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Kytketään työt käyntiin – Työllisyys-
voimalan tausta

”Tarvitaan selkeä käsikirjoitus nykyiseen näköalattomuuteen”

Tämän näkemyksen esitti oman työpaikkansa luottamushenkilö SDP:n jär-
jestämässä Työllisyysvoimala-tapahtumassa 3.12.2009 Helsingin Suvilahden 
vanhassa voimalaitoksessa. Häntä vaivasi työelämää ja taloutta koskevan kes-
kustelun näköalattomuus ja hankaluus, tarttumapintojen puute.

Mihin tämä havainto perustuu? Onhan suomalainen yhteiskunnallinen 
keskustelu täynnä erilaisia raportteja, toimenpide-esityksiä, asiantuntijasuo-
situksia ja keskustelua taloudesta, työllisyydestä ja työelämän kehittämisestä. 
Niitä tuottavat niin tutkimuslaitokset, yliopistot, ministeriöt, ammatilliset ja 
elinkeinoelämän keskusjärjestöt, puolueet kuin ajatushautomotkin. 

Osasyy näköalattomuuteen saattaa piillä keskustelijoissa. Usein työstä 
ja sen tulevaisuudesta keskustelevat julkisuudessa ihmiset, joiden oma tun-
tuma työelämän konkreettiseen todellisuuteen saattaa olla hatara. Missä ovat 
talouspolitiikkaan, työvoimapolitiikkaan tai työelämän kehittämiseen ottavat 
kantaa työelämän parhaat asiantuntijat – työtä tekevät ihmiset?

Sosialidemokraattisen puolueen yhteistyössä palkansaajakeskusjärjes-
töjen kanssa vuoden 2009 lopussa käynnistämä Työllisyysvoimala – tapah-
tumasarja pyrki muuttamaan työstä käytävää keskustelua. Työllisyysvoima-
laan kutsuttiin keskustelemaan työhön ja talouteen liittyvistä teemoista niin 
palkansaaja-aktiiveja, tutkijoita, ay-toimitsijoita, yrittäjiä ja elinkeinoelämän 
asiantuntijoita kuin tavallisia työelämästä ja taloudesta kiinnostuneita kan-
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salaisia. Työmenetelminä käytettiin esimerkiksi ryhmätyötä ja reaaliaikaista 
kommentointia verkossa. 

Voimalatapahtumat alkoivat Helsingistä, Suvilahden voimalaitoksesta ja 
levisivät alueellisina ja temaattisina tapahtumina koko maahan. Tällä pyrittiin 
saamaan kuuluviin myös äänet Kehä III:n ulkopuolelta. Oulussa järjestettiin 
erityinen nuorisotyöttömyyttä ja sen ratkaisuvaihtoehtoja käsitellyt voimala, 
Helsingin toinen tilaisuus taas keskittyi maahanmuuttajien työllisyyteen. Ver-
kossa toimi samanaikaisesti osoitteessa www.tyollisyysvoimala.fi -verkkosi-
vusto, joka kokosi sekin näkemyksiä ja kysymyksiä tilaisuuksiin osallistuvien 
pohdittavaksi. 

Entä tulos? Satoja kommentteja, ajatuksia, esityksiä, puheenvuoroja ja ide-
oita. Satoja todellisia havaintoja ja tarinoita ihmisten arjesta ja työpaikkojen 
todellisuudesta, satoja ajatuksia siitä miten työelämä voisi olla parempaa, 
inhimillisempää ja miten työhön voisivat päästä kiinni myös ne ihmiset, jotka 
ovat tällä hetkellä työtä vailla. Valtaisa aarreaitta täynnä hiljaista tietoa työ-
paikkojen arjesta ja ihmisten kokemuksista.

Eniten aineistosta ja keskusteluista nousevat esiin kuitenkin kysymykset. 
Kysymykset siitä mihin suomalainen työelämä on kehittymässä, miksi työn-
saanti voi olla pätevälle ja motivoituneemmallekin työnhakijalle vaikeaa, 
miten laajalti esiin nousevaa kokemusta työelämän epäoikeudenmukaisuu-
desta voitaisiin lievittää ja miten ammattiyhdistysliikkeen ja puolueiden 
tulisi vastata muutoksiin. Lisäksi kysymyksistä paistaa läpi huoli suomalaisen 
hyvinvoinnin tulevaisuudesta. Tasa-arvoa ja mahdollisuuksia tuottava hyvin-
vointivaltio on suomalaisen kilpailukyvyn ja elämäntavan edellytys. Miten 
voimme varmistaa riittävän rahoituksen palveluille ja sosiaaliturvalle tule-
vaisuudessa? 

Tapahtumien pohjalta syntynyt aineisto oli monella tapaa kiinnostava. Se 
oli laaja-alainen kokoelma tuntoja, ajatuksia ja mietteitä. Mutta ennen kaikkea 
kysymykset haastoivat etsimään vastauksia. Tältä pohjalta syntyi idea rapor-
tista, joka antaisi äänen näille työtä tekeville tai etsiville, tavallisille suomalai-
sille ja Suomessa asuville, jotka osallistuivat yhteiseen pohdintaan, toisi heidän 
ajattelunsa ja kysymyksensä mukaan ajankohtaiseen ja tärkeään taloudesta ja 
työstä käytävään julkiseen keskusteluun. Tarkoitus on tuoda heidät keskus-
telun seuraajista sen aktiivisiksi kävijöiksi, ehkä jopa aloitteellisiksi sellaisiksi. 
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Koska raportin pohja on tavallisten työtä tekevien ihmisten kokemuk-
sissa ja ajatuksissa sekä niiden analysoinnissa ja niihin vastaamisessa, se myös 
poikkeaa monista julkisuudessa käytetyistä puheenvuoroista. Huomio kes-
kittyy vähemmän rakenteisiin ja enemmän ihmisiin ja työpaikkojen arkeen. 
Työelämän koettu kiire ja epäoikeudenmukaisuus saavat korostuneesti huo-
miota verrattuna vaikkapa innovaatiojärjestelmän rakenteeseen. Aiheet ovat 
nousseet aineistosta, eivät työkseen talous- tai työllisyyspolitiikkaa pohtivien 
kynästä. Aineistosta ovat peräisin myös rajaukset aihepiiriin. 

Raportin päättävistä johtopäätöksistä ja ajatuksista, joilla keskustelua voi-
taisiin viedä eteenpäin, vastaavat ministeri ja Suomen ammattiliittojen kes-
kusjärjestö SAK:n entinen pitkäaikainen puheenjohtaja Lauri Ihalainen sekä 
Helsingin yliopiston tutkijatohtori, VTT Pilvi Torsti. 

Kuten raportin varsinaisissa alullepanijoissa, eli lukuisissa työtä teke-
vissä ihmisissä, myös johtopäätösten tekijöissä painotettiin moninaisuutta ja 
moni-ilmeisyyttä, työn ja talouden muutosta, mutta myös yhteisiä tekijöitä, 
arvoja. Johtopäätösten tekijöitä, kuten kaikkia raportin tekoon osallistuneita, 
yhdistää käsitys työn merkityksestä yhteiskunnassa paitsi toimeentulon läh-
teenä, myös osallisuuden ja yhteisen vastuunkannon välineenä. 

 Ylitse muiden nousee kaksi laajaa kokonaisuutta, joiden mukaan raportti 
on järjestetty. Toisaalta kysymys on kasvusta ja sen tuomista uusista työpai-
koista. Toisaalta taas hyvästä ja ihmisarvoisesta työelämästä, joka joustaa 
ihmisen ehdoilla. 

Tekstin lomassa kulkee sitaatteja ja kommentteja tapahtumista, anta-
massa kuvaa keskusteluiden luonteesta ja laajuudesta. Niitä kerättiin paitsi 
verkkosivuille, myös tapahtumien aikana niin sähköisesti että pöydissä olleille 
papereille. Lisäksi raportti sisältää vierailevien kirjoittajien näkökulmia käsi-
teltäviin aiheisiin. Niiden tavoitteena on paitsi tuoda esiin tarkentavia yksi-
tyiskohtia, myös lisätä keskustelun moniäänisyyttä. 

Raportin neljän ensimmäisen luvun kokoaminen ja niiden yhteydessä esi-
tetyt analyysit ja ratkaisumallit ovat syntyneet prosessin aikana eri kokoon-
panoissa käydyissä, lukuisissa tapaamisissa ja keskusteluissa. Niiden kokoa-
misesta ja muokkaamisesta tähän julkaisuun on vastannut raportin luomista 
varten luotu sihteeristö, jonka toimintaan ovat osallistuneet tekstin koonnut 
SDP:n poliittisen osaston päällikkö Esa Suominen, Ammattiliitto Pron tie-

Toisaalta kysymys 
on kasvusta ja sen 
tuomista uusista 
työpaikoista. 
Toisaalta taas 
hyvästä ja ihmis-
arvoisesta työelä-
mästä, joka joustaa 
ihmisen ehdoilla.
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dottaja Paavali Kukkonen sekä järjestelyissä avustanut Kalevi Sorsa -säätiön 
projektikoordinaattori Antti Alaja.

Raportin ensimmäinen luku keskittyy kuvaamaan työn ja talouden toi-
mintaympäristön muutosta. Painopiste on globalisaation mukanaan tuomissa 
ilmiöissä ja siinä miten ne näkyvät yksittäisten ihmisten elämissä, työelämän 
osaamisvaatimusten kasvussa sekä työn, työmarkkinoiden toimijoiden ja 
työtä tekevien ihmisten muuttumisessa. Tavoitteena on kuvata maailmaa 
niiden ilmiöiden kautta, jotka nousivat esiin voimalan yhteydessä käydyissä 
keskusteluissa.

Toinen luku keskittyy kasvun ja työn kysymyksiin. Siinä tarkastellaan kas-
vupolitiikkaa ja uuden työn luomista, sitä miten Suomessa voitaisiin uudel-
leen lähestyä täystyöllisyyden ideaa ja miten taata kestävä taloudellinen pohja 
myös tuleville sukupolville. Kolmannessa luvussa taas etsitään tapoja kehittää 
työelämän sisältöjä. Siinä esitellään, miten voimalaan osallistuneet hahmot-
tivat työelämän kehittämistä toisaalta vapauden, toisaalta turvallisuuden 
kautta ja miten suomalaista sopimuspolitiikkaa voitaisiin kehittää.

Johtopäätösluku koostuu Lauri Ihalaisen ja Pilvi Torstin teksteistä sekä 
yhteisestä haastattelusta. Niissä he hahmottelevat ratkaisuja raportissa esiin 
nostettuihin aiheisiin. Yhteishaastattelusta on vastannut pääkirjoitustoimit-
taja ja ensimmäisen voimalatapahtuman suunnittelusta osaltaan vastannut 
Katariina Kivistö. 

Varsinaiset tekijät ja kirjoittajat ovat kuitenkin ne sadat ihmiset, jotka viet-
tivät aikaa kevättalvella 2010 ympäri maata, pohtimassa suomalaisen työn, 
työelämän ja talouden suuria kysymyksiä. Ilman heitä ja heidän ajatuksiaan, 
vaivannäköään ja intoaan ei tätä raporttia olisi olemassa.





2.
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Miten työ ja talous muuttuvat

”Vaikuttaminen on nykyisin kansainvälistä. Joko vaikutat Euroopan unionissa 
tai sitten olet pihalla kuin lumiukko. Kansalliset mahdollisuudet ovat vähenty-
neet, ei ole liikkumatilaa eikä tupojakaan enää tehdä. Uutta ideaa tarvitaan.” 

”Globaalissa toimintaympäristössä se, että yritys on kannattava ja että hoidat 
oman työsi hyvin, ei olekaan enää työpaikan säilymistä takaavaa vaikutusta.” 

Vaikka nykyisen taloudesta ja työelämästä käytävän keskustelun täyttää puhe 
muutoksesta, eivät muutos ja murros itsessään ole uusia ilmiöitä. Yhteiskun-
nallinen muutos on jatkuvaa ja pysyvää. Monessa suhteessa muutos tuntuu 
kuitenkin olevan nopeampaa kuin ennen ja tulevaisuus aukeaa epävarmem-
pana.

Voimalatapahtumien keskusteluissa esiin nousi huoli Suomen ja suoma-
laisen työn menestymisestä kansainvälisessä kilpailussa sekä kokemus ylei-
sestä voimattomuudesta muutosten edessä. Vaikka muutokset ovat monessa 
suhteessa myönteisiä, leimaa kaikkea tapahtuvaa, niin positiivisia kuin nega-
tiivisia asioita, kokemus yleisestä vaikutusvallan puutteesta. Onko meillä 
mahdollisuutta aidosti vaikuttaa, vai olemmeko käytännössä lastuja globali-
saation laineilla, pelureita muutosruletissa, laittamassa panoksemme tietyille 
numeroille osumaa toivoen?
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GlobalisaaTion moneT kasvoT 

Tämänhetkisen muutoksen ytimessä ovat ennen muuta taloudellinen globa-
lisaatio ja teknologinen kehitys. Suomi on monessa suhteessa kuulunut glo-
balisaation voittajiin.

Suomi, kuten muutkin Pohjoismaat, on ollut avoin vapautuvalle kaupalle. 
Osallistuminen globalisoituvaan maailmantalouteen on ollut kansallisen talo-
udellisen menestyksen kulmakivi. Maailmantalouteen integroituvat nousevat 
talousmahdit ovat tarjonneet myös suomalaisille yrityksille huomattavia uusia 
vientimahdollisuuksia, ja sitä kautta uutta työtä ja tuotannon arvonlisäystä. 
Kansainvälisesti katsoen laajat hyvinvointivaltiot ovat kyenneet hyödyntä-
mään näitä mahdollisuuksia ja luomaan menestykseen tarvittavaa osaamista 
ja sosiaalista turvallisuutta. Muutos on onnistuttu, ainakin järjestelmätasolta 
katsoen, kääntämään mahdollisuudeksi. 

Globalisaatio kohtelee ihmisiä kuitenkin eriarvoisesti. Yhdestä kansalli-
sesta menestystarinasta on vaikea puhua tilanteessa, jossa samalla ilmiöllä 
on kahdet kasvot. Toisille globalisaatio on tarkoittanut kouriintuntuvimmin 
globaalien työmarkkinoiden avautumista, toisille taas työpaikan siirtymistä 
halvemman tuotannon maahan. Toisille se tarkoittaa liiketoimintamahdolli-
suuksien lisääntymistä, toisille epävarmuutta, työttömyyttä ja koventuvaa kil-
pailua. Aiemmasta poiketen muutoksen voittajat ja häviäjät löytyvät samasta 
yhteiskunnasta, jopa samalta kadulta tai taloyhtiöstä. 

Ihmiset kohtaavat globalisaation vähintään kolmessa eri roolissa, kulutta-
jina, omistajina ja kansalaisina.1 Merkittävä osa materiaalisen elintason nou-
susta johtuu globalisaatiosta. Entistä laajempi valikoima tuotteita on saata-
villa hintaan, joka mahdollistaa niiden hankinnan entistä useammalle. Moni 
hyötyy globalisaatiosta myös sijoittajana joko suoraan tai Suomessa esimer-
kiksi työeläkerahastojen kautta. Kehittyvät markkinat ovat tuoneet monille 
hyviä tuottoja.

Sen sijaan ihmisten mahdollisuudet toimia elinympäristöönsä vaikutta-
vina kansalaisina ovat vähentyneet. Kun talous toimii globaalisti, mutta mer-
kittävin poliittinen valta, jolla olosuhteita muutetaan, on edelleen kansallista, 
katoaa merkittävä osa päätöksenteon asialistaa vaikuttamisen ulottumatto-

1 Reich 2007.

Muutoksen voittajat 
ja häviäjät löytyvät 
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tai taloyhtiöstä.
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miin. Hyvinvointivaltion rakennuskaudella kansallisvaltiolla oli huomatta-
vasti nykyistä enemmän valtaa suhteessa talouteen. Nyt reunaehdot mää-
rittyvät muualla ja valtioiden tehtäväksi jää korostuneesti sopeutuminen, ei 
vaikuttaminen. 

Tämä ei tietenkään ole väistämätön kehityssuunta. Toisin kuin usein väi-
tetään, koko nykyisenkaltaiselle globalisaatiokehitykselle on olemassa vaihto-
ehtoja, jotka vuonna 2008 alkaneen finanssikriisin myötä ovat myös saaneet 
entistä suurempaa kannatusta. 

Paitsi että globalisaatio muuttaa valtasuhteita ja mahdollisuuksia vaikuttaa 
talouden ja työllisyyden kysymyksiin kansallisesti, se vaikuttaa merkittävällä 
tavalla myös elinkeino- ja työpaikkarakenteeseen. Globalisaation seuraavassa 
vaiheessa kansainvälinen työnjako tulee syvenemään ja erikoistumaan edel-
leen.2

Globalisaatiokehityksen syvenemisen myötä entistä suurempi osa tuo-
tannosta ja myös markkinoista sijaitsee Euroopan ulkopuolella, erityisesti 
Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Tätä korostaa kuljetuskustannusten 
merkityksen suhteellinen kasvu. Yleinen koulutustason nousu myös näissä 
maissa lisää myös sikäläisten tutkimus- ja tuotekehitystyöpaikkojen määrää.

Suomalaisille yrityksille tämä kasvu tarkoittaa lisääntyviä liiketoiminta-
mahdollisuuksia ja uusia markkinoita. Työpaikkojen lisääntyminen näissä yri-
tyksissä tapahtuu kuitenkin entistä enemmän Suomen ulkopuolella. Vuonna 
2006 suomalaisten teollisuusyritysten henkilöstöstä 65 prosenttia työskenteli 
ulkomailla.3 Kokonaan Suomesta pois on siirtynyt erityisesti matalan jalostus-
arvon teollisuutta ja tuotannollisia työpaikkoja. 

Oleellista on kuitenkin havaita, ettei työpaikkojen katoamisessa ole siinä-
kään mitään uutta ja ennennäkemätöntä. Teknologinen kehitys ja kansainvä-
listyminen ovat aina olleet paitsi uuden luomista, myös vanhan tuhoamista. 
Oli aika, jolloin Suomen ulkomaankaupan ainoa merkittävä vientiartikkeli 
oli terva. Puulaivojen katoaminen maailman meriltä ei kuitenkaan tuhonnut 
suomalaista taloutta tai aiheuttanut pysyväksi jäänyttä työttömyyttä. 

Käytännössä kansainvälisen työnjaon muutos pakottaa suomalaiset pohti-
maan uudelleen aikansa hyvin toiminutta kasvustrategiaansa. Teollinen tuo-

2 Pajarinen, Rouvinen & Ylä-Anttila 2010.
3 VATT 2009.
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2.tanto muodostaa tärkeän pohjan taloudelliselle hyvinvoinnille myös tulevai-
suudessa, mutta se ei nykyisellään riitä sitä turvaamaan.

Työ muuTTuu – TyömarkkinaT hajauTuvaT 

Osaamisvaatimukset kasvavat

”Kyllä ammattimiehelle aina työtä löytyy – vai löytyykö?”

”Nuorten haaveet kariutuvat usein pitkittyvään työttömyyteen. Nopeasti menee 
toivo hyvästä elämästä. Toinen on ojasta nouseminen pitkän työttömyyden jäl-
keen, kun ammattitaito on mennyt ja nuoremmat työkaverit ovat puolet vikke-
lämpiä. Kuka ottaa oletetun raakin pakkasesta takaisin duuniin?”

Työntekijöiden osaamisvaatimusten kasvu on olennainen osa viime vuosien 
kehitystä työmarkkinoilla ja työelämässä. Muodollinen koulutus on entistä 
useammin työpaikan saannin ennakkoedellytys. Tämän lisäksi korostuvat 
vuorovaikutustaidot, sosiaaliset kyvyt, muutoshalukkuus ja -kyvykkyys ja 
kulttuurinen osaaminen. 

Yhteiskunnallisena haasteeksi muodostuu se, miten nopeasti muuttuvassa 
maailmassa jokaiselle kyetään takaamaan hyvät mahdollisuudet osallistua 
vaativille työmarkkinoille?

Työpaikkojen rakennemuutos, joka kiihdyttää osaamisvaatimusten 
kasvua, on ollut Suomessa nopeaa. Palveluvaltaistuminen on ollut vauhdi-
kasta, ja ennusteiden4 mukaan suunta tulee jatkumaan samankaltaisena myös 
tulevaisuudessa. Erityisen nopeasti palveluiden merkitys kasvaa uusien työ-
paikkojen luojina. 

Myös teollisuus muuttuu. Teollisten tuotteiden lisäksi oleellisiksi nousevat 
teolliset palvelut, tukitoiminnot, tutkimus, kehitys, markkinointi ja huolto. 
Arvonlisäyksessä, ja myös työllisyydessä, näillä tulee olemaan tulevaisuudessa 
huomattava rooli. 

Edellä mainitut kehityslinjat korostavat osaamista ja koulutusta. Mutta 
tämäkään ei ole uusi ilmiö. Työpaikat sekä sitä kautta työmahdollisuudet ovat 

4 Honkatukia, Ahokas & Marttila 2010.
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2. lisääntyneet jo pitkään vain koulutetuilla. Viimeisen 20 vuoden aikana työl-
listen määrä Suomessa on kasvanut vain vähän, mutta ylempää korkeakoulu-
tutkintoa tai tutkijakoulutusta vähintään muodollisesti edellyttävien työpaik-
kojen määrä on reilusti yli kaksinkertaistunut. 

Pysyvän työttömyyden suurin syy on puutteellinen koulutus. Sopivia työ-
paikkoja ei yksinkertaisesti löydy riittäviä määriä niille ihmisille, joiden kou-
lutus on jäänyt vähäiseksi. Paria poikkeusvuotta lukuun ottamatta pelkkää 
perusasteen koulutusta edellyttävien työpaikkojen määrä on vähentynyt jo 20 
vuoden ajan.5 Samalla ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden työttö-
myys on keskimäärin puolet kaikkien palkansaajien työttömyydestä.6

Edellä mainitun valossa on selvää, että tulevaisuuden työelämä vaatii 
entistä enemmän – ei vähemmän – koulutusta. Koulutus kannattaa taloudel-
lisesti ja vähentää työttömyysriskiä. Siksi tulevaisuuden työn ja taloudellisen 
menestyksen avainkysymykset liittyvät koulutusmahdollisuuksien tarjoami-
seen kaikille, erityisesti heille, jotka ovat saaneet vain vähän tai eivät lainkaan 
koulutusta. Tämä on avainkysymys myös sosiaalisen oikeudenmukaisuuden 
ja tasa-arvon kannalta.

Työn TeeTTämisen muodoT monipuolisTuvaT

”Työelämän turvallisuus on ainakin henkisellä tasolla mennyttä. Kun on avattu 
mahdollisuus kiertää omia velvoitteita vuokratyöfirmojen tai alihankkijoiden 
kautta, miksi pitää omaa väkeä töissä kovalla palkalla? Ja vaikkei ketään pot-
kittaisikaan pois, niin miten paljon jatkossa syntyy niitä kunnon työpaikkoja? 
Pitää muistaa, että hyväpalkkainen työläinen maksaa myös isot verot. Pieni-
palkkaiset ekstraajat eivät.”

”Vuokratyöntekijät ja muut ekstraajat ovat kuin Troijan hevosia. Eihän se tie-
tenkään heidän vikansa ole, mutta heidän kauttaan työnantaja pitää oman 
talon väen nöyränä. Kaikki voidaan korvata eikä uusia omia oteta kun voidaan 
hoitaa toista kautta.” 

5 Myrskylä 2010.
6 Akava 2010.
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Työn muutos näkyy työn teettämisen tavoissa. Voimalaprosessissa havaittiin, 
että merkittävä osa työelämässä koetusta epäoikeudenmukaisuudesta liittyy 
työn teettämiseen epäreiluilla työehdoilla. Erityisen selvää tämä on pätkä- ja 
silpputyötä tekevien ihmisten kohdalla. 

Yksittäisen työtä tekevän tai työmarkkinoille pyrkivän ihmisen näkö-
kulmasta työsuhteiden moninaistuminen on tarkoittanut toisaalta jouston 
lisääntymistä, toisaalta turvan vähenemistä. Oleelliseksi nousee kysymys 
vastuusta. Yhteiskunnassa, jossa muutos on entistä nopeampaa, on varau-
duttava ammattien vaihtoon, jatkuvaan osaamisen päivittämiseen ja kehittä-
miseen sekä aktiivisuuteen työnhaussa. Kuka kantaa vastuun nopean muu-
toksen aiheuttamista kustannuksista? Onko vastuu työnantajalla, joka hyötyy 
tehdystä työstä, onko vastuu työn tekijällä, jonka on oikeutettava läsnäolonsa 
työpaikalla uudelleen joka päivä, vai kantaako vastuun yhteiskunta? 

Se, miten vastuu työn tekijöiden, työn teettäjien ja yhteiskunnan välillä 
jaetaan, on tulevien vuosien työmarkkina- ja talouspolitiikan suuria kysy-
myksiä. Toisessa ääripäässä ovat elinikäiset työsuhteet ja hyvät edut työn teet-
täjän laskuun, toisessa maailma, jossa kaikki ovat oman onnensa seppiä ja 
riskit kannetaan yksilötasolla. 

Epätyypillisinä pidetyt mutta nykyisin jo varsin vakiintuneet työsuhde-
muodot voidaan jakaa neljään kategoriaan, määräaikaisiin työsuhteisiin, osa-
aikaisiin työsuhteisiin, vuokratyösuhteisiin sekä itsensä työllistäjiin. Yhteistä 
kaikille on vakinaisia työntekijöitä heikompi asema, heikommat edut ja riski 
toimeentulo-ongelmista. Ihmiset, jotka tekevät työtään muussa kuin vakitui-
sessa työsuhteessa, kokevat muita useammin ongelmia tai puutteita loma-
kertymissään, työterveyshuollossaan tai tulospalkkauksissaan. He ovat usein 
toisen luokan työntekijöitä. 

Pätkä- tai silpputyö ei ole ilmiönä uusi. Historiallisesti katsottuna työ 
on useimmiten organisoitu projektiluonteisesti, erilaisiksi hankkeiksi vailla 
sen suurempaa turvaa. Pysyvä ja vakituinen palkkatyösuhde on sen sijaan 
suhteellisen tuore ilmiö. Määräaikaisen ja osa-aikatyön uusi lisääntyminen 
ajoittuu ennen kaikkea lamanjälkeiseen aikaan. Sittemmin se on vakiintunut 
osaksi suomalaisia työmarkkinoita. Tällä hetkellä ilmiö koskee korostuneesti 
nuoria työntekijöitä ja naisia. Tulevaisuudessa riskiryhmäksi nousevat vielä 
nykyistä enemmän maahanmuuttajat ja vähän koulutusta saaneet. 
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Määrä- tai osa-aikaisten työsuhteiden osuus kaikista työsuhteista ei ole 
ollut kasvussa enää viime vuosina.7 Siitä huolimatta uusista, alkavista työsuh-
teista arviolta 60 prosenttia määräaikaisia. Samalla määräaikaisten työsuh-
teiden osuus on Suomessa EU-maiden korkeimpien joukossa.8 Kyseessä on 
siis merkittävä yhteiskunnallinen ilmiö. 

Uutta sen sijaan on, että määräaikaiset työsuhteet koskevat nyt myös kor-
keammin koulutettuja. Se on nostanut ilmiön uudella tavalla yhteiskunnalli-
seen keskusteluun. Aiemmin pätkä- ja silpputyö oli vain vähemmän koulu-
tettujen ongelma.

Monille työntekijöille määräaikainen työsuhde sopii eivätkä kaikki koe 
tarpeelliseksi siirtyä pysyvään työsuhteeseen. Keskimäärin työn koettu laatu 
on kuitenkin suhteessa työsuhteen vakauteen.9 Siksi voidaan katsoa, että ilmiö 
luo epävarmuutta ja sitä kautta heikentää työelämän laatua. 

Määräaikaisia työntekijöitä heikommassa asemassa ovat vasten omaa tah-
toaan osa-aikatyössä olevat. Suomessa näiden ihmisten määrä on lisääntynyt 
merkittävästi 90-luvun laman jälkeen. Tästä huolimatta kansainvälisessä ver-
tailussa Suomessa tehdään edelleen vain vähän osa-aikatyötä. Eräs syy ver-
rattuna erityisesti muihin Pohjoismaihin on pienten lasten äitien vähäisempi 
työhön osallistumisen aste sekä ikääntyneiden vähäisempi osa-aikatyö. 

Vastentahtoisen osa-aikatyön yleistyminen ja pitkittyminen altistaa palk-
kaköyhyydelle. Vähäinenkin työssäkäynti on usein tehokas tapa välttyä puto-
amasta köyhyyteen. Silti erityisesti pysyminen epävarmassa ja huonosti palka-
tussa tai osa-aikaisessa työssä voi aiheuttaa pysyvää köyhyyttä, sillä se säteilee 
aina eläkekertymiin asti.

Suomessa työssäkäyvien köyhyys on kansainvälisesti katsottuna ollut 
vähäistä. Palkkaköyhyyden vähentäminen oli keskeinen osa tulopolitiikan 
tavoitteita. Ilmiö on kuitenkin yleistymässä ja juurtumassa myös Suomeen. 
Ongelma kohdistuu erityisesti yksin yrittäviin, joista peräti 17 prosenttia alitti 
köyhyysrajan vuonna 2008.10

7 Tilastokeskus 2010b.
8 Kauhanen 2009.
9 Ylöstalo & Pirkko 2010.
10 Tilastokeskus 2008.
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Vuokratyö poikkeaa muodoltaan osa-aika- ja määräaikaisista työsuhteista 
erityisesti heikon ennustettavuutensa vuoksi. Vuokratyölle erityisen tyypil-
listä on työsuhteen epävarmuus. Vuokrattavan työntekijän turva on heikko ja 
hänen työsuhteensa hyvin joustava. Riski siitä, että jonain päivänä työntekijää 
ei tarvitakaan, siirtyy ennen muuta työntekijän kannettavaksi.

On huomattava, että myös vuokratyö voi parhaimmillaan tarjota väylän 
pysyvämpään työllistymiseen ja erilaisten työtehtävien kokeilemiseen, mikä 
on arvokasta erityisesti nuorille. Pysyväksi toimeentulon lähteeksi muodos-
tunut vuokratyö johtaa kuitenkin monenlaisiin ongelmiin niin yksilön kuin 
laajemmin työmarkkinoiden ja kaikkien työntekijöiden kannalta. Yleistyes-
sään vuokratyö mahdollistaa vastuun siirtämisen työn teettäjältä sen tekijälle. 

Uusimpana epätyypillisen työn muotona julkiseen keskusteluun ovat 
nousseet itsensä työllistäjät. Itsensä työllistäjien kohdalla kysymys vastuusta 
nousee erityisellä tavalla esiin. Itsensä työllistämisessä on kyse erilaisista toi-
meksiannoista, joita työtä tekevät eivät tee palkkasuhteessa vaan itsenäisinä 
yrittäjinä. Usein kyseessä on kuitenkin vastentahtoinen tai näennäinen yrit-
täjyys. 

VTT Anu Suoranta, hankekoordinaattori, SAK:

eriTyishaasTeena epäsuoraT TyösuhTeeT

Työn teettäminen itsensä työllistäjänä erilaisina toimeksiantoina tarkoittaa 
perustavammanlaatuista työmarkkinalogiikan muutosta kuin oli niin sanotun 
pätkätyön tulo kaksikymmentä vuotta sitten. Työtä tehdään enenevässä 
määrin palkansaajaroolin ja yrittäjyyden välimaastossa erilaisina toimeksi-
antoina. Osa toimeksiannoiksi on työsuhteisiin liittyvien velvoitteiden kier-
tämistä, osa taas aidosti työnantajan työnjohtovallasta vapaata työtä. 

Työsopimuslain vastaisuus tai vapaaehtoisuus ei riitä yhteiskuntapoliitti-
seksi vastaukseksi. Ne pikemminkin perustelevat itsensä työllistävien työn 
tekijöiden työn ja turvan ehtojen täsmentämistä, mutta myös täydentämistä. 
Täsmentämisen ja täydentämisen tarvetta on niin sopimussääntelyssä kuin 
sosiaalisessa turvallisuudessa.
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Itsensä työllistäjät ovat toimeksiantajistaan taloudellisesti riippuvaisia. 
Tämä ilmenee heikkona mahdollisuutena neuvotella työnteon ehdoista, sopi-
muksista ja palkkioista. Asema myös poikkeaa yrittäjän asemasta; palveluk-
sessa ei useimmiten ole muita työntekijöitä, toiminta ei edellytä varastoja, eikä 
vastapainona yrittäjän riskille ole mahdollisuutta yrittäjän voittoon. 

Itsensä työllistäminen läpäisee koko työmarkkinakentän. Näin työllis-
tyvien ryhmä on kasvanut voimakkaasti. Nykyisellään määrä on 160 000. 
Ryhmän tulot jäävät työntekijäasemassa olevia palkansaajia pienemmiksi. 
Itsensä työllistävien suhteellinen köyhyysaste on 17 %, kun kaikilla palkansaa-
jilla vastaava luku on 5 %. Ammattikirjosta löytyy niin siivoojia, myyjiä, pysä-
köinninvalvojia, kiinteistönhoitajia, toimittajia, toimintaterapeutteja, auton-
kuljettajia, kielenkääntäjiä, fysioterapeutteja, metsänhoitajia, kuin tutkijoita 
ja paljon muita. Eniten työehtosopimisen turvan ulkopuolista työtä teetetään 
rakentamisessa, kaupassa ja muussa palvelutoiminnassa. 

Teettäessään työn toimeksiantona väistää työnantaja kaikki ne velvoit-
teet, joita työlainsäädännöllä, työehtosopimisella ja työsuhteeseen kytkeyty-
vällä sosiaaliturvalla on rakennettu. Lipuminen työsuhteisesta työstä itsensä 
työllistäjäksi avaakin koko työmarkkinapaletin ja sopimisen uudella tavalla. 
Työn muodonmuutos on jo luonut uuden tilanteen niin työn hinnoitteluun, 
sopimisen ja turvan ulottumiseen, kilpailuun ja sen rajoittamiseen kuin myös 
edunvalvonnan ja turvan tarvitsijoihin. 

Samankin työn tekijät ovat työn teettämisen muodosta riippuen eriar-
voisia lakien ja sopimusten edessä. Sama koskee työn teettäjiä ja työn hintaa. 
Kun yhä useammin palkkatyö itsessään korvautuu liikesuhteilla ja lipeää työ-
ehtosopimisen piiristä, on ensiarvoisen tärkeää nähdä yhteiskuntapolitiikan 
vaihtoehtoisia suuntia. 

Seuraavalla hallituskaudella on käynnistettävä kolmikantainen selvitys 
mitä moninaistuneiden työn tekemisen ja teettämisen tavat, ns. epäsuorat 
työsuhteet, edellyttävät lainsäädännöltä ja sopimussääntelyltä. Tavoitteena 
tulee olla työn tekijöiden työn teettämisen tavasta riippumaton yhdenver-
taisuus lakien ja sopimusten edessä. Moninaistuneen työn tekijöiden turva-
usjärjestelmä on rakennettavissa laventamalla työsuhteen tunnusmerkistö 
ulottumaan toimeksiannoissa työskenteleviin, mahdollistamalla ammattiyh-
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distysliikkeelle kollektiivisen sopijan rooli toimeksiannoissa työskenteleville ja 
palkansaajien työttömyyskassojen jäsenyyden avaamisella itsensä työllistäjille.

Työmarkkinoiden valTaTasapaino muuTTuu 

”Paikallinen sopiminen tarkoittaa ainakin meidän työmaalla entistä heikompaa 
asemaa työntekijöille.”

”On hyvä kysymys mihin työmarkkinakoordinaation hajauttamisella pyritään. 
Perustelut liittyvät usein kilpailukykyyn ja tuottavuuseroihin. Onhan niitä, 
mutta luulisin, että hankaluuksiin ajautuvat ennen kaikkea matalan tuotta-
vuuden alat. Eivätkä ne vaikuta vaikkapa viennin kilpailukykyyn.”

Työn tuottavuus on useilla aloilla entistä vähemmän sidottu työnantajan 
omistamiin koneisiin tai laitteisiin, tärkeimmän pääoman ollessa työnteki-
jöiden korvien välissä. Osaamisen ja tiedon nousemisen entistä keskeisem-
mäksi osaksi tulevaisuuden arvonmuodostusta voisi kuvitella vahvistavan 
nimenomaan työtä tekevien asemaa. Voimalan keskusteluissa kävi kuitenkin 
ilmi, että työpaikoilla kokemus on liian usein päinvastainen. Työtä tekevät 
tuntevat vaikutusvaltansa vähentyneen.

