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TIIVISTELMÄ
Tässä työssä on tutkittu kauppatieteellisen ja teknistieteellisen alan tutkinnon suorittaneiden ammatillista ja sosiaalista yhdistystoimintaverkkoutumista. Työn kvantitatiivisena perusaineistona on yhteensä 6 908 Suomen Ekonomiliiton ja Tekniikan Akateemisten Liiton jäsenen vastausta. Kvalitatiivinen tutkimusaineisto koostuu luottamushenkilöiden ja yhdistysten jäsenten kanssa käydyistä keskusteluista ja haastatteluista sekä tutkijan oman yhdistystoimintaluottamushenkilötaustan kautta kertyneestä
yhdistystoimintaverkostoaineistosta.
Tarkasteltaessa vapaa-aikaan liittyvää yhdistystoimintaa oletetaan toisinaan sen olevan työelämän kontakteista irrallista toimintaa. Kuitenkin etenkin ammatillisissa, koulutustaustaisissa yhdistyksissä ja liitoissa toimijat ovat usein keskenään kontaktissa
myös työtehtäviensä kautta. Eri toimijat myös tarkkailevat toistensa kykyä suoriutua
vapaa-ajan luottamustehtävistä ja määrittelevät näin heidän houkuttelevuuttaan tai
jopa kelpoisuuttaan työelämän yhteistyökumppaneiksi silloin, kun nämä työelämän ja
sosiaalisen elämän verkostot sivuavat ja risteävät toisiaan.
Tutkimuskohteena tässä työssä on ammatillinen yhdistystoiminta erilaisine työelämän ja sosiaalisen elämän verkostoineen. Työssä selvitettiin ekonomien ja tekniikan
akateemisten piirissä, miksi näihin yhteisöihin liitytään ja millaista sosiaalista pääomaa niiden kautta kertyy. Työssä tarkasteltiin myös toimintaa näissä yhteisöissä ja
syitä hakeutua tällaisiin luottamustehtäviin. Lisäksi selvitettiin, mitä alueellisesti toimivalla jäsenyhdistyksellä on tarjottavanaan jäsenkunnalleen ja luottamushenkilöilleen.
Molemmat tutkimuksen caseliitot, Suomen Ekonomiliitto - Finlands Ekonomförbund
SEFE ry ja Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry, ovat keskusjärjestö Akavan neljän
suurimman jäsenjärjestön joukossa. Yhtenä tavoitteena työssä on ollut myös selvittää Akavan aluetoimikuntien potentiaalia alueensa akavalaisten verkostojen kokoajana.
Ammattiyhdistysverkkoutumisen kautta työssä tutkittiin, miten yksilö voi paitsi vaikuttaa omaan toimintaympäristöönsä koulutustaustaisen harrastustoimintansa kautta,
myös sitä, millaisia odotuksia tutkittavien järjestöjen jäsenkunnilla on niin liittotason
kuin alueellista yhdistystoimintaa sekä akavalaisten liittojen yhteistä aluetoimikuntatoimintaa kohtaan. Lisäksi tutkittiin, miten nämä odotukset ovat realisoitavissa entistä
tehokkaammaksi ja paremmaksi toiminnaksi jäsenkunnan eduksi. Työssä tutkittiin
myös yhteisöllisyyden merkitystä näiden caseliittojen jäsenkunnille sekä tutkimuscasejen kautta alueellisen yhdistystoiminnan luonteen muuttumista perustamisvuosikymmenten ja nykypäivän odotusten välillä.
Tutkimustulokset vahvistavat näkemystä siitä, että yhteisöllisyyden tarve ei ole kadonnut. Nykyekonomi tai tekniikan akateeminen kartuttaa sosiaalista pääomaansa
sekä sijoittaa omaan hyvinvointiinsa myös liitto- ja jäsenyhdistysverkostojensa jäsenyyksien kautta.
Yhdistystoiminta on muuttunut vuosikymmenten varrella ja muuttuu edelleen. Yhteisöllisenä, sosiaalista pääomaa kartuttavana harrastuksena se puoltaa yhä paikkaansa tälläkin vuosituhannella. Vaikka haasteet muuttuvat ympäröivän yhteiskunnan
mukana, arvostaa moni ekonomi ja tekniikan akateeminen yhä omaa yhteisöään.
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diplomi-insinöörit, ekonomit, harrastukset, hyvinvointi, järjestöt, järjestötoiminta,
kauppatieteet, kauppatieteiden maisterit, korkeakoulututkinnot, luottamus, luottamushenkilöt, luottamustoimet, normit, professiot, sosiaalinen pääoma, sosiaalipolitiikka,
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ABSTRACT
The professional and social networking in associations of those people that have at
least a masters degree in economics and business administration or technology have
been studied here. The basic quantitative data of the study constructs of 6 908 questionnaire answers of the members of The Finnish Association of Business School
Graduates (SEFE) and The Finnish Association of Graduate Engineers (TEK). The
qualitative data includes discussions and interviews among the elected actors of the
associations and the members of the associations in question, as well as the materials of association networking accumulated by the own activities in different associations by the researcher.
When the associations connected to one’s leisure time are examined, it often is assumed that these actions are separate from the contacts of working life. However,
especially actors in professional associations that are based on one’s educational
background have often contacts with each other through their work as well. Different
actors also observe each other’s capacity to get through the tasks included in their
leisure-time activities and thus define how tempting or even capable of cooperation in
working life they might be, especially when these networks of professional and social
life touch and cross each other.
The research subjects in this study are the activities among the professional associations with the different networks of both working and social life of those associations.
It was studied here why people with economical or technical background join these
communities and what kind of social capital it is possible to gain through those. The
activities among these communities were also studied here, as well as the reasons to
get involved with that kind of voluntary work based on different positions of trust. It
was also studied here what a locally functioning association has to offer for its members and its elected actors.
The both case organizations of this study, SEFE and TEK, belong to the four largest
ones inside The Confederation of Unions for Professional and Managerial Staff in
Finland Akava. One of the purposes for this work was to figure out if there are any
potential within Akava’s regional committees to gather together the nets of the local
highly educated professionals.
It was studied through networking in professional associations how a person can
have an influence on his/her own sphere of activities via his/her own, education related interests; as well as what kind of expectations the members of the case organizations have on the activities of both local and national associations. The expectations on the regional committee activities of Akava were also studied here. It was also researched how these expectations can be realized into more effective and better activities to benefit the members of the case associations. The meaning of the
social activities for the members of the case associations was also studied here.
Case research was also done while the changes in the nature of the association
activities were studied; one had different expectations for the activities in the early
decades of these associations than those are today.
The research results strengthen the view that the need of social networks have not
disappeared anywhere. The members of SEFE and TEK gain their social capital and
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invest in their own well-being also through the memberships in these unions and
associations they have.
The activities in associations have changed during the decades and will be changing
in the future as well. As a social hobby that gains social capital the association membership will however have a meaning even during this millennium. The challenges
may be different while the society changes but yet will many Graduates in Economics
and Business Administration as well as Graduate Engineers value their own community.
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ESIPUHE
Olen toiminut yhdistystoimintaverkostojen aktiivijäsenenä vuodesta 1994 saakka, ja
koko tämän ajan olemme verkostokollegoideni kanssa pohtineet, miten voisimme
motivoida jäseniä aiempaa aktiivisemmin mukaan toimintaan. Lukuisia keskusteluja
on käyty myös liittojen tehtävistä sekä siitä, kohtaavatko liiton näkemykset ja jäsenkunnan toiveet ja tarpeet toisensa. Myös jäsenyhdistysten tehtäväkenttää on mietitty
ja aika-ajoin uudistettukin, mutta aina on päädytty samaan kysymykseen: millaisia
nämä yhdistystoimintaverkot todellisuudessa ovat? Onko niille tarvetta, tahdotaanko
niihin ylipäätään kuulua ja miten työelämän ja sosiaalisen elämän verkostot sivuavat
toisiaan - useita kysymyksiä, jotka vaikuttavat paikallistason toiminnan luonteeseen
ja tavoitteisiin. Niinpä päätin tutkia asian, jotta arvailuiden ja olettamusten tueksi saataisiin myös tutkittua tietoa. Tästä tavoitteesta syntyi tämä käsillä oleva väitöskirjatyö.
Tahdon kiittää ohjaajiani professori, dekaani Juhani Laurinkaria ja yliassistentti VeliMatti Poutasta tuesta ja ohjeista väitöskirjaprojektini aikana. Lisäksi tahdon kiittää
väitöskirjatyöni esitarkastajia filosofian tohtori Pekka Pättiniemeä ja filosofian tohtori,
kauppatieteiden maisteri Juha Oksasta heidän positiivisista esitarkastuslausunnoistaan. Suomen Ekonomiliiton tutkimuspäällikkö Juha Oksasta ja Tekniikan Akateemisten Liiton hallituksen jäsentä, tekniikan tohtori, dosentti Ilkka Raatikaista kiitän myös
heidän arvokkaista kommenteistaan työni käsikirjoitusvaiheessa.
Kiitos myös Kuopion yliopiston Lotta-lomakeohjelman suunnitelleelle atk-suunnittelija
Pekka Ruipolle ohjelmasta ja avusta ohjelman käytön aiheuttamien ongelmien korjaamisessa sekä tietoliikenneasiantuntija Jouko Matilaiselle, joka lähetti puolestani
ekonomikyselykutsuni Kuopion yliopiston tietotekniikkakeskuksen palvelimen kautta.
Suomen Ekonomiliiton ensimmäistä varapuheenjohtajaa Maria Bäckiä kiitän suuresta
avusta tutkimuslomakkeeni ruotsinkielisen käännöksen tarkistamisessa.
Kiitän myös Tekniikan Akateemisten Liiton atk-asiamiehiä Arto Leskistä ja Katariina
Sammalkangasta liiton jäsenille suunnatun kyselyni koodaamisesta liiton palvelimelle
sekä kyselykutsuni lähettämisestä sähköpostitse liiton jäsenille, Suomen Ekonomiliiton kehitysjohtaja Anja Uljasta sekä Tekniikan Akateemisten Liiton tutkimusjohtaja
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Matti Hirvikalliota mielenkiinnosta tutkimukseeni sekä Suomen Ekonomiliittoa siitä,
että se tahtoi työni julkaisusarjaansa.
Kansan Sivistysrahaston Väinö Tannerin ja Keijo Liinamaan rahastoja, Kaupallisten
ja teknillisten tieteiden tukisäätiö KAUTEn SEFEn rahastoa, Kuopion yliopistoa sekä
Jenny ja Antti Wihurin rahastoa kiitän saamistani apurahoista. Taloudellinen tuki
mahdollisti toisenkin väitöskirjan työstämisen työn ohessa.
Niistä väitöskirjassani käyttämistäni valokuvista, joissa itse esiinnyn, kiitän Vaasan
Teknillisen Seuran, Lapin Ekonomien ja Oulun Ekonomien kollegoitani. Loput kuvat,
grafiikka sekä digvarellit ovat omiani.
Erityiskiitos kuuluu aviomiehelleni Ilkalle, joka jaksoi myötäelää toisenkin väitöskirjaprojektini. Kiitän työtäni kohtaan osoitetusta mielenkiinnosta myös kaikkia ystäviäni ja
kollegoitani yhdistysverkostojen parissa - nyt työ on valmis luettavaksenne, tosin
useat tutkimustulokset olemmekin jo näiden vuosien aikana ehtineet yhdessä käsitellä ja keskustella. Toivon, että tästä työstäni on iloa ja apua teille kaikille yhteisissä
yhdistystoimintaverkostoissamme.
Vaasassa 22.5.2009

Johanna Ahopelto

Työn esitarkastajat
FT, pääsihteeri Pekka Pättiniemi Kansan Sivistystyön Liitosta ja FT, tutkimuspäällikkö Juha Oksanen Suomen Ekonomiliitto - Finlands Ekonomförbund SEFE ry:stä.

Työn ohjaajat
Työn pääohjaaja on Kuopion yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan dekaani,
professori, VTT, Dr. Rer. soc. oec. Juhani Laurinkari. Työn toinen ohjaaja on yliassistentti, YTT Veli-Matti Poutanen Kuopion yliopiston sosiaalipolitiikan ja sosiaalipsykologian laitokselta.
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TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

Elämme erilaisten verkostojen maailmassa, joka muodostuu niin sosiaalisista kuin
ammatillisistakin verkoista, jotka monilta osin kietoutuvat yhteen toistensa kanssa.
Yritysverkkoja on tutkittu paljon1, ja saman teoriataustan kautta lähestytään tämän
työn aiheena olevaa yhdistystoimintaverkkoutumista ja sen todennäköistä yhteensulautumista ammatillisiin verkkoihin. Työn otsikon mukaisesti tutkijan oletus tutkimuksen alussa oli, että ammatillisen yhdistystoiminnan voidaan nähdä toimivan työelämän ja sosiaalisen elämän verkkojen kutojana.
Sosiaalipolitiikan tehtävänä tieteenalana on etsiä keinoja, joilla yhteiskunnan resurssit käytetään järkevästi ja tehokkaasti kansalaisten toimintamahdollisuuksien ja hyvinvoinnin parantamiseksi, sekä tuottaa näitä alueita koskevaa teoreettista tutkimusta 2. Oppiaineena sosiaalipolitiikka tutkii esimerkiksi hyvän yhteiskunnan ja sosiaali0F

sen turvallisuuden edellytyksiä ja myös visioi niitä 3. Tässä työssä tutkimuskohteeksi
1F

valittiin ammatillinen yhdistystoiminta verkostoineen; sen selvittäminen, miksi näihin
yhteisöihin liitytään ja millaista sosiaalista pääomaa niiden kautta kertyy sekä mikä
niiden merkitys yksilön sosiaalisen turvallisuudentunteen kannalta on.
Tutkimuksen caseliitoiksi valittiin 4 kaksi akavalaista liittoa, joilla molemmilla on alu2F

eellista toimintaa Suomessa ja joilla on pitkä, osin yhteinen historia: Suomen Ekono-

1

ks. esim. Ahopelto ja Raatikainen 1998: 59-61; Raatikainen ja Ahopelto 1998: 73-99

2

www.uku.fi/ssf/sospol/index.shtml 28.8.2008; Kainulainen 2006: 2

3

www.uta.fi/laitokset/sospol/esittely/sospol.htm 28.8.2008; Kainulainen 2006: 2

4

Tutkijalla on yli kymmenen vuoden kokemus Suomen Ekonomiliitto - Finlands Ekonomförbund
SEFE ry:n luottamustehtävistä niin paikallis- kuin valtakunnallisella tasolla, lähes saman kestoinen kokemus Akavan alueellisista luottamustehtävistä sekä kymmenvuotinen kokemus Tekniikan
Akateemisten Liittoon yhteisöjäsenenä kuuluvan teknillisen alueseuran luottamustehtävistä. Tutkimusta tehtäessä tutkija on toiminut Vaasan ja Kokkolan talousalueilla toimivan Vaasan Ekonomit - Vasa Ekonomer ry:n ja Vaasan Teknillinen Seura ry:n puheenjohtajana sekä Suomen Ekonomiliiton hallituksen ja koulutuspoliittisen toimikunnan jäsenenä.
Tutkijan aiempia ammatillisiin yhdistyksiin liittyviä luottamustehtäviä ovat olleet muun muassa
Pohjois-Savon Ekonomien ja Akava-Pohjanmaan puheenjohtajuus sekä jäsenyys Akavan silloisessa Kuopion, nyttemmin Pohjois-Savon aluetoimikunnassa samoin kuin Suomen Ekonomiliiton
nimitys- ja järjestöpalvelutoimikunnan jäsenyys, Ekonomiliiton ad hoc -brändityöryhmän puheenjohtajuus ja ad hoc -toimikuntarakenneuudistustyöryhmän jäsenyys.
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miliitto - Finlands Ekonomförbund SEFE ry ja Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry5.
Tutkijalla on tohtorintutkinto kauppatieteiden alalta tuotantotalous pääaineena sekä
lisensiaatintutkinto yhteiskuntatieteistä yrityksen taloustiede pääaineena. Tämän käsillä olevan, edellisiä tutkimusaiheita soveltavan tutkimuksen tavoitteena on filosofian
tohtorin tutkinto sosiaalipolitiikka pääaineena. Monitieteinen tutkijatausta mahdollistaa objektiivisen lähestymisen caseliittojen toimintaan sekä tarjoaa tilaisuuden aiempien tutkimuskokemusten hyödyntämiseen lähialalla 6.
4F

1.1

Tutkimuksen lähtökohdat

Viimeaikaisessa sosiaalipoliittisessa tutkimuksessa on keskusteltu muun muassa
modernin hyvinvointivaltion tutkimuksesta, yhteisöllisyydestä, työelämän luonteesta,
yhteiskuntateoriasta, globalisaatiosta ja Euroopasta sekä terveys-, elämäntapa- ja
elämäkertatutkimuksesta 7. Näistä erityisesti yhteisöllisyys yhdistystoimintaverkosto5F

jen ominaispiirteenä on tärkeä osa tätä tutkimusta.
Tarkasteltaessa vapaa-aikaan liittyvää yhdistystoimintaa oletetaan usein sen olevan
työelämän kontakteista irrallista toimintaa. Kuitenkin etenkin ammatillisissa, koulutustaustaisissa yhdistyksissä ja liitoissa, kuten tähän tutkimukseen valituissa Suomen
Ekonomiliitossa ja Tekniikan Akateemisten Liitossa, toimijat ovat usein keskenään
kontaktissa myös työtehtäviensä kautta. Eri toimijat myös tarkkailevat toistensa kykyä
suoriutua vapaa-ajan luottamustehtävistä ja määrittelevät näin heidän houkuttelevuuttaan tai jopa kelpoisuuttaan työelämän yhteistyökumppaneiksi 8 silloin, kun nämä
6F

työelämän ja sosiaalisen elämän verkostot sivuavat ja risteävät toisiaan.

5

ks. esim. Nykänen 2006: 6

6

Tutkija on myös laatinut vuonna 2007 Vaasan Ekonomit - Vasa Ekonomer ry:n 70-vuotishistoriikin
(Ahopelto 2007) sekä toimittanut vuonna 2004 Vaasan Teknillisen Seuran 85-vuotisjuhlajulkaisun
(Ahopelto 2004a). Näiden kirjoittajan omaan yhdistystoimintaharrastukseen liittyneiden kirjoitustehtävien kautta ymmärrys tämänkaltaisen yhdistystoiminnan erityisluonteesta erityisesti lähihistoriallisessa kontekstissa on vahvistunut.

7

www.valt.helsinki.fi/yhpo/sospoesittely.htm 28.8.2008; Anttonen 2005: 269

8

vrt. myös Raatikainen ja Ahopelto 2006b: 76
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Tämän työn tarkoituksena on selvittää, miksi koulutuspohjaisiin yhdistyksiin ja liittoihin liitytään ja miksi niissä toimitaan. Työssä selvitetään yhdistystoimintaverkkoutumisen luonnetta, merkitystä ja tehtäviä. Työssä tarkastellaan myös näiden työelämän
ja sosiaalisen elämän verkkojen merkitystä sekä ammatilliseen, tutkintoon perustuvaan yhdistystoimintaan liittyvää sosiaalista pääomaa. Työssä perehdytään myös
verkostoteorioiden kautta yhdistystoimintaverkkoutumisen merkitykseen niin yksilökuin yhteisötasolla.
Yhdistystoimintaverkkoutumisen kautta tutkitaan sekä valtakunnallisten caseliittojen
että niihin liittyvien ammatillisten, koulutuspohjaisten jäsenyhdistysten tehtäviä ja
merkitystä nykypäivän yhteiskunnassa. Työssä tarkastellaan sitä sosiaalista pääomaa, joka näiden verkostojen kautta on saavutettavissa.
Työssä tarkastellaan myös jäsenyhdistystoiminnan historiallista taustaa paitsi yksilöverkostoina myös esimerkiksi aikanaan tärkeinä lisäkoulutuskanavina sekä epävirallisia, luottamustehtäväperusteisia yhdistyksiä alueellisina vaikuttajina. Tätä kautta
lähestytään myös sosiaalipoliittista hyvinvointikäsitystä yhdistystoimintaverkkoutumisen luomana etuna.
Tutkittaviksi järjestöiksi valittiin Suomen Ekonomiliitto ja Tekniikan Akateemisten Liitto paitsi tutkijan henkilökohtaisten kontaktien vuoksi, ensisijaisesti siksi, että nämä
kaksi lähekkäin samassa rakennuksessa sijaitsevaa, rinnakkaisilla aloilla toimivien
jäsentensä etuja valvovaa liittoa koetaan yleisesti jäsenkuntiensa piirissä osin stereotyyppisenkin jäsenprofiilin vuoksi toisiinsa nähden jokseenkin erilaisina - vaikka ne
tarjoavat jäsenkunnilleen käytännössä lähes samoja palveluita. Liittoihin myös liitytään eri tavoin, Tekniikan Akateemisten Liittoon ainoastaan suoran henkilöjäsenyyden kautta ja Ekonomiliittoon pelkästään paikallisen jäsenyhdistyksen jäsenyyden
välityksellä. Siten ekonomien yhdistystoiminta näyttäytyy paikallisempana kuin tekniikan akateemisten löyhästi liittonsa sidoksissa oleva alueseuratoiminta. Tässä tutkimuksessa analysoidaan paitsi näitä lähtökohtaisia eroja, myös niitä yhtäläisyyksiä,
joita liitoilla jäsenineen ja yhdistyskontakteineen on.
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Tutkimustehtävät

Tämän tutkimuksen pääkysymys on selvittää, miksi koulutuspohjaisiin yhdistyksiin ja
liittoihin liitytään ja miksi niissä toimitaan sekä millaista sosiaalista pääomaa ammatillisten, koulutustaustaisten yhdistysten jäsenyys tuottaa. Luottamushenkilöiden piirissä pohditaan usein, miksi jäsenliittoihin ja -yhdistyksiin ei liitytä; tässä tutkimuksessa
tätä probleemaa lähestytään selvittämällä liittymissyitä ja sitä kautta mahdollisuuksia
kehittää jäsenyhdistysten, ja siten erityisesti tutkimuksen caseliittojen houkuttelevuutta toimiviksi havaittavien liittymisperusteiden pohjalta. Työssä analysoidaan niitä hyötyjä, joita ammatilliseen, koulutuspohjaan perustuvaan liittoon liittymisestä koetaan
saatavan, sekä kehitetään malli yhä toimivampiin jäsenetuihin ja -palveluihin.
Taloudellisesti vahvojen liittojen kohdalla voidaan jopa kysyä, tarvitsevatko ne jäsenkuntaansa - liittojen perustavoite on kasvattaa jäsenmääräänsä ja hankkia sitä kautta
enemmän valtaa, enemmän näkyvyyttä ja uskottavuutta; sijoitusomaisuuksiensa turvin ne taas selviytyisivät vuosikausia nykyistä vähemmälläkin jäsenmäärällä. Nykyisten toimijoiden tehtävä on turvata aiempien sukupolvien tekemä työ ja saavutettu
vauraus siten, että siitä koituu hyötyä koko jäsenkunnalle. Tämä on tärkeä tavoite,
jota liitoissa lähestytään toisinaan jäsenaloitteidenkin kautta. Esimerkiksi caseliittojen
päätökset sijoittaa uuteen "innovaatioyliopistoon", Aalto-yliopistoon, miljoona euroa
sijoitusomaisuuksiensa tuotoista herättikin jäsenkuntien parissa kiivaan debatin - sekä puolesta että vastaan.
Tässä työssä on pääkysymyksen rinnalla kolme alakysymystä, joihin myös etsitään
ratkaisu. Siten työn toisena tavoitteena on selvittää, mitä alueellisesti toimivalla jäsenyhdistyksellä on tarjottavanaan jäsenkunnalleen. Samalla käsitellään niitä haasteita, joita erityyppisillä yhdistyksillä on niin jäsenhankinnassaan kuin jäsenpidossakin. Työssä myös etsitään erityyppisille jäsenyhdistyksille yhteisiä toimintatapoja.
Työn yhtenä tehtävänä on selvittää, mitä alueellinen jäsenyhdistys tarjoaa luottamushenkilöilleen niin liitto- kuin paikallishenkilötasolla. Tätä kysymystä lähestytään
pohtimalla sitä, miksi yhdistysjäsenyyden ohella erityisesti toimitaan luottamustehtävissä ja miten niiden kiinnostavuutta pystytään vahvistamaan. Jäsenliitoilla on erilaiset organisoitumistavat, ja nämä erityispiirteet otetaan huomioon tutkimuksessa. Sa-
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malla tarkastellaan myös sitä, mikä on jäsenpidon ja -hankinnan kannalta toimivin
jäseneksiliittymismuoto: suora henkilöjäsenyys jäsenliittoon, jäsenyys paikallisyhdistyksen kautta, vai esimerkiksi näiden yhdistelmä, ja millaiseksi kohdeliittojen jäsenkunnat jäseneksiliittymismekanismit kokevat sekä miten tätä prosessia pystytään kehittämään.
Työssä selvitetään myös keskusjärjestö Akavan aluetoimikuntien potentiaalia alueensa akavalaisten verkostojen kokoajana. Akavan aluetoimikunnissa toimii useimpien akavalaisten liittojen jäseniä luottamustehtävissä ja alueensa akavalaisten edustajina erilaisissa työryhmissä ja toimikunnissa. Akavan aluetoiminnan kautta on teoreettinen mahdollisuus löytää akavalaisten keskuudesta yhteishenkeä ja yhteisöllisyyttä, joka hyödyttää kaikkia alueen eri liittojen ja paikallisyhdistysten jäseniä. Monin
paikoin kuitenkin vaikuttaa siltä, että tämä mahdollisuus on jäänyt perin teoreettiseksi; siksi tässä tutkimuksessa luodattiin myös ekonomien ja tekniikan akateemisten
näkemyksiä ja tietoisuutta Akavan aluetoiminnasta ja sen tehtävistä.
Työn avulla selvitetään, miten jäsenliitot pystyvät aiempaa paremmin palvelemaan
jäsenkuntaansa ja mitä sosiaalisia ja ammatillisia hyötyjä yhdistystoimintaverkkoutumisella on annettavanaan niin keskeisille toimijoilleen kuin toiminta-alueelleen. Nykyyhteiskunnassa vapaaehtoistyön luonne on muuttunut 9 siitä, mitä se caseyhdistyksiä
7F

ja -liittoja perustettaessa 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa oli; tämän tutkimuksen kautta on löydettävissä se merkitys, joka tällaisella ammatillisella yhteenkuuluvuudella on 2000-luvun kiireistä, toisinaan itsekästäkin elämää eläville kansalaisille;
mikä on yhteisöllisyyden kohtalo yksilön menestystä korostavassa kulttuurissa.

1.3

Työn rakenne

Tämä työ koostuu kahdeksasta luvusta, jotka noudattavat kyselylomakkeiden jaottelua. Työn rakenne on esitetty kuvassa 1.

9

vrt. esim. Putnam 2000: 15-19; Deacon 2002: 71
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Luku 1 kertoo tutkimuksen lähtökohdista ja tavoitteista sekä luotaa aihealueeseen
liittyvää aiempaa tutkimusta. Lisäksi luku 1 tarkastelee käsillä olevan tutkimuksen
rakennetta ja sisältöä (ks. kuva 1).
Luku 2 käsittää tutkimuksen teoreettisen taustan, aihealueeseen liittyvän aiemman
tutkimuksen ja keskeiset käsitteet. Luku kaksi rakentaa työn teoreettisen pohjan sosiaalisen pääoman10 ja yhdistystoimintaverkostojen11 sekä turvallisuushakuisuuden
ja liittoutumistarpeen kautta.
Luku 3 kuvaa tutkimuksen toteuttamista koostuen tutkimusotteesta, -aineistosta ja
menetelmistä kertovista alaluvuista. Lisäksi luvussa 3 käsitellään tulosten analysointia ja luotettavuutta sekä kuvataan vastaajajoukko.
Luvussa 4 käsitellään yhdistystoimintaverkkoutumista liittotason verkostojen kautta.
Luvussa tarkastellaan Suomen Ekonomiliitto - Finlands Ekonomförbund SEFE ry:tä
ja Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry:tä caseliittoina sekä analysoidaan tutkimuskyselyn vastaajajoukkoa, vastaajien mahdollista luottamushenkilötaustaa sekä yhdistystoiminta-aktiivisuutta.
Työssä analysoidaan myös jäsenkunnan tarvetta liittotason osallistumiseen ja vaikuttamiseen, mutta työn ulkopuolelle rajattiin tässä yhteydessä caseliittojen hallitus, toimikunnat ja työryhmät sekä Ekonomiliiton liittokokous ja Tekniikan Akateemisten Liiton valtuusto. Virallisluonteisina nämä toimielimet ovat luonteeltaan erilaisia kuin tutkimuskohteena oleva vapaaehtoistyöhön pohjautuva yhdistystoimintaverkkoutuminen
ja toisin kuin jäsenyhdistysverkostojen luottamushenkilöille, näiden toimielinten jäsenille maksetaan muun muassa kokouspalkkioita, päivärahoja ja matkakorvauksia, ja
ne toimivat virallisempina vaikuttamiskanavina kuin mihin harrastusluontoinen alueellinen toiminta pystyy tai mitä sen kautta edes tavoitellaan. Koska mahdollinen liittotason osallistumisaktiivisuus vaikuttaa myös vastaajan näkemyksiin ja tietoihin liiton

10

ks. esim. Putnam 2000: 18-19; Määttänen 2008: 8; Pakarinen 2000

11 vrt. esim. Paasche, Pettersen ja Solem 1993/1994: 71-74, 77; Raatikainen ja Muurinen 1994: 54;
Peltomäki ja Kamppinen 1994: 126-127; Ahopelto ja Raatikainen 1994: 178-179, 181-182;
Kamppinen 1994: 41; Raatikainen 1994: 23; Johanson, Mattila ja Uusikylä www.valt.helsinki.fi/vol/kirja/luku2.htm 10.12.2008; Håkansson ja Johanson 1992: 29; Barabási 2002: 195-198
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toiminnasta, tiedusteltiin vastaajilta kyselyssä kuitenkin myös heidän liittotason luottamustehtävätaustaansa. (Ks. kuva 1, liittoverkostot.)
Luvussa 5 tarkastellaan ammatillisen, koulutuspohjaisen liiton jäsenyyttä turvallisuuden taustatekijänä. Turvallisuus-käsitettä lähestytään tässä yhteydessä analysoimalla ekonomien ja tekniikan akateemisten tarvetta liittoutua sekä selvittämällä vastaajajoukon näkemyksiä parhaasta ja toimivimmasta tavasta liittyä omaan jäsenliittonsa ja
sen paikallisyhdistyksiin. Caseliitoilla on toisistaan poikkeava organisaatiorakenne ja
jäseneksiliittymistavat, ja nämä erityispiirteet otettiin myös tutkimuskyselyä laadittaessa huomioon.
Luvussa 6 käsitellään caseliittojen jäsenkunnan näkemyksiä alueellisista yhdistystoimintaverkostoista ja niiden merkityksestä. Luvussa analysoidaan alueellisten ekonomiyhdistysten sekä Tekniikan Akateemisten Liiton kerhojen ja siihen yhteisöjäseninä kuuluvien alueseurojen tehtäviä, toimintatapoja ja näkyvyyttä niiden jäsenkunnan piirissä. Luvussa tutkitaan myös sitä, miten hyvin tietoisuus tämän alueellisen
yhdistystoiminnan todellisesta luonteesta ja resursseista on läpäissyt jäsenkunnan
tietoisuuden. Tutkimuksen ulkopuolelle rajattiin opiskelijayhdistykset, Helsingin Ekonomit ry:n ja Ekonomförening Niord rf:n alaisuudessa toimivat kerhot sekä Tekniikan
Akateemisten Liiton alaisuudessa toimivat yritysyhdistykset. Nämä ovat organisatoriselta luonteeltaan sekä tavoitteiltaan siinä määrin perinteisestä alueellisesta jäsenyhdistystoiminnasta poikkeavia, että erikseen niiden toimintaa koskevien kysymysten
räätälöinti olisi kasvattanut jo muutenkin laajaa kysymyspatteristoa vastaajien kannalta kohtuuttomasti.
Luvussa 6 tarkastellaan myös caseliittojen tehtävien tärkeyttä ja näiden caseliittojen
merkitystä niiden jäsenkunnalle. Tätä kautta analysoidaan liittotason verkostojen
luonnetta ja pohditaan niiden kehitysmahdollisuuksia. Koska mahdolliset alueelliset
luottamustehtävät vaikuttavat olennaisesti vastaajan tietoisuuteen liittojen ja alueellisten yhdistysten tehtävänjaosta, tiedusteltiin vastaajilta myös heidän mahdollisia luottamustehtäviään alueellisissa yhdistyksissä. Lisäksi vastaajia pyydettiin listaamaan
muut luottamustehtävänsä vastaajien yleisen yhdistystoiminta-aktiivisuuden selvittämiseksi. (Ks. kuva 1, yhdistysverkostot.)
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Luvussa 7 analysoidaan verkkoutumisprosessin vaiheita yhdistystoiminnassa. Luvussa analysoidaan verkostoteorioiden pohjalta jäsenkunnan kokemaa tarvetta alueelliseen osallistumiseen ja vaikuttamiseen. Erityiscaseina luvussa 7 käsitellään ekonomien KEPO-yhteistyötä sekä puheenjohtajapäivien yhteisöllisiä tavoitteita ekonomikunnan piirissä. Lisäksi tutkitaan kahden aluetason yhdistyksen toiminnan luonnetta ja tavoitteita: työssä perehdytään Vaasan Ekonomit - Vasa Ekonomer ry:n tehtäviin vuosina 1937-2009 sekä tekniikan puolelta Vaasan Teknillisen Seuran tehtäviin
vuosina 1919-2009 ja niissä tapahtuneisiin muutoksiin yhteiskunnallisen kehityksen
myötä.
Luvussa 7 tarkastellaan yhtenä yhdistystoimintaverkostotasona myös Akavan aluetoiminnan luonnetta ja sen merkitystä caseliittojen jäsenkunnalle. Aluetoimikuntaverkostoja lähestytään tutkimalla myös niiden tarpeellisuutta rivijäsenen näkökulmasta
sekä analysoidaan aluetoimikuntatoiminnan ja siihen osallistumisen mahdollisuuksia
akavalaisten jäsenliittojen jäseniä yhdistävänä tai jopa erottavana tekijänä. Varsinainen aluetoimikuntajäsenyys ei sinänsä kuulu tämän työn ydinkysymysten piiriin, mutta koska sen katsottiin vaikuttavan vastaajan näkemyksiin aluetoimikuntien tehtävistä, tiedusteltiin vastaajilta myös näitä luottamustehtäviä ja mahdollinen nykyinen tai
aiempi aluetoimikuntajäsenyys otettiin huomioon vastausten analysoinnissa. (Ks. kuva 1, aluetoimikuntaverkostot.)
Luku 8 käsittää työn yhteenvedon, johtopäätökset ja jatkotutkimusaiheet. Johtopäätöksissä tarkastellaan aiemmissa luvuissa esiin nousseita yhdistystoimintaverkkoutumisen alueellisia eroja, hyötyjä, haittoja ja muita työssä esiin nostettuja ominaispiirteitä sekä mahdollisia liittokohtaisia eroja. Jatkotutkimusaiheiksi kohosivat jo työn
alkuvaiheissa esimerkiksi äidinkielen, asuinpaikan ja työtehtävän vaikutus halukkuuteen liittyä koulutuspohjaiseen, ammatilliseen liittoon ja sen jäsenyhdistyksiin sekä
ammatillista yhdistystoimintaverkkoutumista kohtaan tunnettuun kiinnostukseen ja
yhdistystoimintaverkkoutumisen tarpeelliseksi kokemiseen. (Ks. kuva 1, yhteenveto,
johtopäätökset ja jatkotutkimusaiheet.)
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2

TUTKIMUKSEN TEOREETTINEN TAUSTA

2.1

Aihealueeseen liittyvä aiempi tutkimus

Ammatillista yhdistystoimintaa on tutkittu paljonkin, mutta lähinnä juuri ammattiyhdistystoimintana, toisin sanoen edunvalvontatehtäviin ja poliittisiin päämääriin liittyvänä
toimintana. Tämän tutkimusaiheen kaltaiseen koulutuspohjaisten yhdistystoimintaverkostojen tutkimukseen erityisesti sen selvittämiseksi, miksi niihin liitytään, ei Suomessa sosiaalipoliittisessa tutkimuksessa vaikuta aiemmin olleen suurtakaan kiinnostusta. Sosiaalinen pääoma 12 sen sijaan on kiinnostanut alan tutkijoita erityisesti viime
10F

vuosina, ja aihealueen kirjallisuudesta on löydettävissä liittymäkohtia yhdistystoiminta-aihepiirin tutkimukseen.
Jo tietokantahakujen perusteella on todettavissa yhdistystoiminnan leimautuneen
tutkijoiden piirissä vuosikymmenten ajan hyvin vahvasti erityisesti sosiaalidemokraattiseen työväenyhdistystoimintaan. Joitain opinnäytetöitä tosin on tehty esimerkiksi
kolmannen sektorin, osuuskunta-aatteen ja harrastusyhdistysten toiminnasta työllistymis- ja aatteellisuusperustalta, mutta epäpoliittisessa verkostoajattelukontekstissa
ei aihe ole näkyvästi akateemisia piirejä tähän mennessä houkutellut. 13 Nykänen 14
1F

12F

on sivunnut työn caseliittoja Kaupallisten ja Teknillisten Tieteiden Tukisäätiö KAUTEn
50-vuotishistoriikissa kertoessaan säätiön perustajayhteisöistä ja Michelsen 15 käsit13F

telee osin myös Tekniikan Akateemisten liiton historiallista perustaa teoksessaan insinööreistä suomalaisessa yhteiskunnassa. Työt ovat kuitenkin luonteeltaan pikemminkin historiikkeja kuin akateemisia tutkimuksia.

12

ks. esim. Putnam 2000; Woolcock 2000; Kajanoja ja Simpura 2000; Ilmonen ja Jokinen 2002;
Ruuskanen 2002; Iisakka 2004; Niemelä 2004; Lin, Cook ja Burt 2001

13

Vrt. esim. Hyttinen 2007; Kaila 2006; Hänninen, Kangas ja Siisiäinen (toim.) 2003; Suomen sos.dem. työläisnaisliitto 1934; Finlands soc.-dem. arbetarkvinnoförbund 1938

14

ks. Nykänen 2006

15

Michelsen 1999
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Akavalaista yhdistystoimintakenttää sivuavaa tutkimusta on tehty jonkin verran. Sauramon 16 politiikan tutkimuksen alan väitöskirja käsittelee akavalaisten vastavalmistu14F

neiden yksilöllistymistä, identifikaatiota ja järjestäytymisen syitä. Työssään hän haastatteli kuuttatoista nuorehkoa akavalaista, joista yksi kuului Ekonomiliittoon; Tekniikan
Akateemisten Liiton jäsentä ei haastateltavien joukossa ollut. Lisäksi Sauramon tutkimusaineistoon sisältyi Akavan vuonna 2000 tekemän työmarkkinatutkimuksen aineistoa.
Myös käsillä olevassa työssä tutkittiin vastaajien näkemyksiä keskusjärjestö Akavasta, tosin erityisesti sen aluetoiminnasta, ei niinkään ammatillisesta edunvalvojaroolista. Sauramon työ tuo esiin monia tähän käsillä olevaan työhön liittyviä tutkimustuloksia etenkin "ammattiyhdistysaktiiviksi" ryhtymisen kiinnostamattomuuden ja (ekonomien ja diplomi-insinöörien liittojäsenyyteen virallisesti liittymättömän mutta mielikuvissa vahvasti liittyvän) työttömyysturvan merkityksen korostumisen suhteen. Sauramon työssä Akavan ja haastateltavien omien liittojen edunvalvojarooli korostuu tähän
työhön verrattuna, sillä hän tutki nimenomaan akavalaista edunvalvontakenttää, kun
taas tässä työssä keskitytään tarkastelemaan kahta koulutuspohjaista ammatillista
liittoa ja niiden jäsenistön alueellista, edunvalvontatehtävistä vapaata luottamushenkilötyöhön perustuvaa toimintaa.
Työttömyysturva nousee ammattiliittojäsenten keskuudessa tehdyissä tutkimuksissa
selväksi liittojäsenyyden perusteluksi17. Esimerkiksi SAK:n vuonna 2005 kokoamas15

sa järjestötutkimuksessa 18 todetaan heidän jäsenkuntansa tärkeimmiksi syiksi am16F

mattiliiton jäsenyydelle juuri ansiosidonnainen työttömyysturva ja toisaalta myös palkansaajan etujen ajaminen järjestäytymällä. SAK:n jäsenet odottavat tutkimuksen
mukaan jäsenmaksujen vastineeksi liitoiltaan ja keskusjärjestöltään juuri turvaa, erityisesti työttömyyden varalta 19.
17F

Samoin Akavan järjestötutkimus vuodelta 2006 osoittaa akavalaisten jäsenjärjestöönsä kuulumiseen vaikuttavista tekijöistä tärkeimmäksi palkka- ja työsuhdeturvan
16

Sauramo 2006: 11

17

ks. esim. Häyrinen 1995: 4-5

18

Laukkanen 2006: 4

19

Laukkanen 2006: 6
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sekä ansiosidonnaisen työttömyysturvan. Tutkimustulokset osoittivat jäsenyyden antaman yleisen turvan olevan merkittävä peruste kuulua akavalaiseen järjestöön. 20
18F

Keväällä 2009 valmistuneen Akavan, STTK:n ja SAK:n teettämän gallup-kyselyn 21
19F

tuloksissa todettiin järjestäytymistä erittäin tarpeellisena pitävien lukumäärän nousseen aiemmista tutkimuksista - nyt ammatillista järjestäytymistä piti erittäin tarpeellisena 49 % vastaajista, kun määrä esimerkiksi vuonna 2006 oli 46 %. Tässäkin tutkimuksessa palkka- ja työsuhdeturva sekä ansiosidonnainen työttömyysturva olivat
ylivoimaisesti suosituimmat perusteet ammattiliittoon liittymiselle.
Tutkimuksen caseliittojen historiikit keskittyvät pääasiassa juuri liittotason, eivät niinkään paikallisyhdistystason toiminnan kuvaukseen. Tekniikan Akateemisten Liitto
TEK ry:n historiikki on vuodelta 2004 (Tekniikan Akateemisten Liitto edeltäjineen
1896-1996) ja Suomen Ekonomiliitto - Finlands Ekonomförbund SEFE ry:n tuorein
historiikki on vuodelta 1985 (Ekonomiliitto edeltäjineen 1935-1985). Caseliittojen yhteisen Kaupallisten ja Teknillisten Tieteiden Tukisäätiö KAUTEn 50-vuotishistoriikki 22
20F

vuodelta 2006 sivuaa liittojen toimintataustaa ja historiaa, mutta tutkimuksen lisäkohteena olevasta Akavan aluetoiminnasta ei löydy sitä sivuavia viitteitä edes vuonna
2000 julkaistusta Akavan 50-vuotishistoriikista. 23
21F

Alueellinen yhdistystoiminta on monin tavoin hajanaista ja osin lähes resursoimatontakin, mutta peräänantamattomassa sitkeydessään mielenkiintoinen tutkimuskohde.
Jokunen paikallisyhdistys on koonnut omaa historiaansa julkaisumuotoon, ja vaikka
nämä teokset eivät tiukkoja tieteellisiä kriteereitä täytäkään, antavat ne oman kiinnostavan lisänsä aihealueen tarkasteluun tuomalla tutkimuksen kohteena olevien yhdistysten toimintaa anekdootein ja aikalaishaastatteluin pelkkiä jäsenmääräkehitystaulukoita lähemmin tarkasteltavaksi.

20

www.akava.fi/files/411/Jarjestotutkimus06.pdf 4.5.2009

21

www.sak.fi/suomi/ajankohtaista.jsp?lang=fi&location1=1&id=32581 4.5.2009; Jussila 2009: 11

22

Nykänen 2006

23

Ks. Hara 1985; Aunesluoma 2004; Muiluvuori 2000
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Nyky-yhteiskunta on Michelsenin 24 mukaan luonteeltaan professioiden yhteiskunta.
2F

Hän siteeraa tässä yhteydessä Larsonia 25 ja Morantz-Sanchezia 26 ja määrittelee
23F

24F

moderniksi ammattiprofessioksi ryhmän ihmisiä, joilla on samankaltainen koulutus,
tietovaranto ja työympäristö sekä ainakin jossain määrin yhtenäiset yhteiskunnalliset
tavoitteet; ammattiprofessiot määrittävät Michelsenin mukaan jäsenilleen eettisen
työkoodiston ja toimintaperiaatteet sekä perustavat profession yhteiskunnallista asemaa ja etuja valvovat professionaaliset yhdistykset - tässä yhteydessä näitä yhdistyksiä edustavat Ekonomiliitto ja Tekniikan Akateemisten Liitto sekä akavalaisten yhteinen keskusjärjestö Akava paikallisyhteisöineen. Lehmusto 27 puolestaan totesi
25F

vuoden 2008 Pro Bono -seminaarissa yritysten muuttuvan tulevaisuudessa sosiaalisiksi ja yhteisöjen yritysmäisiksi.
Yhteisötalouden toimijoita tarkasteltaessa nousevat esiin yhdistykset ja järjestöt kansalaisten vapaaehtoisen toiminnan kenttänä. Korppi-Tommola 28 toteaa yhdistyselä26F

män olleen aikoinaan myös merkki kaupunkimaisesta elintavasta ja elintason noususta. Toisaalta kauhavalaissyntyinen nuorisoseuraliike 29 levisi erityisesti maaseu27F

dulla vastapainona eteläpohjalaishäjyjen toiminnalle. Tässä työssä tutkittavat ekonomien ja tekniikan akateemisten yhdistykset ovat luonteeltaan leimallisesti kaupungistuneiden paikkakuntien yhteisöjä: valtaosa jäsenkunnasta on liittojen perustamisesta saakka asunut kaupunki- tai silloisilla kauppalapaikkakunnilla 30.
28F

Määritellessään yhteisötalouden käsitettä Vivet ja Thiry 31 tarkkailevat yhteisötalou29F

den asemaa suhteessa neljään sektoriin: julkiseen, yksityiseen voittoa tavoittelevaan,
niin sanottuun epäviralliseen ja ammattiyhdistyssektoriin. Ammattiyhdistyssektoria

24

Michelsen 1999: 5-11; ks. myös Kakkuri-Knuuttila 1999: 147-148 ja Heikkerö 2009: 89-90

25

Larsson 1977, siteerannut Michelsen 1999

26

Morantz-Sanchez 1985: 29-30, siteerannut Michelsen 1999

27

Lehmusto 20.10.2008

28

Korppi-Tommola 2004: 41-42; vrt. Pättiniemi 2007: 93, 101-102

29

vrt. esim. Rinnekangas 2008: 5; vrt. myös Herranen 2004: 35

30

vrt. esim. Aunesluoma 2004: 72; vrt. myös Nykänen 2006: 31-32

31

Vivet ja Thiry 2000: 11, Pättiniemi 2007: 95-96, vrt. Immonen 2006: 80
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tosin ei Suomessa ole pidetty kovinkaan tärkeänä yhteisötalouden rajalinjana. 32 Sik30F

sikin tämä tutkimus tuo uutta näkemystä alan kirjallisuuteen.
Akavalainen ammatillinen yhdistystoiminta on luonteeltaan hyvin pohjoismainen ilmiö 33. Kun esimerkiksi yleinen ammatillinen järjestäytymisaste oli vuonna 2003
31F

Suomessa 74,1 % oli se Cornellin yliopiston vuonna 2006 tekemän tutkimuksen mukaan 34 Ranskassa vain 8,3 %. Kolmen suomalaisen keskusjärjestön arviot järjestäy32F

tymisasteesta maassamme vuonna 2004 ovat vielä tätä hieman korkeammat; näiden
kolmen ammattiliiton järjestäytymisasteeksi arvioitiin yhteensä 79,6 % vuonna 2003.

Yleinen järjestäytymisaste 35

Suomalaisten keskusjärjestöjen

vuonna 2003

arviot 36 vuodelta 2004

Ruotsissa 78,0 %

AKAVA 77,5 %

EU-maissa keskimäärin 26,3 %

STTK 79,4 %

Suomessa 74,1 %

SAK 80,6 %

3F

34F

Saksassa 22,6 %
Yhdysvalloissa 12,4 %
Ranskassa 8,3 %

Ammatillisia yhdistystoimintaverkostoja sivuavia teoksia on melko runsaasti, mutta
juuri näiden caseliittojen jäsenkuntaa toiveineen ja näkemyksineen ei näin laajasti ole
aiemmin tutkittu väitöskirjatasolla. Ammattiliittojen omat julkaisut ovat tarveperustaltaan pikemminkin tutkimusraportti- kuin tieteellisluonteisia 37. Tuoreehkoista tieteelli35F

32

Pättiniemi 2007: 96-97, vrt. Immonen 2006: 80

33

Hirvikallio 2006: 22; vrt. Häyrinen 1995: 1

34

siteerannut Hirvikallio 2006: 22

35

siteerannut Hirvikallio 2006: 22

36

Hirvikallio 2006: 24

37

ks. esim. Nurmela 2003

Yhdistystoimintaverkostot

ACTA SOCIETATIS OECONOMORUM

31

sistä julkaisuista lähinnä edellä mainittu Sauramon 38 väitöskirja pureutuu akavalai36F

seen järjestökenttään, sekin tosin edunvalvonnan, ei niinkään yhteisöllisyyden tai
yhdistystoimintaverkkojen kautta.

2.2

Tutkimuksen keskeiset käsitteet

Yhdistystoimijoiden on kyettävä yhteistyöhön useiden eri toimijoiden kanssa. Pyrkimällä tietoisesti löytämään omaan yhdistyskuvaansa saumattomasti sopivat yhteistyökumppanit niin eri liittojen, yhdistysten kuin henkilöstöresurssienkin keskuudesta
kykenee pienikin yhdistys nykypäivän tilanteessa toimimaan rajallisinekin resursseineen entistä tehokkaammin. Tässä lähestytään perinteistä verkostoajattelumallia 39.
37F

Lähes kaksikymmentä vuotta sitten Håkansson ja Johanson 40 esittivät verkostomal38F

lin, jota yhä voi soveltaa tässäkin tutkimuksessa. Kyseinen malli koostuu toisiinsa kietoutuvista toimijoiden, toimintojen ja voimavarojen verkoista. Verkosto rakentuu eritasoisista, päällekkäisistä ja keskenään risteävistä erityyppisistä verkoista, niiden muodostamista solmukohdista ja suhteista. Verkko puolestaan koostuu erilaisista yhteyksistä, vuorovaikutuksista ja sidoksista. 41
39F

Upsalalaisen verkostoteorianäkemyksen mukaisesti strategisen johtamisen huomio
kiinnittyy siihen, miten pystyttää, rakentaa ja ylläpitää vakaita suhteita ja asemia verkostoissa. Tämä mahdollistuu kehittämällä sekä tuotantoa että sellaisia markkinaetuja, jotka soveltuvat verkoston tarpeisiin. 42 Verkostonäkemys on helposti sovelletta40F

vissa yritysmaailman lisäksi myös yhdistystoimintaan, johon kukin toimija tuo muka-

38

Sauramo 2006

39

ks. esim. Håkansson ja Johanson 1992: 29; Barabási 2002: 195-198; vrt. Johanson, Mattila ja
Uusikylä www.valt.helsinki.fi/vol/kirja/luku2.htm 10.12.2008

40

Håkansson ja Johanson 1992: 29; vrt. esim. Barabási 2002: 195-198

41

Ks. esim. Paasche, Pettersen ja Solem 1993/1994: 71-74, 77; Raatikainen ja Muurinen 1994: 54;
Peltomäki ja Kamppinen 1994: 126-127; Ahopelto ja Raatikainen 1994: 178-179, 181-182;
Kamppinen 1994: 41; vrt. Johanson, Mattila ja Uusikylä www.valt.helsinki.fi/vol/kirja/luku2.htm
10.12.2008

42

Paasche, Pettersen ja Solem 1993/1994: 76; vrt. Anderson, Håkanson ja Johanson 1994: 1;
Ahopelto 2002a: 30-33; ks. myös Kokko 2003: 20-21, 32-33
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naan omat niin ammatilliset kuin vapaa-ajanverkkonsakin. Johanson, Mattila ja Uusikylä toivat 1990-luvun puolivälissä verkostokeskusteluun näkemyksensä sosiaalisten
verkostojen analysoinnista 43.
41F

Termeinä verkko ja verkosto merkitsevät Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen
määritelmän mukaan nykykielenkäytössä samaa asiaa; toisaalta 1990-luvun alussa
Kielitoimisto määritteli verkoston muodostuvan useista verkoista ja olevan siten verkkoa suurempi yksikkö. 44 Vaikka puhuttu kieli kehittyykin usein aiempaa yksinkertai42F

sempaan suuntaan, on tässä työssä haluttu säilyttää verkon ja verkoston määritelmällinen ero perinteisen mukaisena: verkostossa on useita verkkoja. Erilaisia verkostokäsitteitä yhdistävän määritelmän mukaisesti verkoston voidaan määritellä olevan
yksikköjen joukko, jota niiden väliset siteet yhdistävät 45. Kaikenlaiset viralliset ja epä43F

viralliset sosiaaliset organisaatiot ovat siten verkostoja, sillä sosiaalinen maailma
muodostuu verkostoista 46.
4F

Siteeratessaan sosiaalisten verkostojen tutkimuksesta käytyä keskustelua Johanson,
Mattila ja Uusikylä toteavat sosiaalisten verkostojen analyysista muodostuneen 1960luvulla yhden sosiologian behavioraalisen perinteen keskeisistä tutkimusalueista:
monien tutkimusten taustalla olivat tuolloin sosiologian perinteiset kysymyksenasettelut yksilön ja yhteisön välisen suhteen merkityksestä 47. Samoin jo Durkheim 48 osoitti
45F

46F

sosiaalisten suhteiden merkityksen yksilön selviytymiselle modernissa yhteiskunnassa. Traversin ja Milgramin 49 postitse tehty koe puolestaan osoitti 1960-luvun lopussa,
47F

miten erilaisilla sosiaalisilla ryhmillä oli hyvin erilaiset mahdollisuudet hyödyntää vuorovaikutusverkostojen kautta syntyviä resursseja ja sosiaalista pääomaa.

43

ks. www.valt.helsinki.fi/vol/kirja/ 10.12.2008

44

www.kotus.fi/index.phtml?i=536&s=2630#faq_536 1.8.2008

45

Miettinen, Toikka, Tuunainen, Lehenkari ja Freeman 2006: 8; ks. myös Nohria 1992: 4; Castells
2000: 501; Swedberg & Granovetter 2001: 11

46

Barabási 2002: 211

47

Johanson, Mattila ja Uusikylä www.valt.helsinki.fi/vol/kirja/luku2.htm 10.12.2008; Walker, Wasserman ja Wellman 1993: 71

48

Durkheim 1964, alkup. 1895; Johanson, Mattila ja Uusikylä www.valt.helsinki.fi/vol/kirja/luku2.htm
10.12.2008

49

Travers ja Milgram 1969
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Edes hyvä verkostosuhde ei välttämättä ole ikuinen, eikä sen ole tarkoituskaan sitä
olla. Maailma muuttuu, samoin ihmiset, yhdistykset ja niiden tarpeet. Jarillon näkemyksen mukaan verkostorakenne muuttuukin usein. 50 Verkottuminen on dynaami48F

nen prosessi: sovellettaessa ajatusmallia yhdistystoimintaan voidaan todeta, että
ydinverkon ympärillä liikkuu toimijoita, jotka ovat joko liittymässä verkkoon, so. yhdistykseen tai liittoon, tai jo irtautumassa siitä. Verkot liittyvät yhteen kasvaen verkostoiksi - ja myös purkautuvat käytyään tarpeettomiksi jäsenilleen. 51
49F

Nykyaikaisten tiedonvälityskeinojen aikana sosiaalisten verkostojen maailma tiivistyy
jatkuvasti - tosin Milgramin testi 52 osoitti jokaisen ihmisen periaatteessa olevan vain
50F

kuuden askeleen päässä toisistaan. Lipnack ja Stamps 53 puolestaan kuvaavat joi51F

denkin italialaisten keskiaikaisten kaupunkivaltioiden 1300-luvun aikaista hallintotapaa juuri verkostomaiseksi: ihmiset liittyivät tiiviisiin, toistensa kanssa risteäviin verkostoihin, aikansa kansalaisyhteisöihin.
Yhteiskunta itsessään on erittäin tiheä verkosto 54 ja tämän tutkimuksen aiheena ole52F

vat ammatilliset yhdistystoimintaverkostot rakentavat oman muuttuvan ja mukautuvan verkostonsa jäsentensä sosiaalisten ja ammatillisten verkkojen yhteenliittymänä.
Barabási 55 toteaa jo verkostojen käsitteen viittaavan moniulotteiseen lähtökohtaan.
53F

Hän pitää liikemaailman ja talouden verkostojen monimuotoisuutta suorastaan hämmentävänä - on politiikan verkostoja, omistajaverkostoja, yhteistyöverkostoja, organisaatioverkostoja, markkinointiverkostoja ja niin edelleen. Barabásin mukaan on mahdotonta yhdistää nämä monimuotoiset verkostot yhdeksi kattavaksi verkostoksi. 56
54F

Ehkä näin todella on, mutta tässä työssä juuri näitten verkostojen säikeistä kudotaan
ammatillisten, koulutuspohjaisten verkkojen malli.

50

Jarillo 1988: 31-41; Paasche, Pettersen ja Solem 1993/1994: 77-78

51

Ks. esim. Ahopelto 1994: 376-382; Ahopelto 2002a: 32

52

siteerannut Barabási 2002: 33-35

53

Lipnack ja Stamps 1994: 183-185

54

ks. esim. Barabási 2002: 35; Rantanen 2007: D6; vrt. Raatikainen ja Ahopelto 2006a: 223-225

55

Barabási 2002: 208

56

Barabási 2002: 208
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Yhdistystoiminta luo yritystoimintaan nähden uudenlaisen haasteen siinä, miten saada jäsenet pysymään elävässä verkostossa uran ja elämän eri vaiheissa - opiskelijan, vastavalmistuneen, työorientoituneen, perheihmisen tai eläkeläisen elämäntilanteet ja siten vaatimukset ja toiveet ovat mahdollisesti hyvinkin erilaisia. Siksi on mielenkiintoista tutkia myös sitä, eroavatko jäsenyhdistykselle osoitetut tarpeet paljonkin
jäsenen eri ikävaiheissa. Samoin liittoa kohtaan osoitetut vaatimukset muuttunevat
ajan mittaan työelämän tarpeiden vaihdellessa.
Osa toimijoiden sidoksista liiton tai sen jäsenyhdistyksen muodostamaan verkkoon
on vahvoja, osa heikkoja. Sidoksen vahvuus määräytyy sen mukaan, mikä merkitys
verkolla on toimijalle ja miten sitoutunut hän lopulta on siihen verkkoon, johon kuuluu;
miten tärkeänä itselleen toimija verkkoa ja siihen kuulumista pitää. 57 Thorelli esimer5F

kiksi pitää vallan käyttöä verkostoissa niiden keskeisenä piirteenä ja pitää verkostojen luonnetta kilpailullisempana ja vähemmän yhteistyöhön keskittyneenä kuin mitä
toiset verkostoteoreetikot esittävät. Bensonin jo vuonna 1975 esittämä verkostonäkemys tukee Thorellin käsitystä. 58 Lipnack ja Stamps 59 taasen nostavat menestyvän
56F

57F

verkoston kolmeksi ydinpiirteeksi luottamuksen, vastavuoroisuuden ja tiheät sosiaaliset verkot.
Menestymiseen yhdistystoiminnassa vaikuttaa myös kyky solmia kontakteja potentiaalisiin yhteistyökumppaneihin. Kaikkea ei aina kannata tehdä itse, sillä tuskin kukaan voi olla asiantuntija joka alalla. Harkitut ja luottamukselliset yhteistyösuhteet
voivat auttaa yhdistyksen vapaa-ajasta kilpailemisen karikoiden yli: löytämällä sopivat
yhteistyökumppanit yhdistys voi keskittyä tarjoamaan jäsenkunnalleen entistä useampia ja laadukkaampia palveluita.
Yksi ainakin teoriassa mahdollinen verkkoutumistapa useimmilla teknillisten seurojen
tai ekonomiyhdistysten toiminta-alueilla voi olla osallistuminen Akavan aluetoimintaan. Tosin nykyisellään Akavan aluetoiminta koettiin tutkimustulosten mukaisesti
hyvinkin vieraaksi: avointen kysymysten vastauksissa toistui kummastelu siitä, että
tällaistakin toimintaa ylipäätään on, vaikkei siitä huomattavan monella kommentoijalla
57

Ks. esim. Ahopelto ja Raatikainen 1994: 172

58

Siteerannut Paasche, Pettersen ja Solem 1993/1994: 78-79

59

Lipnack ja Stamps 1994: 185-188; ks. myös Lin 2001: 3
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ollut nähdäkseen ollut mitään havaintoa ennen käsillä olevaan tutkimukseen liittynyttä kyselyä.
Yhteisötalous käsitteenä sisältää osuuskunnat, keskinäiset yhtiöt sekä voittoa tavoittelemattomat säätiöt, yhdistykset ja järjestöt 60. Siten se sivuaa tämän tutkimuksen
58F

aihepiiriä juuri yhdistystoiminnan kannalta. Myös sosiaalisen pääoman käsite osuu
läheisesti käsillä olevan tutkimuksen aihepiiriin, sillä sen katsotaan liittyvän sosiaalisen rakenteen yhteisöllisiin piirteisiin, kuten verkostoihin, vastavuoroisuuden normeihin ja osallistumiseen sekä luottamukseen. Näiden sosiaalisen rakenteen piirteiden
katsotaan edistävän henkilöiden välistä vuorovaikutusta ja toimintojen koordinointia
sekä tehostavan yhteisön ja yksilöiden tavoitteiden toteutumista. Sosiaalisen pääoman voidaan nähdä liittyvän erityisesti epävirallisiin, sosiaalisiin verkostoihin ja normeihin sekä luottamukseen.61
Sosiaalinen pääoma on herättänyt tutkijoiden kiinnostuksen niin yhteiskunta-, kauppa-, valtio- kuin esimerkiksi käyttäytymistieteidenkin piirissä. Sosiaalisen pääoman
käsitettä käytetään esimerkiksi selittämään sitä, miksi tietyt yhteisöt, alueet tai vaikkapa ihmiset menestyvät paremmin kuin muut, vaikka muissa selittävissä tekijöissä
kuten esimerkiksi koulutuksessa tai infrastruktuurissa ei olisikaan eroa ryhmien välillä. Sosiaalinen pääomaa löytyy tällöin ihmisten välisistä suhteista, ja on näin linkitettävissä esimerkiksi yhdistystoimintaverkkoutumisen käsitteistöön.62
Kun sosiaalista pääomaa tarkastellaan verkostonäkökulmasta, sosiaalinen vuorovaikutus esittäytyy Johansonin ja Siivosen 63 mukaan toimijoiden välisten suhteiden
61F

joukkona, jolla voi olla sekä myönteisiä että kielteisiä seurauksia: sosiaalinen vuorovaikutus voi heidän mukaansa perustua niin konfliktiin kuin yhteistyöhönkin. Woolcock 64 taas on ryhmitellyt sosiaalisen pääoman tutkimuksen yhteiskuntateorian ja
62F

taloudellisen kehityksen, perheiden ja nuorison, koulunkäynnin ja koulutuksen, työn

60

Laurinkari 2007: 7, 37-38; ks. myös Jussila, Kalmi ja Troberg 2008: 25-29

61

Ks. Putnam 2000: 18-25; vrt. esim. Pakarinen 2000; www.stat.fi/tup/sospo/kasite.html 22.5.2008;
Halpern 2005: 17

62

Ks. esim. Määttänen 2008: 8

63

Johanson ja Siivonen 2006: 4, 12

64

Woolcock 1998; Woolcock ja Narayan 2000; siteerannut Johanson ja Siivonen 2006: 5
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ja organisaatioiden, demokratian ja hallinnon, yleisten kollektiivisen toiminnan ongelmien, terveyden ja ympäristön, yhteisöjen sekä rikollisuuden ja väkivallan tutkimukseen. Tässä työssä keskitytään näistä ryhmistä yhteisöjen tutkimukseen.
Taulukossa 1 on esitetty tämän työn kannalta keskeiset käsitteet ja termit. Erityisesti
verkostokäsitteisiin palataan myös tuonnempana tässä työssä ja niitä avataan luvussa 4 esimerkkien avulla etenkin yhdistystoimintaverkostoihin liittyen. Sosiaalisen
pääoman käsitettä tarkastellaan erikseen vielä seuraavassa alaluvussa 2.3 etenkin
yhdistystoimintaverkostoihin liittyen.
Taulukon 1 lopussa on esitetty myös tässä työssä käytetyt vakiintuneet tutkittavien
koulutuspohjaan ja jäsenyhdistysrakenteeseen liittyvät termit määritelmineen. Taulukossa 1 tutkimuksen keskeisimmät käsitteet on esitetty tummimman sinisellä taustalla ja aihealueeseen liittyvät yleiskäsitteet näistä vaaleimman sinisellä taustalla.

Taulukko 1. Tutkimuksen keskeiset käsitteet ja termit
sosiaalinen pääoma
koostuu ihmisten välisistä
suhteista, verkostoista, siteistä ja luottamuksesta 65
63F

verkosto on useiden päällekkäisten ja toisiinsa limittyvien verkkojen verkko;
verkkojen
muodostamat
solmukohdat ja suhteet

turvallisuus on varmuutta, vaarattomuutta, luotettavuutta, ennustettavuutta
ja levollisuutta; suojautumista ulkoisia vaaroja vastaan; jatkuvuuden tarve 66
verkko on toimijan kon- yhteisötalous on osuustaktiverkko, yhteistyö- ja kunnat, keskinäiset yhtiöt
tuttavuussuhteiden vyyhti: sekä voittoa tavoittelematyhteydet, vuorovaikutuk- tomat säätiöt, yhdistykset
set ja sidokset
ja järjestöt kattava globaali
käsite; CMAF eli cooperatives, mutuals, associations ja foundations 68
verkkoutumisprosessi eli verkostumisprosessi eli
kontaktiverkon rakentami- kontaktiverkoston rakennen, verkoston luomisen taminen
alkuvaihe
→
64F

hyvinvointi kytkeytyy yhteiskunnan rakenteeseen
ja ihmisten toimintaan; ihmisen tarpeen tyydytyksen
tila;
osallisuusosatekijän
sosiaalisena ulottuvuutena
muun muassa järjestötoiminta 67
65F

verkostokontakti on toimijan kokema, luoma tai
saama kontakti toiseen/toisiin verkoston jäseniin;

6F

65

ks. esim. Putnam 2000: 18-19; vrt. Pakarinen 2000

66

Kaufmann 1970: 24-29; 340; siteeranneet Turunen ja Niemelä 1995: 27-28

67

ks. Niemelä 2006: 67, 73; vrt. Deacon 2002: 63; Kennett 2001: 63; Ritvanen 2009: 19-21

68

Laurinkari 2007: 7, 37-38; ks. myös Jussila, Kalmi ja Troberg 2008: 25-29
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luonteeltaan verkostokontakti on joko ammatillinen
ja/tai sosiaalinen; se voi
liittyä niin työhön kuin vapaa-aikaankin
sosiaalisen elämän verkot eli omaan vapaa-aikaan ja/tai harrastuksiin
liittyvät verkot, joilla ei
nähdä välttämättä olevan
paljonkaan liittymäkohtia
työelämän kontakteihin
verkoston toimija on tässä yhteydessä esimerkiksi
jäsenyhdistyksen jäsen tai
luottamushenkilö 70

yhdistystoimintaverkkoutuminen sisältää kontaktiverkon rakentamisen yhdistystoiminnan sisällä

jäsenyhdistys: tässä yhteydessä erityisesti paikallisesti, keskuskaupunkinsa
talousalueella toimiva ekonomiyhdistys tai TEKin
alueseura/kerho
ekonomi: vuoteen 1995
tutkintonimike, nyk. kauppatieteiden maisterin tutkinnon suorittaneen arvonimi 71; kauppatieteellisen
alan yleisnimike
kauppatieteellinen ala 73:
kauppa- tai taloustieteiden
kandidaatin ja maisterin
tutkinnot sekä alan jatkotutkinnot

paikallisyhdistys: tässä
yhteydessä
keskuskaupunkinsa
talousalueella
toimiva ekonomiyhdistys
tai TEKin piiriin kuuluva
alueseura tai kerho
tekniikan akateeminen:
TEKin jäsen, esim. diplomi-insinööri, arkkitehti, matemaatikko, tietojenkäsittely- tai suunnittelumaantieteilijä, fyysikko 72
teknistieteellinen ala 74:
tekniikan kandidaatin, diplomi-insinöörin, arkkitehdin
& maisema-arkkitehdin tutkinnot; osa matemaattisluonnontieteellisistä tutkinnoista; alan jatkotutkinnot

68F

69F

71F

37

verkostoajattelu tarkoittaa havaintomaailmamme
yhteyksiä, vuorovaikutuksia ja kytköksiä 69
67F

työelämän
verkot
eli ammatillinen verkko eli
omaan työhön liittyvät ver- omaan ammattialaan tai
kot, joilla ei nähdä välttä- työhön liittyvä verkko
mättä olevan paljonkaan
liittymäkohtia vapaa-ajan
kontaktipintojen kanssa
luottamushenkilö on tässä yhteydessä ekonomiyhdistyksen, TEKin piiriin
kuuluvan alueseuran tai
kerhon palkaton ja palkkioton hallitus-, johtokunta- tai
Akavan
aluetoimikunta-/
työvaliokuntajäsen

ammatillinen yhdistystoiminta: toimijoiden yhteinen nimittäjä yhdistyksessä on yhteinen koulutuspohja; tässä työssä
Suomen ekonomiyhdistykset ja TEKin piiriin kuuluvat alueseurat ja kerhot
alueseura, kerho: tässä
yhteydessä Tekniikan Akateemisten Liiton (TEK) piiriin kuuluva itsenäinen
alueseura tai TEKin kerho
tekkiläinen:
Tekniikan
Akateemisten Liiton suosittelema liiton jäsenen yleisnimike erityisesti yhdyssanojen yhteydessä

70F

72F

Akavan aluetoimikunta:
toimielin, jossa on noin 25
luottamustoimista jäsentä
keskusjärjestö Akavan eri
jäsenliitoista 75
73F

69

ks. Raatikainen 1994: 23

70

vrt. Håkansson ja Johanson 1992: 28-30; Raatikainen 1994: 25

71

www.sefe.fi/info/historia/ekonomitutkinto 26.2.2008; ks. myös Parikka 1999: 18-23

72

www.tek.fi/index.php?id=82 26.2.2008

73

www.oph.fi/koulutusoppaat/yliopisto-opinnot/fi/a04c05c181.html 26.2.2008

74

www.oph.fi/koulutusoppaat/yliopisto-opinnot/fi/a04c05c636.html 26.2.2008

75

www.akava.fi 26.2.2008
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Kuva 2 esittää yhdistystoimintaverkostojen kenttää, johon liittyvät niin sosiaalisen
pääoman, verkostojen, hyvinvoinnin, yhteisötalouden, yhteisöllisyyden, yhdistystoiminnan, liittojen ja jäsenyyden käsitteet. Kaikki nämä näkökulmat yhdistystoimintaverkostoihin rakentavat työelämän ja sosiaalisen elämän verkkojen yhteistä verkostoa.

Kuva 2.

Yhdistystoimintaverkostojen kenttä

Yhdistystoimintaverkostoja voi lähestyä monesta eri näkökulmasta. Kullakin yhdistystoimintaverkoston toimijalla on useita eri tehtäviä verkostossa: rivijäsen näkee verkoston ja sen tehtävät eri tavoin kuin aktiivitoimija, verkoston ulkokehän toimijan kokema yhteisöllisyys on eri luonteista kuin verkoston ytimessä askaroivan luottamushenkilön. Yhdistystoimintaverkosto kuuluu myös useisiin erilaisiin muihin verkkoihin
ja verkostoihin niin omien jäsentensä kuin organisatoristen valintojensakin kautta.
Yhteisötalouden toimintaperiaatteet koskettavat monia yhdistystoimintaverkostoja.
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Yhteistä erilaisille yhdistystoimintaverkostoille on verkoston jäsenten vapaaehtoinen
toimiminen yhteisen hyvinvoinnin ja sosiaalisen pääoman kartuttamiseksi76. Jäse74

nyys verkostoissa luo yhteisöllisyyttä, tämän tutkimuksen ammatillinen yhdistys- ja
liittotoiminta organisoivat ja kanavoivat verkostojen jäsenten luottamustehtävät ja
osallistumisen työ- ja sosiaalisen elämän yhteiseksi verkostokudelmaksi.

2.3

Sosiaalinen pääoma ja yhdistystoimintaverkostot

Sosiaalisen pääoman käsitteistöstä on johdettavissa yhdistystoiminnan perusluonne:
yhteisöllisyys, verkostot, vastavuoroisuus ja osallistuminen sekä luottamus 77. Yhdis75F

tystoimintaan aktiivisesti osallistuvat toimijat ja luottamushenkilöt kokevat empiiristen
havaintojen perusteella saavansa toiminnasta yhteisön ja vertaisverkoston tukea,
yhteisöllistä me-henkeä, joka toimiakseen paitsi vaatii aktiivista osallistumista ja
oman vapaa-ajan uhraamista yhteisen hyödyn hyväksi, myös antaa paljon - jäsentilaisuuksia, yritysvierailuita, koulutustilaisuuksia, saunailtoja ja vapaamuotoista ajatustenvaihtoa, jopa tärkeitä ammatti- tai ystävyyssuhteita.
Yhdistystoiminta on myös tehokas tapa testata luottamushenkilöiden luotettavuutta:
ellei henkilö ole osakseen tulleen luottamuksen arvoinen esimerkiksi jossain niinkin
pienessä asiassa kuin saunaillan järjestämisessä, voi pohtia, voiko häneen luottaa
yhteistyökumppaninakaan. Näin työelämän ja sosiaalisen elämän verkot jatkuvasti
sivuavat toisiaan eri toimijoiden - jäsenten ja luottamushenkilöiden - löytäessä yhteisiä kontaktipintoja keskenään.
Sosiaalisen pääoman avulla selitetään usein yhteiskuntien, yhteisöjen tai yksilöiden
menestystä ja hyvinvointia. Sosiaalisella pääomalla on siten periaatteessa jokin mitattavissa oleva tuotos, johon se vaikuttaa; esimerkiksi hallinnon ja demokratian

76

vrt. Drucker 2008: 143-178

77

ks. esim. Putnam 2000: 18-25; vrt. Pakarinen 2000; www.stat.fi/tup/sospo/kasite.html 22.5.2008;
Halpern 2005: 17
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aiempaa parempi toimivuus, yhteiskunnallinen hyvinvointi tai taloudellinen kasvu ja
tehokkuus. 78
76F

Erilaisista sosiaalisen pääoman tulkinnoista Putnamin 79 määritelmä soveltuu hyvin
7F

tämän käsillä olevan työn teoriapohjaan, sillä Putnamin mukaan sosiaalinen pääoma
koostuu juuri ihmisten välisistä suhteista, verkostoista, siteistä ja luottamuksesta 80.
78F

Niemelä 81 määrittelee sosiaalisen pääoman luottamuksen, ennustettavuuden ja hy79F

vän järjestäytyneisyyden, hyvän hallinnoinnin, organisoidun verkostoitumisen sekä
yhteistyön ja (arvo)vallankin kautta, Woolcock ja Ruuskanen 82 puolestaan lähestyvät
80F

käsitettä yhteisön jäsenten välistä sosiaalista vuorovaikutusta ja toimintojen yhteensovittamista edistävien sosiaalisten verkostojen, normien ja luottamuksen kautta.
Viime vuosina aiempaa enemmän kiinnostusta herättänyt termi sosiaalinen pääoma
esiintyi tieteellisessä kirjallisuudessa jo lähes sata vuotta sitten. Hanifan83 määritteli
vuonna 1916 sosiaalisen pääoman sisällön muun muassa toveruuden, sympatian ja
eräänlaisen sosiaalisen yhteisöllisyyden kautta; eräänlaisena naapuriapuna, joka
lopulta vastavuoroisuusperiaatteella tuo hyvinvointia koko yhteisölle. Sosiaalinen
pääoma esiintyi käsitteenä 1950-luvulla kanadalaisten kaupunkisosiologien Seeleyn,
Simin & Loosleyn 84 töissä ja 1960-luvun alussa käsitettä käytti Jacobs 85, jota pidet82F

83F

tiin pitkään käsitteen kehittäjänä ennen Hanifanin kirjoituksen löytymistä 86.
84F

1970-luvulla sosiaalisesta pääomasta kirjoittivat Granowetter 87 ja Fraser 88. 198085F

86F

luvulla Bourdieu 89 ja Schlicht 90 yhdistivät käsitteeseen sosiaalisiin verkostoihin liitty87F

8F

78

Ks. Iisakka ja Alanen 2006; Putnam 2000: 18-25; www.stat.fi/tup/sospo/kasite.html 22.5.2008; vrt.
Niemelä 2006:67

79

ks. Putnam 2000: 18-19; vrt. Henriksson 1997: 3

80

ks. Putnam 2000: 18-19; vrt. Pakarinen 2000

81

Niemelä 2004: 93

82

Woolcock 2000: 25; Ruuskanen 2002: 5; vrt. Kajanoja 2000: 57-59; ks. myös Ilmonen ja Jokinen
2002: 208, 212

83

siteerannut Putnam 2000: 19

84

Seeley, Sim & Loosley 1956; Määttänen 2008: 11

85

Määttänen 2008: 11

86

Woolcock 1998; Määttänen 2008: 11

87

Granowetter 1973; Määttänen 2008: 12
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vät suhteet ja taloudelliset voimavarat. Coleman 91 puolestaan, samoin 1980-luvulla,
89F

korosti käsitteen koulutukseen liittyvää sisältöä; hänen mukaansa sosiaalinen pääoma koostuu verkostoista, normeista ja luottamuksesta.
Sosiaalisen pääoman käsitteeseen voidaan liittää kuitenkin myös kielteisiä lopputuloksia; verkoston ulkopuolisten silmin verkosto voidaan nähdä sisäänpäinlämpiävänä
hyvävelikerhona, tai verkosto voi jopa pyrkiä omaa etuaan ajaviin tavoitteisiin, joita ei
pidetä yleisesti hyväksyttyinä. 92 Terminä sosiaalinen pääoma (social capital) onkin
90F

ollut osin ristiriitainen ja kiisteltykin. Perustaltaan se silti selittää yhdistystoimintaverkkoutumiseeen liittyvän sosiaalisen vuorovaikutuksen ominaispiirteitä aineettomine
hyötyineen hyvin.
Kun tarkastellaan yksilöitten välistä yhteistoimintaa, tässä työssä juuri ammatillisen,
koulutustaustaisen yhdistysjäsenyyden kautta, on toimijoiden vuorovaikutuksesta
löydettävissä selviä sosiaalisen pääoman piirteitä. Melko paljon riippuu tarkastelijasta
itsestään, korostuvatko sosiaalisen pääoman myönteiset vaiko kielteiset piirteet: se,
minkä joku kokee läheiseksi ystävyys- ja avunantosuhteeksi, voi toisen, ulkopuolisen,
silmissä vaikuttaa sisäpiirin kähminnältä. Toimiva yhteistyösuhde edellyttää aina toimijoiden välistä luottamusta ja yhteisiä kiinnostuksenkohteita.
Putnam 93 jakaa sosiaalisen pääoman kahteen perusulottuvuuteen: yhdistävään
91F

(bridging) ja sitovaan (bonding). Yhdistävän sosiaalisen pääoman peruspiirteitä ovat
hänen mukaansa sosiaaliset siteet ja verkostot, kun taas sitova sosiaalinen pääoma
vahvistaa ryhmäidentiteettiä. Raatikaisen ja Ahopellon mukaan yhteys voi kehittyä
sidokseksi vuorovaikutuksen kautta 94. Kuvassa 3 nämä sosiaalisen pääoman ulottu92F

88

Fraser 1977; Määttänen 2008: 12

89

siteerannut Putnam 2000: 19 ja Iisakka 2004: www.stat.fi/org/tut/dthemes/papers/sospaaoma_sospaa.html; ks. myös Lin 2001: 6; Melin ja Roine 2008: www.uta.fi/tyt/avoin/verkkoopinnot/sosiologia/luku6.html 13.12.2008

90

siteerannut Putnam 2000: 19

91

Coleman 1988, siteerannut Putnam 2000: 19-20 ja Iisakka 2004: www.stat.fi/org/tut/dthemes/papers/sospaaoma_sospaa.html

92

ks. Putnam 2000: 21-22

93

Putnam 2000: 22-23; vrt. myös Ilmonen ja Jokinen 2002: 212; vrt. Johanson ja Siivonen 2006:
14-15

94

Raatikainen ja Ahopelto 1994
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vuudet on tuotu esiin yhdistystoiminnan kautta: yhdistävään sosiaaliseen pääomaan
liittyvät erityisesti paikallisyhdistysten verkostot, sitovaan sosiaaliseen pääomaan
taas myös liittotason terminologiaan kuuluva ammatti-identiteetin vaaliminen.
Yhdistystoiminnan kannalta kyse on kuulumisesta yhteiseen yhdistykseen, tämän
tutkimuksen caseliittojen ja -yhdistysten kohdalla verkoston perustan luo jäsenkunnan yhteinen koulutustausta. Sekä näihin liittoihin kuuluvat ekonomit että tekniikan
akateemiset ovat työtehtäviensä, asuinpaikkojensa ja elinkaarivaiheidensa kannalta
hyvin heterogeeninen joukko. Monesti ainoat yhdistävät tekijät ovat vuosia sitten suoritettu tutkinto ja asuinpaikkakunta. Osa saattaa tuntea toisensa ennestään yliopistoajoiltaan, osa alumniyhdistyksen kautta, osaa sitoo työ tai poliittinen puolue, osaa
omat tai perheen harrastukset. Yhteistä koko ryhmälle on kuuluminen ammatilliseen,
koulutustaustaiseen liittoon.

