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FOA:n nuorisotoiminta – KPY‐raportti 

Osastot = paikallinen ammattiliitto, suuri itsemääräämisoikeus 

Nuorten järjestäytyminen liitossa 

FOA:n  periaatepäätöksen  mukaan  nuorille  jäsenille  suunnattu  työ  on  välttämätöntä  ja  sen  vuoksi  sitä 

tuetaan myös  jatkossa.  FOA:n  nuorisotyötä  tekevä  osasto  on  nimeltään  FOA  Ungdom.  Työssä  pyritään 

tukemaan  alle  31‐vuotiaille  kohdistettua  paikallista  ja  kansallista  nuorisotyötä.  FOA:n  tulee  houkutella 

jäseniä  toimimaan  liitossa  aktiivisesti.  Ihannetapauksessa  FOA:n  nuorisojäsenet  olisivat  luonnollinen  ja 

integroitu osa  ammatillista  ja poliittista  työtä.  Todellisuudessa  tämä  ei  kuitenkaan  aina  toteudu. Nuoret 

ovat  yleensä passiivisempia  kuin  vanhemmat  jäsenet. Nuorisotyön  tavoitteena on  sen  vuoksi houkutella 

lisää nuoria ammattiliiton toimintaan. 

Aktiivisuus ammattiliitossa voi alkaa nuorisotyöstä,  ja sen vuoksi FOA:n on oltava mukana kehittämässä  ja 

kouluttamassa  ammattiliiton  työstä  kiinnostuneita nuoria. Nuorisotyössä on  sen  vuoksi erityisen  tärkeää 

kannustaa sellaisia nuoria, jotka ovat innostuneet ammattiliiton työstä ja halukkaita ajamaan näitä asioita. 

FOA:n nuorisotyötä ei tule nähdä erillisenä osana FOA:n toimintaa, vaan nuoret tulee ottaa täysipainoisesti 

toimintaan mukaan. Sen vuoksi nuorille on annettava mahdollisuus osallistua ammattiliiton toimintaan eri 

tavoin. 

Nuorisotyöllä on aina ollut monia kunnianhimoisia pyrkimyksiä,  jotka valitettavasti eivät kuitenkaan aina 

ole olleet realistisia käytettävissä oleviin resursseihin nähden. Kohderyhmää on sen vuoksi rajattu kaikista 

alle  31‐vuotiaista  jäsenistä  niihin  nuoriin,  jotka  todella  haluavat  vaikuttaa  asioihin  ja  toimia  FOA:n 

lähettiläinä.  Siten  ollaan  siirtymässä  laajalle  joukolle  tarjotuista  aktiviteeteista  ensisijaisesti  yksilöiden 

kouluttamiseen  ja  erilaisten  valmiuksien  harjoittamiseen.  Näitä  ovat  mm.  mielipiteiden  ilmaisu, 

keskustelutaito  ja poliittinen vaikuttaminen. Käytämme nuoria  jäseniä esikuvina media‐  ja  lehdistötyössä 

enemmän  kuin  aikaisemmin.  Nuorten  omia  tarinoita  julkaistaan  FOA:n  omilla  kanavilla,  lehdistössä  ja 

muissa medioissa. Lisäksi nuoret toimivat lähettiläinä työpaikoilla ja kouluissa. He osaavat kertoa asioista ja 

tuntevat  mahdolliset  ongelmakohdat.  Heidät  on  saatava  toimimaan.  Nuorisojäseniä  tulee  kannustaa 

osallistumaan myös muihin  poliittisiin  foorumeihin,  joissa  kehitellyistä  ideoista  ja  ajatuksista  on  hyötyä 

liiton muille jäsenille. 

Ammatillinen  ja  poliittinen  nuoriso‐  ja  oppilastyö  on  eroteltu  toisistaan  FOA:ssa. Molemmat  tarjoavat 

nuorisolle  suunnattuja  aktiviteetteja.  Nuoriso‐  ja  oppilastyössä  on monia  luonnollisia  yhteistyökohteita, 

kuten  sopimusehtojen  asettaminen,  kampanjointi  sekä  mielipiteenmuodostajien  kouluttaminen. 

