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Tarkastelen ammattiliiton asiamiestyötä työn vaatiman koulutuksen ja osaamisen 

näkökulmasta, joka pohjautuu keväällä 2012 Humanistiseen ammattikorkeakouluun 

tekemääni yhteisöpedagogi ylempi amk – tutkinnon opinnäytetyöhön (Reinikainen 2012). 

Opinnäytetyön tilaajana toimi Humanistisen ammattikorkeakoulun Järjestöosaajana 

työmarkkinoille -hanke. Tapaustutkimuksen kohteena oli Ammattiliitto Pro. Tutkimuksessa 

käytettiin sekä kvantitatiivisia (internet-pohjaista kyselylomaketutkimusta) että kvalitatiivisia 

(teemahaastattelu) menetelmiä.  

 

Asiamiestehtäviin sijoittuvilta ei vaadita tarkkaan määriteltyä pohjakoulutusta eikä 

ammattitaidolle ole olemassa yksiselitteisiä ammattitaitovaatimuksia. Asiamiestehtäviin 

hakeutuvien koulutus- ja työkokemustaustat ovat käytännössä hyvin erilaisia.   

 

Asiamiestehtäviin rekrytoitaessa, luottamusmieskokemus on merkityksellisin seikka, jonka 

lisäksi arvostetaan laki- ja sopimusosaamista.  Merkittävää osaamista on kokemus 

neuvotteluista työnantajan kanssa hankalissa asioissa ja ongelmanratkaisukyky. Jos hakijalla 

on vähintään jäsenistön koulutustasoa vastaava koulutus eli ammattikorkeakoulutasoinen 

koulutus, se ei sinällään anna tieto-taitoa asiamiestehtäviin, mutta kuvaa henkilön kykyä 

omaksua uutta tietoa ja soveltaa sitä käytännössä. Kaikki hankittu alaa tukeva koulutus kuvaa 

asioiden omaksumiskykyä ja motivaatiota asiamiestehtäviin. (Suihkonen 2012.) 

 

Asiamiestyössä tarvittavaa osaamista on abstrakti ajattelu, käytännön ongelmanratkaisukyky, 

ilmaisutaidot sekä myötäelämisen ja elämänhallinnan taidot (Mäki 2010, 64-66). Ay-

liikkeessä tarvitaan myös työmarkkinaosaamista sekä yleisosaamista muun muassa 

neuvottelu- ja viestintätaitoja. Järjestötyöntekijöiksi palkataan niin sanotusti hyviä tyyppejä, 

jotka ovat sosiaalisesti osaavia monitaitureita. Järjestöissä tarvitaan myös erityisammattilaisia, 

pitkälle koulutettuja ammatteihinsa erikoistuneita osaajia. (Kaunismaa ym. 2008, 113-122.) 

 



  

 

Asiamiestehtävä ei useimmiten ole ensimmäinen ammatinvalinta vaan aikuisena tehty uusi 

uravalinta. Asiamiesten jatkokoulutus tapahtuu edelleen suurimmaksi osaksi suorittamalla 

yksittäisiä kursseja oikeustieteistä, yhteiskuntatieteistä ja kaupallisista aineista.  

Yhteisöpedagogi (ylempi amk) –tutkinto voi toimia sekä asiamiestehtäviin valmentavana 

koulutuksena että jatkokoulutuksena. 

 

Yhteisöpedagogikoulutus antaa käytännön valmiuksia järjestötoimintaan ja koulutus tarjoaa 

välineitä ihmisten kohtaamiseen sekä pedagogiikkaan. Yhteisöpedagogikoulutus palvelisi 

paremmin asiamiestehtävien tarpeita, jos tutkintoon lisättäisiin neuvottelutaitojen opiskelua ja 

loogisia ongelmanratkaisutaitoja sekä mahdollistettaisiin valinnaisuutta ns. kovemmista 

tieteenaloista (esimerkiksi juridiikkaa ja taloustieteitä). Tämä pystyttäisiin toteuttamaan 

ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen välisellä paremmalla yhteistyöllä.  
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