin niille, joille 

sen hyödyntäminen oli vielä vieraampaa. Halukkaan pystyivät lisäämään Facebook-
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profiilikuvaansa asiaa kannattavan graafisen ilmeen mukaisen Picpadges – sähköisen 

rintanapin tai vaihtamaan koko profiilikuvansa ja taustakuvansa graafisen ilmeen 

mukaiseksi. Tapahtumaa varten luotiin oma terveisethallitukselle.fi nettiadressi, jonka 

kautta halukkaat pystyivät lähettämään terveisensä maan hallitukselle, eli ”Sipilälle, 

Soinille ja Stubbille”. Nimien käyttö personoi hyvin vahvasti vastapuolen toimijoita ja 

antaa heille kasvot. 

 

”Mielenosoituksen lisäksi kantaa voi ottaa allekirjoittamalla nettiadressin. 

Palkansaajien keskusjärjestöt ovat avanneet 

osoitteessa terveisethallitukselle.fi adressin, jossa puolustetaan sopimisen oikeutta 

ja vastustetaan työehtojen yksipuolista heikentämistä. – – Facebookin 

profiilikuvaan liitettävän Picbadges-rintanapin saat puolestaan käyttöösi täältä. – – 

Allekirjoita adressi. Vaikka et pääsisikään tulemaan mielenosoitukseen perjantaina, 

voit jättää terveisesi hallitukselle nettiadressin välityksellä. Viestisi toimitetaan 

suoraan Sipilälle, Soinille ja Stubbille. – – Palkansaajien mielenosoituksen tunniste 

sosiaalisessa mediassa on #STOP. – – Mielenosoituksella on oma tapahtumasivu 

Facebookissa: #STOP Palkansaajien  mielenosoitus -tapahtumasivu. Klikkaa itsesi 

mukaan, niin pysyt ajan tasalla.” (STTK 10, 17.9.2015.) 

 

Merkittävä poliittinen toimija yhteiskunnassa on tavallisen kansan ääni. Tavallinen kansa 

pääsee ääneen niin dokumenttien kuin uutistenkin kautta ja nykyään yhä enemmän 

sosiaalisen median kautta. Tavallinen kansa kertoo avoimesti omista näkemyksistään 

kulloiseenkin poliittiseen tilanteeseen liittyen. Kansalaispuheen tuottamalla väestöpaineella 

on merkittäviä vaikutuksia päättäviin tahoihin. (Fairclough 1995, 184.)  

 

Tämän mahdollisuuden myös keskusjärjestöt tunnistivat ja kannustivat asiasta 

kiinnostuneita aktiivisesti ottamaan osaa keskusteluihin ja käyttämään henkilökohtaisia 

resurssejaan erilaisissa asiaan liittyvissä asiayhteyksissä. Keskustelun tueksi ne tarjosivat 

käyttöön erilaisia sähköisiä materiaaleja ja alustoja. Kyse on hyvin vahvasta 

materiaalisesta diskurssista, jonka käytöllä pyritään saavuttamaan maksimaalinen 

näkyvyys omalle asialle. Kun mielenilmaukseen osallistujat saadaan toimimaan asian 

puolesta, se palauttaa institutionalisoitunutta järjestelmää takaisin 

kansalaisyhteiskuntatehtäväänsä. Osallistuminen on kuitenkin tarkasti ohjattua. 

Osallistumisen tueksi oli laadittu valmis graafinen yleisilme, asiasanat, iskulauseet ym., 
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joita toivottiin laajasti keskustelussa käytettävän. Tavoitteena oli, että aiheen ympärillä 

käytävä julkinen keskustelu olisi ammattiyhdistysliikkeelle ja sen ajamalle näkemykselle 

suotuisaa.  

 

 ”Välitä oikeaa tietoa mielenosoituksesta ja kerro miksi se järjestetään”. (STTK 10, 

 17.9.2015.) 

 

 ”Lataa bannereita ja taustakuvia. Dropbox-sivujen kautta voit ladata käyttöösi 

 palkansaajien mielenosoituksen bannereita suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Jos 

 käytät niitä nettisivuilla, niin linkitä ne Facebookin tapahtumasivulle osoitteeseen 

 [linkki osoitteeseen]. ”Dropboxista löydät lisäksi #STOP-taustakuvan, jota voit 

 käyttää omalla Facebook-sivullasi. Samasta Dropboxin taustakuvakansiosta löytyy 

 myös #STOP-profiilikuva, jolla voit halutessasi korvata kokonaan oman 

 profiilikuvasi. (SAK 8, 12.9.2015)  

 

Tapahtumaa varten perustettiin Facebookiin oma ad hoc -ryhmä, jonka kautta 

kiinnostuneet saivat itselleen ajantasaista ja päivittyvää tietoa tapahtumaan liittyen. 

Tuomaala (2016) tutki Facebookin ad hoc -ryhmiä kansalaisvaikuttamisen väylinä. Hän 

päätyy tutkimuksessaan lopputulemaan, jonka mukaan tiedon välittäminen ja tiedon saanti 

oli tärkein syy ad -hoc ryhmään liittymiselle. Ad hoc -ryhmät toimivat valikoidun ja 

suodatetun tiedon jakopaikkana ja edesauttavat sitä kautta myös mediaa tiedon eteenpäin 

levittämisessä. Ryhmän jäsenet ovat enimmäkseen sivustaseuraajia, jotka tarkkailevat 

viestintää sen sijaan, että osallistuisivat sen tuottamiseen aktiivisesti itse. Aktiiviset 

osallistujat edesauttavat ryhmän toimintaa ja sen kasvua. Ryhmän kautta itse päämäärät 

saavutetaan heikosti, mutta ryhmä itsessään toimii tärkeänä tiedon levittämisen, hengen 

nostatuksen ja ihmisten tavoittamisen kanavana. Yhteiskunnallisiin asioihin ryhmän kautta 

koetaan voitavan vaikuttaa mm. asennemuokkauksen kautta. 

Monipuoliset ja vaihtoehtoiset materiaaliset resurssit ja osallistumismuodot mahdollistivat 

osallistumis-, seuraamis- ja vaikutusmahdollisuuden myös niille, jotka eivät pysty 

saapumaan Helsingin rautatietorille mieltään ilmaisemaan. Sähköisten materiaalisten 

lisäksi osallistujille tarjottiin materiaalisia resursseja tuottamalla mahdollisia painotöitä 

varten erilaisia graafisen ilmeen mukaisia materiaalivaihtoehtoja rintanapeista, julisteisiin 

ja muihin painotuotteisiin. Vaihtoehtoisilla osallistumismuodoilla ja materiaalilla lisättiin 

osallistujien materiaalisten resurssien monimuotoisuutta, lisättiin viestiarvoa ja näkyvyyttä 
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eri kanavien kautta sekä tarjottiin vaihtoehtoisia osallistumismenetelmiä käyttöön 

mielenilmauksen rinnalla. 

 

”Dropboxissa on myös rintanappipohjia, joita voit tulostaa ja valmistaa itsellesi 

#STOP rintanpin. – – Painotöitä varten Dropboxista voi käydä lataamassa #STOP-

logon värillisenä, mustavalkoisena ja negakuvana. Logot ovat eps-muodossa. 

Lisäksi sieltä löytyy painokelpoisia versioita bannerityyppisistä ilmoituksista. 

Lisäksi Dropboxissa on kolme erilaista julistepohjaa, joita voit tulostaa tai painattaa 

digipainossa esimerkiksi työpaikkasi seinälle.” (SAK 8, 12.9.2015) 

”Osallistu keskusteluun.  Osallistu keskustelupalstojen, Facebookin ja Twitterin 

keskusteluihin ja levitä tietoa mielenosoituksesta! Sosiaalisessa mediassa kannattaa 

lisätä omiin viesteihin mielenosoituksen tunniste #STOP – – Jos et vielä ole 

Twitterissä, niin hyviä neuvoja liittymisestä ja Twitterin käytöstä  löydät muun 

muassa Jussi Linkolan ytimekkäästä nettioppaasta – – Välitä oikeaa tietoa 

mielenosoituksesta ja kerro miksi se järjestetään! Voit osallistua keskusteluun 

somessa aihetunnisteella #STOP” (STTK 10, 17.9.2015.) 

 

Mielenilmauksesta tehtiin nettilähetys, joka streemattiin livenä. Tilaisuutta oli siis 

mahdollisuus seurata myös matkojen päästä, joko paikallisissa mielenilmauksissa tai sitten 

ihan ruudun ääreltä. 

 

”Seuraa suoraa lähetystä paikan päältä netin kautta. Seuraa suoraa nettilähetystä 

kello 11 alkaen. – – Eri puolilla Suomea järjestetään myös paikallisia 

mielenilmauksia.” (STTK 10, 17.9.2015.) 

 

5.2.5 Diskurssi ”Me välitämme ihmisistä ja ympäristöstä!” 

Tämä pikkudiskurssi luo kuvaa toimijasta, joka mieltäosoittaessaankin pitää huolta 

yleisestä viihtyvyydestä ja järjestyksestä. Ekologisia ja kestävän kehityksen mukaisia 

arvoja ylläpidettiin ja osallistumismahdollisuuksia lisättiin kutsumalla vapaaehtoisia 

palkansaajien mielenosoituksen siivousryhmään, joka ryhtyy toimiin heti mielenilmauksen 

päätyttyä. Tämä viestii siitä, että palkansaajat ovat yleistä järjestystä ja sujuvuutta 

arvostavaa joukko, joka pitää toistensa lisäksi huolta myös yleisestä siisteydestä ja 
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yhteiskunnallisesta järjestyksestä. Kyse on mielestäni ennen kaikkea positiivisen 

mielikuvan rakentamisesta. Siivousryhmä itsessään toimi myös yhtenä 

osallistumiskanavana ja lisäsi asiasta kiinnostuneille osallistumismahdollisuuksia 

entisestään. 

 

 ”Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi. Tämän linkin kautta voit ilmoittautua 

 vapaaehtoiseksi Palkansaajien mielenosoituksen siivousryhmään perjantaina 

 18.9. Ryhmä kokoontuu heti tilaisuuden päätyttyä esiintymislavan takana 

 Mikonkadulla, noin kello 13. Pidetään tori siistinä!” (SAK 8, 12.9.2015) 

 

5.3 Resurssien menettäminen  

Mielenilmaus itsessään on oivallinen paikka tarkastella resurssien menettämistä. 

Resurssien mobilisoituessa ne myös menetetään. Voidaankin nähdä, että resurssien 

mobilisoituminen on joka kerta ainutlaatuinen tapahtuma, jossa resurssit syntyvät, kuluvat 

ja lopulta menettävät kykynsä liikutella ihmisiä. Aktiivisen toimintavaiheen jälkeen, 

resurssien kulutuksen ja menetyksen jälkeen, poliittinen mahdollisuusrakenne palaa, jossa 

erilaiset ideologiat ja ajatukset kilpailevat keskenään ja etsivät tiloja aktivoitua 

vastanäkemyksen kyseenalaistamiseksi ja oman aseman vahvistamiseksi. Kun hetki on 

oikea ja asiakysymys onnistuu vakuuttamaan ihmismassat puolelleen, he ovat jälleen 

valmiita käyttämään asian edistämiseen omia henkilökohtaisia resurssejaan. Näin myös 

#STOP -mielenilmaus rakentui.  

Nykyään mielenilmaukset ovat liikkuvien kulkueiden sijaan paikallaan pysyviä juonnettuja 

yleisötapahtumia. Tapahtuma on eräänlainen juonellinen näytelmä, jossa suuri 

osallistujajoukko tulee seuraamaan ohjelmalavalta toteutettua ennalta käsikirjoitettua 

dialogia. Myös vastanäkemykselle annetaan tilaisuudessa sivistyneesti puhetilaa. 

Mielenilmauksen tavoitteena on luoda paikalle tulleissa ja tilannetta sivusta seuraaville 

tunne tilasta, jossa hetkellisesti ”kaikki muutkin” ovat asiasta samaa mieltä. 

Mielenilmauksen edustama asia hyväksytään saapumalla paikalle ja olemalla läsnä 

tilaisuuden ajan. Paikalle saapuvilta ei odoteta aktiivista roolia, vaan heidän tulee saapua 

paikalle ja seurata tilaisuutta esiintyjien puheisiin rauhanomaisesti reagoiden esimerkiksi 

vihellyksillä tai buuauksilla ja mielenilmausrekvisiittaa hyödyntäen. Osallistujamäärä on 
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merkittävä tilaisuuden onnistumista mittaava mittari. Mitä enemmän tilaisuus saa massoja 

liikkeelle, sen onnistuneempi se on. (Lundblom & Eskelinen 2015.) 

 

TAULUKKO 2. #STOP palkansaajien mielenilmauksen ohjelma 18.9.2015 

11.00 Saapuminen torille 
11.20  Liikkeelle! juontajat Jaana Aaltonen, Hanna Kuntsi ja Harri Myllynen 
11.25 Keskusjärjestön puheenvuoro, puheenjohtaja Sture Fjäder, Akava 
11.30  Ääni jäsenille 
11.40 Opposition ääni 

Paavo Arhinmäki, Vasemmistoliito 
Eva Biaudet, RKP  
Sari Essayah, KD  
Ville Niinistö, Vihreät  
Antti Rinne, SDP 

11.50 Ääni jäsenille 
12.00 Keskusjärjestön puheenvuoro, puheenjohtaja Lauri Lyly, SAK 
12.05 Hallitus vastaa 

Annikka Saarikko, Suomen Keskusta, 
Arto Satonen, Kokoomus 
Sampo Terho, Perussuomalaiset 

12.15 Terveisiä kansainväliseltä ay-liikkeeltä, pääsihteeri Magnus Gissler, 
Pohjolan Ammatillinen Yhteisjärjestö 

12.20 Keskusjärjestön puheenvuoro, puheenjohtaja Antti Palola, STTK 
12.25 Musiikkia, Reino Nordin & DJ 
13.00 #STOP 

 

 

5.3.1 Diskurssi ”Täällä ollaan! Oksat pois!” 

STOP-mielenilmaus vastasi rakenteeltaan ja toimintatavoiltaan Lundblomin ja Eskelisen 

(2015) kuvausta. Mielenilmaus käynnistyi sateisessa säässä Helsingin 

rautatietorilla.  Tilaisuuden juontajina toimivat Harri Myllynen akavalaisesta 

lastentarhaopettajien liitosta, Hanna Kuntsi SAK:laisesta palvelualojen ammattiliitto 

PAM:sta sekä Jaana Aaltonen STTK:laisesta  ammattiliitto Prosta. 