Työntekijöiden vaikutusmahdollisuudet ovat lisääntyneet joillakin aloilla 
ja työpaikoilla. Vaikutusvallan puute koskeekin erityisesti niitä ihmisiä, jotka 
eivät ole vahvassa asemassa työmarkkinoilla. Heidän turvakseen rakennet-
tujen järjestelmien ja palkansaajajärjestöjen asema on muuttunut ja heiken-
tynyt. 

Eräs globalisaation sivutuote Pohjoismaissa, nyttemmin myös Suomessa, 
on ollut työmarkkinainstituutioiden roolin murros. Suomalaista työmarkki-
nasopimisen mallia edusti lähes 40 vuoden ajan tulopolitiikka sekä siihen 
liittyvät keskitetyt sopimukset. 

Tulopolitiikan kausi Suomessa kesti vuoteen 2007, jolloin työnantajat 
irrottautuivat ratkaisusta tavoitteenaan hajauttaa sopimista paikalliselle 
tasolle. Perustelut liittyivät kilpailukyvyn turvaamiseen ja joustavuuteen sekä 
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siihen, ettei keskitetty ratkaisu huomioinut alakohtaisia tuottavuuseroja. Syyt 
liittyivät kuitenkin myös työmarkkinoiden valtapolitiikkaan.

Tapio Bergholm, tutkija, Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK:

TulopoliTiikka suomessa 1968–2007

Kansainvälinen keskustelu toi 1960-luvun alussa Suomeen ajatuksen vakaut-
tamisen mallista, jossa työmarkkinajärjestöt ja valtiovalta yhteistyöllä katkai-
sisivat inflaatiokierteen. Tätä vakauttamisen mallia, jossa talous-, sosiaali- ja 
työpolitiikan ratkaisut sekä palkat ja työehdot yhdistettiin samaan pakettiin, 
kutsuttiin tulopolitiikaksi. Tulopolitiikan lähtökohtana oli, että kaikki mukana 
olevat saisivat osan koko kansantalouden tuottavuuden noususta. 

Suomen sisäpolitiikassa tapahtui nopeita muutoksia 1960-luvulla. Vasem-
misto voitti eduskuntavaalit keväällä 1966 ja eduskuntaan tuli vasemmisto-
enemmistö. SDP palasi hallitukseen kahdeksan vuoden oppositiokauden jäl-
keen ja SKDL ensimmäisen kerran sitten vuoden 1948. 

Suomen markan devalvoinnin jälkeen hallitus käynnisti 1967 neuvot-
telut työmarkkinajärjestöjen, Suomen Pankin ja maataloustuottajien kesken 
talouden vakauttamisesta. Hallitus irrotti joulukuussa 1967 valtakunnanso-
vittelija Keijo Liinamaan tulopoliittiseksi virkamieheksi. Hallitusta neuvot-
teluissa edusti ensin valtionvarainministerinä ollut ja sitten pääministeriksi 
siirtynyt Mauno Koivisto. STK:n toimitusjohtaja Päiviö Hetemäki sekä SAK:n 
puheenjohtajat Niilo Hämäläinen ja Arvo Hautala hahmottivat tulevan rat-
kaisun sisältöä. 

Suomen tulonjakopolitiikka oli moninapainen. Toimihenkilökeskusjär-
jestö TVK, akateemisten AKAVA, liiketyönantajien LTK ja maataloustuot-
tajien MTK olivat tekemässä ratkaisua. Liinamaa I ja II nimillä tunnetut 
ratkaisut kytkivät 1968–1970 palkat, hinnat, korot, työttömyysturvan, eläke-
ratkaisut, maataloustuet ja monet muut sosiaalipoliittiset ratkaisut tiiviiksi 
paketiksi. 

Tulopolitiikka tasoitti tuloeroja ja paransi ammattiyhdistystoiminnan 
edellytyksiä. Tasasuuruiset tunti- ja kuukausipalkkojen korotukset suosivat 
pienipalkkaisia. Solidaarinen pennilinja oli vallitseva myös seuraavissa tulo-
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poliittisissa ratkaisuissa. Työpaikkaluottamusmiesten työsuhdeturva, toimin-
taoikeudet ja ansiot paranivat. 

Tulopolitiikka vakiinnutti maataloustuottajille samanlaisen ansiokehi-
tyksen kuin palkansaajilla. Kuntien työehdot yhdenmukaistuivat, kun vuonna 
1970 perustettu Kunnallinen sopimusvaltuuskunta neuvotteli ja sopi kuntien 
puolesta työmarkkinaratkaisut. Valtion virkamiehet saivat jo vuonna 1943 saa-
mansa neuvotteluoikeuden lisäksi myös sopimus- ja lakko-oikeudet. Valtion 
työntekijäin ammattiliittojen sopimuskumppaniksi perustettiin Valtion työ-
markkinalaitos. 

Monet tahot arvostelivat tulopolitiikkaa, jossa hallitus, työmarkkinajär-
jestöt ja maataloustuottajat sopivat palkoista, maataloustuotteiden hinnoista 
ja tukiaisista sekä lainsäädännöstä. Poliittinen oppositio syytti työmarkki-
najärjestöjä sanelusta, kun hallitus toi tulopoliittisten sopimusten mukaiset 
lainsäädännön muutokset eduskuntaan. Kommunistipuolueen vähemmistön 
iskulause oli: Alas tulopolitiikka, alas luokkasopu. 

Eräät sosialidemokraatit, vaikutusvaltaiset työnantajajärjestöjen johtajat, 
useat oikeistopoliitikot ja myös Suojelupoliisi arvioivat 1970-luvulla, että kär-
jistyneet työmarkkinaristiriidat, suuret työtaistelut ja jopa yksittäisten ammat-
tiliittojen voimasuhteiden muutokset uhkasivat käynnistää kumouksellisen 
liikehdinnän. Vallankumouksen pelko pehmitti työnantajat hyväksymään 
sosiaaliset uudistukset. 

Ensimmäisten tulopoliittisten ratkaisujen aikana työllisyys parani, reaa-
liansiot nousivat, kansantulo kasvoi ja inflaatio pysyi kurissa. Talouden nopeat 
suhdannevaihtelut ja ajoittain nopea inflaatio heikensivät vakaan työmark-
kinakehityksen edellytyksiä. Työtaistelut kuitenkin lisääntyivät 1970-luvulla. 

Tulopoliittiset ratkaisut takasivat kaikille palkansaajille samat edut toimin-
taoikeuksissa, lakisääteisessä sosiaaliturvassa ja työaikasäännöksissä. Laajat 
tulopoliittiset sopimukset, vain muodollisesti yhtenäiset kokonaisratkaisut ja 
liittokierrokset seurasivat toisiaan. Jonkun ammattiliiton saavuttamat loma-, 
palkka- tai muut työsuhde-edut saattoivat siirtyä muiden alojen työsopimuk-
siin. 

Vaihteleva sopimusrytmi tarjosi monenlaisia mahdollisuuksia eri alojen 
välisten jännitteiden joustavaan purkamiseen. Suomen vientiteollisuuden 
vahvat alat hoitivat työntekijäin ansiokehityksensä paljolti paikallisin palk-
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kaliukumin, mutta palvelualojen työntekijät joutuivat turvautumaan liittoja-
koihin. 

Taloudellinen noususuhdanne, hyvä työllisyys ja ammattiyhdistysliik-
keen sisäinen arvostelu loivat 1980-luvulla painetta, joka tuotti hyviä tuloksia 
esimerkiksi työajan lyhentämisessä. Vaatimustaso nousi saavutusten myötä. 
Useat ammattiyhdistysvaikuttajat kokivat uudistukset kuitenkin melko mität-
tömiksi. 

Ammattiyhdistysliike joutui laman ja oikeistohallituksen puristuksessa 
1990-luvun alussa puolustuskannalle. Periaatteelliset kiistat hallituksen, työn-
antajajärjestöjen ja ammattiyhdistysliikkeen välillä johtivat yleislakkouhka-
uksiin. Hallitus ajoi neuvottelematta työttömyysvakuutusmaksun palkanan-
saitsijoille. 

Laman alussa tehtiin kaksivuotinen tulopoliittinen ratkaisu, joka työnteki-
jäin työeläkemaksun ja palkkatulojen verojen korotusten vuoksi laski palkka-
tuloja 1992–1993. Kokemukset liittokohtaisesti sovituista työehtosopimuksista 
1994–1995 eivät olleet talous- ja työllisyyskehityksen näkökulmasta rohkai-
sevia. 

Pääministeri Paavo Lipposen hallituksen ajama talous-, työllisyys- ja työ-
markkinapoliittinen kokonaisratkaisu 1996–1997 syntyi syksyllä 1995. Myös 
1998–1999, 2001–2002, 2002–2004, 2005–2007 tehtiin tulopoliittiset koko-
naisratkaisut. Näissä pystyttiin parantamaan pätkä- ja osa-aikatöissä olleiden 
asemaa ja eläketurvaa. SAK:n aloitteesta ansiosidonnainen työttömyysturva 
parani vuonna 2002. Tulopoliittinen sopimus 2005–2007 avasi tien muutos-
turva- ja tilaajavastuu-uudistuksille.

Vakaat työmarkkinat ja niukat palkankorotukset ovat osaltaan vauhdit-
taneet Suomen talouden nopeaan kasvuun. Työssä käyvien määrä on nope-
asti kasvanut, mutta työttömyys aleni 1990-luvulla tuskallisen hitaasti. Tulo-
politiikka oli siirtynyt uuteen asentoon. Talouskasvua 1990- ja 2000-luvuilla 
vauhdittaneet tulopoliittiset ratkaisut eivät ole tasoittaneet tuloeroja. 

Tulopoliittisten ratkaisujen perusajatuksena oli, että kohtuullinen komp-
romissi edistää parhaiten koko kansantalouden vakaata kasvua. Työmarkki-
najärjestöt arvioivat tällaisen luokkasovun pitkällä tähtäimellä turvaavan par-
haiten myös heidän omien jäsentensä edut. 
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Työmarkkinapolitiikan muutos on ajanut palkansaajaliikkeen uudenlaiseen 
tilanteeseen. Erityisesti niiden työntekijöiden, jotka eivät ole sijoittuneet stra-
tegisille aloille, on vaikeampi ajaa omia tavoitteitaan. Kun kokoavaa pöytää 
ei ole, tulevat voimakkaammat ryhmät valvomaan etujaan muita paremmin. 
Tämä saattaa johtaa palkkaerojen kasvuun. 

Ennuste on, että erityisesti matalan tuottavuuden ja matalien palkkojen 
alojen työntekijät tulevat kärsimään uudesta tilanteesta, sillä heidän painos-
tusvoimansa on muita pienempi. Juuri he ovat aiemmin hyötyneet tulopoliit-
tisista kokonaisratkaisuista. Ammattiyhdistysliikkeen yleisestä heikkoudesta 
kärsivät kaikkein eniten heikoimmilla työehdoilla työtään tekevät ihmiset.

Edellä kuvattu todennäköinen palkkaerojen kasvaminen on myös mitä 
todennäköisimmin työnantajien tavoitteena. Tällä tavalla palkkakustannuk-
sissa voitaisiin monilla aloilla säästää. Samalla tavoitteena on siirtyä askeleit-
tain kohti entistä hajautetumpaa mallia, liittotasolta aina henkilökohtaiselle 
tasolle asti. 

Muutos haastaa myös rakenteet. Aiemmin palkansaajien tavoitteet kana-
voituivat omien liittojen ja keskusjärjestöjen kautta tehokkaasti yhteiskun-
nalliseen päätöksentekoon. Nyt vastaavankaltainen malli puuttuu. Tämä 
tarkoittaa väistämättä ammattiliittojen merkityksen korostumista suhteessa 
keskusjärjestöihin. 

Tulopolitiikan poistuminen on vienyt yhden välineen yhteiskuntapoli-
tiikan keinovalikoimasta myös valtiolta. Pienessä kansantaloudessa muun 
muassa keskitetyllä palkkapolitiikalla on voitu vaikuttaa tehokkaasti talouden 
kannalta oleellisiin reunaehtoihin kuten hintakilpailukykyyn, tulonjakoon ja 
ennustettavuuteen.

yksilöllisemmäT ihmiseT – uudenlainen suhde Työhön 

”Sitoutuminen työpaikkaan ja ammattiylpeys ovat heikentyneet muun muassa 
tuottavuusvaatimusten takia.”

”Nuoret asennoituvat maailmaan ja työpaikkoihin entisestä poikkeavalla 
tavalla. Eivät he oletakaan tulevansa pysyvään työhön, vaan ovat jo tullessaan 
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mielessään matkalla seuraavaan paikkaan. Miksi he silloin haluaisivat sitoutua 
nykyisen työpaikkansa kehittämiseen?”

Voimaloiden keskusteluissa erityisesti monet ammattiyhdistysliikkeen luotta-
mustoimissa olevat totesivat ihmisten tavoittamisen olevan vaikeaa ja aktiivi-
suuden ay-toiminnassa vähäistä. Vaikka työmarkkinapolitiikan muutos tulee 
tavalla tai toisella korostamaan paikallisen toiminnan merkitystä ammatilli-
sessa edunvalvonnassa, on uusia aktiiveja vaikea saada mukaan. Tämä siitä 
huolimatta, että työelämän asiat koetaan sinällään tärkeiksi. Olemassa olevia 
rakenteita tai kanavia ei kuitenkaan syystä tai toisesta haluta käyttää.

Helppoa selitystä voidaan hakea järjestöllisistä toimintatavoista tai henki-
löistä. Laajempi selitys liittyy kulttuuriseen muutokseen, joka haastaa perin-
teiset tavat puhutella yhteisen edun nimissä entistä yksilöllisempiä ihmisiä.

Eräs keskeinen muutos työmarkkinoilla ja yhteiskunnassa on identiteet-
tien moninaistuminen, jolla on merkitystä myös työmarkkinapolitiikan kan-
nalta. Työmarkkina-asema oli aiemmin huomattavan keskeinen identiteetin 
määrittelijä. Se määritti hyvin konkreettisesti omaa asemaa yhteiskunnassa 
sekä jäsensi ihmisten käsitystä yhteiskunnasta ylipäätään. Tämä näkyi eri-
tyisesti suhteessa politiikkaan. Puoluejärjestelmälle oli tyypillistä järjestäyty-
minen korostuneesti yhteiskunnan ammatillisen jakauman mukaan. 

Nykyisinkin ammatti-identiteetti on tärkeä määrittelijä, mutta sen suh-
teellinen painoarvo on vähenemässä. Sosioekonomisen aseman rinnalle tär-
keiksi kysymyksiksi minäkuvan rakentamisessa ovat nousseet ennen muuta 
kulttuuriset tekijät. Ammatillinen tausta selittää entistä vähemmän poliittista 
suuntautumista tai yhteiskunnallisia näkemyksiä.

Yksilöllistymiskehitys on eräs hyvinvointivaltion kiistattomimpia saa-
vutuksia. Entistä useampi nuori on tällä hetkellä erityisesti tasa-arvoisen ja 
maksuttoman koulutusjärjestelmän ansiosta aiempaa vapaampi valitsemaan 
itselleen mielekkäältä tuntuvan koulutus- ja työuran, harrastukset ja kiinnos-
tuksen kohteet. Sama koskee myös identiteettejä. Taustan vaikutuksen vähen-
tymistä ja vaihtoehtojen lisääntymistä on pidettävä erittäin tärkeänä yhteis-
kunnallisena edistysaskeleena. 

Yksilöllistymiskehitys kuitenkin haastaa perinteisen kaltaisen työnteki-
jöiden edunvalvonnan. Perinteisten kollektiivi-identiteettien vetovoiman 
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ja merkityksen väheneminen vaikeuttaa yhteisten etujen havaitsemista ja 
ihmisten mobilisointia niihin liittyvien tavoitteiden taakse. Tehokasta pai-
nostusvoimaa on vaikea käyttää tilanteessa, jossa ihmiset eivät enää koe kuu-
luvansa tiettyyn yhteiskuntaryhmään tai koe yhteistyötä muiden vastaavassa 
asemassa olevien ihmisten kanssa tarkoituksenmukaiseksi. 

Muuttuvat identiteetit eivät välttämättä muuta sitä, miten ihmiset asen-
noituvat työhön ja työn tekemiseen. On esitetty tulkintoja, joiden mukaan 
nuorempi sukupolvi suhtautuisi työhön vanhempia sukupolvia vähäisem-
mällä vakavuudella. Työn itseisarvon sijaan korostetaan vaikuttamismahdol-
lisuuksia, työn mielekkyyttä ja mahdollisuutta vapaa-aikaan.11

On kuitenkin vaikea erottaa, mikä liittyy ennen muuta ikävaiheeseen ja 
mikä on aitoa arvomuutosta, joka säilyy läpi elämänkaaren. Kyseessä voi olla 
myös reaktio työelämän pirstoutumiseen ja käsityksiin työelämän todellisuu-
desta. Arkinen elämä harrastuksineen nousee työtä merkittävämmäksi maail-
massa, jossa pätkittyvät työsuhteet estävät pysyvän lojaalisuuden syntymisen 
työpaikoille.12 Tämä ei kuitenkaan kerro mitään siitä, millainen asema työllä 
olisi, jos työelämän käytännöt koettaisiin oikeudenmukaisiksi ja hyviksi. 

Työn itseisarvoisen merkityksen väheneminen on monitahoinen ilmiö. 
Toisaalta se on myönteinen merkki siitä, että muutkin kuin taloudelliset arvot 
ovat tärkeässä asemassa yhteiskunnassa, ja että työmarkkinoilta syystä tai toi-
sesta syrjäytyvä työntekijä ei menetä ihmisarvoaan yhteisön silmissä. Toisaalta 
on selvää, ettei Suomi kykene säilyttämään asemaansa laajamittaisen julkisen 
hyvinvointivastuun yhteiskuntana mikäli emme kykene työllistämään täysi-
määräisesti tällä hetkellä työttöminä tai vasten tahtoaan vajaatyöllisinä olevia 
ja mikäli samanaikaisesti merkittävä osa väestöstä tyytyy jäämään kokonaan 
työmarkkinoiden ulkopuolelle. 

11 esim. Haavisto 2010.
12 Halava & Pantzar 2010.
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Mistä uutta kasvua ja työtä? 

”Pitäisikö ottaa Tanskasta mallia? Irtisanominen helpommaksi, mutta tuet ja 
aktiivitoimet ylös? Kaikki tietävät miten vaikeaa on, jos parin hengen firmaan 
tehdään yksikin virherekrytointi. Rahaa menee hukkaan ja ilmapiiri pilalle. 
Tämä on muuten yksi syy siihen, että niin moni työsuhde alkaa nykyään mää-
räaikaisena. Halutaan testata, koska vakinaisesta ei pääse niin helposti eroon.”

”Paljon puhutaan uusista yrityksistä ja vientimarkkinoista, mutta olisiko sit-
tenkin niin, että tulevaisuudessa valtion ja kuntien merkitys korostuu uudelleen. 
Jonkin verran pitää palkata suoraan lisää väkeä, jotta vanhukset saadaan hoi-
dettua, mutta ennen kaikkea pitää ruokkia markkinoita tilauksilla, antaa ihmi-
sille entistä parempia työmarkkinavalmiuksia ja pompauttaa työnsä menettä-
neitä takaisin ladulle. Tämä varmasti tarkoittaisi sitä, että julkisen kulutuksen 
määrä lisääntyy. Mutta miksi sen pitäisi olla ongelma?”

”Ei yksikään yritys jää sen takia perustamatta, että olisi vaikea saada työ-
voimaa tai että se olisi tehty liian vaikeaksi. Pelko epäonnistumisesta sen estää. 
Nuoret ajattelevat, että jos hommat kusee, niin kaikki menee ja olet lopun ikääsi 
velkavankeudessa. Ei sellaista riskiä uskalla ottaa kuin harva.”

Edellisessä luvussa on kuvattu niitä yhteiskunnallisia megatrendejä, jotka hal-
litsivat Työllisyysvoimala–tapahtumien keskusteluja nykyisen tilanteen aihe-
uttajista ja syistä. Kiristyvä kansainvälinen kilpailu, työmarkkinoiden muutos 
ja perinteisten toimintatapojen tehottomuus uudenlaisessa tilanteessa vaativat 
uutta ajattelua. 
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Eniten keskusteltiin kuitenkin työllisyydestä ja uudesta työstä. Vaikka 
Suomi vaikuttaa selviävän nykyisestä taantumasta pelättyä pienemmin vau-
rioin, tulee työmarkkinoiden murros jatkumaan. Moni joutuu työttömäksi 
jossain vaiheessa elämäänsä. Usein työttömyys jää lyhyeksi, mutta liian moni 
putoaa työmarkkinoilta kokonaan, liian aikaisessa vaiheessa. Voimalan kes-
kustelijoita mietitytti erityisesti se, syntyykö Suomeen riittävä määrä työtä, 
mitä yhteiskunnan tulisi tehdä työpaikkojen lisäämiseksi ja millaisilla valin-
noilla voimme varmistua siitä, että Suomi pärjää kilpailussa?

Kyse ei ole vain työpaikoista sinänsä vaan hyvästä, ihmisarvoisesta työstä 
ja työpaikoista, joista saadulla palkalla tulee toimeen. Kaikki työ on arvo-
kasta, mutta arvokkuuden tulee näkyä myös asiallisissa palkoissa ja työeh-
doissa. Jotta uusi työ voisi olla myös laadullisesti korkeatasoista, tulee sen olla 
tuottavaa. Tämä asettaa lisää vaatimuksia niin yksilöille, yhteiskunnalle kuin 
yrityksillekin. 

Myös yritysten toiminta- ja laajenemismahdollisuudet keskusteluttivat. 
Kasvuyritysten puute on erityisesti suomalainen ongelma. On oletettavaa, 
että tulevat työpaikat syntyvät nimenomaan pieniin ja keskisuuriin yrityk-
siin, joille tulisi luoda otolliset olosuhteet toimintansa laajentamiseen sekä 
työpaikkojen luomiseen. Tämä vaatii niin hyvää liiketoimintaympäristöä kuin 
käytettävissä olevaa, osaavaa työvoimaa.

miksi Talouskasvua TarviTaan? 

Suomen talous kasvoi yhtäjaksoisesti ja nopeasti 1990-luvun puolivälistä läh-
tien. Vuonna 2008 alkoi Yhdysvaltojen asuntomarkkinoilta lähtenyt voimakas 
maailmantalouden taantuma, joka supisti nopeasti kansainvälistä kauppaa. 
Erityisen vakavasti kriisi kohteli niitä maita, joilla on suuri vientiteollisuus ja 
joiden viennissä investointituotteilla on suuri merkitys. Suomi kuuluu näihin 
maihin.

Vuonna 2009 Suomen vienti putosi liki neljänneksellä ja bruttokansan-
tuote supistui 7 prosenttia.13 Tämä on suurin pudotus itsenäisen Suomen talo-
ushistoriassa yhden vuoden aikana. Romahtanut vienti näkyi nopeasti verotu-

13 Valtiovarainministeriö 2010.

Voimalan keskus-
telijoita mieti-

tytti erityisesti se, 
syntyykö Suomeen 

riittävä määrä työtä, 
mitä yhteiskunnan 

tulisi tehdä työpaik-
kojen lisäämiseksi ja 
millaisilla valinnoilla 

voimme varmistua 
siitä, että Suomi 

pärjää kilpailussa?



35

loissa ja valtiontalous kääntyi ylijäämäisestä alijäämäiseksi. Samalla julkinen 
sektori alkoi velkaantua nopeasti ja työttömyys lisääntyi. 

Suomi tarvitsee talouskasvua. Ilman taloudellisia resursseja on vaikeaa, 
ellei suorastaan mahdotonta, toteuttaa uudistuksia, joilla voidaan lisätä sosi-
aalista oikeudenmukaisuutta ja vahvistaa tasa-arvoa. Ilman kasvua ei myös-
kään synny uusia työpaikkoja.

Taloudellinen kasvu ei ole itseisarvo eikä kokonaistuotannon arvonlisä-
yksen kasvu tarkoita välttämättä lisääntyvää hyvinvointia kaikille tai edes 
parantuvaa työllisyyttä. Siksi oleellista on kiinnittää huomiota kasvun laa-
tuun. Talouskasvun tulee olla kestävää niin taloudellisesti, sosiaalisesti kuin 
ekologisestikin. 

Julkisen talouden tasapainon nopea heikentyminen on yksi syy siihen, 
miksi taloudelliseen kasvuun pääseminen on tulevina vuosina niin tärkeää. 
Syyt koskevat kuitenkin myös työllisyyttä, väestön ikääntymiseen varautu-
mista sekä niiden kautta suomalaisen hyvinvointimallin tulevaisuutta. Poh-
joismainen hyvinvointivaltiomalli rakentuu hyvin pitkälti korkean työlli-
syyden, ja sen edellyttämän ja osaltaan ylläpitämän taloudellisen kasvun 
varaan.

 Suomessa vallitseva työllisyysvaje on suuri ongelma. Suomessa on edel-
leen yli 200 000 ihmistä ilman työtä.14 Työllisyyden parantaminen on tärkein 
yksittäinen keino parantaa myös julkisen talouden tilaa, työtä vailla olevien 
ihmisten toimeentulosta ja elämänmahdollisuuksien lisäämisestä puhumat-
takaan. 

Työttömyyden aikaansaamia suuria taloudellisia ja inhimillisiä mene-
tyksiä kuvaa parhaiten se, että puolet työpaikkansa menettäneistä ei tällä het-
kellä enää palaa työelämään. 2000-luvun alussa työttöminä olleista vain kol-
mannes on sittemmin palannut töihin. Muut ovat joko edelleen työttöminä 
tai jääneet eläkkeelle.15

Erityisen ongelmallinen on pitkäaikaistyöttömien tilanne. Pitkäaikaistyöt-
tömien määrä on lisääntynyt, vaikka työllisyys on alkanut taantuman ainakin 
toistaiseksi helpotuttua muiden työttömien osalta parantua. Työkyky ja osaa-
minen heikkenevät käyttämättöminä nopeasti. Erityisesti ikääntyvien työttö-

14 Tilastokeskus 2010c.
15 Myrskylä 2010.
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mien kohdalla kahden vuoden yhtäjaksoinen työttömyys on usein kriittinen 
raja, jonka jälkeen työkyky ja myös -halu katoaa nopeasti.16

Työllisyysvajeen umpeen kurominen ilman taloudellista kasvua ei voi 
käytännössä kestävällä tavalla onnistua. Globalisaation nopeuttama rakenne-
muutos hävittää etenkin teollisia työpaikkoja, joten työllisyyden kasvu edel-
lyttää uusien kasvusektoreiden kehittymistä Suomeen.

 Suuret ikäluokat jäävät eläkkeelle 2010-luvun ensimmäisinä vuosina. Täl-
löin Suomen huoltosuhde heikkenee nopeasti ja pysyvästi työikäisen väestön 
määrän vähentyessä. Ikääntyvän väestön hoivatarpeista huolehtiminen luo 
painetta erityisesti julkisten sosiaali- ja terveysmenojen kasvattamiseen. Jotta 
tästä muuttuneesta suhteesta huolimatta riittävät verotulot saadaan kerättyä, 
on työikäisen väestön potentiaali saatava mahdollisimman täyteen käyttöön 
työmarkkinoilla. 

Suomen vanhushuoltosuhde muuttuu verrokkimaitamme nopeammin. 
Vuonna 2010 yli 65-vuotiaiden suhde 15–64-vuotiaisiin oli Suomessa EU-
maiden keskitasoa (25,4). Vuonna 2030 suhde on 45,0 prosenttia, kun se 
EU-maissa on tuolloin keskimäärin 40,3. Muutos on EU-maiden nopein ja 
erityisen nopeasti kasvaa yli 85-vuotiaiden määrä.17 Vuoden 2030 jälkeen 
Suomen tilanne tasaantuu ja vuoteen 2060 mennessä huoltosuhteemme on 
jälleen muita EU-maita parempi. Tästä huolimatta se on muuttunut pysy-
västi siten, että ikääntyneen väestön osuus työikäiseen väestöön verrattuna 
kaksinkertaistuu.

On selvää, että tulevaisuuden ikäihmiset ovat monessa suhteessa erilaisia 
kuin tämän päivän vanhukset, aikaisemmista sukupolvista puhumattakaan. 
Tulevaisuuden ikäihmiset ovat keskimäärin terveempiä ja elävät pidempään 
toimintakykyisinä. Mikäli kehitys jatkuu nykyisenkaltaisena, tulee menopaine 
pysymään maltillisempana kuin mitä suora rinnastaminen nykytilanteeseen 
edellyttäisi. Myös suomalainen eläkejärjestelmä on varautunut tulevaan tilan-
teeseen jo pitkään. 

Talouden kannalta ei lopulta oleellista olekaan väestöllinen huolto-
suhde vaan taloudellinen huoltosuhde. Siihen vaikuttaa työllisyyden lisäksi 
työurien pituus. Mitä pidemmät työurat ja mitä korkeampi työllisyysaste, sitä 

16 Hopponen et al 2010.
17 Eläketurvakeskus 2010.
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varmemmin kykenemme paitsi turvaamaan kaikille riittävät peruspalvelut, 
varautumaan väestön ikärakenteen muutokseen että tekemään tarvittavia 
tulevaisuuteen suuntautuvia investointeja. Tähän tarvitsemme taloudellista 
kasvua.

ihmisiin invesToimalla uuTeen kasvuun

”Hintakilpailu hävittiin jo, eikä sitä voiteta. Pitää keksiä jotain muuta. Pitää 
osata, olla nopea, tunnistaa uudet nousevat tarpeet ja uudet markkinat.”

”Lisääntyvä työ luo uutta työtä ja päinvastoin. Jos palkkoja poljetaan tai jul-
kisia menoja kovasti leikataan, alkaa se näkyä myös ostovoimassa. Eivät ne 
rahat ole makaamaan jääneet.”

”Rakennetaan vahvuuksille, erikoistutaan ja keksitään hieman uutta päälle. 
Ruotsista mallia. Niilläkin on paperia ja puhelimia, mutta lisäksi Ikea ja 
musiikkia Abbasta lähtien.”

Yksittäisen kansantalouden talouskasvun vauhti johtuu monista tekijöistä. 
Työvoiman tarjonta ja pääomien kasautuminen investointien muodossa ovat 
tärkeitä tekijöitä, samoin kuin teknologinen kehitys. Oikein suunnatut inves-
toinnit edistävät teknologista kehitystä, jolloin otetaan käyttöön uutta tek-
nologiaa ja parempia menetelmiä. Erityisen tärkeää on työn tuottavuuden 
lisääminen. Tuottavuuden kasvaessa tuotetaan entisillä resursseilla entistä 
enemmän, toisin sanoen tehokkuus lisääntyy.18

Lähtökohtana täystyöllisyys ja pohjoismainen malli

Kasvupolitiikan kannalta oleellista on hyväksyä tiettyjä perusperiaatteita. 
Niistä tärkein koskee avointa taloutta. Suomen ja suomalaisten edun mukaista 
on pyrkiä edistämään reilua ja avointa kauppaa. Pohjoismaista mallia voi-
daan luonnehtia avoimen talouden ja kollektiivisen riskien jakamisen yhdis-
telmäksi. Globalisaation ja nopean rakennemuutoksen olosuhteissa laajan 

18 ks. esim. Kiander 2009b.
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julkisen hyvinvointivastuun hyvinvointivaltio on välttämätön paitsi ihmisten 
hyvinvoinnin, mutta myös talouden avoimuuden ja globalisaation hyväksyt-
tävyyden kannalta.19

Globalisaatio tarjoaa potentiaalisesti merkittäviä mahdollisuuksia niin 
taloudellisesti kuin arvotasollakin. Suomi hyödynsi globalisaation mahdol-
lisuudet 1990-luvulla etenkin ict-sektorin kasvun kautta. Globalisaatio myös 
haastaa ja suorastaan pakottaa pohtimaan taloudellisia, poliittisia ja eettisiä 
kysymyksiä yli kansallisvaltioiden rajojen. Suomen tulee toimia aktiivisesti 
vahvempien pelisääntöjen sekä talouspolitiikan koordinaation puolesta niin 
EU:ssa kuin globaalistikin. 

Kasvupolitiikan tavoitteeksi on asetettava täystyöllisyys. On lähdettävä 
liikkeelle ajatuksesta, että jokaisella työkykyä omaavalla on annettavaa työ-
markkinoille, joko täysipäiväisesti tai osa-aikaisesti, itselleen soveltuvalla 
tavalla. Työllisyyden parantamisen on kuljettava kaiken politiikan, myös kas-
vupolitiikan, suunnittelun mukana. 

Yhteiskunnan, ja valtion, keinovalikoiman suhteessa täystyöllisyystavoit-
teen toteuttamiseen on oltava monipuolinen. Julkinen sektori on itsessään 
merkittävä työllistäjä. Erityinen merkitys sillä on kuitenkin elinkeinotoi-
minnan edellytysten turvaamisessa ja kehittämisessä. Tätä kautta tehtäväksi 
määrittyy ennen kaikkea panostaminen koulutukseen, tutkimukseen, palve-
luihin ja infrastruktuuriin. 

Työllisyysvoimala-tapahtumissa käytyjen keskusteluiden perusteella kas-
vupolitiikan peruslähtökohdaksi nousee ihmisten valmiuksiin ja potentiaaliin 
panostava, luottamusta sekä aktiivisesti liiketoimintamahdollisuuksia luova 
ja työn kysyntää ylläpitävä yhteiskunta. Tällaisessa yhteiskunnassa turvataan 
ihmisten työllisyyttä jo työssä ollessa, ei vain tarjota suojaa työttömyyden 
kohdatessa. Yhteiskunnan tulee ottaa vastuuta paitsi ihmisten työmarkki-
navalmiuksien ylläpitämisestä ja parantamisesta, myös riittävistä investoin-
neista, jotka tukevat kestävää kasvua ja pitävät yllä työllisyyttä. 

Osallistujia yhdisti myös ajatus yhteiskunnallisesta mallista, jossa laaja-
alainen yhteiskunnallinen tasa-arvo, osaaminen ja sopimisen kulttuuri luovat 
pohjan dynaamiselle taloudelle. Lisääntyvä eriarvoisuus ei kannusta, sen 
sijaan kokemus osallisuudesta ja arvostuksesta vie eteenpäin. 

19 Andersen et al 2007.
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On selvää, että taloudellisen näköalan ollessa epävarma ja julkisen 
talouden tilanteen heikko, merkittäville investoinneille tulee etsiä katetta 
muista menoista. Velanotolle taloudenpitoa ei voida perustaa, vaikkei Suo-
messa toistaiseksi olekaan aihetta velkahysterialle ja Suomen velka suhteessa 
kansantuotteeseen on eurooppalaisittain maltillisella tasolla. Julkisen sektorin 
oma toiminta tarvitsee aitoa, positiivista tuottavuuskehitystä joka ei perustu 
pelkille laskennallisille henkilömäärille, vaan toiminnan vaikuttavuuden 
parantamiselle. 

Toiseksi on myös syytä pohtia sitä, miten nykyiset tuottavuusmittarit 
soveltuvat julkisen sektorin tehokkuuden arvioimiseen. Monet asiantuntijat 
kyseenalaistavat kansatalouden tilinpidon mukaisen tuottavuusmittarin toi-
mivuuden julkisella sektorilla. Jos päiväkodissa tai koulussa puretaan nor-
meja ja ryhmäkokoja suurennetaan, se saattaa ilmetä tilastossa tuottavuuden 
kasvuna.20 Keskeistä on aidosti tehostaa ja parantaa julkisten palveluiden toi-
mintaa ja vaikuttavuutta. 

Suomessa julkisen sektorin vastuu työllisyyden ylläpidosta niin aktiivisen 
työvoimapolitiikan resurssien kuin kokonaiskysynnän ylläpidon kannalta on 
kauan ollut muita Pohjoismaita pienempi. Tulokset ovat olleet sen mukaisia. 
Vaikka Suomi on pysyvästi sijoittunut erittäin hyvin muun muassa kilpailu-
kykyä mitattaessa21, työttömyys on pysynyt jatkuvasti muita Pohjoismaita kor-
keammalla tasolla. Koska korkean työllisyyden ylläpito on keskeistä julkisen 
talouden tasapainon ja kasvun edellytysten luomisen kannalta, Suomen tulisi 
lähestyä tässä pohjoismaista mallia.

