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Tapio Bergholm: 

Historiantutkimus ja ammattiyhdistysliike –  

Järjestökuvauksista valtataisteluihin, työkulttuureihin ja työehtoihin 

 

Suomen työväenliikkeen ja Suomen työmarkkinajärjestöjen historiantutkimus on tapahtunut 

paljolti yliopistojen ulkopuolella ja vailla julkista rahoitusta, vaikka myös akateemista tutkimuksia 

ja sekarahoituksella syntyneitä teoksia löytyy. 1 Tutkimuksen painopiste on alkanut muuttua vasta 

viime vuosina, mutta tutkimuksen rahoitus on edelleenkin ensisijaisesti ammattiyhdistysliikkeen ja 

työnantajajärjestöjen oman kulttuuritahdon varassa. Se onkin ollut ajoittain hyvin voimakasta. 

Mittavasti oman historiansa tutkimiseen ovat panostaneet esimerkiksi Auto- ja Kuljetusalan 

Työntekijäliitto, Paperiliitto, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö (SAK), Suomen 

Kirjatyöntekijäin Liitto (nykyään Viestintäalan ammattiliitto), Suomen Metallityöväen Liitto, 

Suomen Puu- ja Erityisalojen Ammattiliitto ja Suomen Työnantajien Keskusliitto (STK).2

 

Järjestöjen vahva panostus on vaikuttanut tutkimukseen mutta se ei ole tarkoittanut, että vain 

järjestön oma menneisyyspoliittinen näkemys tai ajankohtaiset järjestöpoliittiset kiistat tai 

työmarkkinatilanteet olisivat vaikuttaneet tutkimuksien kysymyksen asetteluihin. Tässä suhteessa 

pidän lähinnä omien laadukkaiden tutkimustulosten korostamiseen soveltuvina karikatyyreinä 

esimerkiksi Pauli Kettusen ja Kari Teräksen käsityksiä, joiden mukaan ammattiyhdistysliikkeen 

historiantutkimus olisi pitkään tehty kulloisenkin tutkimusajankohdan näkökulmasta ja sen 

hetkisten saavutusten tai ongelmien ehdoilla.3 Kotimaiset ja kansainväliset historiantutkimuksen 

virtaukset ovat merkittävästi vaikuttaneet tutkimusten painopisteisiin. Tämä yliopistojen ja 

järjestöhistoriahankkeiden välinen vuorovaikutus sai jo 1960-luvulla  viralliset puitteet, kun tutkijat 

ovat ajoittain tehneet samasta aineistosta tai aiheesta sekä tilaustutkimuksen että akateemisen 

opinnäytteen.4

 

Marxin ja Engelsin innoittamat sosialidemokraatit kutsuivat Suomessakin teoriaansa 

historialliseksi materialismiksi. Työväenliike ja työväen ammattiyhdistysliike onkin ollut hyvin 

tietoinen historiallisesta merkityksestään. Tulevan sosialistisen vallankumouksen tekijät ja uuden 

yhteiskunnan rakentajat tiesivät olevansa mukana tärkeissä historiallisissa prosesseissa. Tämä 
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näkyi siinä, että jo hyvin varhain omaa tekemistä on tarkasteltu tulevan historian näkökulmasta. 

Ehkä tämä selittää sen, että Suomessa työväenpuolueiden ja ammattiyhdistysliikkeen liitto- ja 

edustajakokouksien pöytäkirjat painettiin, että hallintoelinten pöytäkirjoihin kirjattiin käyty 

keskustelu ja  eriävät mielipiteet, ja että järjestötoiminnasta syntynyt runsas arkistoaineisto on 

yleensä hyvin säilynyt.  