”Nyt ollaan  sellaisessa paikassa ja sellaisessa hetkessä, että oksat pois!” Oksat pois- 

sanontaa kuulee käytettävän usein tilanteissa, joissa halutaan korostaa, että käynnissä oleva 

toiminta ylittää normaalin rajat. Juontajan mukaan taivaskin itkee myötätunnosta 

palkansaajien puolesta. Huonolle säälle aplodeeraaminen onkin samalla aplodeeraamista 

itselle ja palkansaajien kannalta surkealle yhteiskunnalliselle tilanteelle.  
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“Nyt ollaan sellaisessa paikassa ja sellaisessa hetkessä, että oksat pois! Vaikka 

valmistelut kestivät vain noin viikon, niin me onnistuttiin myös siinä, että luontokin 

on puolellamme. Tämä on sitä kurjuuden maksimointia. Annetaan sille aplodit” 

Harri Myllynen 

 

Mielenilmauksessa nostettiin esille, että myös vaihtoehtoiset sähköiset osallistumiskanavat 

ovat edelleen käytössä. Vaihtoehtoisista osallistumiskanavista myös nettiadressi oli saanut 

resurssit mobilisoitumaan maksimaalisesti. Nettiadressin kautta oli mielenilmaukseen 

mennessä jätetty 13800 terveistä maan hallitukselle ja ministereille hallituksen 

kustannuskilpailukykypakettiin liittyen. 

 

 “Jokainen voi lähettää lisää terveisiä www.terveisethallitukselle. fi. Tällä hetkellä 

 sitä kautta on lähtenyt jo 13800 viestiä ministereille.” Hanna Kuntsi 

 

5.3.2. Diskurssi ”Meitä on täällä Helsingissä varmasti yli 30 000! Ja lisää tulee!”  

Mielenilmauksen juontajat käyttivät useita puheenvuoroja kuvatakseen liikkeelle 

mobilisoituneen kansanjoukon suuruutta. Tämä vahvistaa yksilön kokemusta oikealla 

asialla olemisesta. Moni muukin on asiasta samaa mieltä. Mielenilmauksen alkuvaiheessa 

juontajat pyysivät mielenosoittajia tiivistämään, jotta paikalle saapuvat mahtuvat 

tapahtumapaikalle. Tunnelmaa nostatettiin ja pidettiin yllä soittamalla paikalle saapuneille 

musiikkia. Ensimmäinen kappale oli ”STOP”, joka varmaankin oli valittu tarkoituksella 

tilaisuuden aloituskappaleeksi. Kyseessä kun oli #STOP -niminen palkansaajien 

mielenilmaus, jonka tavoitteena oli saada maan hallitus perääntymään suunnitelmissaan ja 

palauttaa neuvotteluun perustuva käytäntö takaisin vallitsevaksi toimintamalliksi. 

 

“Tilanne on se, että koska tuolta tuota väkeä niin valtavasti vielä saapuu, niin 

pidetään tässä pieni jamitauko. Musiikkia maestro sieltä ja kohta alotellaan sitten 

oikein kunnolla.” Harri Myllynen, juontaja. 

 

Ammattiyhdistysliikkeen organisoimien toimien merkittävyyttä sanoitettiin näkyväksi. 

Julkinen liikenne oli mielenilmauspäivänä ammattiliittojen organisoimien mielenilmausten 
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takia pysähdyksissä. Tämän ja tilaisuuden organisointiin liittyvän tilan rajauksen johdosta 

paikalla olijat pystyivät valtaamaan katuja, jotka oli suljettu niin julkiselta kuin 

yksityiseltäkin liikenteeltä. Julkista liikennettä kadunvaltaukset normaalissa tilanteessa 

haittaisivat merkittävästi, mutta koska julkinen liikenne oli pysähdyksissä 

ammattiyhdistysliikkeen mielenilmaisun johdosta, se aiheutti ärtymyksen sijaan positiivisia 

mielleyhtymiä mieltään osoittavien keskuudessa. Ammattiliittojen organisoimat 

työnseisaukset lisäsivät tilaisuuden ja toimien vaikuttavuuden tunnetta. Työnseisaukset 

toimivat myös varoituksena. Niitä tulee lisää, jos maan hallitus ei peräänny 

ehdotuksessaan. Ihmiset eivät pääse julkisilla liikennevälineillä mihinkään, jos hallitus 

jatkaa valitsemallaan linjalla. Keskusjärjestöjen poliittisen mielenilmauksen oheen 

organisoiduilla ammattiliittojen mielenilmauksilla saatiin näytetyksi toteen niin asian 

kannattajille, osallistumistaan harkitseville kuin vastustajillekin, että 

ammattiyhdistysliikkeellä on olemassa kollektiivista voimaa ja painostuskeinoja, joita se 

on tarvittaessa valmis käyttämään jäsentensä asian edistämisessä. 

 

”Teitä on siellä todella paljon ja nyt kun mä katselen täältä lavalta, täältä näkee sen 

verran tonne sokkarin suuntaan, että myös tuolta kansallisteatterin nurkalta, niin mä 

vielä toivon, et vähän jos voitte niin tiivistätte. Se lämmittää mukavasti ja pitää 

kosteutta yllä. Saadaan kaikki mahtumaan ja ne jotka ei mahdu, niin ääni varmaan 

kaikaa sinne sokkarin nurkillekkin ni, niin miehet siellä, niin sit ei muuta kuin 

aletaan täyttään noita katualueita. Onneksi ei julkinen liikennevälineistö toimi, he 

he.”  Harri Myllynen 

 

Osallistujamääräksi tarkentui virkavallan ja järjestäjien mukaan 30000 osallistujaa. Se 

kertoo, että mielenilmaus onnistui mobilisoimaan yksilötason resurssit hyvin 

liikkeelle.  Palkansaajakeskusjärjestöt ammattiliittojen ja median yhteisvaikutuksella olivat 

onnistuneet vakuuttamaan yksilöt kahdessa viikossa agendansa oikeellisuudesta, joka sai 

yksilöt kannattamaan asiaa omalla osallisuudellaan. Helsingin päätapahtuman lisäksi 

järjestettiin etätapahtumia, joista Helsingin tapahtumia seurattiin suorana live-lähetyksenä. 

Livevideo oli kaikkien saatavilla avoimesti netissä, jonka johdosta tilaisuutta pystyi 

reaaliaikaisesti seuraamaan kaikki siitä kiinnostuneet. Juontajat arvelivat, että netin 

välityksellä tilaisuutta seurasi jopa 2,7 miljoonaa katsojaa. Mikäli arvioitu luku piti 
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paikkansa, niin välillisesti palkansaajien mielenilmaus sai melkein puolet Suomen 

väestöstä mobilisoitumaan asian äärelle tavalla tai toisella.  

 

“Varttitunti sitten korvaani kuiskattiin, että sekä virkavallan että  järjestävän seuran 

tietojen mukaan, täällä on paikalla noin 30 000 ihmistä. Ja sehän ei ole loppuluku.” 

Harri Myllynen 

“Meitä on täällä Helsingissä varmasti yli 30 000! Ja lisää tulee! Antakaa aplodit 

itsellenne!” Jaana Aaltonen 

“Ja hyvää aamupäivää siis myös muu Suomi! Tämä tilaisuus nettilähetetään 

suorana. Meitä on täällä se noin 30 000, mutta vielä enemmän on eri puolella 

Suomea on kokoontuneena tässä samassa hengessä kokoontuneet osoittamaan 

mieltään. Lähetetään täältä kovaääneiset terveiset, testataan sitä rekvisiittaa, mikä 

teille on jaettu. Ainakin Rovaniemelle, Ouluun, Raaheen, Hämeenlinnaan, Poriin, 

Turkuun, ja moniin muihin paikkoihin, joissa tätä lähetystä seurataan.”   Hanna 

Kuntsi 

“Nyt lähetetään terveiset myös sinne nettiin, jossa tätä lähetystä katsoo varmaan 2.7 

miljoonaa ihmistä. Saa huutaa!” Hanna Kuntsi  

 

Mielenosoitukseen saapuneita kuvattiin maagisena ja mystisenä kentän äänenä, johon 

ammattiyhdistysliike usein vetoaa perustellessaan toimiaan. Kentän äänellä tarkoitetaan 

työelämässä mukana olevaa ammattiyhdistysliikkeen jäsenistöä, joka tuottaa liikkeelle sen 

suuntalinjat ja agendan toiminnan taustalla. Toiminta lähtee siis käytännön työelämän 

tasolta, maagiselta ja mystiseltä kentän ääneltä, joka kertoo institutionalisoituneen liikkeen 

palkatuille työntekijöille, mihin suuntaan toimintaa tulee viedä ja mihin 

edunvalvontakysymyksiin keskitytään. Pienemmässä mittakaavassa tätä maagista ja 

mystistä kentän ääntä liittojen päätöksenteossa edustavat vaaleissa valitut 

luottamushenkilöt, joiden kautta kentän ääni jalkautuu liiton päätöksentekoon. Maagisen ja 

mystisen kentästä tekee se, että se ei varsinaisesti edusta ketään tiettyä henkilöä, vaan 

epämääräistä ihmisjoukkoa. Kenttä on kaikki ne ihmiset, jotka jäsenkirjallaan 

ammattiyhdistysliikkeen asiaa kannattavat. 
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“Ja jos joku on joskus ajatellut, että missä se on se maaginen ja mystinen 

kentän ääni, se on nyt täällä!” Hanna Kuntsi, juontaja 

 

Työnantajapuolen erimielinen näkemys tapahtumaan osallistuvien määrästä nostettiin 

esille. Elinkeinoelämänkeskusliiton mukaan mieltään ilmaisevien lukumäärä jäi vain 250 

000 osallistujaan. Palkansaajakeskusjärjestöt ja työnantajakeskusjärjestöt olivat erimielisiä 

myös siitä, onko 250 000 palkansaajaa paljon vai vähän. Palkansaajakeskusjärjestöt 

antoivat ymmärtää, että työnantajien mukaan osallistujien määrä on mitätön. 

Palkansaajakeskusjärjestöjen mukaan määrä on merkittävä. Merkittävä joukko suomalaisia 

palkansaajia viesti osallistumisellaan, että asiat työelämässä eivät ole hyvin.  

 

“EK kiirehti jo eilen julkistamaan tiedon, että tänään mieltään ilmaisee 250 000 

työntekijää. EK vähätteli sitä määrää. Minun mielestä neljännesmiljoona on ihan 

hirvittävän paljon. Se kertoo, että tämän päivän työelämässä asiat eivät todellakaan 

ole hyvin. Ja kuten jo alussa kuultiin, niin siihen neljännesmiljoonan tämä päivä ei 

suinkaan jäänyt. Noin 300000 ympäri suomen on tänään kertonut terveisensä ja 

meitä täällä on todellakin tänään yli 30 000.” Hanna Kuntsi 

 

5.3.3 Diskurssi ”Kiitos, että tulitte tänne! 

Oli mielenkiintoista nähdä, olivatko kotisivuanalyysin perusteella esiin nousseet diskurssit 

niitä todellisia syitä, jotka kutsuivat ammattiyhdistysliikkeen runsaslukuisena osoittamaan 

mieltään Helsingin rautatientorille. Palkansaajakeskusjärjestöjohtajien puheet tukivat 

kotisivuanalyysista löydettyjä diskursseja. STTK:n puheenjohtaja Antti Palolan puhe piti 

sisällään kaikki kotisivuilta löydetyt diskurssit. Akavan Sture Fjäder ja SAK:n Lauri Lyly 

eivät nostaneet esille työnantajajärjestöjen neuvotteluhaluttomuutta eikä työmarkkina- ja 

yhteiskuntarauha teemoja suoraan. Kaikki kiittelivät paikalle saapuneita puheissaan ja 

arvostivat paikalle saapuneiden osallisuuden korkealle. 

 “Ihmiset. Kiitos että te olette täällä tänään. Uskomme, että me kaikki tänään, 

 olemme kokoontuneet tänään puolustamaan oikeusvaltion periaatteita. Se on suuri 

 asia, et näin monta on tullut tänne. Minulta on viimeisten viikkojen, varsinkin 

 viimeisten päivien aikana kysytty, miksi korkeakoulutettujen Akava osoittaa 

 mieltään demokraattisesti valitun maan hallituksen esitystä vastaan? Vastaus on 



138 
 

 selvä. Me olemme täällä puolustamassa perustuslakia. Suomen mainetta 

 sivistysvaltiona ja sopimusvaltiona. Akava puolustaa sitä kansainvälistä 

 periaatetta, jonka mukaan Suomen laki on aina heikomman puolella. Me emme ole 

 yksin. Olemme saaneet valtavasti tukea Euroopasta ympäri maailmaa. Tämä maan 

 hallituksen esitys pakottavasta lainsäädännöstä sotii perustuslain henkeä vastaan 

 ja on ristiriidassa Suomen hyväksymien kansainvälisten sopimusten kanssa. Emme 

 hyväksy sitä, emme hyväksy sitä, että hallitus alkaa määritellä suomalaisen työn 

 hintaa. Se kuuluu työntekijöille työnantajille yhdessä sopia. Vaadimme, että hallitus 

 vetää takaisin pakottavan lainsäädännön. Akava ja akavalaiset ovat täällä tänään 

 sen takia, että vastustamme tätä pakottavaa lainsäädäntöä, jolla puututaan 

 sopimusvapauteen, perustaan suomalaisessa yhteiskunnassa. Tätä emme mekään 

 voi hyväksyä! Koska nyt käy niin, että puututaan maksimilainsäädännöllä 

 vuosilomiin ja ylityö- ja viikonloppukorvauksiin. Ne ovat palkallisia raskaasta 

 työstä ja pitkästä työurasta. Nämä naiset ja miehet ovat lomansa omalla työllään 

 ansainneet ja ne on sitovin sopimuksin luvattu. Me olemme kaikki täällä tänään 

 osoittamassa voimaa, mutta Akava on koko prosessin aikana ollut valmis 

 neuvottelemaan ja sopimaan. Ja se on hienoo, että olemme täällä tänään yhdessä, 

 mut tästäkin ristiriidasta tulemme ulos sopien paremmalla ratkaisulla mitä hallitus 

 on esittänyt, koska me uskomme oikeusvaltioon ja sen periaatteisiin. 