20 Savela 2010.
21 esim. World Economic Forum: http://www.weforum.org/issues/global-competitiveness.
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lähde: eurostat

Julkinen sektori tukemaan kasvua

”Voitaisiinko kestävää kasvua, työtä ja tuottavuutta luoda paremmin yksityisen 
kuluttamisen sijasta sijoittamalla enemmän julkisiin palveluihin? Työtä nekin 
tuovat.”

Mitä korkeampi kysynnän taso taloudessa kulloinkin saavutetaan, sitä 
nopeampaa on taloudellinen kasvu.22 Kysynnän lisääntyminen puolestaan 
kannustaa uusiin investointeihin ja sitä kautta työllisyyden ja tuottavuuden 
paranemiseen. Koska yksityiset säästöt eivät aina kanavoidu kulutukseen tai 
tuottaviin investointeihin, tarvitaan myös julkisia toimenpiteitä. Olennaiseksi 
nousee ostovoiman takaava palkkapolitiikka, julkiset investoinnit, sosiaalipo-
litiikka ja veropolitiikka. Kaikilla näillä, älykkäästi toteutettuna, kyetään lisää-
mään taloudellista aktiviteettia ja sitä kautta työtä. 

Oleellista on ymmärtää, että julkisen sektorin toimet ovat luonteeltaan 
investointeja, jotka lisäävät tuottavuutta, työllisyyttä ja tulevaisuuden kasvue-
dellytyksiä. Alijäämien suunnittelematon karsiminen voi olla pitkällä tähtäi-
mellä kasvulle haitallisempaa kuin investointeihin perustuva strategia. Lisäksi 

22 Ahokas 2010.
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on havaittava, että yhtäkkinen jarrutus eurooppalaisessa finanssipolitiikassa 
tarkoittaisi käytännössä kasvun tyrehtymistä. Työllisyyden paraneminen 
hidastuisi – mikä puolestaan aiheuttaisi uusia kustannuksia.23

Aktiivisessa talouspolitiikassa on kyse pitkän tähtäimen kasvuedellytysten 
rakentamisesta. Suomen kaltaisessa maassa tämä tarkoittaa etenkin investoin-
teja kansalaisten valmiuksiin työmarkkinoilla, osaamiseen sekä palveluihin, 
jotka ylläpitävät ja parantavat työkykyä. Samalla lisääntyvä panostus tuotta-
vuutta parantaviin teknologisiin tai infrastruktuuri-investointeihin ovat luon-
teeltaan itsensä takaisin maksavia. Esimerkkeinä voivat toimia satsaukset työ-
terveyshuoltoon, työkykyä ylläpitävään tai parantavaan kuntoutukseen sekä 
koulutukseen. 

Samalla kysymys voi olla julkisista investoinneista uudenlaisiin tuotteisiin 
ja palveluihin, joilla myös luodaan uusia markkinoita. Erityisesti talouskasvun 
ja ympäristöhaittojen irtikytkeminen24 edellyttää tuntuvia investointeja 
parempiin tuotantoteknologioihin, ympäristöystävällisempään rakentami-
seen sekä julkiseen liikenteeseen. Julkiset palvelut ovat yksi demokraattisen 
päätöksenteon piirissä oleva voimavara sijoittaa ekologisesti kestävään muu-
tokseen. Muutos voi toteutua tehokkaasti vain toimivalla yhdistelmällä lain-
säädännön kehittämistä sekä julkisen sektorin omaa aktiivisuutta.

Jotta julkisen sektorin toimintaa voitaisiin aktivoida pysyvämmällä tavalla, 
on talouden tulovirtaa kyettävä lisäämään. Tämä vaatii huomion kiinnittä-
mistä yksityisen sektorin Suomeen suuntautuviin investointeihin sekä viennin 
edistämiseen. Lisäksi julkisen sektorin menoja ja toimintaa on tarkasteltava 
kriittisesti, jotta voitaisiin vapauttaa varoja ja muita resursseja tuottamat-
toman toiminnan tukemisesta tai tarpeettomista menoeristä aidosti taloutta 
kasvattaviin ja työllisyyttä lisääviin investointeihin. 

Samalla on kuitenkin huomattava, ettei Suomen julkisen sektorin koko ole 
keskeisiin verrokkimaihin nähden millään tavalla kohtuuton. Mikäli esimer-
kiksi väestön ikääntyminen toisi mukanaan ennusteiden mukaisen julkisten 
menojen kasvun, nousisivat ne korkeimmillaankin vuoteen 2035 mennessä 

23 AE 2010.
24 Irtikytkeminen viittaa talouskasvun ja luonnonvarojen kulutuksen ja ilmastopäästöjen 
eriyttämiseen. Ks. esim. Jackson 2009.  
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sille tasolle, missä ne ovat Ruotsissa ja Tanskassa jo nyt.25 Julkisten menojen 
Suomea korkeampi taso ei ole vaikuttanut näiden maiden kilpailukykyyn tai 
hyvinvointiin negatiivisesti, erityisesti työllisyyden osalta suunta on pikem-
minkin päinvastainen.

Koulutus keskiöön

”Osaamme kyllä toimia ja puhua perinteisten työpaikkojen puolesta. Mutta 
entäpä kun työpaikat katoavat pysyvästi? On löydettävä toimivia keinoja 
muuntokoulutukseen ja uusien työurien luomiseen.”

”Työvoimakoulutusta pitäisi miettiä kovasti. Miten sillä saisi parempia tuloksia. 
Miten ylipäänsä helpotettaisiin koulutukseen pääsyä. Miten työssä olevat voi-
sivat päivittää osaamistaan ja opiskella yliopistotutkinnon itselleen, jos sitä ei 
ole tullut nuorena ja huimana hankittua tai on hankkinut duunarin ammatin. 
Aikuisopintoraha ei tätä mahdollista.”

”Koulutukseen pitää panostaa. Klisee, mutta totta. Eivät ne työpaikat ilman 
osaavaa väkeä synny.”

”Ei ne äijät sieltä työmailta mihinkään koulutuksiin lähde kuin korvasta vetä-
mällä. Eikä ne niistä mitään tiedä. Tai minään pidä.”

Työllisyysvoimalan keskusteluissa nousi useaan otteeseen esiin näkemys 
monipuolisista, organisaatioiden kaikilla tasoilla luovuuteen ja itsenäiseen 
ajatteluun kykenevistä työntekijöistä Suomen erityisenä vahvuutena. Jotta 
tämä vahvuus voisi säilyä ja kehittyä, tarvitaan selkeää panostusta näiden 
kykyjen ylläpitoon ja vahvistamiseen. 

Työmarkkinoiden ollessa nopeassa muutoksessa tarvitaan entistä 
enemmän yhteistä, kollektiivista vakuuttamista riskien, kuten työttömyyden 
tai osaamisen vanhentumisen varalle. Avoin ja dynaaminen talous vaatii toi-
mijoiltaan ketteryyttä ja riskinottokykyä. Näitä taas ei voi olla olemassa ilman 
toimivaa turvaverkkoa sekä valmiuksia nähdä mahdollisuuksia ja tarttua 

25 ks. esim. Kiander 2009a.
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niihin. Mikäli tämä jätettäisiin yksityisen varautumisen varaan, vain harvalla 
olisi mahdollisuus riittävään turvaan. 

Muutoksen kääntäminen mahdollisuuksiksi ja mahdollisuuksien reali-
soiminen vaatii luottamusta. Varmuus turvallisuudesta ja hyvinvoinnin jat-
kuvuudesta sekä tietoisuus uusien mahdollisuuksien olemassaolosta riskien 
realisoituessa edesauttaa muutoksen hyväksymistä. Kun ihmiset voivat luottaa 
saavansa muutostilanteissa elintasonsa turvaavaa sosiaaliturvaa sekä tuekseen 
uuteen alkuun auttavia palveluita, voidaan tulevaisuuteen suhtautua luottavai-
semmin. Pelon ja epävarmuuden vähentäminen on sosiaalisten investointien 
varaan rakentuvan kasvupolitiikan kulmakivi. 

Oleellista on huomata, että yhteiskunta, joka pyrkii luomaan ihmisille 
edellytyksiä menestyä ja edetä rakennemuutoksessa, tulee samalla luoneeksi 
edellytyksiä työmarkkinoiden ja työpaikkojen muuttumiselle. Monipuoli-
semmat tiedot ja taidot edesauttavat uusien innovaatioiden syntymistä kai-
kenlaisissa työtehtävissä ja erilaisilla työpaikoilla. Innovaatioiden syntymisen 
ja käyttöönoton myötä työn tuottavuus paranee. 

Ihmisiin kohdistuvista investoinneista kasvun kannalta erityisen kes-
keinen on koulutus. Tasokas, tasa-arvoinen ja avoin koulutusjärjestelmä, eri-
tyisesti varhaiskasvatus ja peruskoulu, luovat pohjan tulevaisuuden menes-
tykselle. Koulutuspolitiikka, kuten myös laajempi hyvinvointipolitiikka, tulee 
nähdä kasvupolitiikan tärkeinä välineinä. Inhimillisen pääoman jatkuva kas-
vattaminen on Suomen kannalta keskeisin kasvutekijä. 

Osaamistason nostoa tarvitaan kautta yhteiskunnan. Erityisen tärkeää on 
murtaa kulttuurinen käsitys, jonka mukaan kouluttautuminen päättyy työ-
uran alkamiseen. Paitsi, että yhteiskunnan on luotava tosiasialliset mahdolli-
suudet osaamisen joustavaan päivittämiseen koko työuran ajan, on ihmisten 
osattava käyttää näitä mahdollisuuksia. Kyse on myös ajattelutavasta. 

Täsmällisiä, koulutuksen tuottamia ammatillisia valmiuksia tärkeäm-
mäksi nousee yleinen oppimis- ja omaksumisvalmius. Jatkuva kyky omaksua 
uutta ja täydentää jo oppimaansa soveltaen sitä käytäntöön on keskeinen taito 
tulevaisuuden työmarkkinoilla. Se turvaa ennen kaikkea työntekijöiden pysy-
mistä työssä, ei vain valmenna heitä uuteen tilanteessa, jossa entinen työ on 
päättynyt. Kyseessä on ajattelullinen muutos työttömyyden turvasta työlli-
syysturvaan. 
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Koulutuksen osalta erityistä huomiota tulee kiinnittää peruskoulujen oras-
tavaan eriytymiskehitykseen26 sekä koulupudokkuuteen ja opintojen keskeyt-
tämiseen erityisesti toisella asteella. Huomiota vaativat myös merkittävät erot 
koulutukseen hakeutumisessa riippuen henkilön taustasta, erityisesti aikuis-
koulutuksessa. Myös koulutukselliset erot eri-ikäisten ihmisten välillä ovat 
Suomessa kansainvälisesti katsoen erittäin suuria. Nuoremmat ikäluokat kuu-
luvat maailman koulutetuimpiin, sen sijaan vanhempien ikäluokkien muo-
dollinen koulutustaso on varsin matala.

Koulutusjärjestelmää on kehitettävä siten, ettei mikään osa ikäluokasta 
pääse putoamaan kokonaan yhteiskunnan ja työelämän ulkopuolelle. Tällä 
hetkellä vallitsevan työllisyysvajeen tärkeimpiä syitä on se, että osa väestöstä 
on jäänyt vaille ammattiin johtavaa koulutusta. Pelkästään peruskoulun käy-
neiden ihmisten työllisyysaste on tällä hetkellä alle 40 prosenttia. Tällä het-
kellä jopa 15 prosenttia ikäluokasta jää vaille peruskoulun jälkeistä koulu-
tusta.27 Karkean arvion mukaan heidän työllisyysasteensa nostaminen edes 
ammatillisen koulutuksen suorittaneiden tasolle, paranisi koko väestön työl-
lisyysaste useita prosentteja.

Erikoistumisen rinnalle on tuotava laajasti sovellettava osaaminen. Eri-
koistumiseen voidaan pyrkiä koulutuksen lisäksi itse työssä. Koulutusjärjes-
telmän tuleekin keskittyä ennen muuta sellaisen osaamisen antamiseen, jota 
voidaan soveltaa monipuolisesti muuttuvissa ympäristöissä. 

Työelämän muuttuessa ja jatkuvan kouluttautumisen muodostuessa osaksi 
työuraa nousee esiin kysymys kustannusten jaosta. Osaamistaan päivittävä ja 
syventävä työntekijä hyödyttää paitsi itseään ja yhteiskuntaa, myös työnan-
tajaa. Työnantaja saa palvelukseensa tuottavampaa työvoimaa, työntekijä taas 
mahdollisesti sellaisia taitoja, jotka lisäävät hänen mahdollisuuksiaan ja riip-
pumattomuuttaan. 

Mahdollisuudet kehittää itseään on turvattava kaikille. Viimesijainen 
vastuu näistä mahdollisuuksista kuuluu luonnollisesti julkiselle vallalle. On 
kuitenkin etsittävä keinoja, joiden avulla kustannukset kyetään jakamaan 
oikeudenmukaisesti työntekijöiden, työnantajien ja yhteiskunnan välillä. 
Palkkatyön käsitettä on laajennettava siten, että siihen kuuluu myös koulut-

26 tästä lisää Bernelius & Henttonen 2008.
27 Heinonen et al 2009.
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tautuminen. Opiskelun ja uuden oppimisen on tapahduttava ennen kaikkea 
työstä käsin. Näin koulutusmahdollisuuksien tarjoaminen siirtyy työtä teet-
tävien vastuulle.

Mahdollisia ratkaisuja koulutuksen ongelmiin ovat muun muassa oppi-
velvollisuusiän pidentäminen, oppisopimus- ynnä muiden joustavien toisen 
asteen suorittamistapojen lisääminen, toisen asteen opintojen laajempi valin-
nanvapaus muun muassa aineyhdistelmien suorittamista helpottamalla sekä 
aikuiskoulutusjärjestelmän uudistaminen.

Aikuiskoulutuksen erityisongelmat liittyvät koulutuksen kasautumiseen 
jo valmiiksi korkeasti koulutetuille. Vaikka koulutukseen osallistutaan kan-
sainvälisesti katsoen laajalti, jäävät sitä paitsi korostuneesti ne ryhmät, joiden 
työmarkkinavalmiudet ovat erityisesti tulevaisuuden työmarkkinoita ajatellen 
heikot ja joiden työttömyysriski on suurin. Mitä alempana ihmiset ovat työ-
elämän hierarkiassa, sitä vähemmän he osallistuvat koulutukseen. 

Aikuiskoulutukseen tulisi luoda malli, joka tekisi kouluttautumisesta 
entistä houkuttelevampaa niille ihmisille, jotka eivät tällä hetkellä löydä pal-
veluiden pariin. Erään mahdollisen vaihtoehdon pohdinnan pohjaksi tarjoaa 
henkilökohtaisiin aikuiskoulutustileihin pohjautuva malli28, jossa jokaiselle 
aikuiselle kansalaiselle luodaan henkilökohtainen tili, jolle kertyy rahamuo-
toista koulutusoikeutta. Oikeus voi kertyä kansalaisuusperustaisesti, osana 
työ- tai virkaehtosopimuksia tai tarveharkintaisesti. Osa oppilaitosten nyt 
suoraan saamasta julkisesta tuesta voisi kulkea tilien kautta. Tämä lisäisi avoi-
muutta ja tietoisuutta koulutusmahdollisuuksista ja suuntaisi koulutuksen 
tarjontaa kysyntää vastaavasti.

Korkeakoulujen toiminnan tehostaminen on olennainen osa ihmisiin 
kohdistuviin investointeihin perustuvaa kasvustrategiaa. Julkisen sektorin 
on panostettava erityisesti niihin innovaatioiden lähteisiin, jotka ovat kasvun 
ja uuden tuottamisen kannalta oleellisia, mutta joilla ei ole välitöntä mark-
kinahyötyä. Nämä ovat aloja, joille markkinatoimijat eivät missään tilan-
teessa kohdistaisi riittäviä panostuksia. Erityisesti riittävä perustutkimuksen 
rahoitus on tärkeää.

28 Henttonen, Kuusipalo & Kyynäräinen 2009.
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Erno Lehtinen, kasvatustieteen professori, vararehtori, Turun yliopisto:

Korkean tason ammatillisella jatkokoulutuksella muutosta työelämään

Työelämään kohdistuu tällä hetkellä monia muutospaineita, jotka luovat 
uusia vaatimuksia asiantuntijuuden kehittämiselle ja ylläpitämiselle. Yhteis-
kunnassa, kulttuurissa ja ympäristössä tapahtuneet ja tapahtumassa olevat 
muutokset edellyttävät toimivaa yhteyttä työelämän ja koulutusjärjestelmän 
välille.

Myös itse asiantuntijuuden luonteesta syntyy tarve jatkuvaa kouluttautu-
mista tukevien mallien kehittämiseen. Asiantuntijuustutkimus on yksiselit-
teisesti osoittanut, että asiantuntijuus ei ole jotain kerran saavutettua ja sen 
jälkeen pysyvää, vaan asiantuntemusta tulee koko ajan varmentaa ja kehittää. 
Pelkkä työkokemus ja päivittäisten rutiinien toistaminen ei sellaisenaan riitä 
edes asiantuntijuuden ylläpitämiseen puhumattakaan sen uudistamisesta.

Työelämän ja koulutusrakenteen muutoksen seurauksena enenevä osa 
työvoimasta on suorittanut ammattikorkeakoulu- tai yliopistokoulutuksen. 
Vaikka lisääntyvä korkeakouluasteen koulutus on sinänsä jo vastaus lisään-
tyneisiin osaamisvaatimuksiin, on ilmeistä, että korkeakoulutuksen laajen-
taminen koskemaan aina vain suurempaa osaa ikäluokasta ja nuoruusiän 
koulutusputken pidentäminen eivät ole tarkoituksenmukaisia toimenpiteitä 
tulevaisuudessa tarvittavan korkeatasoisen osaamisen varmistamiseen. 

Jo tällä hetkellä Suomessa nuoret ikäluokat ovat muodollisessa koulutuk-
sessa kansainvälisesti verrattuna poikkeuksellisen pitkään. Samaan aikaan 
kuitenkin työvoiman kysyntä ja tarjonta eivät tarkoituksenmukaisella tavalla 
kohtaa. Eli koulutusjärjestelmä ei kokonaisuudessaan toimi niin, että se antaisi 
nuorille ikäluokille optimaaliset lähtökohdat työllistymiselle. Ehkä juuri tästä 
syystä hyvin suuri osa nuorista opiskelijoista yrittää vahvistaa työmarkkina-
asemaansa hakeutumalla opiskelemaan kahta tai useampaa rinnakkaista tut-
kintoa. Kun jo korkeakoulupaikan saanut hakee uuteen koulutusohjelmaan, 
hän pudottaa korkeakoulutuksen ulkopuolelle yhden ensimmäistä korkea-
koulupaikkaansa hakevan. Tämän seurauksena koulutukseen perustuvassa 
työssä aloittaminen viivästyy paitsi rinnakkaistutkintoja suorittavilta niin 
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erityisesti niiltä, jotka jäävät jopa vuosiksi hakemaan itselleen ensimmäistä 
koulutuspaikkaa. 

Koulutusputkien pidentämisen sijaa tarkoituksenmukaisempaa olisi 
muuttaa korkeakoulutuksen mallia niin, että ennen työssäoloa suoritettavaa 
opiskeluaikaa paremminkin lyhennettäisiin nykyisestä ja luotaisiin yliopis-
toihin ja ammattikorkeakouluihin vahva työelämässä tarvittavaa asiantunti-
juutta vahvistava jatko- ja erikoistumiskoulutuksen järjestelmä. Kansainvä-
liset mallit viittaavat siihen, että työkokemuksen jälkeen ja osin työn ohessa 
suoritettavat maisteriohjelmat ja muut jatkokoulutuksen mallit toimivat sekä 
yksilön että yhteiskunnan kannalta paremmin, kuin hyvin pitkä yhtenäinen 
työkokemusta edeltävä koulutus. Vaikka mallit ovat työelämälähtöisiä, ne 
välittävät tehokkaasti tutkimustietoa työelämän kehittämisen tarpeisiin.

Suomalaisen yhteiskunnan kehityksen kannalta olisi tärkeää rakentaa 
joustava korkeakoulutasoisen ammatillisen jatko- ja erikoistumiskoulu-
tuksen malli. Tämän mallin tulisi tarjota tutkintoon johtavaa ja muuta jat-
kokoulutusta jo työssä oleville alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon 
suorittaneille. Monissa maissa on menestyksellisesti luotu järjestelmiä, joissa 
työelämässä kokemusta hankkineet voivat suorittaa ammatillisesti suuntautu-
neita maisteri- ja tohtoriohjelmia työn ohessa ja työelämän asiantuntemusta 
hyväksikäyttäen. Ainakin osa työkokemukseen pohjautuvan korkeakoulu-
tuksen kustannuksista voitaisiin kattaa rajoittamalla epätarkoituksenmukaista 
useiden tutkintokoulutuspaikkojen väärinkäyttöä työelämää edeltävässä kou-
lutuksessa.

elinkeinoToiminnan Tulevaisuuden edellyTykseT 

”Ilmastonmuutoksen torjuminen ei ole pelkkä kustannuserä! Erityisesti energia- 
ja resurssitehokkuuden lisääminen luo myös uutta työtä. Vanhoilla tekniikoilla 
jatkaminen on vain tekohengitystä.”

”Tulevaisuuden aloja Suomessa ovat mm. nanoteknologia, terveysteknologia, 
hyvinvointipalvelut, joita voitaisiin jossain muodossa myös viedä, ympäristö-
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teknologia… Rahoitusta tarvitaan niin perus- kuin huippututkimukseen, myös 
niille ei vielä kaupallisille aloille.”

”Perusteollisuuden kyljessä syntyy koko ajan uusia innovaatioita. Miksei niistä 
puhuta?”

”Miksi keskustelemme aina siitä yhdestä uudesta Nokiasta? Suomessa on vähän 
banaanitasavallan vikaa. Työllisyysaste saataisiin parhaiten nousuun pyrki-
mällä tukemaan pk-yritysten nousua. Monikärkisyyttä tässä tarvittaisiin.”

Edellä on määritelty Suomen talouspolitiikan strategian kannalta oleellisiksi 
talous- ja työllisyyspolitiikan välineiksi aktiivinen pohjoismainen hyvinvoin-
tivaltio sekä ihmisiin kohdistuvat sosiaaliset investoinnit turvaan ja osaami-
seen. Voimalan keskusteluissa kiinnitettiin kuitenkin paljon huomiota myös 
elinkeinotoiminnan edellytyksiin. Miten yritysympäristöä tulisi kehittää, ja 
mille aloille ja miten uutta työtä voisi syntyä?

Lähtökohtaisesti on selvää, ettei yhteiskunnalla ole edellytyksiä yrityssek-
torin kehittämiseen keskitetyllä ohjauksella tai poliittisilla päätöksillä. Yhteis-
kunnan tehtävänä on luoda hyvät edellytykset menestyksekkäälle elinkeino-
toiminnalle, ei voittajien valitseminen tai kannattamattomien elinkeinojen 
päämäärätön tukeminen. 

Vaikka julkisen sektorin merkitys myös työllisyyden ylläpidossa on tärkeä, 
on kohteet valittava hyvin. Valtion aktiivisempi ote ei saa tarkoittaa tilan-
netta, jossa hankkeita käynnistetään hankkeiden vuoksi. Sen sijaan työllistävä 
varainkäyttö muun muassa työkykyä parantaviin palveluihin, koulutukseen ja 
infrastruktuuriin on perusteltua. 

Samalla kun yhteiskunta huolehtii elinkeinotoiminnan edellytysten tur-
vaamisesta, sen on pidettävä huolta oikeansuuntaisista kannustimista ja rei-
lusta kilpailusta. Työn ja yrittämisen on oltava mielekästä ja kannattavaa. 
Yritysten toimintaan vaikuttavien olosuhteiden on oltava selkeitä ja ymmär-
rettäviä. Julkisen vallan toiminnan aikaperspektiivi tulee olla pitkäjänteinen. 
Poukkoilevuutta on vältettävä.

Yhteiskunnan 
tehtävänä on luoda 

hyvät edellytykset 
menestyksekkäälle 

elinkeinotoiminnalle, ei 
voittajien valitseminen 
tai kannattamattomien 

elinkeinojen päämää-
rätön tukeminen.
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Lisää kasvuyrityksiä

Suomen erityinen ongelma on kasvuhakuisten yritysten puute. Suomalai-
sista, vähintään kymmenen henkeä työllistävistä teollisuusyrityksistä vain 
hieman yli 2 prosenttia on kokenut yli viidenneksen kasvun vuosien 2003–
2006 välillä. Palveluyritysten asema ei ole juurikaan parempi. Nämä luvut ovat 
Ruotsin ja Tanskan vastaavia matalammat, ja kaukana EU-kärjestä.29

Maltillisten palkkaratkaisujen ja lamanjälkeisen talous-, vero- ja muun 
politiikan seurauksena Suomen yrityssektori on ollut huomattavan ylijää-
mäinen jo pitkään.30 Tästä huolimatta yritysten kasvu Suomessa on ollut vaa-
timattomampaa kuin keskeisissä verrokkimaissa. Suomalaisyritysten tuo-
tannon kasvu on tapahtunut korostuneesti kotimaan ulkopuolella.31

Myös ulkomailla tapahtuva kasvu hyödyttää Suomea, mutta olennaista on 
pohtia, miten kotimaiset yritykset saataisiin investoimaan entistä enemmän 
Suomeen. Periaatteessa kannattaviin kotimaisiin investointeihin olisi pitänyt 
olla edellytyksiä, sillä Suomi on pitkään ollut korkealla erilaisissa kilpailuky-
kyvertailuissa. Pienten ja keskisuurten yritysten yritysten investoinnit ovat 
erityisen tärkeitä, sillä ne ovat työllisyyden parantumisen kannalta ensisijai-
sessa asemassa. 

Yritysten kasvulähtöisyyden tukemisessa oleellista on huolehtia tasok-
kaasta infrastruktuurista, kohtuullisena pidettävästä yritysten verotuksesta 
sekä tarkoituksenmukaisesta, toimivasta hallinnosta. Kasvulle on luotava 
otolliset olosuhteet. 

Keskeinen osa paremman liiketoimintaympäristön luomista on yritysten 
hallinnollisen taakan keventäminen. Sujuvan hallinnon merkitys tuotta-
vuuden parantamiselle erityisesti pienissä yrityksissä on merkittävä. Säh-
köisten palveluiden kehittämisellä on tässä yhteydessä merkittävä rooli. Eri-
tyisesti työnantajana toimimista on hallinnollisesti helpotettava.

Toinen selkeä kokonaisuus koskee kilpailupolitiikkaa. Uusien yrittäjien 
markkinoillepääsyyn on Suomessa panostettava selkeästi nykyistä enemmän. 
Kartellit ja muu kilpailun rajoittaminen on harmaaseen talouteen verratta-

29 Pajarinen, Rouvinen & Ylä-Anttila 2010.
30 Sauramo 2010.
31 tästä lisää esim. Koski 2010.
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vissa olevaa toimintaa, jonka laskun maksavat tavalliset kansalaiset. Samalla 
jää syntymättä tehokkaampaan toimintaan pystyvää yritystoimintaa ja uusia 
työpaikkoja. 

Elinkeinotoiminnan edellytysten parantamisessa ja selkeyttämisessä 
katse kääntyy myös elinkeinotukiin. Tällä hetkellä merkittävä osuus suoma-
laisista yritystuista suuntautuu suuriin yrityksiin. Samalla tukijärjestelyt ovat 
monien yritysten kohdalla jääneet pysyviksi.32 Tämä siitä huolimatta, että, 
kuten todettua, merkittävä työllisyyden kasvu tulee mitä todennäköisimmin 
tapahtumaan pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Sen sijaan suurten, kan-
sainvälistyneiden suomalaisyritysten kotimaahan tekemät investoinnit ovat 
olleet vähäisiä. 

Yritystukien tavoite on tukea yrityksiä niiden kasvussa, laajentumisessa 
ja kehittymisessä. Jotta ne voisivat saavuttaa tämän tavoitteen, tukien pitäisi 
aina olla luonteeltaan väliaikaisia. Samalla niitä olisi kyettävä ennen muuta 
ohjaamaan pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, joilla on kasvumahdollisuuksia. 

Palkkapolitiikka tukemaan tuottavuuden kasvua

Niin tuki- kuin palkkapolitiikallakin on pyrittävä tuottavuuden kasvattami-
seen. Yritystuilla ei pidä suojella tehotonta tuotantoa, koska se vähentää myös 
koko talouden tuottavuuden kasvua. Tehottomat ja kannattamattomat yri-
tykset poistuvat markkinoilta vapauttaen resursseja ja työvoimaa tuottavam-
paan työhön. 

Tästä on kyse myös solidaarisessa palkkapolitiikassa. Kun myös matalan 
tuottavuuden työvoimalle taataan asianmukaiset palkankorotukset, syntyy 
kannustin panostaa myös heidän tuottavuutensa kasvattamiseen. Seurauk-
sena koko talouden tuottavuus lisääntyy. Mikäli palkat joustaisivat helposti 
alaspäin, voisi tuottamaton toiminta jatkua, koska tarvittavat säästöt syntyi-
sivät työntekijöiden palkoista säästämällä. Palkkapolitiikka, jolla yrityksille 
syntyy intressi ja kannustin kaikkien työntekijöiden tuottavuuden parantami-
seen on keskeinen osa tehokkuuteen pyrkivää elinkeinopolitiikkaa. 

On selvää, että toimiakseen yhteiskunnallisesti tarkoituksenmukai-
sella tavalla ”luovaan tuhoon” perustuva elinkeinopolitiikka panostaa huo-

32 Koski & Pajarinen 2010.
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mattavasti ihmisten työmarkkinavalmiuksiin sekä turvaan työttömyyden 
varalta. Tämän turvallisuuden tulee koskea myös yrittäjiksi aikovia. Yrittä-
jyyden esteenä voi olla byrokratia, mutta ennen kaikkea yrittäjäksi ryhtymistä 
vähentää riskien karttaminen.

Arto Ojala, Kemijärven kaupunginjohtaja:

Onko Itä-Lapilla toivoa?

Kemijärvi ja Itä-Lappi ovat viimeisen kymmenen vuoden aikana käyneet läpi 
voimakkaan rakennemuutoksen. Itä-Lapin kunnista erityisesti Salla kärsi 
rajusta muuttoliikkeestä Ruotsiin ja Etelä-Suomeen jo 1960-luvun taittuessa 
70-luvulle. Sotien jälkeiset suuret ikäluokat tulivat työikään, eikä työtä kaikille 
löytynyt. Göteborgista tuli Sallan suurin kylä, sanottiin. Rajuin rakennemuu-
tosisku tuli kuitenkin vasta 2000-luvulla.

Olen alkanut kulkea Itä-Lapissa jo 1970-luvulta lähtien. Tuolloin näki, 
kuinka työpaikkoja oli syntynyt teollistamiseen pyrkivän aluepolitiikan seu-
rauksena erityisesti Kemijärvelle. 1960-luvun alkupuolella perustettu sel-
lutehdas hyödynsi ympärillään olevia metsävaroja. Tehdas työllisti viime 
vaiheessa 230 henkilöä. Salora Oy Salcomp alkoi valmistaa TV-virittimiä 
Kemijärvellä 1970-luvun alkupuolella. Naistyövoimaa oli hyvin saatavilla. 
Nokian kännykkäbisneksen myötä Salcomp kasvoi 700 henkilöä työllistä-
neeksi laturitehtaaksi 1990-luvun puolivälissä. 

Orionin lääketehdas valmisti penisilliiniä ja Torstai Oy:ltä sai muodik-
kaimmat ulkoiluvaatteet. Kemijärvi oli vauras tehdaspaikkakunta vaikka naa-
purikunnissa oli jo pidemmän aikaa ollut nähtävissä voimakastakin muutto-
liikettä poispäin.

Tiedämme mitä on tapahtunut. Kaikki nämä tehtaat ovat eri syistä joh-
tuen lakkauttaneet toimintansa. Torstai Oy sortui 1990-luvun lamaan ja lää-
ketehdas lääketuotannon keskittämiseen. Salcomp kompastui globalisaatioon, 
työvoimavaltainen sarjatuotanto siirrettiin koneineen päivineen halvempien 
työvoimakustannusten Kiinaan. Globalisaatio sai kielteiset kasvonsa Kemijär-
veltä. Viimeinen niitti oli, kun sellutehdas lakkautettiin keväällä 2008.
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Tuhatkunta teollista työpaikkaa on menetetty ja sen lisäksi välillisinä vai-
kutuksina metsätaloudessa, kuljetuksissa ja palveluissa vielä lisää. Väestö on 
vähentynyt ja ikärakenne vanhentunut.

Kemijärvi ja Itä-Lappi ovat läpikäyneet suhteellisesti rajuimman rakenne-
muutoksen koko Suomessa. Kun Kemijärven, Sallan, Savukosken ja Pelkosen-
niemen koko väestö oli noin 16 000 tuhatta henkilöä ja työvoima noin 8000 
henkilöä, jokainen ymmärtää, miten hurjasta muutoksesta on kyse. Pysyvä 
henkinen ja fyysinen lamaantuminen ei olisi ollut mikään ihme.

Menneisyyttä ei kuitenkaan voi jäädä pitkäksi aikaa suremaan. Kemijärve-
läiset ovat monella tavalla yhdistäneet voimia tulevaisuuden eteen. Massaliike 
kiinnitti koko maan huomion ns. globalisaation mukanaan tuomiin ongel-
miin ja viitoitti merkittävältä osin valtakunnan elinkeinopolitiikkaa. Juna-
kapina yhdisti seutukunnan yhteiseen kamppailuun tulevaisuuden puolesta, 
menestyksekkäästi. 

Vaikeuksien jälkeen Kemijärvellä katsotaan tulevaisuuteen. Itä-Lappi 
nimettiin äkillisen rakennemuutoksen alueeksi sellutehtaan lopettamisen 
jälkeen. Tämä antoi mahdollisuuden kehittää alueen infrastruktuuria veto-
voiman lisäämiseksi. Se mahdollisti uuden yritystoiminnan alkuun saatta-
misen tavanomaista paremmilla julkisilla panostuksilla. Panostus ei mennyt 
hukkaan, uutta yritystoimintaa ja investointeja on syntynyt aivan uusille 
aloille. 

Äkillisen rakennemuutoksen alueen erityisedut päättyivät vuoden 2009 
lopussa.

Myös uutta elinkeinostrategiaa ryhdyttiin luomaan etsimällä niitä vah-
vuuksia, jotka ovat seutukunnalle luontaisia ja joissa alueelta löytyy osaa-
mista. Uuden elinkeinostrategian laatimiseen ovat alueen yrittäjät ja yhdis-
tykset osallistuneet aktiivisesti.. Strategiassa on kartoitettu Kemijärven alueen 
vahvat toimialat niin raaka-ainepohjan kuin osaamisenkin osalta. Siinä näh-
dään, että tulevaisuus on pk-yritystoimintaa ja entistä enemmän myös palve-
luliiketoimintaa ja matkailua. 

Tänä päivänä elinkeinostrategiaa ollaan laatimassa koko Itä-Lapin seutu-
kunnan tasolle. Myös yrittäjät ovat verkottumassa koko Itä-Lapissa. Alueke-
hitysyhteistyötä viritellään yli maakuntarajojen Koillismaan kanssa ns. koko-
ohjelman kehyksissä. 
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Lapin ja siinä samalla myös Itä-Lapin suhteellinen merkitys Suomen 
kansantaloudessa tulee kasvamaan. Metsien kasvu on kiihtynyt suhteelli-
sesti enemmän kuin muualla maassa. Vuosittaisesta kasvusta hakataan vain 
kaksi kolmannesta. Uusiutuvan energian tuotantoa on mahdollisuus kehittää 
monella tavalla. Kaivostoiminta kasvaa voimakkaasti maailmanmarkkinahin-
tojen nousun ja uuden kaivosteknologian ansiosta. Kaivosteknologian kehit-
tämisessä lappilaiset yritykset ovat voimalla mukana. Matkailu avaa uusia 
mahdollisuuksia myös Itä-Lapissa. Luoteis-Venäjä on suurten investointien 
ja nopean kasvun aluetta. 