 

Tämä työväenliikkeen historiatietoisuus näkyi myös vahvana kiinnostuksena oman toiminnan 

historiankirjoitukseen. Esimerkiksi ensimmäiset ammattiliiton tai keskusjärjestön historiikit 

julkaistiin jo kymmenen vuoden toiminnan jälkeen. 5Kyse oli toiminnassa mukana olleiden 

aktivistien muistiin merkinnöistä. Järjestöaktivistien oma kokemus ja näkökulma tulivat näissä 

esityksissä vahvasti esiin. Yleensä merkkivuosiin kytkeytyneet kirjalliset esitykset eivät juuri 

muuttuneet esitystavaltaan tai kysymyksen asettelultaan, vaikka ammattiyhdistysliike on1940-

luvulta alkaen turvautunut myös ulkopuolisten tutkijoiden tai ammattikirjoittajien palveluksiin.6 

Tämä ammattiyhdistysliikkeen vaikuttajien ja toimittajien kirjoittaman historian perinne on säilynyt 

aina tähän päivään saakka, mutta paneutuminen lähdeaineistoon ja tutkimuskirjallisuuteen on 

vankentunut.7   

 

Ensimmäiset tieteellisti kunnianhimoiset järjestöhistoriat ilmestyivät 1950-luvulla. 

Tutkimuskohteina olivat kaksi vahvaa ja varakasta ammattiliittoa, paperi- ja rakennusliitto. 

Käsitykseni mukaan ensimmäinen lähde- ja kirjallisuusviittein varustettu ammattiliittohistoria oli 

Jaakko Oksasen esitys vuodelta 1956 paperityöläisen ammattiyhdistystoiminnasta. Oksanen 

tukeutui esityksessään liiton oman aineiston ohella myös kohtuullisen laajasti 

tutkimuskirjallisuuteen. Erkki Salomaa oli taustaltaan ammattiyhdistystoimitsija, mutta hänellä oli 

myös akateeminen koulutus. Salomaan rakennusliiton 70-vuotishistoria vuodelta 1959 on laaja ja 

laadukas tutkimus, jossa on käsitelty rakennustyöläisten elintasoa, järjestäytymisen kehitystä, 

työehtosopimustoimintaa ja poliittisia kiistoja. Kirjoittajan kommunistinen puoluekanta tai kiivas 

luonne eivät juuri heijastuneet hänen tekstiinsä.8

 

Syy tähän ensisijaisesti järjestöjen omaan aineistoon ja ajoittain vuosikertomuksia muistuttavaan 

esitystapaan saattaa olla hyvin proosallinen. Suomen ammattiyhdistysliike oli suhteellisen köyhä 

aina 1970-luvulle saakka, koska työnantajaperintä ja ansioiden mukainen prosentuaalinen 

jäsenmaksu vakiintuivat Suomessa vasta 1960-luvun lopulla. Ammattiyhdistysliikkeen oma 

taloudellinen perusrakenne ei mahdollistanut laajaan aineistoon perustuvaa tutkimusta ennen 

kuin 1970-luvun lopulta alkaen.  
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Kunnianhimoiset poliittisen historian tutkijat  

 

Suomen työmarkkinahistoria on ollut muihin pohjoismaihin verrattuna dramaattista. 

Työmarkkinahistorian nopeat ja rajut käänteet ovat olleet läheisesti kytköksissä ja 

vuorovaikutuksessa Suomen historian yllättäviin käänteisiin. Esimerkiksi venäläiseen 

vallankumousliikehdintään liittynyt Suomen suurlakko eli kansallislakko1905, kansalaissota 1918, 

Lapuanliikkeen äärioikeistolainen painostus ja terrori vuosina 1929-1932, Suomen kansalle 

raskaat sotavuodet 1939-19449, Neuvostoliiton luopuminen Porkkalan tukikohdasta 1955 ja 

Neuvostoliiton romahdus 1991 ovat kaikki muovanneet myös työmarkkinasuhteita.   