 Kiitos.”  Akava, Sture Fjäder (puhui sekä suomeksi että ruotsiksi) 

 “Hyvät naiset ja miehet. Hyvät pakkolakien vastustajat. Suomea rakennetaan 

 sopimalla ei pakolla. Hallituksen epäoikeudenmukaiset päätökset leikkaavat 

 satojentuhansien toimeentuloa. Erityisesti päätöksistä kärsivät raskasta vuorotyötä 

 tekevät, julkisen sektorin ja palvelusektorin työntekijät, joista suurin osa on naisia. 

 Valtiovalta, joka puuttuu vapaaseen sopimusoikeuteen ei kunnioita länsimaisen 

 demokratian peruspilareita. Sipilän hallitus on vakavalla tavalla lähtenyt 

 rikkomaan liittojen jäsenten ja palkansaajien oikeutta sopia työehdoistaan 

 työehtosopimuksilla. Yksipuolisilla pakkopäätöksillä hallitus haluaa heikentää 

 palkansaajien työehtoja. Näin ei voi Suomessa tehdä! Ammattiyhdistysliike pitää 

 tiukasti kiinni sopimusoikeudesta! Tarvittaessa kaikin mahdollisin keinoin. Olkoon 

 tämä perjantai päivä osoitus siitä. Olemme satojen tuhansien ihmisten voimalla 

 kertomassa hallitukselle, täällä ja ympäri Suomea, mitä mieltä olemme. Hyvät 

 kuulijat. Ammattiyhdistysliike pitää kaikissa oloissa kiinni yhdestä perusarvostaan: 

 heikomman puolella olemisesta.  Aiheellisesti voi kysyä rokottaako hallituksen 
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 politiikka enemmän esimerkiksi työttömiä, kuin rikkainta kansan osaa? Ja niille, 

 jotka ovat kritisoineet sopimisen kulttuuria muistutan, miksi ammattiyhdistysliike 

 ylipäätään on olemassa. Kun yhdessä sovitaan työehdoista, turvataan myös niiden 

 työntekijöiden työehdot, jotka eivät itse yksin pysty sitä sopimaan. Hallitus väittää 

 kuunnelleensa palkansaajia päätöksiä tehdessään, epäilen että hallitus ei ole 

 kuitenkaan kuunnellut, mitä olemme sanoneet. Siksi toistan: Me emme hyväksy 

 ylityökorvauksien ja sunnuntai työlisien leikkaamista. Me emme hyväksy 

 sairaslomakarenssia. Me emme hyväksy hallituksen yksipuolisia päätöksiä 

 työaikoihin ja työaikojen heikennyksiä. Me emme hyväksy pakkolakeja. Toistan. 

 Me emme hyväksy pakkolakeja. Tämän selkeän viestin me lähetämme tänään 

 hallituksen ministereille. Palkansaajia syyllistetään myös siitä, että emme ole 

 saaneet mitään aikaan. Väite ei kestä päivänvaloa hetkeäkään. Palkansaajat, me 

 kaikki, olemme tehneet viime vuosina useita työmarkkina ratkaisuja, joilla on 

 parannettu Suomen kilpailukykyä ja supistettu kestävyysvajetta. Viimeksi juuri 

 kesäkuussa teimme kahta miljoonaa palkansaajaa koskevan palkkasopimuksen ensi 

 vuodeksi. Onko vastaavia tapahtunut hallituksen piirissä? Onko sote-uudistus 

 maalissa, entä kuntauudistus? Ei ole, vaikka vuosia on vatuloitu. Hallitus 

 laittakoon vastuullaan olevat asiat kuntoon, sen ei pidä tulla työmarkkinakentälle 

 sähläämään ja rikkomaan sitä luottamusta, joka tarvitaan tuloksien 

 aikaansaamiseksi. Koska näin on käynyt, nostammeko hallitukselle keltaisen 

 kortin? Nostamme (nostaa keltaisen #STOP- lapun.) Kuulijat, pakkolakien 

 vastustajat, hallituksen on syytä perua aikomansa yksipuoliset ja 

 työantajajärjestöjen tavoitteita kumartavat heikennykset palkansaajien työehtoihin. 

 Vielä ei ole liian myöhäistä. Meidän pitää palata normaaliin päiväjärjestykseen, 

 neuvottelupöytään, sellaiseen, jossa kukin taho määrittelee omat neuvottelu 

 tavoitteensa. Vain sillä tavoin kriisi ratkeaa. Itse uskon, kiitos teidän tuellanne, että 

 neuvotteluihin palataan lähiaikoina. Hyvät ihmiset. Sopimisen tielle, sillä Suomi on 

 pärjännyt ja pärjää jatkossakin. Tänään me olemme sanoneet hallitukselle, 

 hallituksen pakkolaille STOP!” Lauri Lyly, SAK    

“Hyvät ystävät. Kiitos teille kaikille, että olette vastanneet palkansaajajärjestöjen 

yhteiseen kutsuun ja saapua tänään Helsingin keskustaan rautatientorille ja kiitos 

myös kaikille niille, jotka ovat mukana ympäri Suomea tässä yhteisessä 

tilaisuudessa. Kiitos! Hyvät ystävät. Tämä on mielenkiintoinen, tämä on jännittävä 

ja tämä on historiallinen päivä. Palkansaajakeskusjärjestöt järjestivät edellisen 
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kerran yhteisen joukkomielenilmaisun lokakuussa 1991 ja olemme täällä tänään. 

Miksi olemme täällä tänään? Hyvät ystävät, viime viikon tiistai oli musta tiistai 

suomalaisille palkansaajille. Hallitus ilmoitti kilpailukykypaketista, jolla on 

tarkoitus vahingoittaa oikeuksia, jotka kuuluvat palkansaajille sekä romuttaa 

suomalaisen sopimusjärjestelmän. Hyvät ystävät. Hallituksen kilpailukykypaketti, 

jolla on tarkoitus parantaa elinkeinoelämän kilpailukykyä viidellä prosentilla ja 

kuroa umpeen valtion talouden alijäämää aiotaan maksattaa suomalaisilla pieni- ja 

keskituloisilla palkansaajilla. Tämä lasku aiotaan maksattaa suomalaisilla  naisilla. 

Hyvät ystävät leikkaukset ylityökorvauksiin ja pyhäkorvauksiin on törkeä, erittäin 

törkeä, hyökkäys suomalaisia työntekijöitä kohtaan, jotka eivät suinkaan 

vapaaehtoisesti, vaan jotka joutuvat olemaan tämän hyvinvointiyhteiskunnan 

palveluksessa seitsemänä päivänä 24 tuntina vuorokaudessa. Miksi ihmeessä 

kajotaan sairasvapaaoikeuteen? Ei ole oikein, että ihmiset pakotetaan sairaana 

töihin. Hyvät ystävät, ei ole myöskään oikein, että kajotaan yhdessä sovitulle 

lomaoikeuksille. Ja mikä kaikkein törkeintä, tämä kaikki aiotaan saattaa voimaan 

pakkolainsäädännöllä. Hyvät ystävät. Meidän isät ja äidit, edelliset sukupolvet ovat 

rakentaneet suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa vuosikymmenien ajan 

neuvottelemalla ja sopimalla. Sitä ei ole rakennettu repimällä tai riitelemällä. Me 

haluamme edelleenkin jatkaa samalla tiellä. Haluamme sopia asioista. Me emme 

halua, että meitä pakolla pakotetaan luopumaan omista oikeuksistamme. Ei voi olla 

oikein, että hallituksen kilpailukyky paketti maksaa suomalaiselle 

elinkeinoelämälle noin 30 miljoonaa kohtuullisen mitättömänä muutosturvan 

parantamisena ja elinkeinoelämä saa siitä liki kolmen miljardin hyödyn. Hyvät 

ystävät. On ymmärrettävä, että elinkeinoelämä ei ole kovin halukas 

neuvottelemaan, jos se mukana pöydässä, jossa yhden panoksella saa panoksensa 

satakertaisena takaisin. Tätä emme voi hyväksyä. Hyvät ystävät. Meillä on aina 

tarkoitus olla sopijajärjestöjä ja me pyrimme pääsemään kaikkia osapuolia 

tyydyttävään sopimukseen neuvottelemalla ja sopimalla. Hyvät ystävät. Kiitos, että 

tulitte tänne!” STTK, Antti Palola      

 

5.3.4 Diskurssi ”Me ollaan täällä rahan, sopimusoikeuden ja yhteiskuntarauhan 

takia!” 

Tässä luvussa analysoin millä tavoin palkansaajat tuottivat itse sosiaalista todellisuutta 

syistä osallistua mielenilmaukseen. Analyysin kohteena on palkansaajien 
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mielenilmauksessa antamat puheenvuorot ja ne mielenilmauskyltit, jotka olivat videolta 

luettavissa. Haastattelujen ja kylttien avulla pystytään tarkastelemaan, miten palkansaajien 

oma näkemys suhteutui kotisivuanalyysinkautta löydettyihin diskursseihin. Kaikki 

kotisivuaineostosta löytyneet diskurssit löytyivät myös palkansaajien tuottamasta 

todellisuudesta. Niiden painotus suhteessa palkansaajakeskusjärjestöjen tuottamaan 

näkemykseen vaihteli kuitenkin huomattavasti.  

Osallistujille oli omien ammattiliittojen toimesta jaettu valmiiksi painettuja kylttejä, joissa 

edustettava asia ja sanoma oli jo valmiiksi etukäteen painettu.  Juontajatkin totesivat, että 

mielenilmaukseen liittyvä rekvisiitta oli pääosin liittojen ja järjestöjen jäsenilleen 

tuottamaa valmista materiaalia. Paikalla näkyikin paljon valmiiksi painettuja kylttejä, 

joissa oli erotettavissa ammattiliittojen logot. Osa mielenilmausrekvisiitasta oli 

osallistujien itsensä laatimaa. Rekvisiitan laatimiseen oli mielenilmausta edeltävästi 

kulutettu resursseja niin instituutio- kuin yksilötasollakin.  

 

 ”Lähetetään täältä kovaääneiset terveiset, testataan sitä rekvisiittaa, mikä teille on 

 jaettu. Ainakin Rovaniemelle, Ouluun, Raaheen, Hämeenlinnaan, Poriin, Turkuun, 

 ja moniin muihin paikkoihin, joissa tätä lähetystä seurataan.”   Hanna Kuntsi 

 

Mielenilmauksen rekvisiittaa ja iskulauseita esiteltiin kameroille avoimesti. Palkansaajien 

haastatteluista ja heidän kantamistaan kylteistä nousee esille syitä, jotka olivat saaneet 

heidät mobilisoitumaan liikkeelle STOP- mielenilmaukseen. Mielenkiinnon vuoksi erotelin 

kyltit valmiiksi painettuihin ja käsin kirjoitettuihin. Käsin kirjoitettujen kylttien 

kautta esitettiin henkilökohtaisempia viestejä, kuin liittojen valmiiksi painamissa kylteissä. 

Suurin ero on se, että käsin laaditut kyltit olivat enemmän henkilökohtaisempia 

kannanottoja, joissa oli käytetty myös ns. taiteellista vapautta. Valmiiksi painetut kyltit 

puolestaan ovat hyvin määrämuotoisia ja edustavat kyltin painajan näkemystä.  

Palkansaajien vastatoimijaksi profiloituvaa maan hallitusta profiloitiin monilla erilaisilla 

kylteillä. Eniten hallitusta profiloivia kylttejä oli laadittu käsin. Tämä kuvaa mielestäni sitä, 

että hallituksen esitys oli saanut aikaan hyvin voimakkaita yksilötason emootioita, jotka 

haluttiin ilmaista julkiseen tietoon mielenilmauskyltin välityksellä. Kylttien kautta 

hallituksesta muodostuu sama kuva, kuin kotisivudiskurssit antavat olettaa. Hallituksen 

nähdään olevan elinkeinoelämän asialla oleva vahvemman valtaan nojautuva toimija, joka 

talouskuripolitiikalla on heikentämässä tavallisen kansan toimeentuloa ja elintilaa. 
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Käytetyt termit ovat voimakkaita. Ryöstäjä, riistäjä, köyhän tappaja, saksikäsi, 

veronkiertäjä ym. Suoraan henkilöön kohdistettuja kylttejä kohdistettiin pääministeri Juha 

Sipilälle ja ulkoministeri Timo Soinille. 

TAULUKKO 3. Hallitusta profiloivat mielenilmauskyltit 

Valmiiksi painetut kyltit Käsin kirjoitetut kyltit 

• En antanut teille 
vaaleissa tällaista 
valtuutusta, PAM 

• Sipilän hallitus = EK! 
• #Stop kyykytykselle, 

JYTYLIITTO 
• Kansakunnan 

parhaaksi. No just! 
• Nyt säästetään 

väärässä paikassa Jyty 
  

• SSS = eliitin nukkehallitus 
• Suomen sedät 
• Hallituksen kärki, missä järki? 
• Ha… ha… hallitus hallitusti koittaa köyhän tappaa 
• Saksikäsi Sipilä- mitä tänään leikattaisiin. 
• Hallitus ryöstää työntekijää 
• Hallitus on riistäjä 
• Kuka maksaa laskun? Pienipalkkaiset 
• Neuvo b! Miten kierrän veroni? 
• Soini sitä saa mitä pilaa 
• Juha Sipilälle: Näpit irti: duunareiden palkoista, 

eläkkeistä, lapsilisistä, asumistuista, 
työttömyyskorvuksista, opintotuista, Palomiehen 
eläkeikäraja alas. Mihin sinä oikein pyrit sen asian 
kanssa? 