Kuva 3.

Sosiaalisen pääoman suhde yhdistystoimintaan

Yhteisö voidaan määritellä esimerkiksi yhtenäiseksi ryhmäksi, jossa sen jäseniä yhdistävät tekijät ovat tärkeämpiä kuin mikään, mikä saattaisi jakaa kyseisen ryhmän -
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jäsenten väliset erot ovat vähäisiä tai toissijaisia heidän samankaltaisuuteensa verrattuna 95. Bauman 96 esittää siksi, että yhteisön yhteisyyden ajateltaisiin olevan luon93F

94F

nollista ja että yhteisöllisyyteen liittyvä yhteenkuuluvuuden tunne ilmaantuisi kuin itsestään; ilman, että sen rakentamiseksi, ylläpitämiseksi tai lujittamiseksi tarvitsisi
tehdä mitään. Käytännössä tällaista myötäsyntyistä yhteisöllisyyttä saattoi löytyä alkuvuosien teknillisten alueseurojen ja ekonomiyhdistysten toiminnasta, mutta nykyisin tämänkaltaisen yhteisöllisyyden lujittamisen ja ylläpitämisen eteen on tehtävä
suunnitelmallisesti työtä.
Etenkin 1990-luvun lopussa puhuttiin paljon myös aineettomasta pääomasta (intellectual capital), jonka voidaankin tulkita liittyvän läheisesti sosiaalisen pääoman käsitteistöön. Aineeton pääoma kattaa esimerkiksi osaamisen, aineettomat oikeudet, sidosryhmäsuhteet, brändin, toimintakulttuurin ja työilmapiirin 97. Sosiaalisen pääoman
95F

voidaan katsoa muodostuvan paljaimmillaan yhteisistä sosiaalisista normeista, keskinäisestä luottamuksesta ja verkostoista. Woolcock 98 lähestyy sosiaalista pääomaa
96F

synergian kautta ja yhdistää käsitteeseen yhteiskunnan sosiaalisiin rakenteisiin juurtuneet normit ja sosiaaliset suhteet, jotka antavat ihmisille mahdollisuuden koordinoida toimintaansa haluttujen tavoitteiden saavuttamiseksi.
Ammatillisessa yhdistystoiminnassa tämä todentuu paitsi yhdistysten perinteisten
tapojen ja totuttujen normien noudattamisena myös niiden toiminnan suuntaamisessa
palvelemaan nykyisen jäsenkunnan tarpeita. Erityisesti edellisen vuosisadan alussa
perustetuille teknillisille alueseuroille yhteinen yhteenkokoontumismuoto oli vuosikymmenten ajan kuukausikokousillallinen. Nykypäivän hektinen työelämä lopulta
muutti esitelmätilaisuuksiin ja klubitapaamisiin keskittyneet kuukausikokoukset esimerkiksi tehokkaasti läpiviedyiksi yritysvierailuiksi - ja osa yhdistyksistä päätyi ajan
saatossa lakkauttamaan toimintansa osanottajien puutteen vuoksi.

95

Bauman 1997: 92

96

Bauman 1997: 92-93

97

ks. esim. Schultz 1999; Lönnqvist 2006: www.iprinfo.com/page.php?page_id=36&action= articleDetails&a_id=395&id=29; vrt. Malmelin ja Hakala 2008: 17-18, 44-45; Otala 2008: 35

98

Woolcock 2000: 30-37; siteerannut Iisakka 2004: www.stat.fi/org/tut/dthemes/papers/sospaaoma_sospaa.html
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Toisaalta monien yhdistysten jäsenkunnasta on aivan viime aikoina alkanut kuulua
toiveita myös sosiaalisen kanssakäymisen vahvistamisesta: yhteisöllisyyden ja verkostojen arvo on jälleen löydetty. Hyvinvointi vaatii muutakin kuin menestystä työelämässä. Ehkä juuri sosiaalisen pääoman ja yhdistystoimintaverkostojen kautta on
löydettävissä nykypäivän yhteisöllisyys, yhdessä toimimisen 99 ja vastavuoroisuuden
97F

periaate. Yhteisöllinen hyvinvointi on usein löydettävissä juuri toimijoiden kokemasta
positiivisesta velvollisuudentunteesta ja sitoutumisesta 100.
98F

2.4

Turvallisuushakuisuus ja tarve liittoutua

Turvallisuus on yksi sosiaalipolitiikan peruskäsitteistä 101. Kaufmannin 102mukaan
9F

10F

turvallisuuden tarve ilmenee tarpeena suojautua ulkoisilta vaaroilta sekä jatkuvuuden, järjestyksen ja henkisen, sisäisen tasapainon tarpeena.
Kansalaisuuden ja sosiaalisen hyvinvoinnin yhdistävää sopimusta uhkaa Castelin 103
10F

mukaan turhautumiseen johtava rajaton turvallisuusvaade, sillä täydellistä turvallisuuden tunnetta ei voi saavuttaa. Castel nimeää konkreettisiksi muutoksiksi, jotka
murentavat hyvinvointivaltion suojamuureja, individualisoitumisen, yhteisöllisyyden
heikkenemisen ja työsuhteiden muuttumisen aiempaa epävarmemmiksi. 104
102F

Työtehtävien yksilöllistymisen myötä toimijoiden on muututtava yhä liikkuvammiksi,
sopeutuvammiksi, joustavammiksi ja alituisesti käytettävissä oleviksi. Työtehtävien ja
ammattiurien yksilöllistyminen merkitsee samalla myös toimijoiden oman vastuun
lisääntymistä: toimijan on itse huolehdittava itsestään, kohdattava muutokset ja so-

99

vrt. Heikkinen 20.10.2008

100 vrt. Deacon 2002: 63-64; Ritvanen 2009: 20
101 ks. esim. Hall ja Midgley 2006: 233, 235-236
102 Kaufmann 1970: 24-27; siteeranneet Turunen ja Niemelä 1995: 27-28; Niemelä, Hirvenkari, Kainulainen, Kotakari, Pääkkönen, Rusanen, Vidgren, Vornanen, Väisänen ja Ylinen 1994: 15-16
103 Castel 2007, Pyöriä 2007: 72
104 Castel 2007, Pyöriä 2007: 72
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peuduttava niihin. 105 Yksi keino tämän vastuun jakamiseen on ammattiyhdistysjäse103F

nyys.
Toisen maailmansodan jälkeinen eurooppalainen "palkkatyöyhteiskunta" perustuu
työläisten järjestöihin, joissa heitä edustavat omaa politiikkaansa myös kansallisella
tasolla ajavat ammattiliitot ja -ryhmät. Nämä järjestöt edustavat työmarkkinaosapuolten välisiin neuvotteluihin osallistuvien suurten homogeenisten ammattiryhmien valtaa. 106
104F

Ammattiryhmien ja yleisemmin kollektiivisten säätelyinstituutioiden homogeenisuus
on sittemmin Castelin mukaan kyseenalaistettu perusteellisesti. Joukkotyöttömyys ja
työsuhteiden muuttuminen epävarmoiksi koskettavat työntekijäryhmiä eri tavoin ja ne
synnyttävät suuria ryhmien sisäisiä eroja; myös kahden pätevyydeltään tasavertaisen
toimihenkilön välillä, joista toinen saa pitää työpaikkansa, kun taas toinen joutuu työttömäksi. Ammattiasemien keskinäinen solidaarisuus voi näin muuttua tasavertaisten
väliseksi kilpailuksi sen sijaan, että kaikki saman ryhmän jäsenet liittoutuisivat ajamaan yhteisiä tavoitteita. Tämä vaikuttaa osaltaan yksilön kokemaan turvallisuudentunteeseen. 107
105F

Yhdistystoiminta puolestaan liittyy läheisesti yhteisötalouden käsitteistöön. 1800luvulla de Tocqueville 108 esitti näkemyksenään, että kun englantilaiset pyysivät tur106F

vakseen paikallista kartanonherraa ja ranskalaiset valtiota, amerikkalaiset puolestaan
perustivat samaa tarkoitusta varten yhdistyksen. Samoin nykyisten ammatillisten yhdistysten, kuten tämän tutkimuksen caseliitot Suomen Ekonomiliitto - Finlands Ekonomförbund SEFE ry ja Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry, koetaan yhä toimivan
monille jäsenilleen juuri epävarmojen aikojen turvana.
Tutkittaessa yhdistystoiminnan historiaa löydetään esimerkkejä kansalaisten yhteisöllisistä yhdistymisjärjestelyistä aina Tang-dynastian aikaisesta Kiinasta keskiajan Eurooppaan ja islamilaiseen maailmaan. Keskiajan voittoa tavoittelematon sektori oli

105 Castel 2007: 31-32
106 Castel 2007: 29-30
107 Castel 2007: 30-31
108 ks. Laurinkari 2007: 46; vrt. Putnam 2000: 48
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monipuolinen ja monimuotoinen; se koostui muun muassa veljeskunnista, killoista,
kisällitoiminnasta ja esimerkiksi kaupunginosayhteisöistä tai kauppakaupungeista ja
poliittisista yhteenliittymistä. Myös Intian käsityöläiskastilla oli vastaavanlaisia keskinäisen avunannon järjestelmiä. 109
107F

Nämä yhdistyksentapaiset yhteisöt eivät kuitenkaan olleet täysin nykyisen kaltaisten
yhdistysten luonteisia, sillä niiden jäseniksi hyväksyttiin ainoastaan määritellyt ehdot
tarkasti täyttävät yksilöt. Jäsenkelpoisuus määräytyi sosiaalisen aseman, sukupuolen
ja perinteiden mukaan. Tavallaan kuitenkin koulutuspohjaiset ammatilliset liitot ja yhdistykset vastaavat tietyin osin tätä jäsenkelpoisuuskriteeristöä: jäsenellä on oltava
suoritettuna tietyn alan korkeakoulututkinto tai vastaavat opinnot. 110
108F

1700-luvulla "Friendly Societies" -yhteisöt laajensivat toimintaansa Isossa-Britanniassa ja sen siirtomaissa. Nämä yhdistykset tarjosivat jäsenilleen esimerkiksi rahallisia
korvauksia sairaus- ja kuolemantapauksissa. Vähitellen liittyminen yhteisöihin vapautui - niin sanotut oppineiden yhteisöt, kuten musiikin, muiden kulttuurialojen ja tieteelliset yhdistykset, olivat ensimmäisiä, jotka hyväksyivät jäsenikseen myös eri sosiaaliluokista tulevia, tieteestä kiinnostuneita henkilöitä, ja näin avasivat myös tietä modernin kansalaisyhteiskunnan synnylle. 111
109F

Ranskan vallankumouksen aikana ajatus vapaista yhdistyksistä koettiin osin uhkana
suvereenille valtiolle ja kansakunnan yhtenäisyydelle; se koettiin jopa kansakunnan
etuja vastaan toimivana taantumuksellisena ja kumouksellisena toimintana. Moderni
totalitarismi ei pitänyt osuuskuntia, keskinäisiä yhtiöitä, säätiöitä ja yhdistyksiä kehittyneeseen kansalaisyhteiskuntaan kuuluvina. Toisaalta tätä maltillisemman poliittisen
kehityksen maista, kuten Britanniasta, Yhdysvalloista ja Alankomaista, tuli modernin
ja vapaan yhdistystoiminnan pioneereja. 112
10F

109 Laurinkari 2007: 34
110 Laurinkari 2007: 34; vrt. Schmidtz ja Goodin 1998: 48-49; vrt. myös Johanson ja Siivonen 2006:
16
111 Laurinkari 2007: 34; ks. myös Deacon 2002: 64-66
112 Laurinkari 2007: 35; ks. myös Deacon 2002: 64-66
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Nykypäivän kansalaisyhteiskunta on periaatteessa moderni, monimuotoinen ja moniarvoinen - niin fyysistä läsnäoloa edustaessaan kuin virtuaaliverkoissa toimivana.
Moderniin kansalaisyhteiskuntaan kuuluvat niin organisoidut toimintatavat järjestö- ja
yhdistystoiminnan muodossa kuin epäviralliset perhe-, ystävä- ja naapuruussuhteet.
Pekkala ja Särkelä toteavat tällaisen toiminnan kautta saatavan hyvinvointiulottuvuuden tuottavan arvokasta sosiaalista pääomaa, toiminnan innovatiivisuusulottuvuuden
kehittävän jäsenistön tietoja, taitoja ja osaamista sekä ympäristön osallisuusulottuvuuden mahdollistavan osallistujien vaikuttamisen omaan elämäänsä. 113
1F

Käytännössä yhdistyksiä on perustettu mitä moninaisimpia tarkoituksia varten. Esimerkiksi sosiaaliset tehtävät voivat olla osa niiden toimintaa, tai ne keskittyvät vaikkapa urheiluharrastuksen tukemiseen. Yhdistykset voivat myös olla luonteeltaan
yleishyödyllisiä, jolloin ne voivat saada verovapausoikeuden. 114 Tässä yhteydessä
12F

tämän tutkimuksen kohteina olevat paikallisyhdistykset ja alueseurat ovat yleishyödyllisyysstatuksensa mukaisesti verovapauden saaneita. Tekniikan Akateemisten
Liiton kerhot puolestaan ovat osa liiton organisaatiota ja siten luonteeltaan jokseenkin
tiiviisti liittoon kuuluvia. Tämä tutkittavien organisaatioiden toisistaan poikkeava yhdistymismuoto heijastuu myös työssä käytettyyn käsitteistöön: yhdistys, alueseura ja
kerho (ks. taulukko 1 edellä).
Viime aikaisissa sosiaalista pääomaa käsittelevissä kirjoituksissa on vapaaehtoistyöhön perustuva yhdistystoimintakenttä jaettu esimerkiksi kolmeen laajaan alaryhmään:
yhteisö-, kirkko- ja työtaustaisiin yhdistyksiin 115. Näistä ryhmistä käsillä olevan tutki13F

muksen caseliitot kuuluvat koulutus- ja ammattiperustaisina lähinnä työhön liittyvien
yhdistysten kategoriaan.
Suomessa yhdistystoimintakenttä on perinteisesti ollut varsin laaja kattaen niin puhtaan harrastustoiminnan kuin sosiaalisen vapaaehtoistyönkin. Ammatilliset yhdistykset sijoittunevat nykyisellään paikallistasolla lähinnä harrastusyhdistysten joukkoon;
niiden sosiaalinen ja työvoimapoliittinen tehtäväkenttä on vuosien varrella supistunut

113 Pekkala ja Särkelä 20.10.2008
114 Laurinkari 2007: 58-60
115 Putnam 2000: 49; vrt. Deacon 2002: 71
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ja muuttanut muotoaan täydennyskoulutuksen ja yhteenkuuluvuuden vahvistamisen
suuntaan.116
Suomeen on Pättiniemen117 mukaan perustettu yli 140 000 yhdistystä vuoden 1919
yhdistyslain säätämisen jälkeen. Näistä yhdistyksistä noin 30 % on ammatillisia tai
taloudellisia tavoitteita ajavia ja neljännes poliittisia järjestöjä. Kulttuuri- ja vapaaaikasektorille sijoittuu 41 % maamme yhdistyksistä. Vuonna 2008 Suomessa oli noin
130 000 rekisteröityä yhdistystä; vuosittain yhdistysrekisteriin ilmoitetaan noin 2 500 3 000 uutta yhdistystä 118. Perinteisesti suomalaisia paikallisyhdistyksiä tukevat vah16F

vat liitot ja keskusjärjestöt, joiden jäseniä tällaiset yhdistykset ovat. 119
17F

Yhdistystoiminta-aktiivisuus on vertailuiden mukaan tyypillistä juuri Pohjoismaiden
kansalaisille 120. Putnam toteaakin, että joskin amerikkalaiset ovat mitä todennäköi18F

simpiä yhdistyksiin liittyjiä, muutamat Pohjois-Euroopan pienet kansat päihittävät tämän perinteikkään yhdistyskansan, amerikkalaiset, yhdistystoimintataajuudessa. 121
19F

Yhdistyskenttä on hajanaisen yhteisötalouden alan heterogeenisin osa-alue. Voittoa
tavoittelemattomien yhdistysten voidaan määritellä muodostuvan joukosta ihmisiä,
jotka ovat liittyneet yhteen jotakin tiettyä muuta tarkoitusta kuin rahan tavoittelemista
varten. Yhteistä voittoa tavoittelemattomille yhdistyksille on selkeä rakenne; ne eivät
jaa voittoa eikä niiden tavoitteena ole voiton tuottaminen yhdistyksen johdolle eikä
jäsenille; ne ovat riippumattomia valtiovallasta ja rakentavat toimintansa omien sääntöjensä ja määrittelemiensä rajoitusten mukaisesti; niitä johdetaan epäitsekkäällä tavalla eli henkilökohtaista hyötyä tavoittelematta, ja niiden harjoittamat toiminnot ovat
ainakin jossain määrin julkisia sekä vähintään osittain yleishyödyllisiä. 122
120F

116 vrt. Pättiniemi 2007: 111
117 Pättiniemi 2007: 111
118 Patentti- ja Rekisterihallitus 2008
119 Ks. Pättiniemi 2007: 113
120 ks. esim. Hirvikallio 2006: 22; vrt. Ritvanen 2009: 29
121 Ks. Putnam 2000: 48
122 Laurinkari 2007: 161-162
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Tärkeän perustan tämän tutkimuksen strategisiin pohdintoihin luo verkostoajattelu.
Jäsenliitto tai alueyhdistys ei ole ympäristössään yksin, vaan toimintoihin ja strategisiin ratkaisuihin vaikuttavat monet erilaiset sidosryhmät. Luottamushenkilöiden rajallisesta vapaa-ajasta kilpailevat monet erilaiset toimintaryhmät, ja jäsenliiton houkuttelevuuteen vaikuttavat useat eri piirteet, jotka saattavat ajan kuluessa ja kilpailutilanteen muuttuessa vaihtua totutuista.
Akavalaisten koulutuspohjaisten jäsenliittojen paikallistoiminnalla on yhteneviä piirteitä keskenään, mutta organisaatiomuodoiltaan ne ovat erilaisia. Yhteistä liitoille on
etenkin kauppatieteellisellä ja tekniikan aloilla jäsenkunnan ammatillinen heterogeenisuus sekä tahto ja tarve parantaa niin uusjäsenhankintaa kuin jäsenpitoakin. Toisaalta on myös liittoja, jotka ovat tilastollisesti saavuttaneet erinomaisen jäsenkattavuuden ja -pidon, kuten usein akavalaisissa ammattiyhdistysyhteyksissä mainittu
Lääkäriliitto, johon lähes kaikki Suomessa toimivat lääkärit kuuluvat 123.
12F

Myös yhteiskunnalliset suuntaukset vaikuttavat liittoutumishalukkuuteen: jo useita
vuosia on ollut esillä yksilöllisyyttä korostava trendi, jonka koetaan vaikuttavan siten,
ettei ammatillisten liittojen jäsenyyttä pidetä tarpeellisena tai riittävän houkuttelevana
"ostopäätöksen" tekemiseksi 124. Erityisesti ekonomikentässä tällä on suora vaikutus
12F

myös jäsenyhdistysten houkuttelevuuteen toimintakanavina, sillä niihin voi nykyisten
sääntöjen mukaan liittyä ainoastaan liittymällä samalla Ekonomiliittoon. Tämä voidaan kokea sekä taloudellisena että suorana jäsenyysesteenä erityisesti silloin, kun
kiinnostusta olisi vain alueelliseen harrastustoimintaan tai vaikuttamiseen ilman ammattiyhdistysimagon mahdollista koettua rasitetta. Toisaalta ekonomiliittojäsenyys
samalla sisältää pakkojäsenyyden paikallisyhdistyksessä, minkä selkeästi ammattiliittoon liittyvä jäsen voi kokea turhaksi. Näin käynee erityisesti, ellei jäsenyhdistyksen
toiminnan koeta tarjoavan mitään riittävän kiinnostavaa tai houkuttelevaa.

123 ks. esim. www.laakariliitto.fi 17.7.2007; Knuuttila 5.6.2008
124 vrt. Putnam 2000: 42-48; Knuuttila 5.6.2008
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3

TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN

Tutkimuksen caseliitoiksi valittiin tutkijan oman luottamustehtäväverkostonsa ja -tehtäviensä kautta läheisesti tuntemat Suomen Ekonomiliitto - Finlands Ekonomförbund
SEFE ry ja Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry. Molemmilla liitoilla on valtakunnallista toimintaa sekä itsenäisten alueellisten yhdistysten kautta että liiton koulutus- ja
palvelutoiminnan muodossa. Caseliitot ovat myös kooltaan ja toiminnaltaan vahvoja
Akavan jäsenjärjestöjä.
Empiirinen tutkimus toteutettiin kvalitatiivista ja kvantitatiivista aineistoa yhdistävänä
otantatutkimuksena siten, että otannaksi määriteltiin kaikki valituille caseliitoille sähköpostiosoitteensa luovuttaneet tutkinnonsuorittaneet jäsenet. Internet-kyselyinä toteutettuun tutkimukseen saatiin kaikkiaan 3 022 Tekniikan Akateemisten Liiton henkilöjäsenen vastausta sekä 3 886 Suomen Ekonomiliiton jäsenyhdistysten jäsenen
vastausta. Tutkimusajankohtana vuonna 2006 Tekniikan Akateemisten Liitossa oli
41 348 ja Suomen Ekonomiliitossa 27 561 tutkinnon suorittanutta jäsentä 125.
123F

Yhteensä 6 908 vastauksen voidaan katsoa edustavan riittävän laajasti näiden jäsenliittojen jäsenkuntien näkemyksiä. Tutkimustulokset ovat siten yleistettävissä caseliittojen jäsenkuntaan, mutta pohdittaessa laajempaa yleistettävyyttä näiden akavalaisten liittojen ulkopuolelle on otettava huomioon myös eri ammattiliittojen omat ominaispiirteet.

3.1

Tutkimusote

Sosiaalipolitiikan tutkimusotteista on viime vuosina noussut näkyvästi esiin esimerkiksi vertaileva tutkimus. Anttonen 126 muokkaa artikkelissaan Mabbettin ja Bolderso124F

125 Hirvikallio 2008: 3, Happonen 2006
126 ks. esim. Anttonen 2005: 268, 277
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nin 127 jaottelua jakaen nämä suuntaukset 1) tilastollisiin makrovertailuihin, 2) tapaus125F

tutkimuksiin, 3) regiimitutkimuksiin ja 4) poikkikulttuurisiin, kansainvälisiin vertailuihin.
Yhteiskuntatieteissä vertaileva tutkimus ja metodi voidaan määritellä esimerkiksi systemaattiseksi ajan ja/tai paikan vertaamiseksi 128. Tässä työssä verrataan kahta ca126F

seliittoa, niiden jäsenkuntien osallistumisaktiivisuutta ja halukkuutta sekä tarjottujen
palveluiden tärkeyttä ja kiinnostavuutta toisiinsa.
Suomessa on melko yleisesti käytetty myös Neilimon ja Näsin 129 esittämää nelija127F

koista tutkimusotetypologiaa. He jakavat tutkimusotteet neljään pääluokkaan: käsiteanalyyttiseen, päätöksentekometodologiseen, toiminta-analyyttiseen ja nomoteettiseen. Käsiteanalyyttisessä tutkimusotteessa on keskeistä käsitteistön johtaminen ja
analysointi, jolloin tutkimuksen kohteena voi olla käsitteen sisältö tai koko käsitejärjestelmä. Luonteeltaan loogisempiristisenä nomoteettinen tutkimusote rakentuu kolmijaon teoriat/mallit/hypoteesit varaan. Päätöksentekometodologisessa tutkimuksessa puolestaan on tavoitteena löytää paras mahdollinen ratkaisu johonkin tiettyyn ongelmaan etsimällä metodi päätöksenteon tueksi. Toiminta-analyyttisessä tutkimuksessa tutkimusongelmaa katsotaan toimijasta käsin, jolloin tärkeää on tutkijan osallistuva havainnointi. 130
128F

Kasanen, Lukka ja Siitonen 131 ovat esittäneet edellä kuvatun nelijaottelun täyden129F

nykseksi konstruktiivista tutkimusotetta. He näkevät konstruktiivisen tutkimuksen tuovan tarpeellisen uuden näkökulman positivistiseen ja hermeneuttiseen lähestymistapaan 132. Sijoitettaessa konstruktiivinen tutkimusote tutkimusotteiden nelikenttään
130F

osuu se Kasasen ym. 133 mukaan lähelle päätöksentekometodologista tutkimusotetta.
13F

Konstruktiivisessa tutkimuksessa korostuvat kuitenkin luovuus, innovatiivisuus ja
heuristisuus. Konstruktiivisessa tutkimuksessa on piirteitä myös toiminta-analyyttises127 Mabbett ja Bolderson 1999: 34
128 Anttonen 2005: 274
129 Neilimo ja Näsi 1987; ks. myös Näsi 1980: 34-36
130 Neilimo ja Näsi 1987: 66-67; Näsi 1981: 37-40; Laaksonen 1990; ks. myös Näsi 1980: 36
131 Kasanen, Lukka ja Siitonen 1991: 305, 308; Kasanen, Lukka ja Siitonen 1993: 241-264; Seppänen 2004
132 ks. esim. Näsi 1980: 31, 33-34, 36; Kasanen ja Lukka 1993: 356-357, 364-365; vrt. Tikkanen
1997: 87-89
133 ks. Kasanen, Lukka ja Siitonen 1991: 317-318; vrt. Ahopelto 1995: 23
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tä tutkimusotteesta. Molemmissa tutkimusmuodoissa on tutkimuksen välittömällä ja
käytännöllisellä empiirisellä kytkennällä tärkeä sija. Tämä perusteli juuri konstruktiivisen tutkimusotteen valintaa tähän työhön.
Konstruktiivinen tutkimus voidaan nähdä yhtenä soveltavan tutkimuksen muotona.
Soveltavalle tutkimukselle on ominaista sellaisen uuden tiedon tuottaminen, joka tähtää johonkin tiettyyn sovellukseen tai tavoitteeseen. Siksi se eroaa perustutkimuksesta, jolla ei ole erityisiä normatiivisia tavoitteita ja tekniikasta, joka pyrkii puhtaasti taitojen ja välineiden kehittämiseen. Sen sijaan rajanveto tieteelliseen ongelmanratkaisutoimintaan ja toisaalta konsultointiin voi jo olla hankalahkoa. Esiin nousevia peruskysymyksiä tieteellisyyttä määriteltäessä ovat pohdinnat tuloksen relevanttisuudesta,
yksinkertaisuudesta ja helppokäyttöisyydestä. 134
132F

Konstruktiivinen tutkimus voidaan määritellä Kasasen ym. 135 mukaan ongelmanrat13F

kaisuksi mallin, kuvion, suunnitelman, organisaation, koneen tai muun vastaavan rakentamisen avulla. Koska tutkija itse on toiminut useita vuosia ekonomiyhdistyksen,
teknillisen alueseuran ja Akavan aluetoimikunnan puheenjohtajana sekä Suomen
Ekonomiliiton luottamustehtävissä, on tässä työssä myös tapaustutkimuksellisia piirteitä.
Relevantiksi ja tutkimuksellisesti mielenkiintoiseksi ongelmaksi määriteltiin sen selvittäminen, miksi ammatillisiin, koulutuspohjaisiin jäsenyhdistyksiin liitytään ja miksi
niissä toimitaan. Esiymmärrys kohteesta hankittiin jäsenyhdistystoimintakokemuksen,
alan kirjallisuuden sekä erikoiscaseanalyysien kautta. Erikoiscaseiksi valittiin tutkijan
läheisesti tuntemat Vaasan Ekonomit - Vasa Ekonomer ry, Vaasan Teknillinen Seura
ry sekä Suomen Ekonomiliiton entisen kahdeksannen vaalipiirin jäsenyhdistysten
vuodesta 1980 toiminut yhteenliittymä "(Vähintään) Kerran Poltettujen Kaupunkien
Lupi" eli KEPO.
Innovaatiovaihe ja ratkaisumallin konstruoiminen sisälsi yhdistystoimintaverkkoutumisen toimintamallin konstruoimisen. Laaditun ratkaisun toimivuuden testaus- eli
konstruktion oikeellisuuden osoittamisvaiheessa laadittu malli testattiin kysely- ja
134 Ks. Kasanen, Lukka ja Siitonen 1991: 302-304; Niiniluoto 1985: 174
135 Kasanen, Lukka ja Siitonen 1991: 305-306; Kasanen ja Lukka 1993: 365
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haastattelututkimuksen sekä empiirisen aineiston analysoinnin keinoin. Seuraava
vaihe eli ratkaisussa käytettyjen teoriakytkentöjen näyttäminen ja ratkaisun tieteellinen uutuusarvo osoitettiin selvittämällä, mitä uutta tämä tutkimus tuloksineen tuo
alan keskusteluun. Viimeisessä vaiheessa eli ratkaisun soveltamisalueen laajuuden
tarkastelussa tutkittiin sitä, miten laadittu malli on konkreettisesti hyödynnettävissä ja
mitä hyötyä tuloksista on yhdistystoimintaverkostoille sekä jäsenyhdistystoiminnalle
ja caseliitoille.

3.2

Tutkimusaineisto ja käsitteiden operationalisointi

Työn kvantitatiivinen aineisto kerättiin loppukesän-alkusyksyn 2006 aikana. Liite 4
kuvaa tiivistetyssä muodossa työn aikataulua. Kerätty tutkimusaineisto analysoitiin
vuosien 2007 ja 2008 aikana, jolloin kerättiin tutkimuskyselyn lisäksi myös alueellisesti kattava kvalitatiivinen haastatteluaineisto erityisesti jäsenyhdistys-, alueseuraja kerholuottamustehtävissä toimivilta caseliittojen jäseniltä. Aluetoimijoiden näkemyksiä koottiin erityisesti liittojen piiriin kuuluvien kokousten ja aluetoimijoiden keskinäisten tapaamisten yhteydessä. Lisäksi lomakekyselyiden avoimet vastaukset kirjoitettiin auki ja ryhmiteltiin, jonka jälkeen työhön valittiin kysymyskohtaisesti kuvaavimmat lainaukset vastaajilta 136.
134F

Tutkimuskysymyksiä valittaessa lähestyttiin ammatillista liitto- ja paikallisyhdistyskenttää yhdistysverkostotoimijoiden ja tutkijan välisten keskusteluiden ja pohdintojen
sekä empiirisen havainnoinnin kautta. Ydinkysymykseksi erityisesti liittotason toimijoiden parissa nousi kysymys siitä, miksi näihin koulutustaustaisiin ammattiliittoihin
liitytään ja miten jäsenhankintaa ja -pitoa voitaisiin tehostaa. Paikallistoimijoiden kannalta keskeisinä kysymyksinä esiin nousivat jäsenyhdistysten erilaiset, rajalliset resurssit ja niiden vaikutukset siihen, mitä jäsenyhdistyksellä erilaisilla paikkakunnilla
jäsenistölleen realistisesti on tarjottavanaan. Myös paikkakunnalla toimivan yliopiston
vaikutus jäsenhankinnassa otettiin tutkimuksessa huomioon.

136 sisällön analysoinnista ks. esim. Tanskanen 1999: www.uta.fi/laitokset/hoito/wwwoppimateriaali/
luku5e.html 13.12.2008 ja Hiller-Ikonen 1999: www.uta.fi/laitokset/hoito/wwwoppimateriaali/luku5f.html 13.12.2008
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Erityisesti liittoonliittymissyitä pohdittaessa nousivat esiin niin liiton kuin sen jäsenyhdistysten houkuttelevuus. Koska caseliitoilla oli jo lähtökohtaisesti erilainen jäsenyysperusta (suora liittojäsenyys vs. liittojäsenyys paikallisyhdistyksen kautta), nostettiin
yhdeksi tutkimuskohteeksi myös kysymys siitä, miten näiden liittojen jäsenkunta liittoonsa haluaisi liittyä. Liittojen tarjoamat jäsenedut ja palvelut koettiin erityisesti toimihenkilöiden kanssa käydyissä keskusteluissa olennaisen tärkeiksi liittojäsenyyden
perusteluiksi, joten niistä koottiin omat muuttujaryhmänsä. Molempien caseliittojen
jäsenmaksut ovat palkkaan perustumattomina erittäin kilpailukykyiset etenkin hyväja keskituloisten piirissä, joten jäsenkunnalta tiedusteltiin myös sitä, millaisiksi he jäsenmaksunsa suuruuden kokivat.
Keskusteluissa nousi esiin myös pohdinta siitä, millaisia haasteita erityyppisillä koulutuspohjaisilla yhdistyksillä ja liitoilla on jäsenhankinnassaan, -pidossaan ja toimintansa rahoituksessa ja markkinoinnissa potentiaaliselle jäsenkunnalleen. Tätä problematiikkaa tutkimuksessa sivuttiin erityisesti vapaaehtoisvoimin toimivien jäsenyhdistysten toiminnan kautta.
Lopulta pohdinnan kohteeksi nostettiin kysymys siitä, mitä paikallisyhdistys tarjoaa
luottamushenkilöilleen; millaiset ihmiset ryhtyvät luottamushenkilöiksi ja miksi; mitä
luottamustehtävät sisältävät ja miten niiden kiinnostavuutta pystyttäisiin vahvistamaan. Tähän problematiikkaan liittyen vastaajia pyydettiin kyselylomakkeessa myös
luettelemaan luottamushenkilöiden ominaisuuksia sekä omia luottamustehtäviään
niin caseliittojen piiristä kuin niiden ulkopuoleltakin.
Yhdistystoimintaverkostojen sisältämä ja kerryttämä sosiaalinen pääoma toimii yhtenä perusteluna luottamustehtäväperustaisten yhdistystoimintaverkkojen synnylle, kehitykselle ja häilyvälle pysyvyydellekin tässä alati muuttuvassa maailmassa. Osa verkoista purkautuu väistämättä ajan saatossa, mutta on löydettävissä syitä, jotka motivoivat yhä uusia sukupolvia mukaan ammatilliseen yhdistystoimintaan. Syyt liittyä
mukaan tällaiseen yhdistystoimintaan ovat kyselyyn saatujen vastaustenkin perusteella yhtä moninaisia kuin on mukana toimijoitakin. Joku saattaa kaivata pelkkää
merkintää ansioluetteloonsa, joku etsii ystävyyssuhteita, harrastustoimintaa tai vaikuttamismahdollisuuksia - mutta kaikki saavat osallistua työelämänsä ja sosiaalisen

Yhdistystoimintaverkostot

ACTA SOCIETATIS OECONOMORUM

55

elämänsä kattavaan verkoston, kun vain ovat valmiita ottamaan sen vastaan. Tämä
verkosto kartuttaa yhteisön sosiaalista pääomaa. 137
135F

Sosiaalisella pääomalla viitataan usein sosiaalisen rakenteen yhteisöllisiin piirteisiin,
kuten verkostoihin, osallistumiseen ja luottamukseen 138. Yhdistystoimintaverkostois136F

sa nämä kaikki kolme piirrettä ovat jatkuvasti läsnä: yhdistystoiminta on jo luonteeltaan toimintaa verkostoissa, se edellyttää toimiakseen osallistumista ja onnistuakseen toimijoiden välistä keskinäistä luottamusta.
Valittaessa muuttujia Internet-kyselyä varten nousivat esiin paitsi caseliittojen ja niiden piirissä toimivien paikallisyhdistysten erot, myös niiden samankaltaisuus monissa
tehtävissä. Vaikka kyselylomakkeet räätälöitiin erikseen kullekin kohderyhmälle (tekniikan akateemiset, suomen- ja ruotsinkieliset ekonomit), peruskysymyspatteristo
voitiin säilyttää lähes identtisenä kautta lomakkeiston. Olennaisimmat erot liittojen ja
kieliryhmien välillä olivat liittymistapa sekä paikallisyhdistysrakenne; tehtävät ja tavoitteet olivat hyvin pitkälti keskenään samankaltaisia.
Kuvassa 4 on esitetty kysymystenasettelurunko, joka toimi pohjana kyselylomakkeiden laadinnalle ja muuttujien valinnalle sekä niiden ryhmittelylle. Kyselylomake jaettiin aihealueittain kuuteen osaan: A. Vastaajan tiedot luokittelun taustaksi; B. Liitto- ja
yhdistystaustatiedot; C. Suomen Ekonomiliiton / Tekniikan Akateemisten Liiton toiminta; D. Ekonomijäsenyhdistystoiminta / Alueseura-/kerhotoiminta; E. Luottamustehtävät ekonomiyhteisössä / TEK-yhteisössä ja F. Akavan aluetoiminta. Lisäksi lomakkeen päätteeksi tiedusteltiin vastaajilta avoimissa kysymyksissä jäsenyhdistys- ja
liittotoiminnan kehittämisehdotuksia, sitä, miksi vastaaja yleensä osallistuu liittonsa/paikallisyhdistyksensä järjestämiin tilaisuuksiin sekä annettiin vastaajille mahdollisuus antaa palautetta tutkimuksesta. Muutoinkin lomakkeeseen sisällytettiin avoimia
kysymyksiä joka osioon, sillä vastaajilta tahdottiin mahdollisimman aitoja, ohjailemattomia vastauksia.
Tutkimuslomakkeen kysymyksissä C6, C10, D10 ja F4 tiedusteltiin suoraan vastaajan kokemia verkostokontakteja jäsenliitossaan, -yhdistyksessään tai Akavan alue137 Ahopelto 2008: 24; vrt esim. Lazega ja Pattison 2001: 187
138 www.stat.fi/tup/sospo/kasite.html 2.9.2008
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toimikunnan piirissä. Lisäksi osa kysymyksistä tarkasteli verkottumista ja sosiaalisen
pääoman kertymistä erityisesti yhteisöllisyyden ja yhteenkuuluvuuden tunteiden kautta (esimerkiksi kysymykset/kysymysryhmät C1, C5, C6, C8, D3, D6, D7, E2 ja E7).

Kuva 4.

Kyselylomakkeiden kysymystenasettelu- ja muuttujienvalintarunko
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Tutkijan Kuopion yliopiston tarjoamalla Lotta-ohjelmistolla laatima Suomen Ekonomiliiton jäsenkuntaa koskeva Internet-kyselytutkimuslomake sijoitettiin Kuopion yliopiston palvelimelle ja kyselykutsu lähetettiin 22 393:lle Suomen Ekonomiliitolle sähköpostiyhteystietonsa luovuttaneelle ekonomiyhdistysjäsenelle syyskuussa 2006. Syyskuussa 2006 Ekonomiliiton jäsenmäärä 139 ilman opiskelijajäseniä oli 27 561.
137F

Kyselykutsut lähetettiin erinä Kuopion yliopiston tietotekniikkakeskuksen kautta käyttäen tutkijan sähköpostiosoitetta lähettäjätietona. Virheellisinä osoitteita palautui
kaikkiaan 2 746 kappaletta, joten kyselyn vastaanottaneita ekonomijäseniä oli lopulta
19 647. Sähköpostitse lähetetty kyselykutsu tavoitti kaikkiaan 71 prosenttia jäsenkunnasta, poisluettuna virheelliset ja vanhentuneet osoitteet; kutsu lähti kaikkiaan 81
prosentille koko ekonomijäsenkunnasta. Tutkimusaineistoksi saatiin koottua kaikkiaan 3 886 Suomen Ekonomiliiton jäsenyhdistysjäsenen vastausta, jolloin kokonaisvastausprosentiksi muodostuu 20, jota tutkimusaihe huomioon ottaen voidaan pitää
korkeana.
Ongelmaksi Lotta-ohjelmiston käytössä osoittautui siihen sisäänrakennettu 100 rivin
pituusrajoitin. Oppimiskeskus neuvoi ketjuttamaan kyselyn useina loogisina lomakekokonaisuuksina, ja näin tutkija tekikin. Valitettavasti oppimiskeskuksessa ei ollut
otettu huomioon neuvoa annettaessa palautuvien vastausten suurta määrää sen
enempää kuin täysin ennakoimatonta tapahtumaa, joka aikaansai suuren ongelman:
joku toinen tutkija oli luvattomasti asentanut kyseiselle Lotta-ohjelmiston käyttämälle
palvelimelle omatekoisen ohjelmansa, joka niin sanotusti söi kaikki tuon palvelimen
resurssit satunnaisin väliajoin. Tästä aiheutui vastaussessioiden katkeamista samoin
kuin palvelimen hitaan toiminnan turhauttamia keskeytyneitä vastauksia. 140
138F

Lisäongelman tutkimusaineiston käsittelyyn toi se, että paljastui ketjuttamisen olleen
täysin virheellinen neuvo näin ison aineiston ollessa kyseessä: Lotta-ohjelma ei

139 Happonen 2006
140 Eräs tutkijan hyvä tuttava kommentoi, että ellei kysely olisi ollut juuri tutkijan laatima, olisi hän
ehdottomasti jättänyt vastaamisen sikseen ohjelman hidastelun vuoksi. Moni varmasti jättikin.
Onneksi tämä palvelinongelma huomattiin tällaisen raportoinnin ansiosta (koekäytöissä ja -täytöissä sitä ei esiintynyt) ja palvelin saatiin vihdoin kahden viikon kuluttua vastausajan alkamisesta
korjattua, joten viimeisimmät vastaajat eivät joutuneet siitä kärsimään. Ikävä kyllä palvelimen
temppuilun vuoksi osa vastauksista kuitenkin palautui osittaisina: vastaajalta palautui esimerkiksi
kolme keskimmäistä osiota, jolloin ristiintaulukointiin tarvittavat taustamuuttujat jäivät saamatta.

Yhdistystoimintaverkostot

58

ACTA SOCIETATIS OECONOMORUM

osannutkaan yhdistää ketjutettuja vastauksia, vaan ainoa tapa liittää nämä vastaukset yhteen oli identifioida ne tietokoneen ID-numeron perusteella. Valitettavasti eräät
oppilaitokset, valtion virastot ja suuryritykset antavat kaikille toimipisteidensä tietokoneille saman palomuurin ID:n, jolloin muutamista vastauksista ei voinut päätellä edes
paikkakunnan perusteella, mitkä ketjulomakkeiden vastaukset kuuluivat yhteen.
Muutaman kuukauden ilta- ja viikonlopputöiden jälkeen tutkija sai käsityönä koottua
suurimman osan vastauksista yhteen (ks. liite 6). Lotta-ohjelmasta vastannut Kuopion yliopiston oppimiskeskus laati ohjelman, joka yhdisti tutkijan luomien määrittelyiden perusteella ketjutetut vastaukset toisiinsa.

Näin kokonaisvastaussaldoksi tuli

3 886, joista vastauksista tosin 136 kpl esiintyi aineistossa osittain irrallisina, ilman
taustatietomuuttujia. Siten ristiintaulukoiden n harvoin on tarkalleen tuo 3 886 - toisaalta eivät toki kaikki ongelmitta ketjutetutkaan vastaajat vastanneet kaikkiin kysymyksiin, mikä näkyy kysymyskohtaisissa vastaajalukumäärissä. Mikäli näitä irrallisiksi jääneitä vastauksia ei lasketa kokonaisvastauslukumäärään, on ekonomien vastausprosentti 19.
Kesäkuussa 2006 Tekniikan Akateemisten Liitto lähetti sähköpostitse tutkijan laatiman kyselykutsun kaikille niille jäsenilleen, joiden sähköpostiosoitteet liitolla oli tiedossaan. Opiskelijajäsenet rajattiin pois molemmista aineistoista.
Internetissä Tekniikan Akateemisten Liiton palvelimella toteutettu kysely lähetettiin
kaikkiaan 28 679:lle Tekniikan Akateemisten Liiton jäsenelle, joista 3 022 vastasi siihen vastausprosentin ollessa yksitoista. Tekniikan Akateemisten Liiton tutkinnonsuorittaneiden jäsenten määrä 141 syksyllä 2006 oli 41 348, joten kyselykutsu lähti noin
139F

69 prosentille liiton jäsenkunnasta. Tämän kyselyn teknisen tai käytännönkään toteuttamisen suhteen ei esiintynyt muita ongelmia kuin kyselyn Tekniikan Akateemisten Liitosta eteenpäin jäsenistön sähköpostiosoitteisiin lähettäneen atk-asiamiehen
viestin otsikkoon naputtelemat lyöntivirheet, jotka kirvoittivat diplomi-insinöörien piiristä muutamia kärkeviä sähköpostikannanottoja muun muassa liiton henkilökunnan
kielioppitaidoista.

141 Hirvikallio 2008: 3
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Tutkimusmenetelmät, tulosten analysointi ja niiden luotettavuus

Tutkimusaineistoksi koottiin sekä laaja kvantitatiivinen että kvalitatiivinen aineisto
kohdeliittojen jäsenkunnan piiristä. Tutkimusaineiston analysoinnissa käytettiin
SPSS-ohjelmistoa. Tutkimusaineistoa analysoitiin muun muassa frekvenssien, ristiintaulukoiden ja faktorianalyysin avulla. 142
140F

Kvalitatiivinen aineisto käsiteltiin jaotteluin, luokitteluin ja esimerkkien aukikirjoittamisen kautta. Koska tutkimus toteutettiin Internet-lomakkeiden avulla, karsi jo tutkimuksen toteutustapa sähköpostittomat jäsenet aineistosta. Kuitenkin tutkimusaineiston
yleistettävyyttä arvioitaessa voidaan todeta vastaajien edustavan laajasti Tekniikan
Akateemisten Liiton ja Suomen Ekonomiliiton jäsenyhdistysten jäsenkuntaa.
Vastauksia oli riittävästi faktorianalyysin suorittamiseksi 143. Faktorianalyysiä käyte14F

tään muuttujien ryhmittelyyn tutkittaessa muuttujien välisiä suhteita, selittämään
muuttujien välistä vaihtelua. Tulosten perusteella voidaan päätellä, mitkä muuttujista
mittaavat samaa asiaa niin, että ne voidaan ryhmitellä yhteen jatkoanalyysiä ja tulosten esittämistä varten. 144
142F

Eksploratiivisen faktorianalyysin avulla etsitään muuttujajoukosta faktoreita, jotka
pystyvät selittämään havaittujen muuttujien vaihtelua ilman, että tutkijalla on etukäteen vahvoja odotuksia löydettävien faktoreiden määrästä tai niiden tulkinnasta, kun
taas konfirmatorisessa faktorianalyysissa tutkijalla on jo teoriaan perustuva käsitys
aineiston faktorirakenteesta. 145 Rotaatioiden avulla faktoriratkaisu pyritään muunta143F

maan sisällöllisesti tulkinnalliseen muotoon. Rotatoinnin tarkoituksena on selityskuvan yksinkertaistaminen aikaansaamalla selvästi suuria ja pieniä latauksia. Tässä
työssä faktorianalyysissä käytettiin varimax- eli suorakulmaista rotaatiota, jonka avulla latausrakenne pyritään saamaan sellaiseksi, että siinä on vain suuria tai lähellä
142 Ks. esim. Kytömäki ja Piipari 1994: 37
143 ks. esim. Reese ja Lochmüller 1994: www.chem.duke.edu/reese/ tutor1/factucmp.html 7.7.1997;
Nummenmaa, Konttinen, Kuusinen ja Leskinen 1997: 243, joiden mukaan muuttujien maksimimäärän tulisi olla välillä 30-50 ja kerätyn datan määrän vähintään 100; ks. myös Nummenmaa
ym. 1997: 241-248; Holton ja Burnett 1997: 76; www.valt.helsinki.fi/atk/stat/ryhmittely.htm
2.3.2008
144 Ks. esim. Holton ja Burnett 1997: 76; www.valt.helsinki.fi/atk/stat/ryhmittely.htm 2.3.2008
145 www.valt.helsinki.fi/atk/stat/ryhmittely.htm 2.3.2008, ks. myös Nummenmaa ym. 1997: 243
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nollaa olevia latauksia 146; suorakulmaisessa rotaatiossa faktorit ovat käytännössä
14F

toisistaan riippumattomia. 147
145F

Faktorianalyysin kautta löydettiin Tekniikan Akateemisten Liiton ja Suomen Ekonomiliiton tehtäväfaktorit, joihin liiton tehtäviä mittaavat muuttujat ryhmittyivät. Jatkoanalyysien kautta merkittävimmiksi nousseet liittojen tehtävät ryhmiteltiin palvelukokonaisuuksiksi. Näin löytyivät myös liittokohtaisesti selvimmin toisistaan erottuvat vastaajajoukot, joiden jäsenet korostavat liittosuhteessaan ja liittonäkemyksissään eri asioita.
Tutkimustulosten reliabiliteetti ja validiteetti ovat hyviä, sillä vaikka Internet-kysely
karsi sähköpostittomat vastaajat joukosta, on vastaajajoukko laaja ja siinä on hyvin
edustettuina jäsenkunnan normaali jakautuminen niin valtakunnallisesti, sukupuolen,
iän kuin koulutus- ja työtehtävätaustankin suhteen. Luottamustehtävissä toimivien tai
toimineiden vastaajien määrä lienee hivenen korostunut, sillä on uskottavaa, että
luottamushenkilötaustaiset vastaajat kokevat tämänkaltaisen tutkimuksen kiinnostavammaksi kuin yhdistystoimintaan välinpitämättömästi suhtautuva osa jäsenkunnasta.
Edellisessä alaluvussa kuvatut ekonomilomakkeiston tietotekniset ongelmat karsivat
väistämättä osan vastaajista. Silti ekonomiaineistosta saatiin pelastettua 3 886 vastausta, jota voidaan pitää yleistettävyydenkin kannalta riittävänä määränä. Tekniikan
Akateemisten Liiton jäsenkunnan vastaukset saatiin kesäloma-ajasta huolimatta
koottua 3 022 jäseneltä, joiden vastausten voidaan katsoa kuvaavan jäsenkuntaa
riittävän hyvin. Vastaajien ikäjakauma painottui työikäisiin, kuten liittojen jäsenkuntienkin ikäjakauma.

146 Sänkiaho 1974: 18; Nummenmaa ym. 1997: 245
147 Ks. esim. Sänkiaho 1974:18
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3.4 Vastaajajoukon kuvaus
Tutkimuskysely oli alun perin tarkoitus lähettää samanaikaisesti sekä Tekniikan Akateemisten Liiton että Suomen Ekonomiliiton jäsenyhdistysten jäsenkunnille, mutta
liittojen erilaisesta organisaatiorakenteesta johtuen oli ennen ekonomikyselyn lähettämistä kerättävä jokaiselta Suomen Ekonomiliiton 25:ltä ekonomijäsenyhdistykseltä
kirjallinen lupa kyselyn lähettämiseksi näiden jäsenyhdistysten jäsenille. Kylteriyhteisöt eli kauppatieteellisen alan opiskelijayhdistykset rajattiin tämän tutkimuksen ulkopuolelle. Ensimmäinen lupa saatiin heti kesäkuussa ja viimeinen lupa vasta kyseisten
yhdistysten hallitusten jäsenten kesälomien jälkeen syyskuun 2006 alussa, jolloin
vastausajaksi ekonomikunnalle määriteltiin syys-lokakuu 2006.
Ajankohta todennäköisesti vaikutti toista kohderyhmää parempaan vastausprosenttiin. Suomen Ekonomiliiton jäsenyhdistysten jäsenkunnalle tutkimus toteutettiin sekä
suomen- että ruotsinkielisenä. Ekonomföreningen Niordin silloinen puheenjohtaja
Maria Bäck tarjoutui tarkistamaan tutkijan laatiman käännöksen, ja tutkimuslomakkeet toteutettiin Internetissä identtisinä. Suomenkielisiä vastauksia saatiin tutkimukseen kaikkiaan 3 340 kpl ja ruotsinkielisiä vastauksia 546 kpl. Vastaajista 41 % oli
miehiä, 53 % naisia ja 6 % ei tahtonut ilmoittaa sukupuoltaan (ks. kuva 5); vuonna
2006 Suomen Ekonomiliiton jäsenyhdistysten jäsenistä noin 51 % oli naisia 148.
146F

Kuva 5.

Kyselyyn vastanneiden Suomen Ekonomiliiton jäsenyhdistysten jäsenten
sukupuolijakauma (kysymys A1)

148 Niemelä 2007: 3, vrt. Happonen 2006
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Suomen Ekonomiliiton jäsenyhdistysten jäsenkunnan vastaajat jakautuivat iän perusteella jaoteltaessa jokseenkin tasaisesti hieman alle kolmikymmenvuotiaista kuusikymmenvuotiaisiin (kuva 6). Yhteensä 266 vastaajaa ei tahtonut kertoa syntymävuottaan (7 % vastauksista). Iäkkäin vastaaja oli syntynyt vuonna 1924 ja valmistunut
ekonomiksi vuonna 1957, nuorin vastaaja puolestaan oli syntynyt vuonna 1983 ja
valmistunut kauppatieteiden maisteriksi vuonna 2006.

4%

7%

2%

36 %

52 %

Synt. 1920-30-luvulla

Kuva 6.

Synt. 1940-50-luvulla

Synt. 1960-70-luvulla

Synt. 1980-luvulla

ei kertonut

Kyselyyn vastanneiden Suomen Ekonomiliiton jäsenyhdistysten jäsenten
ikäjakauma syntymävuosittain (kysymys A2)

Lähes kolmannes vastanneista ekonomeista (27 %, 1 050 vastausta) oli valmistunut
laskentatoimi tai rahoitus pääaineenaan. Seuraavaksi yleisin pääaine oli markkinointi
(17 %, 656 vastausta) ja kolmanneksi kiri yhdistelmä johtaminen ja organisaatiot /
(pk-)yritysten hallinto (13 %, 514 vastausta). Myös kansainvälinen liiketoiminta, ta-
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lousoikeus ja kansantaloustiede variaatioineen keräsivät yli 200 vastausta kukin (kuva 7).

Vastaajien pääainejakauma vastaa yleisimpien ekonomin- / kauppatieteiden maisterin tutkintoon johtavien pääaineiden linjaa 149. Laskentatoimi, johtaminen ja markki147F

nointi myös ovat liiketaloustieteellisen opetuksen perinteisimmät oppiaineet. Kaikkiaan 243 vastaajaa ei tahtonut kertoa kyselyssä pääainettaan ja 69:n vastaajan pääaine oli jokin muu kuin Suomen Ekonomiliiton pääainelistauksesta poimitut pääainevaihtoehdot 150.
148F

Kuva 7.

Ekonomivastaajien pääainejakauma (kysymyssarja A3)

149 vrt. Saarikoski 2004: 7-14, Matikka 2007: 8
150 ks. mm. Kokko 2003: 40-42; www.sefe.fi/abi 20.3.2006
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Ekonomivastaajista suurin osa oli valmistunut Helsingin kauppakorkeakoulusta (26 %
vastanneista). Turun kauppakorkeakoulun kasvatteja oli 16 % vastanneista, Vaasan
yliopistosta tai sitä edeltäneistä korkeakoulusta ja kauppakorkeakoulusta valmistuneita oli 13 % vastanneista; Svenska handelshögskolanista valmistuneita oli vastaajien
joukossa 12 % (kuva 8).

Kuva 8.

Ekonomivastaajat yliopistoittain ja postinumeroalueittain (kysymykset A3
ja A4)
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Osa jatkotutkinnon suorittaneista vastaajista oli suorittanut jatkotutkintonsa muussa
kuin ekonomintutkintokorkeakoulussaan/-yliopistossaan. Kolme prosenttia vastanneista oli suorittanut perustutkintonsa ulkomailla ja kuusi prosenttia vastaajista ei tahtonut kertoa, mistä yliopistosta tai korkeakoulusta oli valmistunut.
Yli puolet (53 %, 2 043 vastaajaa) kyselyn ekonomivastaajista asui pääkaupunkiseudulla (ks. kuva 8 edellä) ja oli samalla myös suurimman ekonomiyhdistyksen eli Helsingin Ekonomien jäseniä. Toiseksi eniten vastaajia oli suurimmasta ruotsinkielisestä
yhdistyksestä, Niordista (12 %, 461 vastaajaa). Ekonomivastaajista 384 ei tahtonut
kertoa postinumeroaan ja 71 vastaajaa asui ulkomailla kyselyhetkellä.
Tekniikan Akateemisten Liiton palvelimella toteutettu kysely lähetettiin kaikkiaan
28 679:lle Tekniikan Akateemisten Liiton jäsenelle, joista 3 022 vastasi siihen vastausprosentin ollessa yksitoista. Vastaajista 72 % oli miehiä, 26 % naisia ja 2 % ei
tahtonut ilmoittaa sukupuoltaan (ks. kuva 9). Siten naisten osuus vastanneissa korostui jonkin verran, sillä Tekniikan Akateemisten Liiton jäsenkunnasta naisia on vain
noin 18 %.

Kuva 9.

Kyselyyn vastanneiden Tekniikan Akateemisten Liiton jäsenten sukupuolijakauma (kysymys A1)
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Koska tutkimus suoritettiin kesäloma-aikana (kesä-heinäkuu), karsi ajankohta todennäköisesti osan potentiaalisista vastaajista. Tähän ajankohtaan päädyttiin kuitenkin
sen vuoksi, että Tekniikan Akateemisten Liitto suunnitteli toteuttavansa oman jäsenkyselynsä alkusyksyllä 2006, ja liitto toivoi, etteivät tutkimukset olisi samanaikaisesti
liikkeellä.
Tekniikan Akateemisten Liiton jäsenkunnan vastaajien ikäjakauma painottui kolminelikymmenvuotiaisiin. Tutkimusajankohta ja Internet-kysely selittävät osaltaan tätä
ikäjakaumaa: jäsenkunnan nuorimman osan on oletettavampaa olla työsähköpostinsa ääressä heinäkuun helteilläkin (kuva 10). Kolmetoista vastaajaa ei tahtonut kertoa
syntymävuottaan. Iäkkäin vastaaja oli syntynyt vuonna 1927 ja valmistunut diplomiinsinööriksi vuonna 1950, nuorin vastaaja puolestaan oli, kuten ekonomipuolellakin,
syntynyt vuonna 1983 ja valmistunut diplomi-insinööriksi vuonna 2006.

1%
1%
5%
29 %

65 %

Synt. 1920-30-luvulla

Kuva 10.

Synt. 1940-50-luvulla

Synt. 1960-70-luvulla

Synt. 1980-luvulla

ei kertonut

Kyselyyn vastanneiden Tekniikan Akateemisten Liiton jäsenten ikäjakauma syntymävuosittain (kysymys A2)
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Noin kuudennes vastanneista tekniikan akateemisista (17 %, 514 vastausta) oli valmistunut konetekniikka pääaineenaan. Seuraavaksi yleisin pääainevaihtoehto oli
sähkötekniikka tai elektroniikka (14 %, 435 vastausta) ja kolmanneksi eniten vastaajissa oli tuotantotaloutta pääaineenaan opiskelleita (9 %, 279 vastausta, kuva 11).

Kuva 11.

Tekniikan akateemisten vastaajien pääainejakauma (kysymyssarja A3)

Vastaajien pääainejakauma vastaa melko hyvin yleisimpien diplomi-insinöörin tutkintoon johtavien pääaineiden linjaa; sähkö- ja konetekniikka olivat jo teknistieteellisen
opetuksen alkuaikojen perinteiset oppiaineet. Tekniikan akateemisista 58 vastaajaa
ei tahtonut kertoa kyselyssä pääainettaan ja peräti 182:lla vastaajalla pääaine oli jo-

Yhdistystoimintaverkostot

68

ACTA SOCIETATIS OECONOMORUM

kin muu kuin kyselylomakkeeseen Tekniikan Akateemisten Liiton pääainelistauksesta
(vuonna 2008 koulutusohjelmalistaus) poimitut pääainevaihtoehdot 151.
149F

Tekniikan Akateemisten Liittoon kuuluvista vastaajista suurin osa oli valmistunut
Teknillisestä korkeakoulusta (36 % vastanneista). Seuraavaksi eniten vastaajia oli
Tampereen teknillisestä yliopistosta (ent. korkeakoulusta) valmistuneiden joukossa
(20 % vastaajista). Oulun yliopiston kasvatteja oli 12 % ja Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta (ent. korkeakoulu) valmistuneita oli 11 % (kuva 12).

Kuva 12.

Kyselyyn vastanneet Tekniikan Akateemisten Liiton jäsenet yliopistoittain
ja postinumeroalueittain (kysymyssarja A3 ja kysymys A4)

151 vrt. www.tek.fi/index.php?id=437 1.4.2006; ks. myös Tekniikan yhteistyöryhmä 2009
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Osa jatkotutkinnon suorittaneista vastaajista oli suorittanut jatkotutkintonsa muussa
kuin perustutkintonsa korkeakoulussa/yliopistossa. Kahdeksantoista vastaajaa oli
suorittanut tutkintonsa ulkomailla ja peräti 426 vastaajaa (14 % vastaajista) ei tahtonut kertoa, mistä yliopistosta tai korkeakoulusta oli valmistunut. Osa näistä vastaajista myös kommentoi, ettei tahtonut ottaa riskiä tulla tunnistetuksi entisen opinahjonsa
perusteella.
Kuten ekonomipuolellakin, myös tekniikan akateemisista suurin osa kyselyyn vastanneista asui pääkaupunkiseudulla. Tampereen ja Oulun tienoot erottuvat myös kuvassa 12. Toisin kuin esimerkiksi Lappeenrantaan, näille seuduille sijoittuu merkittävä
osa kyseisen alueen yliopistosta valmistuneista diplomi-insinööreistä, mikä näkyy
myös tämän kyselyn vastanneiden joukossa. Koska Tekniikan Akateemisten Liiton
alueseura- ja kerhorakenne poikkeaa Ekonomiliiton jäsenyhdistysrakenteesta, ei vastaajien postinumeroalueitten ja jäsenyhdistysjäsenyyksien välillä ole samanlaista
suoraa yhtenevyyttä jäsenyhdistysten koon kanssa.
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4

EKONOMIEN JA TEKNIIKAN AKATEEMISTEN LIITOT

Sekä Suomen Ekonomiliiton että Tekniikan Akateemisten Liiton jäsenyys perustuu
suoritettuun tutkintoon. Liittojäsenyyksien taustatutkinnoilla, perustutkintoina ekonomin / kauppatieteiden maisterin ja diplomi-insinöörin tutkinto, on monia rakenteellisia ja tietyillä oppialoilla (kuten esimerkiksi molemmille koulutuksille yhteinen tuotantotalous) sisällöllisiäkin yhtäläisyyksiä. Joiltain osin jäsenkelpoisuudetkin risteävät
näiden kahden liiton välillä, erityisesti juuri tuotantotalous pääaineenaan kauppatieteiden maisterin tutkinnon suorittaneet ekonomitkin monesti samaistuvat pikemminkin
Tekniikan Akateemisten Liittoon kuin Ekonomiliittoon.
Kauppatieteillä ja teknisillä tieteillä on myös pitkä yhteinen historia käytännönläheisen
korkeakoulutuksen lähteinä 152. Molempien casejäsenliittojen toimistot sijaitsevat In150F

sinöörit - Ekonomit -toimitalossa Helsingin Itä-Pasilassa, liitot ovat jäseninä sekä
Akavassa että Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry:ssä, ja ne ovat vuosikymmenten saatossa tehneet paljon yhteistyötä keskenään, myös liittojen yhteisen Kaupallisten ja
Teknillisten Tieteiden Tukisäätiö KAUTEn piirissä 153.
15F

4.1

Suomen Ekonomiliitto - Finlands Ekonomförbund SEFE caseliittona

Suomenkielisen kauppatieteellisen koulutuksen historia alkoi vuonna 1911 Kauppakorkeakoulun perustamisesta 154, ruotsinkielisen kauppatieteellisen koulutuksen las152F

ketaan alkaneen maassamme vuonna 1909, jolloin aloitti toimintansa Högre Svenska
Handelsläroverket 155. Suomalaisten Ekonomiyhdistysten historian voidaan katsoa
153F

alkaneen vuonna 1924, jolloin Helsingissä perustettiin Svenska Handelshögskolanista valmistuneiden yhdistys Ekonomföreningen Niord. Seuraava ekonomiyhdistys,

152 vrt. Kokko 2003: 118; Kukkonen 1995b: 42-45
153 vrt. esim. Nykänen 2006: 12
154 Kukkonen 1995b: 25; Kokko 2003: 110-111
155 ks. Franck-Möller 1995: 95
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Handelshögskolan vid Åbo Akademista valmistuneiden Ekonomföreningen Merkur,
aloitti toimintansa helmikuussa 1935 Turussa. 156 Tosin jo vuonna 1917 esiintyi pyr154F

kimyksiä kauppatieteellisen korkeakoulututkinnon suorittaneiden oman järjestön perustamiseksi, sillä tuolloin toimi jonkin aikaa Entisten Kauppakorkeakoululaisten Yhdistys 157.
15F

Suomen Ekonomiliiton toiminnan katsotaan alkaneen vuonna 1935, jolloin Helsinkiin
perustettiin Ekonoomiyhdistys ry 158, nykyinen Helsingin Ekonomit ry. Kolmekymmen156F

täluvulla perustettiin useita ekonomiyhdistyksiä eri puolille Suomea: Ekonoomiyhdistys ry:n alaosastot Ouluun 1936, Viipuriin, Jyväskylään, Vaasaan ja Kuopioon 1937
sekä Turkuun ja Tampereelle 1938 (liite 5). 159 Myös 1940-luku oli vilkasta ekono157F

miyhdistystoimintarintamalla: vuosikymmenen aikana, erityisesti heti sotien jälkeen,
perustettiin ekonomiyhdistykset Poriin, Kotkaan, Kajaaniin, Lahteen, Lappeenrantaan, Rovaniemelle, Mikkeliin, Savonlinnaan, Raumalle ja Hämeenlinnaan (liite 6). 160
158F

1950-luvulla perustettiin vielä kaksi ekonomiyhdistystä, Joensuuhun sekä Kuopion
kupeeseen Varkauteen. Viimeiset alueelliset ekonomiyhdistykset perustettiin 1960luvulla; Seinäjoelle, Riihimäelle ja Forssaan. Vuonna 1999 luotiin vielä ulkomaankomennuksella työskentelevien expatriaattiekonomien tueksi oma yhdistys, Expatriaattiekonomit, jonka hallituksena toimi vuoteen 2006 Ekonomiliiton kulloinenkin työvaliokunta (liite 5), sääntöuudistuksen jälkeen liiton puheenjohtajistosta ja toimihenkilöistä
koottu hallitus. Ahvenanmaalla toiminut Ekonomklubben sen sijaan lakkautti toimintansa 2000-luvulle tultaessa ja suurin osa yhdistyksen silloisista jäsenistä siirrettiin
Merkurin jäseniksi. 161
159F

Ekonomiyhdistys ry:n vuoden 1950 syyskokouksessa päätettiin Ekonomiliiton perustamisesta. Tämä johti myös yhdistyksen aiempien "maaseutu-" eli alaosastojen rekisteröitymiseen itsenäisiksi yhdistyksiksi seuraavan vuoden aikana. Esimerkiksi vielä

156 https://www.sefe.fi/info/historia 24.3.2006
157 Nykänen 2006: 33; Hara 1985: 14; ks. myös Kukkonen 1995a: 22-23
158 ks. Nykänen 2006: 26-27
159 Ahopelto 2007: 6-7; Hara 1985: 23
160 https://www.sefe.fi/info/ekonomiyhdistykset (alasivuineen) 17.6.2007; Hara 1985: 35
161 https://www.sefe.fi/info/ekonomiyhdistykset (alasivuineen) 17.6.2007; Hara 1985: 47
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vuonna 1947 olivat vaasalaisekonomit kirjelmöineet Helsinkiin, että "liittoajatus on
Vaasan osaston mielestä vielä hieman liian ennenaikainen ja jossain määrin varmastikin hajoittava, kun taas pysyttäessä vain yhden, vanhan yhdistyksen piirissä, säilytetään tähän asti jo saavutetun, suuriarvoisen perustavan työn hedelmät parhaiten ja
keskitetyimmin" 162. Kolme vuotta myöhemmin oli aika kypsä liiton synnylle ja vuonna
160F

1951 perustettiin kymmenen silloisen suomenkielisen yhdistyksen yhdyssiteeksi
Ekonomiliitto. Nykymuotonsa Suomen Ekonomiliitto - Finlands Ekonomförbund SEFE
ry sai vuonna 1973, kun ruotsinkielisen vuonna 1964 perustetun Finlands Svenska
Ekonomförbund rf:n jäsenyhdistykset liittyivät silloiseen Ekonomiliittoon. 163
16F

Kun Ekonomiopiskelijoiden liitto EKOL lopetti toimintansa vuonna 1997, kauppatieteellisistä ylioppilaskunnista ja ekonomiopiskelijoiden yhdistyksistä tuli suoraan Suomen Ekonomiliitto SEFEn jäsenyhdistyksiä, joiden asemaa ja äänivaltaa vahvistettiin
vuoden 2006 sääntöuudistuksen yhteydessä. Pisin historia on Svenska Handelshögskolans Studentkårilla, joka perustettiin vuonna 1909 ja Helsingin Kauppakorkeakoulun Ylioppilaskunnalla, jonka historia ulottuu aina vuoteen 1911 saakka 164.
162F

Toimintansa alussa ekonomiyhdistysten ensisijaisen tehtävän katsotaan olleen työpaikkojen välityksen valmistuneille ekonomeille, kuitenkaan ammatillisen ja ekonomihenkisen yhdessäolon, luentojen ja yritysvierailuiden merkitystä väheksymättä. Alkuvuosikymmeninä Ekonoomiyhdistyksen alaosastot ja sittemmin itsenäiset yhdistykset
kunnostautuivat varojen keruussa niin Liikesivistysrahaston kuin Kauppakorkeakoulunkin hyväksi; lahjoituksia kerättiin paikallisista yrityksistä ja liikelaitoksista, ja nailonsukkien, tupakan sekä kardemummankin myynnillä koottiin varoja kauppatieteiden
hyväksi.165
63

Ekonomiliiton toiminta laajeni jäsenkunnan tarpeiden mukaan: täydennyskoulutustoiminta aloitettiin vuonna 1962, ekonomien sijoittumista ja palkkoja koskevat tutkimukset käynnistettiin vuonna 1963 ja juridinen neuvonta 1972. Vuonna 1974 Suomen Ekonomiliitto liittyi kaksi vuotta aiemmin perustetun Ylempien Toimihenkilöiden
162 Ahopelto 2007: 21-23
163 https://www.sefe.fi/info/historia 24.3.2006; Nykänen 2006: 33; Hara 1985: 47-49
164 https://www.sefe.fi/info/kylteriyhteisot (alasivuineen) 18.6.2007; ks. myös Nykänen 2006: 27-29
165 Ahopelto 2007: 20, 36, 143
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Neuvottelujärjestön jäseneksi ja aloitti jäsentensä työmarkkinaedunvalvonnan; vuonna 1977 SEFEstä tuli myös Akavan jäsenjärjestö. 166
164F

Ekonomiliitto määritellään nykyisin kauppatieteellisen yliopistotutkinnon suorittaneiden ja alan opiskelijoiden palvelu- ja etujärjestöksi, joka missionsa mukaisesti SEFEyhteisönä luo jäsenelleen osallistumis- ja onnistumismahdollisuuksia ja tukee häntä
ekonomiuralla elämän eri käänteissä 167. Jäsenyhdistysten perustama, koulutustaus165F

taan pohjautuva, Ekonomiliitto oli vuonna 2009 keskusjärjestö Akavan neljänneksi
suurin jäsenliitto, jossa oli opiskelijajäsenet mukaan lukien lähes 47 000 jäsentä 168.
16F

Ekonomiliitossa ei ole lainkaan henkilöjäseniä, vaan siihen voi liittyä ainoastaan alueellisen jäsenyhdistyksen kautta 169. Valmistuneen ekonomin kylteriyhdistyksen kaut190F

ta hankittu opiskelijajäsenyys Ekonomiliitossa päättyy automaattisesti ja hänen on
erikseen haettava uudelleen jäsenyyttä paikallisyhdistyksen kautta 170.
192F

Pienimmässä Ekonomiliiton jäsenyhdistyksessä on vain viitisenkymmentä jäsentä,
kun taas suurin, Helsingin Ekonomit, hieman yli viidellätoistatuhannella jäsenellään
kattaa 51 % koko liiton jäsenmäärästä 171. Kahdenkymmenenneljän kotimaassa toi169F

mivan jäsenyhdistyksen lisäksi on perustettu Expatriaattiekonomit ry ulkomaankomennuksella olevaa jäsenkuntaa varten (ks. liite 5). Ruotsinkieliset jäsenyhdistykset
Merkur ja Niord ovat muista poiketen pääasiassa oppilaitospohjaisia ja niiden toiminta-alue kattaa periaatteessa koko maan; Merkur Åbo Akademista valmistuneet ja
Niord Svenska Handelshögskolanista valmistuneet ekonomijäsenet.
Suomenkieliset jäsenyhdistykset ovat periaatteessa kaikki asuinalueperusteisia.
Oman ekonomiyhdistyksensä voi kuitenkin valita asuinpaikasta riippumatta ja myös
kaksois- tai kolmoisjäsenyys on mahdollinen. Opiskelijayhteisöjä Ekonomiliiton piirissä on kolmetoista.
166 https://www.sefe.fi/info/historia 24.3.2006; ks. myös Hara 1985: 137-150
167 www.sefe.fi/info 20.3.2006
168 www.akava.fi/files/1069/Netti_Akavan_jasenmaarat_2009.pdf 4.5.2009; ks. myös www.sefe.fi/
info 2.9.2008; vrt. Niemelä 2007: 3
169 www.sefe.fi/info 8.2.2008
170 https://elias.sefe.fi/www/liittyminen?jasenlajiSuhdeId=2887&kielikoodi=fi 9.2.2008
171 www.heko.fi/index.php?m=1&id=199 18.6.2007
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Ekonomiliitossa ylintä päätösvaltaa käyttää vähintään kaksi kertaa vuodessa kokoontuva liittokokous. Vuoden 2006 loppuun saakka Ekonomiliiton kahdeksantoistajäseninen hallitus käytti toimeenpanovaltaa ja asetti vuosittain valmisteluelimeksi työvaliokunnan sekä toimikuntia organisaatiorakenteen mukaisesti (ks. kuva 13).

Kuva 13.

Suomen Ekonomiliiton organisaatiokaavio172 tutkimuskyselyn laadintavuonna 2006

Vuoden 2006 lopussa liitto toteutti sääntöuudistuksen, jonka myötä työvaliokunnasta
luovuttiin ja hallituksen kokoonpanoa supistettiin noin kolmanneksella kahteentoista

172 www.sefe.fi/info/organisaatio 20.3.2006
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jäseneen. Samalla liittokokouksen asemaa vahvistettiin entisestään ja siihen osallistuminen sidottiin aiempaa tiukemmin jäsenyhdistyspuheenjohtajuuteen, toki varajäsenjärjestelmin. Sääntöuudistuksessa päätettiin, että liittokokous valitsee jatkossa
hallituksen jäsenet kaksivuotiskausiksi, joita voi olla peräkkäin enintään kolme; opiskelijajäsen voidaan uusien sääntöjen mukaisesti valita kolmeksi perättäiseksi yksivuotiskaudeksi. 173
167F

Vuonna 2007 liiton hallitus päätti yhdistää jäsenpalvelutoimikunnan ja järjestöpalvelutoimikunnan toisiinsa, jolloin toimikuntien määrä väheni viiteen vuonna 2006 toimineista kuudesta toimikunnasta. Toisaalta ylimääräisessä liittokokouksessa 2007 nostettiin yleiskeskustelussa voimakkaasti esille ekonomitoimintaan olennaisesti vähintään sivutoimisena liittyvän yrittäjyyden puuttuminen tyystin organisaatiokaaviosta.
Tästä syystä päätettiin perustaa yrittäjyysneuvottelukunta vuonna 2008.

4.1.1 Ekonomiyhdistysjäsenyys vastanneiden piirissä
Lukumääräisesti eniten vastauksia käsillä olevaan tutkimukseen saatiin Helsingin
Ekonomit ry:n eli HEKOn jäseniltä. Tämä olikin odotettavissa, sillä hekolaisia on puolet Suomen Ekonomiliiton jäsenkunnasta. Jäsenmääriltään suurimmista yhdistyksistä
oli eniten vastaajia, kuten kuvassa 14 ja taulukoissa 2 ja 3 on kuvattu: Niord, Turun
Seudun Ekonomit, Pirkanmaan Ekonomit, Oulun Ekonomit, Vaasan Ekonomit - Vasa
Ekonomer ja Keski-Suomen Ekonomit olivat vuonna 2006 kaikki kooltaan vähintään
650 jäsenen yhdistyksiä; vuoden 2008 kuluessa kaikki nämä yhdistykset saavuttivat
800 jäsenen rajan.
Liki 43 % kyselyn vastauksista saatiin Helsingin Ekonomien jäseniltä (HEKO). Ekonomföreningen Niordin jäsenten vastaukset kattoivat noin 12 % kyselyyn saaduista
vastauksista ja Turun Seudun Ekonomien (TSE) vastauksia oli mukana kaikkiaan
kahdeksisen prosenttia. Seuraavina vastausosuuksissa olivat Pirkanmaan Ekonomit

173 Ks. SEFE ry:n säännöt - liittokokouksen hyväksymät säännöt 14.10.2006; www.sefe.fi/info/organisaatio 2.9.2008
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(PME) lähes viidellä prosentilla, Oulun Ekonomit (OULE) noin kolmen prosentin sekä
Keski-Suomen Ekonomit ja Vaasan Ekonomit kumpikin 2,5 % tuloksella.