Tulevaisuuden mahdollisuuksia on siis paljon ja ne on Itä-Lapissa osattava 
käyttää hyväksi. Itä-Lapilla on runsaasti toivoa.

Yhteistyö on myös harvaan asutetuilla alueilla kaiken a ja o, niin yritysten 
kesken, kuntien kesken kuin myös kuntien ja yritysten kesken. Kukaan ei 
nykymaailmassa pärjää yksin. Tässä meillä itä-lappilaisilla on vielä paljon 
opittavaa ja kehitettävää. 

Perinteisiä vahvuuksia – uusia kasvualoja

”Innovaatioita syntyy joka puolella yhteiskuntaa. Eivät ne ole kahlehdittuja 
vain korkeakouluihin tai ict-alalle. Miksei terveyskeskuksessa voisi tapahtua 
tuottavuutta parantavaa innovaatiota? Tai K-kaupassa?”

Voimalaprosessin keskustelut toivat selkeästi esiin ihmisten huolen metalli- 
ja metsäteollisuuden sekä Nokian tulevaisuudesta. Samalla oli helppo todeta 
Suomen talouden liiallinen riippuvuus jopa yksittäisistä yrityksistä. Viimeisin 
kansainvälinen taantuma kohteli Suomea niin kaltoin juuri siksi, että arvon-
lisäystä tuova vienti keskittyy niin vahvasti tietyille suhdanneherkille aloille. 

Samalla kun Suomessa on aktiivisesti pyrittävä monipuolistamaan tuo-
tannon ja viennin rakennetta, on olemassa olevan teollisuuden toiminta- ja 
kehittämisedellytyksiä parannettava. Olennaisinta on jalostusarvon nosto 
sekä korkeimman arvonlisäyksen tuottavien tuotantoprosessien osien laajen-
taminen Suomessa.
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Globalisaation seuraavan vaiheen myötä tärkeää on niiden arvoketjujen 
osien tunnistaminen ja hyödyntäminen, jotka tuottavat eniten arvoa. Nämä 
eivät väistämättä ole sidoksissa tuotteiden fyysiseen valmistuspaikkaan.33 Kun 
aikaisemmin tuotanto ja kulutus alkoivat tapahtua eri paikoissa, eriytyä, on 
nyt kysymys siitä, miten yritysten eri toiminnot ja työtehtävät jakaantuvat eri 
puolille maailmaa. Globaalin työnjaon eriytyessä erittäin pitkälle oleelliseksi 
nousee se, missä tuotteiden suunnittelu, kehittäminen ja yritysten liikkeen-
johto sijaitsevat.

Hienojakoisempi kansainvälinen työnjako näkyy myös tuottavuuden kehi-
tyksessä. Työnjako muuttaa sekä yritysten toimintaa että työtehtäviä yritysten 
sisällä. Tämä haastaa organisaatiot joustamaan ja käyttämään henkilöstö-
resurssiaan mahdollisimman tehokkaasti ja hyvin. 

Näistä havainnoista seuraa johtopäätöksiä myös suomalaisen teollisuuden 
ja muun elinkeinotoiminnan kannalta. Teollinen osaaminen on ensiarvoisen 
tärkeää Suomen taloudelliselle menestykselle myös jatkossa. Kansainvälisen 
työnjaon seuraavassa vaiheessa arvonlisäys ja tulot tulevat kuitenkin ennen 
muuta teollisten palveluiden kaupasta ja viennistä. Tämä tarkoittaa muun 
muassa tuotteisiin kytkeytyvää tutkimusta ja tuotekehitystä, huoltoa ja yllä-
pitoa. Oleellisia ovat myös brändeihin ja designiin liittyvät tulot.

Palvelutuotannon kasvattaessa jatkuvasti merkitystään on Suomessa siis 
kyettävä palveluliiketoiminnan yhdistämiseen olemassa olevaan teolliseen 
tuotantoomme. On suunnattava tutkimus- ja innovaatiotoimintaa siten, että 
olemassa oleva teollisuus kykenee muuntamaan omaa toimintaansa tuotteista 
laajempiin kokonaisuuksiin. Tämä taas ei tapahdu ilman hyvin toimivia ja 
joustavia organisaatioita, siis hyvää johtamista ja hyvinvoivaa työyhteisöä.

Nämä palvelut eivät synny tyhjiössä vaan osana teollisuutta. Siksi perin-
teisen, olemassa olevan teollisuuden toimintaedellytysten turvaaminen on 
myös uusien vientituotteiden ja työpaikkojen kannalta niin tärkeää. Ilman 
olemassa olevaa ja vireää teollista pohjaa ei sen yhteyteen voi kehittyä uutta 
liiketoimintaa.

Teollisten palveluiden rinnalla perinteisen teollisuuden kannalta tär-
keää on jalostusarvon nostaminen ja tuotevalikoiman monipuolistaminen. 
Alhaisen jalostusarvon tuotteissa Suomella ei ole puolellaan kilpailuetua. 

33 ks. Pajarinen, Rouvinen & Ylä-Anttila 2010.
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Tämä korostuu tilanteessa, jossa suuri osa kehittyvistä markkinoista sijaitsee 
kaukana Suomesta. 

Pidemmälle viedyn erikoistumisen hintana ei kuitenkaan saa olla jumiutu-
minen tiettyihin tuotteisiin tai teknologioihin. Teollisuus voi kestävällä tavalla 
menestyä vain, jos se kykenee jatkuvaan, joustavaan uudistumiseen tuottei-
densa ja teknologiansa osalta. Lyhyet ja erikoistuvat tuotantosarjat ja ammat-
titaitoon perustuvat erikoistuotteet ovat erityisesti metalliteollisuudessa kes-
keisiä. 

Uusista aloista oleellisimpia ovat kulttuuriin, matkailuun, hyvinvointipal-
veluihin, ympäristöteknologiaan sekä kaivannaisteollisuuteen liittyvät toimi-
alat. Erityisesti ympäristöteknologian merkitys voi vientituotteena korostua. 
Suomi on yhteiskuntana tilanteessa, jossa sillä on halutessaan mahdollisuus 
toimia suunnannäyttäjänä myös kehittyville talouksille. Uudenlaisen ympä-
ristöosaamisen viennin osalta esimerkkinä voi toimia Kemira, joka on kehit-
tänyt erityisesti vedenpuhdistusosaamistaan.

Halusimme tai emme, ilmaston- ja ympäristönsuojeluun on panostettava 
huomattavasti tulevina vuosikymmeninä. Suojeluhaasteesta voi kuitenkin 
tehdä mahdollisuuden. Mikäli Suomessa onnistutaan yhdistämään talou-
dellinen menestys sosiaalisesti ja ekologisesti kestävään yhteiskuntajärjestel-
mään, tuo tämä huomattavasti vientimahdollisuuksia myös suomalaisille alan 
yrityksille.

Ympäristöteknologian osalta julkinen sektori voi olla aloitteellinen ja 
pyrkiä luomaan markkinoita ympäristön kannalta kestäville teknologioille ja 
tuotantotavoille. Energiatehokkaampi rakentaminen, yhdyskuntasuunnittelu 
ja kannusteet ympäristön kannalta kestävämpää teknologiaa käyttöönottaville 
yrityksille ovat mahdollisia keinoja, joilla markkinoita voidaan luoda. Tätä 
kautta luodaan myös referenssejä samojen ratkaisujen vientiä silmällä pitäen.
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Jari-Pekka Kaleva, Project Manager, European Gamer Development Foundation:

Aineettomiin hyödykkeisiin perustuva talous-
järjestelmä määrittyy pelien kautta

Tietokonepeliteollisuus on jo pitkälti käynyt läpi sen digitaalisen murroksen, 
jonka kourissa muun muassa musiikki- ja elokuvateollisuus sekä uutismedia 
tällä hetkellä painivat. Mobiili-, verkko- ja selainpelit muodostavatkin sen 
ympäristön, jossa kehitetään aineettomaan digitaaliseen jakeluun perustuvien 
markkinoiden liiketoimintaperiaatteet ja muut käytännöt.

Suomalaiset pelikehittäjät ovat onnistuneet nousemaan tämän digitaalisen 
murroksen voittajiksi, mistä muun muassa Rovion kehittämän Angry Birds 
-pelin menestys on osoitus. Vastaavasti suomalaisen Sulakkeen kehittämä 
Habbohotelli on yksi virtuaalihyödykkeiden kaupan varaan rakentuvan sosi-
aalisen pelaamisen uranuurtajista.

Pelialalle on luonteenomaista, että pk-yritykset aloittavat toimintansa suo-
raan globaaleilla markkinoilla, vaikka fyysisesti toimisivatkin Pohjois-Suomen 
perukoilta käsin. Lisäksi teknisen-, taloudellisen- ja sisältöosaamisen yhdistä-
jinä ne parhaillaan venyttävät sekä tekniikan että kulttuurisen ilmaisun rajoja. 
Seuraavaksi suuria läpimurtoja on odotettavissa esimerkiksi virtuaalitodel-
lisuuden arkiympäristöön upottavista peleistä (augmented reality) ja koulu-
tusjärjestelmät läpeensä mullistavista hyötypeleistä (applied/serious games).

Suomen pelialan menestys on tiiviisti kytköksissä sekä Suomessa että 
Euroopan unionissa tehtäviin poliittisiin ratkaisuihin. Erityisesti Euroopan 
sisämarkkinoiden säätely ja kansallisen lainsäädännön yhdenmukaista-
minen määrittää pitkälti myös Suomen pelialan kohtalon. Eurooppa tarvitsee 
yhteiset puitteet esimerkiksi henkilötietojen sekä lasten ja nuorten suojelemi-
selle, pienten valtioiden kokoon paisuneiden virtuaalimaailmojen pankkipal-
veluille sekä kaiken verkkoliikenteen tasa-arvoiselle kohtelulle.

Globaalien pelimarkkinoiden eri markkina-alueiden välinen kilpailu alan 
toimijoista on armotonta. Esimerkiksi Kanada houkuttelee eurooppalaisia 
yrityksiä ja osaajia anteliailla verohelpotuksilla ja muilla tukimuodoilla. Täten 
myös Suomeen on luotava pelialan erityisluonteen ja vaatimukset huomioiva 
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julkinen rahoitusmalli, joka takaa, että pelien immateriaaliset oikeudet säi-
lyvät pelien kehittäjillä itsellään.

Suomen pelialan kasvun jatkuminen edellyttää myös tutkimusrahoitusta, 
joka on kohdistettu alan nykyisen menestyksen mahdollistaneeseen digitaa-
liseen jakeluun ja markkinointiin, sekä alalle suunnattujen neuvontapalve-
luiden luomista. Lisäksi pelialan ammatillinen ja akateeminen koulutus on 
kasvatettava vastaamaan alan tarpeita.

Takaisin Töihin – kukin Tavallaan

”Pitkän aikavälin kasvu-uran löytämisen lisäksi tarvitaan suurtyöttömyyden 
hätätilaohjelma. Esimerkkejä voisivat olla yritysten, järjestöjen, kuntien mah-
dollisuus työllistää ammattiin valmistuneita työttömiä valtion palkkatuella. 
Samalla kunnilla voisi olla määräaikainen, etupainotteinen valtion investoin-
tiavustus.”

Työllisyysvoimalan työttömyyttä koskeviin keskusteluihin osallistuneita 
yhdisti voimakkaasti käsitys siitä, että jokaisella on jotain annettavaa työ-
markkinoille. Moni koki, että nykyinen ajattelu lähtee edelleen liiaksi eri-
laisista työkyvyttömyyden määritelmistä. Niiden sijaan tulisi pohtia jäljellä 
olevaa työkykyä ja mahdollisuuksia hyödyntää sitä työmarkkinoilla. Pienikin 
kiinnittyminen työmarkkinoille on täyttä ulkopuolelle putoamista parempi 
ratkaisu. 

Toinen keskeinen kysymys koskee työpaikan saamista. Vaikka työkykyä 
ja -halua olisi, ei paikkakunnalta tai lähialueelta välttämättä löydy sopivaa 
työtä. Aktiivinenkin hakija voi joutua pettymään. Toisaalta suurin osa työt-
tömyysjaksoista päättyy nopeasti ilman erityisiä ongelmia uuden työpaikan 
löytymiseen. Kysymys kuuluu, miten yhteiskunnan toimintaa tulisi kehittää, 
jotta tarjolla olevien työpaikkojen ja työttömäksi joutuneiden kohtaaminen 
olisi mahdollisimman nopeaa ja sujuvaa.

Mielenkiintoa herätti erityisesti Tanskassa käytössä oleva työvoimapoli-
tiikan malli. Tanskan paikallishallinnon vastuuseen, korkeaan korvaustasoon, 
laajoihin palveluihin ja vahvaan velvoittavuuteen perustuva työvoimapoli-
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tiikka on monessa suhteessa onnistunut vähentämään työttömyyttä. Työlli-
syysaste on Tanskassa Suomea korkeampi, työurat pidempiä ja työttömyys 
vähäisempää. 

Tanskassa työttömien palvelut löytyvät niin kutsutuista Jobcenter-palve-
lukeskuksista. Niihin on keskitetty kaikki työttömien tarvitsemat palvelut. 
Toimenpiteet räätälöidään hyvin yksilölähtöisesti. Palvelut ovat paikallisten 
viranomaisten vastuulla, ja paikallinen liikkumatila oman toiminnan organi-
soimisessa on laaja. 

Paikalliselle aktiivisuudelle on olemassa myös kannusteita. Mikäli kunta 
valitsee tukien maksun aktiivitoimenpiteisiin ohjaamisen sijasta, on sen oma-
vastuu kustannuksista korkeampi. Koska jokaisella on annettavaa työmark-
kinoille, toimet koskevat vahvasti myös vajaakuntoisia. Heillä on käytössään 
pysyvä palkkatuki. 

Toiminnan tarkoituksena on aina pysyvä työllistyminen. Työnhakijoilta 
odotetaan myös omaa aktiivisuutta. Työstä tai toimenpiteistä kieltäytyminen 
johtaa tukien menettämiseen. Tämä tarkoittaa voimakasta ohjaavuutta toi-
menpiteiden piiriin. 

Tanskan työvoimapoliittinen malli ei ole järjestäjälleen halpa, mutta se 
tuottaa hyviä tuloksia. Yksilöllisten ja laadukkaiden palveluiden merkitystä 
on vaikea yliarvioida. Työttömyyden pysyminen alhaisella tasolla säästää 
muita kustannuksia erityisesti sosiaalimenoissa ja tuo verotuloja. 

Suomen olosuhteet poikkeavat osin Tanskasta, mutta sen työvoimapoli-
tiikan mallissa on olemassa useita elementtejä, jotka pitäisi ottaa käyttöön 
myös Suomessa. Yhden luukun periaate kaikissa työvoimapalveluissa on hyvä 
lähtökohta. Tätä kautta voidaan varmistua siitä, ettei työnantajien ja työn-
hakijoiden palvelu heidän omista lähtökohdistaan käsin esty byrokraattisten 
raja-aitojen tai työnjako-ongelmien vuoksi. Painopisteen siirto alueelliselle 
tasolle ja kuntiin antaisi mahdollisuuden keskittää erilaisia palveluita yhteen 
aina terveydenhuollosta ja koulutuksesta lähtien. 

Työvoimapalveluita ja -koulutusta on moitittu tehottomuudesta ja epä-
tarkoituksenmukaisuudesta jo pitkään. Tämä käsitys tuli esiin myös Työlli-
syysvoimalan keskusteluissa. Huonot kokemukset palveluista syövät koko työ-
voimapolitiikan uskottavuutta ja ovat pahimmillaan työttömiksi joutuneita 
kohtaan nöyryyttäviä. 
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 Jotta aktiivinen työvoimapolitiikka olisi tuloksellista, sen on oltava laa-
dukasta ja vaikuttavaa. Lisäksi sen on oltava palvelua käyttävän työttömän 
näkökulmasta hänen asemaansa parantavaa. Tämä vuoksi tarjottavilla pal-
veluilla on oltava selkeät laatukriteerit ja mahdollisten koulutus- ja työllisty-
mispolkujen rakentamisessa on oltava nykyistä yksilöllisempi ote. Ihmisten 
omat toiveet on otettava huomioon. Koulutuksella ja muilla toimenpiteillä voi 
olla toivottuja vaikutuksia vain, jos ne koetaan motivoiviksi ja tarpeellisiksi. 

Suomessa käytössä oleva muutosturva on hyvä lähtökohta joustavuuden ja 
turvallisuuden yhdistelmälle. Jotta järjestelmää voitaisiin kehittää kohti aitoa 
työllisyysturvaa, tulisi muutosturvan toimenpiteiden olla käytettävissä myös 
taantuma-aikojen ulkopuolella. Samalla on varmistettava, että myös määräai-
kaisissa työsuhteissa olevilla työntekijöillä on mahdollisuus käyttää palveluita.

Toimenpiteiden laadun, määrän ja palvelun tason parantaminen maksaa. 
Mutta verrattuna pitkittyvään tai pysyväksi jäävään työttömyyteen, joka on 
Suomessa selkeästi muita Pohjoismaita suurempi ongelma, lasku jää pieneksi. 
Palveluiden lisäksi on tarkasteltava työllisyystukien merkitystä. Parhaimmat 
tulokset työllisyyden hoidossa ovat tuoneet suorat työllisyystuet.34 Tukijärjes-
telmä ei kuitenkaan saa johtaa tilanteeseen, jossa tuettua työtä ketjutetaan, 
vaan tavoitteena on aina lopulta oltava pysyvä työllistyminen. 

Tarja Filatov, kansanedustaja, varapuhemies (sd.), työministeri 1999–2007:

Työllisyyspolitiikka ihmistä palvelemaan

Tapasin miehen, joka oli asunut vuosikausia siltojen alla alkoholismin vuoksi. 
Onnistuneen työvoimapolitiikan ansiosta hän oli tavatessamme haluttu kir-
vesmies. Vain ahavoituneet kasvot muistuttivat hukkaan joutuneista vuosista.

 Tunnen kouluttajan, jonka työvoimapoliittisessa koulutusryhmässä pit-
källe raskaana oleva kolmekymppinen nainen ilmestyi eräänä päivänä kurs-
sille babyborn-nuken kanssa ja esitteli ylpeänä vauvaansa.

 Tiedän myös maahanmuuttajanaisen, jonka oli lähes mahdotonta lähteä 
työelämävalmennukseen, koska hän olisi näin tienannut omaa rahaa ja 
enemmän kuin miehensä.

34 Kajanoja et al. 2010.
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 Nämä kaikki kolme tarinaa ovat tosia arkipäivän kokemuksia työvoima-
politiikan arjesta. Ketään heistä eivät auta rahakannustimet vaan toisenlainen 
apu.                                                   

Työllisyysasteen nostamisessa on aina kaksi puolta. On luotava lisää työ-
paikkoja sekä huolehdittava työttömistä ja riittävästä työvoiman tarjonnasta. 
Keskityn tässä työttömyyden hoitoon.

 Hyvinä työllisyysvuosina uusia työttömyysjaksoja alkaa lähes miljoona. 
Viiden päivän työttömyys ei vielä vahingoita, mutta jo viiden kuukauden työt-
tömyys uhkaa syrjäyttää työmarkkinoilta pysyvästi.

 Työvoimapolitiikan välineet pitää saada toimimaan siten kuin ne on suun-
niteltu. Työvoimapalvelut on jaettava selvästi kahtia valtiollisiin nopean toi-
minnan työllistämis- ja koulutuspalveluihin sekä kunnallisiin ”kuntoutuksen 
kautta työhön” -palveluihin. Kyse ei ole eriarvoistavasta kahden kerroksen jär-
jestelmästä, vaan henkilökohtaisen tarpeen mukaan suunnatuista palveluista.

 On työttömiä, joilta puuttuu vain työtä. He työllistyvät, kunhan työpaik-
koja syntyy. Heidän työkyvystään on huolehdittava työttömyysjakson aikana. 
On myös yrityksiä, jotka eivät saa työvoimaa. Niiden kanssa on koulutet-
tava yhdessä työttömiä juuri yrityksen tarpeisiin.  On myös työttömiä, joilla 
ammattitaito on vanhentunut. He tarvitsevat koulutusta. 

 Työttömän ihmisen kohtaamisen on oltava kunnioittavaa. Liiasta kont-
rollista pitää päästä eroon. Ei ole viisasta estää työtöntä matkustamasta per-
heensä kanssa lomamatkalle, jos hänelle ei ole tarjota työtä. Ei ole järkevää 
rajoittaa työttömyysaikaista toimintaa, koska aktiivisuus pitää ihmisen kun-
nossa. Mutta työn vastaanottamisvelvoitteen on oltava tiukka.

 Muutosturvan nopean toiminnan idea on jalkautettava koskemaan kaikkia 
työttömiä. Heti kun työn menettäminen on tiedossa, on päästävä suunnitte-
lemaan uutta työllisyyspolkua. Työllistymissuunnitelmat on tehtävä ihmistä 
kunnioittaen ja niistä on pidettävä molemmin puolin kiinni.

  Muutosturva tarjoaa paremman toimeentulon, jos vaikkapa opiskelee 
uutta ammattia. Rakennemuutosten Suomessa kolmessa kuukaudessa ei han-
kita uutta ammattia. Korkeampi tuki kannustaa ja mahdollistaa kouluttautu-
misen. Tuen kestoa on pidennettävä.

 On myös työttömiä, joille ei riitä avuksi koulutus eikä se, että työpaik-
koja syntyy riittävästi. He tarvitsevat syvempää apua, usein kuntien ja Kelan 
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vastuilla olevia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Tämän joukon pal-
velut on järjestettävä selvästi kuntien vastuulla työssäkäyntialueittain. Työ on 
aloitettava terveystarkastuksesta. Sen jälkeen matka jatkuu joko eläkkeelle tai 
kuntoutukseen. 

 On väärin, että ihminen on työmarkkinoiden näkökulmasta työkyvytön, 
mutta eläkejärjestelmän näkökulmasta työkykyinen. Samaan aikaan kun työ-
kyvyttömät on päästettävä rauhaan, on otettava jo työkyvyttömyyseläkkeellä 
olevat ja työelämään haluavat työllistämispalveluiden piiriin. Heitä on noin 
1/6 työkyvyttömyyseläkkeellä olevista. Terveystarkastus, terveyden hoito, tar-
vittava sosiaalinen kuntoutus on alku. Vasta tämän jälkeen voidaan ajatella 
työmarkkinavalmiuksien parantamista työvoimapolitiikan keinoin.  

  Kilpailun sijaan on asetettava ihmisen tarpeet etusijalle. Suomessa arvi-
oidaan olevan likemmäs 180 000 ihmistä, jotka pyörivät työttömyyden ja työ-
voimapolitiikan kehässä. He kaikki eivät työllisty hyvinäkään vuosina mark-
kinaehtoisesti. He tarvitsevat sosiaalisemmat, pehmeämmät ja pysyvämmin 
tuetut työmarkkinat.

 On luotava työmarkkinat, joilla ihminen voi antaa työpanoksensa yhteis-
kunnan tuella ja ansaita itse toimeentulonsa. Kyse on siis pysyvästä tuesta 
nykyisen pätkätuen sijaan.

 Nuorille on annettava reilu mahdollisuus. Maksoi mitä maksoi. Yksikin 
syrjäytynyt nuori on liian kallis. Inhimillistä hintaa ei voi edes laskea, mutta 
euroissa kyse on yli miljoonasta. Työkoulut, kymppiluokat, oppilaanohjaus ja 
muut koulun tukipalvelut ovat välttämättömiä. Työttömyyden sijaan on tar-
jottava koulutusta, tukityötä, työharjoittelua, työpajapaikkaa. Aktiivista vaih-
toehtoa, joka voi olla vaikka ohjattu aktiivinen avustaminen kansalaisjärjes-
tössä.

 Nykyisistä toimista lopettaisin työelämävalmennuksen kokonaan. Mie-
luummin reilusti tukityötä, josta saatava palkka kerryttää eläkettä ja muuta 
turvaa. Työ työnä ja kuntoutus kuntoutuksena.

 Kuntouttavasta työtoiminnasta poistaisin pakon. En usko että ihminen 
kuntoutuu pakolla. On saatava kipinä syttymään, jos tuloksia halutaan. Liit-
täisin muuta kuntoutusta kuntouttavaan työtoimintaan. Liian usein sitä käy-
tetään puuttuvan työn korvikkeena. Pidentäisin starttirahaa, jotta yrityksen 
alkutaival alkaisi vakaammin.
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Uudistaisin sosiaaliturvan niin, että työmarkkinatuen tarveharkinta 
poistetaan ja taso nostetaan yli toimeentulotukiminimin. Ratkaisu poistaa 
pahimpia kannustinloukkuja ja on tehokasta tuottavuuspolitiikkaa. Se on 
myös oikeudenmukaisuuskysymys. Pitkään työttömänä olleelle, joka työl-
listyy avoimille markkinoille, pitää turvata tulonsiirtojen yhteensovitus siten, 
että palkkatyö oikeasti parantaa toimeentuloa. Leikkurit lievemmiksi.

 Kyse on paremmin tekemisestä. Ja kyse on myös rahasta. Tanska ja Ruotsi 
käyttävät moninkertaisesti rahaa työtöntä kohden työttömyysturvaan ja työ-
voimapolitiikkaan. Tavoitteet ja voimavarat on saatava tasapainoon.

”Onko täysin mahdoton ajatus, että yhdistystoiminta tai työttömien osuus-
kunnat tai muut vastaavat voisivat ottaa suurempaa vastuuta työttömien työl-
listämisestä? Aina jotain tekemistä löytyy, vaikka muutamaksi tunniksi jos ei 
muuta jaksa.” 

Puhuttaessa työurista ja työllisyyden parantamisesta on suunnattava katse 
myös vajaatyöllisiin ja osatyökykyisiin. Olemassa olevaan työkykyyn keskitty-
minen ja sen vahvistaminen kaikessa työvoimapolitiikassa on keskeistä. Jokai-
sella on annettavaa työmarkkinoille. 

Niin osatyökykyisten kuin muidenkin työttömien kohdalla tärkeintä on 
pitää huolta yleisestä talous- ja työllisyyskehityksestä. Tätä kautta luodaan 
uutta työtä ja lisätään työvoiman kysyntää työmarkkinoilla ylipäätään. Tämä 
auttaa myös osatyökykyisiä. Kuitenkin aina on tilanteita, joissa kaikki eivät 
löydä avoimilta työmarkkinoilta paikkaansa.

Ylivoimaisesti suurin osa osatyökykyisistä ja työttöminä olevista haluaa 
töihin.35 Työmarkkinat eivät tällä hetkellä kuitenkaan jousta riittävästi, jotta 
heidän osaamisensa tulisi hyödynnettyä, eikä työvoimapolitiikka nykytasol-
laan kykene heitä riittävästi tukemaan. Myös tässä kysymyksessä Suomi jää 
jälkeen muista Pohjoismaista. Ruotsissa osatyökykyisiä ihmisiä on aktiivitoi-
menpiteiden piirissä 14-kertainen määrä Suomeen verrattuna.36

35 Hopponen et al. 2010.
36 Kajanoja et al. 2010.
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Käytännössä vaikeimmin työllistyvien kohdalla tulisi ottaa käyttöön 
Tanskan mallin mukainen pysyvä palkkatuki. Tämä voisi mahdollistaa pysy-
vämmän työllistymisen yksilölliseltä pohjalta. Toimenpiteeltä toiselle siirty-
minen syö motivaatiota ja heikentää aktiivisen työvoimapolitiikan uskotta-
vuutta. Siksi pysyvämmät ratkaisut ovat tarpeen. 

Mielenkiintoisia mahdollisuuksia tarjoavat myös työpankit. Työpankit 
voivat olla sosiaalisia yrityksiä tai kolmannen sektorin ylläpitämiä organisaa-
tioita, joissa myös kunnat voivat olla mukana. Työpankin ideana on palkata 
työnhakijoita palkkalistoilleen sekä hankkia avoimilta markkinoilta heille 
sopivaa työtä. Ajatuksena on, että ihmiselle löydetään hänelle sopivaa työtä. 
Jos työtä ei ulkoa saada, työntekijälle järjestetään työtä työpankin omissa 
töissä. 

Työpankit pienentävät ennen muuta työvoimaa ostavan yrityksen riskiä ja 
helpottavat vaikeasti työllistyvien ihmisten työnhakua. Työpankin yhteyteen 
voidaan organisoida myös koulutusta, kuntoutusta ja muita palveluita. Tavoit-
teena on tässäkin työhön osallistumisen kulttuurin luominen sekä siltojen 
rakentaminen tuetun työn ja normaalin työelämän välille. Eräs työpankin 
sovellus on tällä hetkellä käynnissä Paltamon kunnassa37, jossa kunnan perus-
taman yhdistyksen ylläpitämä työvoimatalo tarjoaa jokaiselle työttömälle työ-
sopimuksen sekä työtä talon palveluiden piirissä. Työvoimaa myydään myös 
ulkopuolisille. 

Työn tekemistä ja aktivoitumista korostavat mallit, joissa tarjotaan myös 
aito, riittävä ja kannustava tuki, ovat passiivista tukien maksamista parempia 
vaihtoehtoja. Siksi uusia malleja on kehitettävä ja kokeiltava ennakkoluulot-
tomasti. 

parempi Työllisyys + parempi Työ = pidemmäT TyöuraT

”Työhyvinvointia parannetaan hoitamalla työskentelyolosuhteet kuntoon. 
Työntekijällä on oltava mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhönsä. Tiedon on 
kuljettava työpaikalla ja kaikkien on puhallettava yhteen hiileen.”

37 esim. Paltamon kunnan kotisivut: http://www.paltamo.fi/Tyota_kaikille_hanke.htm.
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”Mikäs siinä on papereita pyöritellessä vaikka seitsemänkymppiseksi. Toista se 
on rakennuksilla tai hoivatyössä. Alkaa selkä pettää takuuvarmasti jo viiden-
kympin jälkeen.” 

”Eläkeiän nosto voi olla ajankohtainenkin kun eliniät pitenevät ja työvoima 
vähenee. Mutta ensin olisi varmasti hyvä työllistää työttömät ja pyrkiä saa-
maan mahdollisimman moni jaksamaan terveenä edes nykyiseen eläkeikään 
asti. Asiat tärkeysjärjestykseen!” 

Työurien pidentämisestä on puhuttu paljon, ja aiheesta. Työurien pidentä-
minen on välttämätöntä, jotta hyvinvointivaltion rahoitus voidaan kestävällä 
tavalla turvata tilanteessa, jossa väestö ikääntyy ja julkinen talous on epäta-
sapainossa.

Työllisyysvoimalan tapahtumissa työurien pidentäminen oli monella 
tavalla esillä. Tavoitteen tärkeydestä on helppo olla yksimielinen, mutta kei-
nojen suhteen työelämän todellisuus ja yksinkertainen tilastomatematiikka 
eivät välttämättä kohtaa. Kyseessä on monitahoinen kysymys, joka ei ratkea 
pelkästään puuttumalla muodolliseen eläkeikään. 

Voimalan keskusteluihin osallistuneet kiinnittivät huomiota erityisesti 
nuorten vaikeaan työllisyystilanteeseen, suomalaisen työelämän liialliseen 
kuormittavuuteen sekä terveydellisiin ongelmiin ikääntyvien työntekijöiden 
kohdalla. Kaikki nämä aiheuttavat joko vaikeuksia työmarkkinoille pääsyssä 
tai liian aikaista poistumista työmarkkinoilta. Ne ovat kuitenkin ennen muuta 
työelämän laatuun sekä soveltuvan työn tarjontaan liittyviä kysymyksiä.

Työurat katkeavat ennen aikojaan ennen muuta kahdesta syystä, joko työt-
tömyydestä tai työkyvyttömyydestä johtuen. Lisäksi työuran alkaminen voi 
viivästyä opintojen pitkittymisen vuoksi, tai kotona tapahtuva lastenhoito 
tuoda työhistoriaan pitkiä katkoja. Kaikki nämä ovat oleellisia kysymyksiä 
pohdittaessa sitä, miten työuria voidaan pidentää. 

Oleellista on paitsi lisätä työssäolovuosien määrää yleensä, myös nostaa 
tosiasiallista eläkkeellesiirtymisikää. Suomessa vuoden 2009 tilastolukujen 
mukaan eläkkeellesiirtymisiän odote on 25-vuotiailla 59,8 vuotta ja 50-vuoti-
ailla 61,7 vuotta.38 Samaan aikaan muodollisen eläkeiän alaraja on 63 vuotta.

38 Tilastokeskus 2010a.
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Tällä hetkellä suomalaisten työllisen iän odote on 34,5 vuotta. EU-tasolla 
suomalaisten odote on kuudenneksi korkein. Eniten työllisiä vuosia on odo-
tettavissa Tanskassa, jossa vastaava luku on hieman yli 38 vuotta. Ruotsissa 
vastaava luku on puolestaan 37,6 vuotta. Ruotsalaiset siis työskentelevät kes-
kimäärin hieman yli kolme vuotta suomalaisia enemmän.39

Mitä Ruotsissa ja Tanskassa tehdään toisin? Eläkeiästä ei yksin ole kysymys. 
Tanskan eläkeikä on Suomea korkeampi, mutta Ruotsissa puolestaan mata-
lampi. Syitä on todennäköisesti useita, mutta ennen muuta nämä ovat maita, 
joissa julkinen valta panostaa selkeästi Suomea enemmän muun muassa aktii-
viseen työvoimapolitiikkaan. Työttömyys on kummassakin maassa ollut pit-
kään Suomea matalammalla tasolla. 

Mikäli työuria halutaan pidentää tehokkaasti, on toimenpiteitä suunnat-
tava niin työurien alkuun, työssäoloaikaan kuin työuran loppuun. Alussa 
on panostettava laadukkaaseen koulutukseen sekä aikaisin tapahtuvaan syr-
jäytymisen ehkäisyyn, erityisesti nuorten yhteiskuntatakuuta kehittämällä. 
Työuran aikana painopisteen tulee puolestaan olla työssä jaksamisessa sekä 
uusien alkujen ja joustojen mahdollistamisessa. Uran loppupuolella olennai-
seksi nousevat mahdollisuudet keventää työtahtia sekä saada joustavuutta 
työnkuviin. Korkeasta työllisyydestä huolehtiminen kulkee kaiken toiminnan 
taustalla.

Aikainen työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen on suomalainen erityis-
ongelma. Alkaneiden työkyvyttömyyseläkkeiden määrä Suomessa oli korkea 
OECD-maiden vertailussa.40 Työkyvyttömyyseläkkeelle jäädään keskimäärin 
52-vuotiaana. Jopa kolmannes näistä eläköitymisistä johtuu mielenterveyden 
häiriöistä. Aikaisin tapahtuvalla eläkkeelle siirtymisellä työkyvyttömyyden 
vuoksi on myös valtaisia taloudellisia vaikutuksia.41

Mielenterveysongelmiin ja työssä jaksamiseen on puututtava erityisesti 
työelämän laatua parantamalla. Avainasemassa ovat liiallisen kuormituksen 
välttäminen sekä joustavuus työjärjestelyissä ja työajoissa. Työelämän on 
joustettava ihmisten ehdoilla. Ongelmia ei voida ratkaista yksin palvelujär-

39 Vogler-Ludwig 2009.
40 OECD 2008.
41 Työterveyslaitoksen laskelma vuodelta 2007, arvio jopa 25 miljardia euroa vuodessa.
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jestelmässä, vaikka sen toiminnalla on merkittävä rooli. Ennen kaikkea on 
silti puututtava työkyvyttömyyden syihin, jotka ovat työpaikoilla. 

Kaisa Kauppinen, dosentti, vanhempi tutkija, Työterveyslaitos:

Masennus ja työelämä

Masennus on moniulotteinen ilmiö, johon kuuluu apeuden ja alakulon mie-
lialoja ja mielialojen vaihtelua. Masennukseen liittyy myös avuttomuutta, toi-
vottomuutta ja itsetunnon alenemista. Keskeistä masennuksessa on mieli-
hyvän menettäminen normaalisti iloa tuottavista arkisista asioista. 

Masentuneisuuteen ei ole yhtä yksittäistä syytekijää. Valtaosa masennus-
tiloista ilmaantuu jonkin merkittävän kielteisen elämäntapahtuman jälkeen. 
Masennusta voivat aiheuttaa myös kuormittavat työolosuhteet, kuten pitkä-
kestoinen kiusaaminen, epäoikeudenmukainen kohtelu tai jatkuvasta ylikuor-
mituksesta johtuva stressitilanne. 