Oppilastyön  tulee  olla  luonnollinen  tie  FOA:n  toimintaan.  Sen  aikana  luodaan  mahdollisuudet  ja 

edellytykset  sille,  että  yhä  useammat  oppilaat  siirtyvät  ammattiliiton  nuorisotyöhön  tai  muihin 

luottamustehtäviin opintojensa päätyttyä.  

 

Organisaation päätöksentekokyky 

FOA Ungdom ei ole itsenäinen järjestö vaan liittomme nuorisotyön foorumi, joka muodostaa kehykset liiton 

nuorisojäsenilleen  tarjoamalle  toiminnalle  ja  viestinnälle.  Sen  vuoksi  FOA:n  nuorisoverkosto  laatii 

strategian,  poliittisen  toimenpidesuunnitelman  sekä  viestintä‐  ja  toimintasuunnitelman  yhdessä  liiton 

edustajien  kanssa.  Nuorisoverkoston  muodollinen  rooli  on  toimia  neuvoa‐antavana  valiokuntana,  joka 

yhteistyössä  liiton vastaavan edustajan, hallinnollisen  johdon  ja nuorisoedustajan kanssa muodostaa FOA 
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Ungdomin. Epävirallisesti nuorisoverkosto on muutaman vuoden aikana voimistunut ja itsenäistynyt. Se on 

siten saanut järjestössä itsenäisemmän aseman ja valtuudet tehdä omia päätöksiä. Oikeus antaa lausuntoja 

FOA Ungdomin nimessä on vahvistettu nuorisoverkostossa, eikä heidän aina tarvitse hakea  lausunnoilleen 

liiton  poliitikkojen  tai  nuorisoedustajan  hyväksyntää.  Jos  tätä  halutaan  rajoittaa,  nuoria  kehotetaan 

ilmaisemaan mielipiteensä itsenäisinä jäseninä ja työpaikkansa työntekijöinä. 

Parhaat mahdollisuudet  nuorisolla  on  ilmaista mielipiteitään  vuosikokouksessa,  nuorisoverkostossa  sen 

osallistuessa  kongressiin  sekä  FOA:n  pääkomiteassa.  FOA:n  hallituksessa  on  kaksi  jäsentä  FOA:n 

nuorisoverkostosta.  FOA:n  kongressiin  osallistuvat  nämä  kaksi  hallituksen  jäsentä  sekä  kolme  liiton 

nuorisokokouksessa valittua ja kolme liiton oppilashallituksessa valittua jäsentä. 

Nuorisoverkostoon  voidaan  valita  10  nuorta  kymmeneltä  nuorisoalueelta  eri  puolilta  maata  kahdeksi 

vuodeksi kerrallaan. Sen lisäksi jokaiselta alueelta valitaan varajäsen vuodeksi kerrallaan. Nuorisoverkostoa 

ei  ole  koskaan  valittu  täysimääräisenä,  koska  on  ensisijaisesti  pyritty  löytämään  tehtävään  sopivia 

tavoitteellisia nuoria sen sijaan, että haluttaisiin vain täyttää paikat.  

 

Resurssien käyttö 

Liiton  palkkaama  nuorisoedustaja  tukee  nuorisotyötä  järjestämällä  aktiviteetteja,  vahvistamalla 

nuorisotyötä paikallisosastoissa, auttamalla nuorisoverkostoa  sen  työssä  ja  vahvistamalla  FOA Ungdomin 

nuorisopoliittista  profiilia.  Nuorisoverkoston  jäsenet  saavat  taloudellisen  korvauksen  työtulon 

menetyksestä osallistuessaan kokouksiin ja aktiviteetteihin. 