Taulukko 2.

Vastaajien ekonomiyhdistysjäsenyydet sekä yhdistyskohtainen osuus
aineistosta 174 (kysymys B2)
170F

yhdistys

vastanneita

%

yhdistys

vastanneita

%

1 Merkur

89

2,3

15 PME

182

4,7

2 Niord

461

11,9

16 POKE

22

0,6

3 EHE

23

0,6

17 POSE

50

1,3

4 EKE

56

1,4

18 PORSE

49

1,3

5 EPE

55

1,4

19 RAE

29

0,7

6 EXPAT

52

1,3

20 RIHE

35

0,9

1 660

42,7

21 SASE

10

0,3

8 KAE

15

0,4

22 SUSE

20

0,5

9 KSE

97

2,5

23 TSE

315

8,1

10 KYME

61

1,6

24 VASE

97

2,5

11 LSE

67

1,7

25 VARSE

12

0,3

12 LAE

32

0,8

yhteensä vast.

3608

92,8

13 LOHE

6

0,2

puuttuu

278

7,2

14 OULE

113

2,9

vastauksia yht.

3886

100,0

7 HEKO

Aineistossa vähiten vastauksia on Kainuun (KAE), Lounais-Hämeen (LOHE), SuurSavon (SUSE) sekä Varkauden Seudun Ekonomeilta (VARSE), jotka kaikki kuuluvat
viiden pienimmän jäsenyhdistyksen joukkoon. Jokaisesta jäsenyhdistyksestä oli vastaajia, ja joidenkin pienten yhdistysten suhteellinen vastausprosentti oli hyvinkin korkea (ks. taulukot 2 ja 3 sekä kuva 14).

174 Ekonomiyhdistysten vakiintuneet nimilyhenteet on esitetty liitteessä 5
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Jäsenyhdistyksen kokoon suhteutettuna aktiivisimmat vastaajat löytyivät Varkauden
Seudun Ekonomeista: kaksitoista vastaajaa 45:stä (27 %). Kymenlaakson Ekonomien 61 vastaajaa 306:sta tuottivat jäsenyhdistyskohtaiseksi vastausprosentiksi 20 ja
Kainuun Ekonomien 15 vastaajaa 79:stä antoi vastausprosentin 19. Suhteellisesti
vähiten vastaajia oli Expatriaattiekonomien joukossa (52 vastaajaa 584:stä, 9 %; taulukko 3).

Taulukko 3.
yhdistys
1 Merkur
2 Niord
3 EHE
4 EKE
5 EPE
6 EXPAT
7 HEKO
8 KAE
9 KSE
10 KYME
11 LSE
12 LAE
13 LOHE

Ekonomiliiton jäsenyhdistyskohtaiset vastausprosentit
jäsen- vastanvasmäärä
neita
taus-%
697
89
12,8
3 622
461
12,7
232
23
9,9
357
56
15,7
357
55
15,4
584
52
8,9
14 677
1 660
11,3
79
15
19,0
713
97
13,6
306
61
19,9
520
67
12,9
209
32
15,3
54
6
11,1

yhdistys
14 OULE
15 PME
16 POKE
17 POSE
18 PORSE
19 RAE
20 RIHE
21 SASE
22 SUSE
23 TSE
24 VASE
25 VARSE

jäsen- vastanvasmäärä
neita
taus-%
723
113
15,6
1 733
182
10,5
165
22
13,3
361
50
13,9
375
49
13,1
163
29
17,8
259
35
13,5
61
10
16,4
132
20
15,2
1 986
315
15,9
664
97
14,6
45
12
26,7

Kaikkiaan 278 vastausta palautui ilman tietoa vastaajan jäsenyhdistyksestä (ks. taulukko 2 edellä). Osa vastaajista lienee jättänyt vastaamatta jäsenyhdistyskysymykseen anonymiteetin varmistaakseen, osa taas avointen kysymysten kommenttien
perusteella ei edes ollut huomannut liittyneensä Ekonomiliittoon ainoalla liiton sääntöjen sallimalla tavalla eli paikallisjäsenyhdistysjäsenyyden kautta. Valitettavasti osan
myös näistä vastauksista karsi Internet-lomaketta kohdannut Kuopion yliopiston palvelinongelma, joten tarkasti ei voida selittää, mikä osa puuttuvista vastauksista jäsenyhdistyskysymykseen johtuu vastaajan tietoisesta valinnasta ja mikä osuus palvelimen kaatumisesta kesken vastaamisen.
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Ekonomiliiton säännöt sallivat kaksois- tai jopa kolmoisjäsenyyden paikallisyhdistyksissä. Tässä tutkimuksessa jäsenyhdistysjäsenyys kirjattiin vastaajan ensisijaisen
jäsenyyden mukaisesti eli käyttäen samaa periaatetta, jolla myös lasketaan Ekonomiliiton liittokokouksissa yhdistysten käytettävissä olevat äänimäärät.

Kuva 14. Suomen Ekonomiliiton jäsenyhdistysten jäsenmäärät suhteessa kyselyyn
vastanneiden jäsenyhdistysjäsenyyksiin (kysymys B2)
Ekonomiyhdistyskaksoisjäsen maksaa yhden liiton jäsenmaksuosuuden sekä paikallisyhdistysjäsenmaksun niihin jäsenyhdistyksiin, joiden jäsen hän tahtoo samanaikaisesti olla. Usein tällainen ratkaisu tehdään joko siksi, että asuin- ja työpaikka sijaitsevat eri ekonomiyhdistysten alueella tai kielisyistä: jäsenetulehdet ovat sidoksissa jäsenyhdistysjäsenyyteen siten, että suomenkielisten yhdistysten jäsenet saavat jäsenetunaan Talouselämä-lehden kun taas ruotsinkielisten yhdistysten jäsenet Forum för
Teknik och Ekonomin.
Esimerkiksi Vaasan Ekonomit - Vasa Ekonomer ry:n kaksoisjäsenistä kaikki olivat
vuonna 2006 ensisijaisesti ruotsinkielisen Niordin ja toissijaisesti asuinseutunsa Vaa-
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san Ekonomien jäseniä. Tutkimusta tehdessä selvisi myös, että vuonna 2006 käytännössä jokaisella ekonomiyhdistyksellä oli äidinkieleltään sekä suomen- että ruotsinkielisiä jäseniä.

4.1.2 Ekonomiyhdistysluottamustehtävät vastanneiden keskuudessa
Tutkimukseen vastanneista 263 henkilöä ilmoitti olevansa parhaillaan tai joskus olleensa jäsenyhdistyksen luottamushenkilönä. Jokaisesta kotimaassa toimivasta varsinaisesta jäsenyhdistyksestä vastasi ainakin yksi yhdistyksen nykyinen tai entinen
luottamushenkilö (kuva 15). Jotkut olivat toimineet luottamustehtävässä jo 1960luvulla.

Kuva 15. Ekonomiyhdistysten luottamustehtävissä toimineet vastaajat ekonomiyhdistyksittäin (kysymyssarja E1)

Yhdistystoimintaverkostot

80

ACTA SOCIETATIS OECONOMORUM

Moni vastasi avoimeen kohtaan, ettei muistanut vuosia, joina oli mukana toiminut, ja
kahdelta toimintansa 1990-luvulla lopettaneessa ahvenanmaalaisessa Ekonomklubbenissa luottamistehtävissä toimineeltakin vastaajalta saatiin kommentti, jossa pahoiteltiin, ettei tätä vaihtoehtoa enää ollut alasvetovalikkoon huomattu laittaa. Expatriaattiekonomien hallituksena toimi vuoteen 2006 saakka liiton työvaliokunta, eikä kukaan
vastanneista valinnut tätä vaihtoehtoa ensisijaiseksi luottamustehtäväyhdistyksekseen.
Helsingin Ekonomit ry:llä samoin kuin Ekonomföreningen Niordilla on muista yhdistyksistä poiketen myös esimerkiksi toimiala-, paikkakunta- tai työtehtäväorientoituneita kerhoja. Osa hekolaisvastaajista totesikin toimineensa jonkin HEKOn kerhon luottamustehtävässä, vaikkakaan ei ollut koskaan toiminut itse yhdistyksen hallituksessa.
Niordilaisvastaajista osa tarkensi toimineensa nimenomaan Wasagilletin luottamustehtävässä.
Koska eri yhdistyksillä on laaja kirjo erilaisia tehtävänimikkeitä, päädyttiin kyselyssä
tavanomaisimpien tehtävien luetteloinnin lisäksi yleisnimikkeeseen "johtokunnan/hallituksen jäsen", sillä kaikki erilaiset nimikkeet kattavan alasvetovalikkolistan laatiminen ei olisi ollut tarkoituksenmukaista. Suosituin yksittäinen nimike vastanneiden joukossa oli ekonomiyhdistyksen hallituksen/johtokunnan jäsen (98 vastausta). Seuraavaksi suurin luottamustehtäväkohtainen ryhmä oli puheenjohtajat (58 vastausta) sihteerien ollessa kolmansia 30:llä vastauksella (kuva 16 ja taulukko 4).
Luottamustehtävissä toimineita oli aineistossa kaikkiaan 263 eli 7 % (ks. taulukko 4).
Moni vastaaja oli toiminut luottamustehtävässään useita vuosia, ja myös monissa eri
luottamustehtävissä toimineita oli joukossa. Neljä vastaajaa oli toiminut luottamustehtävässä kahdessa eri ekonomiyhdistyksessä, jokainen näistä neljästä vastaajasta
vähintään kerran puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana. Lisäksi jokainen näistä
vastaajista oli jossain luottamustehtäväuransa vaiheessa ehtinyt toimia myös joko
ekonomiyhdistyksen sihteerinä, rahaston-/taloudenhoitajana, viestintävastaavana tai
muuna johtokunnan jäsenenä.
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Kuva 16. Kyselyyn vastanneiden ensisijaiset luottamustehtävät ekonomiyhdistyksessään, joko parhaillaan tai joskus aiemmin (kysymyssarja E1)

Taulukko 4.

Kyselyyn vastanneiden ensisijaiset luottamustehtävät ekonomiyhdistyksessään, joko parhaillaan tai joskus aiemmin, osuus aineistosta
(kysymyssarja E1)

luottamustehtävä

n

% aineistosta % kysymykseen vastanneista

puheenjohtaja

58

1,5

22

varapuheenjohtaja

24

0,6

9

sihteeri

30

0,8

11

rahaston-/taloudenhoitaja

26

0,7

10

viestintävastaava

16

0,4

6

hallituksen/johtokunnan jäsen

98

2,5

37

jäsen(rekisteri)vastaava

1

0,0

0

työmarkkinavastaava

4

0,1

2

isäntä/emäntä

1

0,0

0

virkistystoimintavastaava

5

0,1

2

263

6,8

100

yhteensä
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4.2 Tekniikan Akateemisten Liitto TEK caseliittona
Tekniikan Akateemisten Liiton historia juontaa juurensa jo vuodesta 1896, jolloin perustettiin Suomenkielisten Teknikkojen 175 Seura edistämään suomen kieltä tekniikan
17F

ja teollisuuden alalla.176 Vuonna 1916 yhdistyksen toiminta laajeni kieliasioista yleisemminkin tekniikkaan ja talouteen, ja yhdistyksen nimi muutettiin Suomalaisten
Teknikkojen Seuraksi, josta nimi tasan neljäkymmentä vuotta myöhemmin muutettiin
Suomen Teknilliseksi Seuraksi.177
Vuonna 1972 Suomen Teknillinen Seura ja vuonna 1878 perustettu Tekniska Förening i Finland 178 perustivat Korkeakouluinsinöörien ja Arkkitehtien Keskusliitto
174F

KALin huolehtimaan diplomi-insinöörien työmarkkinaedunvalvonnasta, ja seuraavana
vuonna KAL perusti yhdessä lähijärjestöjensä kanssa Ylempien Toimihenkilöiden
Neuvottelukunnan. Vuonna 1976 KAL liittyi Akavan jäseneksi. Vuonna 1990 STS ja
KAL yhdistivät hallintonsa ja kolme vuotta myöhemmin liitot aloittivat toiminnan yhteisellä, uudella nimellä Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry. 179
175F

Vuonna 2009 Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry oli diplomi-insinöörien ja arkkitehtien sekä vastaavan koulutuksen saaneiden palvelujärjestö, joka edistää tekniikkaa
ihmisen, elinympäristön ja yhteiskunnan parhaaksi sekä toimii jäsentensä etujärjestönä palvelussuhteeseen liittyvissä, ammatillisissa, koulutuksellisissa ja sosiaalisissa
kysymyksissä. Tekniikan Akateemisten Liitto oli vuonna 2009 Akavan toiseksi suurin
jäsenjärjestö noin 70 000:lla henkilöjäsenellään, joista tutkinnonsuorittaneita oli yli
40 000. 180
176F

175 Insinöörit käyttivät yleisesti itsestään vielä 1940-luvulle asti nimitystä teknikko. Insinööri-nimitys
esiintyi teknikon rinnalla ja sitä käytettiin myös Teknillisestä korkeakoulusta valmistuneiden tutkintotodistuksissa vuoteen 1943 asti, jolloin astui voimaan asetus diplomi-insinöörin tutkintonimikkeestä. (www.tek.fi/index.php?id=65 3.9.2008)
176 ks. myös Nykänen 2006: 20, 31-32
177 www.tek.fi/index.php?id=65 5.2.2007; Nykänen 2006: 32
178 Nykänen 2006: 32
179 www.tek.fi/index.php?id=65 5.2.2007
180 www.akava.fi/files/1069/Netti_Akavan_jasenmaarat_2009.pdf 4.5.2009; vrt. www.tek.fi/index.php?id=63 5.2.2008; www.tek.fi/index.php?id=21 5.2.2007
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Tekniikan Akateemisten Liittoon liitytään suoraan henkilöjäseniksi 181. Tekniikan Aka19F

teemisten Liittoon voidaan vuosijäseneksi hyväksyä henkilö, joka on suorittanut
Suomessa korkeakouluinsinöörin tai -arkkitehdin tutkinnon tai vastaavan matemaattis-luonnontieteellisen tutkinnon, tai joka on suorittanut vastaavantasoisen ulkomaisen tutkinnon, tai jolla on näitä tutkintoja vastaava tutkinto tai pätevyys ja joka toimii
tekniikan alalla 182. Tekniikan Akateemisten Liiton noudattaman käytännön mukaises17F

ti valmistuvan opiskelijajäsenen ei tarvitse erikseen hakea vuosijäsenyyttä, vaan
pelkkä liittoon toimitettu ilmoitus valmistumisesta riittää 183.
193F

Tekniikan Akateemisten Liiton piirissä toimi tutkimuskyselyn suorittamisvuonna 2006
yhteensä 18 Tekniikan Akateemisten Liiton kerhoa sekä liiton yhteisöjäseninä 23 itsenäistä alueseuraa. Moniin alueseuroihin voi liittyä jäseniksi myös muita kuin yliopistotasoisen tekniikan alan tutkinnon suorittaneita, esimerkiksi Vaasan Teknillisen
Seuran vuonna 1952 uusitut säännöt määrittelevät, että "vuosijäseneksi voidaan ottaa anomuksesta jokainen diploomi-insinööri, -arkkitehti, insinööri tai muu teknillisistä
ratkaisuista vastaava henkilö, jonka jäsenyyttä on kaksi seuran jäsentä suositellut ja
joka johtokunnan esityksestä yleisessä kokouksessa hyväksytään jäseneksi vähintään 2/3:lla annetuista äänistä". 184 Siten alueseurajäsenyys ei edellytä jäsenyyttä
178F

Tekniikan Akateemisten Liitossa, toisin kuin ekonomeilla, joilla ekonomiyhdistysjäsenyys on sidottu Ekonomiliittojäsenyyteen.
Alueseurojen ja kerhojen lisäksi Tekniikan Akateemisten Liiton piirissä toimii yritysyhdistyksiä, -yhdysmiehiä sekä paikallisosastoja. Nämä rajattiin tämän tutkimuksen
ulkopuolelle, sillä niillä ei ole samankaltaista puhtaasti koulutuspohjaista yhdistystoimintaluonnetta kuten alueseuroilla ja kerhoilla, vaan ne keskittyvät enemmän jäsentensä edunvalvontaan, joka perinteisesti ei ole kuulunut kovinkaan kiinteästi alueellisten yhdistysten tehtäväkenttään. Myös teekkari- eli teknistieteellisen alan opiskelijayhdistykset rajattiin tämän tutkimuksen ulkopuolelle.

181 www.tek.fi/index.php?id=82 8.2.2008
182 www.tek.fi/index.php?id=82 5.2.2007
183 www.tek.fi/index.php?id=82 9.2.2008
184 Ylinärä 1994: 39; ks. myös www.desnetti.fi/vts/saannot.htm (Vaasan Teknillisen Seuran säännöt,
4 §) 5.2.2007
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Tekniikan Akateemisten Liiton valtuuston toimikausi on kolme vuotta ja siihen kuuluu
75 vaalein valittua jäsentä, joista 66 on Tekniikan Akateemiset ry:n ja neljä Tekniska
Föreningen i Finlandin jäseniä; täysivaltaisia opiskelijaedustajia on viisi ja muista poiketen opiskelijaedustajien toimikausi on kalenterivuosi. Liiton hallituksen toimikausi
on kolme vuotta ja sen kokoonpano on kaksitoista jäsentä, joista yksi on opiskelijaedustaja. Myös Tekniikan Akateemisten Liiton valiokunnilla on kolmivuotinen toimikausi. (Ks. kuva 17.)185

Kuva 17.

Tekniikan Akateemisten Liiton organisaatiorakenne186 tutkimuskyselyn
laadintavuonna 2006

185 ks. www.tek.fi/index.php?74 5.7.2007
186 www.tek.fi/index.php?id=64 5.7.2007
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Yliopistopaikkakunnilla toimivat teekkariyhdysmiehet ja tekniikan alan opiskelijajärjestöjen edustajat osallistuvat alueseurojen toimintaan vaihtelevasti. Joissain alueseuroissa opiskelijoilla on puhe- ja läsnäolo-oikeus johtokunnan kokouksissa, joissain
alueseuroissa on myös varsinaisia opiskelijajäseniä. Itse teekkaritoiminta on yhtä
vanhaa kuin tekniikan alan yliopistotasoinen opetus; jo 1850-luvulla Teknillisen Reaalikoulun opiskelijat muodostivat Konventti-nimisen yhteisön, josta vuonna 1872 muotoutui Teknolog-Förening. Polyteknikkojen yhdistys perustettiin vuonna 1884 ja jo
niinkin aikaisin kuin vuonna 1908 se muutettiin pakkojäsenyyteen perustuvaksi Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilasyhdistykseksi, joka vuodesta 1922 lähtien on toiminut
nimellä Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunta. 187
F

Uuden innovaatio- eli Aalto-yliopiston toteutumisen myötä on jälleen vuorossa uusi
aikakausi Teknillisen korkeakoulun, Helsingin kauppakorkeakoulun ja Taideteollisen
korkeakoulun ylioppilaskuntien yhdistyessä ja alkuperäisten ylioppilaskuntien mahdollisesti muuttuessa yhdistyspohjaisiksi yhteisöiksi uuden ylioppilaskunnan sisällä.
Vuoden 2008 alkua värittikin kiivas keskustelu ja suoranainen keskinäinen epäluulo
kahden suurimman ylioppilaskunnan vuosikymmenten saatossa kerättyjen omaisuuksien hallinnoinnista yhteisen ylioppilaskunnan aikanaan toteutuessa: yhteistyön
henki oli opiskelijapiireissä muuttua peloksi siitä, että lukumäärältään vahvimmat
"teekkarit vievät suurinta omaisuutta hallinnoivien kyltereiden varat vähälukuisimpien
ja varattomimpien taiteilijoiden siivestäessä". 188
182F

4.2.1 Tekniikan alan alueseura- ja kerhojäsenyys vastanneiden piirissä
Kyselytutkimuksessa vastaajilta tiedusteltiin myös mahdollista jäsenyyttä jossain (tai
useissa) näistä kerhoista tai alueseuroista. Vastaajista 19 % oli jäsenenä jossain
Tekniikan Akateemisten Liiton piiriin kuuluvassa alueseurassa (364 henkilöä, 12 %)
tai kerhossa (212 henkilöä, 7 %; ks. taulukko 5). Koska Tekniikan Akateemisten Liiton piiriin kuuluvien alueseurojen ja kerhojen jäsenyys ei ole sidoksissa Tekniikan
Akateemisten Liiton jäsenyyteen, oli vastaajista huomattavasti pienempi osa jonkin
187 ks. Nykänen 2006: 22
188 opiskelijakommentit 21.1.2008 ja 28.1.2008
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alueellisen yhdistyksen jäseniä kuin ekonomivastaajista, joista kaikki erilaisen jäseneksiliittymistavan vuoksi väistämättä kuuluvat johonkin alueelliseen yhdistykseen.
Kaikkein eniten alueseura- tai kerhojäsenten vastauksia Tekniikan Akateemisten Liiton jäsenten piiristä saatiin Tampereen Teknillisen Seuran jäsenkunnalta: 68 vastausta. Myös Oulun ja Jyväskylän Teknillisten Seurojen jäsenet vastasivat aktiivisesti
kyselyyn: 40 ja 34 vastausta (taulukko 5, kuva 18).
Taulukko 5.

Tekniikan Akateemisten Liiton jäsenten alueseura- ja kerhojäsenyydet kyselyyn vastanneiden joukossa (kysymys B2)

alueseura

vast.

%

alueseura

Jyväskylän Tekn. Seura

34

1,1 Porin Tekn. Seura

Kajaanin Tekn. Seura

21

Kanta-Hämeen TS

vast.

%

17

0,6

0,7 Raahen Tekn. Seura

4

0,1

12

0,4 Rauman Tekn. Seura

8

0,3

Kokkolan Tekn. Seura

10

0,3 Savonlinnan DI:t & Arkkit.

1

0,0

Kuopion Tekn. Seura

9

0,3 Suur-Savon Tekn. Seura

11

0,4

Kymenlaakson Tekn. yhd.

10

0,3 Tampereen Tekn. Seura

68

2,3

Lahden DIA-yhdistys

20

0,7 Tekniska klubben i Vasa

8

0,3

Lapin Ins. ja arkkitehtiyhd.

14

0,5 Turun Tekn. Seura

19

0,6

Lappeenrannan TS

18

0,6 Vaasan Tekn. Seura

14

0,5

Oulun Tekn. Seura

40

1,3 Varkauden Tekn. Seura

6

0,2

0,1 Vuoksenlaakson Tekn. S.

5

0,2

364

12,0

Pietarsaaren Tekn. Seura

3

Pohjois-Karjalan Tekn. S.

12

kerho

vast.

0,4 kyselyyn vastanneista yht.
%

kerho

vast.

%

AboaTEK

28

0,9 LVI-kerho

5

0,2

Akateem.Teekkarikerho

19

0,6 Maanmittausins. kerho

8

0,3

Arkkitehtikerho

12

0,4 Naispolyteekkarit

14

0,5

Biotekniikan kerho

9

0,3 Org.keh.&suunn. KESSU

3

0,1

DIAS-kilta

6

0,2 Rakentajainkerho

2

0,1

28

0,9

4

0,1

25

0,8

0,1 Valm.tekn. sen. MULJU

9

0,3

kyselyyn vastanneista yht.

212

7,0

Graafinen kerho
Heinolan DIA-kerho
Ilmailuinsinöörien kerho
Insinöörien rouvat ry

22
5
10
3

0,7 TEKNA naisakatemia
0,2 Traficum
0,3 Turun DI-kerho
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Jokaisesta teknillisestä alueseurasta saatiin vähintään yksi vastaus, jopa toimintansa
2000-luvun alussa lopettaneen Tekniska Klubben i Vasan jäseniltä, joista moni tosin
perinteisesti on myös Vaasan Teknillisen Seuran jäsen 189. TEKin kerhojen aktiivi183F

simmat vastaajat olivat naisten yhdistysten jäseniä: sekä AboaTEKin että TEKNAn
jäsenistä 28 vastasi kyselyyn (taulukko 5, kuva 18). Kaksoisjäseniä alueseuroissa
ja/tai kerhoissa oli kaikkiaan 52.
Kerhojen jäsenmäärä 190 vuonna 2006 oli yhteensä 2 256 ja Tekniikan Akateemisten
184F

Liiton tiedossa oleva alueseurojen yhteenlaskettu jäsenmäärä 191 oli 2 933. Kaikkien
185F

Tekniikan Akateemisten Liiton kerhojen ja alueseurojen tarkkoja yhdistyskohtaisia
jäsenmääriä ei tutkimusta tehdessä ollut käytettävissä, sillä niitä ei ollut enää ilmoitettu liittoon eikä näille yhdistyksille löytynyt toimivia yhteystietoja.
Kuvassa 18 on esitetty Tekniikan Akateemisten Liiton alueseuroihin kuuluvien määrä
suhteessa tähän kyselyyn vastanneisiin alueseurajäseniin. Kajaanin, Kuopion, Kymenlaakson, Pietarsaaren, Savonlinnan ja Vuoksenlaakson alueseurojen jäsenmäärätietoja ei ollut toimitettu Tekniikan Akateemisten Liittoon eikä tietoa saatu muistakaan lähteistä. Toimintansa lopettaneen Tekniska Klubben i Vasan viimeisten vuosien jäsenmäärää ei enää ollut löydettävissä ja Lapin, Lappeenrannan sekä Tampereen alueseurojen tiedot ovat vuodelta 2005, muut vuodelta 2006. Kuopion, Savonlinnan ja Vuoksenlaakson Teknillisiin Seuroihin ei enää löytynyt lainkaan yhteystietoja Tekniikan Akateemisten Liiton arkistoista.
Koska alueseurat ovat Tekniikan Akateemisten Liitossa ainoastaan yhteisöjäseninä,
on osa alueseuroista jättänyt yhteystietonsa päivittämättä ja siten myöskään niiden
toiminnan aktiivisuutta ei oletettu liiton piirissä kovin suureksi. Vireimmistä yhdistyksistä saatiinkin suhteellisen runsaasti vastauksia; tosin esimerkiksi Vaasan Teknillinen Seura on jo useiden vuosien ajan todettu liiton piirissä yhdeksi kaikkein aktiivisimmin toimivista alueseuroista, mutta koska sen jäsenkunta monista muista korkeakoulututkinnon suorittaneisiin keskittyvistä alueseuroista poiketen jakautuu hyvinkin

189 Ahopelto 2004b: 5, Lindberg 1994: 34
190 jäsenmäärätiedot Tekniikan Akateemisten Liitosta 30.7.2007 / Tiina Länkelin
191 jäsenmäärätiedot Tekniikan Akateemisten Liitosta 7.8.2007 / Jaana Sääksberg
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tasaisesti diplomi-, opisto- ja ammattikorkeakouluinsinööreihin, vain noin puolet yhdistyksen jäsenkunnasta edes sai kyselykutsun.
Turun Teknillisen Seuran poikkeuksellisen pieni jäsenmäärä suhteessa vastaajien
jäsenyyksiin (vastausten perusteella 79 % yhdistyksen jäsenistä vastasi kyselyyn)
selittynee paikkakunnalla toimivan Turun DI-kerhon kautta: osa vastanneista on
mahdollisesti valinnut alasvetovalikosta kerhon sijaan alueseuran - tai sitten turkulaiset alueseurajäsenet ovat olleet poikkeuksellisen tunnollisia vastaajia. Myös yhdistyksen jäsenmäärän pienuus herätti epäilyn lyöntivirheestä tilastoissa, mutta keskusteluissa kävi ilmi alueseuran jäsenmäärän olleen hiipumaan päin jo ennen Turun DIkerhon perustamista (349 jäsentä, vastanneita kyselyssä 7 %).

500

vastanneita

jäseniä'06

400
300
200

Jkylän TS

Kajaanin TS

K-Häme TS

Klan TS

Kuopion TS

Kymenl. TY

Lahden DIA

Lapin IA*

Lapp.r.TS*

Oulun TS

Pietars. TS

P.-Karj. TS

Porin TS

Raahen TS

Rauman TS

Savonl. DIA

Suur-Savo

Treen TS*

Turun TS

Vaasan TS

Vark. TS

Vuoks. TS

0

TKiVasa

100

Kuva 18. Tekniikan Akateemisten Liiton alueseuroihin kuuluvien määrä suhteessa
kyselyyn vastanneisiin alueseurajäseniin 192 (kysymys B2)
186F

Suhteellisesti aktiivisimpia alueseurajäsenvastaajia olivat edellä mainitun Turun Teknillisen Seuran jäsenten lisäksi Varkauden (20 %), Pohjois-Karjalan (20 %), Oulun
(19 %) ja Jyväskylän (19 %) Teknillisten Seurojen jäsenet. Näistä Varkauden Teknillinen Seura oli kooltaan kaikkein pienin niistä alueseuroista, joiden jäsenmäärä Tekniikan Akateemisten Liitolla oli tiedossa: 30 jäsentä. Myös ekonomipuolella pienim-

192 jäsenmäärätiedot Tekniikan Akateemisten Liitosta 7.8.2007 / Jaana Sääksberg
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män ekonomijäsenyhdistyksen jäsenet, jälleen varkautelaiset, olivat aktiivisia vastaajia suhteessa yhdistyksen verraten pieneen jäsenmäärään: 27 % sikäläisestä 45:stä
ekonomijäsenestä vastasi kyselyyn.
Vähiten vastauksia saatiin Savonlinnan Diplomi-insinöörit ja Arkkitehdit -yhdistyksen
jäseniltä: tasan yksi savonlinnalainen vastasi. Yhdistyksen toiminta tosin lienee melko hiljaiseloa nykyisin, sillä Tekniikan Akateemisten Liiton arkistoista ei löytynyt enää
lainkaan yhteystietoja yhdistykselle. Rauman Teknillisen Seuran jäsenistä 3 % ja
Vaasan sekä Porin Teknillisten Seurojen jäsenistä 4 % vastasi kyselyyn. (taulukko 6).

Taulukko 6.

Tekniikan Akateemisten Liiton yhteyteen kuuluviin alueseuroihin ja
kerhoihin kuuluvien määrä suhteessa kyselyyn vastanneisiin kerhojäseniin (kysymys B2)

alueseura

jäsenmäärä

Jkylän TS
180
Kajaanin TS
****
K-Häme TS
70
Klan TS
141
Kuopion TS
****
Kymenl. TY
****
Lahden DIA
228
Lapin IA*
185
Lapp.r.TS*
175
Oulun TS
210
P.-Karj. TS
61
Pietars. TS
****
Porin TS
436
Raahen TS
85
Rauman TS
242
Savonl. DIA
****
Suur-Savo
75
TKiVasa
**
Treen TS
443
Turun TS
24
Vaasan TS
348
Vark. TS
30
Vuoks. TS
****
kys. vastanneista yht.

vasvasjäsen- vastanvastankerho
taus-%
määrä
neita
taus-%
neita
34
18,9 AboaTEK
50
28
56,0
21
Akat.teekk.
75
19
25,3
12
17,1 Arkkitehtik.
235
12
5,1
10
7,1 Biotekn.
85
9
10,6
9
DIAS-kilta
258
6
2,3
10
Graafinen
312
22
7,1
20
8,8 HeinolaDIAk
50
5
10,0
14
7,6 Ilmailuins.
188
10
5,3
18
10,3 Ins. rouvat
98
3
3,1
40
19,0 LVI-kerho
50
5
10,0
12
19,7 Maanmittarit
120
8
6,7
3
Naispolyt.
79
14
17,7
17
3,9 KESSU
70
3
4,3
4
4,7 Rakent.kerho
***
2
8
3,3 TEKNA
123
28
22,8
1
Traficum
67
4
6,0
11
14,7 Turun DI
349
25
7,2
8
MULJU
47
9
19,1
68
15,3 kys. vastanneista yht.
212
19
79,2
14
4,0 *
= tiedot vuodelta 2005
6
20,0 ** = toiminta lakannut vuonna 2001
5
*** = ei toimintaa vuonna 2006
364
**** = ei yhteystietoja vuosina 2006-08
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Kuvassa 19 on esitetty Tekniikan Akateemisten Liiton kerhoihin kuuluvien määrä
suhteessa kyselyyn vastanneisiin kerhojäseniin. Rakentajainkerholla ei ollut lainkaan
toimintaa vuonna 2006, eikä Tekniikan Akateemisten Liitolla ollut tiedossa myöskään
kerhon jäsenmäärää 193. Aktiivisimmat vastaajat löytyivät jäsenmääräänkin suhteutet187F

tuna AboaTEKin piiristä: 50:stä jäsenestä 28 vastasi kyselyyn (56 %).

350

vastanneita

jäseniä'06

300
250
200
150
100

MULJU

Turun DI-k.

Traficum

TEKNA

Rakentajainkerho

KESSU

Naispolyteekkarit

Maanmitt.ins.

LVI-kerho

Insin. rouvat

Ilmailuinsinöör.

Heinolan DiA-k.

Graafinen kerho

DIAS-kilta

Biotekn. kerho

Arkkitehtikerho

Akat. Teekkar.

0

AboaTEK

50

Kuva 19. Tekniikan Akateemisten Liiton kerhoihin kuuluvien määrä suhteessa kyselyyn vastanneisiin kerhojäseniin 194 (kysymys B2)
18F

Kerhojäsenistä passiivisimpia vastaajia olivat DIAS-killan (2 %), Insinöörien rouvien
(3 %) sekä Organisaation kehittäjien ja suunnittelijat KESSUn (4 %) edustajat. Naisyhdistykset AboaTEK (56 %) ja TEKNA (23 %) sekä Akateeminen Teekkarikerho (25
%) olivat jäsenmääräänsä suhteutettuna ylivoimaisesti aktiivisimpia vastaajia.

193 kerhokohtaiset jäsenmäärätiedot Tekniikan Akateemisten Liitosta 9.8.2007 / Tiina Länkelin
194 kerhokohtaiset jäsenmäärätiedot Tekniikan Akateemisten Liitosta 9.8.2007 / Tiina Länkelin
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Lukumääräisesti vastaukset jakautuivat maantieteellisesti melko tasaisesti, joten aineiston voidaan katsoa olevan melko pitkälti yleistettävissä maamme teknillisiin alueseura- ja kerhojäsenyyksiin. Useimmat Tekniikan Akateemisten Liiton kerhot toimivat
pääkaupunkiseudulla, mutta vastapainona siellä ei ole lainkaan omia alueseuroja,
joten maantieteellinen jokseenkin tasainen kattavuus saavutetaan tätä kautta (ks.
myös liite 7).

4.2.2 Tekniikan alan alueseura- ja kerholuottamustehtävät vastanneiden keskuudessa
Kaikkiaan 1 787 vastaajaa ilmoitti, että hänellä ei ole eikä ole ollut luottamustehtävää
Tekniikan Akateemisten Liiton piiriin kuuluvassa alueseurassa tai kerhossa. Kysyttäessä, missä luottamustehtävässä vastaaja toimii tai on toiminut, saatiin vastaukset
kuitenkin vain 158:lta vastaajalta, jota onkin kokemuksen ja avointen vastausten
kommenttien perusteella pidettävä suoraa vähennyslaskutulosta luotettavampana
lukumääränä (3 022 ./. 1 787 = 1 235; ks. kuva 20 ja taulukko 7). Pari vastaajaa oli
toiminut alueseura-/kerholuottamustehtävässä jo 1950- ja 1960-luvuilla.
Eniten luottamustehtävissä toimivia/toimineita vastaajia oli tässä aineistossa Oulun
(11 vastaajaa), Lapin (10 vastaajaa) ja Vaasan (9 vastaajaa) Teknillisistä Seuroista.
Pietarsaaren ja Turun Teknillisten Seurojen, Savonlinnan Diplomi-insinöörien ja Arkkitehtien, DIAS-killan, Insinöörien rouvien sekä Valmistustekniikan seniorit MULJUn
hallituksista/johtokunnista kukaan ei ilmoittanut kyselyssä näiden yhdistysten hallitus-/johtokuntajäsenyyttä ensisijaiseksi Tekniikan Akateemisten Liiton piiriin kuuluvaksi luottamustehtäväkseen.
Kuten ekonomikyselyssäkin, käytettiin tässä aineistossa yhtenä luottamustehtävänimikkeenä tavanomaisimpien tehtävänimikkeiden luetteloinnin lisäksi yleisnimikettä
"hallituksen/johtokunnan jäsen". Enemmistö kysymykseen vastanneista ilmoitti toimineensa/toimivansa yhdistyksensä hallituksen/johtokunnan jäsenenä (48 vastausta).
Seuraavaksi suurin luottamustehtäväkohtainen ryhmä oli puheenjohtajat (37 vastaus-
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ta) ja kuten ekonomipuolellakin, sihteerien ryhmä oli kolmas, nyt 27:llä vastauksella

(kuva 21 ja taulukko 7).
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8

6

4

2

Kuva 20. Luottamustehtävissä toimivat/toimineet vastaajat alueseuroittain ja kerhoit-

tain (kysymys E1)

Ekonomiaineistosta poiketen yksikään TEK-yhteisöön kuuluva vastaaja ei ilmoittanut

olevansa työmarkkinavastaava. Tätä selittää osin yhdistysten erilainen luonne suh-

teessa edunvalvontatoimintaan: itsenäisinä alueseuroina paikalliset TEK-sidoksiset

yhdistykset eivät yleensä lue tehtäviinsä edunvalvonta- tai työmarkkinatoimintaa,

vaan ne ovat puhtaasti harraste- ja teknillisaatepohjaisia koulutustaustaisia yhdistyk-

siä.

Vastaajista kaksi oli kuulunut kahden alueseuran ja yhden kerhon johtokuntaan/halli-

tukseen, kolme vastaajaa puolestaan kahden eri alueseuran johtokuntaan/hallituk-
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seen. Neljä näistä vastaajista on toiminut yhdistyksensä puheenjohtajana, samoin
neljä vastaajaa yhdistyksensä sihteerinä tai tehtäväkuvaa tarkemmin määrittelemättömänä hallitus-/johtokuntajäsenenä. Sekä ekonomi- että tekkiläisaineistossa oli ainoastaan yksi vastaaja, joka oli toiminut alansa kahden eri yhdistyksen puheenjohtajana.

Kuva 21. Kyselyyn vastanneiden ensisijaiset luottamustehtävät Tekniikan Akateemisten liiton piiriin kuuluvissa yhdistyksessään, joko parhaillaan tai joskus
aiemmin (kysymys E1)

Työmarkkinavastaavien vähäinen osuus vastanneiden joukossa kuvastaa sekä
edunvalvontakentän delegoitumista juuri liittotasolle eikä paikallistasolle, myös sitä,
ettei tätä tehtävää monessakaan yhdistyksessä välttämättä ole nähty tarpeelliseksi
nimetä kenellekään erityisesti. Usein Akavan aluetoimintaan osallistuva yhdistyksen
hallituksen/johtokunnan jäsen voi toimia tälläkin nimikkeellä - tosin sekä lomakkeiden
vastauksista että vuosien 2007-2008 aikana tehdyistä haastatteluista kävi ilmi, ettei
monessakaan yhdistyksessä joko ollut pidetty tarpeellisena saada omaa aluetoimikuntaedustajaa, tai kukaan ei ollut tehtävään suostunut. Rivijäsenten vastauksista
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puolestaan nousi esiin kysymys juuri paikallisesta edunvalvonnasta. Tässä yhteydessä jäsenkunnan odotukset - tai oletukset - ja todellisuus eivät kohtaa.

Taulukko 7.

Kyselyyn vastanneiden ensisijaiset luottamustehtävät Tekniikan Akateemisten Liiton piiriin kuuluvassa yhdistyksessään, joko parhaillaan
tai joskus aiemmin, osuus aineistosta (kysymys E1)

luottamustehtävä

n

% aineistosta % kysymykseen vastanneista

puheenjohtaja

37

1,2

23

varapuheenjohtaja

20

0,7

13

sihteeri

27

0,9

17

rahaston-/taloudenhoitaja

13

0,4

8

isäntä/emäntä

3

0,1

2

jäsenvastaava

1

0,0

1

viestintävastaava

2

0,1

1

jäsenrekisterinhoitaja

1

0,0

1

virkistystoimintavastaava

6

0,2

4

48

1,6

30

0

0,0

0

yhteensä 158

5,2

100

hallituksen/johtokunnan jäsen
työmarkkinavastaava

Monesti kysymys onkin ehkä juuri siitä, ettei rivijäsenkunnassa tiedetä tai ymmärretä
alueellisten yhdistysten työn ohessa palkatta tehtävää luottamustoimiluonnetta, vaan
alueseuraluottamushenkilöt tavallaan sekoitetaan esimerkiksi muutamalla yliopistopaikkakunnalla Tekniikan Akateemisten Liiton palveluksessa toimiviin alueasiamiehiin. Osaltaan tätä sekaannusta toki auttaa se, että ainakin kolmen Tekniikan Akateemisten Liiton alueseuran puheenjohtajana tai sihteerinä toimi vuonna 2006 juuri
TEKin paikallinen alueasiamies.
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LIITTOJÄSENYYS TURVALLISUUDENTUNTEEN TAUSTATEKIJÄNÄ

Tutkimuksen ensimmäisen tavoitteen mukaisesti työssä tutkittiin, miksi koulutuspohjaisiin yhdistyksiin ja liittoihin liitytään ja miksi niissä toimitaan sekä millaista sosiaalista pääomaa ammatillisten, koulutustaustaisten yhdistysten jäsenyys tuottaa. Tutkimustehtävän mukaisesti tutkittiin myös sitä, miksi ihmiset liittoutuvat sekä erityisesti
mitä ammatilliset, koulutusperustaiset liitot antavat jäsenkunnalleen selkeiden, konkreettisten jäsenetujen lisäksi ja lomassa.
On helppo luetella liittojen tarjoamia jäsenetuja: lehtiedut, oikeudelliset palvelut, uraneuvonta, palkkatasotutkimukset… Mutta onko tämä koko totuus? Lehtiä voi tilata
ilman liittojäsenyyttäkin, kaikki eivät milloinkaan tarvitse lakimiehen tai uraneuvojan
palveluita, mutta silti nämäkin jäsenet pysyvät vuodesta toiseen liittonsa maksavina
jäseninä. Mikä on se vetovoima, joka kietoo jäsenet liittonsa piiriin silloinkin, kun liitto
ei toimi pelkkänä turvana epäonnessa? Onko kyse vakuutuksesta pahan päivän varalle, turvallisuudentunteen varmistamisesta, vai voisiko vastaus löytyä perusinhimillisestä tarpeesta kuulua osaksi vertaisverkostoaan? Luoko liittojäsenyys hyvinvointia
jäsenkunnalleen, vai onko sen merkitys löydettävissä sosiaalisen pääoman ja yhteisöllisyyden käsitteiden tulkinnan kautta?
Liittoutumistarvetta voidaan lähestyä jopa Maslow'n 195 tarvehierarkkisesta näkökul189F

masta, sillä liittoon kuulumalla voidaan määritellä tyydytetyiksi jo fysiologisia tarpeita
seuraava askel eli turvallisuus (oikeusturvavakuutus, työttömyysturva). Seuraavan
portaan eli yhteenkuuluvuuden ja rakkauden tarpeitten kautta päästään jo sosiaalisen
pääomaan ja verkostoitumiseen: ammatti-identiteetin vahvistuminen, me-henki, yhdistystoiminta eri piirteineen. Neljännellä ja viidennellä portaalla eli sosiaalisen arvostuksen ja itsensä toteuttamisen tarpeiden tasolla voidaan nähdä menestyksekäs toimiminen luottamustehtävissä.
Suurin osa ammattiliittojen jäsenistä ei koskaan jäsenyytensä aikana hakeudu liittonsa tai sen paikallisyhdistysten luottamustehtäviin. Osa taas viettää osan ajastaan eri195 Maslow 1954, siteerannut esim. Engel, Blackwell ja Miniard 1995: 422; Maslow 1998: XX
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laisissa talkootehtävissä kollegoidensa virkistystoiminnan hyväksi, osa toteuttaa itseään liittotason vaikuttajina. Yhteistä kaikille näille toimijoille on jäsenyys samassa vertaisverkostossa, ammatillisessa, koulutustaustaan pohjautuvassa liitossa ja/tai jäsenyhdistyksessä. Osa toimijoista kartuttaa omaa hyvinvointiaan ja sosiaalista pääomaansa aktiivitoimijoina, osa aktiiviosallistujina - ja osa ei koe tarvitsevansa tällaista
vertaisverkkoa lainkaan.
Aktiiviset toimijat kokevat empiiristen havaintojen perusteella usein epäonnistumisen
tunteita, ellei hartaasti valmisteltu jäsentilaisuus kiinnostakaan runsasta jäsenjoukkoa. Osa luottamushenkilöistä turhautuu ja luopuu pettyneenä luottamustehtävästään, osa puolestaan uhraa yhä enemmän vapaa-aikaansa keksiäkseen entistä kiinnostavampia jäsentilaisuuksia jäsenkunnalle, jota koko toiminta ei voisi vähempää
kiinnostaa - ja osa tyytyy tilanteeseen ja organisoi tilaisuuksia niille, jotka kulloinkin
paikalle vaivautuvat saapumaan.
Etenkin paikallisyhdistysten toiminnan aktiivisuudessa on suuria eroja, sillä kyseinen
toiminta on hyvin pitkästi sidoksissa muutaman aktiivisen luottamushenkilön viitseliäisyyteen. Selvää kuitenkin on, ettei sellaista tilannetta voi satojen jäsenten yhdistyksissä edes tulla eteen, jossa järjestetty jäsentilaisuus kiinnostaisi jokaista jäsentä,
sillä yksilöissä ja heidän tarpeissaan on aina eroja. Pääosa jäsenkunnasta vaikuttaa
pitävän ideaalisena tilannetta, jossa hänellä on mahdollisuus osallistua, mutta ei tarvetta eikä missään tapauksessa etäistäkään velvollisuutta siihen.
Yhdistystoiminta on harrastustoimintaa siinä missä urheiluseurajäsenyys tai kansalaisopistojen kielikurssitkin. Tärkeää on halu tehdä yhdessä ja viihtyä samanhenkisten toimijoiden seurassa. Oikein mitoitettuina tällaiset luottamustehtävät antavat voimavaroja työssä jaksamiseen sekä tärkeitä verkostokontakteja niin työhön kuin vapaa-aikaankin. Väärin mitoitettuna mukavasta luottamustehtävästä muodostuu taakka ja toinen työ, joka uuvuttaa alun perin vapaaehtoisen tekijänsä. Pelko tällaisesta
vapaa-ajan työtaakasta lienee yksi syy siihen, että uusia yhdistystoimijoita on koettu
niin vaikeaksi viime vuosina saada.
Entisaikojen kuukausikokouksissaan klubileipiä snapsin kera nauttineista herrakerholaisista on tullut jäsenkunnan ammatilliseen kehittymiseen tähtääviä koulutusorgani-
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saattoreita. Mikäli hauska harrastus muuttuu työksi, se lakkaa olemasta niin hauska
kuin harrastuskin. Ehkä olisi monin paikoin aika ottaa aikalisä ja pohtia, mikä tällaisen
yhdistystoimintaverkoston perustarkoitus on, sillä tarkoituksena ei voi olla liiton tehtävien jalkauttaminen maakuntiin palkattomin vapaaehtoisvoimin. Sellainen kehitys ehkä näyttää vapaamuotoista verkottumista arvokkaammalta ansioluettelossa, mutta
aikaansaa lopulta paikallistoiminnan luottamushenkilökadon.

5.1 Ekonomien ja tekniikan akateemisten tarve liittoutua
Kun vastaajilta tiedusteltiin tutkimuskyselyssä syitä, joiden takia he aikoinaan olivat
liittyneet liittonsa jäseniksi, oli työttömyysturva ylivoimaisesti suosituin yksittäinen jäsenyysperuste. Vastaajille ei kyselyssä muistutettu IAET-kassa- ja SEFE-/TEK-jäsenyyksien olevan toisistaan riippumattomia, ja muutama yksittäinen vastaaja lähestyikin tutkijaa kertoakseen tästä. Kyselyä laadittaessa ei kuitenkaan tahdottu ohjata
vastauksia mihinkään suuntaan, sillä jo alustavissa haastatteluissa ja keskusteluissa
oli selvästi käynyt ilmi, ettei monellakaan niin sanotulla rivijäsenellä ollut hahmotettuna selvää liiton, työttömyyskassan ja alueyhdistyksen välistä työnjakoa. Tätä selvitettiin päättämällä jättää kyselyssä muistuttamatta työttömyyskassan erillisluonteesta.
Työttömyysturvan järjestymisen kautta koettu turvallisuuden tunne usein turbulentissa taloustilanteessa voidaan tulkita ammattiyhdistysliittoutumistarpeen ensisijaiseksi
syyksi. Liitot ovat tässä asiassa sinänsä hankalassa tilanteessa: tutkitusti ja koetusti
liittojäsenyys koetaan tarpeelliseksi työttömyysturvan takia 196 - mutta työttömyystur194F

van saadakseen ei tarvitse olla liiton jäsen. Lisäksi Insinöörien, Arkkitehtien ja Ekonomien työttömyyskassa (IAET-kassa) on edullisempi kuin esimerkiksi paljon julkisuutta saanut "Loimaan kassa", mutta liitoissa koetaan, että tämän tosiasian markkinointi saattaisi motivoida nykyisiä jäseniä luopumaan muista jäseneduistaan ja siirtymään pelkän työttömyyskassan jäseniksi. Tällä taas olisi negatiiviset seuraukset
liittojen jäsenkehitykselle, sitä myötä taloudelle, edunvalvonnalle, palveluille ja lopulta
jäsenetutarjonnalle.

196 ks. esim. Siljander 2007: 6; vrt. Sauramo 2006: 11, Knuuttila 2008
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Tiedusteltaessa eri liittoonliittymissyiden merkitystä molempien kohderyhmien vastaajille nousi työttömyysturva jälleen selväksi ykkösvaihtoehdoksi (kuva 22): 69 %
kaikista kyselyyn vastanneista ja 86 % tähän kysymykseen vastanneista ekonomeista sekä 83 % kaikista kyselyyn vastanneista ja 88 % tähän kysymykseen vastanneista tekniikan akateemisista piti työttömyysturvaa joko erittäin tärkeänä tai jokseenkin
tärkeänä liittoonliittymissyynään. Samoin vastaajat molemmissa kohderyhmissä pitivät seuraavaksi merkittävimpänä liittoonliittymissyynä liiton harjoittamaa alan tutkinnon suorittaneiden edunvalvontaa sekä liiton tarjoamia palveluita ja jäsenetuja. Jäsentilaisuuksia ei pidetty kovinkaan merkittävinä, vaikka molemmat liitot ovat viime
vuosina tietoisesti pyrkineet kehittämään juuri tätä toimintaa.
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Suomen Ekonomiliittoon ja Tekniikan Akateemisten Liittoon liittymissyiden koettu merkitys vastaajille (kysymys C1)

Myös mainonnan ja tiedotuksen merkitys koettiin hyvin vähäiseksi, vaikka ilman tätä
tiedotustoimintaa harva jäsen liittoaan edes osaisi kaivata - tässä lienee vastaajilla
osin vaikuttanut myös vahvahko "ja minähän en ole mikään mainonnan uhri" -menta-
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liteetti. Ekonomeja hieman useampi tekniikan akateeminen koki jossain määrin tärkeäksi liittoonliittymissyyksi tavan ja "muiden mukana liittymisen"; tässä noussee
esiin erilainen opiskelijajäsenyyskäytäntö: valmistuneiden ekonomien on aktiivisesti
itse liityttävä liittoonsa uudelleen, diplomi-insinööreillä opiskelijajäsenyys jatkuu automaattisesti liiton jäsenyytenä, ellei vastavalmistunut jäsen sitä itse irtisano.
Avointen kysymysten selviksi ykkössuosikeiksi nousivat molemmissa aineistoissa
jäsenetulehdet: ekonomipuolella erityisesti Talouselämä-lehti mainittiin lukuisia kertoja, tekniikan akateemisten suosikki oli Tekniikka & Talous (kuva 23). Avoimeen jäsenetukysymykseen (C1: mikä jäsenetu erityisesti) saatiin vastaukset lähes kolmannekselta kummankin ryhmän vastaajista (ekonomit 27 % eli yhteensä 1 063 vastausta 3 886:sta ja tekniikan akateemiset 31 % eli 947 vastausta 3 022:sta).

Kuva 23. Vastaajien Suomen Ekonomiliiton ja Tekniikan Akateemisten Liiton merkittävimpinä pitämät jäsenedut avointen vastausten mukaan jaoteltuina 197
195F

(kysymys C1)

197 SEFE-n = 1 306 / 3 886 ja TEK-n = 1 055 / 3 022
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Ekonomiliiton jäsenetulehtiä ovat Ekonomi ja Talouselämä tai ruotsinkielisten jäsenten Forum för Ekonomi och Teknik; Tekniikan Akateemisten Liiton jäsenetulehtiä
puolestaan ovat Tekniikan Akateemiset, Talouselämä ja Tekniikka & Talous. Molemmat liitot tarjoavat jäsenkunnalleen myös mahdollisuuden vaihtaa Talentumin
kustantaman Talouselämän, TEK myös Tekniikka & Talouden, johonkin muuhun Talentumin kustantamaan lehteen; Ekonomiliitto tosin ei näkyvästi markkinoi tätä mahdollisuutta jäsenistölleen.
Seuraavaksi merkittävimmäksi jäseneduksi arvioitiin liiton juristien palvelut ja vakuutusedut (ks. kuva 23). Ekonomivastaajat pitivät liiton tarjoamaa koulutusta ja jäsentilaisuuksia suuremmassa arvossa kuin tekniikan akateemiset. Kaikkiaan ekonomivastaajien vastauksissa suhteellisesti useammat jäsenedut saivat mainintoja kuin tekniikan akateemisten parissa; tekniikan akateemisten vastaukset keskittyivät pääasiassa
lehtietuihin (74 % vastauksista, ekonomeilla 44 %). Näiden liittojen muihin vastaaviin
liittoihin nähden edullisen jäsenmaksun mainitsivat vain harvat.
Myöskään jäsentilaisuudet tai liittojen tarjoama koulutus eivät nousseet kovinkaan
korkealle vastausten joukossa, vaikka näihin on keskitytty viime vuosina erilaisin
"koulutustarjottimin". Etenkin osa ekonomivastaajista myös sekoitti tässä yhteydessä
liiton ja paikallisyhdistyksen tarjoamat palvelut mainitsemalla erityisesti merkittäviksi
jäseneduiksi muun muassa yritysvierailut, joiden järjestämisestä vastaavat juuri paikallisyhdistykset, eivät liitot.
Useimmat vastaajat kokivat saavansa riittävästi tietoa oman liittonsa toiminnasta:
77 % Ekonomiliitto-kyselyyn vastanneista jäsenistä ja peräti 91 % Tekniikan Akateemisten Liitto -kyselyyn vastanneista jäsenistä oli tätä mieltä. Kyselyyn vastanneista
ekonomeista 4 % ja tekniikan akateemisista 6 % koki, että ei varsinaisesti saanut riittävästi tietoa liittonsa toiminnasta ja vajaat 19 % ekonomeista sekä reilut 3 % tekniikan akateemisista jätti vastaamatta tähän kysymykseen.
Avoimissa vastauksissa parhaina tiedonsaantikanavina pidettiin liittojen omia lehtiä,
Internet-sivuja ja sähköpostitiedotteita. Myös alueyhdistysten jäsenkirjeet mainittiin
useissa avoimissa vastauksissa (750 ekonomi- ja 635 avointa tekkiläisvastausta).
Erityisesti tekniikan akateemisten puolella korostui näkemys, ettei tiedonsaanti liitosta
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niin suuresti vastaajaa kiinnostanutkaan. Molemmissa joukoissa kiinnitettiin huomiota
edunvalvonta-asioiden vastaajien mielestä kovin vähäiseen näkyvyyteen.
Tekniikan Akateemisten Liiton jäsenistä moni näki tiedonsaannissaan olleen puutteita
erityisesti alueseurojen olemassaolosta. Myös liiallista diplomi-insinöörien asioihin
keskittymistä kritisoitiin, melko värikkäinkin sanakääntein. Tässä kohdin liiton tiedotuksessa olisikin parantamisen varaa.
"Tämä kysely on ensimmäinen kerta, kun olen kuullut, että TEKillä on
paikallisyhdistyksiä. Ja olen sentään valmistunut jo 15 vuotta sitten.
Mitähän nämä paikallisyhdistykset tekevät? Monilla ammattiyhdistyksillä on esimerkiksi mökkejä tms. vapaa-ajanviettopaikkoja…"
"En edes tiennyt moisista seuroista ym. Pitääkö sellaiseen erikseen
liittyä? Onko niillä erillinen vuosimaksu? En ole missään tilaisuudessa ikinä kuullutkaan niistä. Jos noin tärkeä osa on jäänyt huomaamatta, sanoisin, etten saa tarpeeksi tietoa."
"Ei edes kiinnosta. TEK on täysin focusoitunut ’tekniikan diplomiinsinööriliitoksi’. Täysin. Minusta TEK voisi painua v***uun kaikkine
’teekkari’ ja ’DI’- juttuineen."

Ekonomipuolella tietämättömyyttä jäsenyhdistysten olemassaolosta ei erilaisen järjestäytymistavan vuoksi ollut kovinkaan paljon, vaikka parantamisenkin varaa olisi:
kaikki vastaajat eivät olleet varmoja, minkä jäsenyhdistyksen jäseniä olivat (asuin- vai
työpaikan mukaan) 198, vai olivatko minkään. Yhdistysten koettiin pääsääntöisesti
196F

huolehtivan hyvin paitsi omastaan, myös liiton asioista tiedottamisesta:
"Vaasan Ekonomien ja Sefen nettisivujen kautta saa loistavaa tietoa"
"Niord sköter bra om sina medlemmar och meddelar även om Ekonomförbundet".

Avoimessa kysymyksessä C2 tiedusteltiin vastaajilta, kokivatko he mielestään saavansa riittävästi tietoa Suomen Ekonomiliiton / Tekniikan Akateemisten Liiton toiminnasta. Moni vastasi luetellen vaihtoehtoja, joita tiedusteltiin seuraavassa, suljetussa
kysymyksessä C3 vaihtoehdot antaen: mitä kautta vastaaja saa tietoa liittonsa toi-

198 jäsen voi itse valita, haluaako kuulua asuin- vai työpaikkakuntansa jäsenyhdistykseen, johonkin
aivan muuhun tai vaikka useaan yhdistykseen
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minnasta. Kyselyä laadittaessa oli ajateltu perusteluiden kysymykseen olevan pikemminkin vapaamuotoisempia näkemysten ilmauksia kuin lehtien, Internet-sivujen
ja jäsentiedotteiden luettelemisia; osa vastauksista tällaisia toki olikin.
Pääasiassa tietoa liiton toiminnasta koettiin saatavan liiton oman lehden (Ekonomi ja
Tekniikan Akateemiset eli TEK-lehti) kautta (kuva 24). Tekniikan Akateemisilla sekä
liiton Internet-sivut että sähköpostilista olivat seuraavaksi suosituimpia tiedon lähteitä,
ekonomeilla liiton Internet-sivut jopa hävisivät hieman paikallisen jäsenyhdistyksen
tiedotuslehdelle. Koska niin harva tekniikan akateeminen oli alueseuran tai kerhon
jäsen, jäi tämä vaihtoehto luonnollisesti huomattavasti pienemmäksi kuin ekonomeilla
(TEK 5 % ja SEFE 65 %). Kaikilla ekonomiyhdistyksillä ei ole omia Internet-sivuja,
joten tämä osaltaan selittää, että alle viidennes koki saavansa tietoa liitostaan tätä
kautta. Internet-sivuja ei myöskään ollut aina tullut mieleen etsiä:
"Ai, onkohan Helsingin ekonomeilla kotisivut, pitääkin tarkistaa
asia..."
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Kuva 24. Jäsenten tiedonsaantiväylät tutkittavien järjestöjen toiminnasta (kysymys
C3)
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Kaikkiaan 70 ekonomi- ja 29 tekkiläisvastaajaa ilmoitti, ettei koe saavansa tietoa liittonsa toiminnasta. Osa ei myöskään tietoa kaivannut, etenkään paikallistasolta. Toisaalta osa koki juuri paikallisen tiedonvälityksen olennaiseksi ja mainitsi saavansa
tietoa liitostaan juuri paikallisyhdistyksen sähköpostien/-listan kautta.
"Paikallinen jäsenkirje täysin tarpeeton, omat verkostot auttavat
huomattavasti paremmin tiedonkulussa, kun tarvetta on"
"Minua ei kiinnosta saada mitään tietoa".
"Vaasassa erittäin aktiivinen sähköinen tiedotustoiminta - kiitos puheenjohtajan."

Osa tekniikan akateemisista kertoi saavansa liittonsa toiminnasta tietoa luottamusmiehiltä, molempien liittojen jäsenkunta mainitsi myös useissa vastauksissa ystäviensä ja kollegoidensa informoivan liiton tapahtumista. Siten työelämän ja sosiaalisen elämän verkot limittyvät myös liittoverkkojen kautta monella jäsenellä. Kuvaan 25
on koottu empiiristen havaintojen, kollegiaalisten keskusteluiden, työryhmä- ja hallitustyöskentelyiden sekä johtokuntakeskusteluin muodostettu yhdistystoimintarunko;
konstruktiivisen tutkimusotteen mukainen yhdistystoimintaverkostomalli.
"Kavereilta TEK:n hallintoelimistä"
"Luottamusmies istuu vieressä"
"Av en väninna. Jag skulle gärna vara på e-post-listan."
"Ekonomikollegat kertovat myös puskaradion kautta jäsentapahtumista, jos en itse jotain huomaa"

Luottamushenkilötoiminnassa pohditaan monesti myös sitä, mitä jäsenyhdistystoiminnalla ylipäätään on nyky-yhteiskunnassa tarjottavanaan jäsenilleen; mitkä ovat
jäsenyhdistysten tehtävät ja miten ne eroavat erilaisilla maantieteellisillä alueilla toisistaan. Yliopistopaikkakuntien jäsenyhdistyksillä on erilaiset mahdollisuudet uusjäsenrekrytointiin kuin pienillä maaseutupaikkakunnilla, toisaalta yhdistystoiminnan
luonne saattaa olla eri kokoisissa ja eri alueilla toimivissa yhdistyksissä hyvinkin samankaltainen yritysvierailuineen ja virkistystoiminta-aktiviteetteineen. Valtakunnallisesti puhuttavat jäsenedut ja työttömyysturvakysymykset, liiton palvelut ja tuki jäse-
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nilleen - paikallisyhdistyksien toiminta puolestaan suuntautuu valtakunnallista tasoa
enemmän lähiverkkojen ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen.

Kuva 25.

Yhdistystoimintaverkostomallin toimintarunko
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Luottamushenkilötoiminnassa niin paikallisen kuin valtakunnallisen tason verkot lähentyvät toisiaan yhdistystoimintaharrastuksen kautta. Verkostojen mukanaan tuoma
yhteisöllisyys auttaa rakentamaan toisiaan sivuavia työhön ja vapaa-aikaan liittyviä
verkkoja yhdistystoiminnan kautta. Jäsenkunta kuuluu tiettyyn yhteisöön ja saa tätä
kautta, oman alansa edustajien kanssa verkottuessaan, jopa tukea omalle ammattiidentiteetilleen 199. Kokemusten vaihto alan toimijoiden kesken sekä esimerkiksi men197F

torointiprojektit 200 auttavat löytämään oman paikkansa yhdistystoimintaverkoston
198F

keskeltä. Näistä muokkautuu myös liitto- ja yhdistystoiminnan brändi, se imagon ja
identiteetin yhteensulautuma, jonka yritysmaailman nykykielenkäytössä koetaan kuvastavan palvelulupausta kirkkaimmillaan 201.
19F

Historiallisen taustansa, nykyisten ja entistenkin tehtäviensä kautta ammatilliset yhdistykset ja liitot lähestyvät eri tavoin jäsenkuntansa toiveita ja vaatimuksia pyrkien
houkuttelemaan uusia jäseniä ja säilyttämään nykyiset. Näiden yhdistysten ja liittojen
parissa esiintyvä aktiivinen, joskus kieltämättä passiivinenkin, toiminta, luottamus,
osallistuminen, yhteistyö ja verkostot, jopa niiden kautta saavutettava hyvinvointi kerryttävät sosiaalista pääomaa niin yhdistystoimintaverkostojen suoranaisille toimijoille
kuin parhaimmillaan ympäröivälle yhteiskunnalle.
Luottamushenkilöiden välisissä keskusteluissa pidetään monesti lähes itsestään selvänä, että jäsenyhdistystilaisuuksien luonne on vuosikymmenten saatossa muuttunut
- mutta onko suuntaus ollut tarkoituksellista vaiko pelkkää ajautumista? Voidaan kysyä, miten erilaisten yhdistysten resurssit tai niiden puute vaikuttavat toimintaan ja
kuinka riippuvaista koko toiminta on yksittäisten henkilöiden aktiivisuudesta ja viitseliäisyydestä. Myös koulutustilaisuuksien järjestämistiheydestä - tai tarpeesta ylipäätään - käydään kärkeviäkin keskusteluita; luottamushenkilöiden välisissä keskusteluissa nouseekin aika ajoin esiin kysymys siitä, millaisia vaikuttajia nämä ekonomi- ja
tekniikan akateemisten yhdistykset nykyaikana (enää) ovat.
Harkittu ja strategisesti oikein suunnattu vaikuttaminen erilaisissa verkostoissa luo
osallistumis- ja onnistumismahdollisuuksia verkoston jäsenille ja hyödyttää sitä kautta
199 vrt. Lahti 2008: 81; ks. myös Mannermaa 2008: 75
200 ks. myös Otala 2008: 225
201 ks. myös Malmelin ja Hakala 2008: 31-33
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heidän omia verkostojaan, lähipiirejään ja ympäristöään; kartuttaa toimijoiden sosiaalista pääomaa. Pienistä puroista voi kertyä hyvinvoinnin vuoksi. Nämä pohdinnat
muodostivat myös perustarpeen tämän tutkimuksen laadinnalle; oli aika saada vastaus näihin vuosikausia pohdittuihin kysymyksiin.

5.2 Parhaaksi ja toimivimmaksi koettu liittymistapa ammatilliseen, koulutuspohjaiseen jäsenliittoon ja sen paikallisyhdistyksiin
Tutkimusta laadittaessa kokemusperäinen hypoteesi oli, ettei rivijäsen kovinkaan hyvin tiedosta alueellisen jäsenyhdistystoiminnan talkootyöluonnetta, ja tämä todentui
tutkimusmateriaalianalyyseissä selkeästi. Tutkimusta suunniteltaessa nousi esiin
myös näkemys, ettei rivijäsenkunta tiedosta liittotason ja aluetason toiminnan eroa.
Huolimatta siitä, että kyselylomakkeessa oli lyhyt johdanto tämän tehtäväjaon luonteeseen, näkyi vastauksissa hyvin selvästi, ettei eroa tiedostettu kuin poikkeustapauksissa, ellei vastaajalla itsellään ollut luottamushenkilötaustaa.
Erityisesti Ekonomiliiton jäsenyhdistysjäsenten vastaukset kysymykseen, jossa tiedusteltiin parasta ja toimivinta liittymistapaa Suomen Ekonomiliittoon ja paikallisyhdistyksiin (ks. liite 2 ja taulukko 8) osoittivat, että monet jäsenet eivät tiedostaneet
Ekonomiliiton jäsenyystapaa, jossa Suomen Ekonomiliittoon liitytään paikallisen jäsenyhdistyksen jäsenyyden kautta. Kysymyksessä kerrottiin vastaajille myös, että
Suomen Ekonomiliiton tehtävänä on huolehtia ekonomien edunvalvonnasta ja paikalliset ekonomiyhdistykset puolestaan järjestävät erilaisia alueellisia tilaisuuksia. Silti
nämä tehtävät tuntuivat menevän useilta vastaajilta sekaisin.
Koska Ekonomiliiton jäsenyys tavallaan sisältää pakkojäsenyyden paikalliseen jäsenyhdistykseen, joka saattaa laajoilla maantieteellisillä alueilla toimivien yhdistysten
jäsenille olla kovinkin etäinen toimija, nousi myös tämä jäseneksiliittymistapa yhdeksi
kiinnostavaksi tutkimuskysymykseksi. Useimmat luottamushenkilöt ovat kokouksissa
ja keskusteluissa kannattaneet nykyisenkaltaista järjestelmää juuri mahdollisen paikallisyhdistysjäsenkadon pelossa. Suoran liittojäsenyyden puuttuminen kuitenkin estää esimerkiksi opiskelijajäsenten suoran siirtymisen liittonsa maksaviksi jäseniksi
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valmistumisensa jälkeen, sillä heidän on ensin erottava opiskelijayhdistyksestään (ja
samalla liitosta) ja sitten liityttävä ikään kuin uudelleen liittoon paikallisyhdistyksen
kautta. Tässä siirtymävaiheessa menetetään monia potentiaalisia jäseniä, jotka eivät
ilmeisesti pidä liittojäsenyyttä edes tämän (sinänsä pienen) vaivan arvoisena. 202
20F

Taulukko 8. Parhaaksi ja toimivimmaksi koettu liittymistapa Suomen Ekonomiliittoon
(kysymys C9)
SEFE-C9, n = 3 886

kyllä

1. nykyisen kaltainen liittyminen liittoon paikallisyhdistysjäsenyyden
kautta

1 747

2. liittyminen suoraan liittoon,
vapaaehtoinen
paikallisyhdistysjäsenyys liiton jäsenille

1 226

3. liittyminen suoraan liittoon, pakollinen paikallisyhdistysjäsenyys

172

4. vapaaehtoinen paikallisyhdistysjäsenyys myös
liittoon kuulumattomille
ekonomeille

547

%

45

32

4

14

ei

528

568

1 194

770

%

14

15

31

20

5. muu, mikä

EOS

404

567

598

686

%

vastaus
tyhjä

%

2 679

69

1 207

31

2 361

61

1 525

39

1 964

51

1 922

49

2 003

52

1 883

48

10

0,3

3 876

99,7

10

15

15

18

Suurin osa liittymistapakysymykseen vastanneista ekonomeista (45 %) piti parhaana
nykyisenkaltaista liittymistä Ekonomiliittoon paikallisyhdistysjäsenyyden kautta, kun
taas kysyttäessä samaa asiaa kontrollimielessä myös toisin päin piti kysymykseen
vastanneista 31 % huonona ratkaisuna liittymistä suoraan liittoon, mikäli siihen sisäl-

202 Esim. SEFEn brändiä tutkineen ad hoc -työryhmän johtopäätökset vuonna 2004 ja SEFEn hallituksen strategiatyöpaja 8.9.2008
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tyisi pakollinen paikallisyhdistysjäsenyys. Vain 4 % tähän kysymykseen vastanneista
ekonomeista piti tätä vaihtoehtoa parhaana ja toimivimpana (taulukko 8). Ainoastaan
yksi vastaaja kommentoi huomanneensa, että vaihtoehdot kysymyksen C9 kohdissa
1 ja 3 olivat käytännössä samat.
Ilmeisesti jo sana "pakollinen" sai vaihtoehdon 3 kuulostamaan vähemmän houkuttelevalta kuin vetoaminen vain totuttuun, nykyiseen tapaan kohdassa 1, sillä moni
kommentoi tätä kysymystä seuranneessa avoimessa kysymyksessä valintaansa perustellessaan ekonomina jo periaatteesta vastustavansa kaikenlaisia pakkoja. Toisaalta nykyisenkaltaista liittymistapaa pidettiin monissa vastauksissa toimivana, vaikkakin paikallisyhdistysjäsenyys nähtiin usein tarpeettomana - paikallisyhdistysten olisikin tuotava toimintaansa yhä lähemmäs jäsenkuntaansa, mikä on suuri haaste erityisesti maantieteellisesti laajalla alueella toimiville, resursseiltaan pienille yhdistyksille. Tutkimustulokset osoittavat, että vastaajat monesti valitsevat nykyisen kaltaisten
rakenteiden säilyttämisen ikään kuin helpoimpana vaihtoehtona; tämän aineiston jatkokysymysten valossa silloinkin, kun eivät ole tarkasti selvillä vaihtoehdon koko sisällöstä.
Avointen vastausten kirjo oli ekonomiaineistossa laaja pyydettäessä perustelemaan
vastaajan preferoimaa jäseneksiliittymistapaa. Osa vastaajista mielsi paikallisyhdistykset niiden nykyisen perustehtävän mukaisesti alueelliseksi verkottumisväyläksi,
osa taas ei nähnyt niillä mitään merkitystä liiton edunvalvontatehtävän rinnalla.
"Paikallisyhdistystilaisuudet ovat sosiaalisia tapahtumia, edunvalvonta on valtakunnan tasolla. En ehdi enkä jaksa osallistua paikallisyhdistyksen toimintaan."
"Paikallisyhdistykseen kuuluminen ei tuo lisäarvoa."
"Paikallisyhdistykseen kuuluminen vahvistaa oman alan verkottumista, kontaktien luomista."
"Tämä on selkein tapa ja samalla edistää eniten verkostoitumista lähialueen kollegoiden kanssa."

Kun kysymystä parhaasta jäseneksiliittymistavasta tarkastellaan sen mukaan, onko
vastaaja milloinkaan toiminut alueellisessa ekonomiyhdistysluottamustehtävässä,
ovat vastaukset melko samansuuntaiset lukuun ottamatta vaihtoehtoa "liittyminen
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suoraan liittoon, vapaaehtoinen paikallisyhdistysjäsenyys liiton jäsenille" kohdalla:
luottamushenkilöt pitivät tätä muita vastaajia huonompana vaihtoehtona. Tässä lienee taustalla edellä mainittu pelko jäsenkadosta, mikäli nykyinen järjestelmä muutettaisiin paikallisyhdistysjäsenyyden vapaaehtoisuuteen pohjautuvaksi (kuva 26). Nykyiset ja aiemmat luottamushenkilöt myös pitivät luottamushenkilönä milloinkaan toimimattomia ekonomivastaajia selvästi useammin parhaana ratkaisuna nykyisenkaltaisessa jäsenyysjärjestelmässä pysymistä.

Vaihtoehdot: nykyisen kaltainen liittyminen liittoon paikallisyhdistysjäsenyyden kautta; liittyminen suoraan liittoon, vapaaehtoinen paikallisyhdistysjäsenyys liiton jäsenille; liittyminen
suoraan liittoon, pakollinen paikallisyhdistysjäsenyys; vapaaehtoinen paikallisyhdistysjäsenyys myös liittoon kuulumattomille ekonomeille; jokin muu tapa

Kuva 26. Alueellisissa luottamustehtävissä toimivien/toimimattomien ekonomien
näkemys parhaasta tavasta liittyä liittoon/jäsenyhdistykseen (kysymys C9)
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Yksi luottamushenkilö ja kahdeksan muuta vastaajaa piti parhaana ja toimivimpana
jäseneksiliittymistapana jotain muuta kuin esitettyjä vaihtoehtoja. Toivottiin myös, että
jäseniltä ei perittäisi suuria lisämaksuja kahteen jäsenyhdistykseen kuulumisesta ja
peräänkuulutettiin "vielä jotain järkevää vaihtoehtoa". Mitään selkeää vaihtoehtoista
mallia ei kukaan esittänyt, vaan vaihtoehtoina tarjottiin vain kommentteja: "Asenne on
tärkeä, ei rakennelma" ja "Ei paikallisyhdistyksiä, ne ovat turhia".
Tämän aineiston nojalla voidaan todeta nykyisen jäseneksiliittymistavan olevan vastaajien keskuudessa suosituin. Lähes yhtä toimivana vaihtoehtona pidettiin vapaaehtoista paikallisyhdistysjäsenyyttä liittojäsenyyden rinnalla, joskin luottamustehtävissä
toimivat kokivat tämän vaihtoehdon kielteisemmin kuin muut vastaajat. Tämä ratkaisu
vastaisi melko tarkasti tutkimuksen toisen caseliiton, Tekniikan Akateemisten Liiton,
jäsenyysrakennetta.
Kysyttäessä Tekniikan Akateemisten Liiton jäseniltä heidän mielestään parasta ja
toimivinta jäseneksiliittymistapaa, pidettiin parhaana liittymistä suoraan liittoon, kuten
nykyisinkin tapahtuu. Kysymys C9 muotoiltiin tekkiläisjäsenille nykyinen jäseneksiliittymistapa huomioonottaen hieman toisin kuin ekonomijäsenille: "Tekniikan Akateemisten Liittoon liitytään suoran henkilöjäsenyyden kautta. Tekniikan Akateemisten
Liiton tehtävänä on muun muassa huolehtia diplomi-insinöörien edunvalvonnasta.
Luottamushenkilöiden johtamat tekniset alueseurat puolestaan järjestävät erilaisia
alueellisia tilaisuuksia. Mikä mielestäsi olisi paras ja toimivin liittymistapa Tekniikan
Akateemisten Liittoon ja/tai paikallisyhdistyksiin?" (ks. liite 1).
Koska TEK-kysely toteutettiin Tekniikan Akateemisten Liiton palvelimella, erilaisella
alustalla kuin Kuopion yliopiston Lotta-ohjelmalla laadittu SEFE-kysely, ei ensin toteutettuun TEK-kyselyyn luotu kyllä/ei/EOS -vaihtoehtoja kysymykseen C9, vaan
"rasti ruutuun" -valikot. TEK-kyselyä laadittaessa ja lähetettäessä ei vielä ollut tiedossa, että Lotta-ohjelmistoon ei tällaista perinteistä "rasti ruutuun" -valikkoa voinutkaan
luoda, vaan ohjelmassa oli käytettävä niin sanottuja pakotettuja vastauksia. Siten
TEK-aineiston taulukko (taulukko 9) eroaa hieman vastaavasta SEFE-taulukosta (vrt.
taulukko 8).
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Parhaaksi ja toimivimmaksi koettu liittymistapa Tekniikan Akateemisten Liittoon (kysymys C9)

TEK-C9, n = 3022

1. nykyisen kaltainen liittyminen suoraan liittoon

kyllä

%

tyhjä

%

2 002

66 1 020

34

2. liittyminen suoraan liittoon, automaattinen paikallisyhdistys-/kerhojäsenyys

592

20 2 430

80

3. vapaaehtoinen paikallisyhdistys-/kerhojäsenyys
myös liittoon kuulumattomille diplomi-insinööreille,
insinööreille tmv.

242

8

2 780

92

4. vapaaehtoinen paikallisyhdistys-/kerhojäsenyys vain
Tekniikan Akateemisten Liittoon kuuluville

211

7

2 811

93

33

1

2 989

99

5. muu, mikä

TEK-aineistosta ei myöskään voi yksiselitteisesti päätellä, ovatko ne vastaajat, jotka
eivät ole valinneet jotain vaihtoehdoista C9.1-4 vastustaneet niitä vai eivätkö vain ole
osanneet sanoa. Ekonomiaineistoa suurempi määrä avoimia vastauksia avaa tätä
kysymystä: ylivoimaisesti suosituinta (66 %) eli nykyistä jäseneksiliittymistapaa pidettiin yksinkertaisimpana ja toisaalta paikallisyhdistyksiä melko tuntemattomana toimintamuotona.
"En tiedä millainen nykyinen järjestelmä on. Vasta tässä kyselyssä
sain ensimmäisen kerran kuulla täälläpäin olevasta paikallisyhdistyksestä. En kuulu siihen, ilmeisesti. Pitäisiköhän liittyä ja mitähän maksaa... täytyy selvittää".