 

Kansallislakko vauhditti ratkaisevasti teollisuustyöläisten järjestäytymistä ja teollisuustyöläisten 

valtakunnallisten ammattiliittojen syntyä. Esimerkiksi saha- ja paperiteollisuuden ammattiliitot 

perustettiin 1906. Suomen Ammattijärjestö syntyi jo seuraavana vuonna Tampereella 

huhtikuussa 1907. Kansalaissota kovensi työnantajien asenteita, joten 1920- ja 1930-luvuilla he 

turvautuivat mieluimmin lakonmurtajiin kuin työehtosopimuksiin. Heikkouden kehään jäänyt 

ammattiyhdistysliikkeen sisäiset ristiriidat kärjistyivät samaan aikaan, kun työväenliikkeeseen ja 

valtiovaltaan kohdistunut äärioikeistolainen painostus koveni. Suomen Ammattijärjestö hajosi 

käytännössä 1929. Viranomaiset lakkauttivat Ammattijärjestön, useiden ammattiliittojen ja 

monien ammattiosastojen toiminnan ns. kommunistilakien perusteella. Ammattijärjestöstä 1929 

irtautuneet sosialidemokraatit perustivat  1930 uuden ’puolueettoman’ keskusjärjestön, Suomen 

Ammattiyhdistysten Keskusliiton (SAK). 

 

SAK ja Suomen Työnantajain Keskusliiton neuvottelusuhteet syntyivät sotavuosien paineessa. 

Kun Suomi kamppaili yksin Neuvostoliiton hyökkäystä vastaan talvisodassa 1939-1940, SAK ja 

STK tekivät ensimmäisen yhteisen julkilausuman ns. Tammikuun kihlauksen, joka pohjusti sekä 

keskusjärjestöjen välisiä että liittotason neuvottelusuhteita. STK suostui tekemään ensimmäisen 

yleissopimuksen SAK:n kanssa, kun Natsi-Saksan sotilaallinen tappio oli varmistunut. Saksan 

rinnalla Neuvostoliittoa vastaan käydyn sodan päättyminen Suomen tappioon johti kommunistien 

toiminnan laillistamiseen ja ammattiyhdistysliikkeen nopeaan kasvuun. Valtakunnallinen 

työehtosopimustoiminnan läpimurto tapahtui vuosina 1945-1947. Pian Porkkalan palautuksen 

jälkeen vuoden 1956 alussa STK oli valmis ottamaan SAK:n johtaman yleislakon, johon osallistui 

noin 400 000 työläistä. Neuvostoliiton romahdettua ja Suomen ajauduttua lamaan Esko Ahon 
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(keskusta) porvarillinen hallitus koetti muuttaa Suomen työmarkkinoiden pelisääntöjä 

työnantajien eduksi.10

 

Monet tekijät ovat ohjanneet valitsemaan tutkimuksen painopisteeksi ammattiyhdistysliikkeen 

puoluepoliittiset kamppailut. Ammattiyhdistysliikkeen järjestöllisen menestyksen läheinen 

kytkeytyminen Suomen ja Venäjä-Neuvostoliiton suhteiden kehitykseen sekä aikalaisten kokema 

väkivaltaisen sosialistisen vallankumouksen pelko on nostanut kommunistien vahvan 

vaikutuksen ammattiyhdistysliikkeessä useiden tutkimusten ydinkysymykseksi. 

Sosialidemokraattien ja kommunistien valtataistelu Suomen Ammattijärjestössä vuosina 1919-

1929 ja SAK:ssa sotien jälkeisinä ovat värikkäitä ja mielenkiintoisia. Työväen Urheiluliiton, SAK:n 

ja SDP:n yhteenkietoutuneet hajaannusprosessit  perustelevat  SDP:n ja SAK:n jännitteisen 

suhteen tutkimista. SKP:n 1960-luvulla alkanut puoluehajaannuksessa keskeisenä juonteena oli 

suhtautuminen yhteistyöhön sosialidemokraattien kanssa SAK:ssa ja ammattiliitoissa. Tätä 

puoluepoliittista painostusta tuki osaltaan se, että useat ammattiyhdistysvaikuttajat olivat myös 

keskeisissä tehtävissä sekä SDP:ssä 1960-luvulle asti, SKP:ssä 1990-luvulle saakka ja 