• Hupsista saatana Sipilä  
 

Ammattiyhdistysliikkeen jäsenyyttä ja järjestäytymisen merkitystä ja liikkeen edustamaa 

ideologiaa tuotiin esille myös erilaisilla kylteillä. Nämä kyltit ikään kuin “tunnustavat 

väriä” ja kannattavat ammattiyhdistysliikkeen ajamaa asiaa avoimesti. Tähän joukkoon 

kuuluu kyltit, joissa kannetaan ylpeydellä oman ammattiliiton tunnusta, tuodaan esille 

työväen iskulauseita ja tuodaan omaa näkökulmaa näkyväksi. Näillä kylteillä profiloidaan 

omaa sosiaalista ryhmää, luodaan yhteistä identiteettiä ja vahvistetaan yhteistä Me-henkeä.  

 

TAULUKKO 4. Järjestäytymistä kuvaavat ja vahvistavat kyltit 

Valmiiksi painetut kyltit Käsin kirjoitetut kyltit 

• Teitä pelkää en, mä kuulun liittoon! 
Talentia 

• Vahvan tehtävä on tukea 
heikompaa 

• Edunvalvonta on joukkuelaji, 
Metalli 

• Edunvalvonta on joukkuelaji 
• Työmies 

• Emme alistu 
• Emme lannistu hallitus 
• Meitä ei jyrätä 
• Vapise Sipilä, emme luovuta 
• Arvo ammatti-ihmisille 
• Olemme lapista # hallitus voi 

vapista 
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• JHL Voimaa-tietoa-tukea! 
• Super, www.superliitto.fi 
• LAL- luonnontieteiden 

akateemisten liitto 
• PRO 
• OAJ 
• STTK 
• PAM 
• Pardia 
• Veturimiesten liitto 
• Tehy 
• #STOP 
• #STOP palkansaajien 

mielenosoitus 
• Suomen Työntekijöiden 

Oikeuksien Puolesta # STOP 
• Työläisten parhaaksi jo vuodesta 

1945 Toijalan metallityöväen 
ammattiosasto 

 

• Ihminen ei elä tehdäkseen työtä 
vaan tekee työtä elääkseen 

• [kuva keskisormesta] Nyt vituttaa!  
• Jo nyt on perkele 

 

Muut mielenilmausrekvisiittana käytetyt 

esineet 

Harava 

 

Sopimusoikeuteen liittyvä diskurssi oli tunnistettavissa myös palkansaajien haastattelujen 

ja mielenilmausrekvisiitan kautta. Kotisivuilla sopimusoikeus oli massiivinen diskurssi, 

jossa aihetta käsiteltiin ja perusteltiin monenlaisista eri tulokulmista. Haastatteluissa 

sopimusoikeus nousi kuitenkin kevyemmin esille, kuin kotisivuanalyysi antoi olettaa. 

Haastateltavat nostivat esille sopimusoikeuden ja sopimusneuvottelujen kautta syntyneet 

rauhanomaiset työmarkkinat, joiden johdosta niin julkiselle kuin yksityiselle puolelle on 

riittänyt työntekijöitä. Haastateltava 1.  kuvailee, että sopimiskulttuurin johdosta eri 

sektoreilla työskentelevien tradenomien ansaintataso on pysynyt linjassa, jolloin mikään 

sektori ei ole tarjonnut toistaan selkeästi parempaa vaihtoehtoa. Erityisesti julkiseen 

sektoriin kohdistetut pakotteet, johtavat mahdolliseen henkilöstön liikehdintään parempien 

työehtojen perässä yksityiselle sektorille. Haastateltava 1. kuvasi julkisen sektorin 

tunnelmia vyön kiristymisenä, joka luo mielikuvan puristavasta tilanteesta. Hallituksen 

kustannuskilpailukykypaketti ei haastateltavan 1. mukaan tehoa niihin todellisiin asioihin, 

jotka Suomen talouden ongelmat aiheuttavat. 

 

 “No. Julkisella sektorilla on neuvottelujen tuloksena jo aika paljon kiristetty vyötä. 

 Näillä ehdotetuilla toimenpiteillä ei nyt sitten nähdä olevan yhteyttä niihin 
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 ongelmiin, jossa Suomen talous on. – – No itse olen tradenomi ja tradenomit 

 hajaantuu tonne Suomen työelämään hyvin laajalle kentälle ja se ei ollut ongelma 

 niin kauan kuin asioista on voitu sopia. Nyt sopimisen korvaaminen pakottamisella 

 on väärä tie.”  Haastateltava 1.  

 

TAULUKKO 5. Sopimusoikeutta puolustavat kyltit 

Valmiiksi painetut sopimusoikeutta puolustavat 
kyltit 

Käsin kirjoitetut kyltit 

• Vapaan sopimisen puolesta, edunvalvonta 
on joukkuelaji, Metalli 

• Puolustamme sopimusvapautta, Pardia 
• Sovitaan, ei sanella 
• Sopien ei sanella! 
• Sovitaan ei sanella 
• Työehtoihin puuttuminen on törkeää 
• Vapaan sopimisen puolesta 
• Sivistys = oikeus sopia työ- ja 

virkaehdoista! 
• #STOP sanelupolitiikka Talentia 

• #STOP sopien ei pakolla! 
• #STOP sopien ei pakolla, Super 
• ei pakkolakia vaan neuvottelu 

yhteiskunta  
• Näpit irti tesseistä 
• # STOP palkkakatto seuraava 

pakko?!? 
• OIKEUS, KOHTUUS, VAPAUS 

 

Sopimusoikeutta kuvaavaan diskurssiin sisältynyt kansainvälinen ulottuvuus tuli 

mielenilmauksessa myös esille. Kansainvälisen tervehdyksen mieltään osoittavalle 

väkijoukolle esitti PAY:n puheenjohtaja Markus Gissler sekä ruotsiksi että englanniksi. 

Hän korosti puheessaan sopimusoikeuden ja ammattiyhdistysoikeuksien perusperiaatteita, 

joita vastaan Suomen hallitus toimii nyt räikeästi. PAY:n puheenvuoron lisäksi 

ammattiyhdistysliikkeen saamaa kansainvälistä tukea tuotiin lisäksi esille kertomalla, mistä 

kaikista maista Suomen ammattiyhdistysliike on saanut solidaarisuusviestejä. Juontajat 

toivat ilmi, että yleensä solidaarisen tuen osoittaminen on ollut toissuuntaista. Suomi on 

vahvempana ja tunnustetulla oikeuksilla osoittanut solidaarisuustukea maihin, joissa 

ammattiyhdistysoikeuksia ja työelämän oikeuksia poljetaan järjestelmällisesti. Periaate 

vanhan tehtävä on tukea heikkoa, ei tässä yhteiskunnallisessa tilanteessa toteudu, vaan on 

kääntynyt absurdisti toissuuntaiseksi, jossa heikompi tukee vahvempaansa. Tämä, jopa 

nöyryyttävältä, tuntuva asetelma saattaa joillekin mielenilmaisijoille toimia itsessään 

resursseja mobilisoivana tekijänä oikeustajun horjumisen johdosta. 
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 “No niin hyvät ystävät meidän keskusjärjestöt ovat saaneet maailmalta 

 ammattiliitoista ja keskusjärjestöistä valtavan määrän solidaarisuusviestejä. 

 Yhteensä yli 60 ammattiliitosta ja keskusjärjestöstä maailman laajuisesti. 

 Indonesia, Ghana, Kolumbia, Myanmar, Puola ja Ruotsi. Yleensä tilanne on toisin 

 päin. Me lähetämme niitä maihin, joissa poljetaan järjestäytymis- ja 

 sopimusvapautta. Nyt olemme tulleet tilanteeseen, että meille ollaan solidaarisia ja 

 meitä tuetaan muualta maailmasta ponnisteluissamme sopimusoikeuden puolesta.” 

 Jaana Aaltonen, juontaja   

  

Nurminen (2018, 60-62) toteaa tutkimuksessaan, että ihmiset ja yhteistyö ovat merkittäviä 

asioita yksilön pohtiessaan yhdistystyön mielekkyyttä. Onnistunut 

ammattiyhdistystoiminta pystyy tarjoamaan foorumin yhteisöllisyyden ja me-hengen 

kokemiselle. Ammattiyhdistysliikkeen tärkein tehtävä on edunvalvonta tai 

yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden toteuttaminen palkansaajien edunvalvonnan 

keinoin. Tekemisen pitää olla merkityksellistä ja mielekästä, jotta toimintaan on mielekästä 

osallistua. Päämäärä ja aikaansaavuus ovat tärkeitä elementtejä. Moni innostuu lähtemään 

mukaan, mutta toiminnan sosiaalisesti mielekkääksi jatkavat toiminnassa aktiivisesti 

mukana. Toiminnan sitoutumisen taustalla vaikuttavat myös ammattiyhdistystoiminnan 

tarjoava arvomaailma. Arvomaailmaan omaksuminen on tunnepohjaisen sitoutumisen 

taustalla vaikuttava merkittävä elementti. Myös Lehto (2017) on selvittänyt yhteisöllisyyttä 

sekä tunteiden ja kokemusten vaikutuksesta poliittiseen järjestöön sitoutumisessa (N=8). 

Keskeinen tutkimustulos hänellä oli yhteisöllisyyden tunteen rakentuminen jaetun aatteen 

ja yhteisen poliittisen mielipiteen varaan. Jaettu arvomaailma vahvistaa yksilön tunnetta 

samalla puolella olemisesta. Oman tutkielmani löydökset tukevat Nurmisen (2018) sekä 

Lehdon (2017) näkemyksiä. Yksilötason resurssien mobilisoituminen ja kollektiiviseen 

yhteistoimintaan osallistuminen syksyllä oli vahvasti tunnekokemuksiin ja emootioihin 

perustuva tapahtuma, jossa yksilö löysi samaistumispinnan ja yhtenevän aatemaailman 

muista palkansaajista. 

Haastateltavat kuvasivat hallituksen toimia pahoinpitelyksi, joka tuli esille myös 

kotisivuanalyysissa. Haastatellut palkansaajat kuvasivat hallituksen toimia suomalaisen 

duunarin pahoinpitelyksi. Henkilökohtaista kokemusta yleistettiin koskemaan koko paikan 

päälle saapunutta ihmismassaa “No todennäköisesti se tuntui samalta, kuin kaikilla teistä”. 

Yleistäminen lisää Me-hengen tuntua.  
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 ”[Haastateltava 2] Metalliliitosta. Sä teet viisvuorotyötä metalliteollisuudessa. 

Kerroppa suoraan miltä tuntui viime viikolla, kun tää Sipilän paketti tuli julki?” 

Hanna Kuntsi 

“No todennäköisesti se tuntui samalta, kuin kaikilla teistä. Eli suomalaista duunaria 

potkitaan ja pahasti päähän.” Haastateltava 2.  

 

Palkansaajat puhuivat ostovoiman heikentymisestä suoraan euromääräisinä esimerkkeinä. 

Raha on tärkeä yksilön mahdollisuuksia säätelevä tekijä. Vuorotyön merkitys 

kokonaistulon muodostuksessa nostettiin korostetusti esille. Peruspalkan päälle maksetaan 

erilaisia vuorotyölisiä, jotka vaikuttavat merkittävältä osin palkansaajan kokonaistulon 

muodostukseen. Hallituksen ehdotukset vuorotyökorvausten heikentämisestä, pyhätyön 

korvausten heikentämisestä ja sairaslomakarenssista vaikuttavat jopa tuhansilla euroilla 

palkansaajan vuosiansioon, elämänlaatuun ja vapaa-ajan mahdollisuuksiin. Taloudellisen 

aseman heikentyminen nousi esille myös kotisivuanalyysista resursseja mobilisoivana 

tekijänä. 

 

”Näissä esityksissä oli ihan erikseen nimetty ylityölisät, vuorolisät. Ootko sää 

laskenut minkä verran vaikuttaa vuosiansioihin?” Hanna Kuntsi 

”No jos ajatellaan keskeytymätöntä kolmivuorotyötä, siinä tulee yli 30 pyhäpäivää, 

sunnuntaita, kaikkia muita tällaisia siihen, nini jokainen voi oikeasti laskea, mitä se 

tekee vuositasolla ja ansiossa. Meidän kohdalla se on reilusti yli 2000euroa per 

nokka kaikkine vaikutuksineen, kun otetaan huomioon normaalit sairastumiset ja 

keskimääräiset ylityöt, mut yli kaks tonnia vuodessa.” Haastateltava 2. 

”[Haastateltava 3.] olet Pamista. Olet työskennellyt turvatarkastajana ja nyt toimit 

päätoimisena pääluottamusmiehenä. Ootsä laskenut miten nämä hallituksen 

kaavailemat vuorolisäleikaukset ja esimerkiksi ensimmäisen sairaspäivän karenssi 

vaikuttaa sun työssä?” Hanna Kuntsi 

”No turvallisuusalalla peruspalkka kuukaudessa on kahden tonnin pintaan tai alle, 

joten kyllä niin kunin yksi sairaslomapäivä varsinkin jos se on 12-16 tunnin vuoro 

edessä, niin kyllä silloin yleensä tullaan töihin. Jos ei tulla, niin siinä lähtee yli 200 

euroo. Jos se sattuu vielä olemaan perjantai niin silloin kituutellaan sunnuntaihin 
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koska muuten saatetaan lähtee vielä sunnuntai tuplakin, eli kyl tää niinku aika 

paljon vaikuttaa.” Haastateltava 3.  

”Nää kuulosti aika isoilta summilta mitä sä sanoit. Jos nää suunnitellut toimet 

todella toteutuu, niin miten nää näkyy ihan sun arjessa? Joko omat 

sopeutustoimisuunnitelmat on tehty?” Hanna Kuntsi  

”No kylhän sitä vähän on suunniteltu jo. Eli kyllähän tos pitää alkaa karsia ja 

miettiä, et lähteekö lomalle, miettii et mitä tekee viikonloppuna jos sellainen sattuu 

oleen vapaana,  et eihän, jos parisataa kolmesataakin lähtee kuukaudessa palkasta, 

niin se saattaa olla just se summa mikä jää kaikkien pakollisten menojen jälkeen 

tilille. Ja se kun lähtee pois, niin siinä ei sitten paljoa tehdä enää yhtään mitään.” 

Haastateltava 3. 