Moni tekkiläisvastaaja piti paikallisyhdistyksiä itselleen tarpeettomana toimintatapana, osin myös siksi, että ne rinnastettiin useissa vastauksissa, virheellisesti, lähinnä
alumniyhdistyksiin. Automaattista paikallisyhdistys-/kerhojäsenyyttä pidettiin tosin
usein myös hyvänä vaihtoehtona.
"Itselläni ensimmäinen vaihtoehtokin [liittyminen suoraan liittoon] toimi, mutta ehkä paikallisyhdistykseenkin liittyminen heti alussa olisi
saanut paremmin toimintaan mukaan."
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Myös selvä enemmistö alueseura- tai kerholuottamustehtävissä toimivista vastaajista
piti suoraa liittoon liittymistä parhaana liittymistapana (kuva 27). Aineistossa oli havaittavissa ero suhtautumisessa suoraan alueseura-/kerhojäsenyyteen riippuen vastaajan omasta vastaavasta luottamushenkilötaustasta: luottamustehtävissä toimivat
vastaajat pitivät sellaisissa toimimattomia selvemmin parhaina ja toimivimpina ratkaisuina sekä vapaaehtoista paikallisyhdistys-/kerhojäsenyyttä myös liittoon kuulumattomille diplomi-insinööreille, insinööreille tai muille vastaaville että tätä selvästi tiukemmin rajattua vapaaehtoista paikallisyhdistys-/kerhojäsenyyttä vain Tekniikan Akateemisten Liittoon kuuluville. Suurin osa vastaajista ei ottanut lainkaan kantaa näihin
vaihtoehtoihin, joita avointen vastaustensa perusteella piti itselleen vieraina.

alueellisessa luottamustehtävässä

ei alueellisia luottamustehtäviä

80 %

60 %

40 %

muu tapa

vain tekkiläisalueseurat/
kerhot

kaikki
alueseuraan/
kerhoon

liittoon ja
alueseuraan/
kerhoon

0%

liittyminen
liittoon

20 %

Kuva 27. Alueellisissa luottamustehtävissä toimivien ja ei-toimivien tekniikan akateemisten näkemys parhaasta tavasta liittyä liittoon, alueelliseen yhdistykseen tai kerhoon (C9)

Tekkiläisvastaajat kannattivat tässä aineistossa ekonomivastaajien tavoin ensisijaisesti nykyisen käytännön säilyttämistä. Ekonomivastaajista poiketen tekniikan akaYhdistystoimintaverkostot
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teemisten luottamushenkilöt olivat suhteellisesti valmiimpia muuttamaan nykyistä
käytäntöä, tosin juuri ekonomikentästä tuttuun paikallisyhdistyksien asemaa vahvistavaan suuntaan.
Luottamustehtävättömät tekkiläisvastaajat pitivät automaattista paikallisyhdistysjäsenyyttä jopa toimivampana ratkaisuna kuin luottamustehtävissä toimivat. Tosin tähän
kysymyskohtaan vastanneiden määrä on melko pieni (592 vastaajaa) suhteessa liiton jäsenmäärään, joten kovin merkittäviä muutoksia jäsenyyskäytäntöihin ei tämän
aineiston nojalla kannata suunnitella.
Automaattinen alueseura-/kerhojäsenyys toki toisi alueellisen toiminnan helposti
maakunnissa asuvien jäsenten ulottuville; ehkä kannattaisi harkita mahdollisuutta,
että liittoon jäseneksi liittyville tarjottaisiin samassa yhteydessä helppoa tapaa lomakekohta rastittamalla liittyä samalla myös oman alueensa yhdistyksen jäseneksi niin
halutessaan. Aiempaa useammat saattaisivat käyttää mahdollisuuden hyväkseen.
Tämä toki vaatisi sääntömuutoksen muutamissa suosittelijoita edellyttävissä alueseuroissa, mutta jäsenkato-ongelmien kanssa painiskelevat yhdistykset saattaisivat hyvinkin olla valmiita sääntöjensä päivittämiseen tältä osin.
Monissa teknillisissä alueseuroissa on perinteisesti ollut tapana, että jäsenyys on
vaatinut esimerkiksi kaksi suosittelijaa; tapa, josta yhä pidetään sääntöjen mukaisesti
kiinni, mutta suosittelut järjestyvät tarvittaessa vaikkapa johtokunnan yhteissuosituksella. Kaukana kuulostavat monessa alueseurassa olevan ajat, jolloin eräänkin paikkakunnan yhden teollisuuslaitoksen johtajan jäsenanomus jäsenäänestyksessä hylättiin, koska agronomia ei pidetty "riittävän teknillisenä" koulutukseltaan.
Tätä tutkimusta varten tehdyissä haastatteluissa kävi ilmi, että teknillisissä alueseuroissa oli monesti tapana, että uuden diplomi-insinöörin muuttaessa paikkakunnalle
lähestyttiin häntä välittömästi jäsenhakemuslomakkeen täyttämisen merkeissä. Ja
mikäli paikkakunnalla toimi puolisoyhdistys (kuten esimerkiksi kevääseen 2007 saakka toiminut Vaasan Teknillisen Seuran Naiset, jonka jäsenten yhdistävä tekijä oli
puoliso Vaasan Teknillisessä Seurassa), ehdotettiin perinteisesti samalla rouvan liittymistä "Naisiin". Paikallistoiminta näissä yhdistyksissä nähtiinkin usein sujuvana ta-
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pana integroitua paikkakunnalle ja yhdistys osaltaan kantoi myös sosiaalista vastuuta
sidosryhmistään203.
Alueseurat ovat avautuneet ympäristöönsä, samalla kun jäsenhankinnasta on tullut
yhä työläämpää: jäsenaineksen vähästä vapaa-ajasta kilpailevat niin monet muutkin
aktiviteetit, eikä perinteistä alueseuratoimintaa välttämättä koeta kovinkaan kiinnostavaksi. Kuitenkin vireän yhdistyksen kautta alueen "teknillisistä ratkaisuista vastaavilla henkilöillä", kuten Vaasan Teknillisen Seuran säännöt 204 yhden jäsenkelpoi20F

suuskriteerin ovat vuosikymmenten ajan määritelleet, olisi mahdollisuus tutustua vapaamuotoisesti kollegoihinsa niin omassa kuin muissakin lähialueen yrityksissä. Verkostoituminen yhdistystoiminnan kautta voi tuoda hyviä kontakteja myös työelämään
- ja päinvastoin.

203 vrt. Kuvaja 2003: 21
204 www.desnetti.fi/vts/saannot.htm 5.1.2007
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KAUPPA- JA TEKNISTIETEELLISET VERKOSTOT

Kun Suomen Ekonomiliiton ja Tekniikan Akateemisten liiton edeltäjät aloittivat toimintansa, olivat niiden tehtävät ja merkitys hyvin erilaiset kuin nykyään: Suomenkielisten
Teknikkojen Seura perustettiin vuonna 1896 edistämään suomen kieltä tekniikan ja
teollisuuden alalla, käytännössä kehittämään suomenkielistä tekniikan sanastoa 205.
203F

Ekonomiyhdistykset, joista liitto aikanaan muotoutui, puolestaan perustettiin tutkinnonsuorittaneiden yhdyssiteeksi ja "edistämään taloudellisten kysymysten harrastusta", kuten Ekonoomiyhdistys r.y.:n säännöt vuodelta 1935 määrittelevät. Yhdistyksen
keskeisenä tavoitteena oli silloin toimenvälitys ekonomeille. 206
204F

6.1

Ammatillisen, koulutuspohjaisen liiton tehtävät nyky-yhteiskunnassa

Liittojen toiminnan luonne on muuttunut vuosien varrella. Kysymyspatteristossa C5
vastaajia kehotettiin valitsemaan haluamansa määrä vaihtoehtoja ja merkitsemään
ne tärkeysjärjestykseen siten, että 1. = tärkein ja 14. (TEK) tai 15. (SEFE) = vähiten
tärkeä, sekä jättämään muuttuja kokonaan valitsematta, ellei vastaaja tahtonut tai
osannut arvioida nimetyn tehtävän merkitystä.
Molempien liittojen jäsenten yleiset näkemykset liittojensa tärkeimmistä eduista olivat
melko yhtenevät, joskin suhteessa useammat ekonomit pitivät kaikkia liittojen suljetussa kysymyksessä listattuja tehtäviä hieman tärkeämpinä kuin tekniikan akateemiset. Liittojen "missioista" poimitut "tekniikan edistäminen ihmisen, elinympäristön ja
yhteiskunnan parhaaksi" 207 sekä "SEFE-yhteisö luo jäsenelleen osallistumis- ja on205F

nistumismahdollisuuksia ja tukee häntä ekonomiuralla elämän eri käänteissä" 208 jäi206F

205 Aunesluoma 2004: 15
206 Hara 1985: 16-17, 21; vrt. Ahopelto 2007: 20, 36, 143
207 www.tek.fi/index.php?id=21 12.2.2008
208 www.sefe.fi/info 12.2.2008
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vät jokseenkin abstrakteina tehtävinä tärkeysjärjestyksessä viimeisten joukkoon.
Ekonomiliitto aloittikin vuonna 2008 strategiansa uudistamisprojektin, jonka yhteydessä yhtenä tehtävänä oli määritellä liitolle uusi, entistä helpommin miellettävä missio. Syysliittokokouksessa 2008 SEFE-yhteisön uudeksi toiminta-ajatukseksi vahvistettiin "SEFE - jotta ekonomilla on arvonsa; SEFE - för ekonomens värde" 209.
207F

Kuvassa 28 y-akseli = vastausten prosenttimäärä muuttujittain ja x-akseli = tärkeysjärjestyssija, jossa 1. = tärkein ja 14. (TEK) tai 15. (SEFE) on vähiten tärkeä. Kuva 28
osoittaa, että ainoastaan kaksi liittojen tehtävää erottuu selkeästi tärkeysjärjestysmassasta: kun vastauksia tarkastellaan tärkeysjärjestyksessä, nousevat molempien
liittojen selvästi tärkeimpinä pidetyiksi tehtäviksi työttömyysturva IAET-kassan eli aikaisemmalta nimeltään Insinöörien, Arkkitehtien ja Ekonomien työttömyyskassan 210
208F

kautta (ykkössija 35 %:lla ekonomivastaajista ja 28 %:lla tekkiläisvastaajista), sekä
työmarkkinallinen edunvalvonta (ykkössija 30 %:lla tekkiläisvastaajista ja 18 %:lla
ekonomivastaajista, kuva 28).
Liitot eivät markkinoinnissaan tuo IAET-kassa- ja liittojäsenyyden erillisyyttä kovinkaan selkeästi esiin, sillä tietoisuuden lisääminen asiasta saattaisi samalla karsia jäsenkuntaa. Asiaa ei tosin myöskään salata, vaan sen selville ottaminen on jätetty
pääasiassa jäsenen oman aktiivisuuden varaan.
Tämän tutkimuksen kysymystenasettelussa päätettiin olla korostamatta liittojäsenyyden ja IAET-kassajäsenyyden erillisyyttä toisistaan. Tutkimuksen osatavoitteena oli
selvittää myös jäsenkunnan aito tietoisuus siitä, että työttömyyskassajäsenyys ei
edellytä liittojäsenyyttä. Samoin kiinnosti se, onko juuri kassajäsenyydellä niin suuri
merkitys jäsenpidossa kuin liitoissa oletettiin. Jos mahdollista, kassajäsenyyden merkitys oli vielä ennakoituakin korostetumpi. Tosin yksi jäsen halusi tuoda avoimessa
vastauksessaan esiin juuri kassan erillisyyden liitosta.

209 Riittinen-Saarno 2008; https://www.sefe.fi/download/SEFEn_strategia_2009-2012.pdf 27.4.2009
210 ks. esim. www.iaet.fi 12.2.2008
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Kuva 28. Vastaajien tärkeimmiksi kokemat Suomen Ekonomiliiton ja Tekniikan Akateemisten Liiton tehtävät tärkeysjärjestyksittäin (kysymys C5)
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Sekä haastatteluissa että vapaamuotoisissa keskusteluissa tuli esiin myös ongelma,
joka tästä liitto- ja IAET-kassajäsenyyden erillisyydestä saattaa koitua: aina ei välttämättä ymmärretä liittyä erikseen työttömyyskassaan, vaikka näin on luultu tehdyn.
Jälkikäteen ei ansiotuloja voida työttömyyskassaan kirjata, joten liitot muistuttavat
markkinoinnissaan tämänkin liittymisen tärkeydestä. Osa lukee saamansa informaation tarkasti, osa ei; kuten aina markkinoinnissa, maailma ei ole valmis vaan parantamisenvaraa löytyy tästäkin.

"Aina syksyllä joku innokas opiskelija soittaa ja kertoo tehneensä nyt
tosi hyvän tilin kesätyössään ja haluavansa liittyä IAET-kassaan - ja
pettyy kuullessaan, ettei niitä tuloja takautuvasti lasketakaan työssäoloehtoon."
"Valmistuin laman aikana ja liityin välittömästi liittoon ihan siltä varalta, etten saisikaan töitä. IAET-kassaan älysin liittyä vasta puoli vuotta
myöhemmin, kun ensimmäiseen määräaikaiseen pestiini tuli määrärahojen puutteessa muutaman viikon katkos. En ollut liittyessäni huomannut, ettei Ekonomiliittojäsenyys automaattisesti sisältänytkään
työttömyyskassajäsenyyttä."

Vaikka avoimissa vastauksissa moitittiin liittoja näkymättömyydestä julkisuudessa, ei
kumpikaan jäsenkunta nähnyt julkilausumia tai lehdistötiedotteita kovinkaan tärkeinä
liiton tehtävinä. Jäsenkunnan jokseenkin välinpitämätön suhtautuminen oman alansa
koulutuspoliittiseen edunvalvontaan osoitti omalta osaltaan yliopistomaailman erkaantuneen käytännön työelämästä: noin puolet vastaajista ei mieltänyt koulutuspohjaisen liittonsa tehtävää oman alansa korkeakoulutuksen laadunvalvojana kovinkaan
merkittäväksi tehtäväksi. Tekniikan akateemiset eivät myöskään pitäneet ajankohtaiskoulutuksia tärkeinä liittonsa tehtävinä.
Avoimissa vastauksissa molempien liittojen jäsenet listasivat liittonsa tärkeimmiksi
tehtäviksi erityisesti lakipalvelut sekä muun muassa verkostoitumisen ja yrittäjäjäsenten tukemisen. Myös paluuta ekonomiyhdistyksen alkuaikojen tehtäviin eli alan työnvälitystoimintaan toivottiin muutamissa vastauksissa; samoin tekniikan akateemisten
vastauksissa.
"yrittäjäekonomit on unohdettu, - vai onko heitä muita???? Yrittäjyys
vaihtoehtona ????"
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"Yrittäjyyden edistäminen: puuttuminen verotukseen ja lainsäädäntöön se. yrittämisen edellytykset paranisivat"
"Yrittäisi edes jälleensijoittaa ekonomeja, jotka työskentelevät koulutukseensa nähden vaatimattomissa duuneissa - nimim. 'Ensin tuli
lama ja harjoittelupaikkoja ei ollutkaan'"
"asianmukaisen työpaikan järjestäminen"

Vastaukset osoittavat, että valtaosa kyselyyn vastanneista lähestyy liittojäsenyyttään
nimenomaan työttömyysturvan ja siihen liittyvien etujen kautta. Kolmanneksi eniten
tärkeysjärjestysykkössijoja molemmissa aineistoissa sai työsuhdeneuvonta, vaikkakin lopuissa tärkeysjärjestysnumeroinneissa ei enää merkittäviä eroja eri tehtävien
välille päässyt syntymään. Erityisen vähämerkityksiksi koettiin liittojen "missiot" sekä
julkilausumat, ekonomiaineistossa tosin myös selkeästi tärkeimmäksi määritelty liiton
tehtävä eli työttömyysturva IAET-kassan kautta jäi myös vähiten tärkeimmäksi, tekniikan akateemisten vastauksissa avoin vaihtoehto "jokin muu" (liite 12; kysymys C5b
liitteessä 2).
Kun vastaajia pyydettiin myös luettelemaan, millainen merkitys liiton tehtävillä oli juuri
vastaajalle itselleen, kokivat muutamat vastaajat, että samaa asiaa lähestyttiin suotta
uudelleen. Kysymyksellä pyrittiin kuitenkin saamaan vastaajilta mahdollisimman henkilökohtainen näkemys liiton tehtävien tärkeyteen, sillä koekyselyissä oli käynyt ilmi,
että moni vastaaja vastasi, mikä hänen mielestään "jonkun muun" eli hypoteettisen
"perusekonomin/-diplomi-insinöörin" mielestä varmaankin olisi liiton tehtävistä tärkein
tai merkittävin, mutta ei niinkään omaa henkilökohtaista näkemystään. Koekyselyssä
kokeiltiin myös asteikkoa täysin merkityksetön - erittäin merkityksekäs, mutta jälkimmäistä sanaa pidettiin koomisena, joten lopullisissa kyselylomakkeissa päädyttiin kielellisesti lievästi vinoon muotoon täysin merkityksetön - erittäin tärkeä.
Työttömyysturva IAET-kassan kautta nousi jälleen tärkeimmäksi liittojen tehtäväksi
yhdessä muiden työmarkkinatoimintaan liittyvien tehtävien kanssa. Myös liittojen
palkkatasotutkimukset kohosivat nyt selvästi tärkeimpinä pidettyjen liittotehtävien
joukkoon.
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Sen enempää ekonomit kuin tekniikan akateemisetkaan eivät pitäneet ajankohtaiskoulutuksia, seminaareja ja kursseja olennaisina liittotason tehtävinä, vaikka juuri
näihin molemmat caseliitot ovat viime vuosina panostaneet osana valtakunnallista
toimintaansa. Julkilausumat ja lehdistötiedotteet koettiin jälleen merkityksettömäksi
puuhasteluksi, samoin tekniikan edistäminen ihmisen, elinympäristön ja yhteiskunnan
parhaaksi ja SEFE-yhteisön jäsenelleen luomat osallistumis- ja onnistumismahdollisuudet.
Tekniikan akateemiset pitivät koulutuspoliittista edunvalvontaa jonkin verran tärkeämpänä liittonsa tehtävänä kuin ekonomit omansa. Vaikka tekniikan akateemisten
tavoin myös ekonomit pitivät alansa tieteellisten tutkintojen tason ja arvostuksen valvontaa merkittävänä liiton tehtävänä, eivät he vastauksissaan selkeästi yhdistäneet
sitä liiton harjoittamaan koulutuspoliittiseen edunvalvontaan. Tässä käy ilmi myös
jäsenkuntaan päin viestittäessä käytetyn terminologian merkitys: eri tehtävissä toimivat jäsenet antavat asiasisällöille mielikuvissaan erilaisen merkityssisällön.
Myös vastaajan ikä vaikutti siihen, mitä liiton tehtäviä hän piti merkittävinä (liite 12).
Esimerkiksi työmarkkinallinen edunvalvonta ja työsuhdeneuvonta olivat eläkeikäisten
ekonomijäsenten mielestä liiton tehtäväkentässä lähes merkityksettömiä, kun taas
muut ekonomi-ikäluokat näkivät ne yksinä liiton tärkeimmistä tehtävistä. Ekonomiliiton tutkimushetken toista missiota eli SEFE-yhteisön tarjoamaa tukea ekonomiuralla
elämän eri käänteissä pitivät jokseenkin tärkeänä vain 1960-1980-luvulla syntyneet
vastaajat.
Muiden Ekonomiliiton tehtävien tärkeydestä tai merkityksettömyydestä vastaajat olivat jokseenkin yksimielisiä. Julkilausumia ja lehdistötiedotteita eläkeläisvastaajat pitivät merkitykseltään neutraaleina, kun taas 1940-1980-luvuilla syntyneet kokivat ne
jokseenkin merkityksettömiksi. Mitä iäkkäämpi vastaaja oli, sitä enemmän hän arvosti
liiton yhteydenpitoa jäsenkuntaan. Eläkeläisjäsenet suhtautuivatkin tässä kyselyssä
liittoonsa pikemminkin ekonomiyhteisönä, työikäiset työmarkkinajärjestönä. On kuitenkin muistettava, että ennen vuotta 1939 syntyneitä ekonomeja oli vastaajien joukossa vain 61 eli kaksi prosenttia koko ekonomiaineistosta.
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Myös Tekniikan Akateemisten Liiton tehtävien koettu merkitys vastaajille taulukoitiin
ikäryhmittäin (liite 13). Kuten ekonomien ryhmässä, myös tekkiläisvastaajilla ikäryhmä vaikutti suhtautumiseen joihinkin liiton tehtäviin. Tekniikan akateemiset eläkeläisjäsenet pitivät ajankohtaiskoulutusta merkityksettömämpänä kuin muiden ikäryhmien
tekkiläisvastaajat, samoin itselleen henkilökohtaisesti jo tarpeetonta työmarkkinaedunvalvontaa ja työsuhdeneuvontaa. Ennen vuotta 1939 syntyneitä tekkiläisvastaajia oli kuitenkin vain 18 eli vain prosentin verran tekkiläisaineistosta, joten heidän
vastauksensa eivät ole kovin pitkälti yleistettävissä.
Vastaukset ristiintaulukoitiin myös sen suhteen, oliko vastaajalla luottamushenkilötausta vaiko ei. Selvimmät erot molemmissa aineistossa löytyivät muuttujien "ammatillisen identiteetin ja yhteenkuuluvuuden vahvistaminen" sekä "kauppatieteellisten
tutkintojen tason ja arvostuksen valvonta" kohdalta: luottamushenkilötaustaiset vastaajat pitivät näitä liiton tehtäviä selvästi merkittävämpinä kuin niin sanotut rivijäsenet.
Ammatti-identiteetistä ja oman alan tutkintojen arvostuksen säilyttämisestä kiinnostuneet ekonomit hakeutunevatkin muita todennäköisemmin koulutustaustaisiin luottamustehtäviin.
Vaikka avoimissa vastauksissa korostettiin verkostoitumisen tärkeyttä, ei ammatillisen identiteetin ja yhteenkuuluvuuden vahvistamista silti tässä kyselyssä koettu
kummassakaan ryhmässä ensiarvoisen tärkeäksi tehtäväksi. Vastaukset tukevat käsitystä siitä, että caseliitot koetaan ensisijaisesti turvaksi työelämän epävarmuustekijöiden varalta.
Aineistoa tarkasteltiin seuraavaksi faktorianalyysin avulla (taulukko 10). Faktorianalyysi nosti työsuhdeasiat selvästi omaksi faktorikseen niin kahden, kolmen kuin neljänkin faktorin analyysissä molemmissa aineistoissa. Kahden faktorin analyysi jakoi
ekonomiaineiston työsuhdeasioihin (työsuhdeneuvonta, työmarkkinallinen edunvalvonta, SEFE-yhteisön tarjoama tuki ekonomiuralla elämän eri käänteissä, työttömyysturva IAET-kassan kautta ja palkkatasotutkimukset ja -suositukset) ja kaikkeen
muuhun. Lehtietuja (0,06) lukuun ottamatta muuttujien kommunaliteetti oli vähintään
0,3. Kahden faktorin malli ei luonut tyydyttävää faktorirakennetta ja se hylättiin.
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Neljän faktorin analyysissä muuttujat "työttömyysturva IAET-kassan kautta" (faktori 2)
ja "lehtiedut (Ekonomilehti, Talouselämä), alennukset" (faktori 4) muodostivat kumpikin oman faktorinsa kaikkien muiden muuttujien asettuessa ensimmäiseen faktoriin.
Kolmannessa faktorissa muuttujat "SEFE-yhteisön luomat osallistumis- ja onnistumismahdollisuudet" (lataus -0,53), "ekonomien näkyvyyden ja aseman edistäminen"
(lataus 0,34) ja "kauppatieteellisten tutkintojen tason ja arvostuksen valvonta" (lataus
0,38) saivat korkeahkoja latauksia, mutta sijoittuivat silti selkeästi ensimmäiseen faktoriin (lataukset välillä 0,59 - 0,75); yksikään muuttuja ei sijoittunut selvästi kolmanteen faktoriin.
Työsuhdeneuvonta sai neljän faktorin analyysissä latauksen 0,59 sekä lähes kaikki
muutkin muuttujat sisältäneessä ensimmäisessä että työttömyysturvamuuttujan sisältäneessä toisessa faktorissa. Lehtietuja (0,06) ja "jokin muu syy" -muuttujaa (0,21)
lukuun ottamatta kaikkien muuttujien kommunaliteetti oli neljän faktorin mallissa vähintään 0,3. Neljän faktorin analyysi ei kuitenkaan luonut selkeää faktorirakennetta ja
se hylättiin.
Kolmen faktorin analyysin kautta löytyi loogisin rakenne: ekonomikunta-asiat eli yleinen taso; ammatillinen kehittyminen eli lähiverkostotaso sekä työsuhde-asiat eli henkilökohtainen taso (taulukko 10 ja kuva 29). Rotatoinnin jälkeen ensimmäinen faktori
selittää 16,7 %, toinen faktori 16,4 % ja kolmas 13,4 % muuttujien kokonaisvaihtelusta. Faktorit selittävät yhteensä 46,5 % muuttujien kokonaisvaihtelusta.
Faktorianalyysin kautta löytynyt Ekonomiliiton tehtäväfaktorien yleinen taso sisälsi
luonteeltaan ekonomien ammattikuntaan ja ekonomina olemiseen liittyvät muuttujat.
Näitä olivat tutkimuksessa ekonomien näkyvyyden ja aseman edistäminen, kauppatieteellisten tutkintojen tason ja arvostuksen valvonta, liiton laatimat julkilausumat ja
lehdistötiedotteet, ammatillisen identiteetin ja yhteenkuuluvuuden vahvistaminen ja
liiton harjoittama koulutuspoliittinen edunvalvonta.
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Suomen Ekonomiliiton tehtävät, faktorianalyysin tulokset (kysymys
C5b)

yleinen
taso

lähiverkostotaso

henkilökohtainen
taso

ekonomikuntaasiat

ammatillinen
kehittyminen

työsuhdeasiat

Extraction

ekonomien näkyvyyden ja aseman edistäminen

0,82

0,19

0,07

0,71

kauppatieteellisten tutkintojen tason ja arvostuksen
valvonta

0,64

0,10

0,30

0,51

ammatillisen identiteetin ja yhteenkuuluvuuden
vahvistaminen

0,60

0,33

-0,11

0,47

julkilausumat ja lehdistötiedotteet

0,58

0,32

0,11

0,45

koulutuspoliittinen edunvalvonta

0,51

0,33

0,31

0,46

SEFE-yhteisön luomat osallistumis- ja onnistumismahdollisuudet

0,23

0,86

0,11

0,81

SEFE-yhteisön tarjoama tuki ekonomiuralla elämän
eri käänteissä

0,19

0,62

0,44

0,62

ajankohtaiskoulutus, seminaarit, kurssit

0,23

0,54

0,14

0,37

jokin muu tehtävä

0,14

0,52

0,10

0,30

tiedottaminen, yhteydenpito jäsenkuntaan (Ekonomilehti, Internet)

0,37

0,45

0,16

0,36

lehtiedut (Ekonomi, Talouselämä), alennukset

0,15

0,17

0,09

0,06

työsuhdeneuvonta

0,07

0,29

0,79

0,71

työttömyysturva IAET-kassan kautta

-0,04

-0,01

0,60

0,36

työmarkkinallinen edunvalvonta

0,29

0,28

0,58

0,50

palkkatasotutkimukset ja -suositukset

0,25

0,16

0,46

0,30

Extraction Method: Principal Axis Factoring. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
Rotation converged in 5 iterations.

kommunaliteetti

Total Variance Explained
Extraction Sums of
Initial Eigenvalues
Squared Loadings
% of
Cumu% of CumuVarilative
Varilative
Total
ance
%
Total ance
%
1
5,35
35,69 35,69
4,88 32,51 32,51
2
1,76
11,74 47,42
1,29
8,57 41,09
3
1,28
8,53 55,95
0,82
5,45 46,54
Extraction Method: Principal Axis Factoring.
Factor
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Rotation Sums of
Squared Loadings
% of CumuVarilative
Total ance
%
2,51 16,73 16,73
2,46 16,41 33,14
2,01 13,40 46,54
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Siirryttäessä faktoreissa lähemmäs yksilötasoa, löytyi lähiverkostotaso ammatilliseen
kehittymiseen liittyvine muuttujineen. Lähiverkostotasoon kuuluivat esimerkiksi Ekonomiliiton tutkimusajankohdan missiokseen ilmoittamat SEFE-yhteisön luomat osallistumis- ja onnistumismahdollisuudet sekä SEFE-yhteisön tarjoama tuki ekonomiuralla elämän eri käänteissä ja näiden lisäksi ekonomijäsenen henkilökohtaiset,
ekonomiyhteisön kautta saatavat ammatilliseen kehittymiseen ja ammattitaidon ylläpitoon liittyvät edut: liiton organisoima ajankohtaiskoulutus, seminaarit ja kurssit, liiton
harjoittama tiedottaminen ja yhteydenpito jäsenkuntaan (kuva 29).

pitkän aikavälin laajasti vaikuttavat asiat

keskipitkän aikavälin asiat

”tässä ja nyt” -asiat

Kuva 29.

Suomen Ekonomiliiton tehtäväfaktorit

Avoimissa vastauksissa yhdeksi suosituimmista jäseneduista noussut muuttuja lehtiedut ja alennukset hädin tuskin mahtui mukaan kolmen faktorin malliin, mutta sijoittui kuitenkin lähinnä lähiverkostotasofaktoriin. Tämän muuttujan kommunaliteetti oli
vain 0,06, mutta se otettiin mukaan faktorianalyysiin muuttujan avoimissa vastauksissa saaman suosion vuoksi. Avoin vaihtoehto ”jokin muu tehtävä” kuului selvästi lähiverkostotasofaktoriin.
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Kahden ja neljän faktorin mallit osoittavat, että työsuhdeasiat ja lehtiedut muodostavat kaksi selvää faktoria yksinään. Kolmen faktorin mallissa ne sijoittuvat pienillä latauksilla kahteen eri faktoriin, mutta tulkinnallisesti "oikein".
Kolmas ja lähimmäksi ekonomia yksilönä sijoittuva faktori koostui henkilökohtaisen
tason muuttujista, erityisesti työsuhdeasioista. Näitä olivat liiton järjestämä työsuhdeneuvonta, työttömyysturva IAET-kassan kautta, liiton harjoittama työmarkkinallinen
edunvalvonta sekä liiton palkkatasotutkimukset ja -suositukset. Kaikki nämä muuttujat koskevat vastaajaa yksilönä lähemmin kuin yhteisön jäsenenä, vaikka Ekonomiliitto yhteisönä tarjoaakin nämä palvelut. Kolmannen faktorin muuttujat myös olivat
kaikkein suosituimpien jäseneksiliittymissyiden ja -perusteluiden joukossa.
Tekniikan Akateemisten Liiton jäsenten vastaukset jakautuivat niin kahden, kolmen
kuin neljänkin faktorin malleissa käytännössä kahteen ryhmään: henkilöön välittömästi liittyvät työsuhdeasiat ja yleiset ammattikunta-asiat (taulukko 11 ja kuva 30).
Kahden faktorin mallissa muuttujien kommunaliteetit olivat muuttujaa "jokin muu tehtävä" lukuun ottamatta vähintään 0,4; kolmen faktorin mallissa vähintään 0,5. Muuttujan "jokin muu tehtävä" kommunaliteetti oli molemmissa näissä malleissa vain 0,09.
Neljän faktorin mallissa kyseisen muuttujan kommunaliteetti oli 0,1 muiden muuttujien kommunaliteetin ollessa vähintään 0,5. Siten "kaatoluokkamuuttuja" olisi voitu
jättää kokonaan poiskin faktorianalyysistä. Tällainen faktorointi suoritettiinkin, mutta
koska faktorirakenne säilyi molemmilla tavoilla samana, annettiin lopullisissa tuloksissa olla kaikkien muuttujien mukana.
Kolmen faktorin mallissa kolmanteen faktoriin ei sijoittunut selvästi ainoatakaan
muuttujaa, joskin muuttujat "ammatillisen identiteetin ja yhteenkuuluvuuden vahvistaminen" (lataus 0,33), "diplomi-insinöörien näkyvyyden ja aseman edistäminen" (lataus 0,47) ja "työmarkkinallinen edunvalvonta" (lataus 0,31) saivat kohtuullisen korkeat lataukset myös tässä faktorissa. Ne kuuluivat silti kolmen faktorin mallissa selvästi ensimmäiseen faktoriin useimpien muiden muuttujien kanssa.
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Taulukko 11.

ACTA SOCIETATIS OECONOMORUM

Tekniikan Akateemisten Liiton tehtävät, faktorianalyysin tulokset (kysymys C5)

Extraction Method: Principal Axis Factoring. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.
Rotation converged in 3 iterations.
julkilausumat ja lehdistötiedotteet
tekniikan edistäminen ihmisen, elinympäristön ja
yhteiskunnan parhaaksi
ajankohtaiskoulutus, seminaarit, kurssit
ammatillisen identiteetin ja yhteenkuuluvuuden
vahvistaminen
tiedottaminen, yhteydenpito jäsenkuntaan (TEKlehti, Internet)
koulutuspoliittinen edunvalvonta
diplomi-insinöörien näkyvyyden ja aseman edistäminen
teknistieteellisten tutkintojen tason ja arvostuksen
valvonta
lehtiedut (TEK, T&T, Talouselämä), alennukset
jokin muu
työttömyysturva IAET-kassan kautta
työmarkkinallinen edunvalvonta
palkkatasotutkimukset ja -suositukset
työsuhdeneuvonta

yleinen
taso
ammattikuntaasiat
0,87

henkilökohtainen taso

kommunaliteetti

työsuhdeasiat

Extraction

0,22

0,81
0,75

0,84
0,79

0,22
0,21

0,79

0,21

0,67
0,67
0,71

0,76
0,76

0,35
0,33

0,67

0,33

0,66
0,64
0,29
0,13
0,18
0,51
0,50

0,36
0,37
0,09
0,79
0,60
0,57
0,56

0,69
0,56
0,57
0,55
0,09
0,64
0,40
0,59
0,56

Total Variance Explained
Extraction Sums of
Factor
Initial Eigenvalues
Squared Loadings
% of
Cumu% of CumuVarilative
Varilative
Total
ance
%
Total ance
%
1
7,71
55,05 55,05
7,35 52,50 52,50
2
1,33
9,49 64,54
0,91
6,50 59,00
Extraction Method: Principal Axis Factoring.

Rotation Sums of
Squared Loadings
% of CumuVarilative
Total ance
%
5,83 41,64 41,64
2,43 17,36 59,00

Neljän faktorin mallissa pääosa muuttujista sijoittui ensimmäiseen faktoriin. Toinen
faktori koostui työsuhdeasioihin liittyvistä muuttujista ja kolmanteen faktoriin jäi yksinään muuttuja "lehtiedut, alennukset", joskin myös muuttujat "tiedottaminen, yhteyYhdistystoimintaverkostot
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denpito jäsenkuntaan" (lataus 0,39) ja "ammatillisen identiteetin ja yhteenkuuluvuuden vahvistaminen" (lataus 0,30) saivat korkeahkot lataukset myös tässä faktorissa.
Molempien muuttujien lataus oli kuitenkin yli 0,6 ensimmäisessä faktorissa, johon ne
selkeästi kuuluivat. Neljäs faktori muodostui muuttujasta "julkilausumat ja lehdistötiedotteet" ja "ammatillisen identiteetin ja yhteenkuuluvuuden vahvistaminen" (lataus
0,46) sekä "teknistieteellisten tutkintojen tason ja arvostuksen valvonta" (lataus 0,33)
saivat korkeahkot lataukset myös tässä faktorissa.

pitkän aikavälin laajasti vaikuttavat asiat

”tässä ja nyt” -asiat

Kuva 30.

Tekniikan Akateemisten Liiton tehtäväfaktorit

Sekä ekonomiaineistossa että tekniikan akateemisten aineistossa lehtiedut muodostivat yksinään oman faktorinsa. Tämän voidaan tulkita kertovan siitä, että osa vastaajista muodostaa liittoonsa liittyvät käsityksensä nimenomaan suhteessa konkreettiseen, jokaviikkoiseen lehtietuun.
Neljän faktorin malli ei tuonut mitään uutta informaatiota kahden faktorin malliin nähden, joten kahden faktorin malli valittiin. Rotatoinnin jälkeen ensimmäinen faktori selittää 41,6 % ja toinen faktori 17,4 % muuttujien kokonaisvaihtelusta. Faktorit selittävät siten yhteensä 59 % muuttujien kokonaisvaihtelusta.
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Tekniikan akateemisten henkilökohtaisen tason työsuhdeasioihin kuuluivat kahden
faktorin mallissa samat muuttujat kuin ekonomien vastaavassa faktorirakenteessa.
Nämä neljä muuttujaryhmää olivat työttömyysturva IAET-kassan kautta, liiton suorittama työmarkkinallinen edunvalvonta, liiton palkkatasotutkimukset ja -suositukset
sekä liiton kautta saatava työsuhdeneuvonta.
Tekniikan akateemisten yleisen tason ammattikunta-asioihin liittyvät muuttujat kattoivat kaikki muut kyselyn liittotehtävämuuttujat: julkilausumat ja lehdistötiedotteet; liiton
tutkimusajankohdan missioksi määritelty tekniikan edistäminen ihmisen, elinympäristön ja yhteiskunnan parhaaksi; ajankohtaiskoulutus, seminaarit, kurssit; ammatillisen
identiteetin ja yhteenkuuluvuuden vahvistaminen; liiton harjoittama koulutuspoliittinen
edunvalvonta; tiedottaminen ja yhteydenpito jäsenkuntaan; diplomi-insinöörien näkyvyyden ja aseman edistäminen; teknistieteellisten tutkintojen tason ja arvostuksen
valvonta; lehtiedut ja alennukset sekä avoin ryhmä ”jokin muu tehtävä”.
Aineistoa tutkittiin ennen faktorianalyysiä myös pääkomponenttianalyysin keinoin
(taulukot 12 ja 13). Molempien tutkittavien liittojen tehtäväryhmittely muodostui tällöin
pääsääntöisesti samaksi kuin faktorianalyysissä.
Ekonomiliiton tehtävistä muodostui pääkomponenttianalyysissä neljä komponenttia,
joista kolmanteen ei ensisijaisesti lukeutunut mikään muuttuja; "jokin muu tehtävä"
tosin latautui sekä siihen että ensimmäiseen komponenttiin (taulukko 12). Ensimmäinen komponentti muodostui suurimmasta osasta muuttujia kuten tekniikan akateemistenkin aineistossa ja nimettiin näin yleiseksi tasoksi eli ammattikunta-asioiksi.
Toinen ekonomiaineiston komponentti vastaa tekniikan akateemisten aineiston toista
komponenttia (vrt. taulukko 13) ollen vain kahdesta muuttujasta koostuva henkilökohtainen taso eli yksilön työsuhde-asiat. Kolmas komponentti on pelkkä "kaatoluokka"
häivähdyksellä muuttujia "jokin muu tehtävä", ekonomien näkyvyyden ja arvostuksen
edistäminen sekä SEFE-yhteisön luomat osallistumis- ja onnistumismahdollisuudet.
Neljännen, lehtietukomponentin muodostavat lehtiedut ja alennukset yksinään. Ensimmäinen komponentti selittää 35,7 % ja toinen komponentti 11,7 % kokonaisvaihtelusta; kolmas komponentti selittää 8,5 % ja neljäs 8 % muuttujien kokonaisvaihtelusta. Yhteensä nämä komponentit selittävät muuttujien kokonaisvaihtelusta 64 %.
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Taulukko 12. Pääkomponenttianalyysin tulokset Suomen Ekonomiliiton tehtävistä

Component Matrix(a). Extraction Method: Principal Component Analysis. 4
components extracted.
SEFE-yhteisön tarjoama tuki ekonomiuralla elämän eri käänteissä
SEFE-yhteisön luomat osallistumis- ja
onnistumismahdollisuudet
koulutuspoliittinen edunvalvonta
ekonomien näkyvyyden ja aseman edistäminen
työmarkkinallinen edunvalvonta

1: yleinen
taso:
ammattikuntaasiat

Komponentit
2: hlökoht. ta3:
so: työ"kaatosuhdeluokka"
asiat

4: lehtiedut

0,74

0,22

0,18

-0,29

0,73

-0,10

0,35

-0,35

0,71

-0,06

-0,18

0,04

0,66

-0,40

-0,39

0,06

0,66

0,38

-0,18

-0,14

julkilausumat ja lehdistötiedotteet
tiedottaminen, yhteydenpito jäsenkuntaan
kauppatieteellisten tutkintojen tason ja
arvostuksen valvonta
ajankohtaiskoulutus, seminaarit, kurssit
ammatillisen identiteetin ja yhteenkuuluvuuden vahvistaminen
palkkatasotutkimukset ja -suositukset

0,65

-0,31

-0,22

-0,08

0,64

-0,15

0,29

0,35

0,63

-0,12

-0,52

0,07

0,60

-0,09

0,37

-0,08

0,55

-0,53

-0,09

0,03

0,52

0,33

-0,09

0,41

jokin muu tehtävä

0,51

-0,06

0,41

-0,28

työttömyysturva IAET-kassan kautta

0,27

0,70

-0,19

0,03

työsuhdeneuvonta

0,60

0,60

0,01

0,03

lehtiedut, alennukset

0,28

-0,05

0,38

0,76

Total Variance Explained
Extraction Sums of Squared Loadings
% of
Cumulative
% of
Total
Total
Cumulative %
Variance
%
Variance
1
5,35
35,69
35,69
5,35
35,69
35,69
2
1,76
11,74
47,42
1,76
11,74
47,42
3
1,28
8,53
55,95
1,28
8,53
55,95
4
1,20
8,03
63,98
1,20
8,03
63,98
Extraction Method: Principal Component Analysis.

Component

Initial Eigenvalues
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Taulukko 13. Pääkomponenttianalyysin tulokset Tekniikan Akateemisten Liiton tehtävistä

Component Matrix(a). Extraction Method: Principal Component Analysis. 2 components extracted.

julkilausumat ja lehdistötiedotteet

Komponentit
1: yleinen
2: hlötaso:
koht. taammattiso: työkuntasuhdeasiat
asiat
0,87

-0,24

0,85

-0,09

0,85

-0,24

koulutuspoliittinen edunvalvonta

0,84

-0,10

ammatillisen identiteetin ja yhteenkuuluvuuden vahvistaminen

0,81

-0,23

ajankohtaiskoulutus, seminaarit, kurssit

0,81

-0,24

teknistieteellisten tutkintojen tason ja arvostuksen valvonta

0,78

-0,02

diplomi-insinöörien näkyvyyden ja aseman edistäminen

0,77

-0,05

lehtiedut (TEK, T&T, Talouselämä), alennukset

0,77

-0,01

palkkatasotutkimukset ja -suositukset

0,75

0,27

työsuhdeneuvonta

0,73

0,28

jokin muu

0,33

-0,17

työttömyysturva IAET-kassan kautta

0,51

0,69

työmarkkinallinen edunvalvonta

0,48

0,64

tiedottaminen, yhteydenpito jäsenkuntaan (TEK-lehti,
Internet)
tekniikan edistäminen ihmisen, elinympäristön ja yhteiskunnan parhaaksi

Total Variance Explained
Component

Initial Eigenvalues

% of
Cumulative
Variance
%
1
7,71
55,05
55,05
2
1,33
9,49
64,54
Extraction Method: Principal Component Analysis.
Total

Extraction Sums of Squared
Loadings
% of Var- Cumulative
Total
iance
%
7,71
55,05
55,05
1,33
9,49
64,54

Faktorianalyysi nosti Ekonomiliiton tehtävistä esiin ammatillisen kehittymisen lähiverkostotason, jota ei esiintynyt tässä muodossa tekniikan akateemisten liiton faktorei-
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den joukossa eikä kummankaan liiton aineistosta tehdyissä pääkomponenttianalyyseissä. Kuvassa 31 molempien liittojen tehtävien yhdistetty faktorirakenne on esitetty
verkostopallomallin muodossa. Taulukoiden 10 ja 11 sekä kuvien 29 ja 30 faktoreiden värisävyt ovat vastaavat kuin värit kuvan 31 faktoripallomallissa.

Kuva 31.

Tekniikan Akateemisten Liiton ja Suomen Ekonomiliiton tehtäväfaktorit

Faktoripallomalli osoittaa ekonomien ja tekniikan akateemisten muodostavan käsityksensä liittonsa tehtävistä melko samankaltaisesti, vaikka ammattikuntien suhtautumisten välillä pieniä eroja onkin. Tekniikan akateemisten kohdalla faktorit jakautuvat faktorianalyysissä luontevasti yleiseen tasoon ja henkilökohtaiseen tasoon, ekonomikunnan lähiverkostotaso jäi tässä ryhmässä pois. Vaikka tekniikan alan edustajia usein pidetään etenkin keskenään verkottuvina, ikuisesti teekkarihenkisinä toimijoina, ei tämä faktorianalyysi tuo lähiverkottumista esille. Voidaan tulkita, että tekniikan akateemiset joko kokevat koko ammattikuntansa omaksi lähiverkokseen - tai eivät näe erityistä tarvetta sellaiselle.
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Faktoripallomalli auttaa löytämään liittojen tehtävistä jäsenkuntaa läheisimmin koskevat muuttujaryhmät. Luottamushenkilöiden kesken on puhuttu paljon esimerkiksi jäsenetulehtien tarpeellisuudesta nykyisenä sähköisen viestinnän aikakautena; on mietitty, valitsisiko jäsen esimerkiksi mieluummin jäsenmaksualennuksen kotiin kannetun
Talouselämä-lehden sijaan.
Juuri lehtiedut olivat tämän analyysisarjan erottuvin yksittäinen muuttuja. Ekonomipuolen faktorianalyysiin kyseinen muuttuja hädin tuskin mahtui mukaan, ja pääkomponenttianalyysissä se muodosti yksin oman komponenttinsa. Lehtiedut ovat yksi
konkreettisimmin jäsenelle näkyvistä eduista, passiivinenkin jäsenpalveluiden käyttäjä saa muistutuksen liittojäsenyydestään ainakin kerran viikossa ilmestyvän lehden
muodossa. Kaikki eivät kuitenkaan tilaa juuri Talouselämää, vaan vaihtavat sen johonkin muuhun kustantajan julkaisemaan lehteen; tämä on jäsenetumahdollisuus,
joka on ollut tarjolla vasta muutaman vuoden ajan.
Juuri monipuoliset valinnanmahdollisuudet auttavat lehtietuja puolustamaan paikkaansa osan suosimina ja osan tarpeettomiksi kokemina jäsenetuina jatkossakin.
Vapaaehtoinen lehtiedusta luopumisen suuruinen jäsenmaksualennus tosin antaisi
vielä enemmän valinnanvaraa toiveissaan ja tarpeissaan heterogeeniselle jäsenkunnalle. Avoimissa vastauksissa jäsenkunnan näkemykset juuri lehtiedusta olivat keskenään ristiriitaisimmat: monelle lehtietu oli ensisijainen jäsenetu, kun taas osa vastaajista kritisoi lehtietua kärkevästi.
Työsuhdeasioihin liittyvät muuttujat rakentuvat henkilökohtaisen tason faktorina yksilön kannalta konkreettisimmista, henkilökohtaisimmista liittotehtävistä vastatessaan
kysymykseen, miten liitto auttaa juuri minua, jos jään työttömäksi tai en saa koulutustani ja työtehtävieni vaativuutta vastaavaa palkkaa. Ekonomien lähiverkostotaso
ammatillisen kehittymisen muuttujineen sivuaa tätä problematiikkaa vastatessaan
kysymykseen, miten ekonomi pystyy liittonsa avulla pitämään yllä työmarkkinaarvoaan; tekniikan akateemisilla tämän tason muuttujat ryhmittyivät yleisen tason
ammattikunta-asioiden muuttujien joukkoon: miten me ammattikuntana liittojemme
edustuksella näymme ja vaikutamme.
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Kuva 32.
jokseenkin tärkeä

100 %
0%
julki
neutraali
jokseenkin merkityksetön

neutraali
jokseenkin merkityksetön

tekn
ajan

yleinen taso

nysmalli
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työsuhdeneuvonta

100 %

lähiverkostotaso

palkkatasotutkimukset
ja -suositukset

erittäin tärkeä

työttömyysturva IAETkassan kautta
työmarkkinallinen
edunvalvonta
palkkatasotutkimukset ja suositukset

työsuhdeneuvonta

tiedottaminen,
yhteydenpito jäsenkuntaan
lehtiedut (Ekonomilehti,
Talouselämä), -alennukset

jokin muu

julki tekn ajanamma

työmarkkinallinen
edunvalvonta

jokseenkin tärkeä

työttömyysturva IAETkassan kautta

yleinen taso

jokin muu

erittäin tärkeä

diplomi-insinöörien
näkyvyyden ja
aseman edistäminen
teknistieteellisten
tutkintojen tason ja
arvostuksen valvonta
lehtiedut (TEK, T&T,
Talouselämä), alennukset

100 %
jokseenkin tärkeä
jokseenkin tärkeä
100
0%
%
jokseenkin tärkeä
100
%
0%

koulutuspoliittinen
edunvalvonta

erittäin tärkeä

ammatillisen
identiteetin ja
yhteenkuuluvuuden
tiedottaminen,
yhteydenpito
jäsenkuntaan (TEK-

erittäin tärkeä
erittäin tärkeä

ajankohtaiskoulutus,
seminaarit, kurssit

tekniikan edistäminen
ihmisen,
elinympäristön ja

ekonomien näkyvyyden ja
aseman edistäminen
kauppatieteellisten
tutkintojen tason ja
ammatillisen identiteetin
ja yhteenkuuluvuuden
julkilausumat ja
lehdistötiedotteet
koulutuspoliittinen
edunvalvonta
SEFE-yhteisön luomat
osallistumis- ja
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Liittojen tehtävät sekä niiden tarjoamat jäsenedut ja palvelut voidaan ryhmitellä kolmeen jäsenpalvelupääluokkaan: yhteisölliset palvelut eli yleisen tason ammattikuntaasiat; työsuhdepalvelut eli henkilökohtaisen tason työsuhdeasiat ja kolmantena ammatilliset palvelut eli erityisesti ekonomien lähiverkostotason ammatillisen kehittymisen palvelut (kuva 32).
Erityistä huomiota kannattaa liitoissa uusjäsenhankintakampanjoissa kiinnittää juuri
henkilökohtaisen tason palveluihin, sillä ne toimivat useimmille jäsenille merkittävimpänä sykäyksenä liittyä liittoon. Samalla nämä palvelut myös koettiin tähän tutkimukseen vastanneiden keskuudessa liittojen merkittävimmiksi tehtäviksi.
Esimerkiksi liittojen harjoittama koulutuspoliittinen edunvalvonta ja tutkintojen tason
ja arvostuksen säilymisestä huolehtiminen saattavat kuulostaa rivijäsenen korvissa
yliopistojen tehtäviltä, mutta todellisuudessa muodostavat koulutuspohjaisen jäsenliiton tehtävien olennaisen ytimen. Akavalaisten koulutuspohjaisten liittojen jäsenet
ovat yhdessä juuri tutkintonsa vuoksi, eikä ole yhdentekevää, millainen kyseinen tutkinto on nyt tai tulevaisuudessa.

6.1.1 Vastaajien näkemykset tutkittavien järjestöjen ja yhdistysten onnistumisesta tehtävissään
Vastaajilta tiedusteltiin myös, miten hyvin Suomen Ekonomiliitto tai Tekniikan Akateemisten Liitto heidän mielestään oli täyttänyt tehtävänsä (kysymys C7, kuva 33).
Vastaajilta tiedusteltiin myös parannusehdotuksia viisiportaista hyvin/huonosti-valikkoa seuranneessa avoimessa kysymyksessä.
Ekonomit olivat keskimäärin hieman tyytyväisempiä liittonsa onnistumiseen tehtäviensä täyttämisessä kuin Tekniikan Akateemisten Liiton jäsenet omansa. Kyselyyn
vastanneista ekonomeista 59 % ja Tekniikan Akateemisten Liiton jäsenistä 49 % koki
liittonsa täyttäneen tehtävänsä joko hyvin tai melko hyvin. Ekonomeista 17 % ja tekniikan akateemisista peräti 32 % näki liittonsa onnistuneen tehtäviensä täyttämisessä
kohtuullisesti, mutta kun ekonomeista vain alle kaksi prosenttia näki liittonsa täyttä-
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neen tehtävänsä huonosti tai melko huonosti, oli tekniikan akateemisilla vastaava
prosenttiluku yksitoista. Kahdeksan prosenttia tekniikan akateemisista ja 22 % ekonomeista jätti vastaamatta tähän kysymykseen.

Kuva 33. Vastaajien näkemykset liittojensa onnistumisesta tehtävänsä täyttämisessä (kysymys C7)

Mikäli katsotaan vain kysymykseen vastanneiden eli mielipiteensä ilmaisseiden näkemyksiä liittonsa onnistumisesta tehtäviensä täyttämisessä, nousevat hyvin / melko
hyvin -vastausprosentit ekonomeilla peräti 76 prosenttiin ja tekniikan akateemisilla 54
prosenttiin. Huonosti tai melko huonosti liitot olivat täyttäneet tehtävänsä mielipiteensä ilmaisseista ekonomeista kahden ja tekniikan akateemisista reilun yhdentoista
prosentin mielestä. Näin voitaneen todeta liittojen jäsenkuntiensa mielestä täyttäneen
tehtävänsä keskimäärin melko hyvin ja valtaosan mielestä vähintäänkin kohtuullisesti.
Kaikkiaan 419 tekniikan akateemista (lähes 14 % tekkiläisvastaajista) kirjasi parannusehdotuksia liittonsa toiminnalle. Ekonomeilta parannusehdotuksia kertyi 307:ltä
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vastaajalta (noin kahdeksan prosenttia ekonomivastaajista). Parannusehdotukset
keskittyivät molemmissa liitoissa hyvin samankaltaisiin toiveisiin tai vaatimuksiin. Toivottiin aktiivisempaa edunvalvontaa ja enemmän tietoa paikallisyhdistyksistä sekä
verkottumismahdollisuuksia. Toisaalta kuitenkin muistutettiin, ettei työmarkkinabarrikadeille kiipeäminen perinteisesti sovi näiden liittojen jäsenistölle.
"Aktiivisuutta ja näkyvyyttä työmarkkinoilla saisi olla lisää. Passiivisuus vaivaa kuten akateemisilla liitoilla usein on paha tapa."
"Tuo työmarkkinahössötyksen agitaatio ottaa välillä päähän. Niin kuin
tekkiläinen tarvitsisi vanhaa punalippua."
"Enemmän tietoa paikallisyhdistyksistä"
"Tehtävää verkottumisväylänä voidaan parantaa huomattavasti.
Luonnollisesti ihmisten kanssakäyminen ja tapaamiset face-to-face
tarjoavat tähän hyvän mahdollisuuden, mutta olisi löydettävä entistä
parempia keinoja ym. toteuttamiseen. Enemmän panosta sellaiseen."

Vaikka jäsenetulehdet toisaalta koettiin yhdeksi tärkeimmistä jäseneduista, lukuisat
vastaajat esittivät parannusehdotuksena juuri pakollisista jäsenetulehdistä luopumisen ja jäsenmaksun alentamisen niiden sijasta. Koulutuspoliittiseen laadun- ja edunvalvontaan toivottiin lisää ryhtiä etenkin suhteessa ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneisiin nähden: moni vastaaja koki tradenomi- ja insinööri-AMK-tutkintojen hämärtävän rajaa alan perinteisiin korkeakoulutasoisiin tutkintoihin.
"Talouselämän pakkotilaus on törkeää! Useimmat jäsenet voivat lukea ko. lehden töissä tai saavat sen muuta kautta. Jäsenmaksukin
on alempi, jos perheessä on toinen (SEFEn tai muun) liiton jäsen, jolle lehti tulee."
"Hyödyllisiä jäsenetuja typerien lehtien sijaan! Mahdotonta paperin
tuhlausta!"
"Koulutuspoliittinen edunvalvonta voisi tehdä tehtävänsä paremminkin; tradenomit ovat hyvää vauhtia naamioimassa itseään ekonomeiksi."
"Mielestäni kaikkien Akavan alajärjestöjen ns. edunvalvonta työmarkkinoilla on olematonta. Työajat ovat hurjat, ylitöistä eikä matkaajasta makseta eikä mistään uskalleta nostaa meteliä. Ongelmana
kaiketi on, että liian suuri osa meistä on johtotehtävissä."
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Molempien liittojen yrittäjäjäseniin kehotettiin kiinnittämään jatkossa enemmän huomiota. Myös liittojen Internet-sivujen ja etenkin jäsensivuille kirjautumisen suhteen
koettiin olevan paljon parantamisen varaa. Yliopistoissa työskentelevät jäsenetkin
koettiin lähes unohdetun, ja erityisesti yliopistoissa työskentelevät tekniikan akateemiset kritisoivat vahvasti liittonsa panosta UPJ-neuvotteluissa.
"Ekonomiyrittäjiä ei huomioida lainkaan, vain palkansaajat, esim.
työttömyysturvaa, joka tärkein etu, ei saa yrittäjä. Mainostamismahdollisuudetkin rajoitettu vain b-to-b-puolelle aivan kuin ekonomi ei
voisi myydä kuluttajille."
"TEK ei millään tavalla tue tai edistä yrittäjyyttä."
"Edunvalvonnassa valtionhallinnon palkkatilanne vaatii erityistä huomiota. Asiantuntijatehtävissä olevat ovat todellisessa palkkakuopassa uudesta palkkausjärjestelmästä huolimatta. - Liitto on ’myynyt’ valtiohallinnossa kaikki ne muut edut esim. valtio --- Julkaisu vain sähköiseen muotoon, kalliit paperilehdet ovat turhia."

Alkupalkkasuosituksia pidettiin "utopistisina" ja liittojen brändien kehittämistä kaivattiin, samoin lisää näkyvyyttä liitoille kannanottoineen. Ekonomien vastauksissa pidettiin diplomi-insinöörien me-henkeä vahvempana kuin ekonomien - ja tekniikan akateemiset puolestaan kokivat ekonomien yhteisöllisyyden toteutuvan selvästi tekkiläisyhteisöä paremmin. Tähän vaikutti todennäköisesti myös monissa vastauksissa esiin
noussut Tekniikan Akateemisten Liiton vahvasti koettu diplomi-insinöörikeskeisyys;
matemaatikot ja fyysikot nähtiin unohdetun erityisesti liiton viestinnässä.
"Vastavalmistuneiden alkupalkkasuositukset ovat epärealistisen korkealla, en tiedä ketään kurssikavereistani joka olisi valmistuttuaan yltänyt edes lähelle suositusta. Sama koskee kyllä SEFEn antamaa
suositusta"
"Opiskeluajoilta jäi mieleen utopistiset suosituspalkat, joille naureskeltiin ja joita työnantajat myös pitivät vitsinä. Näitä voisi korjata realistisemmiksi (ellei tätä ole jo tehty). Ekonomi-lehti tuntuu sisällöltään
tyhjänpäiväiseltä."
"Liitto voisi siirtää viestintänsä ja toimintansa painopistettä vetoamaan enemmän yliopistokoulutuksen saaneisiin. Nyt koen olevani
maisterina teekkariliitossa, eli en aivan kohderyhmää. Olen tästä
syystä harkinnut myös eroavani."
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"Liitto ei ole selkeästi profiloitunut yhteenkuuluvuuden vahvistajana
(kuten SEFE), mutta ei myöskään toisaalta vahvana etujärjestönä
(vrt. Insinööriliitto). Pitäisi ottaa selkeämmin vahva rooli edunvalvonnassa niin koulutuspolitiikassa kuin työmarkkinoilla"

Ruotsinkielisten ekonomien vastauksissa edellytettiin ruotsinkielen aseman parantamista liiton viestinnässä ja toiminnassa - ja toisaalta jokunen suomenkielinen kommentoi ruotsin kielen asemaa liitossa aivan liian vahvaksi. Tästä saisikin aikaan perinteisen kielipoliittisen riidan niin tahtoessaan.
"Mera information på svenska. All information som utges på finska
borde också ges ut på svenska."
"Onko tarpeen näin massiivinen tarjonta ruotsiksi? Jos vieraita kieliä
halutaan tuoda esille, niin ehdotan jotain hyödyllisiä kieliä siihen. Jäsenmaksu voisi olla prosentuaalinen."

Tekniikan akateemisten avoimissa vastauksissa nousivat esiin vahvasti myös kyselyajankohtana paljon puhuttaneet palkattomat ylityöt ja matka-ajan palkka. Tekniikan
akateemiset vertailivat muutamissa vastauksissa myös TEK-lehteä Ekonomi-lehteen
TEK-lehden häviöksi ja toivoivat TEK-lehteenkin aikakauslehtimäisempää asua. Tekniikan akateemiset nostivat avoimissa vastauksissaan esiin myös pätkätyöläisten ja
tutkijoiden aseman, joihin liiton toivottiin kiinnittävän huomiota aiempaa enemmän ja
tehokkaammin.
"Tekniikan Akateemiset -lehden toimituksen voisi ostaa ulkoa ja kehittää lehteä pelkästä järjestötiedotuksesta enemmän aikakauslehdeksi, á la Ekonomi-lehti."
"Korkeakouluissa on lukuisia TEKin jäseniä töissä. Miksi meille tarjotaan vain minimipalkkakorotuksia ja määräaikaisia työsuhteita vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen? TEKin saavutukset: nolla."

Osassa vastauksia kävi ilmi, ettei liittojen tiedotus ollut tavoittanut kaikkia jäseniä toivotulla tavalla: myös selviä väärinkäsityksiä esiintyi. Liiton jäsenmaksua verrattiin niin
sanottuun Loimaan kassaan, joka ei tarjoa lainkaan jäsenpalveluita työttömyyskassatoiminnan ohessa - tässä olisi pitänyt verrata IAET-kassaosuutta Loimaan kassan
maksuun, joka on IAET-kassamaksua korkeampi. Myöskään työttömyyskassamak-
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sun ja Talouselämä-lehden välillä ei ole mitään kytköstä, toisin kuin eräs expatriaattiekonomi oli asian ymmärtänyt. Varoessaan tiedotustaan suhteessa vapaaehtoiseen
työttömyyskassajäsenyyteen liitot tuntuvat tekevän itselleen karhunpalveluksen antaessaan jäsenkuntansa pysyä jokseenkin epätietoisina siitä, mistä jäsenmaksu tarkalleen ottaen koostuu ja mitä milläkin jäsenmaksun osalla todellisuudessa saa.
"Jäsenmaksu on korkea, verrattuna esim. Loimaan kassaan. Palveluja, joita jäsenistö ei pidä tärkeänä, pitäisi karsia ja kustannuksia alentaa."
"Miksi ulkomailla asuvan on liityttävä työttömyyskassaan saadakseen
Talouselämän? Pysyvästi ulkomailla asuvana en työttömyyskassan
etuja voisi kuitenkaan käyttää."

Liittojen toimintaan vaadittiin ryhtiä ja näkyvyyttä. Myös toiminnan läpinäkyvyyttä ja
selkeyttä kaivattiin. Tässä onkin liitoille tehtävä: vaikka niiden onnistumista tehtävissään pääsääntöisesti pidettiin hyvänä, löytyi jäsenkunnalta lukuisia käytännönläheisiäkin vinkkejä toiminnan tehostamiseen. Esimerkiksi jäsenetujen ja -palveluiden valinnanvaraisuudesta on keskusteltu pitkään, ja tätä henkeä esiintyi jäsenkunnassakin;
esiin nousi kysymys siitä, uskaltavatko liitot luottaa jäsentensä kykyyn itse päättää,
mitä palveluita he kulloinkin käyttävät ja mistä he silloin maksavat.

6.1.2 Ammatillisen, koulutuspohjaisen liiton koettu merkitys jäsenkunnalleen
Kyselyyn vastanneilta tutkittavien järjestöjen jäseniltä tiedusteltiin myös liiton merkitystä vastaajalle (kysymys C6). Ekonomikysely oli jälleen laadittu Lotta-ohjelmiston
rajoitusten takia eri muodossa kuin Tekniikan Akateemisten Liiton jäsenkunnalle
aiemmin laadittu kysymys: ekonomit pystyivät vastaamaan kysymykseen kyllävastauksen lisäksi myös "ei" ja "en osaa sanoa". Kuvassa 34 on esitetty molempien
liittojen jäsenkunnan vastausten kyllä-vastausten prosentuaalinen osuus kysymyksittäin.
Molemmissa aineistoissa liiton suurin merkitys jäsenkunnalleen oli olla turva työttömyyden varalle. Tekniikan akateemiset korostivat työmarkkinaosaamista enemmän
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kuin ekonomit, joilla palveluiden merkitys nousi tätä suuremmaksi. Yli kymmenelle
prosentille vastaajista jäsenyys oli pelkkä tapa. Ekonomivastauksissa korostuivat
verkottuminen ja koulutuspolitiikka tekniikan akateemisten vastauksiin nähden; samoin ekonomit pitivät yhteenkuuluvuuden vahvistamisen merkitystä suuremmassa
arvossa kuin tekniikan akateemiset. Viisitoista ekonomia ja 55 tekniikan akateemista
totesi, ettei jäsenliitolla ollut hänelle mitään merkitystä.

Kuva 34. Suomen Ekonomiliiton ja Tekniikan Akateemisten Liiton merkitys jäsenelleen (kysymys C6)

Avointen vastausten lista mahdollisista muista merkityksistä koostui tekniikan akateemisilla pääosin lehtieduista. Ekonomit sen sijaan toivat esiin erityisesti jonkin jo
suljetuissa vaihtoehdoissa olleen muuttujan merkitystä.
"saan T&Talous- ja talouselämä-lehdet edullisemmin"
"Edunvalvonta olisi tärkeintä, mutta onko todella saanut pidettyä jäsenistön puolia tarpeeksi hyvin?"
"Lehtietu mm. Talouselämä, jota ei muuten olisi osannut tilata."
"Haluan kuulua työttömyyskassaan, saada lehtiedut, ja mahdollisuuden palveluihin"
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"kombination av vana och förbundets aktivitet"
"yhteenkuuluvuus, kaikki edut"
"Me-henki ja verkottuminen olisi tärkeää mutta ei toteudu"

Kolmannes ekonomivastaajista piti Ekonomiliittoa verkottumisväylänä - ja kolmannes
ei. Myös me-hengen ja koulutuspolitiikan suhteen vastaukset jakautuivat melko tasaisesti kolmannes puolesta - neljännes vastaan. Koulutuspolitiikan laadunvarmistajan rooli suhteessa liiton merkitykseen vastaajalle oli myös vastaajia hämmentänein
vaihtoehto, sillä peräti 19 % kaikista kyselyyn vastanneista valitsi tässä yhteydessä
vaihtoehdon "EOS". Selvästi vähiten "kieltoääniä" sai vaihtoehto "turva työttömyyden
varalle" ja vastaavasti valtaosa vastaajista oli sitä mieltä, että jäsenyys Ekonomiliitossa ei ole hänelle pelkkä tapa.
Myös nämä tutkimustulokset tukevat käsitystä siitä, että liittojäsenyys koetaan ensisijaisesti turvana työttömyyden varalta. Ekonomikunta korostaa tekniikan akateemisia
enemmän palveluiden merkitystä, ehkä osittain liiton entisestään voimistuneiden, lähelle tutkimusajankohtaa osuneiden, palvelutarjontaa korostaneiden markkinointiviestien johdosta. Myös suhtautumistavassa oli selvä ero: tekniikan akateemisten
vastauksissa korostuivat työsuhdeasiat ekonomikuntaa selvemmin.
Kun kysymystä liiton merkityksestä vastaajille (C6) tarkasteltiin vastaajien ikäjakauman suhteen, nousivat sekä eri ikäryhmien että liittokohtaiset erot esiin erityisesti
verkottumismuuttujien suhteen (kuva 35). Kaiken kaikkiaan ekonomit suhtautuivat
liittonsa merkitykseen itselleen myönteisemmin kuin tekniikan akateemiset omaansa.
Molemmissa ryhmissä työikäiset pitivät liittoaan ensisijaisesti turvana työttömyyden
varalle.
Alan tutkinnon suorittaneiden yhteenkuuluvuuden ja me-hengen lujittajaksi liittonsa
kokivat lähinnä eläkeikäiset jäsenet, ja ikäryhmästä riippumatta vain harva tekniikan
akateeminen näki liitollaan olevan merkitystä verkottumisväylänä. Ekonomivastaajista 1960- ja1970-luvuilla syntyneitä vastaajia lukuun ottamatta lähes puolet kysymykseen vastanneista koki liittonsa myös verkottumisväyläksi; osin tätä tulosta tosin selittänee tutkimuksessa esiin noussut ekonomivastaajien vaikeus erottaa liittonsa ja pai-
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kallisen ekonomiyhdistyksen tehtävät ja toiminnot toisistaan. Vähämerkityksisimpänä
liittoaan itselleen pitivät molemmissa liittoryhmissä 1960-70-luvuilla syntyneet vastaajat.
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Kuva 35.

Suomen Ekonomiliiton ja Tekniikan Akateemisten Liiton merkitys vastaajille eri ikäryhmittäin (kysymys C6)
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Kyselyn vastaajilta tiedusteltiin myös, milloin he olivat viimeksi osallistuneet liittonsa
järjestämään jäsen- tai uratilaisuuteen, mistä tilaisuudesta oli ollut kyse, miksi juuri
tämä tilaisuus oli kiinnostanut, miksi vastaaja yleensä osallistui liittonsa organisoimiin
tilaisuuksiin tai miksi hän ei niihin osallistunut (kysymysryhmä C8, kuva 36). Erityisesti ekonomivastaajat sekoittivat tässä yhteydessä jäsenliittonsa ja -yhdistyksensä järjestämät tilaisuudet keskenään ja moni vastaaja luetteli liittonsa tilaisuuksina selkeästi jäsenyhdistyksen organisoimia tilaisuuksia (kuten yritysvierailut, teatterikäynnit ja
retket).
Kaikkiaan 41 % kyselyyn vastanneista ekonomeista ja 36 % Tekniikan Akateemisten
Liiton jäsenistä ilmoitti, ettei yleensä tai koskaan osallistu liittonsa järjestämiin tilaisuuksiin. Tekniikan Akateemisten Liiton jäsenille suunnattuun kyselyyn ekonomilomakkeen seitsemäs vaihtoehto "en yleensä osallistu tilaisuuksiin" oli koodausvaiheessa muuntunut muotoon "en koskaan". Muutama ekonomivastaaja tosin kritisoi
sitä, että juuri tämä ehdottomampi vaihtoehto puuttui ekonomivalikoista.
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Kuva 36. Tutkittavien järjestöjen jäsenten osallistumisaktiivisuus tilaisuuksiin (kysymys C8)
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Osa ekonomivastaajista myös mainitsi tässä yhteydessä paikallisyhdistyksensä tilaisuuden järjestäjänä, mikä vahvistaa käsitystä siitä, etteivät perusrivijäsenet hahmota
eroa liiton ja paikallisyhdistyksen toiminnan välillä. Tekniikan Akateemisten Liiton jäsenet vastasivat ekonomeja useammin osallistuneensa viimeksi opiskelijoille järjestettyyn informaatiotilaisuuteen tai liittonsa järjestämään uratilaisuuteen.
Syinä osallistumiselle annettiin muun muassa aiheen ajankohtaisuus sekä tilaisuus
verkottua. Myös ammatillisia etuja nostettiin vastauksissa esiin. Molempien vastaajaryhmien vastaukset tähän kysymysrypääseen olivat hyvin samankaltaisia: aiheen on
hyvä olla kiinnostava, tilaisuuden mieluiten maksuton ja sijainninkin olisi syytä osua
ajankohdan lisäksi kohdalleen. Monissa vastauksissa todettiin myös, ettei kiinnostavankaan aiheen takia oltu valmiita uhraamaan aikaa saati rahaa matkustamiseen.
"Osallistun tilaisuuksiin, jotka ovat aiheeltaan kiinnostavia ja ajankohdaltaan ja paikaltaan sopivia ja joko ilmaisia tai riittävän edullisia."
"hyvä ohjelma, verkottuminen, tuttujen tapaaminen, tehokas yksipäiväisenä, Helsingissä helppo mennä"
"Aktuella föreläsningar, samt möjlighet att träffa andra ekonomer"
"Ammatillisen tietämyksen syventäminen tai kollegoiden tapaaminen
vapaamuotoisissa merkeissä / vastapaino työlle"
"No ensinnäkin se oli asuinpaikkakunnalla ja tilaisuudessa oli jokin
mielenkiintoinen aihe, en nyt kyllä muista mikä."

Syinä olla osallistumatta oman jäsenliiton järjestämiin tilaisuuksiin nostettiin esiin
paitsi aikapula, myös tilaisuuksien maksullisuus tai aihepiirien epäkiinnostavuus.
Myös välimatka tilaisuudenpitopaikkakunnan ja jäsenen oman asuinpaikan välillä
nousi jälleen esiin vahvana osallistumisen esteenä: tilaisuudet eivät pääsääntöisesti
ole riittävän mielenkiintoisia, jotta jäsen olisi valmis vapaa-ajallaan ja omalla kustannuksellaan matkustamaan kymmeniä kilometrejä toiselle paikkakunnalle osallistuakseen esimerkiksi koulutukseen, jota hän kokee saavansa muutakin kautta. Myös muu
harrastustoiminta koettiin useimmiten jäsenliiton tarjoamaa verkostoa läheisemmäksi.
"Aiheet eivät tarpeeksi kiinnostavia tai vastaavan koulutuksen saa jotain muuta kautta (työnantaja käyttää sopimuskouluttajia ja itse maksettuna koulutus liian kallis)"
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"Asun maalla, lähimmät tilaisuudet olisivat 40 km:n päässä. Työpaikkani on kotoa myös 40 km:n päässä, mutta vastakkaiseen suuntaan.
Etäisyydet."
"Ei ole aikaa (=ei tarpeeksi kiinnostusta) kun omat työhön/harrastuksiin liittyvät jutut ajavat edelle."
"Tilaisuudet vaikuttavat usein melko tylsiltä. Ei ole ollut oikein itseä
kiinnostavia aiheita. Seminaareissa ei oikein jaksa istua."

Vaikka noin kolmannes tämän aineiston ekonomivastaajista koki liittonsa merkityksen
yhteenkuuluvuuden vahvistajana ja verkottumisväylänä tärkeäksi, ei kyselyvuonna
tilaisuuksiin ollut osallistunut kuin kymmenesosa vastaajista. Tekniikan akateemiset
eivät vastauksissaan pitäneet liittonsa merkitystä verkottumisväylänä tai yhteenkuuluvuuden vahvistajana kummoisenakaan, ja vain muutama prosentti tekkiläisvastaajista oli viime vuosina edes osallistunut liittonsa organisoimiin jäsentilaisuuksiin.
Tulokset osoittavat, että vaikka useilla vastaajilla olisi tarvetta ja kiinnostustakin verkottumiseen, niin aika ja muut preferenssit eivät anna riittävän helposti mahdollisuutta tähän. Sähköisen viestinnän keinoin voidaankin yrittää tavoittaa näitä jäseniä, joilla
ei ole mahdollisuuksia osallistua jäsentilaisuuksiin - vaikka tietokonevälitteinen viestintä ei korvaakaan yhteen kokoontumisen kautta syntyviä verkostosuhteita, on se
toki parempi vaihtoehto kuin jäädä kokonaan verkoston ulkopuolelle.

6.2

Verkoston jäsenenä

Tutkimusaineisto antaa yleistettävissä olevan kuvan paitsi Suomen Ekonomiliiton ja
Tekniikan Akateemisten Liiton niin kutsuttujen rivijäsenten käsityksistä liittojensa ja
niiden yhteyteen kuuluvien alueellisten yhdistysten toiminnasta, myös näiden yhteisöjen luottamushenkilöiden näkemyksistä luottamustehtäviinsä ja ammattiliittoonsa.
Yhdistysten nykyisten ja entistenkin puheenjohtajien suhteellinen aktiivisuus vastaajien joukossa oli odotettavissa, sillä yleensä juuri puheenjohtaja kantaa vastuun yhdistyksensä toiminnasta ja on sitä kautta läheisimmin sidoksissa niin liitto- kuin yhdistystoimintakenttään.
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Ekonomivastaajien keskuudessa luottamushenkilövastaajia oli kaikkiaan vajaat seitsemän prosenttia, tekkiläisvastaajista hieman yli viisi prosenttia. Voidaan olettaa, että
luottamushenkilöt tuntevat liittonsa toiminnan perusrivijäseniä tarkemmin, mutta mitään merkittäviä eroja liittokohtaisissa kysymyksissä ei näiden ryhmien vastausten
välillä ollut.
Kaikki kyselyyn vastanneet luottamushenkilöt eivät osanneet arvioida esimerkiksi
oman jäsenyhdistyksensä jäsenmaksun suuruutta, vaikka yhdistysten sääntöjen mukaisesti he ovat itse olleet jäsenmaksun suuruutta virallisille jäsenkokouksille (esimerkiksi syys- tai vaalikokous) esittämässä ja siitä päättämässä. Toisaalta molemmissa aineistoissa luottamushenkilöt tunsivat rivijäseniä selvästi paremmin jäsenyhdistysten tehtävät ja toiminnan. Yhdistystoiminnan jatkuvuuden kannalta huolestuttavaa toki olisi ollut, ellei näin olisi.

6.2.1 Verkoston ulkokehällä tai ytimessä
Riippuu hyvin paljon paitsi jäsenyhdistyksen hallituksen jäsenen omasta aktiivisuudesta, myös hänen edustamansa jäsenyhdistyksen prioriteeteista, miten lähellä liittoverkoston ydintä toimija on. Osa verkoston jäsenistä jää pysyvästi toiminnan ulkokehälle joko omasta valinnastaan tai esimerkiksi maantieteellistä syistä, osa puolestaan
päätyy hyvinkin kiinteään vuorovaikutukseen verkoston ytimen kanssa (kuva 37).
Kuvan 37 liittoverkostomallissa liiton hallitus, tekniikan akateemisten valtuusto ja
ekonomien liittokokous muodostavat liittoverkoston tummanvihreällä merkityn ytimen.
Kuvassa vaaleanvihreällä värillä merkitty liittoverkosto kattaa eri värein kuvatut jäsenyhdistysverkostot, jotka ovat paitsi osa liiton verkostoa, myös toimivat itsenäisesti
omissa verkostoissaan. Jäsenyhdistysverkostojen ytimen muodostavat yhdistyksen
hallitus tai johtokunta, millä nimikkeellä yhdistyksen säännöissä sen hallinnosta vastaavaa toimielintä kulloinkin kutsutaan.
Osa yhdistyksiä on läheisessä yhteistyössä keskenään tai liiton hallinnon kanssa,
jolloin verkostot ovat osin päällekkäisiä (kuvassa 37 esimerkiksi vaaleansininen ja
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oranssi verkosto); osa taas on etäämpänä toiminnasta ja yhteistyöstä joko omasta
halustaan tai verkon ulkolaidalle ajautumisen vuoksi. Tällainen verkosta irtautuminen
voi tapahtua esimerkiksi uusien toimijoiden välisten tahattomien informaatiokatkosten
tai toimijoiden omien valintojen kautta.

Kuva 37.

