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Kriisitietoisuus. Ammatillinen järjestäytyminen on vähentynyt Pohjoismaissa  

(Islantia lukuun ottamatta). Erityisen suurta jäsenkato on ollut SAK:n jäsenliitoissa 

(Ruotsissa vastaavan keskusjärjestön nimi on LO), ja muualla Euroopassa lasku on 

ollut vieläkin suurempaa. Ammattiliittojen järjestäytymisaste on siten uhattuna. 

Myös liittojen, joiden jäsenmäärä tilapäisesti kasvaa tai pysyy ennallaan, on tiedos-

tettava ympäröivässä maailmassa vallitseva suuntaus. Kaikkien on oivallettava 

asian vakavuus.

Hyvä järjestäytymisaste – osa ammattiliittojen kokonaisstrategiaa. Järjestäyty-

misasteen lisäämiseen tähtäävä työ on otettava osaksi kokonaisstrategiaa, jonka 

muita keskeisiä komponentteja ovat työehtosopimusten kattavuuden ylläpitä-

minen, ammatillisen koulutuksen vahvistaminen sekä työntekijöiden aseman 

parantaminen. 

Jäsenvärväyksessä on käytettävä apuna 

ammattiliiton arvoja ja sen jäsenilleen  

tuottamaa hyötyä sekä ammatti-identite- 

ettiä. Ammattijärjestöjen jäsenvärväysky-

kyyn vaikuttaa kolme eri seikkaa: ammat-

tiliiton korostamien arvojen saama tuki, 

jäsenyyden työntekijöille tuoma taloudel-

linen hyöty ja ammattijärjestön kyky vah-

vistaa ammatti-identiteettiä. Näitä seikkoja 

painotetaan eri tavoin eri aloilla ja eri am-

mattijärjestöissä. 

Lisää resursseja ja parempi status  

ammatilliselle järjestäytymiselle.

 Ammattijärjestöjen tulee tehostaa järje-

stäytymisasteen parantamiseen kohdis-

tettuja panostuksia – ammattiliittojen 

johtajien on pystyttävä motivoimaan, 

miksi nämä muutokset ovat välttämät-

tömiä. 

 Järjestäytymisen parissa työskentelevät 

tarvitsevat tukea ja ohjausta sekä koulu-

tuksen että valmennuksen kautta.

AmmAttiliitto jA pohjoismAisen 
mAllin tulevAisuus 
järjestäytyminen ja rekrytointi 

Jatkuu seuraavalla sivulla
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Ammattiliittojen järjestäytymisaste 

on Pohjoismaissa 

korkeampi kuin 

muualla maailmas-

sa. Pohjoismaiden 

lisäksi Euroopan 

maista ainoastaan 

Belgiassa yli puolet 

työntekijöistä ovat ammatillisesti  

järjestäytyneitä. Järjestäytymisaste on 

kuitenkin vähentynyt myös Pohjois-

maissa. Tässä raportissa käsitellään 

ennen kaikkea sitä, miten järjestäyty-

misaste voidaan säilyttää ja miten 

sitä voidaan lisätä. Raportissa anne- 

taan ehdotuksia siitä, miten ammatti- 

järjestöt pystyvät säilyttämään 

vahvan asemansa ja vahvistumaan 

entisestään ja tukemaan siten pohjois-

maisen mallin säilymistä.
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 Neuvottelevat luottamushenkilöt on osallistettava muutokseen ja työ koordi-

noitava yhdessä paikallisten luottamushenkilöiden kanssa.

 Ammattijärjestöjen johdossa toimivien on selkeästi korostettava jäsenvär-

väystyön merkitystä.

Ammattimaisesti hoidetut värväyskampanjat.

 Kampanjoita ja menetelmiä on arvioitava, jotta niitä voidaan kehittää entistä 

paremmiksi.

 Ammattijärjestöjen edustajille ja potentiaalisille jäsenille on järjestettävä lisää 

yhteisiä tapaamisia. Värväys onnistuu parhaiten kasvokkain.

Järjestäytymisessä hyvin menestyneiden ammattiliittojen on tuettava ammatti-

järjestöjä, joilla on työssä huonommat edellytykset. Ammattijärjestöjen on lisättävä 

jäsenvärväykseen ja järjestäytymiseen liittyvää kokemustenvaihtoa sekä kansal-

lisesti että eri Pohjoismaiden välillä.

Nykyisten jäsenien säilyttäminen on yhtä tärkeää kuin uusien värvääminen. 

Jäsenten säilyttäminen on helpompaa, jos järjestöillä on pitkäaikainen strategia, 

selkeät tavoitteet sekä toimiva johtajuus kaikilla tasoilla ja jos ne pyrkivät yksin-

kertaistamaan hallintoaan ja rutiinejaan.

Ammattiliitot tekevät työtä epävarmojen ja turvattomien työpaikkojen vähentämi-

seksi. Järjestäytymisaste on huonompi epävarmoissa ja tilapäisissä työsuhteissa, 

kuten määräaikaisissa työsuhteissa ja rekrytointifirmojen palveluksessa työsken-

televien keskuudessa. Tilapäisten ja epävarmojen työsuhteiden rajoittaminen on 

ammattijärjestöjen etujen mukaista. 

Alhaisemmat ja tasavertaisemmat työttömyyskassamaksut. Yhteys työttömyys-

kassan ja ammattiliiton jäsenyyden välillä on heikentynyt Ruotsissa, Tanskassa ja  

Suomessa, ja tämä on osaltaan vähentänyt järjestäytymisastetta. Valtiot on saatava 

tukemaan työttömyyskassajärjestelmää taloudellisesti sekä tasoittamaan tukien 

avulla eroja eri toimialoilla vallitsevien maksujen välillä (etteivät maksut kohoa 

liikaa korkeasta työttömyydestä kärsivillä aloilla).

Ammattiliiton jäsenmaksun vähennysoikeus. Yksi konkreettinen lakimuutos  

ammatillisen järjestäytymisen edellytysten parantamiseksi on ammattiliiton jäsen- 

maksun kattavampi vähennysoikeus. Pohjoismaisten ammattijärjestöjen on toi-

mittava tämän muutoksen toteutumiseksi.

Lisääntynyt yhteistyö Pohjoismaissa ammatilliseen järjestäytymiseen ja jäsen-

värväykseen liittyvissä asioissa. Tarvitaan enemmän ideoiden ja kokemusten 

vaihtoa siitä, miten ammatillinen järjestäytyminen ja jäsenvärväys voidaan hoitaa  

ja mitkä menetelmät ovat toimineet muissa ammattijärjestöissä. Ammatilliseen 

järjestäytymiseen liittyvää yhteistyötä pitäisi lisätä erityisesti Pohjoismaiden väl-

illä, mutta ideoihin ja menetelmiin liittyvää kokemustenvaihtoa tulisi lisätä myös 

maiden sisällä.

tankesmedjan tiden   box 522, 101 30 stockholm  

www.tankesmedjantiden.se
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