Sosialistisessa Työväenpuolueessa 1920-luvulla. Puoluepoliittisen toimintalogiikan korostaminen 

ei tuntunut ongelmalliselta, kun myös ammattiyhdistysvaikuttajat muistelmissaan korostivat , että 

puoluepoliittiset laskelmat olivat heidän oman ja muiden toiminnan keskeisenä ehdollistajina.11

 

Kyse oli myös tutkijasukupolvesta, joka oli opiskellut 1970-luvun alussa, jolloin 

opiskelijatoiminnassa lähes kaikki kysymykset ratkaistiin eri puolueryhmien välisillä neuvotteluilla 

tai äänestyksillä. Suomen työväenliikkeen poliittinen voimistuminen 1960-luvulla ja järjestöllinen 

voimistuminen olivat nostaneet menneisyyspoliittisen kiinnostuksen huippuunsa. Itse muistan 

useita poliittisia väittelyitä, joissa Nosken synnit Berliinissä tai Stalinin hyökkäys Suomeen olivat 

esillä. Työväenlehdissä käytiin värikäs ja pitkä väittely 1973 siitä, mikä olisi sopivin organisaatio 

järjestämään muistojuhlan Forssan puoluekokoukselle 1903, jolloin Suomen työväenpuolue otti 

sosialidemokraattisen nimen ja hyväksyi sosialistisen ohjelman. Historia oli Suomessa 1970-

luvulla ajankohtaista ja myös ammattiyhdistysliikkeen sisäisiin puoluepoliittisiin kiistoihin 

kytkeytyvää.12

 

Puoluepoliittinen painotus jakaantui kahtaalle Pauli Kettunen ja Jorma Kalela uskoivat, että 

historiantutkimukselle oli työväenliikkeessä yleensä ja ammattiyhdistysliikkeessä erityisesti 

merkittävä ideologinen merkitys. Tämän vuoksi teoreettiset lähtökohdat ja kysymyksenasettelut 

olivat heidän mielestään tärkeitä ammattiyhdistysliikkeen nykyisyyden ja tulevaisuuden kannalta. 
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He arvostelivatkin kohtuuttoman terävästi mutta johdonmukaisesti SAK:n historiahanketta, jossa 

heidän mielestään historiallisuus oli liian kapeata nykypäivään johtavien kehityskulkujen 

selvittämistä ja jossa näiden arvostelijoiden näkökulmasta kehityksen tuomien nykyisyyteen ja 

tulevaisuuteen liittyvä kriittisyys oli vähäistä. Kettunen ja Kalela kummallisesti kuitenkin vaikenivat 

Ala-Kapeen, Valkosen ja Pirjo Österbergin jo 1979 julkaisemasta Nainen SAK:laisessa 

ammattiyhdistysliikkeessä tutkimuksesta, joka avasi hyvin ajankohtaisia ja kriittisiä näköaloja 

sukupuolten väliseen tasa-arvoon ammattiyhdistysliikkeessä.  

 

Itse olen toista sukupolvea kuin SAK:n historian tutkijat Pirjo Ala-Kapee ja Marjaana Valkonen tai 

Kalela ja Kettunen. Minulla ei ole yhtä suuria kuvitelmia historiantutkimuksen merkityksestä 

ideologian tuottamisessa, tulevaisuuden toimintavaihtoehtojen punnitsemisessa tai 

ajankohtaisten poliittisten väittelyiden argumentaatiossa. Oma tutkimukseni on ollut näiden 1980-

lukulaisten ammattiyhdistyshistorian tutkijoiden ja keskustelijoiden kritiikkiä, joskin vain 

puolitiehen vietyä. Tämän nelikon 1980-luvun tuotanto kuuluu mielestäni tietyllä tapaa samaan 

karsinaan, koska he korostivat yleistä yhteiskuntakehitystä, marxilaista teoriaa, 

ammattiyhdistysliikkeen ja puolueiden sekä ammattiyhdistysliikkeen ja yhteiskuntapolitiikan 

suhdetta. Työläisen arkeen paneutuminen tai työehtojen määräytymiseen paneutuminen eivät 

olleet heidän tutkimuksiensa keskiössä.13

 