Paikallisosastoilla  tähän  ei  panosteta  paljoakaan,  koska  aktiviteettien  käynnistämistä  pidetään  usein 

vaikeana  ja  resursseja  vaativana.  Nuorisotyöstä  vastaa  usein  sama  henkilö,  joka  vastaa  paikallisesta 

oppilastyöstä. Paikallinen nuoriso‐ ja oppilastyö toimii parhaiten silloin, kun se koordinoidaan huolellisesti. 

Nuorisotyöhön varataan noin 1 miljoona Tanskan kruunua. Rahat käytetään aktiviteettien  järjestämiseen, 

nuorisokokouksen  aiheuttamiin  kuljetus‐  ja  päiväpalkkakustannuksiin,  eri  politiikanalueita  yhdistäviin 

kampanjoihin  ja  tapaamisiin,  FOA  Ungdomin  järjestämiin  kursseihin,  nuorisoverkoston  aktiviteetteihin, 

koulutukseen jne. 

 

Oppilaiden järjestäytyminen 

Liiton  ja  osastojen  koulu‐  ja  oppilastyöhön  on  kiinnitetty  erityistä  huomiota  vuodesta  2009  lähtien. 

Toiminnan  jatkumisen  varmistamiseksi  liitto  on  palkannut  neljä  oppilasedustajaa,  joiden  tehtävänä  on 

tukea  ja  neuvoa  osastoja  etsivässä  työssä  oppilaiden  järjestäytymiseksi  ja  rekrytoimiseksi.  Työn 

kulmakivenä toimivat kolme koulutusta: sosiaali‐ ja terveysalan avustaja, sosiaali‐ ja terveysalan assistentti 

ja pedagoginen assistentti.  

Liiton  oppilas‐  ja  nuorisotiimin  päätehtävänä  on  tukea  paikallisosastoja  kehitys‐,  koulutus‐  ja 

koordinointityössä  sekä  laatia materiaalia  ja  jakaa  tietoa  kouluihin  ja  osastoille  sekä  liiton  ja  osastojen 

välillä. Tuen  ja valmennuksen  tarve vaihtelee osastoittain. Useimmilla osastoilla oppilasedustajat  tukevat 

toimintaa,  kun  taas  toisilla  he  enemmän  ajavat  asioita.  FOA:lle  on  ollut  tärkeää,  että  järjestäytymisessä 

tehdään mahdollisimman läheistä yhteistyötä oppilaiden kanssa. Keskiössä on paikallisten ammattiliittojen 

toiminnan  jatkuvuus  sekä  näkyvyys  kouluissa  (vierailut  kahvioissa  ja  luokissa  sekä  päätöstilaisuuksissa). 
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Osastot  huolehtivat  jatkuvuudesta  eri  tavoin,  joten  kouluissa  saatetaan  käydä  pari  kertaa  viikossa,  joka 

toinen kuukausi tai koulun alkaessa tai päättyessä. 

Tärkeänä  osana  oppilaiden  järjestäytymisen  eteen  tehtävää  työtä  FOA  on  kehittänyt  kirjakaupan,  jossa 

myydään  oppikirjoja  jopa  25 %:n  alennuksella.  Liitto  huolehtii  kirjakaupan  verkkosivustosta  ja  tilausten 

koordinoinnista  ja  osastot  yhteydenpidosta  oppilaisiin  ja  kirjojen  toimituksesta.  FOA  ei  saa  kirjojen 

myynnistä voittoa, vaan se nähdään puhtaasti  jäsenpalveluna,  jonka ansiosta oppilaat kohtaavat FOA:n  jo 

opiskelujensa alkuvaiheessa. Kontaktin  luomisen  jälkeen oppilaisiin on helpompi pitää yhteyttä opintojen 

aikana ja niiden jälkeen.  

Valtakunnallisen  ja  paikallisen  toiminnan  yhdistämiseksi  liitto  auttaa  ja  tukee  osastoja  järjestämällä 

kouluissa  esimerkiksi  kahvilatapaamisia,  after work  ‐tilaisuuksia  sekä muita  osastojen  ja  koulujen  välisiä 

yhteistyöhankkeita.  