Toisin kuin monesti luullaan, masennus ei ole lisääntynyt, mutta oireiden 
merkitys on korostunut nykypäivän hektisessä ja alati muuttuvassa työelä-
mässä. Masennukseen liittyvät kognitiiviset vaikeudet haittaavat nykyajan 
työelämässä selviytymistä aivan eri tavalla kuin perinteisimmissä työtehtä-
vissä. 

Yli 200 000 suomalaista sairastaa vuosittain masennusta ja noin 300 000 
käyttää masennuslääkkeitä. Osasyynä ovat monimutkaistuvat elämänmuodot 
mutta myös se, että masentuneisuutta ja muita mielenterveyden ongelmia, 
kuten ahdistuneisuus, paniikkihäiriö tai sosiaalifobia, osataan paremmin tun-
nistaa ja hoitaa. Myös mielenterveydenhäiriöihin liittyvä kielteinen stigma on 
vähentynyt, mikä helpottaa uusien hoitomuotojen kehittämistä ja varhaisen 
puuttumisen keinojen leviämistä työpaikoille.

Masennuksen vuoksi alkaneiden eläkkeiden määrät ovat 1990-luvun 
puolivälin jälkeen kaksinkertaistuneet. Vuoden 2008 lopussa noin 38 000 
suomalaista oli masennuksen vuoksi työkyvyttömyyseläkkeellä. Vuosittain 
masennuksen vuoksi eläkkeelle siirtyy noin 4000 henkilöä. Vuonna 2008 
masennusperusteiset työkyvyttömyysmenot olivat lähes 500 miljoonaa euroa 
ja sairauspäivärahakustannukset 110 miljoonaa euroa.
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Masennus aiheuttaa työkyvyttömyyttä useammin naisilla kuin miehillä. 
Ennaltaehkäisevissä toimenpiteissä sekä hoidon ja kuntoutuksen käytän-
nöissä tulisikin korostaa sukupuolisensitiivisen otteen tärkeyttä.

Masennusperusteiset eläkkeet alkavat keskimäärin kaksi vuotta nuo-
rempana kuin muista syistä johtuvat työkyvyttömyyseläkkeet. Ne ovat myös 
pitkäkestoisempia, ja vain noin kymmenesosa määräaikaisella työkyvyttö-
myyseläkkeellä olevista masentuneista palaa työhön. Vuonna 2009 työkyvyt-
tömyyseläkkeelle siirtymisen keski-ikä masennuksen sairausryhmässä oli 49 
vuotta.

Ikänsä puolesta 35–55-vuotiaat kuuluvat niin sanottuun paras työikä- eli 
’prime age’ -ikäryhmään, jonka edustajat muodostavat työssäkäyvän väestön 
selkärangan. Heistä kaikkiaan 89 % on työllisiä. Tähän ikävaiheeseen ajoit-
tuvat pitkät sairauspoissaolot ovat kriittisiä eheiden työurien rakentumisen 
kannalta. Siksi heidän hyvinvointiinsa kannattaa satsata. Jo yli kuuden viikon 
sairauspoissaolo ennustaa vaikeutunutta työhön paluuta. 

Pitkien sairauslomien hallintakeinoja ja työhön paluuseen kannustavia 
ratkaisuja tulee kehittää. Työhön paluuta voidaan pehmentää järjestämällä 
kevennettyä tai korvaavaa työtä ja huolehtimalla työhön palaajan työhyvin-
voinnista. Keskeistä on työyhteisön ilmapiiri ja johdon asenne. 

Lisääntyvä nuorten työkyvyttömyys on vakava ongelma. Vuonna 2009 
mielialahäiriön vuoksi työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneistä neljännes oli 
alle 35-vuotiaita. Uusimpien selvitysten mukaan työelämän kautta työkyvyt-
tömyyseläkkeelle heistä päätyy suhteellisen harva. Nuorten ongelmia ei voida 
pelkästään työelämän keinoin ratkaista. Tärkeää onkin panostaa jo varhain 
nuorten kokonaisvaltaiseen elämänhallintaan ja elinikäisen oppimisen edel-
lytysten turvaamiseen. 

Parhaimmillaan työ luo tukiverkoston, jonka avulla nuori pysyy kiinni 
mielekkäässä elämässä. Keskeistä on kehittää vastavuoroista välittämisen kult-
tuuria, jossa sekä nuoret että vanhemmat tuntevat olevansa työyhteisönsä tär-
keitä jäseniä. Työyhteisöjen eri-ikäisyys tulee nähdä voimavarana ja kilpailu-
valttina.
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Terveydenhuollon ja aikaisen puuttumisen merkitys korostuu myös työttö-
mien kohdalla. Työttömyys tarkoittaa usein putoamista pois säännöllisten ter-
veystarkastusten piiristä. Tällä on merkittäviä vaikutuksia työkyvyn ylläpidon 
kannalta. 

Työurien pidentämisessä myös perhepolitiikka on olennainen. Suomi 
erottuu muista EU-maista erityisesti pienten lasten äitien vähäisessä työllisyy-
dessä. Vaikka naisten työhön osallistuminen on Suomessa muutoin kansain-
välisesti katsottuna korkealla tasolla, alle 3-vuotiaiden lasten äideistä työssä 
on vain noin puolet.42

Lähimmissä verrokkimaissa Ruotsissa ja Tanskassa selkeästi suurempi osa 
pienten lasten äideistä on työmarkkinoilla ja lapset päivähoidossa.43 Ennen 
kaikkea tämä selittyy osa-aikatyön yleisyydellä ko. maissa. Suomessa myös 
erot vapaiden käytössä sukupuolten välillä ovat selkeät. Monessa suhteessa 
Suomi on perhepolitiikassaan ja sen kautta työllisyyspolitiikassaan erkaantu-
massa pohjoismaisesta mallista. 

Pitkät yhtäjaksoiset poissaolot työelämästä aiheuttavat osaamisen van-
hentumista, altistavat pienituloisuudelle sekä hidastavat urakehitystä. Perhe-
vapaiden kasaantuminen naisille on rakenteellinen ongelma, joka vaikuttaa 
kaikkien naisten työmarkkina-asemaan. Tämä näkyy myös työnantajien ole-
tuksissa nuorten naisten pysyvyydestä työssä sekä naisten työsuhteiden var-
muudessa. Noin puolet pienten lasten äideistä on tilanteessa, jossa heillä ei ole 
työtä, johon palata äitiysloman jälkeen.44

Oleellista työurien pidentämisen ja työmarkkinakontaktien säilyttämisen 
kannalta on mahdollistaa entistä paremmin myös osa-aikaisen työn ja lasten 
osin kotona tapahtuvan hoidon yhdistäminen. Kyse on elämäntilanteiden 
mukaisesta joustosta työmarkkinoilla.

Tämä auttaisi paitsi työllisyysasteen nostossa ja arjen joustavoittamisessa, 
myös naisten työmarkkina-aseman parantamisessa. Käytännössä tämä tar-
koittaisi osa-aikaisen kotihoidontuen mallin kehittämistä sekä mahdollisuutta 
osapäiväiseen päivähoitoon, josta maksettaisiin vastaavasti vähemmän päi-

42 Tilastokeskus 2009.
43 Anttonen & Sointu 2006 ja Kosonen 2009.
44 Haataja 2008, s.22.
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vähoitomaksuja. Norjassa sikäläistä kotihoidon tukea vastaavaa tukimuotoa 
käytetään laajalti työajan lyhentämiseen. 

Ikähaitarin yläpäässä oleellisinta työurien kannalta on paitsi työkyvyn 
ylläpito sekä joustavat mahdollisuudet työtehtävien keventämiseen tervey-
dentilan tai suorituskyvyn heikentyessä, myös ikääntyneiden mahdollisuus 
pysyä työmarkkinoilla. Vaikka Suomessa ikääntyneiden työvoimaosuus on 
kasvanut, on rekrytointi edelleen melko vähäistä.45

45 Ilmakunnas 2009.
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Maailman paras työelämä

”Työn pitää olla tekijälleen hyvää. Työvoiman määrän supistuessa työnantajat 
joutuvat kilpailemaan parhaasta työvoimasta. Tätä korostaa se, että tulevaisuu-
dessa lisäarvo tulee nimenomaan työntekijän osaamisesta ja kyvyistä, ei vain 
koneista. Pääsisikö silloin palkansaaja vihdoinkin valitsijan asemaan? Kuinka 
montaa tämä voisi koskea?”

”Työn arvomuutos on turhinta puhetta vähään aikaan. Ehkä sellaista voi olla 
olemassa jollekin yläluokalle, mutta ikuisesta nuoruudesta haaveksiminen 
loppuu kuin seinään kun lyödään kehiin pari muksua ja asuntolainat päälle. 
Eiköhän ala työt maistumaan, vaikka vähän vähemmänkin fiinit.”

”Jos tuottavuutta haetaan niin hiostus ja kontrolli pois. Luottoa täällä tar-
vitaan. Kyllä duunarikin ymmärtää firman etua ja toimii sen eteen. Myytti 
ahneista työntekijöistä on pelkkää propagandaa.”

Työllisyysvoimalan ohjelma ja sisältö rakentui kahden laajan kokonaisuuden 
varaan. Toisaalta keskusteluita hallitsi edellisessä luvussa käsitelty makronä-
kökulma – mistä saada uutta työtä Suomeen ja miten turvata suomalaisen 
hyvinvointimallin tulevaisuus? Toinen laaja kokonaisuus koski suomalaisen 
työelämän tulevaisuutta. Miten työelämän hyvinvointia ja oikeudenmukai-
suutta voitaisiin parantaa? 

Keskusteluissa kävi selkeästi ilmi kehityksen kaksijakoisuus. Toisaalta työ-
välineiden kehittyminen, paikallisesti sovittavat joustot ja ostovoiman para-
neminen ovat tehneet entistä useamman työstä helpompaa ja joustavampaa. 
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Toisaalta epävarmuus tulevasta on lisääntynyt. Yleinen kokemus kertoi myös 
yhteisöllisyyden vähenemisestä, stressistä ja vaikutusvallan puutteesta. 

Työelämän kuormittavuudesta ja kuluttavuudesta puhutaan paljon. 
Tilastojen valossa kysymys ei ole niin yksinkertainen. Työnsä stressaavaksi 
tai kuluttavaksi kokeneiden määrä ei tutkimusten mukaan ole lisääntynyt. 
Samaan aikaan kuitenkin erityisesti mielenterveysperäisten työkyvyttömyys-
eläkkeiden määrä nousee ja erityisesti nuorten työorientaation on katsottu 
olevan vähenemässä.

Silti on vaikea nähdä työn merkityksen olevan katoamassa mihinkään. 
Suurimmalle osalle suomalaisista työ on edelleen elämän tärkeimpiä asioita 
perheen ja vapaa-ajan ohella. Vain viidennes luopuisi työstä kokonaan, vaikka 
siihen olisi mahdollisuus. Samaan aikaan meillä on huomattavan suuri työt-
tömien reservi, joilla olisi työkykyä ja työhalukkuutta. Vain soveltuvaa työtä 
puuttuu. 

Työn sisällön merkitys on kuitenkin korostumassa. Myös voimalan kes-
kusteluissa tuli vahvasti esiin ajatus, jonka mukaan työ on muutakin kuin 
toimeentulon lähde. Työ kertoo tekijästään, se on tapa osallistua ja kantaa 
vastuuta itsestään, läheisistään ja koko yhteiskunnasta. Jotta työllä voisi olla 
nämä osallisuutta ja yhteisvastuuta vahvistavat ominaisuutensa, sen on oltava 
merkityksellistä ja tekijälleen mielekästä.

Samalla työn tekemisen ehdot ovat keskeisiä. Hyvä työ antaa paitsi ihmis-
arvoisen toimeentulon ja merkityksellisyyttä elämään, myös joustaa elämän-
tilanteiden mukaan. Työllisyysvoimalan keskusteluissa oleellisimmat kysy-
mykset työelämän kehittämisessä kietoutuvat toisaalta vapauden, toisaalta 
turvallisuuden ympärille. 

Toisaalta on luotava turvaa niille työntekijöille, jotka tekevät työtään epä-
varmoissa olosuhteissa. Tämä on myös oikeudenmukaisuuskysymys, kaiken 
työn on oltava teettäjälleen samanhintaista riippumatta tavasta, jolla työtä 
tehdään. Toisaalta kysymys on joustavuuden ja ihmisten omien vaikuttamis-
mahdollisuuksien lisäämisestä. Työssä viihtymistä ja jaksamista edistää mah-
dollisuus järjestää oma työnsä, tulosvaatimuksista tinkimättä, itselleen par-
haiten sopivalla tavalla sekä aito vaikutusvalta työn sisältöön, tekotapaan ja 
toimenkuvaan. 
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Sekä vapaus että turvallisuus liittyvät luottamukseen. Toisaalta kysymys on 
työtä tekevän ihmisen mahdollisuudesta luottaa tulevaisuuteen, suunnitella 
omaa elämäänsä ja tähdätä omiin henkilökohtaisiin tavoitteisiinsa. Epävar-
massa työllisyys- tai työtilanteessa tätä on vaikea tehdä.

Toisaalta kysymys on luottamuksesta suhteessa työn tekemisen tapaan. 
Voisiko lisääntyvä joustavuus esimerkiksi työaikojen järjestelyissä, nimen-
omaan työntekijän näkökulmasta, tarkoittaa entistä parempia tuloksia, viihty-
vyydestä ja osallisuuden kokemuksesta puhumattakaan? Jos työ on luonteel-
taan sen tyyppistä, että sitä voidaan tehdä ajankohdasta riippumatta, miksei 
tähän tulisi antaa mahdollisuutta?

Työ on keskeisten arvotavoitteiden, yhteiskunnallisen oikeudenmukai-
suuden ja tasa-arvon toteutuksen edellytys. Ilman korkeaa työhön osallistu-
misen astetta emme kykene huolehtimaan edes nykyisellä tasolla vaikkapa 
lasten kouluttautumismahdollisuuksista tai vanhusten ihmisarvoisesta hoi-
vasta. Siksi vapautta on tavoiteltava nimenomaan työssä, ei työstä. 

Joustavat, yksilölliset valinnanmahdollisuudet, työn organisoiminen kul-
lekin sopivalla tavalla, yhteisöllisyyden tukeminen työpaikoilla, turva muu-
toksissa ja varmuus tulevaisuudesta, nämä kaikki ovat oleellisia uudistusten 
suuntia, joiden myötä voidaan edetä kohti hyvän työn yhteiskuntaa. Mutta 
yhtä kaikki ne lähtevät ajatuksesta, jossa jokainen kantaa mahdollisuuksiensa 
mukaan vastuunsa yhteiskunnasta osallistumalla työhön, kun siihen on mah-
dollisuus. Työ itsessään muodostaa keskeisen kentän, jonka kautta ja jossa 
tulee tavoitella oikeudenmukaista yhteiskuntaa. 

Aleksi Neuvonen, tutkija, Demos Helsinki:

Työstä mielekkääseen työhön

Politiikan puhe työstä on solmussa. Poliittisessa keskustelussa työ on yhä asia, 
jonka tekemiseen ihmisiä pitää kannustaa, tukea ja pakottaa. Siinä keskuste-
lussa työn arvostus mitataan parhaiten ja usein ainoastaan rahana. Politiikan 
suhde työhön on yhtäältä moralistinen (työnteko on velvollisuus), toisaalta 
liioitellun ihannoiva (työ on oikeus). 

Vapautta on tavoi-
teltava nimenomaan 
työssä, ei työstä.
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Mutta aika mennyt ei palaa. Itsensä toteuttamisesta on tullut yksilöille 
perustarve. Suomalaiset ovat paremmin koulutettuja kuin koskaan aiemmassa 
historiassa. Informaatiosta on tullut vapaata ja ihmisten valinnanvapaus laa-
jentunut monissa asioissa radikaalisti. Näiden muutosten jälkeen työn tekemi-
sestä ei kannata puhua velvollisuutena, työn mielekkyyden etsimisestä kyllä.

Kysymys työn merkityksellisyydestä tulee päivän selväksi, kun sitä lähtee 
purkamaan ihmisen (eli työntekijän) tasolla. Miksi haaskata ainutkertaista 
elämää asiaan, jossa ei näe järkeä? Miksi antaa täyden panoksensa, jos itsensä 
toteuttamiselle on lukuisia parempiakin areenoita? Miksi kehittää taitojaan, 
jos työn tekemisen tapa tai sille asetetut tavoitteet eivät innosta? Miksi opastaa 
muita tekemään sitä työtä, jonka tekeminen ei itsestäkään tunnu mielekkäältä? 

Koko 2000-luvun Työhallinnon työolobarometrissa on kummitellut outo 
ilmiö: enemmistö palkansaajista on sitä mieltä, että työnteon mielekkyys 
heikkenee. Silti useimpien samaiseen kyselyyn vastanneiden mielestä työelä-
mässä on jatkuvasti paremmat edellytykset kehittää itseään, vaikuttaa omaan 
asemansa, tasa-arvo toteutuu työpaikalla jatkuvasti paremmin ja johtamis-
tavat kehittyvät. Toisin sanoen: panostukset työelämän kehittämiseen näkyvät 
ja tuntuvat mutta ne eivät riitä tekemään työnteosta mielekästä.

Työn mielekkyys ei kehity vain kehittämällä työpaikkoja. Pitää muuttaa 
koko (työ)kulttuuria ja sitä, miten puhumme työstä. 

Mitä tämä kulttuurin muutos sitten voisi tarkoittaa?
Tämä tarkoittaa sitä, että meidän on uskallettava puhua avoimemmin sitä, 

mitä varten erilaiset työpaikat ovat. 
On teollisuustyötä, joka kuluttaa paljon luonnonvaroja ja aiheuttavat val-

tavan ympäristökuormituksen. On julkisen sektorin työtä, joka toteuttaa lain 
kirjaimen mutta ei tuota niitä ratkaisuja, jota varten työpaikka ja julkinen 
organisaatio on luotu. On paljon myyntihommia, joissa ihmisille myydään 
sellaista, jota nämä eivät tarvitse ja joka ei lisää kenenkään hyvinvointia tai 
onnellisuutta. On paljon yrityksiä, jotka ovat olemassa vain siksi, että ne voi-
taisiin myydä eteenpäin.

Useimmat ihmiset toivovat, että heidän tekemisestään syntyy jotain hyvää. 
Siksi on selvää, että työn mielekkyys kärsii, jos seuraukset ovat yhteiskunnan 
kannalta ristiriitaiset. Siksi ei riitä, että syntyy työpaikkoja – tarjolla on oltava 

Panostukset työelämän 
kehittämiseen näkyvät 

ja tuntuvat mutta ne 
eivät riitä tekemään 

työnteosta mielekästä.

Työn mielekkyys kärsii, 
jos seuraukset ovat 

yhteiskunnan kannalta 
ristiriitaiset. Siksi 

ei riitä, että syntyy 
työpaikkoja – tarjolla 

on oltava mahdolli-
simman hyvää työtä.
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mahdollisimman hyvää työtä. Sellaista, jonka seurauksista tekijä voi vilpittö-
mästä ja vailla ristiriitoja olla ylpeä.

Mutta miten tästä voidaan päästä eteenpäin?
Yrittäjyyden suuri murros avaa uusia uria hyvälle työlle. Yhteiskunnal-

linen yrittäjyys lähtee siitä, että yrittäjä näkee ympärillään yhteiskunnallisia 
tarpeita ja haluaa laittaa oman osaamisensa ja intonsa peliin näiden tarpeiden 
tyydyttämiseksi. Yhteiskunnallinen yrittäjän päämäärät ovat yleishyödyllisiä, 
siinä missä julkisen sektorin tai järjestön, mutta tekemisen asenne on kokei-
leva ja riskiä kaihtamaton, kuten yrittäjän. 

Siksi yhteiskunnallinen yrittäjä luo mielekästä työtä sekä itselleen että 
muille.

Riittääkö tämä tekemään kaikkien suomalaisten työstä hyvää?
Ei. Mutta yhteiskunnalliset yritykset sparraavat omalla läsnäolollaan esi-

merkiksi kuntia ja valtiota skarppaamaan omaa asemaansa hyvän työn tarjo-
ajina. Tehtävää onkin paljon, sillä työolobarometrin mukaan työnteon mie-
lekkyys on etenkin kunnissa jopa enemmän kateissa kuin monissa muissa 
paikoissa. 

Motivoituneet työntekijät ovat paras tae sille, että suomalainen julkinen 
sektori säilyttää arvostuksensa. Siihen paras reitti on tehdä kunnista ja val-
tiosta työnantajina hyvän työn edelläkävijöitä.

Kuntien ja valtion ei tarvitse tarjota parasta palkkaa. Riittää, että työ on 
mielekästä. Siihen vaaditaan, että johtaminen on osaavaa, vertaisuudesta ja 
yhdessä tekemisestä ponnistavaa. Se vaatii myös jokaisen yksilöllisten tar-
peiden ymmärtämistä ja huomioimista. 

Ensimmäinen askel olisi se, että pidetään kiinni perusasioista kuten työ-
paikkakiusaamisen kitkemisestä. Suomalaisilla työpaikoilla on kyseenalainen 
kunnia olla työpaikkakiusaamisen eurooppalaista kärkeä. Jos kunnat ja valtio 
päättäisivät ottaa nollatoleranssin työpaikkakiusaamisessa, ei muillakaan työ-
paikoilla olisi varaa olla puuttumatta siihen. 

Hyvän, mielekkään työn edistämiseen on olemassa poliittisia välineitä 
siinä missä työnteon ja työllisyydenkin edistämiseen. Jälkimmäisiä on vaikea 
edistää, ellei osata puhua ja toimia myös edellisten hyväksi. Työstä on turha 
puhua oikeutena tai velvollisuutena, ellei siitä osata tehdä osa hyvää, miele-
kästä elämää.
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hyvän Työn huoneenTaulu

”Kokemus arvonannosta myös silloin kun tehtävät eivät ole erityisen hohdok-
kaita, kiitos silloin tällöin ja joustavuus tiukan paikan tullen. Sellaisista asioista 
tulee hyvä mieli.”

”Perusasiat kuntoon. Reilu meininki ja joustoa puolin ja toisin, kun tarve tulee. 
Kyse on lopulta luottamuksesta.”

”Reilu palkka kunnon työstä.”

”Asialliset hommat hoidetaan asiallisesti. Parhaansa kun tekee, niin sillä pitää 
arvostus ansaita ja hommien toimia suuntaan jos toiseenkin.”

”En näe itseäni sellaisessa työssä, jonka päämääriin en usko. Haluan tehdä 
jotain sellaista, josta on takuuvarmasti yhteiskunnallista hyötyä. Ymmärrän 
hyvin, ettei kaikilla ole varaa tai edes kiinnostusta valita. Itse kuitenkin toivoisin 
voivani niin tehdä.” 

”Haluan tehdä jotain sellaista työtä, jossa minun ei joka aamu tarvitse katsoa 
peiliin ja kysyä itseltäni: Mitä ihmeen hyötyä tästäkään kenellekään on?”

Työllisyysvoimalan keskusteluiden perusteella hyvälle työlle voidaan löytää 
useita määritelmiä. Lista ei ole kattava, mutta hyvä aloitus sille, mistä hyvässä 
työssä voisi olla kyse. 

Työstä saadulla palkalla tulee voida elää. Työ pitää organisoida siten, että 
siitä muodostuu järkeviä kokonaisuuksia. Työn arvostus on sitä, että tehdystä 
työstä saadaan asianmukainen korvaus. 

Hyvä työ myös antaa tekijälleen merkityksellisyyden ja osallisuuden koke-
muksen. Merkityksellinen työ on hyödyllistä myös muille kuin tekijälle itsel-
leen. Merkityksellisessä työssä ihminen voi tuntea antavansa itsestään jotain 
eikä koe toimivansa vain välineenä työsuoritteelle. Työn on myös tuotettava 
hyviä ja merkityksellisiä asioita, oltava siis eettisesti kestävää.

Työstä saadulla 
palkalla tulee 

voida elää.
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Hyvä työ myös haastaa kehittymään. Hyvässä työssä omaa osaamista on 
voitava käyttää mahdollisimman täysimääräisesti. Työ tuo parhaimmillaan 
esiin ihmisen potentiaalin ja jalostaa sitä eteenpäin. Tällöin on tärkeää, että 
toimenkuvat ovat monipuolisia ja joustavia siten, että työntekijöiden itsensä 
luomia paremmin tekemisen tapoja voidaan myös käyttää. 

Hyvä työ joustaa tekijänsä ehdoilla. Työssä jaksamista, viihtymistä ja 
hyvinvointia lisää erityisesti tietoisuus siitä, että työ voidaan järjestää toivo-
tulla tavalla, tuloksista tinkimättä. Tämä on erityisen tärkeää ihmisille, joilla 
on pieniä lapsia tai apua tarvitsevia läheisiä. Harva haluaa luopua kokonaan 
työstä esimerkiksi perheellistymisen myötä. Siksi joustavuuden lisääminen on 
sekä työnantajan, työntekijän että yhteiskunnan etu.

Hyvässä työssä työn määrä ja ulkopuolinen elämä ovat tasapainossa. 
Tämän toteutuminen vaatii huomiota niin työnantajalta kuin työntekijältä 
itseltään. Kohtuullisuuden periaate on tärkeä. Työ ei saa vallata vapaa-aikaa. 
Työn tuottavuus ja mielekkyys kärsii tilanteessa, jossa työn kuormitus kasvaa 
liian korkeaksi eikä elpymiselle ja elämän muille osa-alueille jää riittävästi 
aikaa. 

Hyvä työyhteisö on ratkaisevassa asemassa työn hyväksi kokemisen kan-
nalta. Vain harva tekee työtään yksin. Monet hyvän työn elementeistä voidaan 
saavuttaa vain yhteisön kautta. Samoin monet työelämässä koetut ongelmat 
kuten liiallinen kiire, stressi, paine tai huono työilmapiiri ovat ratkaistavissa 
vain työpaikoilla ja työyhteisöissä. Monissa ongelmissa voi olla lopulta kyse 
yksilöllisen ongelman sijaan pahoinvoivasta työyhteisöstä. Tuolloin ongelmat 
eivät ratkea keskittymällä yksittäisiin työntekijöihin vaan yhteisöön osiensa 
summana.

Hyvä työyhteisö on avoin ja tasa-arvoinen. Jokaisella on oikeus saada 
tietoa yhteisistä asioista, osallistua itseään ja omaa työtään koskevaan päätök-
sentekoon ja saada palautetta omasta työstään. Työntekijät ovat toisiaan koh-
taan solidaarisia eikä työyhteisöä leimaa liiallinen kilpailu. Kokemus empati-
asta ja yhdenvertaisuudesta on tärkeää. 

Nykyaikainen, menestyvä työyhteisö arvostaa erilaisia ihmisiä ja organisoi 
tehtävät siten, että erilaisuudet täydentävät toisiaan. Tuottavuuden ratkaisee 
yhteisön toiminta. Yhteisö mahdollistaa toinen toiselta oppimisen. Hyvä työ-
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yhteisö osoittaa konkreettisesti miten yhteisöllisyys vapauttaa myös yksilöl-
lisiä voimavaroja. 

Hyvässä työssä ihmisiä kohdellaan oikeudenmukaisesti. Työntekijöitä 
ei aseteta vastakkain tai kohdella eriarvoisesti esimerkiksi sillä perusteella, 
ovatko he vakituisia työntekijöitä vai työskentelevätkö he määräaikaisessa työ-
suhteessa. Työnsä hyvin tekemisen tulisi johtaa pysyvämpään työllistymiseen 
samalla työnantajalla, jos tähän on työtä tekevällä halua ja työnantajalla talo-
udellisia mahdollisuuksia. Tiettyjen ihmisten riiputtaminen pysyvästi toisia 
heikommissa työskentelyolosuhteissa on epäoikeudenmukaista. Palkitse-
misjärjestelmissä tulisi huomioida kaikki tuloksen tekemiseen osallistuneet 
ihmiset.

Oikeudenmukaisuudessa on kyse myös vastavuoroisuuden periaatteesta. 
Työntekijällä on velvollisuus tehdä työnsä hyvin ja tunnollisesti, olla lisään-
tyvän joustavuuden ja kontrollin vähentämisen arvoinen. Luottamus voi 
syntyä vain molemminpuolisen kunnioituksen myötä. 

Janne Laulumaa, pääluottamusmies, Teleste Oy:

Reilulla meiningillä hyvää jälkeä

Hyvästä työstä ja työelämän laadusta puhutaan paljon. Oleellisena haasteena 
tulevaisuuden kannalta nähdään, sinällään aivan oikein, ihmisten jaksaminen 
työssä sekä hyvinvointi työpaikoilla. Hyvä työ kannustaa tavoittelemaan myös 
parempaa jälkeä. 

Hyvän työn ja työelämän perusperiaatteet ovat lopulta selkeitä. Oleel-
lisinta on kokemus arvostuksesta ja vaikutusvallasta työssä. Työpaikoilla 
tapahtuvien neuvotteluiden on oltava aitoja, eikä kyse saa olla neuvotteluiksi 
naamioidusta sanelusta. Kokemus aidosta vaikutusvallasta yhteisiin asioihin 
ja omaan työhön on tärkeää.

Suomi ei ole erityisen edullinen maa teettää työtä. Työvoiman halpuudella 
emme tule menestymään myöskään jatkossa. Sen sijaan työn sujuvuus, tuotta-
vuus ja laatu ovat valttejamme myös tulevaisuudessa. Tämä vaatii joustavuutta 
niin työntekijöiltä kuin työnantajilta. 

Hyvä työyhteisö 
osoittaa konkreet-
tisesti miten yhtei-
söllisyys vapauttaa 

myös yksilöllisiä 
voimavaroja.
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Tuottavuutta lisäävä jousto on kuitenkin suunniteltava niin, ettei sen puit-
teissa poljeta työntekijöiden oikeuksia. Joustavamman työajan mahdollistava 
työaikapankki on tervetullut uudistus, kunhan se ei tarkoita sovituista ylityö-
korvauksista joustamista. Rajankäyntiä uusien menetelmien ympärillä käy-
dään jatkuvasti. 

Hyvän työn periaatteiden noudattaminen on tärkeää myös elinkeinotoi-
minnan harjoittajien kannalta. Viime vuosina yleistynyt työn pirstominen ali-
hankkijoiden tai vuokratyöntekijöiden tehtäväksi saattaa kuulostaa hyvältä 
strategialta tilanteessa, jossa haetaan tehokkuutta ja ydintyövoiman keskitty-
mistä omaan, eniten tulosta tuovaan työhön. 

Kehitys sisältää kuitenkin myös ongelmia. Moni työ vaatii perehtymistä 
työtehtäviin nimenomaan työpaikoilla. Työhön opitaan yhteistyössä toisten 
työntekijöiden kanssa, työssä. On kysyttävä miten tämä onnistuu tilanteessa, 
jossa ulkopuolelta palkattu silpputyövoima vaihtuu nopeasti? Tai mikä on työ-
yhteisön motivaatio perehdyttää henkilöitä, joiden varsinaisen työnantajan 
toiminta on omiaan lisäämään turvattomuutta työpaikoilla?

Ammattitaito kasvaa kokemuksen myötä ja synnyttää uusia, luovia tapoja 
tehdä sama työ entistä paremmin ja tehokkaammin. Jotta tätä voi syntyä, tar-
vitaan luottamusta ja kokemusta siitä, että tehdyt innovaatiot hyödyttävät 
koko työyhteisöä, myös niitä kehittävää työntekijää. Fiksut yritykset havait-
sevat jokaisessa asuvan potentiaalin ja kannustavat sen käyttämiseen. Hyvä 
työyhteisö, jossa vallitsee aito yhteistyö, luottamus ja jossa työntekijöitä koh-
dellaan reilusti, on paras yhteisö myös kehittämään uutta.

Se, miten Suomeen voisi tulevaisuudessa syntyä entistä enemmän hyvää 
työtä, on vaikea kysymys. Lopulta yhteiskuntapolitiikan keinovalikoima on 
melko rajallinen. Karrikoiden voisi sanoa valtion tehtäväksi järjestää hyvä 
infra, siedettävän tasoinen verotus sekä hallinto, joka ei vedä välistä. Kasvu-
hakuisuutta yrityksissä joko on tai ei ole. Sitä on vaikea erikseen viranomais-
päätöksillä luoda.

Sen sijaan kasvumahdollisuuksia voidaan luoda toimivilla työolosuh-
teilla ja yleisesti hyvällä yhteiskuntapolitiikalla. Hyvä liiketoimintaympäristö 
on vakaa ja sen sopimuskustannukset alhaisia. Tällaista yhteiskuntaa leimaa 
hyvin vahvasti sosiaalinen turvallisuus ja tasa-arvo. Hyvinvointivaltio on täs-
säkin suhteessa kasvun ystävä, ei sen vihollinen. 



80

Jussi Vauhkonen, tutkija, Suomen akateemisten tutkijoiden yhdistyksen puheenjohtaja:

Tutkimusta tekevä työyhteisö tarvitsee vapautta, tarkoi-
tuksenmukaisia rakenteita ja kohtuullisia odotuksia

”Työ yliopistolla on todella mukavaa mutta työyhteisönä se ei ole lainkaan hou-
kutteleva.”

Näin vastasi nimetön tutkija Tieteentekijöiden liiton ja Professoriliitton yhtei-
seen kyselyyn syksyllä 2010 ja tiivisti monen muun ajatukset.46 Työyhteisön 
ongelmat kyselyyn vastanneet kytkivät ennen muuta akateemisen vapauden 
kutistumiseen. 

Tutkimustyölle otollinen työyhteisö rakentuu akateemisen vapauden 
varaan. Mutta mitä akateeminen vapaus tarkoittaa käytännössä?

Akateeminen vapaus merkitsee tutkijan vapautta valita, mitä tutkii ja 
miten. Vapaus ei ulotu aivan minne tahansa, mutta olennaista on, että tiedeyh-
teisö säätelee itse sen rajoja. Tutkimuskohteita ja -menetelmiä rajoittavat eet-
tiset säännöt ja niin sanottu hyvä tieteellinen käytäntö. Akateeminen vapaus 
ei myöskään merkitse, että tutkija voisi vapaasti väittää mitä tahansa vain sillä 
perusteella, että on tutkija, mutta tiedeyhteisöllä on oikeus itse ratkaista, mikä 
tutkimus on merkittävä, arvokas ja hyvin tehty. Itsesäätelyn ja -arvioinnin 
välineenä ovat erilaiset neuvostot, toimituskunnat, raadit ja monet muut ins-
tituutiot, joiden toimintaa tiedeyhteisössä on ehditty hioa parhaimmillaan jo 
satoja vuosia.

Akateemisen vapauden voi tulkita merkitsevän myös vapautta kaikista 
sellaisista velvollisuuksista, jotka häiritsevät kohtuuttomasti vapaan tutki-
muksen toteutumista. Liittojen kyselyssä monet kokivat byrokratian lisään-
tymisen häiritsevän jo vakavasti tutkimusta ja opetusta yliopistoissa. Asiaa 
toki auttaisi, jos hallintohenkilöstö kokisi, että heidän ainoa mutta sitäkin 
tärkeämpi tehtävänsä on mahdollistaa tutkimus ja opetus. Mahdollistaa: ei 
säädellä, valvoa saati johtaa.

46 Professorit ja Tieteentekijät 2010.
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Tässä ei kuitenkaan ole kysymys akateemisesta vapaudesta vaan siitä, että 
kaikissa työyhteisöissä työ on organisoitava tarkoituksenmukaisesti. Yliopis-
tojen samoin kuin tutkimusrahoituksen käytännöt on ajateltava uudestaan 
vastaukseksi kysymykseen, minkälaiset rakenteet ovat välttämättömiä tut-
kimuksen ja opetuksen jouhevalle sujumiselle. Jos esimerkiksi tutkimusra-
hoituksen jakaminen rahoituskilpailun avulla alkaa edellyttää sellaista seu-
rannan, valvonnan ja hallinnoimisen määrää, että tutkimustyöhön käytettävä 
aika kutistuu entisestään, on koko rahoitusmalli rakennettava uudestaan.