Liittoverkoston pelkistetty malli

Tässä tutkimuksessa liiton hallitus- ja/tai valtuustotyöskentelyä tarkastellaan liittokeskeisen verkon ytimenä (kuvassa 37 vihreä keskusydin), jota kiertävät useiden alueyhdistysten ja kerhojen omat verkot omine hallitus- tai johtokuntaytimineen. Nämä
verkostot leikkaavat usein toisiaan luoden näin hedelmällisen maaperän paitsi kokemusten vaihdolle, myös liitto- ja yhdistystoimintatason bench marking -toiminnalle,
joka hedelmällisimmillään johtaa yhä uusiin, tavoitteellisempiin ja jäsenkuntaa aiempaa hyödyttävämpiin tapoihin toimia yhteisen jäsenliiton piirissä.
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Vastaajilta tiedusteltiin (kysymys C10), millaisia verkostokontakteja he olivat saaneet
liittonsa kautta. Valtaosa vastaajista jätti vastaamatta tähän kysymykseen (tai antoi
vastaukseksi esimerkiksi kysymysmerkin tai ajatusviivan). Kuitenkin 10 % ekonomeista ja 5 % tekniikan akateemisista koki saaneensa verkostokontakteja liittonsa
kautta. Ekonomien kohdalla tosin yleisesti sekoitettiin liitto- ja jäsenyhdistystason
verkostot keskenään (kuva 38). Luonnollista onkin, että etenkin aktiivisilla toimijoilla
nämä verkostot risteävät keskenään (vrt. kuva 37).

Kuva 38. Suomen Ekonomiliiton ja Tekniikan Akateemisten Liiton jäsenkunnan koetut verkostokontaktit (kysymys C10)

Avoimissa vastauksissa kuvattiin liiton kautta saatuja hyviä verkostokontakteja. Myös
jo opiskeluaikaisia tuttavuuksia oli vahvistettu ja uusia löydetty, niin sosiaalisiin kuin
puhtaasti ammatillisiinkin verkostoihin. Osa syntyneistä verkostoista oli luonteeltaan
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myös puoluepoliittisia; etenkin tekniikan akateemisilla, joiden valtuustovaalien ehdokasasettelussa myös poliittiset puolueet muodostavat omat ehdokaslistansa teekkarihenkisesti nimettyjen listojen lisäksi.
"Kyllä on syntynyt verkostokontakteja, sekä ystäviä että liikekumppaneita."
"Lukuisia, paikallisia ja valtakunnallisia luottamushenkilöitä ja elinkeinoelämän sekä julkisen vallan edustajia"
"Olen toiminut TEKin vaalityössä ja saanut sitä kautta paljon kontakteja ihmisiin ympäri maata, joita en varmastikaan muutoin olisi koskaan tavannut."

Osa vastaajista koki verkostokontaktit joksikin pelkästään suoranaista ammatillista
hyötyä tuovaksi yhteydeksi eikä siksi kyennyt arvottamaan yhteydenpitoa kollegoidensa kanssa lainkaan verkostoksi. Näillä vastaajilla yhdistystoimintaverkostojen
ammatillinen puoli korostui sosiaalisten verkostojen edelle - osa vastaajista ei kokenut ammatillista liittoverkostoa lainkaan sosiaalisena verkostona, eikä näin ollen nähnyt tarvetta sitä sellaiseen käyttää. Ammatillinen verkostoituminen saatettiin myös
kokea jopa negatiivisena asiana.
"Aikanaan ollessani luottamushenkilönä TEKissä, joitakin kontakteja
tuli. Lähinnä tiedusteluja yrityksestäni (työnhakuprosessit yms.)."
"enpä juuri, kun ei ole ollut aikaa touhuta, lähinnähän moisissa kinkereissä joutavat hyppäämään tutkijat ja kunnan/valtion palkkalistoilla
olevat, mitä nyt aktiivien sähköpostiosoitteista voi päätellä".
"En varsinaisesti. Olen kyllä tutustunut uusiin ihmisiin. Työtehtäväni
eivät ehkä ole niin tyypillisesti ekonomien tehtäviä, että olisi työn samankaltaisuuden vuoksi ollut hyötyä verkostoitumisesta. Toisaalta
tutkintoni on ulkomainen eikä vastaa sellaisenaan nykyistä ekonomitutkintoa. Ehkä sekin asettaa ihmiset hieman eri 'arvoisiksi' saman liiton sisällä, kun samaan liittoon kuuluu melko eri tavalla koulutettuja
jäseniä."
"Enpä ole. En ole niitä etsinytkään. Tuntuu jotenkin oudolta ajatella,
että ammatillisia kontakteja etsittäisiin ammattiliiton kautta. Haiskahtaa hyväveli-järjestelmältä. Se ei kait ole tämän ammattiyhdistystoiminnan tarkoitus!?"
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Toisaalta koettiin, että verkottumista helpottaisi, mikäli tilaisuudet olisivat vapaamuotoisia, jolloin ne mahdollistaisivat tutustumisen luentotilaisuuksia paremmin. Juuri tähän sosiaalisuuden tarpeeseen toi monille ekonomivastaajille ratkaisun Kerran Poltettujen Kaupunkien Lupin olemassaolo. KEPO-yhteys keksittiin linkittää myös liittotason verkostoon.
"En paljoa. Tapahtumat ovat liiaksi koulumaisia luentoja. Kaipaisin
enemmän cocktail party -tyyppisiä tilaisuuksia, joissa on vähemmän
faktaa ja enemmän sosiaalisuutta."
"Esim. KEPOSSA olen tavannut lähes joka vuosi 'Liiton miehen' 211"
195F195F209F

"Paikallisyhdistyksen hallituksessa ollessani ja Kepon kautta olen
saanut tutustua upeisiin ihmisiin, joista on tullut ystäviäni."

Osa vastaajista kertoi käytännön esimerkkejä toimivista verkostosuhteista; milloin oli
jäsenyhdistyksen tilaisuudesta, hallituskumppaneiden joukosta tai esimerkiksi liiton
koulutustapahtumasta löydetty luotettava tilitoimisto, milloin liiton verkosto oli toiminut
tukena ulkomaankomennukselle lähteneen uudessa asemamaassa. Verkottumaan
päässeet ja ryhtyneet kokivat verkosta myös hyötyneensä paitsi ystävyyssuhteina,
myös neuvoja ja vinkkejä keskenään vaihtavien toimijoiden verkkona 212.
210F

Vastauksissa vaihtelivat sekä tyytyväisyys luotuihin verkostokontakteihin ja arvelut
siitä, että oma passiivisuus oli ollut suurin syy niiden puutteeseen, että näkemys koko
verkoston tarpeettomuudesta ja pettymys siitä, ettei liitto ollut aktiivisesti auttanut
verkostojen syntymisessä. Tässä tullaan vanhojen kansanviisauksien äärelle: ei kannettu vesi kaivossa pysy; verkottumisen on oltava aktiivista, oma-aloitteista ja omaehtoista toimintaa, jotta siinä syntyisi verkostolle ominainen molemmille osapuolille
tasa-arvoinen, yhteisen osallistumisen ilmapiiri.
"Kyllä. Satunnaisia työelämässä matkan varrella esille nouseviin kontakteihin. Verkostolaisilla on mutkaton ja luottamuksellinen kommunikaatio."

211 Eräässä eteläpohjalaisten KEPO-illallispuheenvuorossa vuonna 2005 Suomen Ekonomiliiton
puheenjohtaja Töyrylää kutsuttiin Liiton mieheksi, joka nyt oli päässyt kokeilemaan ja kokemaan
KEPO-yhteisön hengen.
212 vrt. myös Lazega ja Pattison 2001: 187
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"kyllä; olen tavannut uusia ihmisiä ja solminut niin työ- kuin vapaaajan kontakteja"
"On syntynyt hyödyllistä yhteistyötä eri henkilöiden ja yhteisöjen
kanssa. Paikkakuntaa vaihtaessa työn takia on helppo löytää samanhenkinen henkilöverkosto nopeammin kuin muuten."
"Suurin osa yritysyhteyksistäni on tullut tätä kautta; yhteydet minulle
opettajana todella tärkeitä"

Osa vastaajista koki liittojen (ja paikallisyhdistysten) tilaisuudet sisäänpäinlämpiäviksi, pienen piirin tapahtumiksi, joihin itsensä ulkopuoliseksi tuntevan on vaikea lähteä
mukaan. Liitot ja etenkin paikallisyhdistykset järjestävät usein tutustumisiltoja uusille
jäsenille, mutta hyvä ajatus olisi järjestää tällaisia tilaisuuksia myös pitkään jäsenenä
olleille, jotka vain eivät ole tulleet lähteneeksi mukaan toimintaan. Mitä pitempään
jäsen kokee itsensä verkon ulkokehälle joutuneeksi, sitä hankalampi hänen on pyrkiä
sen ytimeen. Tätä sivuttiin myös avoimissa vastauksissa.
"Nej, jag har inte deltagit i verksamheten på många år. Det borde
kanske finnas något slags introduktionstillfälle alltid då och då
(kanske finns det också), som skulle göra tröskeln lägre för att delta."
"Ketään ei sentään voida mennä väkisin hakemaan kotoa mukaan."
"Jos nyt jo vaaditaan maksutonta lastenhoitoa tapahtumiin osallistumista varten, niin seuraavaksiko pitää jäsenyhdistyksen ulkoiluttaa
jäsentensä koirat ja hoitaa isovanhemmat?"

On laadittu jopa matemaattisia malleja siitä, miten toisilleen täysin tuntemattomat ihmiset nopeasti verkkoutuvat keskenään muodostamalla sosiaalisia linkkejä 213. Siir21F

tymällä rohkeasti itse verkoston ulkokehältä sisärenkaaseen jäsen pääsee nopeasti
kiinni liittotasonkin verkostoon, oli se sitten uusia ystävyyssuhteita, vinkkejä työtehtäviin tai entistä parempaa tietoutta liiton tarjoamista palveluista. Tutkittavien järjestöjen
ja niiden alueellisten yhdistysten tehtävänä on helpottaa tätä siirtymistä, mutta ei tehdä sitä jäsenkuntansa puolesta.

213 Barabási 2002:20-21
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6.2.2 Verkoston aktiivijäsenyys suhteessa luotuihin verkostokontakteihin
Vastaukset ristiintaulukoitiin sen mukaan, miten aktiivinen vastaaja oli verkostonsa
jäsenenä ja kokiko hän saaneensa verkostokontakteja tämän jäsenyytensä kautta.
Vastauksista kävi ilmi, että useat vastaajat määrittelivät verkostokontaktit eri tavoin:
osa hyväksyi verkostokontaktiksi ainoastaan selkeää taloudellista tai ammatillista
hyötyä tuottavat työhön liittyvät kontaktit, osa laski verkostokontakteiksi yhteistyöverkon kautta syntyneet hyvät ystävyyssuhteet. Ristiintaulukoinnissa kielteisiksi vastauksiksi laskettiin ne, jotka vastaaja itse oli sanavalintojensa perusteella sellaisiksi
mieltänyt ("Inte egentligen").
Kun vastaajilta tiedusteltiin, olivatko he saaneet verkostokontakteja Suomen Ekonomiliiton jäsenyytensä kautta, jätti suurin osa vastaamatta kysymykseen. 131 jäsenyhdistysluottamustehtävässä toimivaa ekonomia jätti vastaamatta avoimeen kysymykseen C10, jossa tiedusteltiin vastaajan Suomen Ekonomiliiton jäsenyytensä kautta
kokemia verkostokontakteja. 23 jäsenyhdistysluottamustehtävässä toimivaa ekonomivastaajaa koki, ettei ollut saanut liittojäsenyytensä kautta verkostokontakteja ja
109 vastaajaa puolestaan tunsi sellaisia saaneensa (ks. myös taulukko 14).
Kaikkiaan 51 ekonomia, jolla oli liittotason luottamustehtävä, ei vastannut liittoverkostokysymykseen C10. Viisi ekonomia, jolla oli liittotason luottamustehtävä, koki, ettei
hän ollut saanut lainkaan liittojäsenyytensä kautta verkostokontakteja ja 52 liittotason
luottamustehtävässä toiminutta ekonomia mielsi saaneensa verkostokontakteja liittojäsenyytensä kautta.
Akavan alueellisissa luottamustehtävissä eli käytännössä aluetoimikuntalaisina toimi
tai oli toiminut ainoastaan 25 ekonomivastaajaa, joten tutkimustulokset eivät ole
yleistettävissä tältä osin. Voidaan kuitenkin todeta, että akavalaisissa luottamustehtävissä toimivat ekonomit pääsääntöisesti kokivat saaneensa myös Ekonomiliiton
jäsenyytensä kautta verkostokontakteja. On myös huomattava, että nämä vastaajaryhmät menevät osittain päällekkäin: sama vastaaja voi toimia sekä paikallisyhdistyksen, liiton että aluetoimikunnan luottamustehtävissä. Luottamustehtävissä toimivia tai
toimineita vastaajia oli vain yhdestä seitsemään prosenttia kaikista ekonomivastaajista (taulukko 14).
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Ekonomien Suomen Ekonomiliiton jäsenyytensä kautta saamikseen
kokemat verkostokontaktit

SEFE-verkostokontaktit
ristiintaulukot C10*E1/E4/F1

lkm
(n = 3 886)

ei yhdistysluottamustehtävää
toimi(i) yhdistysluottamustehtävässä

toimi(i) SEFE-luottamustehtävässä

kyllä SEFEverkostokontakteja

3 623

17 %

606

6%

231

263

9%

23

41 %

109

25 %

629

48 %

340

3 778

11 %

431

5%

188

108

5%

5

48 %

52

16 %

436

53 %

240

yhdistysluottamustehtävä/SEFE-verkot yht.
ei SEFE-luottamustehtävää

ei SEFEverkostokontakteja

liittoluottamustehtävä/SEFE-verkot yht.
ei alueell. Akava-luottamustehtävää

3 861

15 %

562

8%

302

toimi(i) alue-Akava-luott.tehtävässä

25

8%

2

68 %

17

23 %

564

76 %

319

Akava-luottamusteht.-SEFE-verkot yht.

Aktiivisesti jäsenyhdistys-, liittotason tai Akavan aluetoimikunnan luottamustehtävissä
toimineiden vastaajien ja niin sanottujen rivijäsenvastaajien välillä oli selviä eroja siinä, miten he kokivat verkostosuhteensa. Luottamustehtävässä toimivat ekonomit kokivat ennakoidusti saaneensa selvästi rivijäseniä paremmin verkostokontakteja liittojäsenyytensä kautta, mutta toisaalta muutama luottamustehtävässä toimivakin koki
jääneensä vaille tällaisia verkostokontakteja. Osin vastausten jakautumaan vaikuttaa
paitsi se, miten kriittisesti mahdollisia verkostokontakteja on arvioitu, osin se, etteivät
läheskään kaikki vastaajat mieltäneet jäsenyhdistystoiminnan ja liittotason saati akavalaisen kentän toiminnan välisiä eroja.
Toisaalta onkin vaikea erotella näin läheisiä verkostoja toisistaan, sillä nämä verkot
risteävät keskenään monissa tehtävissään ja toiminnoissaan. Joissain vastauksissa
nämä eri tasojen verkostot sekoittuivat keskenään. Mikäli paikallisyhdistys esimerkiksi järjestää yhteistyössä Ekonomiliiton kanssa koulutustilaisuuden paikkakunnalla, voi
siihen osallistuva ja siellä verkottuva jäsen aivan oikein kokea luoneensa verkostokontaktin joko liiton tai jäsenyhdistyksen tai molempien kautta. Molemmissa aineistoissa oli selvästi joissain vastauksissa mielletty myös Akavan aluetoimikunnan luot-
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tamustehtävät liittotason luottamustehtäviksi. Koska aluetoimikunnissa edustetaan
juuri omaa akavalaista jäsenliittoa paikallisesti, ei tämä tulkinta välttämättä edes ole
väärä, vaikka hieman vinouttaakin jakaumaa tässä tutkimuksessa.
Suurin osa tekkiläisvastaajista, kuten ekonomeistakin, jätti vastaamatta avoimeen
kysymykseen C10. Kun tarkastellaan tämän liittotason verkostokontaktikysymyksen
vastauksien ristiintaulukointien (C10*E1/E4/F1) tuloksia Tekniikan Akateemisten Liiton jäsenten keskuudessa, havaitaan, että sillä, oliko henkilö alueseuran, Tekniikan
Akateemisten Liiton tai Akavan aluetoimikunnan luottamushenkilö, on selvä ero sen
suhteen, kokiko hän saaneensa verkostokontakteja liittonsa kautta. Vain pari prosenttia sellaisista vastaajista, joilla ei ollut lainkaan alueseura-/kerho- tai liittotason
luottamustehtäviä, koki saaneensa liittonsa kautta verkostokontakteja. Näissä luottamustehtävissä toimivista vastaajista vähintään viidesosa koki saaneensa tällaisia
verkostokontakteja (taulukko 15).

Taulukko 15.

Tekkiläisten Tekniikan Akateemisten Liiton jäsenyytensä kautta saamikseen kokemat verkostokontaktit

TEK-verkostokontaktit
ristiintaulukot C10*E1/E4/F1

ei TEKverkostokontakteja

kyllä TEKverkostokontakteja

2 864

22 %

621

2%

59

158

18 %

28

20 %

32

39 %

649

22 %

91

2 868

19 %

531

2%

57

154

11 %

17

36 %

55

30 %

548

38 %

112

2 994

27 %

820

4%

111

28

7%

2

54 %

15

35 %

822

57 %

126

lkm
(n = 3 022)

ei yhdistysluottamustehtävää
toimi(i) yhdistysluott.tehtävässä
yhdistysluottamustehtävä/TEK-verkot yht.
ei TEK-luottamustehtävää
toimi(i) TEK-luottamustehtävässä
liittoluottamustehtävä/TEK-verkot yht.
ei alue-Akava-luottamustehtävää
toimi(i) alue-Akava-luott.tehtävässä
Akava-luottamustehtävä-TEK-verkot yht.
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Toisaalta moni luottamustehtävissä toimiva tekkiläinenkin koki jääneensä vaille liittonsa kautta saatavia verkostokontakteja. Akavan alueellisissa luottamustehtävissä
toimivien tekkiläisten joukko oli niin pieni (28 henkilöä), ettei tästä aineistosta voi tehdä yleistettäviä johtopäätöksiä, mutta suuntaus oli sama kuin muissakin luottamustehtävissä toimivilla, vastaajien pienestä määrästä johtuen vain kärjistetympi. Kaikista
tekkiläisvastaajista vain viisi prosenttia koki saaneensa TEK-verkostokontakteja, kun
taas 30 % tunsi, ettei ollut sellaisia saanut. Luottamustehtävissä toimivien osuus koko tekkiläisaineistosta oli vain yhdestä viiteen prosenttia.
Kaikkiaan ekonomivastaajat kokivat tekkiläisvastaajia useammin saaneensa liittojäsenyytensä kautta verkostokontakteja. Toisaalta ekonomit kokivat tekkiläisiä herkemmin myös jääneensä vaille näitä verkostokontakteja. Ekonomit myös vastasivat
tekkiläisiä aktiivisemmin avoimeen kysymykseen C10.
Vastaajilta tiedusteltiin myös heidän paikallisyhdistys-, alueseura- tai kerhojäsenyytensä kautta saamistaan verkostokontakteista (kysymys D10, taulukko 16). Muutama
vastaaja koki tätä samaa asiaa kysytyn jo edellä kysymyksessä C10, sillä kaikille
vastaajille ei kysymysten johdannoista huolimatta täysin selvinnyt liitto- ja paikallistason toiminnan ero.

Taulukko 16.

Ekonomien ja tekkiläisten ekonomiyhdistyksensä/alueseuransa/kerhonsa jäsenyyden kautta saamikseen kokemat verkostokontaktit, ristiintaulukot D10*E1

ekonomiyhdistys- / alueseura/ TEKin kerho -verkostokontaktit

yhteensä
kysymykseen vastanneita

vastaajalla on
paikallisyhdistysverkostokontakteja

vastaajalla ei ole
paikallisyhdistysverkostokontakteja

ei ekonomiyhdistysluottamustehtävää

551

96

17 %

455

83 %

toimi(i) ekonomiyhdistysluottamustehtävässä

103

76

74 %

27

26 %

ei TEKin alueseura-/kerholuottamustehtävää

228

26

11 %

202

89 %

toimi(i) TEKin alueseura-/
kerholuottamustehtävässä

59

43

73 %

16

27 %
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Koska Akavan alueellisissa luottamustehtävissä toimivia vastaajia oli molemmissa
aineistoissa niin vähän, ettei heidän vastauksiaan voi yleistää, taulukoitiin kysymyksen D10 osalta vain paikallisyhdistys- ja liittotason luottamustehtävissä toimivien verkostokontaktit suhteessa kysymykseen D10: "Oletko saanut verkostokontakteja ekonomiyhdistyksesi/alueseurasi/kerhosi jäsenyyden kautta? Kuvaile lyhyesti, miten ja
millaisia".
Sekä tekkiläis- että ekonomiaineistot osoittivat, että niin sanotut rivijäsenet kokivat
huomattavasti luottamushenkilöitä selvemmin jääneensä paitsi yhdistystason verkostokontakteista. Toisaalta suhteellisen usea vastaaja koki luottamustehtävän puuttumisesta huolimatta myös saaneensa tällaisia verkostokontakteja (ekonomeista 17 %
ja tekkiläisistä 11 % kysymyksiin vastanneista, taulukko 16 edellä).

6.3

Jäsenyhdistystoiminta

Jäsenyhdistystoiminta niin liitto- kuin paikallisyhdistystasolla on useimmille jäsenille
lähinnä harraste- ja vapaa-ajantoimintaa (ks. kuva 39). Tätä tehtäväänsä yhdistykset
täyttävät järjestämällä monenlaisia harrastetilaisuuksia, kuten teatterikäyntejä, konsertteja, saunailtoja ja juhlia. Ensisijaisena ekonomiyhdistyksen tehtävänä pidettiin
tiedotustoimintaa, tekkiläisjäsenet nostivat tärkeimmäksi alueyhdistyksen tehtäväksi
ekskursioiden järjestämisen paikallisiin yrityksiin. Ekonomeilla ekskursiotoiminta kohosi yhdistysten toiseksi tärkeimmäksi tehtäväksi.
Koska Tekniikan Akateemisten Liiton ja Suomen Ekonomiliiton jäsenkunnalle suunnatut kyselyt toteutettiin erilaisella alustalla, jouduttiin ekonomien kysymys D3 muotoilemaan hieman eri tavalla, kuin aiemmin toteutetussa tekkiläiskyselyssä. Tähän oli
jälleen syynä Lotta-ohjelmistosta puuttuva mahdollisuus vain rastittaa vaihtoehto:
ohjelma salli ainoastaan niin sanotut pakotetut valinnat, jolloin vahingossa väärään
ruutuun osunutta vastausta ei olisi enää voinut korjata. Siksi tekkiläiskyselyä myöhemmin suoritetussa ekonomikyselyssä rakennettiin kysymykseen D3 kyllä/ei/EOSvaihtoehdot, toisin kuin tekkiläislomakkeistossa, jossa sama kysymys muotoiltiin
muotoon "Mitkä mielestäsi ovat paikallisyhdistyksen tärkeimmät tehtävät? (Valitse
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haluamasi määrä vaihtoehtoja.)". Jotta caseaineistoja pystyttäisiin vertailemaan paremmin keskenään, yhdistettiin vastaukset kuvaan 39.

Kuva 39.

Vastaajien näkemykset paikallisyhdistyksen tärkeimmistä tehtävistä
(D3)

Ekonomit vastasivat tekniikan akateemisia innokkaammin paikallisyhdistyksen tärkeimpiä tehtäviä käsitteleviin kysymyksiin: jokainen ekonomi on jonkin paikallisyhdistyksen jäsen, mutta vain harva tekniikan akateeminen kuuluu teknilliseen alueseuraan tai pääkaupunkiseudulla TEKin kerhoon. Jäsenyhdistysten tehtäviä preferoitiin
aineistoissa kuitenkin melko samansuuntaisesti: molemmat ryhmät halusivat osallistua ekskursioille, pitivät tärkeänä, että yhdistykset huolehtivat tiedotustehtävästään ja
näkivät ajankohtaiskoulutuksen tärkeänä yhdistystason tehtävänä.
Laajentamalla ekonomivastaajien kysymystä D3 myös vaihtoehdoilla "ei" ja "ei osaa
sanoa" saatiin mielenkiintoista tietoa myös siitä, mitä jäsenkunta ei pitänyt merkittävänä jäsenyhdistystoimintana (ks. kuva 40). Kolmen kärki tärkeimpien tehtävien joukossa oli aiemmin mainittu tiedottaminen, ajankohtaiskoulutus ja ekskursiot, me-
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hengen ja virkistystoiminnan päästessä myös yli 40 % kannatukseen vastanneiden
joukossa. Julkilausumia, perhetapahtumia ja vain ekonomeille suunnattuja tilaisuuksia pidettiin vähämerkityksisimpinä paikallisyhdistystehtävinä.

Kuva 40. Ekonomivastaajien näkemykset jäsenyhdistystehtävien tärkeydestä (kysymys D3)

Sosiaalinen pääoma koostuu ihmisten välisistä suhteista, verkostoista, siteistä ja
luottamuksesta 214. Jäsenyhdistystehtävistä useimmat mahdollistavat näiden verkos21F

tojen luonnin niin aktiivitoimijoiden kuin rivijäsenten ja satunnaisten tilaisuuksissa kävijöiden välille. Nämä verkostot perustuvat toimijoidensa keskinäisiin suhteisiin, siteisiin ja jo olevien verkkojen käyttöön ja yhteiseen osallistumiseen.
Voidakseen täyttää jäsenkunnan tärkeiksi ja vähemmän tärkeiksikin koetut jäsenyhdistystehtävät käyttävät jäsenyhdistystoimijat, luottamushenkilöt, useita henkilökoh214 ks. Putnam 2000: 18-19; vrt. Pakarinen 2000
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taisia verkkojaan ja rakentavat sitä luottamusta, joka sitoo nämä erilaiset toimijat ja
verkot yhteen: puheenjohtaja soittaa tutulle toimitusjohtajalle kysyäkseen mahdollisuutta yritysvierailuun, sihteeri kysäisee mainosta tiedotteeseen, tiedottajalla on vanhoja suhteita bussifirmaan ja rahastonhoitajalla on tiedossa hyvä pitopalvelu vuosijuhliin. Tai täysin eri järjestyksessä: pääasia on, että toimijat luottavat toisiinsa ja siihen, että asiat tulevat hoidetuiksi. Ilman luottamusta ei ole toimivaa yhdistystäkään "en minä vaan mieluummin joku muu" -ajattelulla nakerretaan toiminnalta pohja ja
hylätään se sosiaalisen pääoman kertymä, joka toimivasta yhdistysverkostosta olisi
löydettävissä.
Seuraavaksi tarkasteltiin sitä, miten tärkeinä jäsenyhdistysten luottamushenkilöt pitivät erilaisia jäsenyhdistystehtäviä, miten nämä näkemykset erosivat niin sanotun rivijäsenkunnan näkemyksistä ja miten tekniikan akateemisten ja ekonomien vastaukset
erosivat toisistaan (kuva 41). Luottamushenkilöiden piirissä tärkeimmiksi paikallisyhdistystehtäviksi kohosivat molemmissa ryhmissä ekskursiot alueen yrityksiin sekä
sosiaalisen pääoman 215 ja yhteisöllisyyden kannalta keskeinen ammatillisen identi213F

teetin ja yhteenkuuluvuuden vahvistaminen, niin sanottu me-henki. Ekonomivastaajat
kokivat tiedottamisen ja yhteydenpidon jäsenkuntaan tärkeämmäksi kuin tekkiläisluottamushenkilöt; heijastumia tästä ajattelumallista on nähtävissä myös kysymyksen
D4: "Miten hyvin oma paikallisyhdistyksesi on täyttänyt tehtävänsä" käsittelyssä.
Tekniikan akateemiset olivat hieman ekonomiluottamushenkilöitä valmiimpia avaamaan jäsentilaisuutensa myös eri alalla toimiville ystävilleen. Vaikka yksittäiset tehtävät esiintyivätkin aineistoissa hieman eri järjestyksessä, ei luottamushenkilöiden ja
rivijäsenten näkemysten välillä yhdistystehtävien tärkeydestä ollut suurtakaan ristiriitaa.
Caseliitot ovat perinteisesti tuoneet koulutustilaisuuksiaan myös pääkaupunkiseudun
ulkopuolella asuvien jäsentensä käyttöön 216, joten paikallisin vapaaehtoisvoimin jär214F

jestettyjen koulutustilaisuuksien merkittävyyden arviointi osoittautui vaikeahkoksi:
ekonomivastaajat eivät monestikaan avoimien vastaustensa perusteella erottaneet
toisistaan, milloin oli kysymyksessä liiton, milloin paikallisyhdistyksen järjestämä
215 vrt. Johanson ja Siivonen 2006: 18-19
216 ks. Ahopelto 2007: 37, 133-134; Aunesluoma 2004: 73
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ajankohtaiskoulutustilaisuus. Tekniikan Akateemisten Liiton jäsenkunta taas kuului
sen verran harvakseltaan alueseurojen jäsenkuntaan, että heillä tätä erotteluongelmaa ei niinkään suuressa määrin ilmennyt.

Kuva 41. Ekonomi- ja tekkiläisluottamushenkilöiden näkemykset jäsenyhdistystehtävien tärkeydestä (kysymys D3)

Jäsenyhdistysten tehtävät ovat vuosien saatossa muuntuneet mielipiteidenvaihtofoorumista 217 paikallisiksi lisäkouluttajiksi 218 ja jälleen takaisin ensisijaisesti verkostoi215F

216F

tumisen edistäjiksi. Esimerkiksi Vaasan Teknillisen Seuran toimijat huomasivat jatkosodan päätyttyä, että seudun teollisuudessa oli suuri pula koulutetusta työvoimasta.
Niinpä Seura otti järjestettäväkseen työnjohtajakursseja (erityisesti vuosina 19441946), kouluttajina toimivat joko Seuran jäsenet tai Seuran järjestämät alan ammattilaiset. Samalla Seura vahvisti siteitään alueen teollisuuteen, mikä osaltaan paransi
seuran kassatilannetta, kun tarvittiin maksajia niin sanotuille ylimääräisille kuluille.
Tässä yhteydessä Seura loi itselleen maineen luotettavana asiantuntijana teknilliseen
217 ks. esim. Ahopelto 2007: 10-11; Arvelin 1997: 21-28; Ylinärä 1994: 38-39
218 ks. Ylinärä 1994: 44-45
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koulutukseen liittyvissä asioissa. Tätä asiantuntijuuttaan Seuran puuhamiehet ja -naiset ovat käyttäneet kautta vuosikymmenten, 1990-luvun loppuvuosikymmenten aikana erityisesti laadittaessa perustelumuistioita vasta vuonna 2004 toteutuneen 219
217F

Vaasan diplomi-insinöörikoulutuksen tutkinnonanto-oikeuden puolesta. 220 Vastaavan
218F

kaltainen historia vahvana alueensa teknillisten asioiden asiantuntijana on myös
Tampereen Teknillisellä Seuralla 221.
219F

Tässä aineistossa kolme jäsenyhdistysten epäsuosituinta tehtävää olivat perhetapahtumat 222, lähinnä liittotason tehtäviksi koetut julkilausumat sekä luottamushenkilöitä20F

kin jakava vaihtoehto "tilaisuudet vain ekonomeille". Perhetapahtumat tosin voidaan
kokea eri yhdistyksissä hyvinkin eri tavoin: vaasalaisittain on jo usean vuoden ajan
aktiivisesti tiedotettu, että Vaasan Ekonomien ja Vaasan Teknillisen Seuran perhetapahtumissa "perhe" koostuu mistä tahansa vähintään yhden hengen kokonaisuudesta, ja "perheretket" ovat olleet hyvin suosittuja - mutta moni näiden yhdistysten ulkopuolinen vastaaja ei varmaankaan tehnyt juuri tällaista tulkintaa kysymykseen vastatessaan.
Kolme vaikeinta valintaa jäsenyhdistystehtävien tärkeyttä pohdittaessa olivat edellä
mainitut tilaisuudet vain ekonomeille ja perhetapahtumat sekä näiden lisäksi avectilaisuudet. Kaikkiaan 171 ekonomivastaajaa (4%) oli sitä mieltä, ettei ekonomiyhdistyksillä ole lainkaan tärkeitä tehtäviä, tekniikan akateemisista tätä mieltä omista alueseuroistaan oli 110 vastaajaa (samoin 4%) (kuva 41 edellä).
Erityisesti ekonomipiireissä on pohdittu viime vuosina paljon tilaisuuksien rajoittamista ainoastaan jäsenkunnalle - osa ekonomiluottamushenkilöistä kokee tämän toimivan houkuttelevana jäsenetuna, osa taas näkee avec-tilaisuudet yhtä lailla jäsenen
etuna kuin yksinään tilaisuuksissa kulkemisenkin. Myös luottamushenkilöitten iät vaikuttavat näkemyksiin, erityisesti nuorehkot luottamushenkilöt ovat korostaneet puheenvuoroissaan jäsenkunnan heidän näkemyksensä mukaan vaativan yksinomaan

219 www.uwasa.fi/yliopisto/esittely/historia/korkeakoulusta/ 11.2.2008
220 ks. Ylinärä 1994:44-45; Ahopelto 2004: 47
221 Björklund 1993: 147
222 vrt. Ahopelto 2007: 141; Ylinärä 1994: 45
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ekonomeille avoimia tilaisuuksia, kun taas pitempään mukana olleet pitävät mahdollisimman avointa verkottumista selvänä etuna toiminnalle.
Tämän kyselyn vastaukset eivät tue näkemystä puhtaasti oman alan koulutuksen
saaneiden keskinäisen verkottumisen ensisijaisuudesta, sillä lähes yhtä moni vastaaja piti rajattua osallistumisoikeutta huonona kuin hyvänä - tai ei osannut määritellä
näkemystään asiaan. Avoimissa vastauksissa myös korostettiin verkostojen tärkeyttä
ja etenkin eri ammattialojen välisen yhteistyön synergiaetuja. Tästä Vaasassa on jo
noin kymmenen vuoden kokemus: Vaasan Ekonomien ja Vaasan Teknillisen Seuran
jäsentilaisuudet ovat olleet molempien yhdistysten jäsenille avoimia jo vuodesta 2000
lähtien 223.
21F

Mikäli jäsenyhdistystoiminta on ollut vastaajalle tuttua jo opiskeluajoilta lähtien, on
koettu helpoksi tulla mukaan toimintaan. Monella luottamushenkilöllä selvisi haastatteluissa olevan aktiivisen opiskelija- ja ylioppilaskuntatoimijan tausta, mutta oli joukossa yhtä lailla myös vasta valmistumisensa jälkeen yhdistystoiminnasta kiinnostuneita luottamushenkilöitä. Yhdistystoiminnan tuttuus ja tunnettuus auttavat rakentamaan me-henkeä ja vahvistamaan toimijoiden ammatti-identiteettiäkin, luomaan
"oman porukan" henkeä. Toisaalta yhdistystoiminnan kaukaiseksi kokeneet niin sanotut rivijäsenet tunsivat tämän me-hengen joko puuttuvan melko tyystin tai olevan
ainakin jokseenkin tarpeeton.
Seuraavaksi ekonomien vastaukset ristiintaulukoitiin jäsenyhdistyksittäin. Tällöin paikallisyhdistysten tärkeimmäksi tehtäviksi nousivat tiedottaminen ja yhteydenpito jäsenkuntaan (kuusitoista yhdistystä) sekä ekskursiot alueen yrityksiin (yksitoista yhdistystä). Viidellä yhdistyksellä ykkössija jakautui kahden tai neljän vaihtoehdon kesken. Prosenttilukujen välillä ei ollut suuriakaan eroja suosituimpien vaihtoehtojen välillä; ainoastaan ekonomien näkyvyyden ja aseman edistäminen, julkilausumat sekä
tilaisuudet, jonne on pääsy ainoastaan ekonomeilla olivat selkeästi epäsuosituimpia
vaihtoehtoja kaikissa yhdistyksissä. Yliopistopaikkakuntien ja muualla maassa sijaitsevien yhdistysten välillä ei ollut merkitseviä eroja suhtautumisessa jäsenyhdistystehtävien tärkeyteen.

223 Ahopelto 2007: 105
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Myös Tekniikan Akateemisten Liiton kerhojen ja alueseurojen jäsenten vastaukset
kysymykseen D4: paikallisyhdistyksen tärkeimmät tehtävät ristiintaulukoitiin. Koska
monista alueseuroista tai kerhoista oli vain muutaman jäsenen vastaukset, oli hajonta
näiden yhdistysten kohdalla huomattavasti suurempi kuin esimerkiksi ekonomiyhdistysaineistossa. Ristiintaulukoinnin tuloksista voidaan kuitenkin nostaa esiin muutamia
havaintoja: selvästi tärkeimmäksi teknillisten alueseurojen tai kerhojen tehtäväksi
nousivat ekskursiot alueen yrityksiin (33 yhdistystä). Hajaääniä annettiin myös muun
muassa me-hengelle, tiedottamiselle ja avec-tilaisuuksille.
Kuten ekonomiaineistossakin, erot suosituimpien vaihtoehtojen välillä olivat pieniä ja
aivan kuten ekonomiaineistossakin, näkyvyyden ja aseman edistäminen ja julkilausumat sekä tilaisuudet, jonne on pääsy ainoastaan diplomi-insinööreillä olivat selkeästi epäsuosituimpia vaihtoehtoja kaikissa yhdistyksissä. Myöskään teknillisten yliopistojen sijaintipaikkakuntien yhdistysten ja muiden alueseurojen välillä ei ollut havaittavissa merkitseviä eroja suhtautumisessa paikallisyhdistyksen tehtävien tärkeyteen. 224
2F

Vastaajille annettiin myös mahdollisuus määritellä itse, mitä he kokevat paikallisyhdistysten tärkeimmiksi tehtäviksi (kysymys D3: "mikäli valitsit vaihtoehdon jokin muu
tehtävä, mikä”). Kaikkiaan tähän avoimeen kysymykseen saatiin 75 ekonomi- ja 53
tekkiläisvastausta. Molemmat kohderyhmät pitivät yhteisöllisyyttä ja verkkoutumista
tärkeinä. Näitä samoin kuin useimpia muitakin avoimissa vastauksissa esiin nousseita vaihtoehtoja tosin kysyttiin jo edeltävässä kysymyspatteristossa.
Osa tekkiläisvastaajista piti avoimissa vastauksissaan alueyhdistyksen tärkeimpänä
tehtävänä työnvälitys-, työehtosopimusneuvottelu- sekä edunvalvontatehtäviä, joihin
ei luottamushenkilöillä sinänsä ole mahdollisuuksia eikä mandaattiakaan. Tässä korostunee se, ettei liiton ja paikallisyhdistyksen välistä tehtävänjakoa ole informoitu
riittävän selkeästi kummallekaan kohdejäsenkunnalle. Osa vastaajista tosin heitti
tässä yhteydessä piikin liittoon päin: "Edunvalvonta TKK:lla. TEK ei itse tätä oikein
hoida". Yliopistomaailmassa työskentelevien jäsenten edunvalvonnan todettiin muissakin yhteyksissä kaipaavan molemmilta liitoilta ryhdistäytymistä. Vaikka moni vas-

224 Ristiintaulukointien tulokset ovat saatavissa tutkijalta ja ne on myös jaettu casejäsenyhdistyksien
käyttöön elokuussa 2008

Yhdistystoimintaverkostot

ACTA SOCIETATIS OECONOMORUM

164

taaja koki me-hengen lujittamisen, verkostoitumisen ja yhteisöllisyyden vahvistamisen paikallisyhdistysten olennaisiksi tehtäviksi, löytyi etenkin ekonomijoukosta myös
vastaajia, jotka kokivat tällaisen toiminnan tarpeettomaksi:
"Ekonomina oleminen ei ole ideologia, se on ammattitutkinto. Ammatillisen kehittymisen tukeminen ja tiedottaminen ovat mielestäni ammattijärjestön keskeisimmät tehtävät, ja selkeästi tärkeämpiä kuin
vapaa-ajan tilaisuudet. Niitä jokaisella lienee tarpeeksi".

Ammatillisuuden korostaminen toiminnassa sekä koulutus- ja esitelmätilaisuudet saivatkin useita mainintoja erityisesti ekonomeilta. Insinöörikunta piti matkoja ja ekskursioita kouluttautumista tärkeämpinä paikallisyhdistystehtävinä, mutta erot eivät koko
aineistoon suhteutettuna ole merkittäviä. Jäsenyhdistysten kannalta olennaisin tieto
on edunvalvontaosapuolten roolien hämärtyminen rivijäsenkunnan keskuudessa; tässä auttaa selkeä tiedottaminen jäsenyhdistyksen tehtävistä ja tavoitteista.
Osa vastaajista toi myös tässä yhteydessä esiin, ettei tunne paikallisyhdistystoimintaa riittävästi voidakseen ottaa kantaa sen tehtävien tärkeyteen. Osa ei myöskään
pitänyt mahdollisena, että paikallisyhdistyksillä yleensäkään voisi olla mitään tärkeiksi
koettavia tehtäviä. Paikallisyhdistyksille asetettiin myös yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen liittyviä tavoitteita, joskin muutama vastaaja totesi ainoastaan, että "aktiiveistahan se riippuu, mihin resurssit suunnataan".
"Aiemmat vastaukset pätevät yhtä hyvin tähän, sillä en osaa sanoa
eroa paikallisyhdistyksen ja Ekonomiliiton tehtävänjakoa"
"ei tarvita paikallisyhdistyksiä lainkaan"
"Jonkinlainen merkittävä yhteiskunnallinen toiminta paikallistasolla ja
sen näkyminen suurelle yleisölle."

Yritysvierailuiden kautta paikallinen liike-elämä ja teollisuus tulee tutuksi paikallisyhdistysten jäsenkunnalle, ja tätä pidettiin vastauksissa tärkeänä. Samalla verkostot
kehittyvät, ihmiset tutustuvat toisiinsa ja vapaa-ajan ja työelämän verkot myös limittyvät keskenään.
Haastatteluissa kommentoitiin myös, miten erityisesti luottamushenkilöiden vapaaajantoiminta eli jäsenyhdistyksen luottamustehtävässä toimiminen peilautuu siihen,
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millaisena työntekijänä yksilöä pidetään: ellei hän hoida huolellisesti ja antaumuksella
luottamustehtäväänsä, ei henkilöä pidetä kovin uskottavana ammatillisestikaan.
"Jos joku jatkuvasti pettää lupauksensa harrastuksessaan, niin eiköhän se samalla tavalla toimi muuallakin."

Toisaalta moni saattaa esittää luottamustehtävään juuri työnsä kautta tehokkaiksi
havaitsemiaan henkilöitä, joten verkot limittyvät molemmista suunnista. Siten ammatillinen yhdistystoiminta parhaimmillaan todella toimii työelämän ja sosiaalisen elämän yhteisten, toisiinsa limittyvien verkkojen kutojana.

6.3.1 Vastaajien näkemys alueellisten yhdistysten onnistumisesta tehtävissään
Kyselyn vastaajilta tiedusteltiin myös heidän näkemystään siitä, miten hyvin vastaajan oma paikallisyhdistys oli täyttänyt tehtävänsä (kysymys D4, kuva 42). Kysymykseen vastasi 2 658 ekonomia (68 % koko kyselyn vastaajista) ja 575 tekniikan akateemista (vain 19 % koko kyselyn vastaajista). Vastausprosenttien eroa selittää jälleen erilainen liittoonliittymisperusta: kovin moni tekniikan akateeminen ei ole alueseuran tai kerhon jäsen, eikä näin ollen edes voinut arvioida itselleen tuntemattoman
yhdistyksen toimintaa.
Kysymykseen D4 vastanneista 2 658:sta ekonomivastaajasta 70 % oli sitä mieltä,
että paikallisyhdistys oli onnistunut vähintään melko hyvin täyttämään tehtävänsä.
Ainoastaan viitisen prosenttia ekonomivastaajista katsoi yhdistyksensä onnistuneen
tehtäviensä täyttämisessä melko huonosti tai huonosti. Tässäkin kysymyksessä nousi esille "pakkojäsenyyden" aikaansaama epäselvyys siitä, mikä kuuluu liitolle ja mikä
jäsenyhdistykselle. Muutama ekonomivastaaja kommentoi myös tässä yhteydessä,
ettei edes tahtoisi kuulua jäsenyhdistykseen, mutta useimmat vastaajat pitivät yhdistystä hyvänä olemassa ja antoivat vastauksissaan konkreettisia jäsentilaisuusvinkkejä.
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Paikallisyhdistysten onnistuminen tehtäviensä täyttämisessä kysymykseen D4 vastanneiden mielestä

"'Poikkitieteellisiä' koulutustilaisuuksia voisi järjestää. Yhteistyötä
muiden paikallisyhdistysten kanssa. Kulttuuriretkiä (ooppera, teatteri
+ museo -retkiä)"
"Koska en ole koskaan osallistunut mihinkään, mutta kiinnostusta
kuitenkin on. Kynnys lähteä mukaan nousee ajan kuluessa, joten
paikallinen jäsenyhdistys voisi järjestää 'aktivointitilaisuuden' tällaisille vanhoille ei-aktiivisille jäsenille."
"Loistavaa toimintaa! Kiitokset Etelä-Karjalan Ekonomit Ry:lle hienoista tilaisuuksista! Hienoa on, että kaikki tilaisuudet ovat olleet
avoimia myös puolisoille! Hieno juttu!"
"Tahtoo mennä puurot ja vellit sekaisin, kun etuja tuottaa sekä HEKO
että SEFE - roolit tulisi selkiyttää: yhdistykselle jäsentä aktivoiva toiminta, SEFElle palvelut ja edut"
"Lopettakaa koko lafka"

Muutamat ekonomivastaajat kokivat kielteisenä, että paikallisyhdistyksen tilaisuudet
oli heidän näkemyksensä mukaan suunnattu vain nuorille, tai vain vanhoille - tai vain
keski-ikäisille. Toki tässä on jäsenyhdistyskohtaisia eroja, ja jokaisella yhdistyksellä

Yhdistystoimintaverkostot

ACTA SOCIETATIS OECONOMORUM

167

on lähes aina toiminnassaan parantamisen varaa. Jäsenyhdistysten maantieteellisesti laajat toiminta-alueet muodostuivat osallistumisen esteeksi: yli sadan kilometrin
päähän ei jäsentilaisuuksiin tule lähdettyä kuin todella harvinaisissa poikkeustapauksissa.
"tänk på pensionärerna, vi var tidigare aktiva"
"Yhdistyksen maantieteellisillä reuna-alueilla asuville ei ole käytännössä tarjolla toimintaa."

Tekniikan akateemiset suhtautuivat yhdistyksiinsä ekonomivastaajia kielteisemmin:
39 % kysymykseen vastanneista 575 tekniikan akateemista koki alueseuransa tai
kerhonsa onnistuneen täyttämään tehtävänsä vähintäänkin melko hyvin ja jopa 35 %
koki alueseuransa tai kerhonsa onnistuneen tehtävänsä täyttämisessä huonosti tai
melko huonosti. Kysymystä seuranneen avoimen kysymyksen vastaukset avaavat
tätä jakaumaa: koska alueseuroista ei ollut edes kuultu, ei niiden katsottu myöskään
tehtäviään kovinkaan kummoisesti täyttäneen.
"Ehkä kannattaisi kertoa moisten yhdistysten olemassaolosta, niin
tietäisi mistä on kyse. Siis mikä ihmeen 'paikallisyhdistys'???"
"ei ole harmainta hajuakaan mikä paikallisyhdistykseni on ja mitä se
tekee. tässä olisi kenties parantamisen varaa..."
"Lienen perustajajäsenenä hieman puolueellinen arvioimaan tätä...
Paikalliseen edunvalvontaan on vaikeaa löytää aktiivisia toimijoita.
Monet ovat herkkiä arvostelemaan paikallista toimintaa, mutta eivät
itse halua olla tekemässä mitään."
"tapahtumat TTS:ssä välillä suunnattu liikaa eläkeläisille ja miehille.
TEKNA:ssa ekskursiot alkavat liian aikaisin, töistä mahdotonta ehtiä."
"Tässä olisi voinut olla myös vaihtoehtona 'erittäin hyvin'. Seura voisi
edelleen vaurastua ja kehittyä yhä tärkeämmäksi vaikuttajaksi alueen
tekniikan koulutuksen, tutkimuksen ja teknologiaperustaisen liiketoiminnan edistäjänä."

Molemmissa vastaajajoukoissa nostettiin yhdistyksen harjoittama tiedotustoiminta
esiin; joko sitä kehuttiin tai moitittiin olemattomaksi. Tämäkin on jälleen yhdistyskohtaista: osa tiedottaa enemmän, osa vähemmän, ja vastausten perusteella jokunen
yhdistys on unohtanut tiedotustoimintansa tyystin. Myös Internetin ja sähköpostin
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käytössä oli suuria yhdistyskohtaisia eroja. Aktiiviset jäsenet toivoivat saavansa entistä tehokkaammin tietoa yhdistyksensä toiminnasta, ja myös passiivisiksi itsensä
kokeneet jäsenet toivoivat pääsääntöisesti tietoa tapahtumista, vaikka vastaajalla
itsellään ei juuri tässä elämäntilanteessaan aikaa osallistumisiin ollutkaan.
Paikallisyhdistyksen on vaikea miellyttää toiminnassaan jokaista yksittäistä jäsentään, mutta pääsääntöisesti yhdistykset pyrkivät järjestämään monimuotoisia jäsentilaisuuksia, jotta mahdollisimman moni jäsen löytäisi itselleen sopivaa ohjelmaa. Kaiken kaikkiaan tässä tunnutaan kohtuullisen hyvin onnistutunkin.
Seuraavaksi aineistoa tarkasteltiin ristiintaulukoimalla kysymykset C7: Miten hyvin
Suomen Ekonomiliitto / Tekniikan Akateemisten Liitto on mielestäsi täyttänyt tehtävänsä ja D4: Miten hyvin oma paikallisyhdistyksesi on mielestäsi täyttänyt tehtävänsä
sen suhteen, oliko vastaaja itse missään vaiheessa toiminut paikallisyhdistyksen luottamushenkilönä (kuva 43). Moni vastaaja jätti arvioimatta liittonsa ja paikallisyhdistyksensä toimintaa, ja myös osa luottamushenkilöistä "jääväsi" itsensä oman yhdistyksensä toiminnan onnistuneisuuden arvioinnista.
Pääsääntöisesti luottamushenkilöiden ja niin sanottujen rivijäsenten näkemykset olivat hyvin samansuuntaiset. Tekniikan Akateemisten Liiton jäsenet suhtautuivat hieman ekonomeja kriittisemmin sekä liittonsa että jäsenyhdistyksensä onnistumiseen
luottamustehtävästatuksesta riippumatta. Kyselyntekohetkellä erityisesti matka-ajanpalkkaan ja yliopistojen uuteen palkkausjärjestelmään liittyvät kysymykset olivat pinnalla ja erityisesti Tekniikan Akateemisten Liiton jäsenten avoimista vastauksista
huokui pettymys liiton toimintaan ja puutteelliseksi koettuun tukeen näissä neuvotteluissa. Ekonomikunnan vastauksissa ei tällaisia selkeitä yksittäisiä ryhmiä noussut
pettymyksen kohteista esiin.
Osa alueseuran/kerhon tekkiläisluottamushenkilöistä (25 henkilöä 121:stä tähän kysymykseen vastanneesta luottamushenkilöstä) myös koki oman yhdistyksensä onnistuneen tehtävänsä täyttämisessä korkeintaan melko huonosti. Ekonomiluottamushenkilöistä tällainen näkemys oman yhdistyksensä toiminnasta oli vain kahdeksalla
vastaajalla 252:sta ekonomiluottamushenkilöstä.

Yhdistystoimintaverkostot

ACTA SOCIETATIS OECONOMORUM

169

Kuva 43. Luottamushenkilöiden ja ns. rivijäsenten tyytyväisyys tutkittavien järjestöjen ja yhdistysten toimintaan (kysymykset C7*D4)

Myös rivijäsenet olivat tekkiläispuolella ekonomeja tyytymättömämpiä paikallisyhdistystoimintaansa, osin varmasti siksi, ettei tämä toiminta edes ollut heille entuudestaan tuttua; alueseurojen ja kerhojen tiedotustoimintaa pidettiinkin kaiken kaikkiaan
liian huonona. Liittojen erilainen jäseneksiliittymisperusta vaikutti tässäkin kysymyksessä näkemyksiin, koska ekonomiyhdistysten "pakkojäsenyyden" kautta jokainen
Ekonomiliiton jäsen kuuluu automaattisesti johonkin paikallisyhdistykseen ja jäsenenä on sitä kautta tekkiläisiä tietoisempi alueensa paikallisyhdistyksen toiminnasta.
Jäsenyhdistyksittäin ei ollut havaittavissa olennaisia eroja suhtautumisessa Ekonomiliiton onnistumiseen tehtävissään (ks. liite 8). Pienimmistä paikallisyhdistyksistä (ks.
liite 5) saatiin kysymykseen kuitenkin ainoastaan muutaman jäsenen vastaukset, ja
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vaikka nämä edustivatkin prosentuaalisesti melko suurta osaa vain muutaman kymmenen jäsenen suuruisista yhdistyksistä, ei vastauksista näiden yhdistysten osalta
voida tehdä kovinkaan kauaskantoisia päätelmiä. Kaikkiaan yhdeksästä yhdistyksestä saatiin tähän kysymykseen alle 30 vastausta, joista kriittisimmin Ekonomiliiton onnistumiseen suhtautuvista Varkauden Ekonomeista kahdeksan vastausta.
Tekniikan Akateemisten Liiton jäsenistä vain murto-osa on jonkin alueseuran tai kerhon jäsen. Ristiintaulukointia varten saatiin kysymykseen C7 vastaukset 362 alueseuralaiselta ja 212 kerhojäseneltä (ks. liite 9). Siten vaikka tulokset kuvastavatkin
näiden yhdistysten jäsenten näkemyksiä, on analyysi tekkiläisnäkemyksistä jäsenyhdistyksittäin jouduttu tekemään melko harvoin havainnoin eivätkä nämä tulokset ole
yleistettävyydeltään ekonomiaineiston luokkaa.
Todennäköisesti myös pienemmästä ja ekonomiaineistoa useampaan yhdistykseen
jakautuvasta aineistosta johtuen tekkiläisaineistossa mielipiteet liiton toiminnan onnistumisesta vaihtelevat huomattavasti enemmän kuin ekonomiaineistossa. On kuitenkin muistettava, että peräti kahdeksastatoista alueseurasta tai kerhosta saatiin
alle kymmenen vastausta tähän kysymykseen, seitsemästä alle viisi vastausta. Yli 30
vastausta saatiin ainoastaan Jyväskylän, Oulun ja Tampereen Teknillisistä Seuroista.
Tyytymättömimpiä Tekniikan Akateemisten Liittoon oltiin Traficumissa, Maanmittausinsinöörien kerhossa, DIAS-killassa ja Kuopion Teknillisessä Seurassa, joista kaikista
saatiin kyselyyn ainoastaan alle kymmenen vastausta. Yli kolmenkymmenen vastaajan yhdistyksistä tyytymättömimpiä olivat Jyväskylän Teknillisen Seuran jäsenet.
Tarkasteltaessa liiton onnistumista koskevia vastauksia jäsenyhdistyksittäin kahtiajaon yliopistopaikkakunta - muu paikkakunta välillä ei kummassakaan aineistossa ole
havaittavissa merkittäviä eroja. Erityisesti Tekniikan Akateemisten Liiton jäsenten
vastausten havaittavissa olevat erot selittyvät havaintojen vähäisellä määrällä: parin
yksittäisen jäsenen näkemykset edustavat koko yhdistystä.
Aineisto ristiintaulukoitiin myös yhdistysjäsenyyden ja yhdistyksen toimintaan tyytyväisyyden kesken (ks. liitteet 10 ja 11). Tyytymättömimpiä oman ekonomiyhdistyksensä toimintaan olivat Lapin Ekonomien ja Expatriaattiekonomien jäsenet. Lapin
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Ekonomien kohdalla yksi selitys löytynee muita yhdistyksiä huomattavasti pidemmistä välimatkoista - yhdistyksen toimintaan on lähes mahdoton osallistua satojen kilometrien päästä keskuspaikkakunnalta. Expatriaattiekonomien oman yhdistyksen toimintaa puolestaan ei käytännössä ole; yhdistys toimii lähinnä eräänlaisena "lepojäsenyytenä" jäsenensä ulkomaankomennuksen aikana.
Lounais-Hämeen, Savonlinnan Seudun ja Varkauden Ekonomeilta saatiin kultakin
alle kymmenen vastausta kysymykseen D4 (näissä yhdistyksissä on alle 70 jäsentä
kussakin). Kaiken kaikkiaan jäsenkunta piti oman yhdistyksensä toimintaa vähintäänkin kohtuullisen onnistuneena; olennaisia eroja yliopistopaikkakuntien ja muiden alueiden yhdistysten välillä ei esiintynyt.
Myös Tekniikan Akateemisten Liittoon kuuluvien vastaajien aineisto ristiintaulukoitiin
kysymyksittäin B2: alueseura-/kerhojäsenyys ja D4: alueseuran/kerhon toiminnan
onnistuminen vastaajan mielestä. Tekkiläisaineistosta huomattiin, että peräti 245
alueseura- tai kerhojäsentä 574:stä oli jättänyt arvioimatta alueellisen toiminnan onnistumista. Siten tekkiläisaineisto on tältä osin vielä Tekniikan Akateemisten liiton
toiminnan arviointia koskenutta aineistoa pienempi, vain 329 havaintoa. Kolmesta
yhdistyksestä ei saatu lainkaan vastausta kysymykseen D4 ja ainoastaan Tampereen Teknillisen Seuran jäsenkunnalta saatiin yli kolmekymmentä vastausta; 29 yhdistyksestä saatiin alle kymmenen vastausta kustakin.
Tekkiläisaineiston perusteella voidaan silti päätellä, että tyytymättömimpiä oman yhdistyksensä toimintaan olivat niiden alueseurojen tai Tekniikan Akateemisten Liiton
kerhojen jäsenet, joiden yhdistyksillä ei empiiristen havaintojen perusteella ole ollut
käytännössä lainkaan toimintaa viime vuosina. Yli kymmenen vastaajan yhdistyksistä
tyytyväisimpiä oman alueseuransa toimintaan olivat Vaasan Teknillisen Seuran sekä
Lahden Diplomi-insinöörit ja Arkkitehdit -yhdistyksen jäsenet (liite 11). Yliopistopaikkakuntien ja muiden alueiden yhdistysten välillä ei tässä aineistossa ollut merkitseviä
eroja suhtautumisessa jäsenyhdistyksen onnistumiseen tehtävissään.
Kaikkiaan ekonomit olivat tekkiläisvastaajia tyytyväisempiä niin oman liittonsa kuin
oman paikallisyhdistyksensä toimintaan. Erityisesti alueseurojen ja TEKin kerhojen
kohdalla suurena tyytymättömyyden syynä lienee toiminnan vähäisyys ja tiedottami-
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sen ontuminen. Myös avointen vastausten tulkinta tukee tätä käsitystä: kun alueseuratoimintaa on, siihen pääsääntöisesti ollaan tyytyväisiä.

6.3.2 Jäsenkunnan aktiivisuus osallistua yhdistyksensä toimintaan
Joistain alueseuran/kerhon järjestämistä jäsentilaisuuksista peritään omakustannusosuus, osa puolestaan rahoitetaan esimerkiksi jäsenmaksutuotoilla, sponsorirahoituksella tai muilla tuotoilla. Kyselyssä tiedusteltiin myös jäsentilaisuuksien maksullisuuden vaikutusta vastaajan kiinnostukseen osallistua jäsentilaisuuksiin (kysymys
D5, kuva 44). Ekonomeista 33 % ja tekniikan akateemisista peräti 74 % jätti vastaamatta tähän kysymykseen. Koska pääosa kyselyyn vastanneista tekniikan akateemisista ei ollut minkään alueseuran tai Tekniikan Akateemisten kerhon jäsen, on näinkin suuri tähän kysymykseen vastaamatta jättäneiden määrä ymmärrettävä.
Tilaisuuksien maksullisuus on perinteisesti ollut yksi toiminnan "ikuisuuskysymyksistä" jäsenyhdistysten hallituksissa ja johtokunnissa: maksun pelätään karkottavan
muutenkin harvalukuiset osallistujat, toisaalta koetaan, että maksuttomia koulutustilaisuuksia ei arvosteta riittävästi, eli jäsen saattaa ilmoittautua ja jättää silti saapumatta paikalle. Harva tilaisuus kuitenkaan on yhdistykselle täysin kustannukseton, ja
pääsääntöisesti tilaisuuksien järjestelyt vaativat lukuisia talkootyötunteja, joten tasapainoilu oikean jäsenhinnan löytämiseksi jatkunee yhdistyksissä vielä pitkään.
Kysymykseen D5 vastanneista ekonomeista 27 % ja tekniikan akateemisista 26 % oli
sitä mieltä, että tilaisuuden maksullisuus vaikuttaisi vastaajan kiinnostukseen osallistua jäsentilaisuuteen. Vastanneista suurin osa oli silti molemmissa vastaajaryhmissä
sitä mieltä, että tilaisuuksien maksullisuus ei vaikuttanut vastaajan kiinnostukseen
osallistua (kuva 44).
Avoimissa perusteluissa moni vastaaja kuitenkin kommentoi suoraan, ettei lainkaan
osallistu maksullisiin tilaisuuksiin, mutta maksua pidettiin toisaalta myös laadun takeena. Maksullisiin tilaisuuksiin myös koettiin paremmin velvollisuudeksi ilmestyä
paikalle, mikäli oli tullut ilmoittautuneeksi. Kukkaro siis velvoittanee tekniikan aka-
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teemisia ja ekonomipaikallisyhdistysjäseniä monesti paremmin kuin yleiset käytöstavat.
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Kuva 44. Tilaisuuden maksullisuuden vaikutus kysymykseen vastanneiden kiinnostukseen osallistua paikallisyhdistyksen jäsentilaisuuksiin (kysymys D5)

"Jos on hyvä juttu niin sinne lähtee vaikka maksaa. Jos on "niin ja
näin" juttu niin sinne ei lähde jos maksaa. Eikä kyllä jos on muuta tekemistä ja voin kuvitella, että usein asia on näin."
" En mene maksullisiin tilaisuuksiin."
"Jos maksaa, olen kiinnostunut. Kynnysraha osoittaa, että tapahtuma
ammatillisesti kiinnostava, tällöin pelkät "Renkaaseen potkijat" eivät
tule tilaisuuteen.."
"Maksuttomaan tulee lähdettyä helpommin."
"Täytyy olla erityisen mielenkiintoinen tilaisuus, jos pitää maksaa
osallistumisesta. Toki esim. retkissä ja excursioissa on oltava jokin
maksuosuus. Koulutuksesta en paljon maksaisi, koska ilmaista ja
laadukasta koulutusta on nykyisin niin paljon tarjolla."
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"'endast gratis ost finns i råttfällor'"
"Ei voi ilmoittautua, jos ei ole ihan varma, sopiiko aika. Maksullista ei
voi peruuttaa viimetipassa."
"Mietin aina hinta-laatu suhteen ja välillä ne tuntuvat aika kalliilta.
Yhdistykset voisivat toimia enemmän yhteistyössä yritysten kanssa ja
hankkia sitä kautta sponsoreita tilaisuuksiin."

Kysymys D6 käsitteli jäsenten osallistumistiheyttä alueensa jäsentilaisuuksiin (kuva
45). Vastaajille annettiin mahdollisuus valita alasvetovalikosta suurpiirteinen ajanjakso, jonka aikana hän muisteli viimeksi osallistuneensa jäsenyhdistyksensä, alueseuransa tai kerhonsa järjestämään tilaisuuteen. Vastaajia pyydettiin myös tarkentamaan, mikä tilaisuus oli ollut kyseessä ja miksi se oli kiinnostanut. Lisäksi tarjottiin
mahdollisuus perustella, miksi vastaaja ei yleensä ollut osallistunut jäsentilaisuuksiin.

Kuva 45. Vastaajien osallistumisaktiivisuus jäsenyhdistyksen tilaisuuksiin (kysymys
D6)
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Tekniikan Akateemisten Liiton jäsenille suunnattuun kyselyyn ekonomilomakkeen
seitsemäs vaihtoehto "en yleensä osallistu tilaisuuksiin" oli tässäkin yhteydessä lyhentynyt muotoon "en koskaan". Tämä vaihtoehto oli vastaajien joukossa vastaamatta jättämisen jälkeen suosituin. Prosenttilukujen valossa ekonomit osallistuvat jäsenyhdistystilaisuuksiin tekniikan akateemisia aktiivisemmin, mutta toisaalta jäsenyhdistysjäsenten lukumääräkin on ekonomien piirissä huomattavasti korkeampi kuin teknillisissä alueseuroissa ja kerhoissa.
Monella vastaajalla oli edellisestä osallistumiskerrasta päässyt vierähtämään jo useita vuosia. Lisäksi avoimista vastauksista paljastui jälleen, että erityisesti Ekonomiliiton jäsentilaisuuksia oli monesti mielletty paikallisyhdistyksen tilaisuuksiksi yhtä lailla
kuin aiemmin (kysymys C8) paikallisyhdistyksen järjestämiä ekskursioita oli koettu
liiton toiminnaksi. Vastauksista paljastui jälleen kerran, että niin sanottu rivijäsenkunta ei kummassakaan liitossa pysty kovinkaan helposti erottelemaan jäsenyhdistys- ja
liittotason tehtäviä toisistaan. Aiempaa tarkemman ja selkeämmän tiedotuksen keinoin tämä tilanne voi parantua, ja samalla, kun periaatteessa työnjako edunvalvonnan ja virkistystoiminnan välillä selkeytyy jäsenkunnalle, myös jäsenyhdistysten vaikeus löytää uusia toimijoita voi helpottua: kun jäsen tietää, mitä luottamustehtävä
todellisuudessa pitää sisällään, hän todennäköisemmin kiinnostuu siitä. Epärealistiset oletukset ja odotukset puolestaan karsivat potentiaalisia toimijoita erityisesti paikallistason tehtävistä.
Vastaajilta tiedusteltiin myös, mihin jäsentilaisuuteen he viimeksi olivat osallistuneet
ja miksi juuri kyseinen jäsentilaisuus oli vastaajaa kiinnostanut. Pääasiassa muistettiin osallistutun yritysvierailuille tai ekskursioille, samoin teatterikäynnit, pikkujoulut ja
yhdistyksen vuosijuhlat saivat useita mainintoja. Koulutustilaisuuksista mainittiin satunnaisesti muutamia liiton järjestämiä koulutustilaisuuksia; lisäksi muutama ekonomivastaaja oli sähköisen kysymyslomakkeen tässä vaiheessa huomannut vastanneensa edellisessä, liiton organisoimia tilaisuuksia koskeneessa osiossa luettelemalla jäsenyhdistyksen järjestämiä tilaisuuksia.
Tilaisuuksiin osallistuttiin vastausten perusteella pääasiassa siksi, että kohde oli ollut
mielenkiintoinen tai aihe ajankohtainen, tai puhtaasti verkottumismielessä. Edulliset
teatterilippuhinnat mainittiin useaan kertaan, samoin tavoite tavata tuttuja tilaisuuk-
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sissa. Monissa vastauksissa korostui myös se, että usein yhdistyksen organisoima
yritysvierailukohde on sellainen, ettei sinne yksityishenkilönä pääse (kuten yhtenä
esimerkkinä mainittu Olkiluodon ydinvoimala).
"verkostoituminen kiinnostaa. Lisäksi, jos on jotain mielenkiintoista
järjestetty, niin kyllä siihen kannattaa osallistua."
"olen itse ollut niitä ideoimassa ja niistä päättämässä. Siksi tilaisuudet ovat poikkeuksetta kiinnostavia ja juuri minulle sopivia."
"Joskus voi luoda arvokkaita kontakteja siellä. Yleisen hauskuuden
vuoksi"
"Moniin paikkoihin/tilaisuuksiin/tapahtumiin ei ole mahdollisuutta yksityishenkilönä osallistua tai ei tule lähdettyä tai pääsee edullisemmin
mukaan. On mukava tavata vanhoja opiskelukavereita tai tutustua
uusiin ihmisiin."

Nämä tutkimustulokset tukevat empiirisiä havaintoja, joiden mukaan suljetuissa kysymyksissä juuri koulutustilaisuudet ja ammatillinen kehittyminen mainitaan yhdistysten tärkeimmiksi tehtäviksi, mutta silti virkistystoiminta ja kulttuuririennot sekä yritysvierailut kokoavat eniten osanottajia. Ehkä tässäkin on havaittavissa useille gallupeille tyypillinen tapa yrittää vastata "fiksummin" kuin miten oikeasti käyttäytyy; ilmiö, jota
yhdistystoimintaluottamushenkilöiden piirissä toisinaan sarkastisesti kuvataan "uutisia ja luontodokumentteja minä vaan" -vastauksiksi.
Pääasiallisimmat syyt olla osallistumatta paikallisyhdistyksen järjestämään toimintaan
olivat aikapula 225 ja kiinnostuksen puute. Etenkin sellaiset vastaajat, jotka kommen23F

toivat, etteivät olleet milloinkaan osallistuneet jäsenyhdistyksensä tilaisuuksiin arvioivat näitä tilaisuuksia pienen sisäpiirin tai "hyvä veli" -verkoston puuhasteluksi. Tämäkin toiminnan houkuttelevuutta nakertava käsitys olisi useissa tapauksissa oikaistavissa avoimella tiedotuksella, vaikka toki lienee yhdistyksiä, joiden toiminnassa puuhamiehet ja -naiset voivatkin nk. mennä itseensä ja pohtia, millaiselle joukolle tilaisuuksia organisoidaan. Tosin jatkuva pyrkimys vain hypoteettisen keskivertojäsenen
miellyttämiseen saattaa kaataa koko yhdistystoiminnan korttitalon, sillä elleivät edes
tilaisuuksien järjestäjät ole aidosti kiinnostuneita luomastaan toiminnasta, ei tilaisuuk-

225 vrt. myös Eriksson 2004: 36-37
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sissa viimein käy kuin yhdistyksen puheenjohtaja velvollisuudentunteesta. Tämä taas
ei lopulta ole kenenkään etu.
"ei sovellu tähän elämänvaiheeseen (huomisesta ei kukaan tiedä),
siksi haluaisin valita/olla valitsematta paikallisjäsenyyden, mutta varmasti kiinnostuneelle oikein hyvä verkosto"
"En ehdi. En tunne sieltä ketään ja tuntuu, että sisäpiiri pyörii."
"En halua työpäivän jälkeen jäädä eri paikkakunnalle aikaani viettämään, vaan haluan välittömästi kotiin. Vapaapäivinäni en halua osallistua."
"En ole koskaan lukenut mitään tätä koskevaa mainosta, enkä tunne
ketään joka olisi osallistunut. Ei ole vain tullut lähdettyä, kun kuvittelen näitten kerhojen olevan aika sisäänpäinlämpiäviä muun järjestötaustani pohjalta."
"En tunne ketään, Kaikki aktiiviset ovat niin nuoria. Olen tuntenut itseni ulkopuoliseksi, kun pikku piiri pitää keskenään hauskaa. Pelkään joutuvani ’töihin’, jos avaan suuni. En halua sihteeriksi ym. toimijaksi."

Näiden vastausten perusteella vahvistuu käsitys siitä, että jäsenyhdistystoiminta sellaisena, kuin se vuosikymmeniä sitten yhdistyksiä perustettaessa oli, ei tavoita enää
nykyajan jäsenkuntaa. Esimerkiksi sotienjälkeisenä aikana ekonomikunta myi erilaisia hyödykkeitä rahoittaakseen kauppakorkeakouluopetusta ja kootakseen alkupääomaa Liikesivistysrahastoa varten 226 - nykyekonomeista ehkä harva yhdistystoimin24F

ta-aktiivikaan osallistuisi moisiin talkoisiin. Toki maailma on muuttunut muutenkin:
tupakanmyynti jo itsessään koettaisiin epäeettiseksi toiminnaksi, eikä nailonsukilla
nykyisin saataisi aikaan kovinkaan suuria voittokertymiä. Nykyiset varojenkeruutavat
osakekauppoineen ja rahasto-osuuksineen ovat mahdollisesti epäyhteisöllisempiä
kuin vuosikymmenten takaiset myyjäiset, mutta taloudellisessa ja ajankäyttömielessä
usein vanhoja keinoja tehokkaampia.
Jäsenpotentiaalin ajasta kilpailevat lukuisat muut virikkeet ja työ vie yhä enemmän
vapaa-aikaa jatkuvan tavoitettavuuden kautta. Jäsenyhdistysten aiemmalla yhteisöllisyydellä ei ole enää riittävästi annettavaa nykypäivänä, ellei toimintaa suunnata uu-

226 Ahopelto 2007: 17, 20, 36
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delleen. Ydinprosessien löytäminen ja kiteyttäminen voi vielä pelastaa osallistujapulasta kärsivät alueyhdistykset.
Yhdistysten on kyettävä tekemään päätös siitä, mitä niiden ydintoiminta on: etenkään
pienet yhdistykset eivät voi tarjota kovinkaan laajaa jäsentilaisuuskirjoa, vaan niiden
on keskitettävä vähät voimavaransa omia jäseniään houkuttelevalla tavalla. Toisaalla
tämä voi tarkoittaa keskittymistä ensisijaisesti ammatilliseen kehittymiseen, toisaalla
virkistystoimintaan, mutta täysin yksipuoliseksi ei toimintaa kannata suunnata, sillä
ajat ja toimijat vaihtuvat ja muuttuvat jatkossakin.
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VERKKOUTUMISPROSESSIN VAIHEET YHDISTYSTOIMINNASSA

Verkkoutumisprosessi yhdistystoiminnassa rakentuu yhden yksittäisen toimijan muodostamasta ytimestä lähtevän luottamushenkilösuhteiden verkon kautta kohti yhä
laajempaa ja vapaamuotoisempaa verkostoa. Verkosto voi muotoutua yhteistyösuhteista, jaetusta tietotaidosta tai vaikkapa puhtaista, tarkemmin määrittelemättömistä
tuttavuussuhteista. Ytimen voivat muodostaa myös useat toimijat yhdessä, jolloin
verkoston ydin on itse asiassa erittäin kiinteä verkko.
Koska ihmisluonteelle ominainen piirre on peilata kaikkea juuri oman itsensä - tässä
tapauksessa oman yhdistysjäsenyyden - kautta, on tarkasteltavan yhdistyksen kannalta katsoen koko verkoston ydin yleensä yksi toimija(ryväs), jonka ympärille muut
ovat, syystä tai toisesta, ryhmittyneet. Voidaan sanoa toimijoiden kasvattavan itselleen suhteiden "rönsyjä", joihin muut liittyvät, toiset löyhemmin, toiset vahvemmin
sidoksin kuin toiset. Yhden verkon ydin, sen tärkein ja oleellisin tekijä, keskipiste, voi
toisen verkon kannalta katsoen olla vain hyvin kaukainen ja löyhä sidossuhde.
Verkostumisprosessin visualisointi yksinkertaistetuin kuvin auttaa hahmottamaan
prosessia. Prosessin havainnollistaminen kuvin ja värein selventää prosessin monitahoista ja muuttuvaa luonnetta. Seuraavissa alaluvuissa on verkostosuhteiden kiinteyttä vs. löyhyyttä kuvattu eri sävyin - mitä tummempi väri toimijaa kuvaavassa pallossa on, sitä tiukemmin se on kiinnittynyt verkon ja lopulta koko verkoston ytimeksi
luokiteltavaan toimijaan, yhdistykseen tai toimijarypääseen. Osa toimijoista on joko
vasta tunnustelemassa verkkoon tai verkostoon liittymisen mahdollisuuksia tai jo irtautumassa siitä; ne esiintyvät kuvissa irrallisina, kaikkein vaaleimpina palloina.

7.1

Yksittäisestä toimijasta yhteisön jäseneksi

Yhdistystoiminnan verkostumisprosessia voi havainnollistaa tutkimalla yhdestä toimijasta lähtevää suhteiden rönsyä. Muodostaessaan sidoksia yhteistyökumppaneihinsa, toisiin samassa tai muissa yhdistyksissä toimiviin luottamushenkilöihin tai niin
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sanottuihin rivijäseniin, toimija rakentaa itsestään lähtevän rönsyn (kuva 46). Sen
jokainen osapuoli on täysin "elinkelpoinen" yksinäänkin ja voi perustaa oman rönsynsä, omat yhteytensä ja sidoksensa riippumattomana rönsyn alkuperästä eli tarkasteltavasta toimijasta. Kuitenkin rönsyn toimijalla on mahdollisuus saada lisäarvoa liittoutumisesta, kuulumisesta tiettyyn yhdistykseen, sen kerhoon tai haaraan eli rönsyyn. Vaikka kukin toimija toki pärjää yksinäänkin ja on kykenevä luomaan ja solmimaan omia, yhdistystoiminnasta erillisiä kontaktejaan, rakentamaan omia suhteitaan
ja sidoksiaan itselleen läheisiin toimijoihin ja myös muihin yhdistyksiin, saa rönsyyn
kuuluva toimija aineellista tai aineetonta hyötyä siitä, että on liittoutunut tarkasteltavan toimijan kanssa. 227
25F

Tarkasteltaessa lähemmin yhden toimijan luomaa rönsyä voidaan todeta sen sisältävän eritasoisia sidoksia ja yhteyksiä. Osa on muita kiinteämmässä yhteistyössä
tarkasteltavan toimijan kanssa tai muutoin tärkeämpiä hänelle, osan yhdistystoimintarönsyn jäsenistä kanssa hänellä on vain välillistä tai hyvin harvasidoksista yhteistyötä. Kuvassa 46 on tarkasteltava toimija merkitty oranssilla, läheisimmin verkkoutuneet yhdistykset vaaleanoranssilla ja välillisesti verkkoutuneet toimijat tai muutoin
tärkeysjärjestyksessä vähäisemmät yhdistyskontaktit keltaisella värillä.

Kuva 46.

Yhden toimijan yhdistyssidosrönsyn tarkastelu

Esimerkkinä tällaisesta yhdistyssidosrönsystä voidaan nähdä jäsenyhdistyksen hallituksen jäsen, jolla on eriasteisia sidoksia muihin yhdistyksen hallituksen/johtokunnan
jäseniin. Osan kanssa on kiinteämpää yhteistyötä, esimerkiksi työryhmän sisällä, tai
puheenjohtaja - sihteeri - rahastonhoitaja -kolmikon rutiinienpyöritysyhteistyössä.
227 Ahopelto 1994: 377
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Myös kokousmatkahuonekaveruus voi luoda vahvemman sidoksen toimijoiden välille
kuin pelkästään kuukausittaisissa kokouksissa tapaavien hallituksen jäsenten väliltä
löytyy. Myös toimijoiden ikä, sukupuoli, pääainevalinnat tai perhe- ja työelämäntilanne voivat olla tekijöitä, jotka vaikuttavat sidosten muodostumiseen sekä niiden vahvuuteen.
Kyselyn vastaajilta tiedusteltiin alueseuran, kerhon tai ekonomiyhdistyksen merkitystä vastaajalle. Keskimäärin kolmannes ekonomivastaajista ja noin puolet tekkiläisvastaajista jätti vastaamatta tähän kysymykseen D7. Lomaketeknisistä syistä ekonomien
kysymykset muotoiltiin tässäkin yhteydessä kyllä - ei - ei osaa sanoa -vaihtoehdoin,
kun taas Tekniikan Akateemisten Liiton palvelimelle ekonomikyselyä aiemmin toteutettu lomake salli rasti ruutuun -vastaukset. Kuvassa 47 on esitetty kyllä-vastaukset
vastausvaihtoehdoittain tutkittavia järjestöjä toisiinsa verraten.