 

Julkisen sektorin pienipalkkaisten naisten työehtojen ja taloudellisen aseman 

heikentyminen nostettiin puheenvuoroissa korostetusti esille tamperelaisen 

työsuojeluvaltuutetun toimesta. Myös työsuojeluvaltuutettu puhui lisien merkityksestä 

kokonaistulon muodostuksessa. Kaikilla hallituksen toimenpiteillä on suoria vaikutuksia 

palkkaan ja kokonaistulon muodostukseen. Haastateltava 4.  korosti kuuluvansa 

pienipalkkaisten julkisen sektorin naisten joukkoon sanomalla “No kaikkihan nää 

leikkaukset kohdistuu meihin pienipalkkaisiin naisiin”. Tämä luo yhteisöllisyyden tuntua, 

me-henkeä, läsnäolevissa pienipalkkaisissa julkisen sektorin naisissa. Pienipalkkaisten 

naisten aseman kurjistaminen kurjistaa samalla lasten ja lapsiperheiden asemaa. Näiden 

ammattiryhmien yleinen työtyytyväisyys ja työssä jaksamisen ovat hallituksen 

toimenpiteiden johdosta heikentymässä. Toimenpiteiden aiheuttamia tuntemuksia 

korostettiin myös kiroilemalla, jota tosin pyydettiin myös anteeksi. “on se nyt perkele, mitä 

ne meidän lomia kyttää, me ollaan niistä maksettu, se on meille riihikuivaa rahaa.” Tämä 

kuvaa sitä, että neuvottelujen kautta saavutettu lomaoikeus on korvausta matalasta 

palkasta. Matalaa palkkaa on kompensoitu pidemmillä lomaoikeuksilla kuntapuolella. Mitä 

sopimalla on saavutettu, siitä ei helpolla luovuta. Luopuminen tarkoittaa suoraa palkan 

alennusta. Toimeentulon heikkeneminen heikentää elämänlaatua monella eri osa-alueella. 

Puheenvuorossa lähetettiin suoria terveisiä pääministeri Sipilälle. Terveisissä Sipilä 

profiloitiin varkaaksi, joka vaanii pienipalkkaisten naisten valmiiksi tyhjiä rahapusseja. 

Tyhjistä pusseista ei löydy varoja valtiontalouden parantamiseksi. 
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”[Haastateltava 4], sä olet päätoiminen työsuojeluvaltuutettu ja JHL:n jäsen 

Tampereelta. Leikkaukset osuu kipeästi julkisen sektorin pienipalkkaisiin naisiin. 

Onko se todella näin?” 

”No kyllähän  se todella näin on. Siis kaikki sunnuntailisän, iltalisän leikkaukset ja 

konkreettinen työajan pidentäminen mitä on suunniteltu niin se on kaikki suoraan 

meidän palkasta pois. Se on meidän palkkaa siitä tehdystä työstä ja me tarvitaan 

se.” Haastateltava 4.  

“Minkälaisia keskusteluja ja huolia leikkaukset on työyhteisössä herättänyt?”Hanna 

Kuntsi 

“No kaikkihan nää leikkaukset kohdistuu meihin pienipalkkaisiin naisiin, 

leikkaukset kohdistuu lapsiin, lapsiperheisiin, työoloihin ja hyvinvointiin. Tää on 

kaikki meiltä pienipalkkaisilta naisilta pois. Eilen eräs työkaverini sanoi että, 

anteeksi jo etukäteen, tulee ruma sana, että on se nyt perkele, mitä ne meidän lomia 

kyttää, me ollaan niistä maksettu, se on meille riihikuivaa rahaa. Ja nyt tulee 

Tampereelta Sipilälle terveisiä: Nyt on Sipilän kädet väärillä pusseilla, naisten 

pusseissa ei ole mistä ottaa.” Haastateltava 4. 

 

Haastateltava 5.  nosti esille sairaslomakarenssin vaikutuksen tulonmuodostukseen. Työstä 

ei jäädä kipeänä pois, koska se vaikuttaa maksettavan palkan määrään. Alan 

työehtosopimuksessa ensimmäinen sairaspäivä on jo palkaton uusilla työntekijöillä ja vasta 

kahden vuoden työhistorian jälkeen karenssi poistuu. Jos suunnitteilla on pitkä vuoro, niin 

menetyksen määrä liikkuu sadoissa euroissa. Jos vuoro sattuu pyhäpäivälle, noin menetys 

on kaksinkertainen. Marjut tuo esille, että sairaslomakarenssi johtaa siihen, että ihmiset 

tulevat kipeänä töihin ja sairastuttavat työkaveritkin. Taloudellinen menetys sairaaksi 

jäämisestä on niin iso, että yksilö lähtee töihin oman itsen ja muiden kustannuksella. 

Sairaslomakarenssi tiputtaa yksilön tulot niin, että ne eivät riitä enää kuin pakollisiin 

menoihin. Ylimääräiseen kuluttamiseen rahaa ei jää. 

 

“Et meil on vielä kokemustakin tosta karenssipäivästä, koska meidän 

työehtosopimuksessa ensimmäisen kahden vuoden aikana työsuhteessa on 

karenssipäivä ja se aiheuttaa sitä, että porukka tosiaan tulee töihin kipeenä. Me 

nääemme kuitenkin turvatarkastajina tuhansia matkustajia päivässä. Me 
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sairastutaan itse, me sairastutetaan meidän työkaverit, mahdollisesti matkustajat, 

joten kyllä sitä kotiin pitäis jäädä, mutta kun ei oo varaa.” Haastateltava 5.  

 

Myös Haastateltava 6. oli huolissaan sairaslomaoikeuteen suunnitellusta karenssipäivästä. 

Hänkin korosti sitä, että sairaana työhön tuleva kollega on uhka muille työntekijöille ja 

potilaille. Tavoitteena hoitotyössä on parantaa ihmisiä, eikä sairastuttaa heitä lisää. 

Sairaana työskentely alalla, jolla kohtaa vakavasti sairaita ihmisiä tai elämänsä 

alkutaipaleella olevia pieniä vauvoja, on moraalisesti ja eettisesti kyseenalaista. Moraalisen 

ulottuvuuden esille nosto on samalla hallituksen vastuuttamista omista ehdotuksistaan. Jos 

työntekijät laitetaan sairaana töihin, siitä seuraa paljon myös inhimillistä kärsimystä ja 

yhteiskunnallista kulua hoitojaksojen pidentyessä. Potilasturvallisuus on vaarassa 

hallituksen esittämän sairasloman karenssipäivän johdosta. Epäoikeudenmukainen ehdotus 

on omiaan lisäämään haluja vastustaa sitä. 

 

 ”Mulla on haastateltavana [Haastateltava 6.]. Haastateltava 6. on kätilö ja Tehyn 

 jäsen. Haastateltava 6. , mitä luulet omalta kohdaltasi, että sairauspäivärahan 

 karenssi vaikuttaa terveydenhuolto henkilökunnan kiusaukseen tulla sairaana töihin 

 esimerkiksi flunssassa?” Hanna Kuntsi  

 ”No se on kyllä tosi suuri kiusaus, mutta meillä on semmonen eettinen ja 

 moraalinen  ajatus potilaiden hoidosta, ettei tartuteta ketään vakavasti sairasta, joka 

 vois sitten pahentaa hänen vointiaan, että kyllä se on iso kysymys sitten.” 

 Haastateltava 6. 

 ”Onko potilasturvallisuus vaarassa?” Hanna Kuntsi 

 ”On ilman muuta, jos tullaan sairaana töihin.” Haastateltava 6  

 

TAULUKKO 6. Kilpailukykyä ja talouspolitiikkaa kuvaavat kyltit 

Valmiiksi painetut kyltit Käsin kirjoitetut kyltit 

• Miten minun palkanalennukseni vauhdittaa 
Suomen vientiä? PAM 

• Suomi ei nouse pienipalkkaisten asemaa 
heikentämällä. PAM 

• Leikkaukset syövät kasvun 
• Tämäkö on sitä suomalaista 

innovaatiota? 
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• Suomi ei nouse pienipalkkaisten asemaa 
heikentämällä 

• #STOP julkisen sektorin syyttely! Talentia 
• SSS naisten lompsalla, Talentia 
• Hyvällä hoidolla on hintansa 

• #STOP Sairaana töihin hoitamaan 
heikompia, Super 

• Sairaana töihin. Sekö parantaa 
Suomen? 

• # kosto 2007? Tehy 
• Töissä 24/7/365 
• Rajat ne on hoitsullakin 

 

Haastateltava 7.  kertoi leikkausten vaikutuksesta yleiseen kansalaisten turvallisuuden 

valvontaan. Leikkaukset vaikuttavat suoraan rivitason työntekijöihin, jotka joutuvat 

tekemään työtään yhä pienemmillä henkilöresursseilla. Oma terveys ja turvallisuus on 

työssä jatkuvasti uhan alla ja resurssien vähentäminen lisää yksittäiseen työntekijään 

kohdistuvaa uhkaa entisestään. Haastateltava 7. kuvaa tunnelmiaan ”päähän ottamisella”. 

Tilanne aiheuttaa huolta niin oman työn kuin kansalaisten turvallisuuden vaarantumisenkin 

puolesta.  

 

”Viime syksynä meiltä leikattiin jo haittatöitä poliisihallituksen toimesta ja nytten 

hallitus on leikkaamassa lisää. Niin nyt saa riittää.” Haastateltava 7.  

”Miltä tuntui, kun kuulit näistä leikkauksista?” Hanna Kuntsi  

”No kyllähän se päähän ottaa, et päivästä toiseen tuol kuitenkin tehdään työtä oman 

terveytemme vaarantaen, suojellaan Suomen kansalaisia ja sitten meitä rangaistaan 

siitä.” Haastateltava 7.  

 

Ympärivuorokautisista yhteiskunnallisista palveluista vastaavat Haastateltava 6.  ja 

Haastateltava 7. toivat ilmi myös, että rikokset eivät tapahdu eikä ihmisen tarve 

terveydenhuollon ja sairaanhoidon palveluille synny vain virka-aikana. Hallitus on virka-

aikaan keskittyvällä esityksellään heikentämässä hyvinvointiyhteiskunnan peruspalveluita 

ja samalla myös yhteiskunnan turvallisuutta ja järjestystä. Samalla se tulee vahvistaneeksi 

palkkatyöyhteiskunnan toimistotyöaikaan sidottua työaikanormia. Hirtehisesti 

haastateltava 6. nostaa esille, että ihmiset voisivat etäneuvontapalveluin hoitaa asiansa 

virka-ajan ulkopuolella. Tosiasiassa tukihenkilöstä tai puhelinavusta ei hädän hetkellä 

kuitenkaan apua ole. Koulutettua ja palkattua henkilöstöä tarvitaan turvaamaan 

hyvinvointiyhteiskunnan ympärivuorokautiset palvelut, jotta kansalaisten turvallisuus tai 

terveys ei vaarannu.  
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”Pitäisikö pakkolailla säätää, että rikoksia saisi tehdä vain virka-aikana?” Hanna 

Kuntsi  

”Sopii yrittää.” Haastateltava 7. 

”Vielä ehkä tällaisena kysymyksenä, että pitäiskö, jos sunnuntailisiä kutistetaan, 

niin pitäiskö säätää pakkolaki, et lapset saa synnyttää vain virka-aikana?” Hanna 

Kuntsi 

”Joo. Me ollaan suunniteltu vähän sellaista itsepalvelu opastetta sinne synnytyssalin 

seinälle, että tukihenkilö, tai isä tai joku muu voi sit tarvittaessa avustaa siinä ja sit 

voi olla joku puhelinapu siellä paikalla.” Haastateltava 6.  

 

TAULUKKO 7. Yhteistyötä korostavat kyltit 

Valmiiksi painetut kyltit Käsin kirjoitetut kyltit 

• Jos yhteistyö on tärkeä. Tässä ei ole mitään 
järkeä 

• Nyt riittää! 
• Peli poikki hallitus! 
• Peli poikki! 
• #EIKÄY Tehy  

• Nujerretaan yhdessä lama, ei 
ihmisiä 

• Every day Every human matters 
• Lähtölaskenta vallankumoukseen 

 

 

5.3.5 Diskurssi ”Me ollaan täällä lasten takia!” 

Mielenkiintoista oli myös huomata, että #STOP -mielenilmauksen alla mobilisoiduttiin 

edistämään varhaiskasvatuksen asiaa, joka ei suoraan ollut palkansaajakeskusjärjestöjen 

edustama asia. Varhaiskasvatuksen henkilöstöä löytyy kuitenkin laajasti eri 

keskusjärjestöjen alla olevista ammattiliitoista, jotka edustavat julkisen sektorin 

matalapalkkaisia naisvaltaisia aloja. Päivähoitoon kohdistuvia leikkauksia ja ryhmäkokojen 

kasvattamista vastustettiin samalla kun vastustettiin hallituksen esitystä 

kustannuskilpailukykypaketista. #STOP -mielenilmaus tarjosi tähän hyvän valmiiksi 

olemassa olevan alustan saada näkyvyyttä myös päivähoidon muutosesityksiä vastaan 

olevalle näkemykselle. Taltiointi, kuvamateriaali ja puheenvuoro vahvistivat myös tämän 

diskurssin esille pääsyä.  
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Haastateltava 8. kuvasi hallituksen toimien vaikuttavan erityisesti päivähoitoon, jossa 

säästöjä on toteutettu jo pitkään. Jatkuva säästäminen on alkanut aiheuttaa henkilöstössä jo 

epätoivoisia tunteita. Päivähoitoon tulisi heidän mukaan investoida, eikä vähentää 

käytettävissä olevia resursseja. Haastateltava 8. kuvasi päivähoidon resurssien tarvetta 

suureksi. Samalla hän toi esille myös vahvaa hoitotyön eetosta, jossa muiden eteen 

tehtävää auttamistyötä ollaan valmiita tekemään myös omasta hyvinvoinnista ja 

toimeentulosta tinkien “kyl siellä ollaan lapsia varten. Kyl siin ihan taka-alalla on omat 

edut ja rahalliset ja työaikajutut”.  