Sosiaalihistorian ja muistitiedon haaste 

 

Vahva sosiaalihistoriallinen ote oli vallitseva jo 1950-luvun lopun ja 1963 laajoissa 

ammattiliittohistorioissa. Yhteiskuntahistoriallista kokonaistulkintaa etsivät myös rautatieläisten 

liiton historiantutkijakolmikko, mutta tutkimuksellisesti kunnianhimoisin osuus käsitteli 

rautatieläisten sosialismin liudentumista, ammattiyhdistysrevisionismia. Sosiaalihistoria ja 

ammatillinen edunvalvonta olivat keskiössä Pauli Kettusen tekemässä veturimiesliiton 

historiassa, joka oli teoreettisen varustuksensa niukkuuden ansiosta selkeä ja konkreettinen.14

 

Risto Reuna ja Jorma Kalela lähtivät 1980-luvulla haastamaan tätä puoluekiistoihin painottunutta 

historianäkemystä. Reuna paneutui puutyöläisten historiaan työkulttuurien kautta. Hänen 

aineistonsa varmaan auttoi korostamaan työkokemuksen merkitystä 

ammattiyhdistysjärjestäytymiselle, kun tutkimuskohteena olivat niin ammattikuntaiset puusepät ja 

kuin tehdas- ja kausityöläisyyden välimaastossa olleet sahatyöläiset. Reunan 

sosiaalihistoriallinen ote oli vahva, mutta ei johdonmukainen. Toisen maailmansodan 
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ammattiyhdistyshistorian poliittisesti jännittävät vaiheet veivät tutkijan kuin varkain takaisin 

korostamaan poliittisten kamppailujen ensisijaisuutta ammattiyhdistystoiminnassa. Tämä paluu 

sosiaalipoliittisesta otteesta poliittiseen historiaan näkyy selkeämmin Reunan kunnantyöntekijäin 

liiton historiaan kirjoittamassa osuudessa.15  

 

Jorma Kalelan paperiliiton historiahanke oli vahva historiapoliittinen kannanotto 

muistitietohistorian ja tavallisten ihmisten itse tuottamien menneisyyteen liittyneiden projektien – 

olivatpa ne kirjoja, näyttelyitä, näytelmiä tai videoita – puolesta. Kalela uskoi menneisyys 

harrastuksen, paljasjalka tutkimuksen olevan keino palauttaa aatteellisuus ja luoda uusi 

toiminnallinen yhteisöllisyys paperiliittoon ja koko ammattiyhdistysliikkeeseen. Hankkeella oli 

korkea profiili niin kotimaassa kuin ulkomailla. Tutkijakollegoiden julkiset arviot tutkimushankkeen 

loppuraportista olivat myönteiset, vaikka kyse täysin dokumentoimattomasta teoksesta, joka ei 

ollut päässyt tutkimusohjelman esittelyä tai metodista pamflettia konkreettisempiin 

tutkimustuloksiin. Tilaaja, paperiliitto,  ei ollut tyytyväinen teoreettisissa pohdinnoissa 

leijuneeseen kirjaan, josta ei löytynyt kunnollista paperiliiton historian periodisointia.16    

 

Työkulttuurit, työehdot ja järjestöt tutkimuksen keskiöön? 

 

Itse olen saanut tutkimustyöhöni merkittäviä virikkeitä niin Pirjo Ala-Kapeelta, Pauli Kettuselta, 

Risto Reunalta ja Marjaana Valkoselta. Kuljetusalan ammattiyhdistystoiminnan historia olikin 

jonkinlainen fuusioyritys toisaalta sosiaalihistorian ja poliittisen historian sekä toisaalta 

konkreettisen kuvauksen ja muutamien teoreettisten kysymyksenasettelujen välillä.17 ??? 