Tällä hetkellä erityisesti valtiovallalta puuttuu luottamusta siihen, että tie-
deyhteisön omat menettelytavat sisältävät riittävät kannustimet saada tutkijat 
tavoittelemaan parasta mahdollista laatua. Osin taustalla on ylimitoitettuja 
odotuksia. Olisi käsitettävä, että tiede ja tutkimus eivät ole ihmelääke joka tau-
tiin. Tutkijat osaavat ja voivat tutkia ja opettaa. Meiltä ei pidä odottaa liikoja, 
muttei myöskään vähätellä työmme merkitystä, vaativuutta ja palkitsevuutta.

luoTTamusTa ja hyvää johTamisTa 

”Työntekijöiden on saatava enemmän kiitosta ja arvostusta esimiehiltään ja 
vertaisiltaan silloin kun työ tehdään hyvin. Esimiehet tarvitsevat hekin tunnus-
tusta, ja ennen kaikkea koulutusta alaisten käsittelemiseen. Koulutusta pitäisi 
tarjota kaikille, joilla on vähänkin esimiestehtäviä.”

”Työhyvinvoinnin avaimet: huomio johtamiskoulutukseen, johtajat työelämään 
aidosti oppimaan. Osallistava ja sitouttava johtaminen on tärkeää.”

”Esimiestyössä on kysymys yhä useammin itseä fiksumpien alaisten johtami-
sesta. Riittääkö suomalainen itsetunto?”

Hyvä työyhteisö tarvitsee kaikkia jäseniään, mutta sen johtaja ja esimies ovat 
paljon vartijoina. Pätevä esimiestyö sai voimalan työelämän laatua koskevissa 
keskusteluissa huomattavan paljon huomiota osakseen. Myös useat hyvät käy-
tännöt olivat peräisin hyvin johdetuilta työpaikoilta. 
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Johtamisen merkitys korostuu, kun tarkastellaan syitä, miksi ihmiset halu-
avat vaihtaa työpaikkaa. Esimiehiinsä tyytyväisistä vain kolmasosa haluaisi 
vaihtaa työpaikkaa. Sen sijaan niillä työpaikoilla, joilla johtamisessa on työn-
tekijöiden mielestä ongelmia, ylivoimainen enemmistö toivoo löytävänsä 
muualta töitä.47 Hyvä esimiestyö ja toimiva johtaminen ovat tärkeitä tekijöitä 
myös työurien pidentämisessä. Käytännön esimiestyöllä ja työyhteisön jousta-
vuudella on erittäin suuri merkitys ikääntyvien työntekijöiden halukkuudelle 
jatkaa työelämässä pitkään.48

Hyvä johtaminen on yhteiskunnallisten tavoitteiden näkökulmasta kes-
keinen kysymys.49 Tuottavuuden lisääminen sekä erityisesti työurien piden-
tämistavoite asettaa haasteita esimiestyölle. Tällöin huomio tulee kohdistaa 
siihen, miten esimiestyötä voidaan parantaa. 

Johtamisen hyvät käytännöt on luotava ja vietävä käytäntöön nimenomaan 
työpaikoilla. Työn sisällön ja merkityksellisyyden korostuminen asettaa pai-
neita myös esimiestehtävissä toimiville. Tämä vaatii panostamista esimiesten 
osaamiseen.

Jotta johtamisen tukivälineitä voidaan tehokkaasti luoda ja ottaa käyttöön, 
on tunnistettava työympäristöjen muutos. Yleinen suunta on pois hierarki-
oista kohti vertaisten työyhteisöjä, joissa tärkeintä on työntekijöiden luotta-
muksellinen ja hedelmällinen vuorovaikutus, jossa ideat jalostuvat edelleen. 
Kyse on verkoston, ei hierarkian, johtamisesta. 

Käynnissä olevaa muutosta voidaan kuvata siirtymisellä kontrollista luot-
tamukseen. Erityisesti työn luovuuden ylläpitäminen vaatii luottamusta. 
Pelon ilmapiiri rajoittaa ideoiden esittämistä ja uuden luomista. Tätä kautta 
komentotalousjohtaminen kääntyy myös liiketoimintaintressien vastaiseksi.

Johtamisen kehittämisessä on keskeistä huomata, etteivät sen vaatimukset 
rajoitu vain niin sanottuun tietotyöhön. Luovuus ja innovatiivisuus sekä 
uudenlainen yhdessä tekeminen on saatava käyttöön kaikilla työpaikoilla. 
Mikä tahansa työ voi olla luovaa. Uusien ja parempien työtapojen käyttöön-
otto, ideointi, työssä kehittyminen ja osaamisen vapaampi soveltaminen kuu-
luvat kaikille työntekijöille. 

47 Ylöstalo & Pirkko 2010.
48 Tuominen et al. 2010. 
49 ks. Sitra-raportti: Nurmio & Turkki 2010.
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Luottamuksen luomiseen suomalaisilla työpaikoilla on edelleen hyvät 
mahdollisuudet. Eri ryhmien ja ihmisten välinen luottamus on meillä perin-
teisesti ollut vahva, joskin viime vuosina erityisesti eriarvoistumisen vuoksi se 
on ollut rapautumassa. Tämä kehitys ei kuitenkaan ole väistämätön. 

Myös yhteisöjen ja yhteisöllisyyden luominen on johtajuuden kannalta 
keskeinen kysymys. Voimalassa esitetyt näkemykset ja havainnot tukivat käsi-
tystä työyhteisöjen haasteista nimenomaan yhteisöllisyyden näkökulmasta. 
Miten työssä voisi olla mukavampaa? Tarkoituksenmukaisempaa? Jopa haus-
kempaa? 

On selvää, ettei johtaja voi olla jokaisen hyvän mielen varmistaja. Mutta 
esimiehellä on mahdollisuus, ja myös velvollisuus, varmistaa, että jokainen on 
tietoinen siitä, mihin hänen työsuorituksensa tähtää. Esimiehen pitää antaa 
eväitä oman työn merkitykselliseksi ja tärkeäksi kokemiseen. 

Johtajaa ei ole ilman alaisia. Vuorovaikutukseen ja vertaisuuteen perustu-
vissa työyhteisöissä tämä suhde on epäselvempi kuin aiemmin. Siksi kaikki 
edellä mainittu ei poista sitä tosiasiaa, että johtajien on kyettävä myös teke-
mään päätöksiä. Myös päätösvallan delegointi on päätös.

Esimiestehtävien houkuttelevuutta on parannettava. Paineen kasvaessa 
erityisesti keskijohdon osalta voidaan joillain työpaikoilla ajautua tilantee-
seen, jossa sopivimmat tai pätevimmät eivät ole kiinnostuneita esimiesase-
masta. 

Eräs vaihtoehto on luoda opintokokonaisuuksia, esimerkkinä nyt jo 
useissa yrityksissä ja julkisella sektorilla käytössä oleva esimiespassi, jonka 
suorittamista voitaisiin edellyttää kaikilta vakituisissa esimiestehtävissä työs-
kenteleviltä. 

Mikael Jungner, SDP:n puoluesihteeri:

Uusi aika vaatii uudenlaista johtamista

Ihmisten potentiaali tehdä asioita on kasvanut huikeasti viimeisen vuosi-
kymmenen aikana. Syynä on osin parantunut koulutus, osin uusi tekniikka 
joka mahdollistaa yksilölle paljon enemmän kuin ennen ja osin kansalaisten 
verkottunut tapa olla kanssakäymisissä keskenään. Samaan aikaan maailma 
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on muuttunut hyvin monimutkaiseksi. Työelämässä tämä tarkoittaa sitä, että 
kannattaa keskittyä kahteen asiaan. Työntekijöiden potentiaalin vapauttami-
seen sekä maailman hallintaan ja ymmärtämiseen verkostojen kautta.

 Työntekijän potentiaalin vapauttamisen kannalta tärkeintä on varmistaa 
työntekijälle vapaus toimia ilman rajoittavaa käskyttämistä ja rutiineja. Osaava 
työntekijä on itse paras taho päättämään oman työnsä yksityiskohdista. Jotta 
vapautuva tekeminen ei johtaisi kaaokseen, on työlle luotava suuntaa antava 
ketterä strategia. Jotta strategia olisi ymmärrettävä, on työntekijälle tarjottava 
kaikki relevantti tieto ja esitettävä strategia ymmärrettävästi ja innostavasti. 
Työn lopputulos korreloi työnteon innostuksen kanssa. Suurin innostus vaatii 
työtä, jolla on tarkoitus.

Maailman parhaiten menestyvissä yhtiöissä työntekijät päättävät, koska he 
tekevät työtä, missä he tekevät työnsä ja miten he tekevät työtä. Työntekijät 
myös valitsevat useimmiten itse esimiehensä. Työajasta on luovissa yrityk-
sissä jätetty viidennes työntekijöille vapaasti pohdiskeltavaksi. Näin saadaan 
innovatiivisuudelle tilaa ja tuetaan uusien, ennakkoluulottomien oivallusten 
syntymistä.

Verkostot ovat tehokas tapa kommunikoida maailman kanssa. Yrityksen 
työntekijät voidaan nähdä anturoina ympäröivässä maailmassa sekä kerto-
massa yrityksen näkökulmaa että kuuntelemassa ja oppimassa asiakasnä-
kökulmaa. Verkostoille voidaan myös antaa yhä moninaisempia tehtäviä, 
avoimen lähdekoodin ohjelmistosuunnittelusta aina mikrotehtävien jakoon 
miljoonille ihmisille.

Edellä kuvattu maailma vaatii uudenlaista johtamista. Kontrollin sijaan 
vahvuudeksi nousee ketteryys. Asioista päättämisen sijaan asioihin on opit-
tava reagoimaan. Työntekijän valvomisen sijaan työntekijää on innostet-
tava. Bonusten sijaan esimiehen on tarjottava työntekijälle onnistumisen 
elämyksiä. Verkottuneessa työyhteisössä erilaisuus on arvokasta. Erilailla ajat-
televat ihmiset täydentävät toisiaan. Tämäntyyppisen monimuotoisen tiimin 
johtamisen sijaan johtajan on toimittava katalysaattorina, joka saa ryhmän 
toimimaan tehokkaasti.

Jotta uusien johtamistapojen, uuden teknologian ja uusien verkostojen 
hyöty saataisiin irti, on kaiken toiminnan oltava mahdollisimman avointa. 
Avoimuus on öljy, joka saa verkostoihin ja tiimeihin pohjaavaan työtavan rul-
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laamaan. Työn tekemisen on myös joustettava työntekijän ehdolla. Sunnun-
taina voi tehdä tietotyötä etänä, mutta vastaavasti maanantai-iltapäivällä voi 
viedä lapsensa yllättäen elokuviin.

Uudessa maailmassa menestyy sitä paremmin, mitä monipuolisempi työ-
kokemus työntekijällä on. Esimiehen tehtävä on varmistaa mielekäs ja riit-
tävän nopeatempoinen urakierto. Myös pidempien vapaiden ja työn yhteen-
sovittaminen on tärkeää. 

Turvaa ja reilua meininkiä 

”Määräaikaisuuksien ketjutus on yksinkertaisesti epäreilua ja väärin. Erityisen 
suuren vastuun kantaa julkinen sektori. Poliitikot voisivat ottaa tämän ensim-
mäisenä tähtäimeensä. Totta kai se maksaa, mutta olisiko tämä sellainen asia, 
joka saisikin maksaa?”

”Työn teettämisen tapojen vaihtoehtojen kasvu voisi olla hyväkin asia. Nyt vain 
vaikuttaa siltä, että niillä yritetään lähinnä luistaa vastuusta.”

”Pätkätyö on pätkäunelmia ja pätkittyviä suunnitelmia. Ei sellaisen varaan voi 
oikein perhettä rakentaa.”

”Vuokratyötä haukutaan myös turhaan. Monelle, esimerkiksi opiskelijalle, se 
tarjoaa hyvän katsauksen erilaisten työpaikkojen arkeen ja todellisuuteen, ja 
antaa hieman tarvittavaa rahaa. Opintotuella ei elä.” 

Kuten todettua, tilastot eivät tue väitettä työn teettämisen muotojen dramaat-
tisesta muutoksesta. Vakituinen ja pysyvä palkkatyösuhde on edelleen yleisin 
työn teettämisen muoto. Uusista työsuhteista kuitenkin valtaosa solmitaan 
määräaikaisina, jonka lisäksi itsensä työllistäminen, vuokratyö ym. ovat mer-
kittävä osa työmarkkinoita. 

Kun työn muutokseen halutaan vastata, on ennen kaikkea pohdittava mitä 
halutaan ratkaista? Onko tavoitteena vähentää epätarkoituksenmukaista tai 
epäoikeudenmukaista työn organisointia, vai hyväksytäänkö tapahtunut 
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kehitys sellaisenaan ja suunnataan energia ja toimenpiteet vähentämään ris-
kejä yksittäisen työntekijän kannalta? Tähän kysymykseen vastaaminen 
johtaa toisistaan poikkeaviin ratkaisuehdotuksiin. 

Mikäli lähdetään liikkeelle siitä, että työmarkkinoiden eriarvoistuminen 
on väistämätön kehityskulku, johon on vain sopeuduttava, on työlainsää-
dännön kehittämisen sijasta tarkasteltava esimerkiksi sosiaaliturvan raken-
teita ja työn tekemisen kannusteita. Yhteiskunnan on tässä tapauksessa 
vähennettävä yksittäisen työntekijän kannettavaksi jääviä riskejä. Jos sen 
sijaan lähdetään liikkeelle ajattelusta, jossa työmarkkinoihin katsotaan voivan 
vaikuttaa, ovat ratkaisut erilaisia. Silloin epäoikeudenmukaisuudet voidaan 
korjata työmarkkinoita muuttamalla. 

Työllisyysvoimalaan osallistuneita yhdisti vahvasti käsitys työelämässä 
tehtävien ratkaisujen ensisijaisuudesta. Työn organisointi siten, että toimek-
siannoista tai keikkatöistä voi syntyä kokonaisia, toimeentulon turvaavia työ-
suhteita on mahdollista. Samaten on mahdollista kehittää lainsäädäntöä siten, 
että työmarkkinoilta poistuu syrjiviä käytäntöjä. Vaihtoehtoinen malli hyväk-
syisi työelämän heikentymisen ja saattaisi jopa kiihdyttää sitä. Työsuhteiden 
silppuuntuminen edelleen on kuitenkin vain harvan työtä tekevän intres-
seissä. 

Oleellisinta on kysymys oikeudenmukaisesta vastuunjaosta. Työn teettä-
misen muodolla ei saa olla vaikutusta työstä saatavaan korvaukseen eikä sen 
avulla pidä olla mahdollista kiertää velvoitteita. Samankaltaista työtä on teh-
tävä samoilla ehdoilla, oli kyse sitten mistä tahansa työn teettämisen muo-
dosta.

”On pöyristyttävää työnantajan taholta ihmetellä lakkoa, jos työtä ollaan 
ulkoistamassa vuokrafirmalle. Vaikka olisi samat edut siirryttäessä, työsopi-
mukset ovat vuokratyöntekijöillä väliaikaisia. Työsuhde on voimassa vain niin 
kauan kuin asiakas tilaa. Kilpailutuksen alettua poljetaan sitten hintoja.”

Kuten todettua, monille työntekijöille määräaikaiset työsopimukset sopivat. 
Myös osa-aikatyössä voivat yhdistyä sekä työnantajan että työntekijän edut. 
Jopa vuokratyö tarjoaa tietyille ryhmille kevyen ja joustavan mahdollisuuden 
osallistua työhön, kokeilla erilaisia tehtäviä ja pyrkiä pysyvämmin työmark-
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kinoille. Ongelmia ei yksittäisten ihmisten näkökulmasta olekaan niin kauan 
kun kyseessä on vapaaehtoisuuteen perustuva järjestely.

Käytännössä pätkä- ja silpputyö on kuitenkin useimmiten vastentahtoista. 
Näin on erityisesti määräaikaisuuksien pitkittyessä ja kasaantuessa. Pätkä- ja 
silpputyötä tekevien toiveena on useimmiten täysipäiväinen ja vakituinen työ-
suhde.50 Vuokratyöntekijöistä jopa 90% toivoo pysyvää työsuhdetta.51 Samalla 
työn silppuuntumisella on useita yhteiskunnallisesti ongelmallisia seurauksia. 

Jotta pätkätöiden aiheuttamaan turvattomuuteen sekä työn teettämiseen 
heikommilla työehdoilla voidaan puuttua, on työsuhteita koskevaa lainsää-
däntöä tarkasteltava kokonaisvaltaisesti. Erityisen huomion kohteeksi on otet-
tava vuokratyö ja itsensä työllistäminen. Näiden työmuotojen piirissä olevat 
ihmiset ovat erityisen heikossa asemassa. Lisäksi juuri näiden työmuotojen 
käytön yleistyminen uhkaa rapauttaa työmarkkinoita eniten. 

Työn teettäminen vuokratyöyrityksen kautta tarjoaa työn teettäjälle mah-
dollisuuden erittäin joustavaan työvoiman käyttöön. Työntekijän itsensä kan-
nalta tilanne on kuitenkin hyvin epävarma. Työsuhteen jatkuminen työpäivää 
seuraavana päivänä on vain asiakasyrityksestä kiinni. Tarvittaessa töihin kut-
suttava ihminen joutuu kuitenkin jatkuvasti varautumaan työhön menemi-
seen. Vuokratyön käytön lisääntymisellä on siis kyetty siirtämään riskejä yri-
tyksiltä yksittäisten työntekijöiden kontolle. Pienenevää kysyntää ei tarvitse 
maksaa katteesta vaan se voidaan hoitaa jättämällä vuokratyöntekijät tiettyinä 
aikoina ottamatta.

Työntekijöiden oikeuksien ajajien näkökulmasta on oleellista havaita, että 
vuokratyöntekijöiden aseman parantaminen parantaa myös vakinaisessa työ-
suhteessa olevien työntekijöiden asemaa. Tilanteessa, jossa yritys voi siirtää 
aiemmin korkeamman suojelun piirissä olevien työntekijöiden tehtäviä vuok-
ratyöntekijöiden hoidettaviksi, kasvavat paineet myös vakituisten työnteki-
jöiden aseman heikennyksiin. Vähimmilläänkin kyseessä on merkittävä este 
uusien, kokoaikaisten työpaikkojen synnylle. 

Vuokratyöntekijöiden aseman vahvistaminen paitsi palvelee vuokratyötä 
tekevien etuja ja nostaa heitä tasa-arvoisempaan asemaan suhteessa muihin 

50 Haavisto 2010.
51 Tanskanen 2008.
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työntekijöihin, myös vähentää yritysten kannusteita teettää työtä vuokratyö-
voimalla. 

Konkreettisia keinoja tilanteen parantamiseksi on useita. Eräs vaihtoehto 
on vuokratyöntekijän rinnastaminen uuteen työntekijään lisätyötä tarjotta-
essa. Tämä nostaisi yrityksessä jo työskentelevät osa-aikaiset ihmiset etusijalle 
tilanteessa, jossa työvoimaa tarvitaan lisää. Vuokratyövoimaa voisi käyttää 
vasta siinä vaiheessa, kun jo olemassa olevilla työntekijöillä olisi täydet työ-
päivät. Sama voisi koskea takaisinottovelvollisuutta lomautusten tai irtisano-
misten yhteydessä. Tällä tavalla kokoaikaisen ja pysyvän työn vähentäminen 
vuokratyötä lisäämällä vaikeutuisi. 

Myös vuokratyötä tekevien asemaa on parannettava. Työn ehtoja on 
parannettava siten, ettei vuokratyöntekijän asema ole muihin työntekijöihin 
verrattuna kohtuuton. Oleellisimpia kysymyksiä ovat tällöin ennen muuta 
työsuhdeturva ja varmuus toimeentulosta. 

Normaaleissa työsuhteissa vakituiset työsuhteet ovat pääsääntö. On hyvä 
kysymys, miksi vuokratyöyritysten pitäisi poiketa tästä periaatteesta? On läh-
dettävä siitä, että määräaikainen työsopimus olisi mahdollinen vain työsopi-
muslain nykyisin edellytyksin. Tätä voidaan täydentää varallaolokorvauksen 
kaltaisella takuupalkalla. 

Vakituinen työsuhde vuokratyötä välittävään yritykseen sekä takuupalkka-
malli siirtäisivät riskiä yksittäiseltä työntekijältä vuokratyöyritykselle. Vuokra-
työn käyttö olisi edelleen mahdollista, mutta sen sijaan, että riskin ajoittaisesta 
työn puutteesta kantaisi yksittäinen työntekijä, se siirtyisi vuokratyöyrityk-
selle. Tämän kautta yritykselle syntyisi myös selkeästi nykyistä merkittävämpi 
kannustin myydä vuokratyöntekijän työpanos mahdollisimman tehokkaasti. 

”Kaikenlainen koijaus toimeksiantojen myötä tulisi lopettaa. Aito ulkoa osta-
minen on asia erikseen.”

”Mikroyrittäjyys on kaikin puolin toivottava ja kannatettava ilmiö. Moni pal-
kansaajakin voisi sivutoimena myös yrittää. Mutta sitä, että ihmisiä ensin 
irtisanotaan ja sitten samoilta henkilöiltä ostetaan palveluita, sitä ei voi pitää 
hyväksyttävänä.”

Vakituinen työsuhde 
vuokratyötä välit-
tävään yritykseen 

sekä takuupalkkamalli 
siirtäisivät riskiä yksit-

täiseltä työntekijältä 
vuokratyöyritykselle.



89

Itsensä työllistäminen liittyy vuokratyön ohella trendiin, jossa riskejä pyritään 
siirtämään työnantajalta yksittäisille työntekijöille. Kysymys on laajasta työ-
markkinakysymyksestä, joka määrittelee monessa suhteessa tulevien vuosien 
edunvalvonta-agendaa. 

Palkkatyösuhteessa työnantajan velvoitteet työntekijän suhteen ovat sel-
keitä. Työn ulkoistaminen toimeksiannoiksi usein samoille ihmisille, jotka 
aiemmin toimivat työsuhteessa, heikentää merkittävällä tavalla työtä teke-
vien turvaa. Työntekijältä viedään palkkatyösuhteen mukanaan tuomat edut, 
mutta hänelle jää yrittäjäriski ilman mahdollisuutta yrittäjyyteen kuuluvaan 
voiton tekemiseen. 

Tulevaisuuden työmarkkinoiden avainsana on osaaminen. Erityisesti 
osaamispanostusten rahoittamisen vastuunjako tulee olemaan keskeinen 
kysymys. Jos yhä suurempi osa palkansaajista joutuu käytännössä itse vastaa-
maan oman osaamisensa parantamisen kustannuksista, se johtaa liian vähäi-
seen kouluttautumiseen ja sitä kautta potentiaalisen tuottavuuden menetyk-
seen. Oleellista on kyetä kytkemään myös työnantajat yhteisten panostusten 
rahoitukseen. 

Työmarkkinoiden tasa-arvon edistämiseksi ja epämääräisten yrittäjien 
ja työntekijöiden väliin sijoittuvien kategorioiden synnyn välttämiseksi on 
palkansaajuuden määritelmiä tarkennettava. Kun työn tekeminen tapahtuu 
käytännössä työsuhteenomaisesti, on itsensä työllistäjä määriteltävä palkan-
saajaksi, jolle kuuluvat palkansaajan edut ja oikeudet.52 Uusia kategorioita 
työntekijöiden ja yrittäjien välimaastoon ei pidä luoda.

Työelämä ihmisTen ehdoilla

”Työaika, mitä se on? Jos työn tekemiseen tarvitaan vain puhelin ja tietokone, 
on työpaikka missä vaan. Onko silloin myös aina töissä?”

”Oikeudenmukaiseen työelämään kuuluu paitsi materialistinen, työn tulosten 
jakamiseen liittyvä ulottuvuus, myös jatkuvasti korostuneemmin kysymykset 
ajasta.”

52 olemassa myös oikeustapauksia, esim. Salon West Hair 2006
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Kun pätkä-, vuokra- ynnä muita silpputyöntekijöitä koskeva keskustelu koski 
ennen kaikkea turvallisuuden, varmuuden ja ennustettavuuden lisäämistä, 
oli muu työelämän laatua koskeva keskustelu Työllisyysvoimalassa ennen 
kaikkea vapauslähtöistä. Turva on keskeistä kaikissa työsuhteissa, mutta poh-
dittaessa mikä tulevaisuuden työstä tekisi entistä parempaa, tuottavampaa ja 
mielekkäämpää, esiin nousi vahvasti ajatus entistä joustavammasta työelä-
mästä. Kun perusturva on saavutettu, toiveena on joustavuus ja vapaus. 

Joustavuus ymmärretään usein väärin vain työntekijän joustamisena. Ase-
telma tulisi kääntää. Myös työelämä voi joustaa ihmisten ehdoilla. Monet työ-
paikat ovat jo tällä hetkellä valmistautuneet hyvin työntekijöidensä muuttu-
viin elämäntilanteisiin, erilaisiin tarpeisiin ja tapoihin tehdä työtään. Tämä 
joustavuus ja luottamus on saatava leviämään laajemmalle. 

Mitä ihmisten ehdoilla toimiva työelämä voisi tarkoittaa? Työllisyysvoi-
malan keskusteluissa esiin nousivat ennen kaikkea työaikojen joustavuus, 
työn ja muiden tärkeiden elämänalojen joustava yhdistäminen sekä kuormi-
tuksen kohtuullisuus. Hyvän ja hyvin tehdyn työn edellytys on myös työ-
elämän ulkopuolinen elämä. Tasapainon järkkyminen haittaa sekä työtä että 
muuta elämää. 

Työn ja vapaa-ajan välisen rajan hämärtyminen on yhä useammalle tuttu 
ilmiö. Työpäivän aikana ei saada valmiiksi kaikkea tarvittavaa, vaan työt jat-
kuvat kotona sähköpostin tai työpuheluiden merkeissä. Toisaalta nykyinen 
työelämä sallii entistä paremmin myös kesken työpäivää tapahtuvat lasten 
lääkärikäynnit tai muut asiat, koska tiedetään, että työ voi hoitua myös myö-
hemmin. 

Ajankäytön muutokseen on vaikuttanut ratkaisevasti tieto- ja viestintätek-
nologian kehittyminen. Suurin osa työtä tekevistä on tällä hetkellä tavoitetta-
vissa mistä tahansa ja mihin aikaan tahansa. Tämä on toisaalta suuri mahdol-
lisuus, joka vapauttaa monia ihmisiä tekemään työnsä riippumatta paikasta 
tai ajankohdasta. Samalla työn kuormittavuus voi kuitenkin lisääntyä ja tosi-
asiallinen vapaa-aika vähentyä. 

Suomalaisten muodollinen työaika on laskenut jo pitkään. Siitä huolimatta 
Suomi kuuluu erityisesti muihin pohjoismaihin ja Länsi-Eurooppaan verrat-
tuna pitkien työpäivien yhteiskuntiin.53 Kun tähän lisätään vapaa-ajalle vyö-

53 ks. OECD 2010.
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ryvä työtaakka, ollaan tilanteessa, jossa aika, jolloin omistautua perheelle tai 
harrastuksille, saattaa käydä vähiin. 

”Onko meillä mahdollisuutta rajoittaa ylitöiden tekemistä entistä tehok-
kaammin?”

”Työn sankari ei tee jatkuvasti palkatonta ylityötä tai tee sairaana töitä. Myös 
lepo on tehokasta.” 

”Työn ja työajan pitää olla suhteessa siitä saatavaan korvaukseen. Ylimääräi-
sestä työstä ylimääräinen korvaus.”

”Painetaan töitä kun niitä on, ja otetaan vähän lunkimmin kun niitä ei ole.”

Eräs askel kohti kestävämpää työajan käyttöä voi olla vuorokauden käsit-
teellinen uudelleenjako. Entinen työhön ja vapaa-aikaan perustunut jako 
on kauan suojellut työntekijöitä ylimääräiseltä kuormitukselta. Nykytilan-
teen perusteella voidaan kuitenkin todeta, ettei se enää monien osalta kuvaa 
ihmisten kokemusta työn ja muun elämän suhteesta. 

Lähemmäs todellisuutta päästään, mikäli vuorokausi jaetaan neljään. Täl-
löin päivä koostuu työajasta, velvoitteellisen toiminnan ajasta, vapaa-ajasta ja 
lepoajasta. Luonnollisesti myös tämä määrittely tuo rajanveto-ongelmia. Se 
kuitenkin kuvaa nykyistä mallia tarkemmin sitä arkea, missä yhä suurempi 
osa palkkatyön tekijöistä ja myös yrittäjistä elää. 

Jokainen tarvitsee riittävästi työnteon ja velvoitteellisen toiminnan vasta-
painona aitoa vapaa-aikaa ja lepoa. Tekeminen ja stressi kuluttaa, rentoutu-
minen palauttaa. Työn ja vapaa-ajan välisen rajan hämärtyminen, ja työn tun-
keutuminen varsinaisen työajan ulkopuolella, heikentävät mahdollisuuksia 
tähän. Taakkaa eivät lisää kuitenkaan pelkästään omaan työhön liittyvät 
tekijät. Vapaa-ajan laatua nakertaa myös muun velvoitteellisen toiminnan 
lisääntyminen. Tätä edistää muun muassa tuottavuuden maksimoinnin 
nimissä tapahtuva muutos kohti ns. itsepalveluyhteiskuntaa. Seurauksena on 
ihmisten ylikuormitus ja vähittäinen väsyminen, jonka vaikutukset näkyvät 
niin fyysisinä kuin psyykkisinä oireina. 

Päivä koostuu 
työajasta, velvoit-
teellisen toiminnan 
ajasta, vapaa-ajasta 
ja lepoajasta.
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Uudenlainen jaottelu tuo paremmin näkyviin niin sanottujen harmaiden 
ylitöiden ongelman. Ylityöt, joita tehdään omalla ajalla ilman erillistä kor-
vausta, ovat laskettavissa velvoitteellisen toiminnan piiriin. Niitä tehdään 
vastuiden ja velvoitteiden vuoksi, joskin usein myös sosiaalisen paineen tai 
menestymisen halun vuoksi. Tästä huolimatta tämän työn näkyväksi teke-
minen on kestävän työhyvinvoinnin kannalta oleellista.

Heikki Kauppi, toiminnanjohtaja, Tekniikan Akateemiset TEK ry:

Piiloinsinööri on tämän päivän kotitonttu

Suomessa asui ennen joka talossa kotitonttu. Kun talonväki meni nukkumaan, 
kotitontun työpäivä alkoi. Hän hoiti kaikenlaisia pikku askareita kaikessa hil-
jaisuudessa, pani tavarat paikoilleen, korjaili työkalut ja hoiti kotieläimiä. Var-
sinaista palkkaa tonttu ei saanut, hoitipahan hommat omaksi ilokseen ilman 
sen kummempia muodollisuuksia.

Nykyäänhän kotitonttuja ei juurikaan ole, mutta toimistoissa monet toi-
mihenkilöt työskentelevät sovitun työaikansa jälkeen hoidellen kaikenlaisia 
tehtäviä kaikessa hiljaisuudessa, saamatta varsinaisesti palkkaa, ilman sen 
kummempia muodollisuuksia. Varsinaisia tilastoja asiasta ei tietenkään ole. 
Kukapa tonttujen hommia nyt tilastoisi!

Virallisten tilastojen puutteessa palkattomien ylitöiden määrää voi arvioida 
työmarkkinajärjestöjen tekemien tutkimusten avulla. Tekniikan Akateemisten 
Liitto TEKin toiminnanjohtajana tunnen parhaiten diplomi-insinöörien tilan-
teen. Kutsun tässä jutussa palkatonta ylityötä tekeviä diplomi-insinöörejä pii-
loinsinööreiksi. 

Tietoni perustuvat TEKin vuosittaiseen työmarkkinatutkimukseen, jossa 
kysymme palkkatietojen ohella vastaajien arviota todellisesta viikkotyömää-
rästään. Pidän arviota suhteellisen luotettavana. Vastaajia on parikymmentä 
prosenttia kohderyhmästä, ja vastaukset käyttäytyvät johdonmukaisesti vuo-
desta toiseen. Samalla tutkimuksella kerätyt palkkatiedot voidaan todentaa 
työnantajajärjestöjen ja yleisistä tilastoista. Palkkatiedot näyttävät pitävän 
hyvin paikkansa, joten ei ole erityistä syytä epäillä työaikatietojakaan.
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Tutkimuksen perusteella voidaan arvioida, että diplomi-insinöörit työs-
kentelevät viikoittain keskimäärin noin neljä tuntia enemmän kuin heidän 
työsopimuksella sovittu työaikansa on. Kun diplomi-insinöörejä on työelä-
mässä noin 50 000, piiloinsinöörit tekevät vuodessa suuruusluokalleen 8 
miljoonaa tuntia tai miljoona päivää korvaamatonta työtä. Työsopimusten 
mukaisiksi työvuosiksi muutettuna tämä vastaa yli 5 000 henkilötyövuotta, 
arvoltaan suunnilleen 300 miljoonaa euroa vuodessa.

Muiden akavalaisten järjestöjen ja Akavan itsensä tekemät tutkimukset 
viittaavat siihen, että keskimäärin kaikki akavalaiset tekevät suunnilleen yhtä 
paljon ylitöitä kuin tekkiläisetkin. TEK on noin kahdeksasosa Akavasta, joten 
akavalaiset tekevät ainakin kahden miljardin euron arvosta talkootöitä joka 
vuosi. Kun palkaton ylityö ei ole suinkaan akavalaisten yksinoikeus, suoma-
laiset palkansaajat paiskinevat vuodessa noin kolmen miljardin edestä palkat-
tomia ylitöitä vuosittain.

Tällä alkaa olla jo kansan- ja valtiontaloudellistakin merkitystä. Ylityön 
veroaste on kaikilla tulotasoilla melkoinen. Jonkin verran verottajan tappiota 
loiventanee se, että saamatta jäävä palkkatulo tullee verotettavaksi jonkin 
toisen pääomatulona, joskin olennaisesti alhaisemmalla veroprosentilla.

Pulmana on lisäksi se, että touhu on lähtökohtaisesti laitonta. Työaikalaki 
sanoo varsin selkeästi, että sen ulkopuolelle jää yrityksen tai muun yhteisön 
ylin johto ja johtoon verrattavat itsenäiset asiantuntijat. Muihin työaikalakia 
pitäisi noudattaa, eli esimerkiksi maksaa heidän ylityönsä.

Yhtä laittomuutta ei ehkä pitäisi rinnastaa toiseen, mutta en malta olla 
toteamatta, että viime aikoina paljon keskustelua herättäneisiin laittomiin lak-
koihin tuhraantui vuonna 2009 jonkin verran alle 100 000 työpäivää.

”Työllisyyssopimuksen sijasta tarvittaisiin työnjakosopimus. Yhteiskunnassa 
pitäisi laajemmin jakaa töitä, ei ole oikein, että jotkut tekee vakituisesti yli-
töitä ja toisille ei vakituisissakaan työsuhteissa anneta riittävästi tunteja, jotta 
palkalla eläisi. Onko oikein, että esimerkiksi tarjoilija tekee työtä kolmessa eri 
ravintolassa saadakseen toimeentuloon riittävän palkan?”

Diplomi-insinöörit 
työskentelevät 
viikoittain keski-
määrin noin neljä 
tuntia enemmän kuin 
heidän työsopimuksella 
sovittu työaikansa on.
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”Jos Suomessa siirryttäisiin nelipäiväiseen työviikkoon, niin voitaisiinko aja-
tella että ilmastotavoitteisiinkin päästäisiin paremmin? Päivä vähemmän töissä, 
päivä vähemmän ajamista pitkin sisääntuloväyliä ja takaisin. Tai että se päivä 
otettaisiin yhteiskunnallisen vapaaehtoistyön käyttöön? Perjantaipäivänä ei 
tehtäisi töitä, vaan käytettäisiin se vaikka vanhusten ulkoiluttamiseen, harras-
tustoimintaan tai lähiympäristöjen kunnossapitoon.”

”Miten voitaisiin mahdollistaa työmäärän jakaminen niin, että työtä tekevät 
ihmiset voisivat joustavasti muuttaa työn tekemisen määrää eri elämäntilan-
teissa?”

Kokemus työn jakautumisesta eriarvoisesti yhteiskunnassa on todellisuutta. 
Yli 200 000 työttömän maassa yhä useampi myös uupuu liiallisiin töihinsä. 
Siksi kysymyksiin työn jakamisesta tasaisemmin on suhtauduttava vakavasti. 