Kuva 47.

Alueellisen jäsenyhdistyksen merkitys vastaajille (kysymys D7)

Ekonomivastauksia saatiin jälleen suhteellisestikin huomattavasti enemmän kuin tekkiläisvastauksia liittojen erilaisen organisoitumistavan vuoksi, mutta vastaukset ryhmittyivät samankaltaisesti molemmissa tutkituissa aineistoissa. Tekniikan akatee-
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miset pitivät ekonomeja laajemmin ammattiliitostaan riippumatonta paikallisyhdistystään merkityksettömänä - osin juuri koko tämänkaltaisen paikallisyhdistystoiminnan
tuntemattomuuden vuoksi.
Kun paikallisyhdistyksen merkitystä vastaajille tarkasteltiin ikäryhmittäin, osoittautui
paikallisyhdistystoiminta erityisesti molempien liittojen eläkeikäisille vastaajille toimivan yhteenkuuluvuuden vahvistajana ja väylänä tavata toisia alan toimijoita sekä tutustumisväylänä uusiin toimialoihin (kuva 48). Nuorimmat vastaajaikäryhmät pitivät
muita yleisemmin alueellista yhdistystoimintaa joku itselleen vieraana tai merkityksettömänä. Tämä asettaa haasteita uusjäsenhankintaan molemmissa tutkituissa yhdistysryhmissä; erityisesti tekniikan akateemisten alueseura- ja kerhotoimintatietoisuus
ja -kiinnostus oli tämän tutkimuksen tulosten mukaan vähäistä.
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Kuva 48.

Paikallisyhdistyksen merkitys vastaajille ikäryhmittäin ja liitoittain (kysymys D7)
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Molemmissa ammattiryhmissä erityisesti työikäisten tietoisuuden lisääminen toiminnasta ja toimijoista vaikuttaa olevan tarpeen. Vaikka paikallisyhdistys nähtiinkin ensisijaisesti väyläksi tavata toisia ja tutustua uusiin toimialoihin, koettiin paikallisen ekonomiyhdistyksen toimijat hyvin pitkälti lähes tuntemattomaksi "porukaksi", joka silloin
tällöin lähettää postia (kuvat 48 ja 49).
Osa vastaajista piti jäsenyhdistystoimintaa itselleen täysin merkityksettömänä. Jäsenyhdistysten profiilinkorottamiseen on siis selvä tarve: toimintaa ja toimijoita ei tunneta riittävästi, jotta verkosto toimisi ja houkuttelisi jäseniä. Rönsyn sidokset ovat
melko heikkoja erityisesti tekkiläispuolella, jossa toki koko alueseura- ja kerhotoiminta oli jäsenyystavasta johtuen tuntemattomampaa kuin ekonomien keskuudessa: vain
viitisen prosenttia tekniikan akateemista näki alueseuransa tai kerhonsa yhteenkuuluvuuden vahvistajan merkityksessä; ekonomipuolella vastaava prosenttiluku oli 28.

Kuva 49. Ekonomivastaajien näkemykset paikallisen jäsenyhdistyksen merkityksestä (kysymys D7)

Kun ekonomivastauksia tarkastellaan kyllä - ei - EOS -kolmijaon suhteessa, havaitaan, että kyllä ja ei -vastaukset jakautuivat melko tasaisesti kysymyksittäin (kuva
49). Useampi ekonomi vastasi kielteisesti vaihtoehtoon "mieluisa vapaa-ajanvietto-
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tapa" kuin myönteisesti. Tämä asettaa puhtaasti vapaa-ajantoimintaa olevan ekonomiyhdistystoiminnan melkoisten haasteiden eteen: miten houkutella jäseniä mukaan
toimintaan, jota he eivät tunnu edes haluavan.
Jäsenyhdistyksen toiminnan merkityksettömäksi tai ainakin mielenkiinnottomaksi kokemisen pulma asettaa ekonomien jäsenyhdistyspakkojäsenyyden ainoana tapana
liittoon liittymiselle melko kyseenalaiseen valoon, vaikka jäsenkunta omissa vastauksissaan (kysymys C9) tuntuikin pitävän vallitsevaa asiaintilaa riittävän hyvänä. Tosin
osa vastasi näin ehkä myös tietämättömyyttään, sillä monikaan rivijäsen ei tule jäsenyytensä aikana ajatelleeksi liittymismekanismeja tai työnjakoa liiton ja jäsenyhdistyksen välillä.
Avoimissa vastauksissa jäsenyhdistyksen merkitys paitsi "pelkkänä postin lähettäjänä", myös mielenkiintoisten yritysvierailuiden järjestäjänä ja "kaupungin parhaana
verkostoijana" nousi esiin. Muutama Tekniikan Akateemisten Liiton jäsen tosin kommentoi alueseuransa olevan "tuntematon porukka, joka ei edes lähetä postia". Muutama alueseura ja TEKin kerho saikin kyselyssä jokseenkin runsaasti kritiikkiä ontuvasta tiedonvälityksestään. On ymmärrettävästi turha valittaa jäsenpulaa, ellei jäsenhankintaa edes aidosti harrasteta. Vähimmäisvaatimus yhdistysverkoston kutomisessa lienee kertoa yhdistyksen olemassaolosta potentiaalisille jäsenille.
Valtaosa ekonomeista eli 61 % vastaajista tunsi saavansa riittävästi tietoa paikallisyhdistyksensä toiminnasta. Tekniikan Akateemisten Liiton kyselyn vastanneista jäsenistä näin koki vain 17 %. Kolmannes ekonomivastaajista (33 %) ja 57 % tekkiläisvastaajista jätti vastaamatta tähän kysymykseen. Reilu neljännes tekniikan akateemisista vastasi, ettei saa riittävästi tietoa jäsenyhdistyksensä toiminnasta; yleisin perustelu tälle oli, ettei vastaaja ollut edes tiennyt alueseuroja olevan olemassa. Toisaalta myös tiedotuksensa erinomaisesti hoitaneita alueseuroja kehuttiin myös, joten
tähänkin joukkoon mahtuu molempia.
"Sähköpostilista toimii erinomaisesti, ja yhdistyksellä hyvät kotisivut"
"En edes tiedä mikä on oma paikallisseurani. Tarkemmin sanoen,
ennen tätä kyselyä en ollut edes kuullut sellaisista. Olen kyllä muutoin lukenut tiedotteita ja lehtiä, jotenkin nämä ovat jääneet huomaamatta."
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Ekonomipuolella korostettiin paitsi yhdistyksen luottamushenkilöitten aktiivisuutta,
myös jäsenen oma aktiivisuutta ottaa selvää asioista. Vaikka monen ekonomiyhdistyksen jäsentiedotus vastausten perusteella tuntuikin olevan melko hyvässä kunnossa, oli myös tässä joukossa parantamisen varaa; tiedotteita tuli jäsenistön mielestä
joko liian harvoin tai jopa liian tiheästi. Tässäkin on toki muistettava jäsenten olevan
yksilöitä; kaikkia ei ole koskaan mahdollista sataprosenttisesti miellyttää, etenkään
vapaaehtoistyönä tehdyssä, pienin budjetein toimivassa yhdistyskentässä. Kunnolliseen tiedonvälitykseen kannattaa silti tämänkin kyselyn tulosten valossa keskittää
riittävästi voimavaroja. Tieto toiminnasta vahvistaa verkkoa silloinkin, kun jäsen ei
elämäntilanteestaan ja muista intresseistään johtuen ehdi varsinaiseen toimintaan
osallistua.
"Aktiivinen yhdistyksen vetäjä"
"kirje kotiin, sähköpostilista, www-sivut siinäkin on jo päällekkäisyyttä"
"är det något jag inte vet så ringer helt enkelt upp föreningen."
"Mitätön uutiskirje silloin tällöin ei ole kunnollista tiedon välittämistä."

Kyselyyn vastanneilta tiedusteltiin myös, mitä kautta he saavat tietoa jäsenyhdistyksensä toiminnasta (kysymys D9). Koska kaikki ekonomivastaajat kuuluivat vähintään
yhteen paikallisyhdistykseen, saivat he myös suhteellisesti paremmin tietoa paikallisyhdistystoiminnasta kuin Tekniikan Akateemisten Liiton jäsenet (kuva 50).
Pääasiallisin tietolähde ekonomeille oli yhdistyksen oma tiedote tai lehti, mutta myös
Ekonomi-lehden jäsenyhdistyssivuilta saatiin tietoa. Avoimissa vastauksissa tosin
moitittiin Ekonomi-lehteä paikallisyhdistystoiminnan kannalta liian hitaaksi tiedonvälityskanavaksi. Muita tiedonsaantikanavia olivat erityisesti kollegat ja yhdistyksen hallituksessa/johtokunnassa toimivat tuttavat. Internet-sivuista todettiin muutamissa vastauksissa, että niillä ei tule käytyä kuin erikseen toimitettujen linkkien kautta.
Tekniikan Akateemisten Liiton jäsenet saivat yleensä ottaen melko heikosti tietoa
alueseurojen ja kerhojen toiminnasta, mutta ensisijaiseksi tiedonlähteeksi nousi ekonomeista poiketen yhdistyksen oma sähköpostilista. Avoimet vastaukset noudatteli-
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vat samoja linjoja ekonomivastaajien kanssa, mutta erityispiirteenä esiintyivät maininnat, joiden mukaan vasta tämä kysely toi koko alueseuratoiminnan mieleen.

Kuva 50.

Jäsenistön kokema tiedonsaanti jäsenyhdistysten toiminnasta (kysymys D9)

Yksi vastaaja totesi puolisonsa tehokkaimmaksi tiedonlähteeksi, joten voitaneen todeta toimiviksi koettujen tiedonvälitystapojen olevan myös melko yksilöllisiä. Molemmissa ryhmissä nousi esiin myös useita avoimia vastauksia, joissa todettiin hallitustai johtokuntatyöskentelyn olevan varsinainen tiedonlähde yhdistyksen toiminnasta.
Varmasti näin onkin: kun itse organisoi tilaisuudet, niistä myös on helppo olla tietoinen - ja saada ne sovitetuksi omaan kalenteriin.
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Jäsenyhdistystoiminta luottamustehtävänä

Eri ihmiset löytävät erilaisia syitä luottamushenkilöksi ryhtymiseen. Osa tahtoo verkottua oman alansa toimijoiden kesken, osa hakee vastapainoa työlle, joku toinen
taas tukea työlleen. Monelle jäsenyhdistyksen luottamushenkilöinä toimiminen on
puhtaasti vapaa-ajan harrastus, osa kokee sen vastaustensa perusteella lähes työksi, joka syö vähäistä vapaa-aikaa ja vie aikaa muilta harrastuksilta.
Mikäli luottamushenkilötoiminta koetaan vain pitkästyttäväksi puurtamiseksi, ei se
luonnollisestikaan anna tekijälleen paljoakaan, tuskin kovin kummoisia jäsentilaisuuksia jäsenkunnallekaan. Yhteisöllisyys ja yhteistyö ovatkin avainasemassa luottamushenkilötoiminnassa: kun samassa veneessä olijat soutavat samaan suuntaan,
tavoitteet myös saavutetaan. Ja tavoitteellista toimintaa jäsenyhdistystyö omimmillaan on.
Yhteisöllisyyden katoamisesta nyky-yhteiskunnasta on kannettu viime aikoina huolta 228. Viime vuosina on noussut esiin näkemys meneillään olevasta yhteisöllisyyden
26F

ja sosiaalipolitiikan murroksesta 229. Moni kokee, ettei jaksa enää työpäivän päät27F

teeksi osallistua yhteisiin rientoihin; ajan ja työpanoksen antamista yhteisen edun
vuoksi ei nähdä kovinkaan tavoiteltavana - yksilöllisyyden ja yksilön korostaminen vie
tilaa perinteiseltä talkoohengeltä. Myös työn luonne on muuttunut viime vuosikymmenten aikana suuresti: työpäivät etenkin korkeakoulutetuilla ovat pidentyneet ja jo
nykyteknologian ansiosta moni on jatkuvasti tavoitettavissa työasioissa 230.
28F

Järjestöjen luottamustoimet perustuvat jäsenistön yhteisiin mielenkiinnon kohteisiin.
Palkattomiin luottamustoimiin osallistutaan pääsääntöisesti vapaa-ajalla, ja siten niihin käytettävissä oleva aika on paitsi rajallinen, usein myös henkilön tärkeysjärjestyksessä toissijainen. Vapaaehtoistyöhön liittyy silti yleensä vahva motivaatio, mutta innokkuuskaan ei välttämättä takaa sitä, että tehtävistä suoriuduttaisiin sujuvasti ja ilman keskinäisiä kahnauksia. Uusklassisen näkökulman mukaan monet voittoa tavoit-

228 vrt. esim. Rantala 2007: 6; vrt. Korhonen-Yrjänheikki 2004: 108
229 ks. Laurinkari 2004: 11-12; vrt. Kennett 2001: 1; Saari 2003: 5-6; Hall ja Midgley 2004: 1; Deacon
2007: 3; Julkunen 2003: 71-72
230 ks. Savolainen 2001: 23-26; Naumanen 2004: 46; vrt. Korhonen-Yrjänheikki ja Allt 2004: 75
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telemattomat organisaatiot ovatkin tehottomampia kuin voittoa tavoittelevat organisaatiot. 231
29F

Haastatteluissa tuli selvästi esille, että yhä moni ekonomi tai diplomi-insinööri viettää
työpäiviensä iltoja lentokenttäterminaaleissa kannettavan tietokoneensa tai kommunikaattorinsa parissa: myös näiden tutkittavien järjestöjen jäsenet kommentoivat työmatkojen vievän ajan harrastustoiminnalta, jota yhdistystoiminta pohjimmiltaan on.
Caseliitot ovat viime vuosina kiinnittäneet yhä enemmän huomiota palkattomiin ylitöihin sekä korvaamattomaan matka-aikaan. Tekniikan Akateemisten Liiton toiminnanjohtaja Kauppi totesikin maassamme olevan peräti 6 000 "piiloinsinööriä" - sen verran
työtunteja Tekniikan Akateemisten Liiton tutkimusten mukaan liiton jäsenkunta tekee
vuosittain korvauksetta 232.
230F

Toisaalta verkostot siirtyvät fyysisistä yhteisöistä Internetiin: moni pitää yhteyttä useampiin ihmisiin sähköpostin välityksellä kuin konsanaan kirjeitse tai puhelimitse, vierailuista puhumattakaan. Nykyajan yhteisöjä saattavatkin olla Facebook tai LinkedIn
jäsenyhdistyksen sijasta 233. Tosin moni saattaa saada kutsun virtuaaliyhteisöön juuri
231F

jonkin muun verkostonsa jäsenyyden perusteella.
Luottamustehtävillä on myös taipumusta keskittyä 234: aktiiviseksi toimijaksi todettu
23F

mies tai nainen havaitsee äkkiä olevansa mukana monenlaisessa toiminnassa. Osa
viihtyy "järjestöjyränä", osa pettyy puurtamiseen ja lopettaa lyhyeen kaikki luottamustehtävänsä. Moni jatkaa vuosia erilaisissa yhdistystoimintatehtävissä, kun taas toisen
katsantokannan edustajat pitävät parivuotisiakin pestejä jo liian pitkänä sitoutumisena 235.
23F

Juuri sitoutumisesta yhdistystoimintatehtävissä onkin kyse: toisin kuin esimerkiksi
poliittisista luottamustehtävistä ei jäsenyhdistystason luottamustehtävistä ole yleensä

231 Ks. Laurinkari 2007: 170-175; vrt. Deacon 2002: 71
232 toiminnanjohtaja Heikki Kaupin puheenvuoro Tekniikan Akateemisten Liiton jäsentilaisuudessa
Vaasassa 13.2.2008; ks. myös Savolainen 2001: 23; Hirvikallio 2007:14
233 ks. myös Rantanen 2007: D6
234 vrt. myös Mantila 2007: 2
235 ks. Holmström ja Kaajas 2006: 8; vrt. Laurinkari 2007: 174-175
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odotettavissa muuta palkkiota kuin hyvä mieli hyvin järjestetyistä tilaisuuksista ja kokouskahvit silloin tällöin 236. On siis löydyttävä todellista halua tekemiseen, jotta täl234F

lainen yhdistystoimintaverkostojen pohjana oleva yhteisöllisyys pysyy voimissaan
vielä toisetkin sata vuotta, tai ylikin.
Vastaajilta tiedusteltiin myös heidän toimintaansa muissa kuin ekonomi- tai tekniikan
akateemisverkostoissa. Eniten näiden yhteisöjen ulkopuolisia luottamustehtäviä oli
ekonomi- tai tekniikan akateemisyhdistystensä puheenjohtajina toimivilla/toimineilla
vastaajilla. Vastaajilla oli lukuisia muiden yhdistysten hallitusjäsenyyksiä, esimerkiksi
Rotary-, Lions- tai maanpuolustustoimintaan liittyviä jäsenyyksiä, kunnallisia luottamustehtäviä sekä muutamalla vastaajalla myös Akava-yhteisön luottamustehtäviä.
Taloyhtiöiden hallituksissa oli vahva edustus sekä ekonomi- ja tekkiläisyhdistysten
luottamushenkilöistä että yhdistysten niin sanotuista rivijäsenistä. Myös Nuorkauppakamaritoiminta oli useiden vastaajien verkostojen rakennusaineena, samoin monet
koulujen vanhempainyhdistykset. Erilaiset urheiluseura- ja harrasteyhdistysluottamustehtävät olivat löytäneet tekijänsä ekonomien ja tekniikan akateemisten piiristä.
Ekonomiyhdistysten luottamustehtävissä toimivat vastaajat pitivät ekonomiyhteisön
luottamustehtäviä motivoivimpina luottamustehtävinään selvästi useammin kuin tekkiläisluottamushenkilövastaajat oman yhteisönsä luottamustehtäviä. Toisaalta ekonomiluottamustehtävissä toimineita vastaajia oli selvästi enemmän (263 vastaajaa
3 886:sta, noin seitsemän prosenttia koko ekonomiaineistosta) kuin tekkiläisluottamushenkilöitä (158 vastaajaa 3 022:sta, viitisen prosenttia tekkiläisaineistosta), joten
yksilöitten väliset erotkin korostuvat aineistossa.
Erilaisissa luottamustehtävissä toimivat vastaajat perustelivat luottamustehtäväharrastustaan nimenomaan sen harrastusluonteella, vaikuttamismahdollisuuksilla sekä
keinona verkottua. Tärkeäksi koettiin myös se, että luottamustehtävällä nähtiin olevan jotain merkitystä, yhteistä hauskanpitoa unohtamatta.
"Jos haluaa hoitaa yhteisiä asioita mieleisellään tavalla, niin sitten niitä on hoidettava itse."
236 vrt. Holmström ja Kaajas 2006: 22-25; Aitamurto 2008: D1-2; Rinnekangas 2008: 5; vrt. myös
Deacon 2002: 63
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"Luottamustehtävät ovat palvelutehtäviä, jotka on hoidettava parhaan
kyvyn mukaan"
"Kehityksen keskellä ja vaikuttajana; elinikäiset ystävyyssuhteet"
"Vaativin, mukana olo esim. liittokokouksissa toi uusia kontakteja ja
uutta tietoa."

Kysymyksessä E3 tiedusteltiin vastaajien kiinnostusta ryhtyä joskus itse ekonomiyhdistyksen luottamushenkilöksi. Kaikkiaan neljä viidesosaa vastaajista jätti vastaamatta tähän kysymykseen (3 142 puuttuvaa vastausta). 744 kysymykseen vastanneesta
vain 15 % (kokonaisekonomiaineistosta 3 %) ilmoitti voivansa joskus olla kiinnostunut
luottamustehtävistä paikallisessa ekonomiyhdistyksessään, 31 % (6 % koko ekonomiaineistosta) voivansa harkita asiaa ja 55 % (10 % koko ekonomiaineistosta) ettei
ollut kiinnostunut lainkaan tällaisesta toiminnasta (kuva 51).
Vastausten perusteella Tekniikan Akateemisten Liiton jäsenkunnan kiinnostus mahdolliseen alueelliseen luottamustehtävään lähi- tai kaukaisemmassa tulevaisuudessa
oli hyvin samansuuntainen ekonomivastaajien kanssa. Kuten ekonomienkin kohdalla,
moni vastaaja jätti vastaamatta koko kysymykseen (1 599 vastaajaa, 53 % vastauksista). Insinöörikunnassa kuitenkin huomattavasti ekonomeja useampi vastaaja
(1 423) ilmoitti näkemyksensä, vaikka kerätty aineisto oli jonkin verran pienempi.

SEFE
TEK

Kuva 51. Vastanneiden jakauma ilmaistun ekonomi- ja TEK-yhdistysluottamustehtäväkiinnostuksen mukaan (E3)
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Kuten ekonomienkin vastauksissa, myös tekniikan akateemisista 54 % kysymykseen
vastanneista (neljännes tekniikan akateemisten kokonaisaineistosta) ilmoitti kysymyksessä "E3: voisitko joskus olla kiinnostunut luottamustehtävistä paikallisessa
alueseurassasi/kerhossasi", ettei ole jatkossakaan kiinnostunut alueellisista luottamustehtävistä (kuva 51 edellä). Myös kyllä- ja ehkä-vastaukset olivat hyvin samansuuntaiset molemmissa tutkimusaineistoissa: 12 % kysymykseen vastanneista eli
kuusi prosenttia kaikista koko kyselyyn vastanneista tekniikan akateemisista piti
mahdollista luottamustehtävää kiinnostavana ja 34 % (koko tekkiläisaineistosta 16 %)
ehkä mahdollisena vaihtoehtona; ekonomeilla vastaavat luvut olivat 15 % ja 31 %
kyseiseen kysymykseen vastanneista.
Koko tekkiläisaineistosta nämä vastaukset kattavat yhteensä lähes puolet, 47 %, joten ne ovat melko hyvin suuntaa antavia: alueellisten luottamustehtävien kiinnostavuuden lisäämiseksi on tehtävä myös Tekniikan Akateemisten Liiton jäsenkunnan
parissa tavoitteellista työtä, jotta alueseurat ja -kerhot eivät kuihtuisi talkootyövastuun
ottajien puutteessa tyystin pois. Tarvitaan paitsi uusia näkemyksiä, myös nykyisten
toimintatapojen entistä parempaa markkinointia jäsenkunnalle; näkyvyyden ja tietoisuuden lisäämistä. Erityisesti Tekniikan Akateemisten Liittoon kuuluvien kyselyyn
vastanneiden piirissä koko alueseuratoiminta oli jäänyt hyvin vieraaksi niin sanotuille
rivijäsenille, joten toimenpiteitä tarvitaan, mikäli alueseurojen toiminta sekä niiden ja
Tekniikan Akateemisten Liiton välinen yhteys halutaan turvata tulevaisuudessakin.
Vaikka kysymykseen E3 vastanneiden ekonomien määrä kattoi ainoastaan 9 % kaikista kyselyn vastaajista, ovat vastaajien näkemykset hyvin samansuuntaisia kuin
niin sanotun kenttäväen keskuudessa käydyissä keskusteluissa todettiin: aktiivisten
toimijoiden löytäminen on yhä vaikeampaa; talkootyö ekonomikunnan hyväksi ei
enää tunnu tällaisenaan kovinkaan olennaisesti kiinnostavan yhdistysten jäsenkuntaa. Asian hyväksi tarvitaankin siksi toimenpiteitä, ettei liki kahdeksan vuosikymmentä jatkunut toiminta lopulta kuihtuisi olemattomiin.
Perusteluissa jo luottamustehtävissä toimivat ekonomit olivat pääsääntöisesti kiinnostuneita niistä jatkossakin, joskin osa oli jo valmis "antamaan tilaa nuoremmille".
Ellei vastaaja ollut koskaan toiminut luottamustehtävässä ekonomiyhteisössä, saattoi
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avoimissa perusteluvastauksissa tähän kysymykseen olla hyvinkin kärkeviä kommentteja toiminnan kyseenalaisesta mielekkyydestä vastaajan kannalta.
"En usko, sillä en ole kovin innostunut mistään yhdistystoiminnasta.
Toisaalta eipä tuota koskaan tiedä, jos vanhoilla päivillä ei ole muuta
tekemistä kuin puliveivata yhdistysasioita ja tapella milloin mistäkin
kissanristijäisestä."

Pääasiallisin perustelu ekonomiyhdistysluottamustehtävän epäkiinnostavuuteen oli
ajanpuute sekä halu olla esimerkiksi lasten kanssa ylitöiltä jäävä vähäiseksi koettu
vapaa-aika. Myös pitkät välimatkat nousivat haja-asutusalueilla asuvien tämänkaltaisen talkootyökiinnostuksen esteeksi. Yllättäen osa vastaajista koki ikänsä esteeksi
luottamustehtävän hoitamiselle. Myös yrittäjyys koettiin toisinaan esteenä - ja toisaalta joku yrittäjä ilmoitti kiinnostuneensa luottamustoiminta-ajatuksesta juuri siksi, että
pystyi näin verkottumaan alallaan.
"En enää. Minulla on kyllä runsaasti luottamustehtäviä (olen mm.
kaupungin/kunnanvaltuutettu ym. ym.) ja muita verkkojakin on. Liittoon ja sen toimintaan pitää tutustua aikaisemmin. Tuskinpa sinne
toivottaisiin 50+ ikäistä noviisia?"
"tällä hetkellä toimin yrittäjänä ja aika ei yksinkertaisesti riitä"
"tätä kautta voisi saada hyviä kontakteja ja vaikuttaa asioihin"

Kuten ekonomikunnassakin, myös tekkiläisvastaajien parissa aikapula koettiin suurimmaksi yhdistystoimintaharrastuksen esteeksi - työ, perhe ja myös muut harrastukset täyttivät useimpien vastaajien kalenterit niin, ettei aikaa yhdistystoiminnalle enää
koettu jäävän. Toisaalta jopa 143 vastaajaa vastasi pitävänsä jäsenyhdistysluottamustehtäviä kiinnostavina joko nyt tai tulevaisuudessa, kun elämäntilanne antaa
myöten, tai olleensa/olevansa jo alueseura-/kerholuottamustehtävässä.
Ekonomiyhdistystoiminnasta kiinnostuneiden perustelut mukanaololleen vaihtelivat jo
opiskeluaikojen aktiivisuudesta ja ekonomiyhdistystoimintatehtävistä sen luonnollisena jatkumona haluun osallistua ja vaikuttaa sekä verkottua ja vahvistaa ammattiidentiteettiä. Myös vahvaa vastuuntuntoa sekä huolta yhdistystoiminnan jatkuvuudesta löytyi vastaajilta. Osa vastaajista oli päätynyt luottamushenkilöksi tietoisesti, muu-
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tama vastaaja taas totesi ajautuneensa mukaan toimintaan ilman kovinkaan tietoista
tai tarkoituksellista omaa valintaa.
"jotta yhdistyksemme säilyisi 'hengissä'."
"Man sökte efter aktiva kvinnor"
"Olin perustamassa kerhoa"
"Minut 'shanghaijattiin' tehtävään. Sain kuulla olevani puheenjohtaja
ensimmäisen toimintavuoden lopussa".

Ekonomiyhdistysluottamustehtävät koettiin myös keinona kehittyä, solmia sosiaalisia
kontakteja sekä erinomaisena vastapainona "tylsäksi käyneelle" työlle. Lisäksi aivan
oikein todettiin, ettei yhdistystoimintaa olisi ilman aktiivisia vapaaehtoisia.
Tiedusteltaessa ekonomivastaajien käsityksiä siitä, minkä tyyppisillä ihmisillä heidän
mielestään on aikaa ja kiinnostusta osallistua ekonomiyhteisön luottamustehtäviin
(E7), yleisimmät vastaukset olivat aktiivisilla, ulospäinsuuntautuneilla ja yhdistystoiminnasta nauttivilla sekä verkottumiskykyisillä. Myös tätä filosofisempiin pohdintoihin
ryhdyttiin:
"Ei ole suoraan tyypiteltävissä. Kaikilla, jotka ovat mukana on jokin
ajovoima - pakko/alistuminen (kun kukaan muu ei suostunut) - halu
saada valtaa - tarve saada hyväksyntää, kavereita - oman edun tavoittelu - halu saada jotain aikaan…"

Ammatillinen yhdistystoiminta koettiin tekniikan akateemisten piirissä myös hyväksi
verkottumiskanavaksi. Vastauksissa todettiin myös, että saadakseen muutosta aikaan, on oltava valmis toimimaan itse. Osa vastaajista koki, ettei heillä elämäntilanteensa tai korkean ikänsä vuoksi ollut mahdollisuutta osallistua toimintaan; hieman
yllättäen myös akateeminen ura koettiin esteeksi tämänkaltaisen yhdistystoimintaluottamustehtävän hoidolle. Tämä vastaus antoi kimmokkeen ristiintaulukoida vastanneiden jäsenyhdistysluottamustehtävissä toimivien jatkotutkinnot: yksitoista vähintään lisensiaatintutkinnon ja kymmenen tohtorintutkinnon suorittanutta luottamushenkilöä. Voitaneen todeta, ettei akateeminen ura luo ainakaan estettä toimia ammatillisen, koulutustaustaisen jäsenyhdistyksen luottamustehtävässä.
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"yhteiset hommat ei etene kuin yhdessä tekemällä, kaikkien täytyy
kantaa kortensa kekoon".
"Nykyinen työni (akateeminen ura) ei ole käsitykseni mukaan kovin
tyypillinen TEK:iläisen työ, joten en usko että minulla olisi mitään annettavaa."

Nelisenkymmentä tekkiläisvastaajaa ilmoitti suorasanaisesti, ettei yhdistystoiminta
kiinnosta. Osa vastaajista myös yhdisti vapaaehtoisen ammatillisen yhdistystoiminnan ammattiyhdistysliikkeen toimintaan ja pelkäsi "leimautumista". Myös alueseurojen ja kerhojen tehtävistä oli epäselvyyttä, moni vastaaja totesi suoraan, ettei tiennyt,
mitä nämä tekevät, ja osa sekoitti jälleen harrastetoiminnan Tekniikan Akateemisten
Liiton edunvalvontatehtäviin.
"En halua leimaantua ay-aktiiviksi. On ihan hyvä että TEK hoitaa tämän palveluna (jäsenen kannalta anonyymia)."
"Kerhot tms. järjestävät vain turhia teatteriretkiä jne., vaikka niiden
tarkoitus olisi toimia kevyellä kustannusrakenteella edunvalvojana
(palkat, työsuhdeasiat). Jokainen osaa itse mennä omalla kustannuksella 'oopperaan tai urheilutapahtumaan'."

Nämä tutkimustulokset vahvistavat käsitystä siitä, että Tekniikan Akateemisten Liiton
yhteydessä toimivien kerhojen ja liittoon yhteydessä olevien alueseurojen tehtävistä
ja toimenkuvasta kannattaisi informoida jäsenkuntaa entistä tarkemmin. Ellei jäsen
ole jo ennestään aktiivitoimija, on hänellä usein hyvin hatara kuva yhdistysten roolista
TEKin kentässä, tai ei lainkaan tietoa tällaisen toiminnan olemassaolosta.
"En tunne vielä ollenkaan alueseurojen ja kerhojen toimintaa, en itse
asiassa ole edes tajunnut sellaisia olevan olemassakaan. Mutta täytyy nyt kyllä ottaa selvää niistä ja jos toiminta tuntuu kiinnostavalta,
luottamustehtävässä toimiminen voisi olla ihan kiinnostavaa".

Toisaalta luottamustehtävissä toimivia pidettiin jopa oman edun tavoittelijoina ja ammatillisina tai poliittisina pyrkyreinä. Kuten Lainema 237 toteaa: menestys ei koskaan
235F

ole hallituksen ansiota, mutta epäonnistuminen on aina sen syytä - näin vaikuttaa
monesti olevan myös yhdistystoiminnassa.

237 Lainema 2006: 201
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Avoimissa vastauksissa olennaiseksi koettiin, että luottamushenkilö joko on perheetön tai ainakaan hänellä ei ole pieniä lapsia huollettavanaan. Aiempien kokemusten
nojalla juuri tätä näkemystä ennakoitiin tiedusteltaessa ristiintaulukointia varten kyselylomakkeen AB-osiossa myös vastaajien (ja siten myös luottamustehtävissä toimivien) perhesuhdetta ja -kokoa. Useimmilla luottamustehtävissä toimivilla ekonomivastaajilla kuitenkin oli lapsia (146:lla vastaajalla oli lapsia, 43:lla ei), itse asiassa
prosentuaalisesti selvästi useammilla kuin koko aineiston vastaajilla (kuva 52).

SEFE

TEK

Kuva 52.

Lapsia vastaajien perheissä (kysymyssarja A5)
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Tarkennettaessa kysymyksessä perheen elinkaarivaihetta oli ekonomiluottamushenkilöidenkin perheissä luonnollisesti eri-ikäisiä lapsia. Näistä alle kouluikäisiä lapsia
23:lla, kouluikäisiä 63:lla ja jo aikuisia lapsia 131:llä ekonomiluottamushenkilövastaajalla. Näin voidaan todeta, ettei lapsiperheellisyys suinkaan muodosta estettä ekonomiyhdistystoimintaluottamustehtävän vastaanottamiselle; kyse lieneekin usein pikemminkin ajankäytön preferoinnista. Kuten ekonomipuolella, myös tekkiläisvastauksissa lapsiperheellisyys koettiin avoimissa vastauksissa yhdeksi luottamushenkilötehtävän vastaanottamisen esteeksi. Silti useimmilla luottamustehtävissä toimivilla tekkiläisvastaajillakin toki oli lapsia: 158:lla luottamushenkilövastaajalla oli lapsia (84 %) ja
ainoastaan 29:llä ei (16 % kysymykseen vastanneista luottamushenkilöistä, kuva 52).
Kuten ekonomivastaajillakin, myös tekkiläisluottamushenkilöistä alle kouluikäisiä lapsia oli 23:lla. Kouluikäisiä lapsia oli 33:lla ja täysi-ikäisiä lapsia 56:lla Tekniikan Akateemisten liiton piiriin kuuluvalla luottamushenkilövastaajalla. Kaikista kysymysryhmään vastanneista tekniikan akateemisista 781:llä (26 %) ei ollut lapsia, joten myös
diplomi-insinööripuolella voidaan todeta, että luottamushenkilöissä on suhteellisesti
hieman vähemmän lapsettomia kuin vastanneissa kaikkiaan.
Suomen Ekonomiliitto teetti syksyllä 2005 luottamushenkilöiden motivaatiokartoituksen, johon vastasi yhteensä 181 ekonomi- tai kylteriyhdistyksen tai liittotason luottamustehtävässä toimivaa henkilöä 238. Kartoituksen perusteella kolmannes vastan236F

neista käytti luottamustehtävänsä hoitoon 3-5 tuntia kuukaudessa, viidesosa vastanneista jopa tätä vähemmän. Yli kymmenen tuntia kuukaudessa luottamustehtäväänsä käyttäneitä oli alle 10 % vastanneista, ja heistä valtaosa kyltereitä 239. Tämä vah237F

vistaa käsitystä, ettei yhdistystoimintaluottamustehtävä useinkaan vaadi ylettömiä
ajallisia panostuksia luottamushenkilöiltä - elleivät nämä itse niin valitse.
Vapaaehtoisena talkootyönä tehtävät jäsenyhdistyksen järjestämät koulutukset, yritysvierailut ja juhlat vaativat usein aktiivista varainkeruuta vuosittain kootun jäsenmaksun lisäksi. Jokaisen hallituksen tai johtokunnan jäsenen henkilökohtaiset suhteet paikalliseen yritysmaailmaan ovat koetuksella useita kertoja vuodessa - milloin
kerätään postimerkkikassaan täydennystä, milloin mainoksia jäsentiedotteen painat238 Holmström ja Kaajas 2006: 4
239 Holmström ja Kaajas 2006: 8-9
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tamiseen, milloin sponsoritukea yhdistyksen vuosijuhlia varten. Monikaan ei koe tätä
omimmaksi vahvuuslajikseen, saati nauti jatkuvasta rahankeruusta.
Varainhankinta tapaa monissa yhdistyksissä jäädä muutaman aktiivisimman verkostoitujan harteille, mikä osaltaan syö toiminnan kiinnostavuutta: yksipuolinen vastuun
kantaminen ei pitkän päälle motivoi toiminnassa jatkamiseen. Arajärvi 240 arvioi, että
238F

vapaaehtoisen järjestötyön suurin uhka on tulevaisuudessa juuri raha: kun järjestötoiminnan tekijöiden ajasta yhä suurempi osa kuluu rahoituksen hankkimiseen kuin
itse toiminnan sisältöön, alkaa talkooporukasta olla pulaa monessa järjestössä.
Yhdistystoiminnan vapaaehtoistyöluonne ei ollut kaikille vastaajille kovinkaan selvä.
Jäsenyhdistyksissä tehtävä työ rinnastettiin monesti liittojen palkattujen toimihenkilöiden tehtäviin, ja jäsenmaksulle oletettiin olevan mahdollista saada runsaasti enemmän katetta, kuin sitä koettiin nykyisellään saatavan. Toisaalta yhdistysten perimän
jäsenmaksun suuruutta eivät pystyneet edes kaikki kyseisen yhdistyksen luottamushenkilöt arvioimaan likimainkaan oikein - monesti jopa oletettiin, että koko liitolle
maksettava summa menisi paikallisyhdistyksen ylläpitoon. Useimmat ekonomivastaajat ilmoittivat suoraan, etteivät muista jäsenmaksunsa suuruutta tai jättivät kokonaan vastaamatta tähän kysymykseen, mutta moni piti jäsenyhdistyksensä perimää
jäsenmaksua jopa suurempana, kuin mikä liiton perimä jäsenmaksu edes yhdessä
jäsenyhdistys- ja työttömyyskassajäsenmaksun kanssa on (ks. myös liite 5).
Ekonomiliitto huolehtii paikallisyhdistysten jäsenmaksuperinnästä osana kokonaisjäsenmaksua, joka koostuu liiton jäsenmaksusta, jäsenyhdistyskohtaisesta maksusta
sekä mahdollisesta IAET-kassaosuudesta (kyselyvuonna 2006 tämä osuus oli 45
euroa). Vuonna 2006 SEFEn jäsenmaksuosuus oli 149 euroa ja jäsenyhdistysten
jäsenmaksun suuruus vaihteli tuolloin Expatriaattiekonomien maksuttomuudesta aina
Oulun Ekonomien 30 euroon saakka. 241 Siten yhteenlaskettu jäsenmaksu saattoi
239F

korkeimmillaan ilman alennuksia olla 224 euroa. Oikeat vastaukset tähän kysymykseen olisivat olleet ulkomaankomennuksella olevien 0 euron lisäksi 10-30 euron välillä, joten vastauksista näkee selvästi, ettei jäsenyhdistysten jäsenmaksutiedottaminen
ollut tavoittanut kohderyhmäänsä riittävän hyvin. Muutama vastaaja kommentoikin,
240 ks. Lehtimäki 2007: 16; vrt. Deacon 2002:71-72
241 https://www.sefe.fi/ekonomi/jasenmaksu 24.3.2006; ks. myös Niemelä 2007: 2-3
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että tätähän kysyttiin jo - aiemmin C-osiossa kuitenkin tiedusteltiin juuri liiton jäsenmaksun suuruutta ja millaiseksi vastaaja sen koki.
Useimmat vastaajista pitivät liittonsa jäsenmaksua sopivan suuruisena: 62 % ekonomeista ja 61 % tekniikan akateemisista. Pienenä jäsenmaksua piti vain prosentti
ekonomivastaajista ja ainoastaan puoli prosenttia tekniikan akateemisista. Ekonomivastaajista 19 % piti jäsenmaksuaan suurena ja 18 % jätti vastaamatta kysymykseen.
Tekniikan akateemisista jopa 36 % piti jäsenmaksuaan suurena ja vain 3 % ohitti kysymyksen vastaamatta. Syinä vastaamatta jättämiseen tällaisessa kysymyksessä
voivat olla niin lomakkeen hetkellinen tekninen toimimattomuus, haluttomuus kertoa
pitävänsä jäsenmaksua pienenä pelosta että liitto vastauksesta innostuu korottamaan jäsenmaksua - tai aivan aito vaikeus päättää näkemys asiaan (kuva 53).

Kuva 53.

Vastaajien näkemys liiton perimän jäsenmaksun suuruudesta (kysymys
C4)

Suurin osa (82 %) kysymykseen "D2: Onko oman jäsenyhdistyksesi perimä jäsenmaksu mielestäsi pieni/sopiva/suuri" vastanneista ekonomeista piti jäsenyhdistyksensä jäsenmaksua sopivan suuruisena - vaikka tästä maksun suuruudesta ei kovinkaan selkeää näkemystä ollut (kuva 54). Viitisentoista prosenttia kysymykseen vas-
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tanneista koki maksun suureksi ja vain kaksi prosenttia piti sitä pienenä. Vaikka vastaukset eivät kaikilta osiin kohtaakaan, todettakoon, että samoin kaksi prosenttia
avoimeen kysymykseen vastanneista päätteli jäsenyhdistyksensä jäsenmaksun suuruudeksi 0 euroa ja 16 % oletti tämän jäsenmaksunsa olevan yli 30 euroa.

Kuva 54.

Vastaajien näkemys jäsenyhdistyksen perimän jäsenmaksun suuruudesta (kysymys D2)

Avoimissa vastauksissa tosin esitettiin hyvinkin kärkevästi jäsenyhdistysjäsenmaksun
poistamista vastaajan mielestä täysin tarpeettomana. Ilmeisesti juuri ne, jotka pitivät
joko koko alueellista jäsenyhdistystä tai ainakin sille maksamista tarpeettomana, vas-
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tasivat innokkaimmin myös tätä asiaa koskeviin avoimiin kysymyksiin. Toisaalta myös
tahdottiin entistä yksiselitteisemmin tietää, mitä vastinetta jäsen rahalleen saa.
"Eivät tarvitse jäsenmaksutuloja"
" 0 euroa, kun en halua osallistua yhdistykseen"
"jag minns inte storleken, men jag upplever den som mycket dyr för
en passiv medlem".
"tehkää selväksi, mitä kullekin tasolle maksetaan ja mitä asiakas saa
siitä"

Ekonomiliiton järjestöpalvelutoimikunnassa jäsenmaksuasia otettiin alustavien tutkimustulosten jälkeen keskustelun alle, ja jo vuonna 2007 jäsenmaksutilisiirtoon oli eritelty myös jäsenyhdistyksen jäsenmaksuosuus. Näin tiedonvälitys jäsenmaksun jäsenyhdistysosuuden suuruudestakaan ei ole jäänyt enää pelkästään paikallisyhdistystiedottamisen varaan - eri asia toki on, moniko tähän erittelyyn on huomiotaan kulloinkin kiinnittänyt. Tekniikan Akateemisten piirissä toimivat alueseurat puolestaan
huolehtivat itse jäsenmaksuperinnästään ja jäsenrekisterinsä ylläpidosta, joten alueseuralaisille ei jääne kovinkaan helposti epäselväksi, mikä taho kulloinkin jäsenmaksua laskuttaa.
Toisin kuin Ekonomiliitossa, Tekniikan Akateemisten Liiton jäsenet eivät automaattisesti kuulu johonkin alueseuraan tai kerhoon. Siksi tekniikan akateemisten vastauksissa kysymykseen jäsenyhdistyksen perimän jäsenmaksun koetusta suuruudesta
sisältyi paljon tyhjiä vastauksia (84 %). Kysymykseen vastanneista alueseura-/kerhojäsenistä liki kolme neljäsosaa piti yhdistyksensä jäsenmaksua sopivana, kahdeksan
prosenttia vastanneista jopa pienenä.
Kaikkiaan 21 % tähän kysymykseen vastanneista tekniikan akateemisista ilmoitti yhdistysjäsenmaksunsa suuruudeksi 0 euroa; osa heistä tarkensi olevansa jo ainaisjäseniä. Alueseurojen säännöissä on jonkin verran eroja ainaisjäsenyyden osalta, mutta yleensä tämän statuksen saavuttamiseen on riittänyt joko 20 tai 30 vuoden jäse-
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nyys, mieluiten jäsenmaksuhäiriöittä 242. Suurin osa vastanneista arvioi jäsenmak240F

sunsa sijoittuvan välille 10-20 euroa, mikä yhdistyksiltä saatujen tietojen mukaan pitääkin paikkansa. Tekniikan akateemisista 30 % totesi, ettei tiedä tai muista jäsenmaksunsa suuruutta ja kuten ekonomiaineistossakin, osa tekniikan akateemisistakin
sekoitti alueseura- ja liittojäsenmaksut toisiinsa olettaessaan maksavansa alueseuralle jäsenmaksua yli 200 euroa vuodessa.
Jäsenyhdistykset toimivat yleensä puhtaasti jäsenmaksurahoituksen turvin. Teknilliset alueseurat huolehtivat itse myös jäsenmaksuperinnästään, ja jäsenmaksujen
karhuaminen vie usein paljon yhdistyksen luottamushenkilöiden aikaa ja seuran varoja. Joillain jäsenyhdistyksillä on suurehkojakin stipendirahastoja, mutta niiden käyttöä
säätelevät tiukat rajoitukset 243, eikä varoja näin ollen ole mahdollista käyttää jäsen241F

toiminnan hyväksi kuin yksittäistapauksissa.
Myös ainaisjäsenten lukumäärä suhteessa maksaviin jäseniin saattaa rasittaa yhdistyksen toimintabudjettia - tilanne, jossa maksavia jäseniä on 1/3 koko jäsenkunnasta
ja heistäkin vain puolelta saa jäsenmaksun karhuamatta, kolmannekselta ei sittenkään, asettaa pienet yhdistykset todellisen haasteen eteen: varainhankintaa on kehitettävä ja jäsenille järjestettävä tilaisuuksia käytännössä liki varoitta. Tällaisissa tilanteissa kommentit siitä, miten jäsenyhdistysten pitäisi toimia ilman jäsenmaksujakin
eivät suoranaisesti motivoi luottamushenkilöitä talkootyöhön jäsenkunnan eteen.
Pienten mutta aktiivisten yhdistysten onneksi Tekniikan Akateemisten Liitto on jo
muutaman vuoden ajan ja Ekonomiliitto vuodesta 2007 lähtien tarjonnut yhdistyksille
"toimintatonnin" niiden toimintasuunnitelmaa, -kertomusta, budjettia ja tilinpäätöstä
vastaan. Tekniikan Akateemisten Liitolla tämän toimintarahan suuruus on perinteisesti ollut noin 170 euroa, Ekonomiliitolla peräti 2 000 euroa vuodessa. Pienten yhdistysten edustajien kommenttien mukaan 244 raha on tullut todelliseen tarpeeseen;
24F

esimerkiksi 50-jäseninen, 10 euron vuotuista jäsenmaksua kokoava yhdistys ei
aiemmin kyennyt kovinkaan monipuoliseen toimintaan 500 euron vuosibudjettinsa
242 ks. esim. www.desnetti.fi/vts/saannot.htm 10.1.2008: "Ainaisjäseneksi hyväksyy johtokunta seuran jäsenen, joka on ollut seuran maksavana jäsenenä kolmekymmentä vuotta. Erikoistapauksessa voi johtokunta muutenkin siirtää vuosijäsenen ainaisjäseneksi."
243 ks. esim. www.desnetti.fi/vts/stipendirahasto.htm 21.2.2007
244 esim. keskustelut Suomen Ekonomiliiton ylimääräisessä liittokokouksessa Berliinissä 16.8.2008
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myötä. Tällaisille yhdistyksille jo 170 euroa ekonomien 2000 eurosta puhumattakaan
on suotuisa tuki liitolta alueelliseen toimintaan.

7.3

Verkostojen rakentaminen ja niiden purkautuminen

Tarkasteltaessa yhdistystoimijoiden verkkoutumista voidaan havaita sidosten olevan
sitä tiiviimpiä, mitä lähempänä verkon ydintä ollaan. Jokaisella verkkoytimen toimijalla (kuvassa 55 neljä ydintoimijaa ja yksi rönsy) on omat sidoksensa, omat rönsynsä,
jotka kontaktit hyödyttävät kaikkia verkkoon sitoutuneita toimijoita joko suoraan jonkinasteisen yhteistyön muodossa tai välillisesti parantuneina yhteistyökontakteina ja
suhdeverkkoutumisena.

Kuva 55.

Verkko - KEPO Wasa Team 2005 245
243F

245 Vaasan Ekonomit joukkuehaalareissaan sekä verkon rönsy, Niordin Wasagilletin edustaja tiiviisti
mukana kuvassa ja joukkueessa: Vaasan Ekonomit - Vasa Ekonomer ry:n jäsen Anneli Burman,
Vaasan Ekonomien vuoden 2005 puheenjohtaja Johanna Ahopelto, taloudenhoitaja-varapuheenjohtaja Kari Leppilahti, sihteeri Erja Saario sekä SEFEn tuolloinen I varapuheenjohtaja, Niordin
Anders Dahlbäck Rovaniemellä 12.9.2005
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Ekonomipiireissä erityisesti Ekonomiliiton entisen kahdeksannen vaalipiirin KEPOyhteistyö on malli tällaisesta toimivasta verkosta. Ekonomiliiton kahdeksannen eli
pohjoisen vaalipiirin muodostivat vuoden 2006 sääntöuudistukseen saakka Vaasan,
Oulun, Kainuun, Lapin ja Etelä-Pohjanmaan Ekonomit. KEPO eli Vähintään Kerran
Poltettujen Kaupunkien Lupi kokoontui ensimmäisen kerran Vaasassa vuonna 1980
perustajinaan entiset opiskelukaverukset, jotka olivat yhdistystoiminta-aktiiveina pohtineet, mitä yhteistä heidän silloisten asuinpaikkojensa välillä oli. Opiskelijahenkisesti
yhteiseksi nimittäjäksi valikoitui kaupunkien maan tasalle palaminen edes kertaalleen
historiansa aikana. Myöhemmin seurueeseen liittyivät seinäjokelaiset silloisin vaalipiiriperustein ja 2000-luvun taitteessa Vaasassa toimiva ruotsinkielinen Niordin kerho
Wasagillet yhteistoimintasuhteiden perusteella. 246
24F

Vaikka KEPO-toiminta alkuaan on perustettu verkon jäsenten vapaamuotoista toistensa tapaamista varten, on se muuttanut muotoaan yhdistystoiminnan suhteen yhä
vaikuttavampaan suuntaan vuosien varrella. Liki salaseuramaisesta hauskanpitokerhosta on muokkautunut Suomen Ekonomiliitonkin sisällä vaikuttava vahvat yhteistyösiteet kasvattanut, vaalipiirin ääntä toisinaan äänekkäästikin esiin nostava voimakkaiden yhdistysten ja määrätietoisten puheenjohtajien yhteenliittymä. Ja kun vuoden
2006 sääntöuudistuksessa luovuttiin vaalipiirijaosta, nousi useissa keskusteluissa
esiin huoli juuri KEPO-toiminnan jatkuvuudesta.
Joskin vuosittaisissa KEPO-tapaamisissa pidetään kiinni leikkimielisten "KEPO-olympialaisten" järjestämisestä, kuuluvat tilaisuuteen erottamattomasti myös ajankohtaiskoulutus sekä tiivis verkkoutuminen liki puolen Suomen toimijoiden aktiiviytimen kesken. Ilman tällaista epävirallista yhteenliittymää olisi laajalle maantieteelliselle alueelle jakautuneiden jäsenyhdistysten välinen yhteydenpito väistämättä nykyistä satunnaisempaa, sillä jo niin hallitusjäsenten kuin puheenjohtajienkin toimikaudet vaihtelevat pituuksiltaan. KEPO madaltaa tutustumisporrasta ensimmäisen kauden jäsenyhdistystoimijan ja neljännesvuosisadan mukana puuhanneen "järjestöjyrän" välillä.
Omalla tavallaan KEPO-toiminta on myös niinikään jäsenyhdistysten harjoittamaa
mentorointitoimintaa, tällä kertaa tosin ei kokeneen asiantuntijan ammatillista opas-

246 Ahopelto 2002c: www.desnetti.fi/vase/KEPO.htm 28.11.2005; Marttila 2003: www.oulunekonomit.fi 28.11.2005; Ahopelto 2007: 50-51, 55, 65-67, 89-98, 110-115, 122-123, 130, 132,
142
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tusta opiskelijalle, vaan yhdistystoimintakokemuksen jakamista ja vapaamuotoista
mielipiteiden vaihtoa.
Kyselyn vastaajilta tiedusteltiin, olivatko he saaneet verkostokontakteja liittonsa (ks.
kysymys C10) tai oman paikallisyhdistyksensä kautta (kysymys D10). Valtaosa vastaajista joko jätti vastaamatta kysymykseen tai koki, ettei ollut saanut ainakaan riittävästi verkostokontakteja. Syyt verkostokontaktien kutomatta jäämiseen tosin olivat
monien vastausten perusteella usein epärealistisissa odotuksissa: kukaan ei ollut
tullut verkottumaan vastaajan kanssa - oma passiivisuus toki estää tehokkaiden kontaktien syntymisen yhdistystoiminnassakin. Osa vastaajista totesikin syytä löytyvän
myös itsestään ja omasta passiivisuudestaan asiassa, osa ei ollut edes kaivannut
tällaista verkostoa.
"En oikeastaan mitään. Minulle luvattiin että saisin kontakteja kun
osallistuin siihen syksyn 2005 ekonomiyrittäjäseminaariin mutta mitään ei ole kuulunut."
"En ole pyrkinyt aktiivisesti verkostoitumaan ekonomiyhdistykseni
kautta."
"en koska en ole ollut sillä tavalla aktiivinen"
"En, kun en ole sosiaalinen ja vieraisiin on vaikea luoda kontaktia."
"Viittaan vastaukseen C10: 'En, en minkäänlaisia, enkä opiskeluajan
alkua lukuun ottamatta koskaan enkä ole havainnut että nykyiset tai
menneet kontaktini (kontaktihenkilöni) olisivat TEKin jäseniä tai siihen missään yhteydessä'."

Yhtenä syynä verkostokontaktien vähäisyyteen nousi esiin tilaisuuksien luonne: luentotilaisuuksissa on vaikea verkottua. Siksi kaivattiin myös vapaamuotoista toimintaa
koulutustilaisuuksien oheen, jopa puhtaasti verkottumiseen tähtääviä kokoontumisia.
Muutama ekonomivastaaja huomasi tässä vaiheessa sekoittaneensa liiton ja yhdistyksen toiminnan, samoin nämä verkot keskenään. Usein verkot limittyvätkin toisiinsa, joten nämäkin vastaukset antoivat arvokasta tietoa - tämän kyselyn vastausten
tulkinnan perusteella ei olekaan mielekästä tarkastella liitto- ja paikallisyhdistystason
verkostoja erillisinä kokonaisuuksina vaan nimenomaan toisiinsa limittyvinä jäsenyhteisöverkkoina.
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Osa vastaajista koki löytäneensä tarvitsemansa verkot muuta kautta. Myös eri paikkakuntien yhdistysten toiminnassa verkottumisen mahdollistajina oli havaittu eroja.
Osa vastaajista ei myöskään kokenut tarvitsevansa kontaktiverkkoa paikallistoimijoiden kanssa; erityisesti tekkiläisvastauksissa esiintyi kärkeviäkin näkemyksiä sosiaalisten kontaktien vähämerkityksisyydestä nyky-yhteiskunnassa. Toisaalta molemmissa vastaajaryhmissä korostettiin yhdistysverkostojen sosiaalisten ulottuvuuksien
merkitystä myös työelämässä: kun tuntee toimijat, on helpompi olla heihin yhteydessä.
"En ole, on istuttu pöydissä/luentosalissa eikä ole syntynyt keskustelua kuin vieressä istuvien kanssa"
"En, olen toiminut muiden ammattiin liittyvien yhdistysten / yhteisöjen
verkostoissa"
"en - HUOM! Vastauksissani meni kyllä iloisesti sekaisin liittoa ja
alueyhdistystä koskevat kysymykset. Kai se kertoo osaltaan myös jotakin. Ehkä menee muillakin. Olisi ehkä ollut hyvä, että olisi voinut
palata ja muuttaa..."
"Helsingin Ekonomeissa ei kontakteja ole juuri tullut. Oulun ja Vaasan aikoina kyllä. Etelä-Hämeen Ekonomit ei Hämeenlinnassa
asuessani kyselyistäni huolimatta tuntunut toimivan ollenkaan."
"En ole koskaan edes miettinyt, että identiteettini olisi jotenkin sidoksissa ammattiliiton paikallispooliin. Paikallistoiminta on pipertelyä, jolla on enemmän sosiaalisia ulottuvuuksia kuin mitään todellista merkitystä. Nykypäivänä kaikki oleellinen on netissä."

Ne vastaajat, joilla oli selkeitä verkostokontakteja jäsenyhdistystoiminnan kautta, kokivat ne monin tavoin hyödyllisiksi: jäsenyhdistystoiminnan kautta oli löydetty paitsi
ystäviä ja tuttavia, myös ammatillista hyötyä. Ainakin yksi ekonomiyrittäjä oli löytänyt
käyttämänsä tilitoimiston jäsenyhdistysverkostonsa kautta, ja tekkiläisjäsen puolestaan kertoi löytäneensä päteviä remonttimiehiä alueseuraverkostonsa vinkkien avulla. Verkostoitumisen peruselementtinä nähtiin aktiivinen osallistuminen toimintaan kukaan ei hae passiivista jäsentä kotoa verkottumaan.
"Kyllä. Osallistumalla toimintaan!"
"Jag har fått ett 'eget gäng' som träffas regelbundet (fritid)"
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"Olen tavannut mielenkiintoisia ihmisiä, ja aikoinaan löysin myös tilitoimistoni tämän verkoston kautta."
"Vuosien varrella on tullut paljonkin tuttuja ekonomiyhdistyksen kautta. Esim. tilaisuuksia järjestäessä tai tarvitessani apua on helppo ottaa yhteyttä ao. henkilöihin."
"1) paikallistasolla monia hyviä tuttuja, jopa ystäviä
2) tutustunut moniinkin uusiin ekonomi- tai tek-jäseniin"
"Aluekerhon / -seuran tilaisuuksissa tutustuu alueen muihin diplomiinsinööreihin. Esimerkiksi nykyinen työpaikkani on osaksi alueseuran
kontaktin ansiota. Työhönottaja (nykyinen pomoni) tunsi minut aluekerhosta ja olimme siellä tehneet yhdessä projekteja."
"Kyllä, useita. Seuran kautta tutustuu paikkakunnan 'insinöörikuntaan'; löytyy mm. vinkkejä sopivista remonttimiehistä."

Paikallisyhdistyksen luottamustehtävässä toimiminen koettiin useissa vastauksissa
oivaksi keinoksi verkottua alueen toimijoiden kanssa. Luottamustehtävien kautta yhdistystoimintaverkko laajeni myös oman paikkakunnan ja alueen verkosta valtakunnalliseksi verkostoksi; kontaktipinta kattoi osalla vastaajista lähes koko Suomen kollegat. Erityisesti luottamustehtävissä toimivat vastaajat kokivat työelämän ja sosiaalisen elämän verkkojen limittyvän positiivisesti monin osin. Vastaajan oma aktiivisuus
toki vaikutti siihen, miten laajan ja kestävän yhdistystoimintaverkon hän kutoi.
"Luottamustehtävässäni olen tavannut eri puolilta maata henkilöitä,
joiden kanssa yhteistyötä on tehty vuosien ajan."
"Massor. Jag har varit mycket aktiv inom min lokalförening och har
därmed fått både personliga, professionella och vad jag ovan kallade
för immateriella nätverk (kunskap)"
"Kyllä useita. Suurin osa niistä on ammatillisia ja vaikka en ole enää
hallituksen jäsen, ovat verkostot edelleen kunnossa. Tärkeä osa
ammatillista edunvalvontaa, yhteistyötä ja tiedon vaihtoa. Tietoa
esim. työmahdollisuuksista, koulutuksesta, retkistä, …"
"Toimiessani johtokunnassa aiemmalla toimintakaudella opin tuntemaan lähes kaikki Suomen kollegani."

Yhdistyksen tilaisuuksiin osallistumalla voi myös tutustua muihin verkoston jäseniin ja
näiden toimintatapoihin. Osa vastaajista kertoikin suoraan muodostavansa käsityksensä alan toimijoista sen mukaan, miten nämä seuratoiminnassa toimivat. Osa vasYhdistystoimintaverkostot
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taajista oli saanut yhdistystoiminnan kautta paitsi uusia työtehtäviä, myös uusia, rinnakkaisia verkkoja ja luottamustehtäviä.
"Olen saanut paljon ja erittäin hyviä verkostokontakteja, jotka ovat olleet molemmin puolin hyödyllisiä työelämässä ja liiketoiminnassa.
Seuratoiminnassa on myös voinut muodostaa käsityksiä alan ihmisten luotettavuudesta, aktiivisuudesta ja yhteistyökelpoisuudesta"
"Seuran tilaisuuksissa muiden jäsenten kanssa keskustellen. Kontaktit enimmäkseen mielenkiintoisia tuttavuuksia, valitettavan harva työhönkin (opetus/tutkimus) liittyvä."
"Suorat kontaktit erilaisten yritysten henkilöihin - ja opiskelijoihin"

Erilaisissa yhdistystoimintaverkostoissa aktiivisesti toimivat vastaajat kokivat myös
ammatillisen yhdistystoiminnan hyödylliseksi niin työnsä kuin sosiaalisen elämänsä
kannalta, kun taas ne, jotka eivät olleet itse aktiivisesti toimineet verkottuakseen, eivät nähneet yhdistystoiminnalla verkostomahdollisuuksineen kovinkaan suurta merkitystä. Tähän kyselyyn vastanneista moni akateemisesti koulutettu ekonomi tai tekniikan akateeminen kommenttiensa perusteella jopa odotti, että "jonkun muun" pitäisi
huolehtia hänet verkoston jäseneksi, täysin ilman vastaajan omaa, aktiivista panosta.
Verkosto kuitenkin vaatii toimijan oman panoksen, ketään ei voi ulkopuolelta käsin
verkottaa ilman toimijan oma-aloitteisuutta.
Yhdistystoimintaverkkoutumisen kannalta ekonomien KEPO-verkko kasvattaa itsestään laajan verkoston kaikkien KEPO-verkkoon kuuluvien yhdistystoimijoiden tuodessa mukanaan omat kontaktinsa. Vähimmilläänkin viiden yhdistyksen yhteistyö luo
mahdollisuudet todelliseen yhteistyöhön ja päätöksentekoon vaikuttamiseen. KEPOyhdistysten läheistä yhteistyötä on seurattu toisaalta sitoutuneiden yhdistyspuheenjohtajien, niin entisten kuin nykyisten, keskinäisenä kerhona, joka ei jätä suunvuoroaan käyttämättä, kun yhteisistä asioista on kyse, toisaalta yhteishengen nostattajana,
jollaista muuallekin kaivattaisiin.
Esimerkiksi vuoden 2006 sääntöuudistukseen saakka toimineen itäisen vaalipiirin
yhdistysten (Pohjois-Savo, Keski-Suomi, Varkaus, Suur-Savo, Savonlinna, PohjoisKarjala) Itä-Suomen järvipäivät kukoistivat 1980-luvun aikana, mutta kuihtuivat 1990luvun alun laman myötä unohduksiin. KEPO pysyi pinnalla talouden taantumankin
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aikana, ehkä juuri perustajajoukkonsa vahvan verkoston ja me-hengen ansiosta. Toki
KEPOssakin on koettu hetkiä, jolloin tavoitellun minimiosallistujajoukon saavuttaminen on ollut työn ja tuskan takana, mutta jokaisena liki kolmenakymmenenä elinvuotenaan yhteenliittymä on tavoitteessaan onnistunut: osallistujat ovat samonneet milloin Lapin maastossa, Kainuun korvissa, Vaasan ja Oulun rannoilla kuin Etelä-Pohjanmaan lakeuksillakin kohdatakseen toisensa jälleen seuraavana syksynä tai keväänä.
Kuva 56 esittää neljän ydinyhdistyksen verkoston, joka voi sisältää kymmeniä suoria
ja lukemattoman määrän epäsuoria yhdistyskontakteja. Jälleen osa kontakteista
saattaa olla hyvinkin löyhästi sidoksissa ydinrypääseen, osa (irralliset toimijoita kuvaavat pallot) sidoksista on vasta syntymässä tai jo irtautumassa tarkasteltavasta
verkosta.

Kuva 56.

Verkostumisprosessin alku tarkasteltavan toimijan näkökulmasta 247
245F

Tällaista verkostoa kuvaavat laajalla, epävirallisella tasolla ekonomitoiminnassa sekä
liittokokouksen yhteydessä järjestettävät neuvottelupäivät verkottumismahdollisuuk-

247 Suomen Ekonomiliiton jäsenyhdistysten puheenjohtajat, liiton puheenjohtajat ja kolme Ekonomiliiton toimihenkilöä Harvard Business Schoolin portailla Bostonissa 30.5.2006
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sineen että melko uutena toimintamuotona muutaman vuoden ajan kokeillut puheenjohtajapäivät epävirallisena keskustelufoorumina. Virallisella ja siten toiminnan kannalta olennaisella tasolla verkoston ytimen muodostaa liiton hallitus aiempine vaalipiiriedustajineen, nyttemmin liittokokouksen valitsemine hallitusjäsenineen, ja ytimen
läheisyydessä sijaitsevia toimijoita ovat muun muassa jäsenyhdistysten toimikuntaedustajat omine kontakteineen.
KEPO-yhteistoiminta on vahvistanut virallisten liittokokousedustajien kykyä seisoa
yhteisten päätösten takana Suomen Ekonomiliiton liittokokouksissa. Yksinään yksittäinen toimija ei aina tällaisissa tilaisuuksissa välttämättä tietäisi tai tunnistaisikaan
kokouksessa tehtyjen esitysten taustaa; KEPO-piireistä löytyy yleensä aina muutama
jäsen, jolla on ensikäden tietoa äänestyksen aiheista tai niihin johtaneista taustatekijöistä. Vaikuttamismahdollisuudet kasvavat sitä uskottavammiksi, mitä paremmin
asioista on perillä, ja läheinen yhteistoiminta muiden yhdistysten kanssa auttaa luomaan verkostoja, joista todellinen tieto on löydettävissä.
Myös ekonomiyhdistysten puheenjohtajapäivät perustettiin todelliseen tarpeeseen.
Ensimmäiset puheenjohtajapäivät vietettiin epävirallisen laivaristeilyn muodossa;
keskeisten toimijoiden verkosto lähetti vuonna 2002 kutsun muille puheenjohtajille
tarkoituksenaan löytää yhteistoimintamuoto, jolla Suomen Ekonomiliiton toimintaa
saataisiin aiempaa lähemmäksi luottamushenkilöitä. Koska yhdistystoimijat työskentelevät ekonomiyhteisön hyväksi omalla vapaa-ajallaan, ilman korvauksia, vaikuttamismahdollisuudet yhteisön sisällä koetaan ensiarvoisen tärkeiksi, sillä muuta palkkiota jäsenyhdistystoiminnasta ei käytännössä ole ollut odotettavissa 248.
246F

Epävirallisen puheenjohtajaristeilyn jälkeen Suomen Ekonomiliitto kutsui ensimmäisen kerran virallisesti jäsenyhdistyspuheenjohtajat koolle Helsingin World Trade Centeriin lokakuussa 2002. 249 Vuonna 2005 puheenjohtajapäivät olivat kehittyneet jo
247F

kahdesti vuodessa järjestettäviksi kaksipäiväisiksi neuvottelupäiviksi, joita Suomen
Ekonomiliiton toimistossa epäiltiin jo luonteeltaan "varjoliittokokoukseksikin"; sen verran polttaviin ajankohtaisaiheisiin näillä päivillä puututtiin ja kärkeviäkin mielipiteitä
tuotiin julki.
248 vrt. Laurinkari 2007: 174-175
249 Ahopelto 2002b: www.desnetti.fi/vase/KEPOpjt.htm, 28.11.2005

Yhdistystoimintaverkostot

210

ACTA SOCIETATIS OECONOMORUM

Puheenjohtajapäivien ei alkuaan ollut tarkoituskaan toimia Suomen Ekonomiliiton
päätöksentekoelimenä, vaan keskustelufoorumina, jossa pienenkin yhdistyksen
edustaja saa äänensä kuuluviin; foorumina, joka välittää näkemyksensä virallisiin
päätöksenteko- ja toimintaelimiin - ja kieltämättä edellyttää, että nämä näkemykset
myös otetaan huomioon. Vuonna 2007 puheenjohtajapäivät yhdistettiin liittokokouksen ja hallituksen yhteistapaamiseksi, ylimääräiseksi liittokokoukseksi, jolloin niiden
luonne muuttui vapaasta keskustelufoorumista pikemminkin tarkasti säädellyn, tiiviin
aikataulun määrittelemäksi kokoustilaisuudeksi.
Vuonna 2006 Suomen Ekonomiliiton puheenjohtajat matkustivat liiton puheenjohtajan johdolla Bostoniin tutustumaan Harvard Business Schoolin ja Massachusetts
Institute of Technologyn toimintaan. Nämä viisipäiväiset puheenjohtajapäivät järjestettiin kautta liiton historian ensimmäistä kertaa ulkomaille suuntautuneen opintomatkan muodossa ja matkan aikana useat ekonomitoimijoiden verkostot vahvistuivat ennen kokemattomalla tavalla. Tilaisuus tuoda esiin erilaisten yhdistysten näkemyksiä
ja kokemuksia aikaansai hedelmällistä vuoropuhelua sekä muokkasi seuranneiden
kuukausien yhteistyötä; valtakunnallisesta verkostumista.
Kuvassa 57 on vuorostaan esitetty viiden yhdistysverkon verkosto. Tässä verkostossa on viisi ydintä, joissa jokaisessa puolestaan on useita ydintoimijoita. Näistä ydintoimijoista jokaisesta lähtee yhdistyssidosrönsy ja jokaisen yhdistyksen rönsy haarautuu useisiin yhdistyssidoksiin kasvattaen näin osaltaan verkostoon kuuluvien toimijoiden kontaktien määrää. Jäsenyhdistyskontekstissa tätä verkostoa kuvaa esimerkiksi keskusjärjestö Akava noin kolminekymmenine jäsenliittoineen. Tällaisessa
verkostossa eri toimijoiden yhteisen näkemyksen löytäminen saa jo hyvinkin haasteellisia muotoja, mutta yhteistoimintaa voi toisaalta löytää myös sellaistenkin toimijoiden kesken, joilla ensi näkemältä ei yhteisiä intressejä edes oletettaisi löytyvän.
Kasvatettaessa verkostoa entisestään voidaan siihen lisätä alueellinen Kolmen Kopla
-yhteistyö (Akava, STTK ja SAK) sekä tätä kautta esimerkiksi ammattiyhdistysten
edustukset muun muassa maakuntaliitoissa ja TE-keskusten neuvotteluryhmistä. Rajanveto sen suhteen, milloin yksittäinen toimija edustaa koko ammattiyhdistysliikettä,
omaa keskusjärjestöään, valitsemaansa ammattiliittoa, sen paikallista yhdistystä tai
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pelkästään omia tai vaikkapa ammatillisesta taustasidosryhmästään huolimatta työnantajansa näkemyksiä, onkin monesti vaikeaa.

Kuva 57.

Verkosto 250
248F

Tutkija itse on löytänyt yhteistyömahdollisuuksia yhdistystoiminnan kannalta erityisesti erilaisten koulutustilaisuuksien ja seminaarien järjestämisessä. Akavan Pohjanmaan aluetoimikunnan järjestämiä seminaari- ja esitelmätilaisuuksia tarjottiin niin
250 Akava-Pohjanmaan organisoima Työ, talous ja tulevaisuus -seminaari, Silveria 13.1.2004: eturivissä valtiosihteeri Raimo Sailas, Akavan Pohjanmaan aluetoimikunnan puheenjohtaja Johanna
Ahopelto, Vaasan kaupunginjohtaja Markku Lumio, Vaasaan yliopiston rehtori Matti Jakobsson
sekä kauppatieteiden ja tekniikan ylioppilas Kalle Pinni; ks. esim. www.desnetti.fi/vts/tammi04
4.1.2008
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STTK:n kuin SAK:nkin jäsenkunnalle akavalaisten, "omien", jäsenliittojen edustajien
lisäksi; näin varmistettiin laaja-alainen ja ennen kaikkea laaja yleisö. Tuo jokaisen
jäsenyhdistystoimijan painajainen, tyhjä sali, ei milloinkaan toteutunut, vaan aluetoimikunta saattoi poikkeuksetta kirjata yli satahenkisiä yleisöitä ministeri-, europarlamentaarikko-, valtiosihteeri- ja professoritason puhujatilaisuuksiinsa.
Toisaalta myös pientä hankausta löytyi verkoston keskuudesta, kun esimerkiksi jokin
mukaan kutsuttu toimija olisikin halunnut näkyä lehdistölle päin tilaisuuden järjestäjänä. Tällainen hankaus on omiaan aikanaan aikaansaamaan verkoston purkautumisen; kukin toimija etsii itselleen sen verkoston, jossa viihtyy ja jonka toimijoihin voi
kokea luottavansa. Luottamus tosin on kaksisuuntainen tie, ellei sitä verkostossa saa
osakseen tai ellei itse pysty luottamaan, ei verkosto enää voi toimia.
Kuvassa 58 on esitetty tilanne, jossa verkko ei enää kykene tyydyttämään jäsentensä
muuttuneita tai kasvaneita tarpeita. Verkko hajoaa sallien uusien verkkojen ja verkostokertymien muodostumisen. Verkosto elää jatkuvasti, siihen liittyy uusia toimijoita,
siitä irtaantuu vanhoja - ja niin toimijat kuin heidän muodostamansa yhdistykset kasvattavat itselleen yhä uusia rönsyjä sekä katkovat vanhoja. Osasta näistä rönsyistä
kasvaneista uusytimistä, "taimista", muodostuu ajan mittaan uusia verkkoja ja verkostoja, osa kukoistaa vain hetken kuihtuakseen kannattamattomina liittoumina.

Kuva 58.

Purkautuva verkko
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Verkkoutumis- ja sitä seuraava verkostumisprosessi on luoteeltaan hyvin visuaalinen.
Se elää jatkuvasti, rönsyilee, laajenee ja purkautuu kilpailuympäristön ja valittujen
strategioiden luomien vaatimusten ja odotusten mukana. Verkostumisprosessin havainnollistamista rönsyjen avulla auttaa ymmärtämään assosiaatio, joka syntyy ajateltaessa esimerkiksi mansikan leviämistä rönsyinä. Rönsyt ovat elinvoimaisia itsenäisinä ja voivat synnyttää yhä uusia rypäitä, joista taas syntyy aina uusia rönsyjä. Ja
nämäkin yhdestä rönsystä alkunsa saaneet rypäät ovat yhä elinvoimaisia alkuperäisen mansikantaimen, sen kaikkein ensimmäisen ytimen, jo kuihduttua.
Yhdistystoimintatilanteessa verkoston purkautuminen on yksinkertaisimmillaan kyseessä silloin, kun yksittäinen toimija omine kontakteineen etääntyy luomastaan verkostosta. Muut toimijat jatkavat mukana, osa ehkä erkanee verkostosta samanaikaisesti, osa myöhemmin, osa jää ikuisjäseniksi. Jokainen kuitenkin vie aina mukanaan
osan siitä tiedosta ja kokemuksesta, joka verkostossa mukana eläen on karttunut.
Osa tästä kollektiivisesta tiedosta, kertyneestä sosiaalisesta pääomasta, jää muiden
verkoston jäsenten hyödynnettäväksi ja edelleen jalostettavaksi, osa katoaa kokonaan.
Pahimmassa tapauksessa samalla kun hallitusjäsenet erkautuvat verkostosta katoavat vanhat pöytä- ja tilikirjat sekä toimintakertomuksetkin, sillä yleensä pienillä yhdistyksillä ei ole omia toimitiloja tai tarkoitusta varten hankittuja varastotiloja. Koska yleinen käytäntö on, että kukin hallituksen arkistointivelvollinen varastoi kotonaan tai
työpaikallaan yhdistyksen papereita ja muuta omaisuutta, niitä jossain vaiheessa lähetellään kulloisellekin puheenjohtajalle, sihteerille tai rahastonhoitajalle milloin mistäkin muuttokuormasta löytyneinä - tai jätetään lähettämättä.
Yhdistyslain asettamat arkistointivelvoitteetkaan 251 eivät välttämättä ole kaikilla toimi249F

joilla tiedossa, joten edes pöytäkirjojen huolellista tallettamista ei aina nähdä niinkään
velvollisuutena kuin sattumankauppana. Perimätiedon järjestelmällinen tallettaminen
ei toisaalta aina onnistu liittotasollakaan: Michelsen 252 pahoittelee insinööriprofessio250F

ta käsittelevässä teoksessaan sitä, että Tekniikan Akateemisten Liiton edeltäjän,

251 ks. esim. Paasolainen 2007: 61-69
252 Michelsen 1999:11
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Suomen Teknillisen Seuran 1960-lukua edeltävä arkistoaines oli tuhoutunut lähes
täydellisesti.
Viimeistään historiikinkirjoittamisvaiheessa näitä kadonneita arkistoja osattaneen kaivata, mutta paljon uudelleenkeksimistä voitaisiin välttää, mikäli yhdistystoimintaa arkistoitaisiin ja rekisteröitäisiin systemaattisesti. Nykyinen tietotekniikka yhdistyskohtaisine Internet-sivuineen sallii tiedon säilymisen helposti löydettävissä olevassa
muodossa, mutta toisaalta lukuisat Internet-sivutkin elävät vain lyhyen hetken kadotakseen sen jälkeen tavoittamattomiin. Tällöin vahva verkosto, jonka toimijat ovat yhteydessä toisiinsa aktiivihallituskauden jälkeenkin, auttaa tiedonsaannissa ja kuljettamisessa yhdistystoimintasukupolvelta toiselle.

