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Järjestäminen

VAHVAT LIITOT - VAHVAT 
SOPIMUKSET

AVAIN AY-LIIKKEEN 
VOIMAAN

TYÖELÄMÄN PELISÄÄNNÖT



Mitä etua järjestämisestä on?
• Järjestäminen tarkoittaa voimaannuttamista: 
Jäsenten rekrytointi ja säilyttäminen auttaa 
rakentamaan ja mobilisoi työntekijöiden 
voimaa. 

• Järjestäminen tarkoittaa parempia 
sopimuksia: Aktiivisempi jäsen lisää voimaa ja 
johtaa parempiin työehtosopimuksiin, 
oikeudenmukaiseen palkkaan sekä 
terveellisiin ja turvallisiin työoloihin.

• Järjestäminen toimii kaikkialla: Järjestäminen 
ja mobilisointi toimii riippumatta siitä, mikä 
kansallinen konteksti, oikeudellinen kehys, ala 
tai ammattiyhdistyskulttuuri on kyseessä.



Korkea järjestäytymisaste 
auttaa rakentamaan 
vahvempia ammattiliittoja, 
mutta myös vahvistaa 
eurooppalaisia 
yritysneuvostoja tiedotus- ja 
konsultointitehtävän osalta. 

Johto kuuntelee herkemmin 
EWC:tä, jolla on 
työntekijöiden, sekä 
ammattiliittojen tuki. 



Esimerkiksi:
Sisällyttämällä jäsenyyspainopiste kaikkiin osa-alueisiin, toimialaverkostoihin ja erityisille 
kohderyhmille ja tarjota jäsenliitoille tukea järjestämis- kulttuuri konseptien kehittämiseen 

• Sektoritasolla käynnistämällä keskusteluja alakohtaisissa verkostoissa, kannustaa yritysten 
alakohtaisia työehtosopimusneuvotteluja ja omia pilottihankkeita, kuten Kaakkois-Euroopan 
vaatesektorin järjestäminen, työehtoneuvottelut ja toimeentulo esim. kenkäteollisuudessa.

• Erityiset kohderyhmät kouluttamalla nuoria aktiiveja järjestämis- periaatteisiin ja tukemalla 
toimihenkilötyöryhmäämme räätälöidyn toimintasuunnitelman kehittämisessä.

• Yritystasolla tarjoamalla jäsenliitoille tukea ja koulutusta järjestämismenetelmissä. 
Strateginen tutkimus; kannustamalla heitä rakentamaan kumppanuuksia kansainvälisten 
organisaatioiden kanssa. Yritysten ja eurooppalaisten yritysneuvostojen motivoiminen 
tukemaan heikkojen toimipaikkojen järjestämistä.



Työntekijöiden järjestäminen monikansallisessa 
yrityksessä: kuka tekee mitä?
▪ Yleisesti ottaen kansalliset 
ammattiliitot ottavat vetovastuun. 

▪ Ammattiliiton asiantuntijajärjestäjä 
johtaa järjestämis-kampanjaa 
kansallisen ammattiliiton puolesta.

▪ EWC-koordinaattori ja/tai 
järjestäytyneet EWC:n jäsenet voivat 
olla mukana.

▪ EWC järjestämistukiryhmän 
perustaminen



Mitkä ovat järjestämiskampanjan eri 
vaiheet?

Hiljainen vaihe sisältää esikampanjan, 
valmistelut ja pohjan rakentamisen. 

Kampanjaa edeltävässä vaiheessa liitto päättää 
missä, millä resursseilla ja haluaako se järjestää 
ja kampanjoida.

Valmistelut sisältävät paljon tiedonkeruuta: 
työntekijämäärät ja -luokat, paikat ja rakenne, 
kohdeyrityksen heikot/haavoittuvat ja vahvat 
puolet, myös ammattiliiton vahvuus eri 
yksiköissä. 

Perusrakennusvaiheessa järjestäjät ottavat 
yhteyttä työntekijöiden ja erityisesti 
mahdollisten tulevien aktiivien kanssa.



Avoin vaihe

Avoimessa vaiheessa on kyse konsolidoinnista, 
kampanjan julkisesta käynnistämisestä, eskalaatiosta 
niissä tapauksissa, joissa vaatimukset eivät täyty heti. 

Onnistunut kampanja sisältää eskalaatiostrategian, 
joka on suunniteltava huolellisesti. Tämä on 
organisaation vahvistamisesta, sortoa vastaan 
taistelemisesta, ulkoisen tuen mobilisoinnista ja 
vaikuttamista. 

Menestyksen varmistaminen tarkoittaa näyttämistä 
työnantajalle, että työntekijät ovat sitoutuneet 
tukemaan valitsemiaan edustajia neuvotteluissa 
esimerkiksi saadakseen vankat työehtosopimukset.



Mikä on EWC:n rooli?



EWC:n rooli “hiljaisessa vaiheessa”
• Mikä on työllisyystilanne kussakin toimipaikassa?

• Onko ammattiliitto läsnä? Jos kyllä, mitkä liitot (kansalliset liitot, itsenäiset 
yritysliitot, työnantajavaikutteiset järjestöt)?

• Kuinka monta työntekijää on järjestäytynyt ammattiliittoon?

• Miten EWC:n edustajat on nimitetty? Mikä oli ammattiliiton rooli, jos sellainen 
oli?

• Ovatko eri toimipisteiden työntekijät TES:n piirissä? Jos on, neuvoteltiinko siitä 
yrityksen, alakohtaisesti vai alueellisella/kansallisella tasolla?

• Onko olemassa minkäänlaista paikallista työntekijöiden edustusta (työneuvosto, 
luottamusmiehet, työterveys- ja turvallisuuskomitea…)?

• Onko aiempia yrityksiä organisoida työntekijöitä toimipaikka tasolla? Jos on, 
mikä oli tulos?



EWC:n rooli avoimessa vaiheessa

• Avoimen vaiheen alku on hyvä hetki rakentaa kansainvälistä solidaarisuutta ja 
esitellä kampanjaa. EWC voi ilmoittaa tukensa järjestämistoiminnalle yhdessä 
ammattiliittojen kanssa kaikkialta Euroopasta. 

• EWC voisi olla hyödyllinen työkalu mahdollisten ristiriitojen ratkaisemisessa. 
Usein EWC:n tehokkuutta haittaa ammattiliittojen edustajien puuttuminen tai, 
mikä vielä pahempaa, paikallisen johdon nimeämien jäsenten läsnäolo. 

• EWC:n on kyettävä täyttämään roolinsa ennakoida ja hallita muutoksia 
yrityksessä kansainvälisen tiedon ja konsultoinnin kautta. Vahvempi ay- pohja 
edistää äänekkäämpiä ja pätevämpiä jäseniä, mahdollistaa paljon 
ennakoivamman toiminnan ja pakottaa johdon ottamaan EWC:n vakavammin.