Työn jakaminen ja työajan yleinen lyhentäminen ovat hyvältä kuulostavia 
ratkaisuja. Niille löytyy perusteita ja ne ovat monessa suhteessa järkeenkäypiä. 
Niistä on myös kansainvälisiä kokemuksia. Ranska siirtyi 35-tuntiseen työ-
viikkoon 2000-luvun alussa. Maassa ollaan kuitenkin nyttemmin siirtymässä 
siitä pois, kohti pidempiä työviikkoja. 

Voimalan keskusteluissa työn jakamiseen ja työajan kaavamaiseen lyhen-
tämiseen liittyvät ideat esiintyivät vähemmän kuin työn joustavuuteen ja hen-
kilökohtaisiin mahdollisuuksiin liittyvät ajatukset. 

Osasyy tähän on taloudellinen. Mikäli haluamme turvata keskeisten 
hyvinvointipalveluiden ja sosiaaliturvan rahoituksen myös väestön ikäänty-
essä, tehdä merkittäviä julkisia investointeja niin kasvun edellytysten paranta-
miseksi kuin yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden edistämiseksi, on työ-
panoksen kasvettava, ei vähennyttävä. 

Työajan kaavamainen lyhentäminen ei myöskään vastaa harmaiden yli-
töiden ongelmaan. Merkittävä osa työvoimasta tekee nykyäänkin ylimääräistä 
työtä ilman korvausta, huolimatta muodollisista työajoista. 

On selvää, että työpanoksen lisäämistä tulee ennen kaikkea tavoitella työt-
tömien työllistämisestä, työkyvyttömyyden vähentämisestä sekä työurien 
pidentämisestä. Työaikakysymyksiin paneutuminen tarjoaa eväitä erityisesti 
kahteen viimeksi mainittuun haasteeseen vastaamiseen. Tavoitteeksi voi-

Tavoitteeksi voidaankin 
asettaa lyhyempi 

viikko- ja vuosityöaika 
mutta enemmän 

elämän aikana 
tehtyjä työtunteja.
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daankin asettaa lyhyempi viikko- ja vuosityöaika mutta enemmän elämän 
aikana tehtyjä työtunteja. 

Avainasemassa on työaikojen joustavuuden lisääminen työntekijän näkö-
kulmasta. Tämä auttaa työssä jaksamista ja antaa vaikutusvaltaa suhteessa 
omaan elämään välttäen kuitenkin työajan yleisen lyhentämisen mahdolli-
sesti mukanaan tuomat tehokkuusongelmat. 

Toimiakseen joustavat työajat vaativat työajan seurantaa. Erään mahdolli-
suuden tällaisen joustavuuden lisäämiseen tarjoaa työaikapankin malli. Työ-
aikapankki ei ole uusi innovaatio, mutta se on käytössä vasta harvoilla työpai-
koilla. Työaikapankin puitteissa ylimääräisiä työtunteja voi kerätä ”varastoon”, 
josta ne voidaan pitää pois ylimääräisinä vapaina tai lunastaa myös rahana. 

Työaikapankin avulla voidaan käytännöllisesti järjestää työ siten, että 
sesongin aikana kertyvät ylityötunnit säästetään työaikapankkiin. Mikäli 
työntekijät siirtyvät sesongin jälkeen toiseen työpaikkaan, on heillä mah-
dollisuus ottaa kertyneet työtunnit ulos pankista rahana. Mikäli taas he ovat 
työsuhteessa vain kyseiseen yritykseen, kertyneet lomat voidaan ottaa ulos 
vapaina. Pankki mahdollistaa myös tilanteen, jossa sesongin ulkopuolella teh-
dään lyhyempää päivää eikä ketään tarvitse irtisanoa. 

Inka Douglas, lakimies, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:

Työaikapankkien lyhyt historia

Työaikapankilla tarkoitetaan paikallisesti sovittavia ja vapaaehtoisuuteen 
perustuvia järjestelyjä, joilla työaikaa, ansaittuja vapaita tai vapaa-ajaksi muu-
tettavia rahamääräisiä etuja voidaan säästää, lainata tai yhdistää toisiinsa. 
Työaikapankin tarkoituksena on edistää työajan joustavuutta, työhyvinvointia 
ja työajan korvaavuuksia sekä mahdollistaa pidempiä yhtäjaksoisia vapaita.

Työaikapankin taustalla olevista tekijöistä keskusteltiin jo 1970-luvulla, 
jolloin esille nousi kysymys ylipitkien työaikojen vaikutuksesta ihmisten 
hyvinvointiin. Työaikaproblematiikkaa tarkasteltiin myös työsuojelullisesta 
näkökulmasta. Työmarkkinakeskusjärjestöt pitivät keskustelua yllä ja ensim-
mäisiä hahmotelmia työaikapankkijärjestelmästä alkoi kehittyä 1980-luvulla.

Työaikapankin 
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räisiä työtunteja voi 
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Työajan järjestelymahdollisuuksia pohdittiin myös 1990-luvun puolivä-
lissä toimineessa niin sanotussa sapattivapaatyöryhmässä, jonka työn poh-
jalta kehittyi sittemmin vuorotteluvapaajärjestelmä. Ensimmäisen sysäyksen 
työaikapankkikeskustelun konkretisoitumiselle antoi palkansaajakeskusjär-
jestöjen vuonna 1999 laatima muistio palkansaajien työaikatavoitteista.

Työaikapankkijärjestelmästä alettiin tehdä kirjauksia myös tulopoliittisiin 
sopimuksiin. Vuosia 1998 ja 1999 koskevassa sopimuksessa päätettiin säästö-
vapaajärjestelyn tarkoituksenmukaisuuden selvittämisestä. Tarkoituksena oli 
myös kartoittaa mahdollisuudet liittää lisä- ja ylityöstä korvauksena annet-
tavat vapaat säästövapaisiin. Vuosia 2001 ja 2002 koskevassa sopimuksessa 
työaikapankki mainittiin osana joustavien työaikaratkaisujen kehittämistä.

Vuonna 2002 työmarkkinakeskusjärjestöjen työaikatyöryhmä julkaisi 
hyvistä työaikakäytännöistä kannanoton ja esitteen, joilla pyrittiin aktivoi-
maan työpaikkoja tarkastelemaan omatoimisesti työpaikan työaikaratkaisuja. 
Kannanotto ei tässä vaiheessa sisältänyt tosiasiallisia työaikapankkia koskevia 
esityksiä, vaan käsitteli työaikakysymyksiä yleisemmällä tasolla. 

Kannanotto ennakoi kuitenkin työaikapankkikeskustelun syventymistä ja 
vuosia 2003 ja 2004 koskevaan tulopoliittiseen sopimukseen kirjattiinkin eril-
lisen työaikatyöryhmän perustaminen. Toimeksiannon mukaan työryhmän 
tehtävänä oli selvittää niitä tarpeita ja mahdollisuuksia, joita työajan pitkä-
jänteiseen tarkasteluun ja yksilölliseen joustamiseen tähtäävien työaikatilien 
tai -pankkien säästö- ja lainausmahdollisuuksiin liittyy. Työryhmä julkaisi 
vuonna 2004 raportin ja suosituksen työaikapankeista. Mainittua asiakirjaa 
voidaan pitää työaikapankkijärjestelmän merkkipaaluna.

Tulopoliittisessa sopimuksessa vuosille 2005–2007 keskusjärjestöt tote-
sivat jatkavansa tiedottamista jäsenliitoilleen työaikapankkeihin liittyvistä 
mahdollisuuksista ja niiden käyttöönotosta. Lisäksi keskusjärjestöt suosit-
televat jäsenliitoilleen, että ne alakohtaisia sopimusneuvotteluja käydessään 
omalta osaltaan edistävät tarpeelliseksi katsomallaan tavalla työaikapankki-
järjestelyjä työpaikoilla. Sopimuksessa päätettiin myös uudesta työmarkki-
nakeskusjärjestöjen yhteisestä työaikaryhmän perustamisesta, joka toimeksi-
antonsa mukaisesti selvitti tutkimusten ja kyselyn avulla toteutuvia työaikoja 
sekä työnantajaliittojen ja ammattiliittojen mielipiteitä joustavista työajoista. 
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Tutkimuksessa selvitettiin myös työaikapankin käyttöä. Työryhmä antoi 
raporttinsa toukokuussa 2007. 

Lainsäädäntötasolla työaikapankkijärjestelmästä säädettiin ensimmäisen 
kerran vuonna 2007 voimaantulleissa palkkaturva- ja työttömyysturvalain 
muutoksissa, joissa oli kysymys työaikapankkisaatavien turvaamisesta sekä 
kohtelusta lomautustilanteissa. Lisäksi työttömyysturvalakiin lisättiin työaika-
pankin määritelmä.

Palkansaajakeskusjärjestöt julkaisivat joulukuussa 2008 työpaikkojen käyt-
töön työaikapankkien palkkahallinnolliset ohjeet. Ohjeissa käsitellään muun 
muassa työaikapankkisopimuksessa sovittavia asioita, palkkahallintoon liit-
tyviä käytänteitä sekä palkka- ja työaikakirjanpitoon liittyvää ohjeistusta.

”Mitä merkitystä sillä on miten kukakin haluaa työpäivänsä järjestää? Ok, eri 
asia jos olemme tilanteessa, jossa ajankohdalla on merkitystä niin kuin vaikka 
kaupassa tai tehtaassa jossa hihna pyörii, mutta vaikka jonkinlaisessa projekti-
työssä tai vaikka puhelinmyynnissä?

”Nyt jo kun alkaa itsellä eläkeikä häämöttää, niin ihan hyvin voisin jatkaakin 
töissä jos olosuhteita voisi hieman tarkistaa. Ehkä vähän lyhyempää päivää tai 
viikkoa? Paikkaisi sen sitten jatkamalla vaikka kuuteenviiteen.”

Henkilökohtaisten työaikojen soveltaminen laajemmin tarjoaa mahdolli-
suuden lisäjoustavuuteen. Yksilölliset työajat voivat tarkoittaa neljän päivän 
työviikkoa 10 tunnin työpäivinä tai kuuden päivän viikkoa kuuden tunnin 
työpäivillä. Joustojen on lähdettävä työntekijästä itsestään. 

Työehtosopimukset estävät harvoin joustavista työajoista sopimisen. Siksi 
työajoista käytävä keskustelu on luontevaa paikallisella tasolla. Työaikalain ja 
työehtosopimusten on kuitenkin muodostettava tukevat puitteet ja perälaudat 
sekä toimittava työntekijöiden turvana ristiriitatilanteissa. 

Toinen selkeä kehittämiskohde on entistä ketterämpi mahdollisuus siirtyä 
osa-aikatyöhön. Tällä hetkellä osa-aikatyöhön ja takaisin kokoaikaiseen 
työhön siirtyminen on monessa kohdin vaikeaa ja käytännössä työmäärät 
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eivät useinkaan pienene työaikaa vastaavasti. Vapaaehtoisen osa-aikatyöhön 
siirtymisen helpottaminen voisi tukea työn ja perhe-elämän yhteensovit-
tamista sekä työssä jaksamista. Sen avulla voidaan pyrkiä kohti työn tasai-
sempaa jakamista sekä mahdollisesti myös toimenkuvien monipuolistamista 
työpaikan sisällä.

Tällä hetkellä työnantajilla ei ole velvollisuutta päästää työntekijöitä osa-
aikatyöhön, mikäli syynä ei ole omien lasten hoitaminen. Työntekijöiden 
oikeutta oman työaikansa osittamiseen tulisi vahvistaa siten, että osa-aika-
työhön siirtymiseen ja kokoaikatyöhön palaamiseen olisi lähtökohtaisesti 
oikeus, elleivät yrityksen toimintaan liittyvät pakottavat syyt sitä estä. 

Joustavuuden lisäämiseen liittyy myös kysymys osa-aikaeläkkeistä. Osa-
aikaeläkkeiden merkitys työurien pidentämisen kannalta on huomattava.54 
Osa-aikaeläkkeelle vuosina 2005–2009 jääneet 58-vuotiaat ovat työskennel-
leet noin puolitoista vuotta pidempään kuin ne samanikäiset henkilöt, jotka 
ovat jatkaneet täysiaikaisesti työssä. Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyi osa-
aikaeläkeläisistä vain joka kymmenes. 

Osa-aikaeläkkeelle siirtymiseen ei ole oikeutta, vaan kysymys on sopimi-
sesta. Mikäli osa-aikaeläke loppuu, ei työntekijällä periaatteessa ole oikeutta 
palata kokoaikatyöhön. Jotta osa-aikaeläkkeelle siirtymiseen voitaisiin kan-
nustaa tilanteissa, joissa työkyky ei ole ennallaan, tulee mahdollisuuksia sen 
käyttöön vahvistaa. 

sopimisTa yhTeiseksi hyväksi 

”Kyllä nämä hommat paikallisestikin hoituvat, jos on porukasta hoitajiksi. Lii-
toilta se vaatii kuitenkin paljon. Hyvät luottamusmiehet ja -naiset ovat nykyään 
harvassa.”

”Hajauttamisella on tasan yksi tarkoitus ja se on työntekijöiden vaatimusten 
läpimenon vaikeuttaminen. Yksinään olet todella heikko. Ei ole yhteisrintaman 
tarve näinä vuosina vähentynyt, päinvastoin. Mutta miten saada tämä läpi 
tavan ihmisten päähän?”

54 Tuominen et al 2010.
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Sopimuspolitiikan rapautumisen syyt ovat monessa suhteessa poliittisia. Tulo-
poliittisista kokonaisratkaisuista luopumisen perusteina käytettiin globalisaa-
tion tuomia kilpailupaineita sekä toimialojen eriytyvää kehitystä. Työnantajat 
ovat katsoneet hajautetun mallin palvelevan entistä paremmin tuottavuuden 
kehittämistä. Nämä arviot ansaitsevat kuitenkin kriittisiä huomioita. 

Työn tuottavuus on Suomessa kasvanut säännönmukaisesti vuosikym-
meniä. Viimeisen 60 vuoden aikana työn tuottavuus on kasvanut 7-kertai-
seksi.55 Tuottavuuden kasvu on ollut keskimäärin nopeampaa kuin muissa 
läntisissä teollisuusmaissa. Tätä tuskin voidaan suoraan katsoa vain tulopo-
litiikan ansioksi, mutta se osoittaa, ettei tulopolitiikka ole myöskään estänyt 
tuottavuuden kasvua.

On selvää, että vanhanmallinen tulopoliittinen kokonaisratkaisu ei ole 
enää ajankohtainen. Mutta mikäli sopimuspolitiikkaan ei saada uudelleen 
luotua koordinaatiota, tulee entistä pidemmälle menevä sopimustoiminnan 
hajaantuminen johtamaan paitsi suurempiin sopimuskustannuksiin, myös 
entistä suurempiin palkka- ja sitä kautta tuloeroihin. 

Nykyistä mallia paikallisempi sopiminen tarjoaa hyvin toimiessaan myös 
merkittäviä mahdollisuuksia erityisesti osallisuuden vahvistamiseksi. Toteu-
tuakseen tämä vaatii työntekijöiden neuvotteluaseman huomattavaa vahvis-
tamista. Tämä tarkoittaa paitsi paikallisen edunvalvontatyön resursointia, 
mutta myös yksittäisten työntekijöiden autonomian vahvistamista suhteessa 
työnantajaan. 

Yksittäisten työntekijöiden riippuvaisuus työnsä teettäjästä asettaa erityi-
sesti paikallisen, hajautetun sopimisen mallissa neuvotteluosapuolet hyvin 
eriarvoiseen asemaan. Perhesyyt, ikä tai osaamisen kapeus saattavat rajata 
työntekijöiden mahdollisuuksia liikkuvuuteen. Tällöin yksilölliseen palkka-
ukseen siirtymisen yhteydessä työnantajat voivat pyrkiä säästöihin maksa-
malla vähemmän niille, joiden todennäköisyys liikkua työpaikasta toiseen on 
pieni. 

”Sopimalla tämä maa on ennenkin nostettu. Mitä ihmeen hyötyä on nokitte-
lusta tai sopimatta jättämisestä? Jos sillä jokin pikavoitto lunastetaan niin hyvä 

55 lukuisia mittauksia, mm. Pohjola 2009.

Vanhanmallinen 
tulopoliittinen 
kokonaisratkaisu ei ole 
enää ajankohtainen.

Yksilölliseen palkka-
ukseen siirtymisen 
yhteydessä työnan-
tajat voivat pyrkiä 
säästöihin maksa-
malla vähemmän 
niille, joiden todennä-
köisyys liikkua työpai-
kasta toiseen on pieni.
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jollekulle. Mitään pitempiaikaista hyötyä siitä ei kyllä ole, ei työnantajalle, ei 
työntekijöille eikä valtiolle, päinvastoin.”

Voimalaprosessiin osallistuneiden näkemyksissä sopimuspolitiikalle muo-
dostui yhteiskunnallista koheesiota ja vakauden kautta kilpailukykyä vah-
vistava rooli. Sen kautta katsottiin myös voitavan toteuttaa yhteiskunnallista 
oikeudenmukaisuutta erityisesti palkkapolitiikan kautta. Sen sijaan kysy-
myksiä herätti se, missä määrin tämä on mahdollista, jos työnantajat eivät ole 
kiinnostuneita koordinoiduista ratkaisuista tai jos ihmisten käsitys oikeuden-
mukaisista palkkaeroista on muuttumassa.

Joka tapauksessa palkansaajien näkökulmasta kysymys on paitsi eduista, 
myös vaikutusvallasta. Työtä tekevän väestön mahdollisuus vaikuttaa yhteis-
kuntapolitiikan suuntaan myös muun kuin poliittisen järjestelmän kautta 
vaatii vahvaa ja toimintakykyistä ammattiyhdistysliikettä. 

Uudenlaisen työmarkkinakoordinaation kehittäminen on siis keskeistä 
paitsi talouspolitiikan välineiden lisäämisen näkökulmasta, myös demokratia- 
ja tulonjakonäkökulmasta. Hajautetun mallin mahdollistama palkkaerojen 
kasvu saattaisi pahimmillaan johtaa myös tuottavuuden kasvun hidastumi-
seen. Palkansaajajärjestöjen on kuitenkin aloitettava koordinaation rakenta-
minen yhdistämällä omia rivejään.

Ensisijaisena tavoitteena on nähtävä sopimusten määrän vähentäminen ja 
laaja-alaisempien, kokonaisia toimialoja ja arvoketjuja koskevien sopimusten 
aikaansaaminen. Monessa suhteessa vanhoille rajalinjoille työntekijöiden ja 
toimihenkilöiden välillä ei ole tarvetta eikä perusteita. Käytännössä tämä 
muutos tarkoittaa uusia ja suurempia ammattiliittoja, joiden uusien sopi-
musten tulee yhdistää laajempia ryhmiä. 

Solidaarisen palkkapolitiikan periaate on edelleen tärkeä. Palkkaköy-
hyyden estäminen ja tuottavuuden parantaminen ovat keskeisiä tavoitteita 
myös tulevaisuudessa. Näitä tavoitteita ei kuitenkaan voida saavuttaa ilman tii-
vistä yhteistyötä eri palkansaajajärjestöjen kesken. Tässä yhteydessä vahvassa 
asemassa olevien ammattiliittojen on käytettävä mahdollisuuksien mukaan 
painostusvoimaansa sellaisten yhteisten sopimusten aikaansaamiseksi, jotka 
takaavat ostovoiman suotuisan kehittymisen myös pienipalkkaisilla aloilla.

Vanhoille rajalin-
joille työntekijöiden 
ja toimihenkilöiden 

välillä ei ole tarvetta 
eikä perusteita.
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Tulevaisuuden sopimuspolitiikan ennakkoedellytyksiin kuuluu myös nyrk-
kisääntö, jonka mukaan palkoista ja työrauhasta on sovittava samalla tasolla.

Paikallisen sopimisen merkitys tulee joka tapauksessa kasvamaan. Paikal-
lisen sopimisen asialistalle on nostettava enemmän asioita, jotta aitoa dialogia 
ja myönteistä joustavuutta voidaan lisätä. Erityisesti työjärjestelyihin, muutos-
tilanteiden hallintaan ja työhyvinvointiin liittyvät asiat on vapautettava työ-
paikkatason innovoinnin piiriin.

Erityisen tärkeää on tukea sellaista työmarkkinakehitystä, jonka avulla 
kaikille aloille kyetään luomaan sitovat työehtosopimukset. Tällä hetkellä 
huomattava osa erityisesti koulutetummasta työvoimasta tekee työtään ilman 
työehtosopimuksia. 

 Globalisoituvassa maailmassa erityisen keskeiseksi nousee kansalliset 
rajat ylittävän sopimisen kehittäminen. Eurooppalaisella tasolla tämä tar-
koittaa ennen muuta sopimuspolitiikan menettelytapojen vahvistamista sekä 
sosiaalisten tavoitteiden entistä vahvempaa nostamista Euroopan unionin 
politiikan asialistalle. Globaalilla tasolla työntekijöiden järjestäytymisen edis-
täminen, ay-oikeuksien turvaaminen sekä oikeudenmukaisten vaatimusten 
tukeminen on tärkeää työtä paitsi periaatteellisesti, myös suomalaisen työn-
tekijän etujen ajamiseksi.

Erityisen tärkeää 
on tukea sellaista 
työmarkkinakehi-
tystä, jonka avulla 
kaikille aloille kyetään 
luomaan sitovat 
työehtosopimukset.
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Johtopäätökset 

lauri ihalainen: TyöTä ja yhTeisTä sopimisTa 
– pääTelmiä TyöllisyysvoimalasTa

Visio

Työllisyysvoimalassa mukana olleiden ihmisten ajatusten pohjalta oli mah-
dollista hahmotella tavoitetilaa, visiota niin satavuotiaasta Suomesta kuin suo-
malaisesta työelämästä. Havainnot, kommentit, kysymykset ja näkemykset 
ohjasivat etsimään yhteistä tavoitetilaa maasta, jonka menestys nojaa osaami-
seen, luovuuteen ja työhön, ja jonka työelämä arvostaa tärkeintä tuotannon-
tekijäänsä, ihmistä ja hänen tarpeitaan ja yksilöllisyyttään. 

Vuonna 2017 itsenäinen Suomi viettää 100-vuotisjuhlaansa. Sadassa vuo-
dessa Suomi on nostettu köyhästä, takapajuisesta ja etäisestä maasta historial-
lisesti katsoen lyhyessä ajanjaksossa demokraattiseksi, tasa-arvoa korostavaksi 
hyvinvointiyhteiskunnaksi. Haasteita aliarvioimatta, talouden globalisoitu-
minen sekä muut toimintaympäristön muutokset ovat olleet ensisijaisesti 
mahdollisuuksia, jotka on myös osattu käyttää. Suuria tarinoita, uskoa ja 
tavoitteita ovat kannatelleet laajasti omaksutut arvot työstä, sivistyksestä, tasa-
arvosta ja yhteisöllisyydestä.

Suomen sotien jälkeisen menestyksen kansallisina keinoina ovat olleet:
•	 luottamus ja sopimisen kulttuuri



104

•	 yhteistyöhön pyrkiminen kansallisesti tärkeissä asioissa mukaan 
lukien työelämän suhteet

•	 usko sosiaalisen ja inhimillisen pääoman tuomiin vahvuuksiin
•	 näkemys, että kaikkien panos ja osallisuus yhteiskunnassa ja työelä-

mässä on voimavara 
•	 kaikkien varallisuudesta riippumaton oikeus koulutukseen, sivistyk-

seen ja kulttuurin – kansakunnan henkisten voimavarojen käyttä-
minen mahdollisimman täysimääräisesti

•	 talouden avoimuuden kääntäminen haavoittuvuudesta vahvuudeksi 
ennakoivan, älyllisen ja ketterän sopeutujan strategian avulla.

Suomen selviytyminen on pohjautunut vahvasti poliittisen demokratian ja 
sopimusyhteiskunnan toimivuuteen ja yhteistyöhön. Näille ideoille ja vah-
vuuksille on hyvä rakentaa myös seuraavaa vuosisataa.

Visio Suomesta 2017

Suomi on väestöltään kasvava nykyistä monikulttuurisempi, taloudeltaan kas-
vuhakuinen, yritystoiminnalle kilpailukykyiset puitteet rakentava, korkean 
työllisyysasteen ja vahvan julkisen talouden rakentanut hyvinvointiyhteis-
kunta. Suomi on aktiivinen toimija kansainvälisessä yhteistyössä talouden, 
politiikan ja kansalaisyhteiskunnan alueilla.

Yhteiskunnassa ja työelämässä kehityksen voimanlähde ja ohjaava periaate 
on luottamuksen ja yhteistyöhön rakentuva politiikka. Suomi on ihmisten 
osallisuuden, vaikuttamisen ja demokratian kehittämisessä kärkimaiden jou-
kossa. Suomalaisen yhteiskunnan kehittämisen arvopohja nojaa työn arvos-
tukseen, tasa-arvoon, oikeudenmukaisuuteen ja yhteisöllisyyteen. Suomi 
uskoo sivistyksen, osaamisen ja henkisen pääoman sekä moniarvoisen kult-
tuurin yhteiskuntaa eteenpäin vievään voimaan.
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Visio suomalaisesta työelämästä 2017

Kilpailua osaavasta työvoimasta käydään laadukkailla kokoaikaisilla työsuh-
teilla. Vapaaehtoiset, elämäntilanteeseen sopivat ja etujen ja oikeuksien tasa-
veroisuuteen perustuvat pätkätyösuhteet täydentävät niitä.

Työelämän muutoksen hallinnassa turvattomuuden aikakaudesta on siir-
rytty uuteen vaiheeseen, jossa työhyvinvointi ja muutosturvallisuus on nos-
tettu menestyksen ja tuottavuuden kasvattamisen keskeisiksi keinoiksi. Suomi 
on saavuttanut ykkössijan EU:ssa sosiaalisten innovaatioiden soveltamisessa 
työelämässä. Työn ja muun elämän tasapainoa on lisätty perheystävällisten 
työpaikkojen avulla ja yhteiskunnallisilla ratkaisuilla.

Palkkatyön käsite on laajentunut niin, että työ ja siihen liittyvä opiskelu 
ovat osa työsuhdetta. Työ ja opiskelu vuorottelevat koko työuran ajan. Tuotta-
vuuden nostamisesta työelämässä on tehty yhteinen strategia ja luonteva osa 
jatkuvaa työelämän kehittämistä.

Palkansaajien vaikutusmahdollisuuksia oman työn ja työyhteisön kehittä-
misessä on lisätty osana hyvän tuloksen tekemistä.

Ihmisarvo on palautettu työelämässä muun muassa niin, että myös osa-
työkykyiset voivat antaa työpanoksensa.

Työelämän johtamiskulttuuri ja taidot ovat kehittyneet niin, että siitä on 
tullut tärkeä vientituote.

Työajat ovat joustaneet perheiden tarpeille. Kokonaistuottavuuden määrää 
ja työllisyysastetta on nostettu opiskeluaikoja tiivistäen, työhyvinvointia 
parantaen ja keskimääräistä työstä lähtöikää nostaen. Työaikojen joustavuutta 
on lisätty. Tuottavuuden kasvun mahdollistama työaikojen lyhentämisvara on 
sijoitettu sivistävän ja ammatillisen aikuisopiskelun tarpeisiin.

Haasteelliset lähtökohdat

Suomi on monessa suhteessa hyvässä tilanteessa. Maamme asukkaiden kou-
lutustaso on suhteellisen korkea, julkiset instituutiot ja palvelut ovat toimivia 
ja liiketoimintaympäristö vakaa. Näille vahvuuksille, sekä suomalaisten perin-
teisesti hallitsemalle yhteistyölle ja kansallisen konsensuksen etsinnälle on 
hyvä rakentaa.
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Vahvuuksia tarvitaan, sillä Suomen on varauduttava siihenkin vaihtoeh-
toon, että tulevina vuosina tulee totuttua hitaamman talouskasvun aikoja. 
Syitä tähän on useita. Osa niistä on sidoksissa kansainväliseen talouskehityk-
seen, osa taas oman yhteiskuntamme rakenteisiin. Hyvinvointiyhteiskunnan 
rahoituksenkin kannalta on tärkeätä pyrkiä mahdollisimman korkeaan työl-
lisyysasteeseen ja positiiviseen tuottavuuskehitykseen. Kysymys on myös, ja 
ehkä ennen kaikkea, siitä, miten saamme työllistäviä investointeja Suomeen. 

Tärkein yhteiskuntaamme vaikuttava ilmiö on väestön ikärakenteen 
muutos, joka vaikuttaa hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämisen edellytyksiin. 
Työvoiman määrän väheneminen sekä väestön ikääntymisen aiheuttama jul-
kisen menopaineen kasvu vaikuttavat myös talouskasvun edellytyksiin. 

Velkarahalla haasteita ei voida ratkaista. Vaikka Suomen julkinen talous 
on edelleen melko vahva eikä valtion velkaantuminen ole hallitsemattomalla 
tasolla, on velkaantumisella rajansa. Velan korkomenojen kasvu ja velan 
lyhentäminen syövät nuorten ja tulevien sukupolvien mahdollisuuksia. 

Työn tuottavuuden kasvu on ollut Suomessa historiallisesti erittäin nopeaa. 
Kun tuleva työllisyys ja taloudellinen aktiviteetti painottuu mitä todennäköi-
simmin jatkossa entistä enemmän palvelualoille, tulee samalla työn tuotta-
vuuden kasvuvauhti hidastumaan. Vaikka työn tuottavuus tulee kasvamaan 
myös palveluissa, tulevat edelleen merkittävimmät tuottavuushyppäykset 
teknologiaintensiiviseen teolliseen tuotantoon tehtävien investointien kautta. 
Investoimisella inhimilliseen pääomaan – ihmisiin – on ehkä kuitenkin jat-
kossa kasvun kannalta suurempi merkitys kuin kiinteillä pääomilla. Ulotta-
malla sosiaalisia innovaatioita työelämään lisätään myös tuottavuutta.

Kasvun edellytyksiä heikentävä sopimus- ja konsensuspolitiikan rapau-
tuminen on luettava poliittiseksi haasteeksi. Usko yhteistyön voimaan on 
vähentynyt työnantajien keskuudessa. Koordinaation ja yhteistyön puute 
lisää epäluottamusta työmarkkinoilla. Epäluottamus on puolestaan omiaan 
lisäämään riitoja, konflikteja ja sopimuskustannuksia. Jatkuvan neuvottelun 
mallista voikin muodostua rikkinäisten sopimuskausien ja jatkuvan riitelyn 
kulttuuri. Lyhytaikaisista voitoista saattaa kertyä pitemmällä aikavälillä mer-
kittävä lasku.

Haasteet ovat siis merkittäviä. Ne ovat kuitenkin voitettavissa, mikäli kan-
salaisilla, julkisella vallalla ja työmarkkinaosapuolilla on aitoa halua ja tahtoa 
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tarttua niihin. Yhteiskunnan vastuulla on ennen kaikkea huolehtia siitä, että 
kasvupolitiikan yhteiskunnalliset edellytykset ovat kunnossa. Näiden edelly-
tysten turvaaminen vaatii yhteistä analyysia, toimenpiteitä ja niihin sitoutu-
mista. 

Kasvun kivijalkoja vahvistettava

Hyvinvointi rakentuu työstä, mutta entä jos työtä ei ole? Kysymys suoma-
laisen työn tulevaisuudesta askarruttaa niin tavallisia kansalaisia kuin luke-
mattomia Suomen menestyksen eväitä etsiviä tutkijoita ja yhteiskunnallisia 
vaikuttajia. 

Työtä syntyy Suomeen vain jos pärjäämme globaalissa talouskilpailussa 
korkeatasoisilla ja innovatiivisilla tuotteilla ja palvelukonsepteilla. Korkean 
elintason ja osaamisen maat eivät voi kilpailla alepalkoilla tai heikoilla työ-
oloilla, mikä rapauttaisi niiden laajan hyvinvoinnin perustan. 

Tasa-arvoinen yhteiskunta, ja sen pohjalle rakentuva kokemus elämisestä 
aidossa yhteisössä, on syntynyt suurella vaivalla ja päämäärätietoisen poli-
tiikan kautta. Se on keskeinen voimavaramme pitkälle tulevaisuuteen, ja liian 
arvokas asia vaarannettavaksi tämän hetkisen tuotannon kohtaamien kilpai-
lupaineiden vuoksi.

Suomen on vahvistettava ja löydettävä uudelleen paikkansa muuttuvassa 
maailmanlaajuisessa työnjaossa uskomalla ja panostamalla vahvuuksiimme. 
Kasvun kivijalkamme ovat vankat ja niille rakentamalla pärjäämme. 

Suomi on vahvan osaamisen ja sivistystason yhteiskunta. Kaikkien hen-
kisten voimavarojen on varallisuudesta riippumatta oltava käytössä. Syrjäyty-
minen on myrkkyä pärjäävälle Suomelle. Nuorten syrjäytyminen on estettävä 
muun muassa koulutusta ja yhteiskuntatakuumallia kehittämällä.

Suomen menestys perustuu laadukkaiden ja kilpailukykyisten tavaroiden 
ja palveluiden viennille. Meillä on oltava kykyä erikoistua ja verkottua maa-
ilmanlaajuisessa talouden arvoketjussa. Palveluiden ja teollisuustuotannon 
älykäs yhdistäminen tuo merkittäviä kilpailuetuja. Raja teollisen- ja pal-
velutoiminnan väliltä hämärtyy tai poistuu kokonaan. Arvoketjuajattelu 
korostuu. 
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Suomen tulee olla vahvuuksillaan houkutteleva maa investoida. Tarvit-
semme investointeja uuteen ja luovaan tuotannolliseen ja palvelutoimintaan. 
Yhteiskunnallisten puitteiden sijoittua Suomeen tulee olla kilpailukykyisiä. 
Kotimaisella omistuksella on merkitystä. Suomalaisten globaalimarkkinoilla 
toimivien yhtiöiden liikevaihdosta tulee merkittävin osa ulkomailta. Niiden 
merkitys Suomen taloudelle on tärkeä, vaikka yritysten työvoimasta enem-
mistö on jo ulkomailla.

Investoinnit tutkimukseen ja tuotekehitykseen on säilytettävä korkealla 
tasolla. Tutkimustulosten siirtymistä luomaan uutta tuotantoa ja palveluita 
on tehostettava. Kasvuhakuisia yrityksiä on kannustettava. Ideoiden siirtä-
minen tuotteistamisen ja markkinoinnin tasolle vaatii pitkämielistä niveltait-
teen rahoitusta. 

Uusi vientistrategia

Suomen menestyksen kannalta kilpailukykyinen vientiteollisuus on ratkai-
sevassa asemassa. Edellä määritellyiltä kasvun kivijaloilta ponnistavan vien-
tisektorin onkin luotava nahkansa. Tuekseen se tarvitsee yhtenäistä ja konk-
reettisissa toimissaan rohkeasti tulevaisuuteen katsovaa politiikkaa. 

Kaikki tärkeät vientiteollisuutemme alat ovat juuri nyt uudistumishaas-
teiden edessä. Erityisesti ict-sektori, sekä metalli- ja metsäteollisuus käyvät 
läpi vaikeaa rakennemuutosta. Ajankohtainen murros on osa tuskallista, 
mutta väistämätöntä matkaa teollisesta yhteiskunnasta ratkaisukeskeiseen 
palvelu- ja teollisuusyhteiskuntaan. 

Murros synnyttää kuitenkin myös uusia kasvumahdollisuuksia. Haasteena 
on, missä laajuudessa komponenttien ja tekniikan tuottamisesta pystytään 
siirtymään sisältöjen ja palveluratkaisujen tuottamisen. Teollisuuden kytkey-
tyminen yhtä tiiviimmin palvelutuotantoon tulee jatkumaan ja vanha jako 
teollisuuteen ja palveluihin hämärtyy. Myös julkisen sektorin palveluinno-
vaatiot voivat nousta merkittäväksi kaupalliseksi vientituotteeksi. Onnistunut 
palveluiden tuotteistaminen vaatii kuitenkin parempia pelisääntöjä kotimai-
sille palvelumarkkinoille. 

Julkisen ja yksityisen palvelusektorin toimintojen välinen limittyminen 
ja toisiaan täydentävä muutos on ollut käynnissä jo aikansa. Tälle kilpailut-
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tamista korostavalle muutokselle kuvaava on ollut sen hallitsemattomuus ja 
selkeän työnjaon puuttuminen. Kokonaiskuva siitä, mitä muutoksella tavoi-
tellaan, ja miten varmistetaan kansalaisten palvelujen saatavuuden tasaver-
taisuus, on muodostunut epämääräiseksi. Seurauksena on ollut hiipivä yksi-
tyistäminen.