 

 ”No ensinnäkin voisin sanoa, että näitä talkoita on päivähoidon puolella pidetty jo 

aika kauan. Elikkä jo pitkään ollaan kiristetty ja mietitty keinoja millä saadaan 

tehokkaammaksi varhaiskasvatus ja nyt tuntuu suorastaan jo ihan epätoivoselta, et 

eikä mitä vielä meidän pitää niinku tehdä. Aivan vastakkaiseen suuntaan olis suuri 

tarve.” Haastateltava 8.  

”Miltä tuntuu kuin sanotaan, että jokainen on itsekäs ja pitää vain omista 

saavutetuista eduistaan kiinni?” Hanna Kuntsi 

”No, ei kauheen reilulta, et kyl päivähoito alalla niin kyl siellä ollaan lapsia varten. 

Kyl siin ihan taka-alalla on omat edut ja rahalliset ja työaikajutut.” Haastateltava 8. 

 

TAULUKKO 8. Lapsia ja päivähoitoa tukevat kyltit 

Valmiiksi painetut kyltit Käsin tehdyt kyltit 

• Jo nyt äärirajoilla - ei lisää lapsia 
ryhmiin! Talentia 

• Kasvatuksella on väliä- Talentia 
• Millainen koulu, sellainen suomi 
• Varhaiskasvatus on tuottoisaa! 
• Kansa luottaa opettajaan - entä päättäjä? 
• Aina voi oppia enemmän 

• Lapselta otettu euro on tulevaisuuden 
velkaa 

• Nämäkin pikkukädet tekevät 
tulevaisuudessa töitä 

• Leikkaa varhaiskasvatusta, leikkaa 
tulevaisuutta 
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5.3.6 Diskurssi ”Onnistunut mielenilmaus ei tullut kalliiksi” 

Mielenilmaus onnistui mobilisoimaan erityyppiset aineettomat ja aineelliset resurssit 

liikkeelle maksimaalisesti. 

 

 ”Lähes 300 000 palkansaajaa eri puolilla Suomea osallistuu parhaillaan SAK:n, 

 Akavan ja STTK:n mielenilmaukseen. Työnseisauksilla vastustetaan hallituksen 

 suunnittelemaa heikentää työehtoja. Helsingin Rautatientorilla pidettävään 

 päätapahtumaan on poliisin arvion mukaan kokoontunut yli 30 000 ihmistä” (SAK 

 17, 18.9.2015) 

 

Poliittisen mielenilmauksen vaikuttavuutta tehostivat ammattiliittojen samaan aikaan 

järjestämät työnseisaukset, joiden johdosta mielenilmaukseen osallistujien lukumäärä 

kohosi 300 000 osallistujaan. Työnseisauksilla näytettiin toteen, miten riippuvainen maan 

kilpailukyky on työntekijöiden työpanoksesta. Jos työntekijät eivät työskentele, koko maa 

on käytännössä katsoen pysähdyksissä. Tämä toimi merkittävänä ammattiyhdistysliikkeen 

varoituksena maan hallituksen suuntaan, joka kustannuskilpailukykypaketillaan oli 

heikentämässä kilpailukykyyn oleellisesti vaikuttavien työntekijöiden asemaa. 

Rautatietorin päätapahtumaan saapui poliisin arvion mukaan paikan päälle 30 000 ihmistä. 

Poliisin arviota osallistujamäärästä käytetään usein tapahtuman vaikuttavuuden ja 

osallistujamäärän mittarina.  

Onnistuneen mielenilmauksen jälkeen oleellisessa osassa on myös osallistujien 

kiittäminen. Kiittäminen luo tunnetta siitä, että yksilö ja hänen osallisuutensa on liikkeen 

menestymiselle ja tapahtuman onnistumiselle on ollut arvokas. Kiitokseen lisätyt 

osallistujamäärät lisäävät asian merkittävyyttä. Asian äärellä ei olla yksin, vaan suuri 

joukko työntekijöitä on yhtäaikaa yhdessä huolissaan heihin kohdistetuista toimenpiteistä. 

 

 “Palkansaajakeskusjärjestöt kiittävät kaikkia #STOP-mielenilmaukseen 

 osallistuneita. Yksinomaan SAK:laisten liittojen jäseniä osallistui 

 mielenilmaukseen noin 250 000 eri puolilla Suomea.  Poliisin arvion mukaan 

 Helsingin Rautatientorilla pidettyyn päätapahtumaan osallistui yli 30 000 ihmistä. 

 Tapahtumia järjestettiin myös muilla paikkakunnilla ympäri Suomen. 

 Mielenosoitusten lisäksi lähes 300 000 palkansaajaa eri puolilla Suomea vastusti 
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 työnseisauksella hallituksen suunnitelmaa heikentää työntekijöiden työehtoja.” 

 (SAK 17, 18.9.2015.) 

 

Jälkipuinti kuuluu oleellisena osana tapahtumien kulkuun. Työnantajapuolen 

työmarkkinajärjestö Elinkeinoelämän keskusliitto oli arvioinut mielenilmauksen maksavan 

yhteiskunnalle sata miljoonaa euroa. SAK tyrmäsi näkemyksen. Nyrkkeilytermi tyrmäys 

tarkoittaa tässä asiayhteydessä täysin vastakkaista näkemystä. SAK:n pääekonomistin 

mukaan luku oli liioiteltu suhteutettuna maan bruttokansantuotteeseen. Näkemyksen 

relevanttiutta korostetaan jälleen tuomalla esiin lausunnon antajan asiantuntijuutta tittelin 

muodossa. Pääekonomisti on alan koulutuksen käynyt henkilö, joka tietää paljon talouteen 

ja taloudenvaihteluihin liittyvistä asioista. SAK:n näkemys on, että tuotannon hetkittäisiä 

menetyksiä voidaan korvata takautuvasti kuromalla menetystä kiinni. Myöskään 

palvelutyö ei kärsinyt mielenilmauksessa, vaan palvelua ilman jääneiden ostotapahtuma 

siirtyi toiseen ajankohtaan. 

 

 ”SAK tyrmää Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) laskelmat palkansaajien 

 mielenilmauksen taloudellisista vaikutuksista. SAK:n pääekonomistin Olli Kosken 

 mielestä ne vaikuttavat liioitelluilta. ”EK:n esittämä sata miljoonaa euroa on noin 

 0,05 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta. Ryhdytäänkö nyt vetämään tämän 

 vuoden kasvuennusteita alaspäin? Tuskinpa vain”, Koski kommentoi. Hän 

 muistuttaa, että tuotannon menetyksiä on mahdollista kuroa kiinni, ja myös 

 palveluissa osa liikevaihdosta siirtyi toiseen ajankohtaan.” (SAK 18, 18.9.2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



155 
 

6. PÄÄTÄNTÖ 

 

Syksyllä 2015 ammattiyhdistysliikkeen asema valtaa käyttävänä yhteiskunnallisena 

toimijana tuli voimalla politisoiduksi maan hallituksen taholta. Hallitus halusi kaventaa 

ammattiyhdistysliikkeen neuvotteluoikeutta, jonka oikeuttamana se oli jo vuosikymmenten 

ajan osallistunut työelämän kysymyksiä käsitteleviin neuvottelupöytiin. Kolmikantaiseen 

neuvottelutoimintaan toimintansa perustanut maa on globaalissa vertailussa ollut 

edelläkävijä monellakin tapaa. Kolmikantaisilla neuvotteluilla on talouden vaihtelut 

huomioiden rakennettu maalle kilpailukykyisiä ja tasapuolisia ratkaisuja, joilla on turvattu 

yhteiskuntarauha. Järjestelmä on perustunut vakituisiin työsuhteisiin ja protestanttisen 

palkkatyöyhteiskunnan normitukseen. 

 

Uusliberalistinen arvomurros on aiheuttanut muutospaineita palkkatyöyhteiskunnan 

sääntelypolitiikalle.  Sääntely estää markkinoiden vapaata toimintaa ja luonnollista 

hintakilpailua. Prekarisoituneet työmarkkinat tarjoavat joustavia, motivoivia, haastavia ja 

sopivan mittaisia pätkätyösuhteita, joissa yksilö voi kehittää itseään ja siirtyä työstä toiseen 

omien päämääriensä ohjaamana. Vakituiseen työsuhteeseen liittyvän palkkatyön nähdään 

olevan yksitoikkoista, jämähtänyttä, uudistumiskyvytöntä ja kallista ylläpitää. 

Uusliberalistinen ajattelu kannattaa vahvasti talousliberalistisia uudistuksia ja sääntelevien 

sopimusten purkamista. Irtisanomissuojaa halutaan heikentää, jotta työvoimaa voidaan 

palkata ja irtisanoa tarpeiden ja talouden vaihteluiden mukaisesti.  Ammattiyhdistysliike 

tässä keskustelussa profiloituu sopimuksineen saavutettujen etujen ja menneen maailman 

puolustajaksi, jonka näkemys on vahvassa ristiriidassa uudistuspyrkimysten kanssa.  

 

Arvopohjan ja työelämän muutoksen johdosta ihmisten osallistuminen vanhamuotoiseen 

kollektiiviseen toimintaan ei ole enää itsestäänselvyys. Onnistunut #STOP-mielenilmaus 

kuitenkin todisti, että ammattiyhdistysliike omaa yhä edelleen kyvyn liikuttaa jäsenistöään 

silloin, kun agendalla oleva aihe onnistuu herättämään kollektiivisen joukkomielialan 

yhdessä toimimiseksi. Onnistunut yhden asian äärelle rakentunut tapahtuma toimii 

sellaisenaan vain kerran. Tulevien tapahtumien tulee olla kehiteltyjä versioita 

edeltäjästään. Uusi asia palauttaa yksilöiden mielenkiinnon asian äärelle. Jos toiminta ei 

tarjoa vaihtelua, yksilöllisiä virikkeitä, etuja ja hyötyä, se menettää kannattajansa. 

Kilpailevaa toimintaa vapaa-ajalle on tarjolla paljon. Määrämuotoinen toiminta ja samalla 

tavoin kerrasta toiseen tuotettu sosiaalinen toiminta ei yksilöitä pidemmän päälle kiinnosta. 
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Ammattiyhdistysliikkeen institutionalisoitunut ja varsin reifikoitunut kokonaisuus 

kohdistaa sille paljon odotuksia sosiaalisen liikkeen suuntaamisesta. Liikkeen jäsenet 

odottavat ohjeita ja toimintaa keskusjohdolta ja toimivat sen mukaisesti. Reifikoituminen 

on liikkeelle sen mahdollisuus ja haaste. Institutionalisoituminen takaa vakaan toiminnan, 

mutta samalla se unohtaa liikkeen sosiaalisen perustan, johon sen koko olemassaolo 

perustuu.   

Syksyn 2015 poikkeuksellisessa työmarkkinatilanteessa ammattiyhdistysliike profiloitui 

maan hallituksen oppositiovoimaksi, jota kohtaan hallituksen 

kustannuskilpailukykyesityksen pakottava lainsäädäntö oli tarkoitettu. Maan hallituksen 

tuottama diskurssi profiloi ammattiyhdistysliikkeelle kehityksen jarrun ja kansakunnan 

edun estäjän roolia. Vahvan valtionhallinnon taholta tulevan profiloinnin osoittaminen 

vääräksi on haastava tehtävä mille tahansa kansalaisyhteiskunnan toimijalle. Voidaankin 

nähdä, että hallituksen esitys kustannuskilpailukyvyn parantamiseksi mursi reifikoituneen 

työmarkkinajärjestelmän ja palautti institutionalisoituneelle ammattiyhdistysliikkeelle 

takaisin sen kansalaisjärjestö roolia.  

 

Hallituksen kustannuskilpailukykypakettiesitys omasi vahvat potentiaalit työväestön 

monimuotoiseen resurssien mobilisaatioon. Yllättävä, oman yhteiskunnallisen pysyväksi 

oletetun aseman valtionhallinnon taholta tuleva heikennyspyrkimys, herätti kollektiivisesti 

erilaisia tunnetiloja toimenpiteiden kohteeksi joutuneissa palkansaajissa. Kansalaiset 

havainnoivat aiheen ympärillä käytävää keskustelua ja tekivät tulkintoja osapuolten 

tarkoitusperistä. Havaintojen ja tulkinnan perusteella yksilöt tekivät oman 

henkilökohtaisen valintansa kumman näkemyksen kannattajaksi he tilanteessa asettuvat.  

 

Palkansaajakeskusjärjestöjen esittämissä vastadiskursseissa korostuivat hallituksen 

esitykseen liittyvät epäoikeudenmukaisuudet, uhkatekijät sekä moraaliset ja kulttuuriset 

ulottuvuudet. Vastadiskursseja perustellaan hyvin syväluotaavasti, koska kyseessä on koko 

nykyisen neuvottelujärjestelmän olemassaolon oikeutus. Tutkimuksen kohteena oli siis 

hyvin vahva ideologinen diskurssi, jossa ammattiyhdistysliike profiloitui työtä tekevän 

väestön, sopimusjärjestelmän ja demokraattisen kansalaisuuskäsityksen puolustajaksi. 

Tutkimuskysymykseni oli miten ja miksi resurssien mobilisaatio tapahtui syksyn 2015 

poikkeuksellisessa työmarkkinatilanteessa? Mielestäni pystyin tutkimuksellisilla 

valinnoillani vastaamaan hyvin tutkimuskysymykseeni. Resurssien mobilisaatiota 

sosiaalisena toimintana ei ole maassamme juuri tutkittu, joten näkökulmani aiheelle oli 
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perusteltu. Tutkimuksen lopputulos muistuttaa poikkeuksellista yhteiskunnallista 

ajanjaksoa kuvaavaa tarinaa, jossa kuvataan resurssien mobilisaatiota sosiaalisena 

toimintana, työelämän muutosta, ammattiyhdistysliikkeen nykytilaa, yksilöiden 

motivaatioita kollektiiviseen toimintaan osallistumisen taustalla, yhteiskunnallisia 

diskurssikamppailuja ja hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuusnäkymiä. Puheen sosiaalista 

todellisuutta konstruoiva rooli korostuu vahvasti tässä tutkimuksessa.  