Kettunen Suojelu-Suoritus-Subjekti1994 tähän ???  Marja Lähteenmäen väitöskirja 1995 on 

tavallaan myös siirtymistä politiikasta kohti elämisen ehtoja. Hän tarkastelee tutkimuksessaan 

naisten työtä, perhe-elämää, vapaa-aikaa ja näiden yleisten tarkastelujen rinnalla poliittisesti 

aktiivisen naisen elämää 1920-1940-luvuilla.18  

 

Uutta suunta loi myös Kari Teräs, joka paneutui syvällisesti Turun paikalliseen 

ammattiyhdistystoimintaan paikallisten työmarkkinasuhteiden kaudella siis noin vuoteen 1947 

saakka.  Paikallisen ja kansallisen suhde työelämän arjessa, järjestäytymisen  epävakaus ja  

analyyttinen ote miesten ammattikulttuurien ja ammattiyhdistystoiminnasta ovat tutkimuksen 

vahvuuksia. Teräksen keskeisin ansio oli kuitenkin siinä, että hän paneutui kenties 

ensimmäisenä suomalaisena tutkijana perusteellisesti työehtojen määräytymiseen. Häntä 

kiinnosti sekä viralliset sopimukset että muut tavat luoda työelämän normeja ja käytäntöjä.19  
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Itse seurasin Aarne Mattilan työriitojen sovittelun historian lähdevihjeitä20 ja paneuduin 

väitöskirjassani hinta- ja palkkasäännöstelykauden palkkaneuvotteluihin ja 

työehtosopimustoimintaan. Koetin nostaa työehtosopimustoiminnan ammattiyhdistysliikkeen 

keskeisimpänä toimintana tutkimuksen keskiöön, mutta itsekin sorruin poliittisen historian 

syövereihin tutkimuksen loppupuolella. Tutkimus oli kuitenkin selvä irtiotto poliittisen logiikan 

korostuksesta ja korostin erityisen ammattiyhdistyslogiikan olemassa oloa. Tämä 

ammattiyhdistyslogiikan tarkastelu johti pohtimaan järjestäytymisen epävakauden jatkuvuutta, 

järjestörajariitojen katkeruutta ja ammattiliiton taloudellista perustaa.21

   

Itse en ole väitöskirjani jälkeenkään kyennyt kokonaan irtautumaan poliittisen logiikan ja 

ammattiyhdistyslogiikan välimaastosta.22 Tässä ovat Marjaliisa Hentilä ja Kari Teräs päässeet 

pisimmälle. Hentilän väitöskirja Keikkavaaka ja Kousikka. Kaupantyö ja tekijät 1800-luvulta 

itsepalveluaikaan on uudenlainen järjestöhistoria, jossa paneudutaan lähes sadan vuoden 

aikajaksolla kauppa-apulaisten ja myyjien sosiaalihistoriaan. 23Väitöskirjassaan Arjessa ja 

liikkeessä. Verkostonäkökulma modernisoituviin työelämän suhteisiin 1880-1920 Teräs onnistuu 

tarkastelemaan ammattiyhdistystoimintaa ja järjestäytymättömien työläisten toimintaa niin, että 

hän rajaa puoluepolitiikan kokonaan tarkastelunsa ulkopuolelle. Suomen työväenhistorian 

tutkimuksessa tähän on edellisen kerran pystynyt vain Heikki Waris. 24

 

Työehtojen määräytymisen ja muotoutumisen tieteellinen tutkimus on ollut niukkaa ja ohutta. 

Uutta tietoa ja mielenkiintoisia yksityiskohtia on helppo löytää. Tämä ei kuitenkaan riitä 

laadukkaalle ja yhteiskunnallisesti merkittävälle tutkimukselle lähtökohdaksi. Siis, tarjoaako 

työehtoihin keskittyminen ammattiyhdistysliikkeen historiantutkimukselle riittävän haastavan ja 

kriittisen näkökulman? Ainakin se avaa uusia näkökulmia palkkakiistoihin, tasa-arvoon 

työelämässä, ammattiliittojen suhteeseen jäseniinsä, toisiin ammattiliittoihin ja keskusjärjestöihin. 

Paneutuminen työehtoihin avaa myös konkreettisen näkökulman työelämän valtasuhteiden 

muotoutumiseen ja uusiintumiseen.  
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