
Helsingin yliopisto - Helsingfors universitet - University of Helsinki ID 2001-858

Tiedekunta-Fakultet-Faculty
Valtiotieteellinen tiedekunta

Laitos-Institution-Department
Valtio-opin laitos

Tekijä-Författare-Author
Lilja, Tuomo Antero
Työn nimi-Arbetets titel-Title
SAK:laisen ammattiyhdistysliikkeen viestintästrategioiden kehittyminen vuodesta 1969 vuoteen 2000
Oppiaine-Läroämne-Subject
Hallinto-oppi
Työn laji-Arbetets art-Level
Pro gradu

Aika-Datum-Month and year
2001-01-10

Sivumäärä-Sidantal-Number of pages
198

Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielmassa kuvataan SAK:laisen ammattiyhdistysliikkeen (keskusjärjestö- ja ammattiliittotaso) viestinnän kehittymistä v. 1969 - 2000.
Tutkimusta varten haastateltiin (teemahastatteluin) kahdeksaa SAK:laista viestintäalan ammattilaista. Julkisten dokumenttien lisäksi SAK:n
sisäiset viestintää koskevat tutkimukset, selvitykset, muistiot ja viestintävaliokunnan pöytäkirjat (lähes kokonaisuudessaan) olivat tutkijan
käytössä. Lisäksi tutkimusmenetelmänä käytettiin omaa havainnointia.
Jakson alussa ay-liikkeen jäsenmäärä, varallisuus ja vaikutusvalta (liittyen tulopolitiikan aloittamiseen) lisääntyivät merkittävästi. Muutokset
heijastuivat lähes välittömästi viestintään. Mm. viestintähenkilöstön määrä ja ay-lehdistö kasvoivat nopeasti. Samalla luotiin laaja
tiedotuskoulutusjärjestelmä.
Tiedotuksessa siirryttiin vaiheittain valistuksesta, agitaatiosta ja propagandasta tiedotukseen ja viestintään. Muutos liittyy ay-liikkeen
primäärifunktion muuttumiseen: Korkean järjestäytymisen tavoittelemisen sijaan keskeiseksi toiminnaksi tuli edunvalvonta. Tutkielmassa
kuitenkin osoitetaan, että mikäli ay-liikkeen korkeaan järjestäytymiseen kohdistuu uhkia, viestintään tulee nopeasti agitoivia ja propagandistisia
sävyjä.
SAK:laisessa viestinnässä tapahtui merkittävä muutos jo 1980-luvun alkupuolella. Sisäisen viestinnän resursointia vähennettiin, erityisesti
liittolehdistöä supistettiin. SAK:laisen viestintäpolitiikan kulmakivet (oma lehdistö, työväenlehdet ja yleisradio) heikentyivät tai menettivät
suhteellista asemaansa samanaikaisesti juuri -80-luvun alkupuoliskolla. Tämä johti mediapolitiikan laajentamiseen ja syventämiseen.
Tutkielmassa osoitetaan, että ammattiyhdistysliike on saanut viestinsä julkisuudessa paremmin läpi kuin keskeiset työnantajajärjestöt. Media
kohtelee ay-liikettä pääsääntöisesti neutraalisti.
SAK:laisen viestintäpolitiikan kehittymistä leimaa koordinoimattomuus ja sitoutumisen puute. SAK:laisten viestintäammattilaisten, päättäjien ja
koulutusjärjestelmän yhteistyö on ollut lähes olematonta. Tarkastelujaksolla on tehty lukuisia yrityksiä keskittää voimavaroja, mutta ne ovat
pääsääntöisesti epäonnistuneet. SAK ja sen jäsenliitot eivät ole pystyneet sopimaan viestinnän perustyönjaosta.
Tutkielmassa tarkastellaan ay-liikkeen sisäistä demokratiaa viestinnän näkökulmasta ja osoitetaan, että viestintä on erittäin lähettäjäkeskeistä ja
että lähettäjäkeskeisyydellä ja jäsenistön passiivisuudella on selvä yhteys. Jäsenten aktiivisuuden nostaminen ei ole ollut keskeisten
viestinnällisten tavoitteiden joukossa. 1990-luvulla SAK:laiset viestintäammattilaiset ovat kuitenkin pyrkineet lisäämään vuorovaikutteisuutta ja
vastanottajalähtöisyyttä. Ay-liikkeen käyttämä kieli on tarkastelujaksolla muuttunut. Johto ja ainakin osa aktiiveista ovat omaksuneet
"välttämättömyyden retoriikan".
SAK:laisten liittojen (joita on 26) viestinnässä on huomattavia eroja koskien mm. mahdollisuutta journalistiseen ammattikäytäntöön. Eräissä
liitoissa on voimakkaita pyrkimyksiä kontrolloida viestintää. Suurimmassa osassa liitoista viestintä on kuitenkin kehittynyt yhä itsenäisemmäksi
toimintalohkoksi - itsenäisyyden lisääntymiseen ovat vaikuttaneet ay-liikkeen sisäisen poliittisen tilanteen olennainen lieveneminen sekä
viestintää hoitavien henkilöiden professionalistuminen.
Tärkeimmät lähteet:
Ammattiyhdistyslehdistön nykytila ja kehittämisen mahdollisuudet, SAK:n ay-lehtityöryhmä, 1979.
Ammattiyhdistysliike ja viestintäpolitiikka, SAK 1981.
Viestintäpoliittinen keskustelurapotti, SAK 1988.
Timo Kyntäjä: Tulopolitiikka Suomessa, Gaudeamus 1993.
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