Tutkimuksen aineistona toimi palkansaajakeskusjärjestöjen kotisivuviestintä ja 

mielenilmauksen videotallenne. Tutkimus ei yksinään pysty aukottomasti selittämään koko 

totuutta palkansaajien mobilisoitumisen taustalla. Todellisuudessa yksilö muodosti 

kantansa hyvin monitahoisen ja monipuolisen arvioinnin ja tiedollisen prosessin kautta, 

johon vaikuttivat hänen oma aikaisempi tietoperustansa, omien yhteisöjen sosiaalinen 

pääoma, julkinen media, ammattiliittojen viestintä, maan hallituksen viestintä, oma 

ideologia, henkilökohtainen kokemus, sympatia, empatia jne.  

 

 

6.1 Tutkimusprosessi ja tutkimusetiikka 

Hirsjärven ym. (1997, 189, 217.) mukaan valmiisiin aineistoihin perustuva tutkimus on 

lisääntynyt laadullisen tutkimuksen saralla. Valmiit aineistot kertovat toimijasta heidän 

itsensä tuottaman tiedon kuvaamana. Kaikkiin valmiisiin aineistoihin on suhtauduttava 

kriittisesti ja niiden luotettavuutta on punnittava huolella. Luotettavuuden arviointi 

tarkoittaa lähdekritiikkiä. Valmiiden aineistojen tietoja on usein muokattava, tulkittava ja 

yhdisteltävä niin, että tieto on vertailukelpoista keskenään. Valmiita aineistoja voidaan 

käyttää sisällön kuvailuun ja sen selittämiseen.  

Aineiston ja tutkimusmenetelmien laajempi triangulaatio olisi antanut tutkittavasta ilmiöstä 

kattavamman kuvan. Olisin voinut yhdistää tutkimukseen case-tutkimuksen tyyppisesti 

aineistoa esimerkiksi julkisesta mediasta, sosiaalisen median kanavilta tai ammattiliittojen 

omia julkaisuja. Tämä olisi täydentänyt näkemystä siitä millaisten olosuhteiden vallitessa 

yksilö teki valintansa toimintaan mukaan lähtemisestä. Diskurssianalyysi 

analyysimenetelmänä oli kuitenkin sen verran raskas, että päädyin laajemman näkemyksen 

sijaan tuottamaan mahdollisimman tiheän kuvauksen palkansaajakeskusjärjestöjen 

välittämästä sosiaalisesta todellisuudesta. Selkeä tutkimusajankohdan rajaus sijoittui 

hallituksen kuntannuskilpailukykyesityksestä 8.9.2015 palkansaajien poliittiseen 

mielenilmaukseen 18.9.2015.  Tänä aikana poliittisessa mahdollisuusrakenteessa 
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tapahtunut muutos johti resurssien luontiin, resurssien mobilisoitumiseen ja lopulta niiden 

menettämiseen. Tapahtumilla oli selkeä alku- ja päätepiste.  

Resurssien mobilisaation teoriaan kohdistettuun kritiikkiin perustuen valitsin aineiston 

analyysitavaksi kolmiportaisen diskurssianalyysin, jossa yhdistin kriittisen ja tulkitsevan 

diskurssianalyysin kriittissävytteiseksi tulkitsevaksi diskurssianalyysiksi. Tämän johdosta 

aineiston analyysin kautta oli mahdollisuus rakentaa kummankin osapuolen näkökulmat 

huomioiva hyvä tulkinta tästä varsin poikkeuksellisesta yhteiskunnallisesta tilanteesta ja 

siinä tapahtuneesta sosiaalisesta ilmiöstä. Resurssien mobilisaation teoriaa on kritisoitu 

siitä, että se keskittyy liiaksi liikkeen sisäisiin tekijöihin ja muuttujiin ja unohtaa liikkeen 

ulkopuolella vallitsevan todellisuuden. Mielestäni pystyin kriisttissävytteisellä tulkitsevalla 

diskurssinanalyysilla näyttämään toteen myös liikkeen ulkopuolella vallitsevan sosiaalisen 

todellisuuden. Kriittinen tulkitseva diskurssianalyysi toi valtakamppailut näkyväksi ja 

avasi tapahtumien ulkopuolella vallitsevaa todellisuutta. Tutkimukselliset valinnat toivat 

objektiivisuutta vahvan ideologisen aineiston käsittelyyn. 

Diskurssinanalyysin toteuttaminen Pynnösen (2013) ohjeen mukaisesti oli 

menetelmänä samalla sekä mielekäs että työläs. Analyysi piti sisällään tekstuaalisen, 

analyyttisen ja kriittisen vaiheen, joiden kautta saatiin esille diskurssien sisältämä 

sosiaalinen todellisuus ja sosiaalisen todellisuuden vastanäkemys. Kaikkiin diskursseihin ei 

ole olemassa luontevaa vastanäkemystä. Tämän voi todeta esimerkiksi resurssit 

mobilisoidaan luvun diskursseista, joissa kerrotaan miten mikäkin asia tapahtui ja miten 

asiat organisoitiin. Vastadiskurssi tässä diskurssissa olisi ollut se, että kyseisiä 

strategisinstrumentaalisia toimia vastustetaan ja asiat jätetään tekemättä. Tämän tulkinnan 

uloskirjoittaminen olisi ollut mielestäni epärelevanttia.  

Analyysiprosessi itsessään oli pitkäkestoinen, monivaiheinen ja syvällistä pohdintaa 

vaativa. Aikaa analyysin toteuttamiseen kului lopulta noin puolitoista vuotta. Pitkä 

työhistoriani ammattiyhdistysliikkeessä on antanut minulle hyvät valmiudet aiheen 

syvälliseen tarkasteluun. Tämä on nähtävissä analyysissa, jossa paikoitellen reflektoin 

paljonkin omaa ajatteluani näkyväksi. Lopputulos muistuttaa hyvää perehdytysmateriaalia 

ammattiyhdistysliikkeestä, jossa ammattiyhdistysliikkeen kehityskulku historiasta tähän 

päivään tuodaan näkyväksi objektiivisen tarkastelun kautta. 
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6.2 Resurssien mobilisaatio tässä tutkimuksessa 

Resurssien mobilisaatio on seurausta jumiutuneiden yhteiskunnallisten asemien liikkeelle 

lähdöstä. Onnistunut #STOP-mielenilmaus osoittaa, että yksittäinen toimija voi löytää 

samaistumispinnan ja yhtenevän aatemaailman ja yhteisöllisyyden voimavaran 

ammattiyhdistysliikkeestä ja muista palkansaajista. Ammattiyhdistysliikkeen mahdollisuus 

toimia yhteisöllisenä ja yhdistävänä yhteisönä vaihtelee kuitenkin tapauskohtaisesti. Tässä 

yhteiskunnallisessa tilanteessa poliittisen uhka kohdistui palkansaajiin yhteisenä joukkona, 

johon ammattiyhdistysliike vastasi myös yhteisenä joukkona. Sävyeroja keskusjärjestöjen 

välillä viestinnässä löytyi, mutta agenda kuitenkin oli sama. Hallituksen esitys koettiin niin 

epätasa-arvoisena, että sen vastustaminen unohti hetkellisesti keskinäisen 

kilpailuasetelman ja mahdollisti keskusjärjestörajat ylittävän yhteistyön. 

Resurssien mobilisaation näkökulmasta ammattiyhdistysliike nauttii hyvin vahvoja 

moraalisia, kulttuurisia, yhteiskunnallisorganisatorisia ja materiaalisia resursseja, jotka 

perustuvat sopimuksen varaiseen yhteiskuntamalliin ja sen edunvalvontaan ja ylläpitoon. 

Liikkeellä on vahvat keskusjärjestöt, ammattiliitot ja sanavalmiit aktiiviset 

kannattajajoukot, jotka ovat nopeasti aktivoitavissa kollektiiviseen toimintaan. 

Ammattiyhdistysliikkeen legitimaatio perustuu globaaleihin ihmisoikeuksiin ja 

lakihierarkkisesti monen tasoisiin sopimuksiin, joilla sen neuvotteluoikeus ja 

painostuskeinot on turvattu. Haasteellinen kohderyhmä liikkeelle ovat sen hiljaiset jäsenet, 

nuoret työntekijät ja liikkeen ulkopuolelle jättäytyneet työntekijät. Nämä ihmiset pitää 

saada vakuutettua ammattiyhdistysliikkeen kyvystä valvoa työntekijöiden etua. Tavoite on 

saada nämä henkilöt edistämään ammattiyhdistysliikkeen asiaa joko aktiivisesti tai 

passiivisesti. Aktiivisessa toiminnassa nämä ihmiset aktivoituvat ammattiyhdistysliikkeen 

asian edistämiseen, tai passiivisina hyväksyvät liikkeen toiminnan. Aktiivisia vastustajia 

liike ei kaipaa. 

Resurssien mobilisaatiolla on kaksi erilaista koulukuntaa: poliittisen vuorovaikutuksen ja 

organisatorisen yrittäjyyden koulukunnat. Tässä tutkimuksessa korostui enemmän 

poliittisen vuorovaikutuksen koulukunnan näkemykset, jonka mukaan poliittinen 

mahdollisuusrakenne ja siinä tapahtuvat muutokset ovat oleellisessa roolissa sosiaalisen 

liikkeen synnyssä. Poliittisen vuorovaikutuksen koulukunta on kiinnostunut poliittisesta 

paineesta, intresseistä, poliittisista resursseista ja ryhmäsolidaarisuuden ilmenemisestä. 

Mielenkiintoiseksi tämän yhteiskunnallisen tilanteen teki se, että ammattiyhdistysliike 

profiloitui maan hallituksen oppositiovoimaksi. Usein resurssien mobilisoitumiseen 
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liittyviä valtakamppailuja käydään luonnollisten vastinparien kanssa, kuten hallituksen ja 

opposition välillä tai ammattiliittojen ja työnantajajärjestöjen välillä. 

Resurssien ilmenemismuotoja pohtiessa tässä tutkimuksessa korostui hyvin vahvasti 

liikkeen moraaliset resurssit. Moraaliset resurssit tulevat ammattiyhdistysliikkeelle sen 

ulkopuolelta. Yhteiskunnallisorganisatoristen resurssien näkökulmasta 

ammattiyhdistysliike on vakavarainen ja vahva toimija, jolla löytyy yhteistyökumppaneita 

ja verkostoja niin paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Lisäksi se nauttii 

vahvaa luottamusta myös ihmisoikeustyön osa-alueella. Suomessa 

ammattiyhdistysliikkeellä on lisäksi hyvin vahva organisaatiorakenne, vakiintuneet 

toimintatavat ja prosessit, joiden kautta se omaa myös vahvat historialliset ja kulttuuriset 

resurssit, sekä hyvät aineelliset resurssit asiansa edistämiseen.  

Sosiaalisen liikkeen johtaminen, kontrolli ja ohjaus säilyi koko prosessin ajan 

palkansaajakeskusjärjestöillä, jotka yhdessä toimivat strategisin päämäärin 

mielenilmauksen onnistumiseksi. Sosiaalinen liikehdintä on toimijoiden strategisten 

valintojen, vallan käytön, päätösten ja valittujen taktiikkojen tulosta. Johtamisen rooli on 

ollut resurssien mobilisaation teoreetikkojen kiistelyn kohde. Tämän tutkimuksen myötä 

olen taipuvainen kallistumaan McCarthyn ja Zald (1973) ajatuksiin sosiaalisen liikkeen 

johtajakeskeisyydestä. 

Palkansaajakeskusjärjestöjen johtajat määrittelivät ja tunnistivat hallituksen esitykseen 

liittyviä epäkohtia, herättivät kollektiivisen identiteetin eloon ja pohtivat strategiat ja 

olosuhteet otollisiksi kollektiiviselle resurssien kuluttamiselle. Olen taipuvainen 

ajattelemaan, että liike tarvitsee johtajan, joka ohjaa liikkeen suuntaa ja voimaa. Mielestäni 

pelkkään kollektiiviseen joukkovoimaan (Gerlach & Hine 1970) perustuva liike on altis 

anarkialle ja pienten eripuraisten ryhmittymien muodostumiselle, jotka saattavat erkaantua 

liikkeen yhteisestä agendasta. Kun sosiaalinen liike ohjataan hallitusti 

auktoriteettiasemasta keskusjohtoisesti, liike pysyy hallittuna. Voin allekirjoittaa myös 

Freemanin (1983) väitteen siitä, että johtajien ja massojen suhteellinen merkitys vaihtelee 

aina tapauskohtaisesti. Näin varmasti on.  

Resurssien mobilisaation teoriaa on kritisoitu siitä, että se keskittyy liikaa sosiaalisen 

liikkeen sisäisiin tekijöihin ja muuttujiin ja unohtaa liikkeen ulkopuolella olevan 

todellisuuden. Se ei myöskään selkeästi kerro sitä, miten yhteiset intressit luonnostaan 

rakenteen tuoman yhteishistorian johdosta (luokka, sukupuoli ym.) omaavat yksilöt voivat 

kehittää yhteisen yhdessä tekemisen tarkoituksen. Resurssien mobilisaation teorian 
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nähdään keskittyvän hyvin voimakkaasti rationaalisinstrumentaaliseen toimintaan, joka 

rajaa tutkimuksen poliittiseen mahdollisuusrakenteeseen ja sen luomiin mahdollisuuksiin. 

Teoriaa on kritisoitu myös siitä, että se ei tunnista kulttuurisen historian synnyttämiä 

normatiivisia ja symbolisia merkityksiä sosiaalisen toiminnan taustalla. Sen näkemys 

keskittyy poliittisiin vaihdantasuhteisiin poliittisten toimijoiden välillä. Teoria keskittyy 

kuvaamaan toimintaa miten -näkökulmasta vastaamatta kysymykseen miksi.  Resurssien 

mobilisaatio ei huomioi asioiden taustalla vaikuttavia rakenteellisia ongelmia, vaan 

keskittyy selittämään asioita strategioiden kautta. Yksilön rooli toiminnan onnistumisessa 

kuvataan usein merkittävämmäksi kuin yhteisön. Polun selittäminen tilanteesta toimintaan 

jää usein vajavaiseksi. 

Tässä tutkimuksessa pyrin vastaamaan tähän kritiikkiin huolellisella 

etukäteistutkimuksella, tutkimusmenetelmän kehittelyllä ja aineiston valinnalla. 