7.4 Akavalaiset aluetoimikuntaverkostot yhteisöllisyyden takeena tai taakkana
Akavan aluetoimikuntien luoma verkostokehikko voi parhaimmillaan toimia alueen
yhdistystoimijoiden yhteisöllisyyden takeena, jopa valtakunnallisesti. Epäonnistuessaan siitä tulee kuitenkin vain yksi byrokraattiseksi koettu lisäporras jäsenistön ja
keskusjärjestötason toiminnan välille.
Korkeasti koulutettujen palkansaajien ja ammatinharjoittajien keskusjärjestö Akavaan
kuului vuonna 2007 yhteensä 31 jäsenliittoa. Akavan tehtävänä on toimia jäsentensä
edunvalvojana ja yhteiskunnallisena puolestapuhujana. Akavalaisille liitoille yhteinen
piirre on, että niihin liitytään suoritetun tutkinnon tai ammatin perusteella. Jäsenliittojen kautta Akavaan kuului kesällä 2007 noin 486 000 jäsentä. 253
251F

Akateemis-ammatillinen valtuuskunta eli Akava perustettiin vuonna 1950. Silloinen
jäsenmäärä oli noin 12 000. Sääntöluonnosten mukaan Akavan tarkoituksena oli valvoa akateemisen tutkinnon suorittaneiden yhteiskunnallisia ja taloudellisia etuja, seurata akateemista koulutusta ja edistää sen tervettä kehitystä, edistää akateemisten
ryhmien yhteenkuuluvuutta, lisätä akateemisen asiantuntemuksen käyttöä yhteiskunnassa sekä edustaa akateemisesti koulutettuja yhteisissä kysymyksissä. Vuonna
253 Ks. esim. www.akava.fi 14.8.2007
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2007 Akava ilmoitti "missiokseen", että se yhdistää jäsenjärjestöjensä voimat ajamaan korkeasti koulutettujen etuja sekä Suomen menestysedellytyksiä; vuonna 2009
Akavan missio oli "menestystä ja turvaa yhdessä". 254
25F

Tekniikan Akateemisten Liiton edeltäjä, Korkeakouluinsinöörien ja Arkkitehtien Keskusliitto liittyi Akavan jäseneksi vuonna 1976, Suomen Ekonomiliitto vuotta myöhemmin, vuonna 1977. Tekniikan Akateemisten Liitto oli vuonna 2007 kolmanneksi
suurin akavalainen jäsenliitto yli 66 000:lla jäsenellään (vuonna 2008 jälleen toiseksi
suurin), Ekonomiliitto puolestaan on neljäs reilun 45 000:n jäsenen voimin. Molempiin
lukuihin on laskettu mukaan myös opiskelijajäsenet. 255
253F

Akavan aluetoimikunnat perustettiin tutkimusta varten haastateltujen muistikuvien
mukaan 1980-luvulla, valitettavasti edes Akavan 50-vuotishistoriikista ei löytynyt
mainintaa asiasta. Nykyisin aluetoimikuntia on yhteensä viisitoista, ja niiden toimintaalueet noudattelevat pääsääntöisesti työvoima- ja elinkeinokeskus- sekä maakuntaliittojen rajoja; ainoana poikkeuksena vielä vuonna 2006 kahden TE-keskuksen ja
kolmen maakunnan alueella toiminut Akava-Pohjanmaa, joka vuoden 2007 alusta
jakautui Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnissa toimivaksi Akava-Pohjanmaaksi ja Etelä-Pohjanmaan maakunnassa toimivaksi Akava-Etelä-Pohjanmaaksi.
Ahvenanmaalla toimii Akava-Åland rf, joka yhteiskunnallisten vaikuttamistehtävien
ohella hoitaa Akavan aluetoimikunnista poiketen myös työmarkkinatoimintaan liittyviä
edunvalvontatehtäviä ja neuvottelee esimerkiksi kunnallisista työ- ja virkaehtosopimuksista 256.
254F

Akavalaiset jäsenliitot nimeävät ehdokkaansa aluetoimikuntiin kolmivuotiskausiksi
(vuoteen 2006 saakka kaksivuotiskausiksi). Aluetoimikunnat koostuvat noin 25:stä
luottamushenkilöstä, jotka edustavat alueensa akavalaisia jäsenliittoja mahdollisimman kattavasti. Joillain paikkakunnilla paikkajaosta saadaan jopa mehevä riita aikaiseksi, toisilla taas ei vapaaehtoistyöhön halukkaita ehdokkaita tahdo löytyä. Yhteistä aluetoimikunnille on opettajien suuri määrä aluetoimikuntalaisten joukossa, jo-

254 Muiluvuori 2000: 38; www.akava.fi 14.8.2007; www.akava.fi/yleisesittely/arvot_missio_ja_visio
20.5.2009
255 www.akava.fi/upload/Jäsenmäärät/Nettisivut_AKAVA_jäsenmäärä2007_taulukot.ppt 14.8.2007
256 ks. esim. www.akava.fi → aluetoiminta 14.8.2007
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pa suhteutettuna liiton massiiviseen jäsenmäärään. Ja lähes poikkeuksetta aluetoimikuntien laatimat ehdokaslistat vielä muokkautuvat keskusjärjestön päätöksentekoelimissä ennen lopullisia nimeämisiä.
Akavan yhteiskunnallinen alueellinen vaikuttaminen on valtakunnallisesti organisoitu
aluetoimikuntien kautta. Keskusjärjestön taholta tämä vaikuttamistyö kehotetaan
keskitettäväksi pääasiassa koulutus-, työvoima- ja työllisyyskysymyksiin, tutkimus- ja
innovaatiotoimintaan sekä työelämän kehittämiseen. Lisäksi aluetoimikunnat järjestävät paikallisia virkistystilaisuuksia, joista ne toiminta-alueellaan parhaiten jäsenistön
keskuudessa tunnetaankin: akavalaiset Flooranpäivät, pikkujouluglögitilaisuudet,
konsertti- ja teatterikäynnit sekä luontoretket.257
Akavan aluetoimikunnat nimeävät edustajansa myös muun muassa maakuntaliittojen
yhteistyöryhmiin, TE-keskusten ja aluetyöterveyslaitosten neuvottelukuntiin, työsuojelupiirien työsuojelulautakuntiin, työvoimatoimikuntiin sekä erinäisiin alueellisiin yhteistyö- ja päätöksentekoelimiin 258. Näin aktiivinen aluetoimikuntalainen saa mahdolli256F

suuden edustaa erilaisissa verkostoissa paitsi omaa järjestöään, myös kaikkia alueensa akavalaisia. Todellinen vaikuttamisen taso luonnollisesti riippuu paitsi toimielimestä, myös akavalaisesta itsestään.
Akavan aluetoimikunnilla olisi mahdollisuus toimia alueensa akavalaisten yhteisöllisyyden vahvistajina ja yhteishengen kohottajina. Oman toimen ohessa tehdyn vapaaehtoistyön luonteen muuttuminen viime vuosina yhä enemmän edunvalvontasuuntaan on kuitenkin ollut omiaan karsimaan aluetoiminnasta kiinnostuneita etenkin
ekonomi- ja tekkiläispuolella. Moni näiden akavalaisten liittojen jäsen työskentelee
työnantajan edustajana eikä siksikään koe ammattiliittotoimintaa itselleen soveliaaksi
- toisin kuin korkeasti koulutettujen akavalaista virkistystoimintapuuhailua.
Jos kohta opettajapuolella todetaan halukkaita aluetoimikuntalaisia löytyvän ehdolle
enemmän kuin riittävästi, on sefeläis- tai tekkiläiskandidaatin hankkiminen kulloisenkin aluetoimikuntajäsenen seuraajaksi yleensä hankala tehtävä. Aina se ei edes onnistu, kuten esimerkiksi Pohjanmaalla täytyi vaasalaisehdokkaiden osalta todeta
257 ks. esim. www.akava.fi → aluetoiminta 14.8.2007
258 ks. esim. www.akava.fi → aluetoiminta 14.8.2007
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vuonna 2006. Kun ehdokkaille vielä asetetaan luonnollisesti ehto myös aktiivisesti
osallistua toimintaan, karsiutuvat halukkaat nopeasti. Kuitenkin lähes jokainen aluetoimikunta on joutunut raportoimaan riveihinsä eksyneen milloin minkäkin liiton edustajia, joista ainoa havainto on ollut nimi keskusjärjestöstä toimikauden alussa tulleessa paperissa.
Akavan aluetoimikunnat ja niiden tehtävät tunnettiin vastaajien keskuudessa jokseenkin huonosti. Silti ekonomivastaajista jopa 229 (kahdeksisen prosenttia kaikista
vastaajista) ilmoitti osallistuneensa Akavan aluetoimintaan tai olleensa joskus jonkin
Akavan aluetoimikunnan jäsen; 2 589 ekonomivastaajaa totesi, ettei ollut koskaan
tällaiseen osallistunut (67 %). Tekkiläisvastaajista vain 36 (yksi prosentti vastaajista)
oli joskus kuulunut johonkin Akavan aluetoimikuntaan, 2 495 (83 %) ilmoitti, ettei ole
milloinkaan ollut sellaisen jäsen. Yhteensä 1 559 vastaajaa yhteensä 6 908:sta jätti
vastaamatta tähän kysymykseen (1 068 ekonomia ja 491 tekniikan akateemista). Ainoastaan 52 tekkiläisvastaajaa ilmoitti joskus osallistuneensa johonkin Akavan aluetoimikunnan järjestämään tilaisuuteen (kaksi prosenttia vastaajista, ks. kuva 59).

Kuva 59. Ekonomi- ja tekkiläisvastaajien osallistuminen Akavan aluetoimikuntien
toimintaan (kysymys F1)

Haastatteluissa korostui, että Akavan aluetoimintaa pidettiin lähes yksiselitteisesti
yksinomaan opettajien puuhana. Tieto siitä, että oman alueen aluetoimikuntaa johti
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tai oli johtanut ekonomi tai diplomi-insinööri, koettiin useimmiten hyvinkin yllättäväksi
asiaksi. Aluetoimintaan jossain elämänvaiheessaan tutustuneiden keskuudessa pääteltiin myös mahdollisesti 1990-luvun alussa lakkautetun, kaikille akavalaisille tulleen
Akavalainen-lehden 259 myötä kadonneen arkipäivän sidoksen akavalaiseen aluetoi257F

mintaan. Osoittautui myös, että läheskään kaikki ekonomit ja diplomi-insinöörit eivät
edes tienneet olevansa ammattiliittonsa kautta keskusjärjestö Akavan jäseniä, elleivät olleet erityisesti kieltäneet tätä edunvalvontaa kohdallaan 260. Tässä saattaisi olla
258F

keskusjärjestöllä jonkinasteisen imagokampanjan paikka.
Vastaajilta tiedusteltiin myös, mihin aluetoimikuntansa järjestämiin tilaisuuksiin he
osallistuvat. Enimmilläänkin vain alle kolme prosenttia vastaajista ilmoitti osallistuneensa edes johonkin aluetoimikuntansa järjestämään tilaisuuteen. Suosituimmiksi
osoittautuvat tässä aineistossa seminaarit ja koulutustilaisuudet (111 ekonomia ja 48
tekkiläistä, kuva 60), konsertit ja teatterikäynnit (72 ekonomia ja 18 tekkiläistä) sekä
Flooranpäivät (54 ekonomia ja 22 tekkiläistä).

Kuva 60.

Ekonomi- ja tekkiläisvastaajien osallistuminen Akavan aluetoimintaan
tilaisuustyypeittäin (kysymys F1)

259 nykyisin ainoastaan luottamushenkilöt saavat Akavalainen-lehden postitse
260 mikäli jäsen kieltää Akavan edunvalvonnan kohdallaan, hän ei saa Akava-osuutta vastaavaa
jäsenmaksualennusta, vaan hänen jäsenmaksunsa ns. Akava-osuus ohjataan KAUTE-rahastoon
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Muina vaihtoehtoina mainittiin muun muassa keskusjärjestötasolle kuuluvat A-lomat
ja Akavan lomamökit. Kuten ekonomiyhdistysten ja teknillisten alueseurojenkin toiminnassa, myös Akavan paikallistason ja valtakunnallisen tason toiminnot ja toimijat
sekoittuivat vastaajilla keskenään.
Kun vastaajilta tiedusteltiin syitä olla osallistumatta Akavan aluetoimintaan, ei sitä
koettu kiinnostavaksi, eikä vastaajilla liioin ollut aluetoiminnasta kovinkaan paljon tietoa (kuva 61). Ajankohdatkaan eivät kaikille osuneet kohdalleen. Yleensäkin koko
aluetoimikuntakäsite oli vastaajille vieras, eikä toiminnan laadusta tai edes luonteesta
ollut vastaajilla muutamia aktiivisia luottamushenkilöitä lukuun ottamatta kovinkaan
selkeää käsitystä.

Kuva 61.

Ekonomi- ja tekkiläisvastaajien syitä olla osallistumatta Akavan aluetoimintaan (kysymys F1)

Useimmin mainitut yksittäiset muut kuin muuttujavaihtoehtoina valmiiksi annetut syyt
osallistumattomuuteen olivat täydellinen tietämättömyys koko toiminnan olemassaolosta sekä ajanpuute. Myös edunvalvontajärjestön toimintaan osallistuminen koettiin
monesti vieraaksi, jopa mahdottomaksi. Myös välimatkat aluetoimikunnan keskuspai-
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kan ja oman asuinpaikkakunnan (tai maan) välillä muodostivat esteen osallistua toimintaan. Kaiken kaikkiaan akavalainen verkottuminen oli hyvin harvaa ja etäiseksi
koettua toimintaa vastaajien keskuudessa.
"En ole ikinä kuullutkaan Akavan aluetoiminnasta."
"en voi virkani vuoksi osallistua edunvalvontajärjestön toimintaan"
"min intresseorganisation inom Akava är professorsförbundet - har
aldrig hört talas om Akavas regionkommitté!"
"yrittäjänä olen kieltänyt edunvalvonnan"
"ei ole pyydetty ja olen ollut työnantajain edustaja"

Kun vastaajilta tiedusteltiin heidän käsitystään Akavan aluetoiminnan merkityksestä,
koki 668 tekniikan akateemista (22 % vastanneista) ja 753 ekonomia (19 %) aluetoiminnan merkitykselliseksi ja 914 tekniikan akateemista (30 %) sekä 980 ekonomia
(25 %) toiminnan merkityksettömäksi. Noin puolet molemmista vastaajajoukoista jätti
vastaamatta tähän kysymykseen (kuva 62).

Kuva 62.

Akavan aluetoiminnan merkitys vastaajien mielestä (kysymys F2)
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Perusteluina lähes kaksisataa vastaajaa totesi erilaisin sanakääntein kokevansa
aluetoiminnan merkityksettömäksi, koska ei ollut siitä koskaan mitään kuullutkaan.
Myös liiton, paikallisyhdistyksen ja keskusjärjestön roolien koettiin menevän sekaisin.
"ei liene merkityksellinen, kun en edes tiennyt, että sellaista on"
"Nyyyt menee ihan sekaisin: onko siis olemassa kolmella tasolla toimintaa; Akava, Liitto ja paikallisseurat. Nyt ymmärrän, mihin rahaa
menee. Mahtaisiko tuollainen tårta-på-tårta toimia yritysmaailman
ehdoin?"

Akavan myös koettiin usein vastauksen perusteluissa keskittyvän lähinnä opettajien
edunvalvontaan; toisaalta yhteisen, tieteenaloista riippumattoman akavalaisen vaikuttamiskanavankin merkitys tunnustettiin. Suurin ongelma aluetoiminnan merkittävyyden löytymisessä olikin koko toimintamuodon tuntemattomuus: joillain alueilla aluetoiminnasta tiedotettiin aktiivisesti, joillain ei käytännössä lainkaan.
"Det är både trevligt och viktigt med tvärvetenskapliga kontakter. Tillsammans bygger vi upp detta samhälle och den gemensamma
nämnaren, högre utbildning är viktig. Vi skall visa att det lönar sig att
studera i Finland!"

Kysyttäessä vastaajien mahdollista kiinnostusta osallistua joskus tulevaisuudessa
Akavan aluetoimintaan tämän toiminnan vieraus korostui jälleen. Tosin verrattaessa
näitä vastauksia edellisen kysymyksen perusteluihin oli jopa yllättävää, että niinkin
moni koki ehkä tai jopa varmasti mahdolliseksi osallistua joskus tulevaisuudessa
Akavan aluetoimintaan: yhteensä 15 % kysymyksen ekonomivastaajista ja jopa 19 %
tekkiläisvastaajista. Molemmista ryhmistä 38 % vastaajista ilmoitti, että ei ole tulevaisuudessakaan kiinnostunut Akavan alueellisista luottamustehtävistä, vajaat 50 %
kaikista vastaajista jätti vastaamatta tähän kysymykseen (kuva 63).
Alueellisissa yhdistystoimintaluottamustehtävissä (paikallisessa ekonomiyhdistyksessä, alueseurassa tai TEKin kerhossa) toimivat olivat keskimääräistä haluttomampia
toimimaan edes mahdollisesti tulevaisuudessa Akavan alueellisissa luottamustehtävissä (66 % ekonomiluottamushenkilöistä ja 59 % tekkiläisluottamushenkilöistä, kuva
64). Toisaalta alueellisissa ammatillisissa luottamustehtävissä jo toimivista tähän kysymykseen vastanneista ekonomiluottamushenkilöistä 23 % ja kuusi prosenttia tekki-
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läisluottamushenkilöistä vastasi mahdollisesti ehkä joskus voivansa olla kiinnostunut
Akavan alueellisista luottamustehtävistä. Kuten yksi vastaajista kommentoi: koskaan
ei kannata sanoa "ei koskaan". Yksitoista prosenttia molemmista vastaajajoukoista
ilmoitti suoraan olevansa kiinnostunut Akavan alueellisista luottamustehtävistä.

Kuva 63. Ekonomi- ja tekkiläisvastaajien mahdollinen kiinnostus luottamustehtäviin
paikallisessa aluetoimikunnassaan (kysymys F3)

Kuva 64. Alueellisissa yhdistystoimintaluottamustehtävissä jo toimivien potentiaalinen kiinnostus Akavan alueellisiin luottamustehtäviin jatkossa (ristiintaulukointi luottamustehtävä * kysymys F3)
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Akavan aluetoiminnan saattaminen kiinnostavaksi Ekonomiliiton ja Tekniikan Akateemisten Liiton jäsenistön keskuudessa vaatii paljon työtä. Aluetoimikuntatyö koetaan kyselyn vastausten perusteella aivan liian opettajavetoiseksi, liian selvästi työmarkkinatoiminnaksi ja keskusjärjestöjohtoiseksi puuhasteluksi, jonka kehittämiseen
ei tahdota kuluttaa omaa vapaa-aikaa. Valtaosa avoimeen kysymykseen vastanneista ei ollut kuullutkaan Akavan aluetoiminnasta, osa taas oli kieltänyt edunvalvontansa
Akavan kautta, eikä sen vuoksi ymmärrettävästi ollut kiinnostunut aluetoiminnasta
missään muodossa.
Akavaa organisaationa kritisoitiin jyrkästi liian hajanaiseksi ja vain opettajien edunvalvontaan profiloituvaksi. Keskusjärjestön jäykkiä ja "sanelupoliittisia" toimintatapoja
kritisoivat erityisesti aluetoimikunnissa toimineet vastaajat. Vastauksissa kävi myös
selvästi ilmi turhautuneisuus siihen, että keskusjärjestö pyrki vastaajien kokemusten
mukaan alistamaan aluetoiminnan edunvalvonnan palkattomaksi paikallistoteuttajaksi; vaikka jäsenyydet esimerkiksi maakunnan yhteistyöryhmässä tai TE-keskuksen
neuvottelukunnassa koettiinkin kyseisen yksilön kannalta mielenkiintoisiksi luottamustehtäviksi, eivät nämä yksittäiset vaikuttamismahdollisuudet kuitenkaan toimi koko alueen akavalaisten kenttää yhdistävinä tilaisuuksina.
Keskusjärjestön negatiiviseksi koettu suhtautuminen yhteishengenkohottamistilaisuuksiin nähtiin toiminnan mielekkyyttä rajoittavana ja luottamustehtävässään jatkamaan halukkaita karsivana määräilynä. Paikallistoimijat kokivat esimerkiksi Flooranpäiväjuhlat ja glögitilaisuudet hyviksi keinoiksi tavoittaa paitsi alueen akavalaiset,
myös läheisimmät sidosryhmät keskinäisen verkottumisen kannalta sopivan vapaamuotoisissa merkeissä, keskusjärjestö Akavasta puolestaan oli ilmaistu useaan otteeseen tällaisen alueellisen toiminnan olevan lähes tarpeetonta. Myös aluetoimikuntien maksuliikenteen keskittäminen keskusjärjestölle koettiin paitsi aikaa vieväksi ja
kustannustehottomaksi, myös silkaksi kiusanteoksi.
"homma meni ihan pelleilyksi aluetoimikunnan näkökulmasta kun
keskushallinto sekaantui asioihin joita ei osaa - en ole enää kiinnostunut olemaan mukana"
"Sillä voisi olla, akavalaisten yhteenkuuluvuuden ja yhteishengen lisääjänä. Nykymuodossaan, kurjistettuna ja kutistettuna, keskusjohtoisena toteuttajaorganisaationa ei."
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Osa vastaajista silti näki aluetoiminnan hyvänä keinona laajentaa paikallisia verkostoja myös muihin kuin vain oman alansa tutkinnon suorittaneisiin. Kaikkiaan aluetoiminta kuitenkin oli vastaajille vierasta; aluetoimikuntien tapa tiedottaa toiminnastaan
aluetoimikunnissa toimivien liittojen jäsenten kautta ei selvästikään ole riittävä.
"akavalaisten on hyvä tuntea toisiaan paikkakunnan sisällä"
"Hyvä paikallinen kanava saattaa samaan pöytään keskustelemaan
muiden akavalaisten jäsenliittojen edustajien kanssa ja samalla avartaa omia näkökulmia sekä verkottua paikallisten poliittisten päättäjien
kanssa."
"Ihan kivoiltahan nuo tapahtumat kuulostivat. En ole vaan kuullut niistä aikaisemmin. Mistäköhän niistä saisi lisää tietoa?"

Empiiriset havainnot vahvistavat myös käsitystä siitä, että harva aluetoimikuntatoimija edes tiedostaa tiedonvälittäjän rooliaan, saati sitä, että hän edustaa aluetoimikunnassa liittoaan, alueellaan toimivia liittonsa jäseniä ja koulutusalaansa - useimmat
tuntuivat kokevan aluetoimikuntaluottamustehtävänsä henkilökohtaisena, toissijaisena tehtävänä, jonka huolelliseen hoitamiseen ei sitouduta. Aluetoimikuntien aktiiviset
toimijat korostavatkin sitoutumisen merkitystä - liki kolmenkymmenen aluetoimikuntalaisen joukosta löytyy yleensä vain kourallinen aktiivijäseniä, jotka vuodesta toiseen
puurtavat Flooranpäivien ja glögitilaisuuksien eteen. Näistä vain tulee helposti kovin
pienen piirin tilaisuuksia, mikäli tiedotustoiminta alueen akavalaisiin päin unohdetaan
niin tyystin kuin tämän kyselyn vastauksista on havaittavissa.
Myös keskusjärjestön kannattaisi tarkistaa kantaansa aluetoimijoihinsa nähden: mikäli aluetoimijoihin suhtaudutaan "maalaistolloina, joiden ainoa tehtävä on noudattaa
käskyjä", unohdetaan, että aluetoimikuntalaiset toimivat luottamustehtävässään pääsääntöisesti täysin ilman palkkiota tai kulukorvauksia. Tekniikan Akateemisten Liitto
maksaa nykyään kilometrikorvaukset muualle kuin omalle paikkakunnalle suuntautuvista aluetoimikunnan kokousmatkoista ja Ekonomiliitto on muutaman viime vuoden
ajan maksanut kokouspalkkion omille aluetoimikuntajäsenilleen, mutta aiemmin tämä
toiminta tapahtui täysin luottamushenkilön omalla ajalla ja omalla kustannuksella.
Monien niin sanottujen pienten liittojen jäsenten aluetoimikuntajäsenyys kuuluu yhä
olevan puhtaasti omakustannustoimintaa.
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"Merkitys on vähentynyt voimakkaasti viime vuosina, koska Akavan
toimiston palvelukyky ja -halu aluetoimikuntiaan kohtaan on kadonnut
epäonnistuneista henkilövalinnoista tai joistakin toimiston ongelmista
johtuen"
"Vain siinä tapauksessa jos Akavan aluetoiminnan tarkoitus on yhteyden luominen eri jäsenjärjestöjen alueyhdistysten välillä."
"Yhteistoiminta ja verkottuminen esim. ekonomien, lääkäreiden ja juristien kanssa kiinnostaisi kyllä"

Akavan aluetoimikunnilla voisi olla suuri merkitys alueensa akavalaisten yhteenkuuluvuuden vahvistajina. Keskusjärjestö Akavan suunnatessa aluetoimintaansa yhä
enemmän pelkäksi palkattomin luottamushenkilövoimin hoidettavaksi paikalliseksi
edunvalvonnaksi tämä yhteisöllisyysaspekti unohdetaan, eikä tilalle kovinkaan todennäköisesti saada mitään sujuvasti toimivaa luottamushenkilöjärjestelmää. Keskusjärjestön edunvalvontatehtävää ei voida Kehä III:nkaan ulkopuolella siirtää luottamusmiesten vastuulle, ja päällekkäinen puuhastelu edunvalvontatehtävissä vain
sekoittaa kuviota entisestään - jäsenkunta ei enää tiedä, kuka on vastuussa mistäkin
toiminnosta. Moni tämän kyselyn vastaajista jopa kommentoi, ettei tiennyt edes olevansa akavalaisen liiton jäsen.
Kysymyksessä F4 tiedusteltiin vielä, olivatko vastaajat saaneet verkostokontakteja
Akavan aluetoiminnan kautta. Valtaosa vastaajista ilmoitti, ettei ollut lainkaan saanut
tällaisia, eikä ollut edes ollut tietoinen koko aluetoiminnasta. Osa vastaajista sitä vastoin oli saanut kestäviä verkostokontakteja paitsi akavalaisiin, myös muiden keskusjärjestöjen luottamushenkilöihin juuri aluetoimikunnassa toimimisensa kautta. Harva
vastaaja oli rakentanut aluetoimikuntalaiskontaktiverkostoja pelkästään rivijäsenosallistumisella, mutta ne, joilla verkostokontakteja oli yli liittorajojen, arvostivat niitä (ks.
kuva 65).
"En ole tietoinen Akavan toiminnasta, ei voi saada kontaktia, jos ei
tiedä toisen olemassaolostakaan"
"Kyllä, monenlaisia mielenkiintoisia tuttavuuksia, maanlaajuisesti ja
liittojenvälisesti (myös STTK ja MYR). Hieno kokemus parhaimmillaan, todella sääli, että toimiva systeemi vesitettiin."
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"Erilaisista akavalaisista ryhmistä uusia näkökulmia aluekehittämiseen (lääkärit, insinöörit, tieteentekijät, erityisalat...). Voin soittaa
edelleen ko. toiminnassa saamilleni tuttaville."
"Tutustunut koko Satakunnan alueen "päättäjiin"... vaikuttajiin !!!"
"Olen jatkumokontaktissa, nykyisin muita kontakteja olekaan kuin
verkkoja, verkostoja ja verkottumisia, "kalastajahenki" on iskenyt
Akavan toiminnan yhdeksi johtotähdeksi - ellei vielä ole iskenyt - toivon tulevaisuudessa AKAVALAISTEN TÄYTTÄVÄN RYSÄNPERÄN"

Kuva 65.

Ekonomien ja tekniikan akateemisten Akavan aluetoiminnan kautta
saamikseen kokemat verkostokontaktit

Kaikkiaan 284 ekonomivastaajaa (seitsemän prosenttia ekonomivastaajista) ja 314
tekniikan akateemisten liiton jäsentä (10% tekkiläisvastaajista) ilmoitti, ettei ole saanut minkäänlaisia verkostokontakteja Akavan aluetoiminnan kautta. Vain 22 ekonomivastaajaa (0,6 %) ja 25 tekkiläisvastaajaa (0,8 %) oli saanut tällaisia verkostokontakteja - siis vain reilu prosentti kaikista vastaajista yhteensä. Suurin osa vastaajista jätti vastaamatta tähän kysymykseen. Siihen nähden, että aluetoiminnan pitäisi
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yhdistää alueensa akavalaiset, voitaneen todeta aluetoimintaverkottumisessa lähinnä
epäonnistutun ekonomien ja tekniikan akateemisten liiton jäsenten parissa.
Ehkäpä kaikille akavalaisille pari kertaa vuodessa toimitetun Akavalainen-lehden
muuttaminen 1990-luvun alussa pelkästään luottamistehtävissä toimiville ja siten
akavalaista toimintaa muutoinkin tunteville jäsenille postitettavaksi julkaisuksi ei ollut
keskusjärjestön säästötoimenpiteenä kaikkein toimivin. Verkottumishaluja jäsenkunnalla kuitenkin olisi yhä, mutta ei riittävästi tietoa aluetoiminnasta.

7.5 Yhdistystoimintaverkostomalli
Tämän tutkimuksen taustalla oli käytännön yhdistyselämässä esiin noussut pohdinta
siitä, miksi ammatillisiin, koulutuspohjaisiin jäsenyhdistyksiin liitytään ja miksi niissä
toimitaan. Kysymystä lähestyttiin verkostoteorioiden ja sosiaalisen pääoman käsitteen kautta; jäsenyhdistystoimintakokemusten kokoamisen ja tutkimustulosten analysoinnin sekä keskusteluiden aukikirjoittamisen kautta ja myös tutustumalla alan kirjallisuuteen samoin kuin sitä sivuavaan kirjallisuuteen. Näiden kokemusten ja tutkimustulosten perusteella luotiin yhdistystoimintaverkkoutumisen toimintamalli (kuva 66).
Kuvassa 66 on kuvattu yhdistystoimintaverkostomalli jatkumona, jossa mallin sisin
kehä kokoaa yhteen osallistumisen ja vaikuttamisen sekä ulompi kehä yhteisön jäsenyyden; mahdollisuuden osallistua tarvittaessa. Jokaisella yhdistyksen jäsenellä on
mahdollisuus osallistua toimintaan, mahdollisuus tulla valituksi niin liittonsa kuin paikallisyhdistyksensä luottamustehtäviin, mutta kaikki eivät missään jäsenyytensä vaiheessa koe tarpeelliseksi käyttää tätä optiotaan.
Yhdistys ei toimi yksinään, muista irrallisena objektina. Yhdistyksen verkoston ytimessä on sen oma ydinverkko toimijoineen. Tähän verkkoon liittyvät ja sen kanssa
toimivat osin päällekkäiset ja osin risteävät, useat jäsenyhdistysydinverkon toimijoiden eri verkot. Näitä ovat esimerkiksi jäsenyhdistysydinverkon toimijoiden sosiaaliset
verkot samoin kuin heidän työelämänsä kontaktipintoihin liittyvät verkot.
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Kuva 66.
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Yhdistystoimintaverkostomalli

Ammatillisilla yhdistystoimintaverkoilla on nykypäivänäkin paitsi useita haasteita,
myös mahdollisuuksia luoda näitä sosiaalista pääomaa kartuttavia verkkoja jäsenkuntansa, sidosryhmiensä ja toiminta-alueensa erilaisten toimijoiden välille. Kuvassa
67 on edellä esitettyä yhdistystoimintaverkostomallia yksinkertaistettu jäsenyhdistystoiminnan verkostomalliksi, joka nostaa esiin yhdistysverkon ydintoimijoille läheisimmät kontaktit, ydinverkon.
Taulukossa 17 on kuvattu tämän tutkimuksen tutkimusaineiston esiin nostamia ammatillisten yhdistystoimintaverkostojen haasteita ja mahdollisuuksia. Luottamushenkilötehtävät voi kokea esimerkiksi sosiaalista pääomaa kartuttavana, antoisana vapaaajan toimintana, jonka kautta toimija voi rakentaa omia ammatillisia ja sosiaalisia verkostojaan sekä vahvistaa ammatillista identiteettiään.
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Taulukko 17. Ammatillisten yhdistystoimintaverkostojen haasteet ja mahdollisuudet
1. Luottamushenkilötoiminta
a. miksi ryhtyä luottamushenkilöksi
i. harrastus
ii. verkottuminen
iii. suhteet
iv. itsensä toteuttaminen
v. kokemukset
vi. sosiaalinen pääoma
2. Mitä jäsenyhdistyksellä on tarjottavanaan
a. yliopistopaikkakunnalla
i. harrastetoiminta
ii. yhteisöllisyys
iii. koulutus
iv. tuttuus opiskeluajalta
v. verkottuminen
b. ei-yliopistopaikkakunnalla
i. harrastetoiminta
ii. yhteisöllisyys
iii. koulutus
iv. verkottuminen
c. valtakunnallisesti
i. jäsenedut
ii. työttömyysturva
iii. oikeusturvapalvelut
iv. liiton tuki
3. Verkostot
a. Verkkoutuminen
i. työhön liittyvät verkot
ii. vapaa-aikaan liittyvät verkot
iii. yhdistystoiminta
b. Yhteisöllisyys
i. kuuluminen tiettyyn yhteisöön
ii. verkottuminen oman alan
edustajien kanssa
iii. kuuluminen tiettyyn yhteisöön
iv. sosiaalinen pääoma

- antoisaa vapaa-ajan toimintaa?

-

-

4. Ammatillinen identiteetti
a. Kokemusten vaihto
i. mentorointi
ii. sosiaalinen pääoma
b. Liiton brändi
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sosiaalinen pääoma
hyvinvointi
liiton tarjoama tuki toiminnalle
yliopistoyhteistyö yliopistopaikkakunnilla
yhdistystoimintayhteistyöverkot
yhteisiä tilaisuuksia
yhteisiä toimijoita
yhteiskunnallinen vaikuttavuus
uutiskynnyksen ylittäminen
todennäköisesti helpompaa
pienillä paikkakunnilla kuin
suurissa kaupungeissa
yliopistopaikkakuntien yhdistykset jäsenhankinnan rahoittajina?

- luottamushenkilö edustaa yhteisöään muissakin verkostokontakteissaan

- kuka/mikä on ekonomi/tekkiläinen?
- opiskelijayhteistyön merkitys
- vastaako liiton itsestään ja
toiminnastaan rakentama
brändi jäsenkunnan kokemaa
todellisuutta?
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liittotason
verkko

luottamustehtäväverkot
muiden kuin
oman liiton
verkot

Akavaverkot

yhdistysyhteistyöverkko

jäsenyhdistysydinverkko
(toimijat)

sosiaaliset
verkot

työelämän
verkot

Kuva 67.

Jäsenyhdistystoiminnan verkostomalli

Taulukosta 17 voidaan nostaa esiin erityisesti yliopistopaikkakuntien ekonomiyhdistyspuheenjohtajien viime vuosien puheenvuoroissaan esiin nostama taloudellisen
työnjaon epäkohta: Ekonomiliiton koetaan olettavan, osin ainakin moraalisella tasolla
edellyttävänkin, yliopistopaikkakuntien ekonomiyhdistysten toimivan aktiivisesti uusjäsenhankinnan puolesta eli käytännössä järjestävän kustannuksellaan tilaisuuksia
alan opiskelijoille; esimerkiksi valmistujais-cocktailtilaisuuksia, -ruusuja, illanviettoja,
mentorointiprojekteja ja työmarkkinaseminaareja. Osin tätä toimintaa säätelee liiton
ja jäsenyhdistysten välinen yhteistyö- ja työnjakoasiakirja 261.
259F

Kaikki tämä on arvokasta kolmikantayhteistyötä, mutta se myös syö jäsenyhdistyksen varoja ja etenkin luottamushenkilöiden aikaa. Koska maakuntayliopistojen kasva-

261 https://www.sefe.fi/download/yhteistyo_ja_tyonjakosopimus.pdf 27.4.2009
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teista keskimäärin puolet, joillain alueilla useampikin, muuttaa jäsenyhdistyksen vaikutusalueelta työn perässä pois välittömästi valmistumisensa jälkeen, jää nykykäytännössä yliopistopaikkakunnan jäsenyhdistyksen rooliksi usein toimia uusjäsenhankinnan maksajana ja jäsenrekrytoijana toisen yhdistyksen puolesta. Tämä liittokokouskommenttipuheenvuoroissa esiin nostettu "nettomaksajan" rooli ei ymmärrettävästi tunnu jäsenyhdistystoimijoista kohtuulliselta.
Toki tilanne on viime vuosina parantunutkin: nykyään Ekonomiliitto maksaa usein
puolet esimerkiksi valmistujaisruusuista - mutta koska toinen puoli kustannuksista jää
jäsenyhdistyksen maksettavaksi, on ekonomipiireissä tehty epävirallisia laskelmia
nykyistä oikeudenmukaisemman kustannusjaon puolesta. Oikeudenmukaiseksi koettu kustannusjako uusjäsenhankinnassa olisi kanavoida varat siihen "korvamerkittyinä" liiton budjetista: silloin yhteinen jäsenhankinta ei jäisi liiton lisäksi vain yliopistopaikkakuntien yhdistysten maksettavaksi, vaan niiltä edellytettäisiin jatkossa pelkästään aikaa ja vaivaa tähän.
Yhdistystoimintaverkostomallia voidaan kehittää vielä edelleen. Yhden tason jäsenyhdistysverkostosta luovat luottamushenkilöiden kautta saavutettavat yhdistysten
välisen yhteistyön verkot, liittotason toimintoihin liittyvät viralliset ja epäviralliset verkot, luottamustehtäviin liittyvät verkot sekä Akava-yhteisöön liittyvät, esimerkiksi aluetoimikuntalaisten keskinäiset verkot. Tärkeitä yhteistyöverkkoja ovat myös muiden
kuin toimijan oman liiton piiristä löytyvät verkot, jollaiseksi voidaan tulkita esimerkiksi
Akava-verkoston lähipiiristä Kolmen Kopla -yhteistyön kautta luodut eri keskusjärjestöjen aluetoimijoiden väliset yhteistyö- ja ystävyyskontaktit.
Verkostoyhteistyön muotoja on useita ja niiden tärkeysjärjestys sekä merkittävyys
vaihtelevat paitsi yhdistyksittäin, myös toimijoiden mielenkiinnon mukaan. Eri aikakausina eri tehtävät korostuvat toimintasuunnitelmissa ja -tavoissa. Myös yhdistyksen
toiminta-alueen sijainnilla ja koolla sekä mahdollisella alan koulutusta antavan yliopiston läheisyydellä on omat vaikutuksensa siihen, millaisia muotoja verkostoyhteistyö eri toimijoiden ja eri verkkojen välillä luo. Olennaista on myös tehostaa eri verkostotasojen tiedotustoimintaa, sillä ellei jäsenkunta ole edes tietoinen kyseisten toimijoiden olemassaolosta, ei tämä toimintakaan houkuttele (ks. kuva 68).
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Nykyisin oman liiton tarjoamat koulutustilaisuudet ovat yhä useammin tarjolla myös
maakuntien yhdistysten jäsenistölle; enää ei tarvitse varautua kalliiseen Helsinginmatkaan päästäkseen nauttimaan liiton organisoimasta täydennyskoulutuksesta tai
asiantuntijaluennosta. Toki pääosa tapahtumista yhä sijoittuu pääkaupunkiseudulle jo
sen ylivoimaisesti suurimman jäsenpotentiaalin vuoksi, mutta molemmat caseliitot
ovat viime vuosina yhä enemmän panostaneet näkyvyyteensä myös maamme suurimpien kaupunkien ulkopuolella.

koulutustilaisuudet

mentorointi

virkistystilaisuudet

yritysvierailut

YHTEISTYÖ

yliopisto

liitto

yritykset

muut
toimijat

Kuva 68. Yhdistysyhteistyön monet muodot, yksi malli

Erityisesti yliopistopaikkakunnilla mentorointiprojektit perinteisesti keskittyvät jo työelämässä toimivien suorittamaan alan opiskelijoiden mentorointiin262. Toisaalta myös
caseliitot järjestävät mentorointiprojekteja, joissa kokeneet jäsenet mentoroivat alansa noviiseja. Tämä työelämässä jo toimivien mentorointi tosin halukkaiden mentorien
puutteessa keskittyy yleensä pääkaupunkiseudulle.

262 ks. esim. Nakari, Porenne, Mansukoski, Riikonen ja Huhtala 1996: 6; www.desnetti.fi/vase/mentorointi 9.5.2008
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Koosta ja sijaintipaikkakunnasta riippumatta lähes kaikki jäsenyhdistykset järjestävät
yritysvierailuita ja virkistystoimintaa jäsenkunnalleen; osa muita aktiivisemmin, osa
passiivisemmin. Yhteistyökumppaneina yhdistyksillä on paitsi oma liitto, etenkin
alueen yritykset, mahdollisesti yliopisto sekä muut seudun toimijat toisista yhdistyksistä ja järjestöistä maakuntaliittoon tai kaupunkiin/kuntaan. Riippuu hyvin paljon toimijoiden omasta aktiivisuudesta ja henkilökohtaisista kontaktiverkostoista, miten sujuvia ja kiinteitä nämä jäsenkunnan eduksi käytettävät yhteistyöverkot kulloinkin ovat.
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8

YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Moni ammattiliiton jäsen saattaa maksaa kuuliaisesti jäsenmaksuaan useiden vuosikymmenten ajan tarvitsematta milloinkaan mitään liittonsa tarjoamista erityisistä palveluista - mutta hänellä on olemassa mahdollisuus niitten käyttöön. Liittojäsenyys on
kuin vakuutus, joka otetaan tuomaan turvallisuuden tunnetta; "pahan päivän varalle" työttömyyden, oikeusturvapalvelutarpeen, hallitsemattomien uramuutosten varalle.
Toisaalta liittojäsenyys tarjoaa sellaisten ihmisten verkoston, joilla on sama koulutustausta; verkoston, jonka kautta löytyy niin ystäviä, tuttavia kuin kollegoitakin; joka kartuttaa jäsentensä sosiaalista pääomaa erilaisina suhteina, verkostokontakteina, siteinä ja keskinäisenä luottamuksena. Se on nykyajan yhteisö, jonka yhteisenä nimittäjänä on aikoinaan suoritettu kauppatieteellisen tai teknillistieteellisen alan tutkinto.

8.1

Yhteenveto

Tämän tutkimuksen perusteella olennaisin syy liittyä Suomen Ekonomiliiton tai Tekniikan Akateemisten Liiton jäseneksi on liiton välityksellä saatava työttömyysturva.
Myös liittojen harjoittama alan edunvalvonta sekä liiton tarjoamat palvelut ja jäsenedut koettiin merkittäviksi liittymistä motivoineiksi asioiksi. Liitot toimivat turvana pahan päivän varalle, mutta myös vertaisverkostona; tämä sosiaalista pääomaa kartuttava piirre noteerattiin vastauksissa, mutta sitä ei useinkaan vastaajien keskuudessa
nähty yhtä arvokkaaksi kuin selvät, usein suoraan rahassa laskettavat henkilökohtaiset edut.
Kun pohditaan mahdollisuuksia kehittää jäsenyhdistysten ja tutkimuksen caseliittojen
houkuttelevuutta toimiviksi havaittujen liittymisperusteiden pohjalta, olivat nämä jäsenyysperusteisiin liittyvät muuttujat faktorianalyysin avulla selvimmin ryhmiteltävissä
ekonomikunnan osalta kolmeen ryhmään, jotka olivat ekonomikunta-asiat eli yleinen
taso; ammatillinen kehittyminen eli lähiverkostotaso sekä työsuhde-asiat eli henkilökohtainen taso. Tekniikan akateemisten vastauksista löytyi faktorianalyysin avulla
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kaksi ryhmää, ammattikunta-asiat eli yleinen taso ja työsuhdeasiat eli henkilökohtainen taso. Nopea potentiaalisen uusjäsenen vakuuttaminen keskittyy henkilökohtaisen tason muuttujien korostamiseen, jäsenpito puolestaan ammattikunta-asioihin ja
ekonomien kohdalla vielä tekniikan akateemisia laaja-alaisemman paikallistoiminnan
kautta lähiverkostotason muuttujien esiin nostamiseen.
Molemmissa tutkituissa ryhmissä koettiin henkilökohtaisella tasolla tärkeimmäksi työttömyysturva IAET-kassan kautta. Samoin molemmissa ryhmissä yleisellä tasolla tärkeintä vastaajille oli alan tutkintojen tason ja arvostuksen nosto. Ekonomiaineistossa
esiintyneellä lähiverkostotasolla tärkeimmäksi koettiin lehtiedut ja -alennukset.
Liittojen tehtävät koettiin melko pelkistetysti ammatillisiin ja työsuhdeasioihin liittyviksi, paikallisyhdistysten tehtävänä oli verkostojen rakentaminen ja sosiaalisen pääoman kartuttaminen. Vaikka liittotason verkostojakin koettiin saadun, sekoittuivat ne
erityisesti muilla kuin aktiivivaiheen luottamushenkilöillä usein alueyhdistyksen toiminnan kautta luotuihin verkostoihin. Monin osin nämä erilaiset verkostot ovatkin toisiinsa kietoutuneita.
Etsittäessä jäsenyhdistyksille ja liitoille yhä toimivampia jäsenetuja ja -palveluita on
tiedostettava alueellisten yhdistysten rajalliset resurssit. Paikallisyhdistykset tarvitsevat liittojensa tukea tavoittaakseen yhä suuremman osan jäsenkunnastaan. Kun mietitään, miten jäsenliitot pystyvät aiempaa paremmin palvelemaan jäsenkuntaansa,
pohditaan usein yhä uusia jäsenpalveluita. Tämän tutkimuksen perusteella sellaisia
ei kuitenkaan erityisesti toivottu, vaan pikemminkin nykyisten palveluiden aiempaa
parempaa saavutettavuutta ja jossain määrin myös valinnanvapautta. Myös liittojen
henkilökunnan saavutettavuus ja suhtautuminen yhteydenottajaan, "palkan maksajaan" eli jäseneen, nousi avoimissa vastauksissa esiin tärkeänä palvelukokemuksen
laadun määrittäjänä.
Vastauksissa korostuivat joiltain osin myös ääripäät - liittojen lehtietuja sekä ylistettiin
että soimattiin tarpeettomina. Huomion kiinnittäminen jäsenetulehtiin ja niihin liittyviin
markkinointitoimenpiteisiin on perusteltua, sillä faktorianalyysin tulosten perusteella
selkeä jäsenjoukko muodostaa käsityksensä liitosta juuri lehtiedun perusteella.
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Jäsenistön kannalta toimivin lehtietu olisi saattaa se vapaaehtoiseksi: jäsen saisi valita, ottaako tietyn suuruisen alennuksen ja jää ilman lehteä, vai ottaako jäsenetunaan
sittenkin mieluummin kyseisen lehden. Esimerkiksi Ekonomiliitto tarjoaa puolisoalennuksena mahdollisuutta saada noin 33 euron jäsenmaksualennuksen ylimääräisen,
puolisolle jo tulevan Talouselämä-lehden sijaan, jonka vuosikerran vertailutilaushinnaksi ilmoitetaan yli 200 euroa. Ehkä jäsenetulehtien pakkotilausta kritisoivat jäsenet
valitsisivat mieluummin tämänkaltaisen alennuksen jäsenmaksuunsa. Tällainen valinnanvapaus toisaalta saattaisi johtaa jäsenetulehtien tilaushinnan kasvuun, mikäli
kovin moni jäsen valitsisi jäsenetulehdettömän vaihtoehdon.
Kaikkien jäsenetujen vapaavalintaisuutta, "palvelukoriperiaatetta", on kritisoitu sillä
perusteella, että jäsen säästäväisyyssyistä helposti valitsisi itselleen kaikkein edullisimman palvelupaketin - eikä sitten hädän hetkellä saisikaan tarvitsemiaan juristi- tai
työsuhdeneuvontapalveluita. Yksi mahdollisuus olisi tällaisissa tapauksissa hinnoitella nämä palvelut myös erikseen, jolloin jäsen voisi laskea, maksaako niistä kaiken
varalta, vai ottaako tietoisen riskin ja maksaa tarvitessaan kerralla kunnolla. Tällöin
toisaalta olisi hankala ylläpitää nykyisenkaltaista resurssiarsenaalia, mikäli suuri
joukko jäsenkuntaa päättäisikin ottaa tuollaisen riskin eikä maksullisiin palveluihin
tulisikaan ylläpidetyn volyymin kannalta riittävää tarvetta. Tällaisessa "kevytjäsenyydessä" jäsenkandidaatti ei ottaisi aivan yhtä suurta riskiä, kuin kokonaan liittojen ulkopuolelle jättäytymällä, mutta valitsisi eräänlaisen välimuodon, ikään kuin vakuutusyhtiöiden tarjoaman korkean omavastuun.
Kun analysoidaan niitä hyötyjä, joita tähän kyselyyn vastanneet ekonomit ja tekniikan
akateemiset kokivat saavansa ammatilliseen, koulutuspohjaan perustuvaan liittoon
liittymisestään, nousivat jälleen esiin niin työttömyysturvaan ja muihin työsuhdeasioihin liittyvät muuttujat kuin edellä mainitut lehtiedut. Luottamushenkilöt ja aktiivijäsenet
näkivät jäsenyydessään myös verkottumisen hyödyn.
Jäsenliittojen kannalta keskeistä on paitsi uusjäsenhankinta, myös jäsenpito. Erityisesti Ekonomiliiton piirissä on koettu ongelmaksi eläkeikäisten jäsenten taipumus
erota liitosta. Myös tämän kyselyn aikana tutkijaan otettiin yhteyttä ja muutama jäsen
pahoitteli, ettei enää mielestään kuulunut vastaajakohderyhmään, sillä ”ei ollut vielä
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ehtinyt erota”, vaikka olettikin, virheellisesti, eläkeikäisenä liittojäsenyydestä luopumisen lähes velvollisuudekseen.
Uusia jäseniä houkutellaan paitsi opiskeluajan käytännössä kaikki jäsenedut sisältävän jäsenyyden maksuttomuudella, myös vastavalmistuneille myönnettävin alennuksin ja erilaisin kampanjoin. Yliopistopaikkakuntien paikallisyhdistykset jakavat yleensä ruusuja tai tarjoavat esimerkiksi kuohuviiniä valmistuneille maistereille ja kertovat
samalla ammattiliittoutumisen ilosanomaa niille, jotka sitä ehtivät kuunnella.
Erityisesti Ekonomiliitto joutuu Tekniikan Akateemisten Liitosta poikkeavan jäseneksiliittymismuotonsa vuoksi ponnistelemaan saadakseen jo kertaalleen liittoon opiskelijayhdistyksensä kautta liittyneet vastavalmistuneet maisterit liittymään uudelleen, tällä kertaa paikallisyhdistysjäsenyyden kautta. Tekniikan akateemisten suora liittojäsenyys edellyttää pelkästään ilmoituksen siitä, että entinen opiskelijajäsen olisi nyt valmis siirtymään maksavien jäsenten joukkoon.
Ekonomiliitonkin jäsenyhdistyksineen kannattaisi kehittää tätä liittymismenettelyään
entisestään takertumatta vuosikymmeniä aiemmin tehtyihin ekonomiyhdistysten ja
liiton välisiin sopimuksiin ja periaatepäätöksiin, mikäli liitto vakavasti tavoittelee entistä parempaa jäsenpeittoa ekonomikunnan piirissä. Suora liittojäsenyys voisi hyödyttää myös paikallisyhdistyksiä, jotka voisivat keskittyä tarjoamaan entistä enemmän ja
laadukkaampia jäsentilaisuuksia sellaiselle jäsenkunnalleen, joka aidosti haluaa olla
yhdistyksen jäsen.
Nykytilanteessa moni jäsen myös sekoittaa keskenään liiton ja jäsenyhdistyksen tehtävät. Moni ekonomivastaaja ei myöskään tuntenut kovin tarkasti liittonsa jäseneksiliittymismekanismia, liittojäsenyyden saavuttamista ainoastaan paikallisyhdistysjäsenyyden kautta. Harkitun ja suunnitelmallisen tiedottamisen keinoin tämä turha epäselvyys olisi hälvennettävissä.
Paikallisten jäsenyhdistysten tarjoamat palvelut ja niiden tehtävät vaihtelevat niin jäsenyhdistyksen koon kuin sijaintipaikkakunnankin mukaan. Yliopistopaikkakunnilla
uusjäsenhankinta vastavalmistuneiden keskuudessa on luontevampaa kuin paikkakunnilla, joille muutetaan työn perässä. Tosin joidenkin yliopistopaikkakuntien eko-
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nomiyhdistysten näkemys on viime vuosina ollut, että muiden paikkakuntien yhdistysten tulisi jopa maksaa "siirtomaksua" jäsenistään, joiden jäsenyyttä yliopistopaikkakunnan yhdistys on koko uuden jäsenen opiskeluajan pohjustanut erilaisissa yhteistilaisuuksissa ja illanvietoissa, mentorointiprojektein ja työelämäilloin, tarjonnut valmistujaisruusut ja -cocktailit - ja sitten jäsen muuttaa saman tien työn perässä toiselle
paikkakunnalle ja hänet kirjataan sellaisen paikallisyhdistyksen jäseneksi, joka ei ole
uhrannut uusjäsenhankintaan sen enempää rahaa kuin aikaakaan.
Yliopistopaikkakuntien toiminta on usein laaja-alaisempaa ja niiden yhdistyskoot ovat
suurempia kuin maakuntien yhdistyspaikkakunnilla. Yliopistopaikkakuntien yhdistykset myös toimivat läheisemmässä yhteistyössä alansa opiskelijajärjestöjen kanssa
kuin mihin maakuntayhdistyksillä on mahdollisuuksiakaan. Tosin yhdistyskohtaiset
erot opiskelijayhteistyön suhteen voivat olla huomattavankin suuria. Iso vaikutus on
myös kulloistenkin toimijoiden omilla kiinnostuksenkohteilla, mieltymyksillä ja henkilökohtaisilla verkostoilla: mikäli yhdistyksen hallituksella tai johtokunnalla on tiivis yhteys työn tai sosiaalisen elämän kautta alueensa yliopistoon, on yhteistyökin monesti
vaivattomampaa kuin tilanteessa, jossa verkosto olisi rakennettava täysin tyhjästä.
Kuitenkaan tämän aineiston perusteella ei voida tehdä selviä johtopäätöksiä siitä,
että yhdistysten jäsenkunnalla sellaisilla paikkakunnilla, joilla ei toimi alan koulutusta
tarjoavaa yliopistoa, olisi erilaisia toiveita paikallisyhdistystään kohtaan kuin yliopistopaikkakuntien yhdistysten jäsenillä omalleen. Useimpien yhdistysten jäsenet pitivät
paikallisyhdistyksensä tärkeimpänä tehtävänä ekskursioita alueen yrityksiin sekä tiedottamista ja yhteydenpitoa jäsenkuntaan. Myös ammatillisen identiteetin vahvistamista ja me-henkeä sekä ajankohtaiskoulutusta, seminaareja ja kursseja pidettiin
tärkeinä yhdistyksen koosta, sijainnista tai sen toimijoiden koulutustaustasta riippumatta.
Yksi olennainen kysymys tätä tutkimusta suunniteltaessa oli löytää vastaus kysymykseen, miksi luottamushenkilöiksi ryhdytään. Tutkimustulokset vahvistivat käsitystä
siitä, että luottamustehtävillä on taipumusta kerääntyä; "joka kerran keksitään, sitä
aina epäillään" muuntuu tässä yhteydessä muotoon "joka kerran keksitään, sitä aina
pyydetään". Harva luottamushenkilö totesi aktiivisesti pyrkineensä mukaan yhdistys-
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toimintatalkoisiin; usein mukaan oli ajauduttu muiden samanhenkisten tuttavien houkuttelemana.
Niin sanottujen rivijäsenten näkemykset luottamushenkilöistä heijastivat toisinaan
melko raadollista käsitystä luottamustehtävistä - luottamushenkilöitä pidettiin jopa
poliittisina oman edun tavoittelijoina. Itse luottamustehtävässä toimivat vastaajat puolestaan toisessa ääripäässä korostivat tehtävän korvauksetonta harrastusluonnetta,
sitoutumista, velvollisuudentunnetta ja vapaa-ajan uhraamista muiden hyväksi. Näin
yhteisöllinen hyvinvointi oli usein löydettävissä juuri toimijoiden kokeman positiivisen
velvollisuudentunteen ja luottamustehtäväänsä sitoutumisen kautta. Sosiaalisen
pääoman rakennusaineet; verkostot, kestävät ystävyyssuhteet, jaetut kokemukset
sekä eräänlainen itsensä toteuttaminen nousivat esiin niin liitto- kuin paikallistason
luottamustoimensa antoisaksi vapaa-ajantoiminnaksi kokeneiden vastaajien avoimissa vastauksissa.
Lähestyttäessä yhdistystoimintaverkkoutumista yhteisöllisyyden kautta voidaan nostaa esiin kysymykset siitä, mitä sosiaalisia ja ammatillisia hyötyjä yhdistystoimintaverkkoutumisella on annettavanaan keskeisille toimijoilleen ja toiminta-alueelleen,
sekä mitä merkitystä tällaisella ammatillisella yhteenkuuluvuudella nykyisin on. Tutkimuksessa tekniikan akateemiset arvostivat me-henkeä hieman ekonomeja enemmän, mutta molemmissa ammattiryhmissä se koettiin tärkeäksi jäsenyhdistystehtäväksi. Avoimissa vastauksissa myös korostettiin me-hengen tärkeyttä vaikkakin osin
pelättiin sen puutetta - tai sitten nähtiin yksittäisissä vastauksissa koko ammatillinen
yhteenkuuluvuus täysin tarpeettomana.
Avoimet vastaukset myös tukivat näkemystä siitä, että yhdistystoimintaverkkoutumisen kautta alueen elinkeinoelämä ja sen toimijat tulivat laajasti tutuiksi aktiivijäsenille;
verkoston kautta oli löydetty niin ystäviä, yhteistyökumppaneita, työntekijöitä tai työnantajia kuin remonttimiehiäkin. Yhdistystoimijat myös järjestivät joillain yliopistopaikkakunnilla mentorointiprojekteja ja jakoivat näin omaa verkosto- ja ammatillista
osaamistaan alansa opiskelijoille. Vaasassa mentorointiprojekteja vielä jalostettiin
tarjoamalla kyltereille diplomi-insinöörimentoreita ja teekkareille ekonomimentoreita;
jokunen lakimiesmentorikin kutsuttiin mukaan verkostoyhteistyön hengessä. Vaikka
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maailma ympärillämme kehittyy yhä yksilökeskeisempään suuntaan, on yhteisöllisyydellä yhä tarvetta.
Kun työssä selvitettiin keskusjärjestö Akavan aluetoimikuntien potentiaalia alueensa
akavalaisten verkostojen kokoajana, näyttäytyi se lähinnä menetettynä mahdollisuutena. Ekonomien ja tekniikan akateemisten näkemykset ja tietoisuus Akavan aluetoiminnasta ja sen tehtävistä, tai oikeastaan olemassaolosta, olivat hyvin vähäiset.
Akavalaisuus koettiin etäisenä, eikä kovinkaan kiinnostavana toimintana; harva vastaaja oli edes tietoinen moisesta. Tosin poikkeuksiakin oli, molemmista vastaajaryhmistä löytyi innokkaitakin akavalaisuuden ja Akavan aluetoiminnan tukijoita, joskin
valtaosalle vastanneista toiminta oli jäänyt vieraaksi.

8.2

Johtopäätökset

Tutkimuskohteena tässä työssä oli ammatillinen yhdistystoiminta erilaisine työelämän
ja sosiaalisen elämän verkostoineen. Työssä selvitettiin ekonomien ja tekniikan akateemisten piirissä, miksi näihin yhteisöihin liitytään ja millaista sosiaalista pääomaa
niiden kautta kertyy. Työssä tarkasteltiin myös toimintaa näissä yhteisöissä ja syitä
hakeutua tällaisiin luottamustehtäviin. Lisäksi selvitettiin, mitä alueellisesti toimivalla
jäsenyhdistyksellä on tarjottavanaan jäsenkunnalleen ja luottamushenkilöilleen.
Liittoihin liityttiin pääasiassa siksi, että kaivattiin turvaa työttömyyden varalle. Vaikka
IAET-työttömyyskassajäsenyys ei edellytä liittojäsenyyttä Ekonomiliitossa tai Tekniikan Akateemisten Liitossa, kokivat useimmat vastaajista näin kuitenkin olevan. Myös
liiton harjoittama työmarkkinaedunvalvonta sekä tarjotut palvelut ja jäsenedut koettiin
merkittäviksi syiksi liittyä ammatilliseen, koulutuspohjaiseen liittoon. Epävarma työtilanne toimi motivoivana tekijänä, mutta esimerkiksi liittojen jäsenkunnalleen organisoimia jäsentilaisuuksia ei monikaan kokenut olennaiseksi liittymissyyksi.
Nämä tärkeimmiksi koetut liittoonliittymissyyt vastasivat myös faktorianalyysin avulla
saatuja liittotehtäväfaktorituloksia liittyen läheisesti henkilökohtaisen tason työsuhdeasiafaktorin sisältöön. Liittoon liittyminen koetaan henkilökohtaiseksi valinnaksi, joka
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liittyy erityisesti kulloiseenkin työtilanteeseen tai sen mahdolliseen heikentymiseen.
Liittojäsenyys otetaan usein kuin vakuutuksena työelämään "pahimman varalle".
Molemmat tutkimuksen caseliitot, Tekniikan Akateemisten Liitto ja Suomen Ekonomiliitto, ovat keskusjärjestö Akavan neljän suurimman jäsenjärjestön joukossa. Vuonna
2006 TEK oli toiseksi suurin ja SEFE neljänneksi suurin, Uuden Insinööriliiton perustamisen jälkeen TEK oli vuoden 2008 loppuun saakka kolmas ja SEFE yhä neljäs,
mutta vuodenvaihteessa 2008-2009 TEK nousi jälleen toiseksi suurimmaksi akavalaiseksi liitoksi. Siksi yhtenä tavoitteena oli myös selvittää keskusjärjestö Akavan
aluetoimikuntien potentiaalia alueensa akavalaisten verkostojen kokoajana.
Ammattiyhdistysverkkoutumisen kautta tutkittiin, miten yksilö voi paitsi vaikuttaa
omaan toimintaympäristöönsä koulutustaustaisen harrastustoimintansa kautta, myös
sitä, millaisia odotuksia tutkittavien järjestöjen jäsenkunnilla oli niin liittotason kuin
alueellista yhdistystoimintaa sekä akavalaisten liittojen yhteistä aluetoimikuntatoimintaa kohtaan. Lisäksi tutkittiin, miten nämä odotukset ovat realisoitavissa entistä tehokkaammaksi ja paremmaksi toiminnaksi jäsenkunnan eduksi. Työssä tutkittiin
myös yhteisöllisyyden merkitystä näiden liittojen jäsenkunnille sekä tutkimuscasejen
kautta alueellisen yhdistystoiminnan luonteen muuttumista perustamisvuosikymmenten ja nykypäivän odotusten välillä.
Akavalaisilla yhteistyöverkoilla olisi mahdollista koota koko alueen akavalainen jäsenkunta yhteistoimintaan: tutustumaan, verkottumaan, solmimaan sosiaalisia suhteita keskenään ja kartuttamaan yhteistä sosiaalista pääomaa tämän kattoverkoston
alla. Aluetoimikuntien tehtävät ja toiminta olivat kuitenkin jääneet useimmille vastaajille vieraiksi, eikä akavalaisuutta edes koettu olennaiseksi osaksi omaa ekonomi- tai
tekkiläisidentiteettiä; tätä luotasivat erityisesti avoimet vastaukset "opettajien puuhastelusta".
Keskusjärjestö Akavan näkyminen alueellisesti on nyt kovin harvan aluetoimikuntalaisen varassa; riippuu hyvin paljon paikallistoimijoiden omista verkostoista ja viitseliäisyydestä, pystytäänkö tätä verkostopotentiaalia hyödyntämään jatkossakaan kaikkien jäsenjärjestöjen aluejäsenten hyväksi. Nykymuodossaan konsepti ei tavoita laajasta akavalaiskentästä kuin murto-osan.
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Omille jäsenliitoilleen vastaajat asettivat kovempia vaatimuksia kuin jokseenkin tarpeettomaksi kokemalleen Akavalle. Liiton odotettiin olevan paitsi turva työttömyyden
varalle, myös vahva työmarkkinaosaaja ja edunvalvoja, joka tarjoaa jäsenilleen palveluita. Näissä tehtävissä onnistumista sekä kiitettiin että kritisoitiin kovasanaisesti.
Keskimäärin liittojen katsottiin onnistuneen tehtäviensä täyttämisessä vähintäänkin
kohtuullisesti, mutta parantamisen varaa löytyi erityisesti suhteessa yrittäjäjäseniin ja
yliopistomaailmassa toimivaan jäsenkuntaan. Lehtietuja sekä kiitettiin jäsenetuina
että kritisoitiin turhana paperintuhlauksena. Lehtien vapaavalintaisuus pienenkin jäsenmaksualennuksen kanssa vaikuttaisi kannattavalta kokeilulta: useimmat jäsenet
yleensä tyytyvät nykytilanteeseen (mikä kävi ilmi myös vastauksissa parhaasta Ekonomiliittoonliittymistavasta), joten lehtien tilaajamäärät eivät välttämättä laskisi niin
paljoa, että liitot menettäisivät edullisiksi neuvotellut tarjoushinnat, mutta ne jäsenet,
joita tällainen näennäiseduksi koettu pakkotilaus ärsyttää, saisivat todellisen mahdollisuuden laskea, mitä lehtietu heille aidosti maksaa tai tuottaa alennusta käyttämättä
jätettynä.
Pienten yhdistysten taloudelliset resurssit järjestää esimerkiksi laadukkaita koulutustilaisuuksia ovat monesti heikot. Liittojen tuella on mahdollista tuoda koulutustilaisuuksia myös maakuntayhdistysten jäsenten pariin: Ekonomiliitto järjestää koulutus- ja
uratilaisuuksia muutaman kerran vuodessa eri puolilla Suomea ja Tekniikan Akateemisten Liitto tarjoaa vastaavasti uratilaisuuksia erityisesti teknillisten yliopistojen sijaintipaikkakunnilla.
Jäsenyhdistyksiltä odotettiin ensisijaisesti aktiivista tiedottamista toiminnastaan, ja
tällaiseksi toiminnaksi toivottiin erityisesti yritysvierailuita ja ekskursioita. Yritysvierailut ovat erinomainen tapa tutustua paikalliseen yrityskulttuuriin ja eri toimialoihin. Samalla tarjoutuu myös tilaisuus vapaamuotoisen keskusteluun esimerkiksi kahvitarjoilun ääressä, verkottumiseen läsnäolijoiden kesken.
Erityisesti pienten yhdistysten kannattaa järjestää jäsenkunnalleen tutustumiskäyntejä alueensa yrityksiin, ennakkoluulottomasti eri toimialoille ja vaikka yhteistyössä jonkin toisen paikallisen yhdistyksen kanssa. Vaasassa on paikallisella ekonomiyhdistyksellä ja teknillisellä seuralla noin kymmenvuotinen yhteisten yritysvierailuiden pe-
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rinne: monesti isännät eivät ole edes osuneet oikeaan yrittäessään arvata, kumpaa
"joukkuetta" terävien kysymysten esittäjä on edustanut. Erilaiset lähestymistavat
avartavat näkemyksiä puolin ja toisin.
Yhdistystoiminta on muuttunut vuosikymmenten varrella, eikä välttämättä ole enää
toimivaakaan täsmälleen siinä muodossa, jossa se oli tutkittavia järjestöjä ja niiden
piirissä toimivia paikallisyhdistyksiä perustettaessa. Koulutus ja täydennyskoulutus
ovat nykyisin huomattavasti useampien saatavilla kuin 1800-luvun lopun ja 1900luvun alkuvuosikymmenten aikana, eikä liittojen ydintehtäviin kuulu enää myöskään
varojen kerääminen alan opetusta varten tupakkaa, kardemummaa tai nailonsukkia
myyden - nyt liitot pystyvät jo lohkaisemaan vastaavaan tarkoitukseen sijoitusomaisuuksiensa tuotoista miljoonaluokan suuruisia summia kumpikin.
Yhteisöllisyyden tarve ei kuitenkaan ole kadonnut minnekään. Nykyekonomi tai tekniikan akateeminen kartuttaa sosiaalista pääomaansa sekä huolehtii omasta hyvinvoinnistaan myös liitto- ja jäsenyhdistysverkostojensa jäsenyyksien kautta: yhdessä
tekemällä ja osallistumalla paitsi oppii uutta, saa toisinaan myös ilon auttaa toisia.
Yhdistystoiminta ei ole maassamme loppumassa, eikä myöskään aiheeseen liittyvä
problematiikka. Miksi osallistutaan, miksi ei? Ihmiset ovat erilaisia, osa kokee yhteisöllisyyden tärkeäksi, osa ei. Mikä on yhteisöllisyyden kohtalo tulevaisuudessa? Se
on jatkuvasti muuttuva; tällä hetkellä yhteisöt siirtyvät osin Internetiin, toisaalta myös
tämä tutkimus vahvisti käsitystä siitä, että sosiaalinen tilaus konkreettisillekin yhteisöille on yhä olemassa. Kaikkia eivät kaikki vaihtoehdot kiinnosta, mutta ainakin ekonomit ja tekniikan akateemiset arvostavat myös mahdollisuutta valita yhteisönsä aktiviteetit niin halutessaan. On tärkeää, että yhdistystoimintaa on olemassa, vaikka vain
tietona siitä, että jossain joku jaksaa yhä yrittää; pelkkä liitto työmarkkinajärjestönä ei
kata koko ekonomi- tai tekkiläisjäsenkunnan yhteisöllisyyden tarpeita.
Toimiiko yhteiskuntamme ilman erilaisten yhdistysten vapaaehtoistoimijoiden panosta? Toimii toki, mutta ei välttämättä hyvin. Yhdistystoiminta tuottaa paitsi konkreettisia
jäsenetuja - kuten ryhmäalennusta teatterilipuista tai maistuvan pikkujouluaterian yhdistyksen osin kustantamana - myös sosiaalista pääomaa ja hyvinvointia yhteisön
jäsenyyden kautta. Toimivassa yhdistyksessä ketään ei jätetä yksin ja kaikki ovat
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tervetulleita mukaan. Paljon on kiinni paitsi kulloisistakin toimijoista myös jäsenestä
itsestään, miten hyvin tämä verkottuminen onnistuu. Yhdistystoiminta itsessään tarjoaa tilaisuuden, jäsenen oma valinta on, tarttuuko hän siihen.
Juuri ekonomien ja tekniikan akateemisten järjestötyö ei välttämättä ensimmäisenä
nouse mieleen puhuttaessa yhteiskuntaa tukevasta vapaaehtoistyöstä. Kuitenkin
näiden liittojen aktiiviset toimijat ovat vuosikymmenten saatossa keränneet rahoitusta
niin alansa korkeakouluopetukseen kuin järjestäneet omana vapaa-aikanaan koulutusta sitä tarvittaessa. Tämä työ ei välttämättä nykyisessä hyvinvointiyhteiskunnassa
ole yhtä näyttävää kuin viime vuosisadan alkuvuosikymmeninä, mutta tärkeää se on
yhä.
Jatkotutkimusaiheita tälle tutkimukselle on useita. Etenkin ekonomipuolella on pohdittu paljon myös sitä, mikä on äidinkielen vaikutus liittoutumishalukkuuteen; ruotsinkielisten ekonomien joukossa jäsenpeitto on jo pitkään ollut suhteessa heikompi kuin
suomenkielisten. Löytävätkö ruotsinkieliset ekonomit verkostonsa muualta? Kaikki
eivät koe yhteenkuuluvuudentarvetta oman ammattialansa ihmisten kanssa, vaan
löytävät verkostonsa muista harrastuksista. Ammatillinen yhdistystoiminta tarjoaa
yhden vertaisverkkomahdollisuuden monien muiden joukossa. Osa valitsee tämän
toiminnan, osa preferoi aivan muita harrasteita - tai ei liity mihinkään.
Myös asuinpaikan merkitys jäseneksiliittymishalukkuuteen nousi esiin tutkimusta tehdessä: miten paikkakunnan jäsentilaisuustarjonta tai sen puute vaikuttaa kiinnostukseen osallistua yhteisiin jäsenmaksutalkoisiin, mikäli jäsen kokee, etteivät tarjotut
palvelut ja koulutustilaisuudet osu ikinä edes lähellekään hänen asuinpaikkaansa.
Moni kaukana keskuspaikkakunnalta asuva jäsen kommentoikin vastauksissaan kokevansa erityisesti paikallisyhdistystoiminnan maantieteellisten etäisyyksien vuoksi
itselleen täysin tarpeettomaksi. Ellei ole realistisia mahdollisuuksia osallistua, jää
verkostojäsenyys hyvin ohuen seitin varaan.
Potentiaalisen jäsenkandidaatin työtehtävilläkin saattaa olla vaikutus hänen halukkuuteensa liittyä ammattiliittoon. Moni vastaaja kommentoi esimerkiksi varauksellista
suhtautumistaan Akavaan juuri työnantajan edustajana tai yrittäjänä toimimisellaan.
Erityisesti keskusjärjestö Akavan profiloituminen yksinomaan vakituisessa työsuh-
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teessa olevien palkansaajajärjestöksi saa muulla tavoin elantonsa hankkivan liittojäsenen harkitsemaan omaa akavalaisuuttaan. Samoin liittojen viime vuosien profiloituminen lähinnä ylempien toimihenkilöiden edunvalvontayksiköiksi ajaa esimerkiksi
yrittäjä- ja esimiestehtävissä toimivat liittojäsenet harkitsemaan, kuuluvatko he sittenkään oikeaan liittoon.
Koulutuspohjaisen liiton tehtävä on kuitenkin toimia kaikkien jäsentensä liittona, ei
ainoastaan tiettyihin työtehtäviin hakeutuneiden edunvalvojana. Tässä kaivataan
myös jäsenten kommenttien perusteella yhä selkeämpää yhteisöllistä profiilin nostoa,
mikäli liitot todella haluavat kohdella jäseniään tasapuolisesti. Oma liitto on voitava
kokea juuri siksi: omaksi.
Samoin paikallisyhdistyksen toimijoiden on muistettava, että jäsenkunta koostuu
paitsi eri ikäisistä ja eri elämänvaiheissa elävistä, myös erilaisissa työtehtävissä toimivista ekonomeista tai tekniikan akateemisista: toiminnan on oltava riittävän kattavaa. Useimmat tämän tutkimuksen vastaajat olivat kiinnostuneita yritysvierailuista ne ovat hyvä tapa tutustua paitsi alueen yrityselämään, myös muihin osanottajiin;
kätevä tapa verkottua.
Ammatillinen ja sosiaalinen verkkoutuminen saa uusia muotoja ajan kuluessa. Nykyaikaisia vertaisverkostoja ovat esimerkiksi Internetin kautta toimivat LinkedIn ja Facebook. Moni tämänkin tutkimuksen luottamushenkilövastaaja käyttää myös näitä virtuaaliverkkoja, myös keskenään verkottuen. Osalle ekonomi- ja diplomi-insinöörikunnasta esimerkiksi tällaiset virtuaaliyhteisöt voivat olla riittävä kollegiaalisen kanssakäymisen muoto, osa arvostaa yhä tapaamisia saman kahvipöydän ääressä. Ammatillisen ja sosiaalisen verkkoutumisen uudet muodot ja välineet ovat yksi kiinnostava
jatkotutkimusaihe tälle työlle.
Yhdistystoiminta on muuttunut vuosikymmenten varrella, ja muuttuu edelleen. Yhteisöllisenä, sosiaalista pääomaa kartuttavana harrastuksena se puoltaa yhä paikkaansa tälläkin vuosituhannella. Vaikka haasteet muuttuvat ympäröivän yhteiskunnan
mukana, arvostaa moni ekonomi ja tekniikan akateeminen yhä omaa yhteisöään.
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LIITTEET

LIITE 1

AMMATILLINEN YHDISTYSTOIMINTA TYÖELÄMÄN JA SOSIAALISEN ELÄMÄN VERKKOJEN KUTOJANA - TEK

Tekniikan Akateemisten Liiton jäsenkunnalle suunnatun kyselylomakkeen aloitussivu
https://ssl.tek.fi/aluekysely/kysely.html
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Sähköpostisaate:
Yhdistystoimintaverkkotutkimus (TEK)
30.6.2006 tutkimus <tutkimus1@tek.fi> kirjoitti:
Parhain tekniikan asiantuntija,
tämä tutkimus on osa filosofian tohtorin tutkintoa varten suorittamaani väitöskirjatyötäni "Ammatillinen yhdistystoiminta työ- ja sosiaalisen elämän verkkojen kutojana".
Toivon Sinun ehtivän käyttää hetkisen aikaa vastataksesi linkkinä olevan kyselylomakkeen kysymyksiin. Tutkimustulosten kautta voimme muokata yhteisen jäsenliittomme ja paikallisyhdistysten toimintaa entistäkin paremmin jäsenkunnan tarpeita
vastaavaksi.
Tämä tutkimus toteutetaan yhteistyössä Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry:n ja
Kuopion yliopiston sosiaalipolitiikan ja sosiaalipsykologian laitoksen kanssa. Työn
ohjaaja on professori Juhani Laurinkari. Kaikkia tietoja käsitellään luottamuksellisesti,
eivätkä yksittäisen vastaajan tiedot erotu tuloksista. Tutkimukseen on mahdollista
vastata nimettömästi, mutta kaikkien yhteystietonsa luovuttaneiden vastaajien kesken arvotaan TEK-tuotteita, kuten Tarhapöllö - teekkarilaulun alkulähteillä ja DI Nappula työelämän pyörteissä -kirjat. Yhteystietonsa luovuttaneille tutkimukseen vastanneille lähetetään sähköpostitse tutkimuksen tulokset niiden valmistuttua. Vastaan
mielelläni mahdollisiin tutkimustani koskeviin kysymyksiin.
Itselläni on noin kymmenvuotinen kokemus Tekniikan Akateemisten Liittoon kuuluvan
teknillisen alueseuran luottamustehtävistä, kuten myös Akavan aluetoiminnasta. Olen
siten päässyt läheisesti tutustumaan yhdistystoimintakenttään aktiivitoimijoiden rinnalla. Tutkimukseni kannalta kaikkien jäsenten näkemykset ovat tärkeitä, myös sellaisten, jotka juuri nyt eivät ole mukana aluetoiminnassa. On myös täysin mahdollista
vastata vain osaan kysymyksistä; jokainen vastaus on tutkimuksen kannalta tärkeä.
Vastausaikaa kyselylle on 5.8.2006 saakka. Linkki tutkimukseen:
https://ssl.tek.fi/aluekysely/kysely.html
0H139H147

Tutkimusterveisin,
Johanna Ahopelto
kauppatieteiden tohtori,
yhteiskuntatieteiden lisensiaatti
Yhteystiedot:
Johanna Ahopelto
Rantakatu 26-27 A 15
65100 VAASA
email: sukunimi@hytti.uku.fi
työpuh. (06) 317 7275
gsm 040 553 2721

Tekniikan Akateemisten
Liitto TEK ry
yksikönjohtaja
Matti Hirvikallio
Ratavartijankatu 2
00520 HELSINKI
puh. vaihde (09) 229 121
email: tutkimus@tek.fi
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Kuopion yliopisto
Sosiaalipolitiikan ja
sosiaalipsykologian laitos
professori Juhani Laurinkari
PL 1627
70211 KUOPIO
puh. vaihde (017) 162 211
email: etunimi.sukunimi@uku.fi
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Kysymykset / Tekniikan Akateemisten Liitto

A.

Vastaajan tiedot luokittelun taustaksi:

A1.
A2.
A3.

mies /
nainen
Syntymävuosi 19
Tutkinto
diplomi-insinööri
tekniikan lisensiaatti
tekniikan tohtori
muu, mikä

A4.

Postinumero

A5. Perhekoko aikuista ja
A5-1.
avo-/avioliitto
A5-2.
naimaton/eronnut/leski
A5-3.
ei lapsia
A5-4.
alle kouluikäisiä lapsia
A5-5.
kouluikäisiä lapsia
A5-6.
täysi-ikäisiä lapsia

tutkinnonsuoritusvuosi
tutkinnonsuoritusvuosi
tutkinnonsuoritusvuosi
tutkinnonsuoritusvuosi

A6. pääaine(et) valitse alasvetovalikosta pääaineesi
A7. korkeakoulu/yliopisto valitse alasvetovalikosta yliopisto
A8. Nykyinen ammatti/työtehtävänimike

B.

Liitto- ja yhdistystaustatiedot:

B1.

Liittymisvuosi Tekniikan Akateemisten Liittoon

,

B11. mahdolliseen muuhun liittoon, mihin
B2.

, vuonna

Valitse oheisesta luettelosta TEKin kerho tai alueseura, jonka jäsen olet
nykyinen alueseura tai TEKin kerho muu, mikä:
liittymisvuosi

kaksoisjäsenyys parhaillaan, yhdistys:

B3.

Oletko aiemmin ollut jonkin muun kuin nykyisen TEKin kerhosi tai alueseuran jäsen, minkä:
aiempi alueseura tai TEKin kerho /
vuosina:
aiempi alueseura tai TEKin kerho /
vuosina:
aiempi alueseura tai TEKin kerho /
vuosina:
aiempi alueseura tai TEKin kerho /
vuosina:
-

B4.