Oppilaille kohdistettu toiminta kehittyy myönteisesti. Oppilastyön priorisointi ja oppilasedustajien kouluissa 

tekemä  järjestäytymistyö on  lisännyt vierailuja, uusia  jäsenyyksiä  ja  jäsentarjontaa. Oppilaille on  tarjottu 

erityispalvelua. Panostus on kantanut hedelmää, mikä nähdään  jäsenten pysyvyydessä  ja  jäsenmäärässä. 

Järjestäytymisprosentti  nousi  kaikissa  oppilasryhmissä.  Vuonna  2010  kaikista  oppilaista  52  %  oli 

järjestäytynyt, vuonna 2016 luku oli 77 %. 

 

Epätyypilliset työsuhteet 

FOA  Ungdom  on  tehnyt  parin  viime  vuoden  ajan  paljon  työtä  tahdon  vastaisen  osa‐aikaisuuden  ja 

epätyypillisten työsuhteiden parissa. Sukupuolen mukaan jakautuneita työmarkkinoita pidetään ongelmana 

koko  yhteiskunnalle,  ja  erityisesti  nuorille.  Sukupuolistereotypiat  ovat  edelleenkin  yleisiä  Tanskan 

työmarkkinoilla, jossa haasteena ovat perinteiset sukupuoliroolit. Uuden sukupolven nuoret pitävät naisten 

ja miesten palkkauksen epätasa‐arvoa epäoikeudenmukaisena  ja vanhanaikaisena,  samoin kuin  sitä, että 

miesten on vaikeampaa pitää vanhempainvapaata. Tavoitteena on torjua naisvaltaisten alojen osa‐aikatyön 

kulttuuria. Meidän on varmistettava, että miehillä  ja naisilla on yhdenvertaiset oikeudet  työmarkkinoilla. 

Hyvä  työelämä merkitsee nuorille sitä, että se voivat yhdistää  sen  tasapainoiseen vapaa‐aikaan  ja perhe‐

elämään. 

Olemme  havainneet  osa‐aikatöiden  ja  epätyypillisten  työsuhteiden  lisääntyneen  voimakkaasti  viime 

vuosina.  Julkisissa viroissa on  tällä hetkellä 182 377 osa‐aikaista  työntekijää. Heidän  lisäkseen on 21 548 

tuntipalkallista työntekijää.  

FOA:n  ammattiryhmät  ovat  näissä  ryhmissä  voimakkaasti  edustettuina. Osa‐aikaiset  työntekijät  voidaan 

kuitenkin  jakaa  kahteen  ryhmään. Heitä  ovat  vinoutuneen  työajan  vuoksi  osa‐aikaiset  työntekijät,  jotka 

saavat runsaasti erilaisia lisiä ja siten miltei yhtä paljon palkkaa kuin kokopäiväistä työtä tekevät, sekä 0–20 

viikkotuntia tekevät työntekijät, joiden on vaikea tulla toimeen saamallaan palkalla. 

Uskomme  osa‐aikaisten  suuren  lukumäärän  johtuvan  naisvaltaisten  ammattien  työkulttuurin 

vinoutumisesta.  Varsinkin  FOA:n  nuorisojäsenet  haluavat  muuttaa  tätä  kulttuuria.  Teettämästämme 

tutkimuksesta  ilmenee,  että  jopa  76  %  alle  31‐vuotiaista  jäsenistämme  haluaisi  tehdä  enemmän  töitä. 

Näiden tutkimusten valossa ja nuorten jäsenten toivomuksesta FOA:n nuorisoverkosto käynnisti kampanjan 

#FuldtidJaTak  (#kokopäiväinentyökylläkiitos).  Koska  ongelmaa  on  vaikea  ratkaista  ja  koska  sen 

ratkaisemista pidetään erittäin tärkeänä, taistelumme näyttää jatkuvan vielä monen vuoden ajan. 