Kriittissävytteisellä tulkitsevalla diskurssianalyysilla ilmiöstä saatiin esille liikkeen 

ulkopuolisia kehityskulkuja, ryhmäjäsenyyksien merkityksiä ja 

rationaalisinstrumentaalisen ohjauksen lisäksi myös kulttuurisia ja historiallisia 

ulottuvuuksia sosiaalisen toiminnan selittäjinä.  Pyrin teorian ja tutkimuksen kautta 

vastaamaan sosiaalisen toiminnan ´miten´ näkökulman lisäksi myös ´miksi´ kysymykseen. 

Helppo tehtävä tämä ei käytettävissä olevan aineiston perusteella ollut. Miksi 

kysymykseen vastaaminen vaati paikoitellen syvää tulkinnallista otetta ilmiön kuvailuun. 

Pyrin nostamaan aktiivisesti esille järjestelmän rakenteellisia ongelmia, jotka selittävät 

resurssien mobilisaation esteenä olevia tekijöitä.  

Hahmotin yksilön tässä tutkimuksessa rationaalisena toimijana, joka 

epäoikeudenmukaisuuden kokemuksen johdosta alkaa kuluttaa resurssejaan 

henkilökohtaisen kokemuksen äärellä. Mielestäni individualistisessa yhteiskunnassa elävät 

yksilöt hakevat turvaa omasta sosiaalisesta ryhmästään silloin, kun sama uhkatekijä 

kohdistuu samanaikaisesti useaan yksilöön ryhmän sisällä. Yhdistävät emootiot saavat 

yksilöt toimimaan kollektiivisesti yhdessä. Saman sosiaalisen ja ammatillisen taustan 

omaavat löytävät reflektoivan samaistumispinnan omiensa parista. Saman ryhmän 

edustajat puhuvat samaa kieltä ja ymmärtävät toistensa näkemyksiä. Useampi yksilö pohtii 

tahollaan samanaikaisesti samoja kysymyksiä ja tuntee näin ollen sympatiaa ja 

samanmielisyyden tunnetta omiensa parissa. Tämä joukkoistunut samanmielisyys ja 

yksilöiden välinen reflektoiva ajatusten vaihto luovat tunnetta oikealla asialla olemisesta. 

Samanmielisyys voidaan organisoida onnistuneeksi kollektiiviseksi toiminnaksi 

asiakysymyksen äärelle rakentuneen professionalisoituneen organisaation kautta.  
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Merkittävää samanmielisyyden muuttumisessa sosiaaliseksi toiminnaksi on se, miten 

organisaatio osaa konstruoida puheellaan epäoikeudenmukaisuuden emootion massoja 

liikuttavaksi toiminnaksi.  

Diskurssien jakaminen resurssien luontia, mobilisointia ja menettämistä kuvaaviin 

kokonaisuuksiin loi tilanteen kehittymisestä hyvän kokonaiskuvan. Luontivaiheen 

diskursseissa käsitellään erityisesti hallituksen esitykseen liittyviä epäkohtia. Nämä 

epäoikeudenmukaisiksi mielletyt asiakysymykset ovat merkittäviä moraalisia resursseja, 

jotka käynnistävät resurssien mobilisaation tehokkaasti. Luontivaiheen diskurssit ovat 

omiaan aiheuttamaan tunnereaktioita ja emootioita, jotka edesauttavat sosiaalista 

liikehdintää. 

  

Mobilisoitumisvaiheen diskurssit ovat enimmäkseen strategisten valintojen ja rationalis-

instrumentaalisten resurssien kuvausta, joiden tarkoitus on mahdollistaa onnistunut ja 

tehokas mielenilmaus. Resurssien menettämistä kuvaavan luvun diskurssit kuvaavat niitä 

tekijöitä, jotka selittivät syitä resurssien mobilisoitumisen taustalla. Diskursseissa kuvataan 

niin palkansaajakeskusjärjestöjen ja palkansaajien syyt mobilisoitua liikkeelle. 

Palkansaajakeskusjärjestöt selittivät tapahtumia institutionaalisesta asiantuntija-asemasta 

käsin ja palkansaajat selittivät tapahtumia oman henkilökohtaisen aseman heikentymisen 

kautta ja päivähoitoon liittyvien epäkohtien kautta.  

 

Mielestäni palkansaajakeskusjärjestöt onnistuivat hyvin aineettomien resurssien joukkoon 

lukeutuvassa tiedon tuottamisessa. Tuotettu viesti ja tilaisuuden organisoinnin taustalla 

tehty työ onnistuivat tavoittamaan ja vakuuttamaan yksilötason toimijat lyhyessä ajassa ja 

sai heidät lähtemään mukaan sosiaaliseen toimintaan. Freemanin (1979, 174) mukaan 

onnistuneen resurssien mobilisaation takaa löytyy hyvin organisoituneet 

edunvalvojatoimijat, jotka operoivat sujuvasti samanmielisten ja asialle vaikuttavuutta 

tuovien toimijoiden kanssa. Ulkopuolisten toimijoiden tuoma tuki antaa liikkeelle 

moraalista ja eettistä tukea. Tässä yhteiskunnallisessa tilanteessa 

palkansaajakeskusjärjestöt työskentelivät tiiviisti yhteen ja hakivat tukea asialleen niin 

oppositiopolitiikan kuin kansallisten ja kansainvälisten ammattiyhdistysten kautta. Laaja 

tuki loi resurssien mobilisaatiolle sen eettisen ja moraalisen perustan.  

Palkansaajakeskusjärjestöt edustavat omassa tutkimuksessani sosiaalisen liikkeen 

syntyprosessin ytimessä vaikuttavia spesialisoituneita eliittijoukkoja, joilla on 

mahdollisuus vaikuttaa asian kulkuprosessiin strategisesti tärkeissä yhteiskunnallisissa 
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asiantuntijaverkostoissa. Ammattiyhdistysliikkeen työntekijät ja aktiivijäsenet puolestaan 

edustavat voimaantuneita toimijoita, jotka toimivat aktiivisesti asian eteen ja pyrkivät 

toiminnallaan aktivoimaan jäsentason mukaan kollektiiviseen toimintaan. Merkittävin 

työntekijöiden ja aktiivien tehtävä onnistuneen liikkeen toteuttamisessa on jäsentason 

sosiaalisen pääoman lisääminen viestinnän välityksellä. Tietoisuuden lisäämisellä 

vaikutetaan vahvasti yksilöiden ja yhteisöjen tietotasoon, asenteisiin ja ehkäistään 

virheellisen tiedon välitystä. Asian tulee olla ymmärrettävä, jotta sen puolesta on valmis 

toimimaan. Yksilötason resurssien mobilisoituminen vaatii sosiaalisen pääoman 

olemassaoloa ja luottamuksen tunnetta järjestelmää kohtaan. Ilman tietoa ja ymmärrystä 

yksilöllä ei ole luottamusta, eikä hän koe tarvetta osallistua sosiaaliseen toimintaan 

asioiden puolustamiseksi.  

 

6.3 Jatkotutkimusideat 

Tutkimuksessa käytin paljon aikaa järjestelmän ja termien kuvaukseen. Tämä herätti 

minussa kysymyksen, onko työmarkkinoiden käyttämä ammattikieli ymmärrettävää 

nykyajan palkansaajalle? Nuorille työntekijöille nykyiset työelämän ehdot ovat 

itsestäänselvyyksiä, joiden taustamekanismeja ei välttämättä tunnisteta. Jos asiat otetaan 

itsestäänselvyyksinä ja nykyjärjestelmän olemassaolon ehtoja ei tunnisteta, uusia 

aktiivitoimijoita on vaikea löytää järjestelmän puolustajiksi. Kukaan ei halua kuluttaa 

aikaansa itsestäänselvyyksien äärellä. 

Mielenkiintoinen tutkimuskohde olisi selvittää erilaisissa elämäntilanteissa olevien 

kansalaisten työelämätiedon tasoa. Korreloiko elämäntilanne, koulutustaso, ikä tai 

sosioekonominen asema työelämätietoisuuden kanssa? Selittääkö joku tekijä selkeästi 

valveutuneisuutta ja työelämätietoon liittyvää sosiaalista pääomaa? Lisäävätkö hyvät 

tiedolliset taidot halua osallistua ammatillisten järjestöjen toimintaan, vai lisääkö hyvä 

tietomäärä individualistisia pyrkimyksiä työelämässä ryhmäjäsenyyksien sijaan?  

Toinen mielenkiintoinen tutkimuskohde olisi prekaarin työelämätodellisuuden ja 

edunvalvontatarpeiden selvitys, jonka pohjalta voitaisiin johtaa kehitysehdotuksia 

prekariaatissa työskentelevien työmarkkina-asemansa parantamiseksi. Haasteellista tässä 

tutkimuksessa tulisi olemaan vastaajien tavoittaminen.  

Ammattiyhdistysliikkeen olisi hyvä pohtia, miten työelämässä eri asemissa olevat 

työntekijät voidaan ottaa mukaan liikkeen toimintaan. Tällä hetkellä se hukkaa mittavan 

potentiaalin keskittymällä vain vakituisten työsuhteiden edunvalvontaan. Prekariaatin 



164 
 

asialle ei vielä toistaiseksi ole löytynyt omaa kansalaisjärjestöä. Tässä uudistuvalla 

ammattiyhdistysliikkeellä voisi olla profiloitumisen mahdollisuus.  
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STTK 4, 10.9.2015. 

11.9.2015 Blogi 
Kertakorvaus äitien työnantajille ei edistä perhevapaiden 
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Mistä on kysymys? 
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Katse tulevaisuuteen vai paluu menneisyyteen 
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Vilpittömän ideologista! 

Blogi: Uusi kulma | Kirjoittaja: Harri Järvinen | 11.09.2015 
20:37 

SAK blogi 2, 
11.9.2015. 

PAY: Suomen hallituksen toimet puuttuvat karkeasti 
sopimusvapauteen 

SAK – 11.09.2015 10:22 Hallitusohjelma 

SAK 4, 11.9.2015. 

Työntekijät kokoontuvat mielenosoitukseen ensi perjantaina 

SAK – 11.09.2015 10:30  

SAK 5, 11.9.2015. 

SAK: Hallitus lisää vastakkainasettelua 

SAK – 11.09.2015 10:52  

SAK 6, 11.9.2015. 

Lauri Lyly pohtii hallituksen pakkokeinoja MTV3:lla 

SAK – 11.09.2015 14:38  

SAK 7, 11.9.2015. 

Osoita mieltäsi työehtojen ja sopimisen puolesta 

SAK – 12.09.2015 16:33 (päiv. 18.09.2015 09:06) 

SAK 8, 12.9.2015. 

Sopimusoikeuden rajoittaminen uhka Suomen maineelle 

SAK – 13.09.2015 19:28  

SAK 9, 12.9.2015. 

Lauri Lyly vierailee MTV3:n Huomenta Suomessa 

SAK – 14.09.2015 15:40  

SAK 10, 14.9.2015. 

Hallitus tekemässä vääriä päätöksiä 

Blogi: Uusi kulma | Kirjoittaja: Lauri Lyly | 14.09.2015 17:56 

SAK blogi 3, 
14.9.2015. 

Palkkamaltti parantanut jo kilpailukykyä 

SAK – 15.09.2015 10:10 

SAK 11, 15.9.2015. 
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Mitä pakkolakien säätäminen tarkoittaa? 

SAK – 15.09.2015 14:14  

SAK 12, 15.9.2015. 

Pakkolait loukkaavat EU-oikeutta 

SAK – 16.09.2015 18:07 

SAK 13, 16.9.2015. 

Lyly: SAK etsii ratkaisuja työmarkkinalukon avaamiseksi 

SAK – 16.09.2015 18:10 

SAK 14, 16.9.2015. 

Mieltään osoittaville sataa tukea maailmalta 

SAK – 17.09.2015 13:53 Liitot 

SAK 15, 17.9.2015. 

Sadat tuhannet osallistuvat palkansaajien mielenilmaukseen 

SAK – 18.09.2015 11:30 

SAK 16, 18.9.2015. 

Kiitos kaikille #STOP-mielenilmaukseen osallistuneille 

SAK – 18.09.2015 14:41 (päiv. 21.09.2015 10:44)  

SAK 17, 18.9.2015. 

Laskelmat mustasta perjantaista liioiteltuja 

SAK – 18.09.2015 17:49 

SAK 18, 18.9.2015. 

 

Akavan tuottama lähdemateriaali 8.9.2015-18.9.2015 
 

Alkuperäinen lähdeaineisto Koodattu lähdeviite 

8.9.2015 Uutinen 
Akava varoittaa romuttamasta koko suomalaista 
sopimusvapautta 

Akava 1 8.9.2015 
 

9.9.2015 Uutinen 
Akava haluaa jatkaa sovinnon tiellä mutta nostaa 
järjestövalmiuttaan  

Akava 1b 9.9.2015 
 

10.9.2015 Uutinen 
Akava: Hallitus petti lupauksensa 

Akava 2 10.9.2015 

11.9.2015 Uutinen Akava 3 11.9.2015 
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Työntekijät kokoontuvat mielenosoitukseen ensi perjantaina 

14.9.2015 Uutinen 
Pohjoismaiset ay.järjestöt: Suomen hallituksen toimet puuttuvat 
karkeasti sopimusvapauteen 

Akava 4, 14.9.2015 

14.9.2015 Ajassa 
Miksi Akava vastustaa hallituksen toimia kilpailukyvyn 
parantamiseksi 

Akava 5, 14.9.2015 

14.9.2015 Akavalainen verkkolehti 
Suomi nousee vain yhdessä sopimalla 

Akava 6, 14.9.2015 

14.9.2015 Uutinen  
Akavan perustelut mielenilmaukseenosallistumiseen 

Akava 7, 14.9.2015 

16.9.2015 Uutinen 
Akavalla omaesitys sopimukseksi 

Akava 8 16.9.2015 

16.9.2015 Uutinen 
Käytännön tietoa #STOP-mielenosoituksesta  

Akava 9 16.9.2015 

16.9.2015 Blogi 
Sopimista, sopimista, sopimista 

Akava blogi 1 
16.9.2015 

17.9.2015 Blogi 
On muutoksen aika 

Akava blogi 2 
17.9.2015 

17.9.2015 Uutinen 
Mieltään osoittaville sataa tukea maailmalta 

Akava 10 17.9.2015 

 

 

 

 