Mikäli olet useamman ammattiliiton jäsen, mikä on ensisijainen liittosi

Yhdistystoimintaverkostot

lasta

ACTA SOCIETATIS OECONOMORUM

274

C.

Tekniikan Akateemisten Liiton toiminta

C1. Merkitse oheiseen ruudukkoon tärkeysjärjestyksessä syyt, miksi olet liittynyt Tekniikan Akateemisten Liittoon ja miten tärkeiksi erilaiset liittymissyyt koet.
Asteikolla 1 = täysin merkityksetön, 2 = jokseenkin merkityksetön, 3 = neutraali, 4 = jokseenkin
tärkeä ja 5 = erittäin tärkeä. (Valitse haluamasi määrä vaihtoehtoja.)
tärkeysjärjestys

C1-8.
C1-9.
C1-10.

2

3

täysin merkityksetön

ammatillinen yhteenkuuluvuus, ammatti-identiteetti
epävarma työtilanne
jäsenedut, erityisesti:
mainonta/tiedotus motivoi liittymään
mielenkiintoiset jäsentilaisuudet
tapa; muutkin liittyivät
TEKin tarjoamat palvelut
TEKin harjoittama tekniikan tutkinnon
suorittaneiden edunvalvonta
työttömyysturva
muu, mikä:

1

4

5

erittäin tärkeä

C1-1.
C1-2.
C1-3.
C1-4.
C1-5.
C1-6.
C1-7.

liittymissyy

C2. Saatko mielestäsi riittävästi tietoa Tekniikan Akateemisten Liiton toiminnasta?
kyllä

en

perustelu:

C3. Mitä kautta saat tietoa Tekniikan Akateemisten Liiton toiminnasta? (Valitse haluamasi määrä vaihtoehtoja.)
C3-1.
C3-2.
C3-3.
C3-4.
C3-5.
C3-6.
C3-7.

TEK-lehti
Tekniikan Akateemisten Liiton www.tek.fi -Internet-sivut
sähköpostilista
paikallisen alueseuran/kerhon oma tiedote/lehti
paikallisen alueseuran/kerhon omat Internet-sivut
muuten, miten:
en koe saavani tietoa Tekniikan Akateemisten Liiton toiminnasta

C4. Onko Tekniikan Akateemisten Liiton perimä jäsenmaksu mielestäsi
Mikä on/olisi sopiva suuruus?

€

Yhdistystoimintaverkostot
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C5. Mitkä mielestäsi ovat Tekniikan Akateemisten Liiton tärkeimmät tehtävät? Merkitse oheiseen ruudukkoon tärkeysjärjestyksessä miten tärkeiksi koet erilaiset TEK:n tehtävät.
Asteikolla 1 = täysin merkityksetön, 2 = jokseenkin merkityksetön, 3 = neutraali, 4 = jokseenkin
tärkeä ja 5 = erittäin tärkeä. (Valitse haluamasi määrä vaihtoehtoja.)

C5-1.
C5-2.
C5-3.
C5-4.

C5-7.
C5-8.
C5-9.
C5-10.
C5-11.
C5-12.
C5-13.
C5-14.
C5-15.

ajankohtaiskoulutus, seminaarit, kurssit
työmarkkinallinen edunvalvonta
ammatillisen identiteetin ja yhteenkuuluvuuden vahvistaminen
diplomi-insinöörien näkyvyyden ja aseman
edistäminen
julkilausumat ja lehdistötiedotteet
teknistieteellisten tutkintojen tason ja
arvostuksen valvonta
työttömyysturva IAET-kassan kautta
lehtiedut (Talouselämä, TEK-lehti),
-alennukset
tiedottaminen, yhteydenpito jäsenkuntaan
(TEK-lehti, Internet)
koulutuspoliittinen edunvalvonta
palkkatasotutkimukset ja -suositukset
työsuhdeneuvonta
tekniikan edistäminen ihmisen, elinympäristön
ja yhteiskunnan parhaaksi
muu, mikä:
Tekniikan Akateemisten Liitolla ei ole lainkaan tärkeitä tehtäviä

1

2

3

C6. Mikä on Tekniikan Akateemisten Liiton merkitys Sinulle?
(Valitse haluamasi määrä vaihtoehtoja.)
C6-1.
C6-2.
C6-3.
C6-4.
C6-5.
C6-6.
C6-7.
C6-8.
C6-9.
C6-10.

tärkeä tekniikan akateemisten yhteenkuuluvuuden vahvistaja; "me-henki"
verkottumisväylä
vahva tekniikan akateemisten edunvalvoja
työmarkkinaosaaja työ- ja palkkaneuvotteluihin
turva työttömyyden varalle
liitto tarjoaa minulle palveluita
koulutuspoliittinen laadunvarmistaja
jäsenyyteni on pelkkä tapa
muu, mikä:
Tekniikan Akateemisten Liitolla ei ole minulle mitään merkitystä
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C7. Miten hyvin Tekniikan Akateemisten Liitto on mielestäsi täyttänyt tehtävänsä:
hyvin /

melko hyvin /

kohtuullisesti /

melko huonosti /

huonosti

Parannusehdotuksia:

C8. Milloin olet viimeksi osallistunut Tekniikan Akateemisten Liiton järjestämään jäsen/uratilaisuuteen?
valitse alasvetovalikosta arvio
– mikä tilaisuus oli kyseessä:
– miksi kyseinen tilaisuus kiinnosti Sinua:
en yleensä osallistu tilaisuuksiin, koska:

C9. Tekniikan Akateemisten Liittoon liitytään suoran henkilöjäsenyyden kautta. Tekniikan Akateemisten Liiton tehtävänä on mm. huolehtia diplomi-insinöörien edunvalvonnasta. Luottamushenkilöiden johtamat tekniset alueseurat puolestaan järjestävät erilaisia alueellisia tilaisuuksia.
Mikä mielestäsi olisi paras ja toimivin liittymistapa Tekniikan Akateemisten Liittoon ja/tai
paikallisyhdistyksiin?
C9-1.
C9-2.
C9-3.
C9-4.
C9-5.
C9-6.

nykyisen kaltainen liittyminen suoraan liittoon
liittyminen suoraan liittoon, automaattinen paikallisyhdistys-/kerhojäsenyys
vapaaehtoinen paikallisyhdistys-/kerhojäsenyys myös liittoon kuulumattomille diplomiinsinööreille, insinööreille tmv.
vapaaehtoinen paikallisyhdistys-/kerhojäsenyys vain Tekniikan Akateemisten Liittoon kuuluville
muu, mikä:
Perustelu, miksi juuri edellä valitsemasi vaihtoehto mielestäsi on/olisi paras:

C10. Oletko saanut verkostokontakteja Tekniikan Akateemisten Liiton jäsenyytesi kautta?
Kuvaile lyhyesti, miten ja millaisia:
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Alueseura-/kerhotoiminta

Paikallinen alueseura-/kerho toimii yleensä puhtaasti vapaaehtoisvoimin, ilman omia toimitiloja tai
henkilökuntaa. Jäsenyhdistysten koot vaihtelevat muutaman kymmenen jäsenen yhdistyksistä muutaman sadan jäsenen yhdistyksiin. Myös maantieteellisesti yhdistysten kattamat alueet ovat eri suuruisia. Osa alueseuroista hyväksyy jäsenikseen ainoastaan diplomi-insinöörin-, arkkitehdin- tai tekniikan alan jatkotutkinnon suorittaneita, osa myös muiden tekniikan alan tutkintojen suorittaneita (insinöörit, filosofian maisterit).
D1. Minkä suuruinen on oman jäsenyhdistyksesi vuosijäsenmaksu?
D2. Onko oman jäsenyhdistyksesi perimä jäsenmaksu mielestäsi
Mikä on/olisi sopiva suuruus:

€
pieni

sopiva

suuri;

€

D3. Mitkä mielestäsi ovat paikallisyhdistyksen tärkeimmät tehtävät? (Valitse haluamasi määrä vaihtoehtoja.)
D3-1.
D3-2.

ajankohtaiskoulutus, seminaarit, kurssit
ammatillisen identiteetin ja yhteenkuuluvuuden vahvistaminen
tekniikan alan tutkinnon suorittaneiden näkyvyyden ja aseman edistäminen,
julkilausumat
ekskursiot alueen yrityksiin
juhlat, illanvietot
koko perheen tapahtumat
tiedottaminen, yhteydenpito jäsenkuntaan (jäsenkirje, Internet-sivut, sähköpostilista)
tilaisuudet, jonne on pääsy vain tekniikan akateemisilla
tilaisuudet, jonne voi tuoda halutessaan myös seuralaisen (puolison/ystävän)
virkistystoiminta, retket, teatterikäynnit
muu, mikä:
paikallisella jäsenyhdistystoiminnalla ei ole lainkaan tärkeitä tehtäviä

D3-3.
D3-4.
D3-5.
D3-6.
D3-7.
D3-8.
D3-9.
D3-10.
D3-11.
D3-12.

D4. Miten hyvin oma paikallisyhdistyksesi on mielestäsi täyttänyt tehtävänsä:
hyvin /

melko hyvin /

kohtuullisesti /

melko huonosti /

huonosti

Parannusehdotuksia:

D5. Joistain alueseuran/kerhon järjestämistä jäsentilaisuuksista peritään omakustannusosuus, osa
rahoitetaan esimerkiksi jäsenmaksutuotoilla, sponsorirahoituksella tai muilla tuotoilla. Vaikuttaako
tilaisuuden maksullisuus kiinnostukseesi osallistua?
kyllä

, miten:

ei
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D6. Milloin olet viimeksi osallistunut oman alueseurasi/kerhosi järjestämään jäsentilaisuuteen?
valitse alasvetovalikosta arvio
– mikä tilaisuus oli kyseessä:
– miksi kyseinen tilaisuus kiinnosti Sinua:
en ole yleensä osallistunut, koska:

D7. Mikä on alueseurasi/kerhosi merkitys Sinulle? (Valitse haluamasi määrä vaihtoehtoja.)
D7-1.
D7-2.
D7-3.
D7-4.
D7-5.
D7-6.

tärkeä alueemme diplomi-insinöörien yhteenkuuluvuuden vahvistaja
väylä tavata toisia ja tutustua uusiin toimialoihin
mieluisa vapaa-ajanviettotapa
lähes tuntematon "porukka", joka lähettää silloin tällöin postia
muu, mikä:
paikallisella jäsenyhdistystoiminnalla ei ole minulle mitään merkitystä

D8. Saatko mielestäsi riittävästi tietoa paikallisen alueseurasi/kerhosi toiminnasta
kyllä

en

perustelu:

D9. Mitä kautta saat tietoa oman alueseurasi/kerhosi toiminnasta? (Valitse haluamasi määrä vaihtoehtoja.)
E1-1.
E1-2.
E1-3.
E1-4.
E1-5.
E1-6.
E1-7.

TEK-lehti
TEKin Internet-sivut
sähköpostilista
yhdistyksen oma tiedote/lehti
yhdistyksen omat Internet-sivut
muuta kautta, miten:
en koe saavani tietoa oman alueseurani/kerhoni tilaisuuksista

D 10. Oletko saanut verkostokontakteja alueseurasi/kerhosi jäsenyyden kautta? Kuvaile lyhyesti, miten
ja millaisia:
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E.

Luottamustehtävät TEK-yhteisössä

E1.

Mitä luottamustehtäviä sinulla on tai on ollut paikallisessa alueseurassa/kerhossa:

E1-1. Minulla ei ole eikä ole ollut luottamustehtäviä paikallisessa alueseurassani/kerhossani
E1-2.
E1-3.
E1-4.
E1-5.
E1-6.
E1-7.

luottamustehtävä
luottamustehtävä
luottamustehtävä
luottamustehtävä
luottamustehtävä
luottamustehtävä

E2.

Mikäli olet mukana alueseura-/kerhotoiminnassa, miksi olet ryhtynyt luottamushenkilöksi? (Valitse
haluamasi määrä vaihtoehtoja.)

E2-1.
E2-2.
E2-3.
E2-4.
E2-5.
E2-6.

E3.

vuosina:
vuosina:
vuosina:
vuosina:
vuosina:
vuosina:

-

minua pyydettiin
harrastus
tuttavan mukana
verkottuakseni alueen tekniikan alan toimijoiden kanssa
ajauduin mukaan toimintaan
muu syy, mikä:

Voisitko joskus olla kiinnostunut luottamustehtävistä paikallisessa alueseurassasi/kerhossasi:
kyllä

E4.

alueseura/kerho
alueseura/kerho
alueseura/kerho
alueseura/kerho
alueseura/kerho
alueseura/kerho

ehkä

en perustelu:

Mitä luottamustehtäviä sinulla on tai on ollut Tekniikan Akateemisten Liitossa?

E4-1. luottamustehtävä:
E4-1-1. Minulla ei ole eikä ole ollut luottamustehtäviä Tekniikan Akateemisten E4-2. vuosina:
Liitossa:
E4-1-2.
E4-1-3.
E4-1-4.
E4-1-5.
E4-1-6.
E4-1-7.
E5.

Muut kuin TEKin piiriin liittyvät luottamustehtävät:
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E6.

Mikä on kiinnostavin / motivoivin luottamustehtäväsi (niin TEKin piiristä kuin sen ulkopuoleltakin) ?
miksi?

E7.

Minkä tyyppisillä ihmisillä mielestäsi on aikaa ja kiinnostusta osallistua TEKin tai alueseuran/kerhon luottamustehtäviin?
miksi?

F.

Akavan aluetoiminta:

Tekniikan Akateemisten Liitto on Akavan toiseksi suurin jäsenjärjestö. Akavalla on aluetoimintaa kaikissa Suomen maakunnissa ja paikallisissa aluetoimikunnissa on usein myös tekkiläisedustajia.
F1.

Osallistutko Akavan aluetoimintaan:
kyllä, olen/olin Akavan aluetoimikunnan jäsen, luottamustehtävä(t)

kyllä, osallistun Akavan aluetoimikunnan järjestämiin tilaisuuksiin
(valitse haluamasi määrä vaihtoehtoja):
Flooranpäivä
jouluglögit
seminaarit, koulutustilaisuudet
aluetoimikunnan/työvaliokunnan/työryhmien kokoukset
konsertit, teatterikäynnit
vaalipaneelit
matkat, retket
muihin tilaisuuksiin, mihin:
ei, en osallistu Akavan aluetoimintaan:
ei kiinnosta
huonot ajankohdat
tapahtumista ei riittävästi tietoa
muu syy, mikä

F2. Onko Akavan aluetoiminnalla mielestäsi merkitystä?
kyllä

ei

perustelu:
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Voisitko joskus olla kiinnostunut luottamustehtävistä paikallisessa aluetoimikunnassasi:
kyllä

ehkä

en perustelu:

F4.

Oletko saanut verkostokontakteja Akavan aluetoiminnan kautta? Kuvaile lyhyesti, miten ja millaisia:

G.

Jäsenyhdistystoiminnan kehittämisehdotuksia:

H.

Liittotoiminnan kehittämisehdotuksia:

I.

Mikäli yleensä osallistut TEKin/alueseuran/kerhon järjestämiin tilaisuuksiin, kuvailisitko
lyhyesti, miksi:

J.

Palautetta tutkimuksesta:

Kiitos vastauksestasi!

Vastaajan yhteystiedot arvontaa varten:
nimi:
osoite:
Vastaajan sähköpostiosoite tutkimustulosten toimittamista varten niiden valmistuttua:
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LIITE 2
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AMMATILLINEN YHDISTYSTOIMINTA TYÖELÄMÄN JA SOSIAALISEN ELÄMÄN VERKKOJEN KUTOJANA - SEFE

Ruotsinkielisen, Suomen Ekonomiliiton jäsenyhdistysten jäsenkunnalle suunnatun
kyselylomakkeen aloitussivu www.oppi.uku.fi/lomake/data/3444-44765.html
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Sähköpostisaate:
Yhdistystoimintaverkkotutkimus - Fackföreningsaktivitetforskning
11.9.2006 Johanna Ahopelto <ahopelto@hytti.uku.fi> kirjoitti:

Parhain ekonomi, bästa ekonom,
tämä tutkimus on osa filosofian tohtorin tutkintoa varten suorittamaani väitöskirjatyötäni "Ammatillinen yhdistystoiminta työ- ja sosiaalisen elämän verkkojen kutojana" /
"Fackföreningsaktivitet, som socialt- och professionellt nätverksbyggande". Toivon
Sinun ehtivän käyttää hetkisen aikaa vastataksesi kyselylomakkeen kysymyksiin.
Tutkimustulosten kautta voimme muokata yhteisen jäsenliittomme ja paikallisyhdistysten toimintaa entistäkin paremmin jäsenkunnan tarpeita vastaavaksi.
Tämä tutkimus toteutetaan yhteistyössä Suomen Ekonomiliitto - Finlands Ekonomförbund SEFE ry:n ja Kuopion yliopiston sosiaalipolitiikan ja sosiaalipsykologian laitoksen kanssa. Sähköpostiosoitetiedot on saatu paikallisen jäsenyhdistyksen luvalla
tätä yksittäistä tieteellistä tutkimustarkoitusta varten. Sähköpostiosoitetietoja ei kerätä
eikä niitä tallenneta tämän lähetyksen jälkeen.
Väitöskirjatyöni ohjaaja on professori Juhani Laurinkari Kuopion yliopistosta. Kaikkia
tietoja käsitellään luottamuksellisesti, eivätkä yksittäisen vastaajan tiedot erotu tuloksista. Kaikkien yhteystietonsa luovuttaneiden vastaajien kesken arvotaan kirjapalkinto ja yhteystietonsa luovuttaneille tutkimukseen vastanneille lähetetään sähköpostitse
tutkimuksen tulokset niiden valmistuttua. Vastaan mielelläni mahdollisiin tutkimustani
koskeviin kysymyksiin. Lisätietoja tutkimuksestani on myös Internet-osoitteessa
http://www.desnetti.fi/yhdistystoimintaverkot.htm.
Itselläni on yli kymmenvuotinen kokemus paikallisten ekonomijäsenyhdistysten ja
Suomen Ekonomiliiton luottamustehtävistä, kuten myös Akavan alueellisista luottamustehtävistä. Olen siten päässyt läheisesti tutustumaan yhdistystoimintakenttään
aktiivitoimijoiden rinnalla. Tutkimukseni kannalta kaikkien jäsenten näkemykset ovat
tärkeitä, myös sellaisten, jotka juuri nyt eivät ole mukana aluetoiminnassa. On täysin
mahdollista vastata myös vain osaan kysymyksistä.
Suomenkielinen Internetissä vastattava kyselylomake löytyy Kuopion yliopiston wwwosoitteesta: http://www.oppi.uku.fi/lomake/data/3273-75694.html.
1H148H

Och på svenska finns Internet-blanketten här: http://www.oppi.uku.fi/lomake/data/
3444-44765.html. Tack för Niords ordförande Maria Bäck som hjälpte mig med språket!
2H149H

Enkäten är femsidig, på sista sidan kan du om du så önskar uppge dina kontaktuppgifter för ett boklotteri. De enskilda respondenterna kan inte identifieras från materialet. Du kan välja att svara på en del av frågorna. Delarna A och B är bakgrundsvariabler, del C behandlar Finlands Ekonomförbunds funktion och betydelse, del D föreningslivet och del F Akavas regionala verksamhet. Det är mycket viktigt att få syn-
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punkter av alla medlemmar, även av dem, som inte är aktiva just nu med regional
verksamhet.
Jag hoppas att få svaren senast 31.10.2006.
Tutkimusterveisin,

Johanna Ahopelto
kauppatieteiden tohtori,
yhteiskuntatieteiden lisensiaatti

Yhteystiedot:
KTT, YTL Johanna Ahopelto
Rantakatu 26-27 A 15
65100 VAASA
työpuh. (06) 317 7275
gsm 040 553 2721
email: sukunimi@hytti.uku.fi
Suomen Ekonomiliitto - Finlands Ekonomförbund SEFE ry
tutkimuspäällikkö Juha Oksanen
Ratavartijankatu 2
00520 HELSINKI
puh. 0201 299 248
email: etunimi.sukunimi@sefe.fi
Kuopion yliopisto
Sosiaalipolitiikan ja sosiaalipsykologian laitos
professori, laitoksen johtaja Juhani Laurinkari
PL 1627
70211 KUOPIO
puh. vaihde (017) 162 211
email: etunimi.sukunimi@uku.fi
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Kysymykset / Suomen Ekonomiliitto - Finlands Ekonomförbund SEFE ry
www.oppi.uku.fi/lomake/data/3273-75694.html
Ammatillinen yhdistystoiminta työelämän ja sosiaalisen elämän verkkojen kutojana

Kysely on viisisivuinen, viimeisellä sivulla voit halutessasi antaa yhteystietosi ekonomituotearvontaa varten.
Yksittäisten vastaajien vastaukset eivät erotu tutkimusaineistosta ja voit halutessasi vastata myös vain
osaan kysymyksistä. Osat A ja B käsittelevät taustamuuttujia, osa C Suomen Ekonomiliiton toimintaa ja
merkitystä, osat D ja E jäsenyhdistystoimintaa ja osa F Akavan aluetoimintaa. Tutkimuksen kannalta kaikkien jäsenten näkemykset ovat tärkeitä, myös sellaisten, jotka juuri nyt eivät ole mukana alueellisessa toiminnassa. Kiitos vaivannäöstäsi!

A.

Vastaajan tiedot luokittelun taustaksi:

(sivu 1/5)
A1.

Vastaajan sukupuoli

A2.

Syntymävuosi

A3.

Tutkinto

mies

---Valitse---

Tutkinnonsuoritusvuosi
pääaine
korkeakoulu/yliopisto

---Valitse---

Mahdollinen toinen kauppa-/
taloustieteellinen tutkinto

---Valitse---

Tutkinnonsuoritusvuosi
pääaine

---Valitse---

korkeakoulu/yliopisto

---Valitse---

Mahdollinen kolmas tai
muu tutkinto

---Valitse---

muu, mikä
Tutkinnonsuoritusvuosi
pääaine
korkeakoulu/yliopisto/oppilaitos

A4.

Postinumero

A5. Perhekoko, aikuisten luku-
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määrä:
lasten lukumäärä

Perhetyyppi

avo-/avioliitto

naimaton/eronnut/leski

lapsia

kyllä

ei

alle kouluikäisiä lapsia

kyllä

ei

kouluikäisiä lapsia

kyllä

ei

täysi-ikäisiä lapsia

kyllä

ei

A6.

Nykyinen ammatti/työtehtävänimike

B.

Liitto- ja yhdistystaustatiedot:

B1.

Liittymisvuosi Suomen Ekonomiliittoon

Liittymisvuosi mahdolliseen muuhun liittoon
mikä liitto oli kyseessä

B2.

Valitse oheisesta valikosta nykyinen
ekonomiyhdistyksesi:

---Valitse---

liittymisvuosi
kaksoisjäsenyys parhaillaan, yhdistys:

B3.

---Valitse---

Oletko aiemmin ollut jonkin muun kuin nykyisen ekonomiyhdistyksesi jäsen,
minkä:

---Valitse---

vuosina
yhdistys

---Valitse---

vuosina
yhdistys

---Valitse---

vuosina
yhdistys

---Valitse---

vuosina
yhdistys

---Valitse---
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vuosina

B4.

Mikäli olet useamman ammattiliiton jäsen,
mikä on ensisijainen liittosi

Ammatillinen yhdistystoiminta työ- ja sosiaalisen elämän verkkojen kutojana

Tällä sivulla tiedustellaan näkemyksiäsi Suomen Ekonomiliiton tehtävien tärkeydestä juuri Sinulle.

C.

Suomen Ekonomiliiton toiminta

(sivu 2/5)
C1.

Merkitse oheiseen ruudukkoon tärkeysjärjestyksessä syyt, miksi olet liittynyt Suomen Ekonomiliittoon. Valitse haluamasi määrä vaihtoehtoja - ellet tahdo/osaa arvioida jonkin kohdan tärkeysjärjestystä, voit jättää kohdan valitsematta.

Tärkeysjärjestys: 1 tärkein, 10 vähiten tärkeä.
ammatillinen yhteenkuuluvuus, ammatti-identiteetti

---Valitse---

epävarma työtilanne

---Valitse---

jäsenedut

---Valitse---

mikä jäsenetu erityisesti:
mainonta/tiedotus motivoi liittymään

---Valitse---

mielenkiintoiset jäsentilaisuudet

---Valitse---

tapa, muutkin liittyivät

---Valitse---

SEFEn tarjoamat palvelut

---Valitse---

SEFEn harjoittama ekonomien edunvalvonta

---Valitse---

työttömyysturva

---Valitse---

jokin muu syy

---Valitse---

mikäli valitsit vaihtoehdon jokin muu syy, mikä:

C1b. Entä miten tärkeiksi erilaiset liittymissyyt koet? Valitse haluamasi määrä vaihtoehtoja.
Asteikolla 1 = täysin merkityksetön, 2 = jokseenkin merkityksetön, 3 = neutraali, 4 = jokseenkin tärkeä ja 5 =
erittäin tärkeä.
ammatillinen yhteenkuuluvuus,
ammatti-identiteetti
epävarma työtilanne

Täysin
merkityksetön

1

2

3

4

5

Erittäin
tärkeä

Täysin

1

2

3

4

5

Erittäin
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merkityksetön

tärkeä

jäsenedut

Täysin
merkityksetön

1

2

3

4

5

Erittäin
tärkeä

mainonta/tiedotus
motivoi liittymään

Täysin
merkityksetön

1

2

3

4

5

Erittäin
tärkeä

mielenkiintoiset
jäsentilaisuudet

Täysin
merkityksetön

1

2

3

4

5

Erittäin
tärkeä

tapa, muutkin liittyivät

Täysin
merkityksetön

1

2

3

4

5

Erittäin
tärkeä

SEFEn tarjoamat palvelut

Täysin
merkityksetön

1

2

3

4

5

Erittäin
tärkeä

SEFEn harjoittama ekonomien
edunvalvonta

Täysin
merkityksetön

1

2

3

4

5

Erittäin
tärkeä

työttömyysturva

Täysin
merkityksetön

1

2

3

4

5

Erittäin
tärkeä

jokin muu syy

Täysin
merkityksetön

1

2

3

4

5

Erittäin
tärkeä

C2.

Saatko mielestäsi riittävästi tietoa Suomen Ekonomiliiton toiminnasta?

kyllä

en

perustelu

C3.

Mitä kautta saat tietoa Suomen Ekonomiliiton toiminnasta?
Valitse haluamasi määrä vaihtoehtoja.

Ekonomilehti

kyllä

ei

Suomen Ekonomiliiton www.sefe.fi -Internet-sivut

kyllä

ei

sähköpostilista

kyllä

ei

paikallisen jäsenyhdistyksen oma tiedote/lehti

kyllä

ei

paikallisen jäsenyhdistyksen omat Internet-sivut

kyllä

ei

muuten, miten:

---Valitse---

en koe saavani tietoa Suomen Ekonomiliiton toiminnasta

C4. Onko Suomen Ekonomiliiton
jäsenmaksu mielestäsi

pieni

Mikä on/olisi sopiva suuruus? (euroa)
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Mitkä mielestäsi ovat Suomen Ekonomiliiton tärkeimmät tehtävät?

Merkitse oheiseen ruudukkoon tärkeysjärjestyksessä miten tärkeiksi koet erilaiset SEFEn tehtävät. Valitse
haluamasi määrä vaihtoehtoja - ellet tahdo/osaa arvioida jonkin kohdan tärkeysjärjestystä, voit jättää
kohdan valitsematta.
Tärkeysjärjestys: 1. tärkein, 15. vähiten tärkeä.
---Valitse---

ajankohtaiskoulutus, seminaarit, kurssit

---Valitse---

työmarkkinallinen edunvalvonta
ammatillisen identiteetin ja yhteenkuuluvuuden vahvistaminen
ekonomien näkyvyyden ja aseman edistäminen

---Valitse-----Valitse-----Valitse---

julkilausumat ja lehdistötiedotteet
kauppatieteellisten tutkintojen tason ja arvostuksen valvonta

---Valitse-----Valitse---

työttömyysturva IAET-kassan kautta
lehtiedut (Ekonomilehti, Talouselämä), -alennukset
tiedottaminen, yhteydenpito jäsenkuntaan (Ekonomilehti, Internet)

---Valitse-----Valitse-----Valitse---

koulutuspoliittinen edunvalvonta

---Valitse---

palkkatasotutkimukset ja -suositukset

---Valitse---

työsuhdeneuvonta
SEFE-yhteisön tarjoama tuki ekonomiuralla elämän eri käänteissä
SEFE-yhteisön luomat osallistumis- ja onnistumismahdollisuudet

---Valitse-----Valitse-----Valitse---

jokin muu tehtävä
mikäli valitsit vaihtoehdon jokin
muu tehtävä, mikä:

Suomen Ekonomiliitolla ei mielestäni ole lainkaan tärkeitä tehtäviä

C5b.

---Valitse---

Millainen merkitys Suomen Ekonomiliiton tehtävillä on sinulle? Valitse haluamasi määrä vaihtoehtoja.

Asteikolla 1 = täysin merkityksetön, 2 = jokseenkin merkityksetön, 3 = neutraali, 4 = jokseenkin tärkeä ja 5 =
erittäin tärkeä.
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ajankohtaiskoulutus,
seminaarit, kurssit

Täysin merkityksetön

1

2

3

4

5

Erittäin
tärkeä

työmarkkinallinen
edunvalvonta

Täysin merkityksetön

1

2

3

4

5

Erittäin
tärkeä

ammatillisen identiteetin ja
yhteenkuuluvuuden vahvistaminen

Täysin merkityksetön

1

2

3

4

5

Erittäin
tärkeä

ekonomien näkyvyyden ja aseman edistäminen

Täysin merkityksetön

1

2

3

4

5

Erittäin
tärkeä

julkilausumat ja lehdistötiedotteet

Täysin merkityksetön

1

2

3

4

5

Erittäin
tärkeä

kauppatieteellisten tutkintojen
tason ja arvostuksen valvonta

Täysin merkityksetön

1

2

3

4

5

Erittäin
tärkeä

työttömyysturva IAET-kassan
kautta

Täysin merkityksetön

1

2

3

4

5

Erittäin
tärkeä

lehtiedut (Ekonomilehti, Talouselämä), -alennukset

Täysin merkityksetön

1

2

3

4

5

Erittäin
tärkeä

tiedottaminen, yhteydenpito
jäsenkuntaan (Ekonomilehti,
Internet)

Täysin merkityksetön

1

2

3

4

5

Erittäin
tärkeä

koulutuspoliittinen edunvalvonta

Täysin merkityksetön

1

2

3

4

5

Erittäin
tärkeä

palkkatasotutkimukset ja suositukset

Täysin merkityksetön

1

2

3

4

5

Erittäin
tärkeä

työsuhdeneuvonta

Täysin merkityksetön

1

2

3

4

5

Erittäin
tärkeä

SEFE-yhteisön tarjoama tuki
ekonomiuralla elämän eri käänteissä

Täysin merkityksetön

1

2

3

4

5

Erittäin
tärkeä

SEFE-yhteisön luomat osallistumis- ja onnistumismahdollisuudet

Täysin merkityksetön

1

2

3

4

5

Erittäin
tärkeä

jokin muu tehtävä

Täysin merkityksetön

1

2

3

4

5

Erittäin
tärkeä

Ammatillinen yhdistystoiminta työ- ja sosiaalisen elämän verkkojen kutojana
Tällä sivulla tiedustellaan näkemyksiäsi Suomen Ekonomiliiton merkityksestä.
(sivu 3/5)
C6.

Mikä on Suomen Ekonomiliiton merkitys Sinulle?
(Valitse haluamasi määrä vaihtoehtoja.)

tärkeä ekonomien yhteenkuuluvuuden vahvistaja, ns.

kyllä
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me-henki
verkottumisväylä

kyllä

ei

EOS

vahva ekonomien edunvalvoja

kyllä

ei

EOS

työmarkkinaosaaja työ- ja palkkaneuvotteluihin

kyllä

ei

EOS

turva työttömyyden varalle

kyllä

ei

EOS

liitto tarjoaa palveluita minulle ekonomina

kyllä

ei

EOS

koulutuspoliittinen laadunvarmistaja

kyllä

ei

EOS

jäsenyyteni on pelkkä tapa

kyllä

ei

EOS

jokin muu merkitys

kyllä

ei

EOS

mikäli valitsit vaihtoehdon jokin muu
merkitys, mikä:
---Valitse---

Suomen Ekonomiliitolla ei ole minulle mitään merkitystä
C7. Miten hyvin Suomen Ekonomiliitto on mielestäsi täyttänyt tehtävänsä:

hyvin

melko
hyvin

kohtuullisesti

melko
huonosti

huonosti

Parannusehdotuksia:

C8. Milloin olet viimeksi osallistunut
Suomen Ekonomiliiton järjestämään jäsen-/uratilaisuuteen

---Valitse---

mikä tilaisuus oli kyseessä:
miksi kyseinen tilaisuus kiinnosti Sinua:

miksi yleensä osallistut tilaisuuksiin

En yleensä osallistu tilaisuuksiin

---Valitse---

Syy, miksi et osallistu tilaisuuksiin

C9.

Mikä mielestäsi olisi paras ja toimivin liittymistapa Suomen Ekonomiliittoon
ja paikallisyhdistyksiin?

Suomen Ekonomiliittoon liitytään paikallisen jäsenyhdistyksen jäsenyyden kautta. Suomen Ekonomiliiton
tehtävänä on huolehtia ekonomien edunvalvonnasta. Paikalliset ekonomiyhdistykset puolestaan järjestävät
erilaisia alueellisia tilaisuuksia.
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nykyisen kaltainen liittyminen liittoon paikallisyhdistysjäsenyyden kautta

kyllä

ei

EOS

liittyminen suoraan liittoon, vapaaehtoinen paikallisyhdistysjäsenyys liiton jäsenille

kyllä

ei

EOS

liittyminen suoraan liittoon, pakollinen paikallisyhdistysjäsenyys

kyllä

ei

EOS

vapaaehtoinen paikallisyhdistysjäsenyys myös liittoon
kuulumattomille ekonomeille

kyllä

ei

EOS

muu, mikä:
Perustelu, miksi juuri edellä valitsemasi
vaihtoehto mielestäsi on/olisi paras:

C10. Oletko saanut verkostokontakteja Suomen Ekonomiliiton jäsenyytesi kautta?
Kuvaile lyhyesti, miten ja millaisia:

Ammatillinen yhdistystoiminta työ- ja sosiaalisen elämän verkkojen kutojana

Tällä sivulla tiedustellaan näkemyksiäsi ekonomiyhdistystoiminnasta ja sen merkityksestä.

D.

Ekonomijäsenyhdistystoiminta

(sivu 4/5)
Paikallinen ekonomiyhdistys toimii muutamaa suurten kaupunkien yhdistystä lukuun ottamatta puhtaasti
vapaaehtoisvoimin, ilman omia toimitiloja tai henkilökuntaa. Jäsenyhdistysten koot vaihtelevat muutaman
kymmenen jäsenen yhdistyksistä aina yli 15 000 -jäseniseen Helsingin Ekonomeihin.
Myös maantieteellisesti yhdistysten kattamat alueet ovat eri suuruisia. Suomen Ekonomiliiton jäsenmaksun
päälle kerättävä yhdistyskohtainen vuosijäsenmaksu vaihtelee ulkomaankomennuksella olevien Expatriaattiekonomien jäsenmaksuttomuudesta aina kolmeenkymmeneen euroon.
D1.

Minkä suuruinen on oman jäsenyhdistyksesi vuosijäsenmaksu (euroa)?

D2.

Onko oman jäsenyhdistyksesi
perimä jäsenmaksu mielestäsi

pieni

sopiva

suuri

Mikä on/olisi sopiva suuruus (euroa):

D3.

Mitkä mielestäsi ovat paikallisyhdistyksen tärkeimmät tehtävät?
(Valitse haluamasi määrä vaihtoehtoja.)

ajankohtaiskoulutus, seminaarit, kurssit

kyllä

ei

EOS

ammatillisen identiteetin ja yhteenkuuluvuuden vahvistaminen, ns. me-henki

kyllä

ei

EOS

ekonomien näkyvyyden ja aseman edistäminen, julkilau-

kyllä

ei

EOS
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sumat
ekskursiot alueen yrityksiin

kyllä

ei

EOS

juhlat, illanvietot

kyllä

ei

EOS

koko perheen tapahtumat

kyllä

ei

EOS

tiedottaminen, yhteydenpito jäsenkuntaan (jäsenkirje,
Internet-sivut, sähköpostilista)

kyllä

ei

EOS

tilaisuudet, jonne on pääsy vain ekonomeilla

kyllä

ei

EOS

tilaisuudet, jonne voi tuoda halutessaan myös seuralaisen
(puolison/ystävän)

kyllä

ei

EOS

virkistystoiminta, retket, teatterikäynnit

kyllä

ei

EOS

jokin muu tehtävä

kyllä

ei

EOS

mikäli valitsit vaihtoehdon
jokin muu tehtävä, mikä

paikallisella jäsenyhdistystoiminnalla ei mielestäni ole lainkaan tärkeitä tehtäviä
---Valitse---

D4. Miten hyvin oma paikallisyhdistyksesi on mielestäsi täyttänyt
tehtävänsä:

hyvin

melko
hyvin

kohtuullisesti

melko
huonosti

huonosti

Parannusehdotuksia:

D5. Joistain jäsenyhdistyksen järjestämistä jäsentilaisuuksista peritään omakustannusosuus, osa rahoitetaan esimerkiksi jäsenmaksutuotoilla, sponsorirahoituksella tai
muilla tuotoilla. Vaikuttaako tilaisuuden maksullisuus
kiinnostukseesi osallistua?

kyllä

millä tavalla:

D6. Milloin olet viimeksi osallistunut oman ekonomiyhdistyksesi järjestämään jäsentilaisuuteen
---Valitse---

mikä tilaisuus oli kyseessä:
miksi kyseinen tilaisuus
kiinnosti Sinua:
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miksi yleensä osallistut
tilaisuuksiin

En yleensä osallistu tilaisuuksiin

---Valitse---

Syy, miksi et osallistu tilaisuuksiin

D7.

Mikä on paikallisyhdistyksen merkitys Sinulle? (Valitse haluamasi määrä vaihtoehtoja.)

tärkeä alueemme ekonomien yhteenkuuluvuuden vahvistaja

kyllä

ei

EOS

väylä tavata toisia ja tutustua uusiin toimialoihin

kyllä

ei

EOS

mieluisa vapaa-ajanviettotapa

kyllä

ei

EOS

lähes tuntematon porukka, joka lähettää silloin tällöin
postia

kyllä

ei

EOS

kyllä

en

Ekonomilehti

kyllä

ei

SEFEn Internet-sivut

kyllä

ei

sähköpostilista

kyllä

ei

yhdistyksen oma tiedote/lehti

kyllä

ei

yhdistyksen omat Internet-sivut

kyllä

ei

muu, mikä:
paikallisella jäsenyhdistystoiminnalla ei ole minulle mitään merkitystä
---Valitse---

D8. Saatko mielestäsi riittävästi tietoa paikallisen ekonomiyhdistyksesi toiminnasta
perustelu

D9.

Mitä kautta saat tietoa oman ekonomiyhdistyksesi toiminnasta?

(Valitse haluamasi määrä vaihtoehtoja.)

muuten, miten:
en koe saavani tietoa oman ekonomiyhdistykseni tilaisuuksista
---Valitse---
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D10. Oletko saanut verkostokontakteja ekonomiyhdistyksesi jäsenyyden kautta? Kuvaile lyhyesti, miten ja millaisia:

E.

Luottamustehtävät ekonomiyhteisössä

E1.

Mitä luottamustehtäviä sinulla on tai on ollut paikallisessa ekonomiyhdistyksessä?

minulla ei ole eikä ole ollut luottamustehtäviä paikallisessa ekonomiyhdistyksessäni
luottamustehtävä
yhdistys

---Valitse---

---Valitse-----Valitse---

vuosina
luottamustehtävä
yhdistys

---Valitse-----Valitse---

vuosina
luottamustehtävä
yhdistys

---Valitse-----Valitse---

vuosina
luottamustehtävä
yhdistys

---Valitse-----Valitse---

vuosina
luottamustehtävä
yhdistys

---Valitse-----Valitse---

vuosina
luottamustehtävä
yhdistys

---Valitse-----Valitse---

vuosina
E2. Mikäli olet mukana ekonomiyhdistystoiminnassa, miksi olet ryhtynyt luottamushenkilöksi?
(Valitse haluamasi määrä vaihtoehtoja.)
minua pyydettiin mukaan

kyllä

ei

yhdistystoiminta on harrastukseni

kyllä

ei
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päätin ryhtyä luottamushenkilöksi tuttavani mukana

kyllä

ei

ryhdyin luottamushenkilöksi verkottuakseni alueen ekonomitoimijoiden kanssa

kyllä

ei

ajauduin mukaan toimintaan

kyllä

ei

ehkä

en

muu syy, mikä:
E3. Voisitko joskus olla kiinnostunut luottamustehtävistä paikallisessa ekonomiyhdistyksessäsi?

kyllä

perustelu:

E4.

Mitä luottamustehtäviä sinulla on tai on ollut Suomen Ekonomiliitossa?

minulla ei ole eikä ole ollut luottamustehtäviä Suomen Ekonomiliitossa

---Valitse---

luottamustehtävät / vuosina:

E5.

Muut kuin ekonomiyhteisöön liittyvät luottamustehtävät:

E6.

Mikä on kiinnostavin / motivoivin luottamustehtäväsi (niin ekonomitoiminnassa kuin sen
ulkopuoleltakin)?
miksi?

E7.

Minkä tyyppisillä ihmisillä mielestäsi on aikaa ja
kiinnostusta osallistua ekonomiyhteisön luottamustehtäviin?
miksi?

Ammatillinen yhdistystoiminta työ- ja sosiaalisen elämän verkkojen kutojana

Tällä viimeisellä sivulla tiedustellaan näkemyksiäsi Akavan aluetoiminnasta
ja voit myös antaa palautetta kyselystä sekä halutessasi osallistua arvontaan.
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F. Akavan aluetoiminta
(sivu 5/5)
Suomen Ekonomiliitto on Akavan neljänneksi suurin jäsenjärjestö. Akavalla on aluetoimintaa kaikissa Suomen maakunnissa ja paikallisissa aluetoimikunnissa on myös ekonomiedustajia.
F1.

Osallistutko Akavan aluetoimintaan:

---Valitse---

luottamustehtävät

vuosina

kyllä, osallistun Akavan aluetoimikunnan järjestämiin tilaisuuksiin:
(valitse haluamasi määrä vaihtoehtoja)
Flooranpäivä

kyllä

ei

jouluglögit

kyllä

ei

seminaarit, koulutustilaisuudet

kyllä

ei

aluetoimikunnan/työvaliokunnan/työryhmien kokoukset

kyllä

ei

konsertit, teatterikäynnit

kyllä

ei

vaalipaneelit

kyllä

ei

matkat, retket

kyllä

ei

muihin tilaisuuksiin, mihin:

ei, en osallistu Akavan aluetoimintaan,
koska:

---Valitse---

---Valitse-----Valitse---

muu syy, mikä

F2. Onko Akavan aluetoiminnalla mielestäsi merkitystä? kyllä

ei

perustelu
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F3. Voisitko joskus olla kiinnostunut luottamustehtävistä paikallisessa aluetoimikunnassasi:
kyllä

ehkä

en

perustelu:

J.

F4.

Oletko saanut verkostokontakteja Akavan aluetoiminnan kautta?
Kuvaile lyhyesti, miten ja millaisia:

G.

Jäsenyhdistystoiminnan kehittämisehdotuksia:

H.

Liittotoiminnan kehittämisehdotuksia:

I.

Mikäli yleensä osallistut SEFEn/ekonomiyhdistyksen järjestämiin tilaisuuksiin, kuvailisitko lyhyesti, miksi:

Palautetta tutkimuksesta:

Kiitos vastauksestasi!
Vastaajan yhteystiedot arvontaa varten:
nimi ja osoite:

Vastaajan sähköpostiosoite tutkimustulosten toimittamista varten niiden valmistuttua:

Lähetä vastaus
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TEKIN 110 VUOTTA YHDELLÄ SILMÄYKSELLÄ - TEKNIIKAN
SANASTOTYÖSTÄ MONEN PIONEERIHANKKEEN KAUTTA ETU- JA
PALVELUJÄRJESTÖKSI

1896

Suomenkielisten Teknikkojen Seura STS perustettiin ensisijaisena tehtävänään edistää suomen
kieltä tekniikan ja teollisuuden alalla. (Insinöörijärjestö Tekniska Föreningen i Finland oli perustettu
jo 1880.) Insinöörit käyttivät yleisesti itsestään vielä 1940-luvulle asti teknikko-nimitystä. Insinöörinimitys esiintyi teknikon rinnalla ja sitä nimitystä käytettiin myös Teknillisestä korkeakoulusta valmistuneiden tutkintotodistuksissa vuoteen 1943 asti, jolloin astui voimaan asetus diplomiinsinöörin tutkintonimikkeestä.

1903

julkaistiin ensimmäinen suomenkielisen teknillisen sanaston vihko.

1911

alettiin julkaista Teknillistä Aikakauslehteä.

1916

nimi muutettiin Suomalaisten Teknikkojen Seuraksi. Toiminta laajeni kieliasioista yleisemmin tekniikkaan ja talouteen.

1918

julkaistiin Saksalais-suomalais-ruotsalainen teknillinen sanasto.

1936

Seuran pääsyvaatimukseksi vahvistettiin eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta korkeakoulututkinto. Sääntöjen mukaan seuran tuli "toimia insinöörien ja arkkitehtien yhdyssiteenä, tukea heidän
yhteisiä pyrkimyksiään ja edistää teknillisiä tieteitä, tekniikkaa ja teollisuutta sekä julkaista teknillistä kirjallisuutta."

1942

Seuralle palkattiin ensimmäinen kokopäivätoiminen toimistovirkailija, rouva Alli Koljonen. Klubihuoneisto Teknikaali STS:n toimiston yhteydessä Helsingin Aleksanterinkatu 46:ssa oli monille
seuran jäsenille sosiaalisen elämän keskus ja samanmielisten insinöörien kuppikuntien tukikohta.

1946

DI Heino Leskelä aloitti STS:n ensimmäisenä päätoimisena toiminnanjohtajana.

1950

STS lähti mukaan perustamaan Amer-Tupakka Oy:tä, mikä osoittautui myöhemmin viisaaksi päätökseksi seuran talouden kannalta.

1951

vihittiin käyttöön arkkitehti Alvar Aallon STS:lle suunnitteleman Insinööritalo Ratakadulla.

1953

STS:n aloitti insinöörien täydennyskoulutuksen Suomessa. STS palkkasi DI Urpo Lehtosen hoitamaan täydennyskoulutustehtävää. Hänen työtään jatkoi seuran palvelukseen vuonna 1956 tullut
DI Matti Kaario, joka toimi sittemmin STS:n toiminnanjohtajana 1960-1990.

1954

tehtiin ensimmäinen jäsentutkimus insinöörien jakautumisesta mm. eri ammattialoille, asuinpaikasta, kielisuhteista sekä työnantajasta.

1955

Teekkaritelevisio tuotti Suomen ensimmäisen televisolähetyksen. STS osallistui hankkeeseen
Tekniikan Edistämissäätiön kautta. STS oli suurin osakas Teekkaritelevision perustalle 1959 perustetussa Oy Tesvisio Ab:ssä.

1956

nimi muutettiin Suomen Teknilliseksi Seuraksi. Yhdistyksen korkeinta valtaa käyttäväksi edustukselliseksi elimeksi perustettiin valtuusto, mitä pidettiin tarpeellisena organisaatiomuotona vähitellen massaorganisaatioksi muuttuvalle ja monipuoliseen valtakunnalliseen vaikuttavuuteen pyrkivälle järjestöille. Keskustelu suhtautumisesta työmarkkinakysymyksiin alkoi.

1959

meni rikki 4 000 jäsenen raja. Ennen äidit olivat toivoneet pojastaan pappia, nyt insinööriä.

1963

STS, TFiF, IL ja DIFF perustivat Insinöörijärjestöjen Koulutuskeskus ry:n eli INSKOn.

1965

tehtiin sosiaalinen tutkimus ammattikunnasta, mikä oli uudenlainen avaus kohti edunvalvontaasioiden hoitoa.

1966

valmistui ensimmäinen "Insinöörien kunniasääntö".

1968

Insinööritalo myytiin ja STS muutti TFiF:n säätiön omistamaan taloon Yrjönkatu 30:een.

1969

ryhdyttiin laatimaan ehdotusta korkeakouluinsinöörien ja arkkitehtien etujärjestön organisoimiseksi. DI Alari Kujala aloitti STS:n palveluksessa työsuhdeasiain tutkimustoimiston hoitajana ja 1970
STS:n ja TFiF:n yhteisen työmarkkinatoimiston vetäjänä.
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STS luopui julkaisuosastostaan ja sen henkilökunta siirtyy Insinöörijärjestöjen Kustannus Oy:n
(myöhemmin Insinöörilehdet Oy/Talentum Oy) palvelukseen.
1970-luvun alussa professori Pentti Malaska esitti STS:n valtuuston kokouksessa sittemmin laajaa
kansainvälistä huomiota saaneen ja myöhemmin kierrätyksen nimellä tunnetun "uuden tekniikan".

1972

STS ja TFiF perustivat Korkeakouluinsinöörien ja Arkkitehtien Keskusliitto KALin huolehtimaan
diplomi-insinöörien työmarkkinaedunvalvonnasta. Alari Kujala valittiin KALin toiminnanjohtajaksi.

1973

KAL perusti yhdessä lähijärjestöjen kanssa Ylempien Toimihenkilöiden Neuvottelukunnan (YTN),
ja sille saatiin STK:n tunnustus.

1974

solmittiin YTN:n ja STK:n ns. perussopimus neuvottelutoiminnan yhteisten pelisääntöjen selventämiseksi.

1976

KAL liittyi Akavaan.

1978

STS otti jäsenilleen työttömyysvakuutuksen.

1979

STS ja KAL muuttivat Itä-Pasilaan Huhtamäki Oy:n kiinteistöstä ostettuihin toimitiloihin.

1981

STS myönsi ensimmäisen Suomalaisen Insinöörityön palkinnon DI Martti Harmoiselle.

1983

STS oli myötävaikuttamassa Teknologian Kehittämiskeskuksen TEKESin perustamiseen ja oli
aktiivisesti mukana sitä edeltäneessä teknologiapoliittisessa ohjelmatyössä.

1984

KALin edunvalvonta laajentui diplomi-insinöörejä työelämässä lähellä olleeseen ryhmään, kun
Suomen
Matemaatikkoja
Fyysikkoliiton jäsenet
liittyivät
mukaan STS/KAL
järjestökokonaisuuteen

1986

STS lähti mukaan teknillisten korkeakoulujen yhteyteen perustettujen teknologiakylien toimintaan.

1987

KAL sai työvoimaministeriöltä määräaikaisen toimenvälitysluvan. Toiminta aloitettiin1988. Seuraavana vuonna toimenvälityksen nimeksi otettiin DI-pörssi, nykyisin TEKrekry.

1989

Allekirjoitettiin STK:n ja YTN:n työehtosopimuspöytäkirja tupo-ratkaisun mukaisista palkankorotuksista ylemmille toimihenkilöille.

1990

STS ja KAL yhdistivät hallintonsa. Yhdentyneen STS/KALin ensimmäiseksi yhteiseksi toiminnanjohtajaksi valittiin Alari Kujala.

1993

STS ja KAL aloittivat toiminnan yhteisellä, uudella nimellä Tekniikan Akateemisten Liitto TEK.
Toiminnan haasteena olivat lama ja massatyöttömyys. Valtakunnallisen Tekijä-projektin kautta
TEK toimii kaikkiaan 22:ssa ylempien toimihenkilöiden työllistymisprojektissa.

1994

YTN solmi ensimmäisen työehtosopimuksensa Metalliteollisuuden Keskusliiton MET ry:n kanssa.

1995

oli kriisivuosi, joka johti henkilömuutoksiin TEKin hallinnossa. Alari Kujalan 26-vuotinen ura järjestössä päättyi. Uudeksi toiminnanjohtajaksi valittiin Heikki Kauppi.

2003

TEKin toimeksiannosta VTT kehitti teknologiabarometrikonseptin. Ensimmäinen barometri julkaistiin tammikuussa 2004.

2005

TEKille valittiin ensimmäisen naispuheenjohtaja, DI Merja Strengell.

2006

TEK vietti 110-vuotisjuhlaansa teemalla Tekniikasta hyvinvointia. Suomalaisten hyvinvointia halutaan parantaa määrätietoisten teknologiapanostusten ja tulevaisuuden haasteet ennakoivan koulutuspolitiikan avulla. Jäseniä on 65 000 ja TEK on Akavan toiseksi suurin jäsenjärjestö.

Järjestöhistoriaa keräilivät ja tiivistivät Kirsti Levander ja Helena Andersson. Lähde
vuosien 1896-1996 osalta: Juhana Aunesluoman kirjoittama TEKin 100-vuotishistoriikki Nykyaikaa rakentamassa. 263
261F

263 www.tek.fi/index.php?id=65 5.2.2007, vrt. Nykänen 2006: 20

Yhdistystoimintaverkostot

ACTA SOCIETATIS OECONOMORUM

302

LIITE 5

SUOMEN EKONOMIYHDISTYKSET VUONNA 2006, PERUSTAMISVUOSIJÄRJESTYKSESSÄ 264
26F

Ekonomföreningen Niord rf
Grundad:
13.09.1924
Hemort:
Helsingfors
Medlemsantal:
3622
Medlemsavgift: 24 e

Porin Seudun Ekonomit ry
Perustettu:
24.01.1943
Kotipaikka:
Pori
Jäsenmäärä:
375
Jäsenmaksu: 10 euroa

Etelä-Hämeen Ekonomit ry
Perustettu:
27.11.1949
Kotipaikka:
Hämeenlinna
Jäsenmäärä:
232
Jäsenmaksu: 17 euroa

Ekonomföreningen Merkur rf
Grundad:
20.02.1935
Hemort:
Åbo
Medlemsantal:
697
Medlemsavgift: 6 e

Kymenlaakson Ekonomit ry
Perustettu:
12.05.1945
Kotipaikka:
Kotka
Jäsenmäärä:
306
Jäsenmaksu: 15 euroa

Pohjois-Karjalan Ekonomit ry
Perustettu:
22.08.1951
Kotipaikka:
Joensuu
Jäsenmäärä:
165
Jäsenmaksu: 10 euroa

Helsingin Ekonomit ry
Perustettu:
Kotipaikka:
Jäsenmäärä:
Jäsenmaksu: 28 euroa

21.03.1935
Helsinki
14677

Kainuun Ekonomit ry
Perustettu:
Kotipaikka:
Jäsenmäärä:
Jäsenmaksu: 17 euroa

12.09.1945
Kajaani
79

Varkauden seudun ekonomit
Perustettu:
23.04.1957
Kotipaikka:
Varkaus
Jäsenmäärä:
45
Jäsenmaksu: 10 euroa

Oulun Ekonomit ry
Perustettu:
Kotipaikka:
Jäsenmäärä:
Jäsenmaksu: 30 euroa

16.10.1936
Oulu
723

Lahden Seudun Ekonomit ry
Perustettu:
23.10.1946
Kotipaikka:
Lahti
Jäsenmäärä:
520
Jäsenmaksu: 15 euroa

Etelä-Pohjanmaan Ekonomit ry
Perustettu:
18.01.1960
Kotipaikka:
Seinäjoki
Jäsenmäärä:
357
Jäsenmaksu: 17 euroa

Keski-Suomen Ekonomit ry
Perustettu:
10.04.1937
Kotipaikka:
Jyväskylä
Jäsenmäärä:
713
Jäsenmaksu: 14 euroa

Etelä-Karjalan Ekonomit ry
Perustettu:
31.10.1946
Kotipaikka:
Lappeenranta
Jäsenmäärä:
357
Jäsenmaksu: 17 euroa

Lounais-Hämeen Ekonomit ry
Perustettu:
25.03.1968
Kotipaikka:
Forssa
Jäsenmäärä:
54
Jäsenmaksu: 20 euroa

Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry
Perustettu:
Kotipaikka:
Jäsenmäärä:
Jäsenmaksu: 17 euroa

Lapin Ekonomit ry
Perustettu:
Kotipaikka:
Jäsenmäärä:
Jäsenmaksu: 17 euroa

10.10.1948
Rovaniemi
209

Riihimäen-Hyvinkään
Ekonomit ry
Perustettu:
Kotipaikka:
Jäsenmäärä:
Jäsenmaksu: 20 euroa

Pohjois-Savon Ekonomit ry
Perustettu:
10.11.1937
Kotipaikka:
Kuopio
Jäsenmäärä:
361
Jäsenmaksu: 10 euroa

Suur-Savon Ekonomit ry
Perustettu:
07.11.1948
Kotipaikka:
Mikkeli
Jäsenmäärä:
132
Jäsenmaksu: 12 euroa

Expatriaattiekonomit
Perustettu:
Kotipaikka:
Jäsenmäärä:
Jäsenmaksu: 0 euroa

Pirkanmaan Ekonomit ry
Perustettu:
26.01.1938
Kotipaikka:
Tampere
Jäsenmäärä:
1733
Jäsenmaksu: 15 euroa

Savonlinnan Seudun
Ekonomit ry
Perustettu:
Kotipaikka:
Jäsenmäärä:
Jäsenmaksu: 10 euroa

Turun Seudun Ekonomit ry
Perustettu:
09.03.1938
Kotipaikka:
Turku
Jäsenmäärä:
1986
Jäsenmaksu: 20 euroa

Rauman Ekonomit ry
Perustettu:
Kotipaikka:
Jäsenmäärä:
Jäsenmaksu: 13 euroa

09.05.1937
Vaasa
664

29.11.1948
Savonlinna
61

28.10.1949
Rauma
163

264 www.sefe.fi [1.8.2006], vrt. Nykänen 2006: 28
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Suomen Ekonomiyhdistykset vuonna 2006
1920-luku

1950-luku

1. Ekonomföreningen Niord rf

1. Pohjois-Karjalan Ekonomit ry
(POKE)
2. Varkauden seudun ekonomit
(VARSE)

1930-luku

1960-luku

1. Ekonomföreningen Merkur rf
2. Helsingin Ekonomit ry (HEKO)
3. Oulun Ekonomit ry (OULE)
4. Keski-Suomen Ekonomit ry (KSE)
5. Vaasan Ekonomit -

1. Etelä-Pohjanmaan Ekonomit ry
(EPE)
2. Riihimäen-Hyvinkään Ekonomit ry
(RIHE)
3. Lounais-Hämeen Ekonomit ry
(LOHE)

Vasa Ekonomer ry (VasE)
6. Pohjois-Savon Ekonomit ry
(POSE)
7. Pirkanmaan Ekonomit ry (PME)
8. Turun Seudun Ekonomit ry (TSE)
1940-luku

1990-luku

1. Porin Seudun Ekonomit ry
(PORSE)
2. Kymenlaakson Ekonomit ry
(KYME)

1.

Toiminta lakannut:
-

Ekonoomiyhdistys r.y.:n Viipurin
alaosasto

-

Ekonomklubben, Maarianhamina

3. Kainuun Ekonomit ry (KAE)
4. Lahden Seudun Ekonomit ry
(LSE)

Expatriaattiekonomit (EXPAT)

5. Etelä-Karjalan Ekonomit ry (EKE)
6. Lapin Ekonomit ry (LAE)
7. Suur-Savon Ekonomit ry (SUSE)
8. Savonlinnan Seudun Ekonomit ry
(SASE)
9. Rauman Ekonomit ry (RAE)
10. Etelä-Hämeen Ekonomit ry (EHE)
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LIITE 6

SEFE-LOMAKKEISTON KETJUTTAMINEN LOTTA-OHJELMASSA

Päiväys: Wed, 31 Jan 2007 14:57:49 +0200
Lähettäjä: Johanna Ahopelto <ahopelto@hytti.uku.fi>
Vastausosoite: Johanna Ahopelto <ahopelto@hytti.uku.fi>
Otsikko: Tiedostoja jatkokäsittelyyn
Vastaanottaja: Pekka Ruippo <Pekka.Ruippo@uku.fi>

Hei Pekka,
olen nyt käynyt ensimmäiset sivut läpi molemmista aineistoista (suomeksi ja ruotsiksi siis) ja merkinnyt niihin
neljä eri ryhmää:
ok (ei värikoodia) = täysin hyväksyttävissä oleva vastaus
mahdollisesti käytettävissä (vaaleansininen) = mikäli seuraavan lomakesivun vastauksissa ykkössivun ensimmäinen vastaaja (kutsutaan häntä vaikka A:ksi) on aloittanut kakkossivun vastaamisen ennen kuin ykkössivun
toinen vastaaja (B) on aloittanut ykkössivun vastaamisen, on varmaa, että sekä kakkos- että ykkössivun ensimmäiset vastaukset voi ketjuttaa A:lle. Ja hyvässä lykyssä seuraaviakin, mikäli A on ollut nopea vastaaja.
tuskin käytettävissä (vaalea oranssi) = samat ehdot kuin edellä, mutta kaverin olisi pitänyt olla melko nopea
naputtelija; joissain tapauksissa saattaa olla mahdollista ketjuttaa ainakin kakkosblanketti ykköseen.
ei (vaaleanpunainen) = liian lähekkäin olevat vastaukset joka tapauksessa, ei käytettävissä ristiintaulukointeihin.
Pääsisikö tällä taas vähän matkaa eteenpäin?
Parhain terveisin,
Johanna
-KTT, YTL Johanna Ahopelto
Rantakatu 26-27 A 15
65100 VAASA
puh. (06) 317 7278
gsm 040 553 2721
ahopelto@hytti.uku.fi
ahopelto@desnetti.fi

Yhdistystoimintaverkostot

ACTA SOCIETATIS OECONOMORUM

LIITE 7

TEKNIIKAN AKATEEMISTEN LIITON ALUESEURAT JA KERHOT

Alueseura

jäsenmäärä
vuonna
2006

Jyväskylän Teknillinen Seura
Kajaanin Teknillinen Seura
Kanta-Hämeen Teknillinen
Seura

ei tietoa Akateeminen teekkarikerho

75

ei ilmoitusta Graafinen kerho

Pietarsaaren Teknillinen Seura
Pohjois-Karjalan Teknillinen
Seura
Porin Teknillinen Seura
Raahen Teknillinen Seura
Rauman Teknillinen Seura
Savonlinnan Diplomi-insinöörit
ja Arkkitehdit
Suur-Savon Teknillinen Seura
Tampereen Teknillinen Seura
Turun Teknillinen Seura
Vaasan Teknillinen Seura
Varkauden Teknillinen Seura
Vuoksenlaakson Teknillinen
Seura
Tekniska Klubben i Vasa
=
=
=
=

50

ei tietoa * DIAS-kilta

Oulun Teknillinen Seura

jäsenmäärä vuonna
2006

Lounais-Suomen Tekniikan
180 Akateemiset Naiset (AboaTEK)

141 Biotekniikan kerho

Kuopion Teknillinen Seura
Kymenlaakson Teknillinen
Yhdistys
Lahden Diplomi-insinöörit ja
Arkkitehdit
Lapin Insinööri- ja arkkitehtiyhdistys
Lappeenrannan Teknillinen
Seura

Kerho

70 Arkkitehtikerho

Kokkolan Teknillinen Seura

*
**
***
****

305

228 Heinolan DiA-kerho
185** Ilmailuinsinöörien kerho
175** Insinöörien Rouvat ry
210 LVI-kerho

235
85
258
312
50
188
98
50

ei tietoa Maanmittausinsinöörien kerho

120

61 Naispolyteekkarit (Napoli)

79

Organisaation kehittäjät ja
suunnittelijat (KESSU)

70

436

85 Rakentajain kerho
242 TEKin Naisakatemia (TEKNA)
ei tietoa * Traficum
75 Turun DI-kerho
443

MULJU (Valmistustekniikan
seniorit)

24
348
30
ei tietoa *
***

ei yhteystietoja saatavissa
tiedot vuodelta 2005
toiminta lakannut
ei toimintaa vuonna 2006
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LIITE 8

TYYTYVÄISYYS EKONOMILIITON TOIMINTAAN JÄSENYHDISTYKSITTÄIN

ristiintaulukointi B2*C7; n = 2 922
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307

TYYTYVÄISYYS TEKNIIKAN AKATEEMISTEN LIITON TOIMINTAAN
ALUESEUROITTAIN/KERHOITTAIN

ristiintaulukointi B2*C7; n = 574
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LIITE 10
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TYYTYVÄISYYS

VASTAAJAN

OMAN

EKONOMIYHDISTYKSEN

TOIMINTAAN JÄSENYHDISTYKSITTÄIN

ristiintaulukointi B2*D4; n = 2 556
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Paikallisyhdistyksen tärkeimmät tehtävät ekonomiyhdistyksittäin jäsenten näkemys-

ei mikään

jokin muu

virkistystoiminta

avectilaisuudet

tilais. vain
jäsenille

tiedottaminen

perhetapahtumat

illanvietot

ekskursiot

julkilausumat

ekonomiyhdistys
Merkur

me-henki

tehtävä

ajankohtaiskoul.

ten mukaan (kysymykset B2*D4)

Niord
Etelä-Hämeen E
Etelä-Karjalan E
Etelä-Pohjanmaan E
Expatriaattiekonomit
Helsingin Ekonomit
Kainuun Ekonomit
Keski-Suomen E
Kymenlaakson E
Lahden Seudun E
Lapin Ekonomit
Lounais-Hämeen E
Oulun Ekonomit
Pirkanmaan E
Pohjois-Karjalan E
Pohjois-Savon E
Porin Seudun E
Rauman Ekonomit
Riihimäen-Hyvinkään
Savonlinnan Seudun
Suur-Savon Ekonomit
Turun Seudun E
Vaasan Ekonomit
Varkauden seudun e.

-

Oranssi väri: ekonomikoulutusta tarjoavan yliopistopaikkakunnan yhdistys

-

Mitä tummemman vihreä väri, sitä tärkeämmäksi koettu paikallisyhdistystehtävä

-

Vaalean keltainen väri: lähes tarpeettomaksi koettu paikallisyhdistystehtävä

-

Valkoinen väri: tarpeettomaksi koettu paikallisyhdistystehtävä
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LIITE 11

ACTA SOCIETATIS OECONOMORUM

TYYTYVÄISYYS VASTAAJAN OMAN ALUESEURAN /
TEKIN KERHON TOIMINTAAN JÄSENYHDISTYKSITTÄIN

ristiintaulukointi B2*D4; n = 329

Yhdistystoimintaverkostot

ACTA SOCIETATIS OECONOMORUM

311

Alueseurojen ja kerhojen tärkeimmät tehtävät jäsentensä näkemyksen mukaan

ei mikään

jokin muu

virkistystoiminta

avectilaisuudet

vain jäsenille

tiedottaminen

perhetapahtumat

illanvietot

ekskursiot

julkilausumat

me-henki

tehtävä
alueseura/kerho
Jyväskylän TS
Kajaanin TS
Kanta-Hämeen TS
Kokkolan TS
Kuopion TS
Kymenlaakson TY
Lahden DIA
Lapin IAY
Lappeenrannan TS
Oulun TS
Pietarsaaren TS
Pohjois-Karjalan TS
Porin TS
Raahen TS
Rauman TS
Savonlinnan DIA
Suur-Savon TS
Tampereen TS
Turun TS
Vaasan TS
Varkauden TS
Vuoksenlaakson TS
Tekn. Klubben i Vasa
AboaTEK
Akat. Teekk.kerho
Arkkitehtikerho
Biotekniikan kerho
DIAS-kilta
Graafinen kerho
Heinolan DiA-kerho
Ilmailuins. kerho
Insinöörien rouvat
LVI-kerho
Maanmittausins.
Naispolyteekkarit
KESSU
Rakentajainkerho
TEKNA naisakat.
Traficum
Turun DI-kerho
MULJU

ajankohtaiskoul.

(kysymykset B2*D4)

- Mitä tummemman sininen väri, sitä tärkeämmäksi koettu paikallisyhdistystehtävä
- Valkoinen väri: tarpeettomaksi koettu paikallisyhdistystehtävä

Yhdistystoimintaverkostot
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LIITE 12

SUOMEN EKONOMILIITON TEHTÄVIEN MERKITYS VASTAAJILLE
TAULUKOITUNA IKÄRYHMITTÄIN JA KAAVIONA YHTEENSÄ
Kysymys C5b

Tehtävä

ajankohtaiskoulutus,
seminaarit, kurssit

työmarkkinallinen
edunvalvonta

ammatillisen
identiteetin ja
yhteenkuuluvuuden
vahvistaminen
ekonomien
näkyvyyden ja
aseman
edistäminen

julkilausumat ja
lehdistötiedotteet

kauppatieteellisten
tutkintojen tason ja
arvostuksen
valvonta

työttömyysturva
IAET-kassan kautta

lehtiedut,
alennukset

tiedottaminen,
yhteydenpito
jäsenkuntaan

Arvio tehtävän
merkityksestä
täysin merkityksetön
jokseenkin merkityksetön
neutraali
jokseenkin tärkeä
erittäin tärkeä
täysin merkityksetön
jokseenkin merkityksetön
neutraali
jokseenkin tärkeä
erittäin tärkeä
täysin merkityksetön
jokseenkin merkityksetön
neutraali
jokseenkin tärkeä
erittäin tärkeä
täysin merkityksetön
jokseenkin merkityksetön
neutraali
jokseenkin tärkeä
erittäin tärkeä
täysin merkityksetön
jokseenkin merkityksetön
neutraali
jokseenkin tärkeä
erittäin tärkeä
täysin merkityksetön
jokseenkin merkityksetön
neutraali
jokseenkin tärkeä
erittäin tärkeä
täysin merkityksetön
jokseenkin merkityksetön
neutraali
jokseenkin tärkeä
erittäin tärkeä
täysin merkityksetön
jokseenkin merkityksetön
neutraali
jokseenkin tärkeä
erittäin tärkeä
täysin merkityksetön
jokseenkin merkityksetön
neutraali
jokseenkin tärkeä
erittäin tärkeä

Synt.
1920-30luvulla
n = 61
23 %
8%
26 %
13 %
8%
36 %
10 %
11 %
8%
8%
8%
11 %
28 %
18 %
13 %
11 %
13 %
20 %
20 %
11 %
11 %
18 %
31 %
7%
5%
10 %
10 %
21 %
23 %
8%
28 %
5%
7%
8%
21 %
7%
5%
18 %
33 %
16 %
2%
5%
33 %
31 %
3%
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Synt.
1940-50luvulla
n = 1385
14 %
23 %
26 %
16 %
5%
10 %
10 %
18 %
27 %
20 %
8%
15 %
23 %
28 %
10 %
6%
15 %
26 %
29 %
8%
14 %
25 %
28 %
12 %
2%
6%
11 %
23 %
31 %
12 %
8%
4%
6%
16 %
51 %
3%
8%
16 %
39 %
19 %
3%
11 %
24 %
36 %
9%

Synt.
1960-70luvulla
n = 2021
14 %
24 %
21 %
15 %
4%
4%
8%
15 %
31 %
21 %
10 %
17 %
22 %
21 %
6%
5%
13 %
23 %
27 %
9%
13 %
27 %
25 %
10 %
1%
4%
9%
21 %
31 %
12 %
3%
2%
5%
16 %
53 %
3%
9%
19 %
32 %
15 %
2%
9%
17 %
19 %
4%

Synt.
1980luvulla
n = 153
16 %
24 %
18 %
11 %
4%
4%
6%
10 %
33 %
21 %
10 %
11 %
23 %
23 %
7%
3%
7%
19 %
33 %
12 %
9%
23 %
25 %
14 %
3%
2%
8%
18 %
29 %
17 %
1%
1%
2%
22 %
49 %
3%
11 %
19 %
27 %
14 %
5%
13 %
27 %
25 %
3%
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koulutuspoliittinen
edunvalvonta

palkkatasotutkimukset ja
-suositukset

työsuhdeneuvonta

SEFE-yhteisön
tarjoama tuki
ekonomiuralla elämän eri käänteissä
SEFE-yhteisön
luomat osallistumisja onnistumismahdollisuudet

jokin muu tehtävä

täysin merkityksetön
jokseenkin merkityksetön
neutraali
jokseenkin tärkeä
erittäin tärkeä
täysin merkityksetön
jokseenkin merkityksetön
neutraali
jokseenkin tärkeä
erittäin tärkeä
täysin merkityksetön
jokseenkin merkityksetön
neutraali
jokseenkin tärkeä
erittäin tärkeä
täysin merkityksetön
jokseenkin merkityksetön
neutraali
jokseenkin tärkeä
erittäin tärkeä
täysin merkityksetön
jokseenkin merkityksetön
neutraali
jokseenkin tärkeä
erittäin tärkeä
täysin merkityksetön
jokseenkin merkityksetön
neutraali
jokseenkin tärkeä
erittäin tärkeä

11 %
13 %
20 %
18 %
2%
16 %
13 %
30 %
13 %
2%
20 %
16 %
15 %
13 %
5%
15 %
18 %
11 %
15 %
5%
18 %
11 %
16 %
10 %
7%
13 %
0%
3%
0%
0%
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8%
17 %
30 %
21 %
4%
6%
9%
21 %
35 %
14 %
7%
8%
18 %
30 %
20 %
12 %
18 %
25 %
19 %
6%
12 %
23 %
28 %
13 %
3%
9%
2%
5%
1%
1%

6%
16 %
30 %
20 %
4%
1%
7%
15 %
35 %
20 %
2%
5%
13 %
32 %
24 %
6%
13 %
23 %
25 %
10 %
12 %
21 %
27 %
12 %
2%
8%
1%
4%
0%
0%

5%
12 %
29 %
23 %
4%
3%
3%
14 %
33 %
22 %
3%
2%
18 %
28 %
23 %
5%
11 %
21 %
24 %
11 %
8%
20 %
29 %
10 %
5%
6%
0%
7%
0%
0%
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LIITE 13

TEKNIIKAN

AKATEEMISTEN

LIITON

TEHTÄVIEN

MERKITYS

VASTAAJILLE TAULUKOITUNA IKÄRYHMITTÄIN JA KAAVIONA
YHTEENSÄ
Kysymys C5b

Tehtävä

ajankohtaiskoulutus,
seminaarit, kurssit

työmarkkinallinen
edunvalvonta

ammatillisen
identiteetin ja
yhteenkuuluvuuden
vahvistaminen
diplomi-insinöörien
näkyvyyden ja
aseman edistäminen

julkilausumat ja
lehdistötiedotteet

teknistieteellisten
tutkintojen tason ja
arvostuksen valvonta

työttömyysturva
IAET-kassan kautta

lehtiedut,
alennukset

Arvio tehtävän
merkityksestä
täysin merkityksetön
jokseenkin merkityksetön
neutraali
jokseenkin tärkeä
erittäin tärkeä
täysin merkityksetön
jokseenkin merkityksetön
neutraali
jokseenkin tärkeä
erittäin tärkeä
täysin merkityksetön
jokseenkin merkityksetön
neutraali
jokseenkin tärkeä
erittäin tärkeä
täysin merkityksetön
jokseenkin merkityksetön
neutraali
jokseenkin tärkeä
erittäin tärkeä
täysin merkityksetön
jokseenkin merkityksetön
neutraali
jokseenkin tärkeä
erittäin tärkeä
täysin merkityksetön
jokseenkin merkityksetön
neutraali
jokseenkin tärkeä
erittäin tärkeä
täysin merkityksetön
jokseenkin merkityksetön
neutraali
jokseenkin tärkeä
erittäin tärkeä
täysin merkityksetön
jokseenkin merkityksetön
neutraali
jokseenkin tärkeä
erittäin tärkeä

Synt.
1920-30luvulla
n = 18
6%
39 %
6%
17 %
17 %
6%
6%
28 %
28 %
17 %
6%
6%
17 %
28 %
22 %
0%
11 %
11 %
39 %
22 %
6%
22 %
11 %
28 %
11 %
0%
6%
22 %
17 %
33 %
17 %
11 %
11 %
17 %
22 %
0%
17 %
28 %
17 %
39 %
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Synt.
1940-50luvulla
n = 864
7%
19 %
29 %
18 %
3%
2%
4%
6%
25 %
56 %
5%
11 %
23 %
31 %
13 %
3%
7%
19 %
36 %
21 %
6%
16 %
29 %
21 %
4%
3%
8%
19 %
37 %
17 %
1%
2%
6%
23 %
61 %
3%
8%
24 %
34 %
19 %

Synt.
1960-70luvulla
n = 1974
6%
20 %
26 %
19 %
4%
1%
2%
6%
25 %
56 %
7%
15 %
25 %
25 %
6%
3%
10 %
20 %
33 %
16 %
6%
17 %
28 %
18 %
3%
2%
6%
18 %
34 %
20 %
0%
1%
5%
21 %
64 %
3%
10 %
23 %
35 %
14 %

Synt.
1980luvulla
n = 149
7%
23 %
29 %
15 %
5%
0%
1%
5%
24 %
63 %
4%
13 %
28 %
30 %
7%
2%
9%
28 %
32 %
13 %
5%
17 %
36 %
14 %
6%
1%
4%
17 %
32 %
31 %
0%
1%
3%
21 %
68 %
3%
14 %
21 %
38 %
11 %
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tiedottaminen,
yhteydenpito
jäsenkuntaan

koulutuspoliittinen
edunvalvonta

palkkatasotutkimukset
ja -suositukset

työsuhdeneuvonta

Tekniikan edistäminen
ihmisen, elinympäristön
ja yhteiskunnan parhaaksi

jokin muu tehtävä

täysin merkityksetön
jokseenkin merkityksetön
neutraali
jokseenkin tärkeä
erittäin tärkeä
täysin merkityksetön
jokseenkin merkityksetön
neutraali
jokseenkin tärkeä
erittäin tärkeä
täysin merkityksetön
jokseenkin merkityksetön
neutraali
jokseenkin tärkeä
erittäin tärkeä
täysin merkityksetön
jokseenkin merkityksetön
neutraali
jokseenkin tärkeä
erittäin tärkeä
täysin merkityksetön
jokseenkin merkityksetön
neutraali
jokseenkin tärkeä
erittäin tärkeä
täysin merkityksetön
jokseenkin merkityksetön
neutraali
jokseenkin tärkeä
erittäin tärkeä
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0%
11 %
22 %
39 %
0%
11 %
6%
17 %
17 %
22 %
11 %
11 %
17 %
44 %
0%
11 %
0%
39 %
22 %
0%
0%
6%
28 %
22 %
28 %
0%
0%
0%
0%
0%
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3%
8%
25 %
38 %
9%
4%
9%
27 %
30 %
9%
2%
5%
19 %
40 %
23 %
2%
5%
18 %
34 %
26 %
5%
12 %
26 %
24 %
12 %
4%
1%
2%
0%
1%

2%
8%
26 %
31 %
10 %
3%
9%
23 %
32 %
10 %
1%
4%
17 %
40 %
26 %
1%
3%
14 %
38 %
29 %
6%
15 %
26 %
19 %
6%
2%
0%
2%
0%
1%

1%
11 %
30 %
32 %
7%
1%
9%
22 %
36 %
13 %
1%
5%
13 %
46 %
26 %
0%
4%
13 %
40 %
28 %
3%
18 %
27 %
21 %
9%
3%
0%
3%
1%
1%
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Samassa veneessä samaan suuntaan soutaen
pääsee parhaiten perille - yhdessä.
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Ystäväni yhdistyksissä ja verkostoissa - kiitos.
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