Perimmiltään meidän on määriteltävä 2000-luvun hyvinvointiyhteis-
kunnan ydintehtävät, julkisen sektorin rooli yhteiskunnassa. Meidän on 
kirkastettava se, mitkä palvelut pitää kaikissa olosuhteissa vastata ja tuottaa 
yhteiskunnallisina palveluina. Yhtälailla on tarpeellista laatia laadukkaat ja 
kattavat – EU-säädöksetkin huomioon ottavat – pelisäännöt julkisen ja yksi-
tyisen palvelusektorin yhteistyön tavoitteista ja sitä ohjaavista menettelyta-
voista. 

Luonnonvarojen järkevä hyödyntäminen ja suojelu on mahdollista sovittaa 
yhteen taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla. Suomi voi 
kehittyä innovatiiviseksi ekosysteemipalvelujen ja luonnonvarojen kestävän 
käytön maaksi. Suomella on erinomaiset edellytykset nousta maailmanmitta-
kaavassa merkittäväksi maaksi muun muassa puhtaan veden ja veden puhdis-
tuksen teknologioissa. Myös puutuoteteollisuudessa ja puurakentamisessa on 
käyttämättömiä mahdollisuuksia. Kaivostoiminta avaa Suomelle uusia mah-
dollisuuksia ja työtä, sekä luo pitkään kaivatulla tavalla aitoja edellytyksiä säi-
lyttää maan syrjäisiäkin alueita elinvoimaisina. Tuoreen kansallisen luonnon-
varastrategian laatiminen on hyvä alku tällä tiellä.

Suomen on välttämätöntä osallistua kansainväliseen työnjakoon ja löytää 
paikkansa siinä. Meidän tulee kiinnittyä niin koulutuksen, tutkimuksen kuin 
tuotannollisten toimintojen osalta globaaleihin arvoketjuihin ja hyödyntää 
niitä. Edellä kuvatut toimialat tuovat esiin vain osan käden ulottuvilla olevista 
mahdollisuuksista. Niiden kokonaisvaltaiseksi ja tehokkaaksi hyödyntämi-
seksi tarvitsemme kipeästi uuden vientistrategian, jonka avulla rakennamme 
yhdessä oman tulevaisuutemme. Olemme itse ratkaisijan paikalla.

Muutosvalmius syntyy luottamuksesta

Keskustelu työn merkityksestä ja siihen liitetyistä arvoista on ollut viime 
aikoina esillä voimakkaasti. Muutostrendien hahmottelu ja analysointi on 
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kuitenkin yltynyt ajoittain myös ylilyönteihin. Työllisyysvoimalan puheen-
vuorot, tavallisten ihmisten näkemykset työstä, tuovat hyvin esiin työn monet 
ulottuvuudet, mutta myös perinteisempien tulkintatapojen elinvoimaisuuden. 
Joitakin pidempiaikaisia muutoksia on kuitenkin havaittavissa. 

Työn merkityksen sanotaan vähentyneen elämän arvojen valikossa, mutta 
onko asia todella näin? Selvitysten perusteella nuoret arvottavat työtä suh-
teessa elämäänsä uudella tavalla. Työlle asetetaan kuitenkin myös uusia odo-
tuksia, joihin uudistuvan työelämän on kyettävä vastaamaan. Vaikka ihmis-
arvoa ei saa mitata työn kautta, on työllä myös jatkossa laajempi merkitys kuin 
vain välinearvo toimeentulon turvaajana.

Koko hyvinvointiyhteiskuntamme idea rakentuu sille, että naisten ja 
miesten työllisyysaste on korkea ja kaikki työ on arvokasta. Korkea työlli-
syysaste varmistaa hyvinvointiyhteiskunnan rahoituksen kestävyyden. Hyvin-
vointiyhteiskuntaa rakentamalla työväenliike on murtanut luokkarajoja 
– tarjonnut mahdollisuuden yksilöllisyyteen yhä useammalle. Samalla työvä-
enluokkaan kuulumisen ja tehdyn työn merkitys samaistumisen lähteenä on 
muuttunut. Yksilöllisyyden kiinnekohdat ovat yhä moninaisemmat. Luokka- 
ja ryhmäsamaistumisesta vetäydytään yksityisen elämän piiriin ja yhteisöl-
linen toiminta jää taka-alalle. Tutkijat puhuvat siitä, miten ”kuluttajakansa-
laiset” näkyvät myös työelämässä, työ koetaan vain keinoksi hankkia rahaa 
”oikeaa elämää” varten. 

Yhteisöllisyyden ja yksilöllisyyden historiallisessa aaltoliikkeessä kiinnitty-
misen ja identiteetin hakeminen työyhteisöstäkin saattaa haurastua. Etenkin, 
jos työ pirstoutuu eikä tarjoa yhteisöllisen osallisuuden ja luovuuden paikkaa. 

On mahdollista, että globaalin kilpailun ja selviytymisen aiheuttamat 
yhteiskunnalliset muutospaineet ovat voimakkaammat, kuin mitä kansa-
laisten arvot ja asenteet mahdollistavat suhteessa hyvinvointiyhteiskunnan 
kehittämiseen. Syntyy uusia jännitteitä muutostarpeiden ja muutosvalmiuden 
välille. Ihmiset eivät pysy muutostahdissa mukana ja huoli sen vaikutuksista 
johtaa puolustukselliseen politiikkaan. Ristiriita ruokkii myös maaperää 
poliittisen populismin kasvulle ja suvaitsemattomuudelle.

Globalisaatioon ja sen paineistamaan rakennemuutokseen sopeutuminen 
edellyttää hyvinvoinnin tasaamista ja riittäviä suojaverkkoja. Turva vahvistaa 
muutosten hyväksyttävyyttä. 

Globalisaatioon ja sen 
paineistamaan raken-
nemuutokseen sopeu-

tuminen edellyttää 
hyvinvoinnin tasaa-

mista ja riittäviä 
suojaverkkoja.
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Pitkän aikavälin yhteiskunnallisen uudistustyön turvaamiseksi ja tarpeet-
tomien vastakkainasettelujen välttämiseksi onkin tarve uudistaa eräänlainen 
”henkinen” sukupolvien välinen sopimus. Muutosvalmius edellyttää eri kan-
sanryhmien välistä keskinäistä luottamusta.

Uuden sukupolvien välisen henkisen sopimuksen kautta 
•	 tavoitellaan eri ikäpolvien vastakkainasettelun sijasta sen näkemistä, 

millaisiin yhdistäviin yhteiskunnallisiin asioihin ja tavoitteisiin 
olemme pidemmällä aikavälillä henkisesti valmiita sitoutumaan.

•	 vahvistetaan sukupolvien välistä solidaarisuutta ja luottamusta sovit-
tujen asioiden tärkeydestä ja pitävyydestä yli poliittisten ja yhteiskun-
nallisten ryhmien rajojen. Sitoutuminen ulottuu yli vaalikausien.

•	 arvostetaan eri sukupolvien ajallaan tekemää työtä ja yhteiskunnan 
rakentamista. Samalla varmistetaan, että yhteiskunta ja maailma siir-
tyvät uusille sukupolville ekologisesti kestävänä, sekä oikeudenmukai-
suutta että ihmis- ja tasa-arvoa korostavana.

Itse asiassa koko hyvinvointiyhteiskunnan idea perustuu mitä suurimmassa 
määrin sukupolvien väliselle sopimukselle – turvaa, palveluita, suojaverkkoja 
ja huolenpitoa lapsuudesta vanhuuteen. Samoin myös suomalaisen työeläke-
järjestelmän idea ja rahoitusmalli perustuu sukupolvien väliselle luottamuk-
selle, sitoutumiselle ja vastuulle.

Millaisille teeseille tällainen sopimus voisi rakentua, mikä olisi sen sisältö? 
Nyt on yhteisen pohdinnan paikka. Keskustelun liikkeelle saattamiseksi esitän 
sopimuksen ankkureiksi muutaman ajatuksen:

1. Teesi: Sitoudutaan turvamaan nuorille varallisuudesta riippumatta tasa-
arvoiset koulutusmahdollisuudet niin, että kaikki henkiset resurssit ja inhi-
millinen pääoma on täysimääräisesti käytössä työelämässä ja yhteiskunnassa. 
Nuorten koulutuksesta, työstä ja yhteiskunnasta syrjäytymisen estämiseksi 
tehdään kaikki voitava.

2. Teesi: Sitoudutaan ottamaan yhteiskunnallinen vastuu siitä, että vanhuk-
sille varmistetaan arvokas vanhuus ja tarvittava, laadukas hoiva. Ikäihmiset 

Onkin tarve uudistaa 
eräänlainen ”henkinen” 
sukupolvien 
välinen sopimus.
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nähdään työelämässä, yhteiskunnassa ja kuluttajina voimavarana, eikä meno-
eränä.

3. Teesi: Sitoudutaan siihen, että vähennetään kaikin voimin taloudellista, 
sosiaalista ja yhteiskunnallista syrjäytymistä ja huono-osaisuuden kasautu-
mista. Työ on väkevin lääke syrjäytymisen estämiseksi. Työn tekemisen pitää 
olla mahdollista myös niille ihmisille, joiden voimavarat ovat heikommat tai 
jotka ovat osatyökykyisiä. Työllään pitää tulla toimeen eikä kasvattaa työssä-
käyvää köyhälistöä.

4. Teesi: Sitoudutaan korkean työllisyysasteen ja kestävän talouskasvun tavoit-
telemiseen, sekä ihmiskasvoisen tuottavuuden nostamiseen uusien innovaati-
oiden avulla. Korkea työllisyysaste varmistaa myös hyvinvointiyhteiskunnan 
rahoituksen kestävyyttä. Julkisen talouden kestävä rahoitus ja kohtuuttoman 
suuresta velkakierteestä vapaa valtiontalous on solidaarisuutta pieneneviä, 
tulevia ikäpolvia kohtaan.

5. Teesi: Rakennetaan muutosmyönteinen ja muutosturvallinen työelämä, 
jossa ihmisarvo, luovuus, osallisuus ja aito yhteistyö voittavat tarpeetto-
muuden, turvattomuuden ja arvottomuuden tuntemukset.

6. Teesi: Rakennetaan sellaista hyvinvointiyhteiskuntaa, jossa tuetaan ja kan-
nustetaan lapsiperheitä, vahvistetaan lasten turvallista kasvuympäristöä ja 
lisätään perheystävällisiä työpaikkoja.

7. Teesi: Sitoudutaan aktiivisesti kansainväliseen yhteistyöhön oikeudenmu-
kaisemman maailman rakentamiseksi ja kestävän ympäristö- ja ilmastopo-
litiikan aikaansaamiseksi. Toimitaan kansainvälisessä työssä ennakoivana, 
älykkäänä ja ketteränä, omiin vahvuuksiin nojaavana maana.

Millaiseen ikäpolvisopimukseen sinä haluaisit sitoutua – anna ajatusten lentää 
ja tartu teemaan!
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Turvallisuutta rakennetaan yhdessä

Parhaillaan käynnissä olevaan työelämän murrokseen liittyy turvattomuuden, 
tarpeettomuuden ja arvottomuuden tunteita lisääviä piirteitä, jotka rapaut-
tavat luottamuksen ja samanarvoisuuden kokemisen työkulttuuria. Nämä 
kielteiset tekijät tulevat vahvasti esille ihmisten arkipäiväisissä kokemuksissa.

palveluTyö-
valTaisTuminen
•	 teollinen- ja palvelutyöt limit-

tyvät samaan arvoketjuun
•	 enemmistö palkansaajista 

tekee palvelutyötä
•	 palvelukonseptien vienti uusi 

mahdollisuus

TieToyhTeis- 
kunnallisTaminen
•	 avainasioita ovat tieto, taito 

ja osaaminen
•	 riski syrjäytyä kehityksen 

vauhdissa
•	 työn tekemisen ajan ja paikan 

merkitys muuttuu

verkosToiTuminen
•	 tiimi ja ryhmätyö lisääntyvät 

yritys ja kv-rajat ylittyen
•	 yhteiskunnan haavoittuvuus 

voi kasvaa

TyösuhTeiden  
epäTyypillisTyminen
•	 työurien katkokset
•	 työn ja koulutuksen vuorot-

telu lisääntyy
•	 osaavasta työvoimasta kilpail-

laan kokoaikaisilla työsuh-
teilla

•	 vuokratyön osuus kasvaa
•	 kiinnittyminen ja sitoutu-

minen työhön vähäisempää

ToiminTaTapojen  
jousTavoiTuminen
•	 ammatillinen monitaitoisuus 

korostuu
•	 osallisuus ja verkottuva työ-

tapa lisääntyy
•	 paikallinen sopiminen laa-

jenee myös työn sisältöjen 
kehittämiseen

kansainvälisTyminen 
ja GlobalisaaTio
•	 tuotantoa siirretään ulko-

maille
•	 yritysten investoinnit painot-

tuvat ulkomaille
•	 kilpailukykytekijät korostuvat
•	 työelämä monikulttuuristuu
•	 Suomi on edelleenkin vienti-

vetoinen ja kv-talouskehityk-
sestä riippuvainen talous

TyönTekijäasema  
muuToksessa
•	 työmarkkinoilta syrjäytymisen 

riskit
•	 epävarmuus, huoli työstä ja 

toimeentulosta
•	 jatkuvan rakennemuutoksen 

keskellä pärjääminen voima-
varat lujilla

•	 työelämän koventuneet arvot
•	 yhden työpaikan ja ammatin 

sijasta työuralla useita työ-
paikkoja, työsuhteita ja 
ammatteja

•	 ammatillisen ja alueellisen 
liikkuvuuden paine kasvaa

•	 työ- ja asuinpaikan välinen 
etäisyys – pendelöinti 
lisääntyy

•	 työn ja muun elämän 
yhteensovittamisen haasteet 
korostuu

•	 ammattitaidon päivittä-
misvaateet ja jaksamisen 
haasteet

•	 henkisen kuormittavuuden 
tuomat ongelmat lisääntyvät

•	 työelämän epävarmuus ja 
muutosturvallisuuden puute 
heijastuvat myös perheisiin ja 
yhteiskuntaan

Työelämän muuTosTen suunTia
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Jos yritykset ja sijoittajat ajattelevat ainoastaan voittojaan työntekijöiden 
hyvinvoinnista piittaamatta, väistyy ihmisarvo markkina-arvon tieltä pel-
käksi kustannustekijäksi. Tällöin hyvän tuloksen tekemisen todellinen ydin 
on hukattu. Arvostus, motivaatio ja sitoutuminen on työnantajien ansaittava, 
eikä niitä voi saada sanelulla. 

Menestyvää työyhteisöä ohjaavat molemminpuolinen arvostus, keski-
näinen luottamus, tasaveroinen yhteistyö, työyhteisön jäsenten osaamisen 
täysipainoinen hyödyntäminen ja vahvistaminen, sekä tasapaino työn ja 
muun elämän välillä. Tämän tavoitetilan saavuttaminen vaatii hyviä ihmis-
johtamistaitoja. Onneksi työelämässä on kasvamassa uutta johtajasukupolvea, 
joka ammentaa tulosta juuri näistä menestystekijöistä.

laadukkaassa työyhteisössä menestys syntyy keskinäisestä luottamuksesta. jaettu 
luottamus luo turvallisuutta, joka mahdollistaa vastavuoroisen joustavuuden. 
muutoksiin ei suhtauduta torjuvasti vaan avoimuudella ja rakentavasti. 

Tulevina vuosina työelämän epävarmuus tulee kasvamaan yhä enemmän. 
Elinikäisten työsuhteiden määrä pienenee ja ennustettavat työurat käyvät 

Menestyvää työyh-
teisöä ohjaavat molem-
minpuolinen arvostus, 

keskinäinen luottamus, 
tasaveroinen yhteistyö, 

työyhteisön jäsenten 
osaamisen täysipai-

noinen hyödyntäminen 
ja vahvistaminen, 

sekä tasapaino työn ja 
muun elämän välillä.

1.
paikalleen jähmeTTynyT 

TyöyhTeisö ilman Tulevai-
suuTTa

2. 
vasTakkainaseTTelun 

TyöyhTeisö ilman aiToa 
yhTeisTyöTä

4. 
yhTeisTyön TyöyhTeisö, 
missä Turvallisuus ja 
jousTavuus Tukee Toi-

siaan Tuloksen Tekemisen 
keinona

3.
menneisyyden TyöyhTeisö 
– synTyy kaksoisvaje, kun 
TurvaTTomuus ja jousTa-

vuus yhdisTyy

TurvaTTomuus

muuTos-
valmius ja
jousTavuus

Turvallisuus

jäykkyys
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yhä harvinaisemmiksi. Virta työstä toiseen, ammatista toiseen, koulutukseen, 
työttömyyteen, yrittäjyyteen ja uudestaan palkkatyöhön kiihtyy. Ongelma on 
se, että muutosta kantavat sillat näiden etappien välillä ovat liian heikot. 

Juuri näistä syistä pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan vahvuuksien 
korostaminen on niin tärkeää. Riskejä on tasattava porukalla ja yhdistettävä 
sitä kautta muutosvalmius ja muutosturvallisuus. Joustavuus edellyttää tuek-
seen turvasiltoja työstä ja ammatista toiseen, aukotonta työhön liittyvää sosi-
aaliturvaa, työystävällistä perhepolitiikkaa ja mittavia panostuksia ammatil-
lisen osaamisen vahvistamiseen. 

Hyvin koulutettu työvoima – monitaitoisuuden hallitsijat – voivat koh-
data rakenteelliset muutokset ennakkoluulottomammin ja paremmin myös 
työelämässä. 

Yhden työpaikan turvaamisesta onkin jo siirrytty työntekijöiden työlli-
syyden varmistamiseen työstä ja ammatista toiseen siirryttäessä. Tämän muu-
toksen tekeminen ihmisille mahdolliseksi, halutuksi ja turvalliseksi on tule-
vien vuosien työelämäpolitiikan ydinasioita.

Suomi tarvitsee pitkäjänteisen kasvu-, työllisyys- ja työelämäohjelman

Suomella kansankuntana ja kaikilla suomalaisilla sen jäseninä on edessään 
iso urakka. Meiltä vaaditaan tulevina vuosina paljon muutosvalmiutta, mutta 
myös keskinäistä vastuunkantoa ja kompromissin tekokykyä. Kevään vaalit 
käydään vedenjakajalla. Tulevaisuuden menestystä luovien, hyvinvointiyh-
teiskuntaa turvaavien ja työelämää kestävämmälle pohjalle uudistavien tavoit-
teiden on konkretisoiduttava keväällä 2011 laadittavassa hallitusohjelmassa.

Toimeen on tartuttava kahdella tasolla, joista kumpaakaan ei voi arvottaa 
toisensa edelle. Julkista taloutta on hoidettava vastuullisella tavalla niin, että 
pystymme vastaamaan ihmisten tämän päivän tarpeisiin hyvinvointia, tasa-
arvoa ja keskinäisen oikeudenmukaisuuden toteutumista lisäävällä tavalla. 
Samalla politiikan on oltava kestävää kuitenkin myös pidemmälle katsotta-
essa. Ratkaisut eivät saa syödä tulevaisuuden hyvinvointia joko sysäämällä 
maksutaakkaa tämän päivän hyvinvoinnista tuleville sukupolville tai laimin-
lyömällä ekologisia näkökohtia.

Joustavuus edellyttää 
tuekseen turvasiltoja 
työstä ja ammatista 
toiseen, aukotonta 
työhön liittyvää 
sosiaaliturvaa, työys-
tävällistä perhepo-
litiikkaa ja mittavia 
panostuksia ammatil-
lisen osaamisen 
vahvistamiseen.
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Menestyksemme ja hyvinvointimme kannalta on kuitenkin ensiarvoisen 
tärkeää, etteivät välittömät tarpeet hautaa alleen kasvu- ja työllisyyspolitiikan 
laajempia tavoitteita, sekä niiden vaatimia yhteiskunnallisia uudistuksia. 
Kasvun kivijalkoja on vaalittava. Tarvitsemme määrätietoisia toimia uuden 
vientistrategian luomiseksi ja käytäntöön panemiseksi. Mikä tärkeintä, työ-
elämää on uudistettava vahvalla ja tavoitteellisella uudistusohjelmalla.

Talouspolitiikassa tarvitaan vähintään kahden vaalikauden mittainen 
kasvun, työllisyyden, ostovoiman, työelämän ja hyvinvointiyhteiskunnan 
kehittämisen ohjelma. Sen keskeisenä tavoitteena on tuleville vuosille asetet-
tava vähintään keskimäärin 3 prosentin vuotuinen talouskasvutavoite. Ohjel-
massa on myös sitouduttava siihen, että julkisen talouden velka (EMU-velka) 
pysyy alle 60 prosentissa kansantuotteesta ja laskee nykyisestä 42 prosentista 
vuoteen 2015 mennessä. Tämä on keskeinen sukupolvien välinen oikeuden-
mukaisuuskysymys. Verotuksella on samalla varmistettava hyvinvointipalve-
luiden ylläpitämiseen vaadittava riittävä rahoitus. 

Hyvinvointiyhteiskunnan vaalimisen lisäksi veroratkaisujen on oltava 
kasvua, työllisyyttä ja oikeudenmukaisuutta tukevia. Verotuksellisten keinojen 
käyttämistä on harkittava myös Suomeen kohdistuvien yksityisten investoin-
tien lisäämiseksi. Suomeen tulee lisäksi luoda julkisen sektorin rakentama ja 
tulevaisuuden pärjäämistä tukeva investointiohjelma. 

Seuraavalle vaalikaudelle on luotava noin 100  000 uutta työpaikkaa ja 
nostaa samalla työllisyysaste 73 prosenttiin. Vuosikymmenen loppuun men-
nessä työllisyysaste on kyettävä asteittain nostamaan 75 prosentin tuntumaan. 
Tämä on mahdollista kestävän talouskasvun ja pitkäjänteisen talouspolitiikan 
seurauksena. 

Työllisyyden ja muutosturvan vahvistamiseksi on tehtävä merkittäviä 
panostuksia aktiiviseen työvoimapolitiikkaan ja koulutukseen. Työllisyys-
asteen nostoa tuetaan myös pidentämällä elämänmittaisia työuria. Tämä 
tapahtuu muun muassa tiivistämällä opiskeluaikoja ja pidentämällä keski-
määräistä työstä lähtöikää lähemmäs 63 vuoteen. Samalla osatyökykyisten 
mahdollisuuksia työllistyä on lisättävä. Työeläkkeelle siirtyvien keskimää-
räinen työstä lähtöikä on nyt 63,4 vuotta ja työkyvyttömyyseläkkeelle siir-
tyvien 52 vuotta. Nykyään kaikista eläkkeelle lähtijöistä 43 prosenttia lähtee 
työkyvyttömyyseläkkeelle.

Suomeen tulee 
lisäksi luoda julkisen 

sektorin rakentama 
ja tulevaisuuden 

pärjäämistä tukeva 
investointiohjelma. 

Talouspolitiikassa 
tarvitaan vähintään 

kahden vaali-
kauden mittainen 

kasvun, työllisyyden, 
ostovoiman, työelämän 

ja hyvinvointiyh-
teiskunnan kehit-
tämisen ohjelma.
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Työurien pidentymistä, työelämän kehittämistä entistä inhimillisemmäksi 
ja oikeudenmukaisemmaksi, sekä tuottavuuden kasvua on edistettävä katta-
valla ja laajalla toimenpideohjelmalla, johon eri toimijat ja osapuolet ovat 
aidosti sitoutuneita. Ohjelman jalkautumisesta työpaikoilla on erityisesti huo-
lehdittava. Sen tavoitteiden toteuttamisesta on rakennettava aito keskinäisen 
yhteistyön osa-alue.

Millainen tavoitetila työelämän kehittämiselle voitaisiin asettaa vuoteen 
2017 mennessä, jolloin itsenäinen Suomi täyttää 100 vuotta? Hahmottelen 
tälle alla joitakin tavoitesuuntia, jotka vaativat toteutuakseen kolmikantapöy-
dissä muotoiltuja, aikaan sidottuja, yksityiskohtaisempia tavoitteita ja konk-
reettisia toimenpiteitä. 

1. Työllisyysaste on nostettu 75 prosenttiin työvoimasta. Epävarman työn teet-
tämisestä on siirrytty kohti toimeentulon turvaavia, laadukkaita työsuhteita. 
Osa-aika- ja määräaikaisissa sekä vuokratyötyösuhteissa työskentelevien työ-
markkina-asema on vahvistunut ja työsuhteen ehdot ovat tasaveroiset koko-
aikatyöhön verraten. Työssäkäyvien köyhyyttä on vähennetty. Osaavasta työ-
voimasta kilpaillaan työsuhteiden laadulla ja osatyökykyiset ja ikäihmiset ovat 
työmarkkinoiden arvostettu voimavara.

2. Hyvinvointiyhteiskunnan peruspalvelut ja perhe- ja asuntopolitiikka 
tukevat naisten ja miesten korkeaa työllistämisastetta.

3.Työhyvinvointi, osaaminen ja tuottavuuden kasvattaminen ovat toisiaan 
tukevia toimintatapoja työelämässä. Suomi toteuttaa uutta kansallista työ-
elämän kehittämisstrategiaa, jonka keskeisiä painopisteitä ovat edellä mainit-
tujen lisäksi sosiaaliset innovaatiot, laadukas johtaminen ja uuden teknolo-
gian soveltaminen.

4. Työurat ovat työelämän uudistamisen myötä pidentyneet. Joustavan elä-
keiän (63–68) malli on hyväksi koettu ja keskimääräinen työstälähtöikä on 
noussut 63 vuoteen. Panostukset työuran aikaiseen jaksamiseen, muutostur-
vallisuuteen ja työelämän kehittämisstrategian soveltaminen on vaikuttanut 
merkittävästi tässä onnistumiseen. Työelämästä on tullut ikäihmisiä houkut-
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televa vaihtoehto eläköitymiselle. Ennakoiva työterveyshuolto on järjestetty 
kaikille työpaikoille. Osatyökykyisille ovat avautuneet työmarkkinat.

5. Työmarkkinoiden muutoksessa työntekijää kannattelevat turvasillat kan-
nustavat työstä ja ammatista toiseen siirtymistä. Monitaitoisuus parantaa 

1.
keskimääräinen
TyöhönTuloikä

21/27 v
(yliopistot/korkeakoulut)

OPISKELUAIKOJEN  
TIIVISTÄMINEN
•	 joka kymmenes työssäkäyvä 

on kirjoilla jossakin oppilai-
toksessa

•	 katkottomampi opiskelu
•	 opintososiaalinen tukijär-

jestelmä
•	 oppivelvollisuuden ulotta-

minen toisen asteen koulu-
tukseen

•	 nuorten (alle 25 v) yhteis-
kuntatakuu

2.
Työssäolon aikaiseT  

ToimenpiTeeT

”Työhyvinvointikori”
rakentaa edellytyksiä

työstälähtöiän pidentämiselle

•	 koulutus, monitaitoisuus
•	 muutosturvallisuus työstä 

toiseen
•	 johtaminen
•	 jaksaminen ja arvostus
•	 työterveydenhoito ja kun-

toutus
•	 työaikaratkaisut – osa-

aikaeläke
•	 ikäihmisten vahvuuksien 

arvostus työssä
•	 osatyökykyisten työllisyys
•	 vaikutusmahdollisuudet 

työssä

2.
keskimääräinen
TyösTälähTöikä

59/60 v
keskimääräinen  
työstälähtöikä

•	 63–68 v joustava eläkeikä
•	 eläkekarttuma 4,5 %
•	 elinaikakerroin
•	 työkyvyttömyyseläkkeelle 

keskimäärin 52-vuotiaana
•	 Työeläkkeelle keskimää-

räinen siirtyminen 63,2- 
vuotiaana

ISOT TAUSTAMUUTTUJAT
•	 nuoria ikäluokkia tulee työelämään joka vuosi vähemmän kuin työuran toisesta päästä lähde-

tään eläkkeelle
•	 huolestuttava määrä nuoria putoaa ennen työelämään tuloaan ”mustaan aukkoon” (n. 10 

000 nuorta keskeyttää ammatilliset opinnot joka vuosi)
•	 eliniän odote kasvaa merkittävästi
•	 työelämässä on n. 400 000 työikäistä aikuista, joilta puuttuu ammatillinen tutkinto
•	 työttömyysaste n. 7 %, maahanmuuttaneilla 25 %, pitkäaikaistyöttömyys kasvussa
•	 työllisyysaste on 69 % ja 55–64 v n. 56 % (noussut merkittävästi)

•	 vanhuuseläkkeelle siirtyneille v. 2009 oli työhistoriaa kertynyt keskimäärin 35,4 vuotta
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ammatillista liikkuvuutta ja valmiutta uusiin haasteisiin. Alueellinen liik-
kuvuus on parantunut kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen rakentamiseen 
tehtyjen uudenlaisten ja mittavien panostusten myötä. Kasvavaa työmatka-
pendelöintiä tuetaan toimivilla joukkoliikennejärjestelyillä ja taloudellisilla 
kannustimilla. 

6. Työn ja oppimisen vuorottelu on omaksuttu koko työhistorian mittaiseksi 
asiaksi ja osaksi nykyaikaista työsuhdetta. Työttömyysuhan edessä ammatti-
taidon päivitys on aina työttömyysturvaetuja kannustavampi. Kaikilla työpai-
koilla on laadukkaat henkilöstön kehittämis- ja koulutussuunnitelmat.

Työssä käyvillä on mahdollisuus vähintään toisen asteen koulutusta vas-
taavan oppimäärän suorittamiseen. Valtakunnallisen koulutusrahaston toi-
mintaa kehitetään muun muassa siten, että jokaiselle työntekijälle kertyy työ-
suhteen ajalta koulutusoikeutta, jota voidaan käyttää työsuhteen aikana tai sen 
päätyttyä ammattitaidon kehittämiseen. Työyhteisöllä on laadukkaat henki-
löstön kehittämis- ja koulutusvaraukset. Yhteiskunnan koulutusverkosto on 
joustavasti käytössä aikuiskoulutuksen tarpeisiin. 

7. Keskimääräinen työaika ei ole lyhentynyt, mutta mahdollisuudet työaikojen 
räätälöintiin ovat hyvät ja tasaveroiset. Lisäkoulutus on osa työaikaa ja palk-
katyön käsitettä. Työaikatili- ja -pankkijärjestelmät toimivat laajasti työmark-
kinoilla. Osa-aikatyö ja koulutus yhdistyvät kannustavaksi toimintamalliksi. 
Korvaamattomien ylitöiden markkinoista on siirrytty läpinäkyviin työaika-
järjestelyihin. Työajat joustavat perheiden tarpeiden mukaan. Osa-aikatyön ja 
osa-aikaeläkkeen yhdistelmä tukee keskimääräisen eläkkeelle lähtöiän nousua 
ja on vaihtoehto ikäihmisen työstä putoamiselle.

8. Palkansaajien vaikutusmahdollisuuksia työelämässä on vahvistettu. Työssä 
tapahtuvien muutosten ennakointi ja hallinta on työpaikoilla aidon yhteis-
työn alue. Yhteistoimintalaki on uudistettu ennakoivan työelämän kehittä-
mislaiksi. Muutosturvamalleja on kehitetty ja toimiva lomautusjärjestelmä on 
aina ensisijainen irtisanomisiin nähden. Ammattiliittojen kanneoikeus työ-
lainsäädännön rikkomista koskevissa asioissa on toteutettu.
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Työn organisoinnissa on siirrytty hierarkioista vastuun jakamiseen ja 
autonomiaa työssä on lisätty. Työehtosopimuksia on kehitetty niin, että pai-
kallista toisinsopimista – sopimusten yleissitovuusperiaate säilyttäen – on 
voitu kehittää työaika- ja palkkauskysymyksistä laajemmalti muun muassa 
työjärjestely-, koulutus- ja työhyvinvointikysymyksiin. 

Tulosperusteisten palkkausjärjestelmien periaatteet ja tavoitteet on sovittu 
yhteisesti. Henkilöstörahastojen käyttöönottoa työelämässä on lakisääteisesti 
lisätty. Työpaikkojen luottamushenkilöiden toimintaedellytyksiä on paran-
nettu. Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen rinnalle on valittu osaa-
misvaltuutetut.

9. Arvottomuuden, tarpeettomuuden ja turvattomuuden tunne työelämässä 
on vähentynyt. Muutostilanteiden ennakoivat hallintataidot ovat kohentu-
neet ja luottamusmiehet ovat muutosjohtajia. Henkilöstöpolitiikkaa ei tehdä 
kvartaaleissa ja henkilöstötilinpäätösmallit ovat laajalti käytössä. Työn liial-
lista henkistä kuormittavuutta ennaltaehkäistään tehokkaasti, ja siitä seu-
raavat työkyvyttömyyseläkkeet ovat selkeästi laskeneet. Sairauspoissaolot ovat 
vähentyneet. Ihmisarvo on palautettu tärkeäksi arvoksi työelämässä.

10. Työmarkkinoiden monikulttuurisuus on voimavara ja kotouttaminen 
toimii hyvin. Maahan saapuneiden ulkomaalaisten työttömyys ei ole muita 
korkeampi. Työperäisen maahanmuuton lisääntyessä maahanmuuttajat eivät 
ole toisen luokan kansalaisia myöskään työelämässä. 

Ulkomaalaisten työehtojen valvonta toimii mallikkaasti. Maahanmuutta-
jien ammatillinen koulutus antaa jokaiselle mahdollisuuden ammatti- ja kie-
litaidon hankkimiseen. Suomi on yhdenvertaisuuden kärkimaita EU:ssa ja 
suvaitsevaisuus on arvossa.

Edellä hahmotellun talous-, työllisyys- ja työelämäpolitiikan onnistuminen 
ja uskottavuus edellyttävät sitä, että hallitus ja työmarkkinajärjestöt löytävät 
mahdollisimman pikaisesti uuden keskinäisen koordinaation ja yhteistyön 
mallin. 

Talouspolitiikan keskeinen osa – palkanmuodostus – ei voi olla pysyvästi 
irrallinen, hallitsematon ja muista tekijöistä riippumaton osa-alue, vaan se on 
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kyettävä palauttamaan takaisin osaksi suurempaa talous- ja yhteiskuntapoliit-
tisen ajattelun kokonaisuutta. Samalla ostovoimaa korostavan ajattelun tulisi 
korvata vain nimellispalkkojen kehitykseen huomiota kiinnittävä ajattelu. 

Uuden talous- ja työmarkkinapolitiikkaa koordinoivan neuvottelupöydän 
rakentamisen tärkeyttä on vaikea korostaa liikaa. Työllisyyttä, tuottavuutta, 
ostovoimaa ja työelämän kehittämistä koskevien linjausten käsitteleminen ei 
muuten ole tuloksellisesti kunnolla mahdollista. Tarvitsemme kipeästi tähän 
aikaan päivitettyä kolmikantaista lähestymistapaa. Se on niin työantajien, pal-
kansaajien kuin ennen kaikkea Suomen kansallinen etu. 

pilvi TorsTi: TorsTin TeesiT

Sankka puheensorina, toisiaan vasten pöydän yli kallistuneita päitä. Keskus-
telua rytmittävät lavalla käydyt napakat keskustelut ja tietoiskut. Jokaisen 
pöydän päässä istuu muistiinpanoja läppärillä koneella näpyttävä sihteeri. 

Kytketään työt käyntiin! Tällaisen kutsun sain maahanmuuttajien työl-
lisyysvoimalaan viime vuoden kevättalvella. Aiheeseen sopivasti Helsingin 
Korjaamolla pidetty voimala oli jatkoa Sdp:n työllisyysvoimaloiden sarjalle, 
joka oli alkanut Suvilahden teollisuushallissa ja jatkoi matkaansa eri puolille 
Suomea. Tavoitteena oli kerätä mahdollisimman laaja kirjo näkemyksiä, ääniä 
ja ajatuksia työstä ja kaikesta mikä siihen liittyy. Kytketään työt käyntiin!

Voimalaprosessi vei loppukeväästä 2010 yhteiseen pöytään minut ja Lauri 
Ihalaisen Sdp:n puoluetoimiston ja Sorsa-säätiön väen kanssa. Voimaloista 
kertyi valtava määrä puhetta ja ajatuksia. Nämä ajatukset haluttiin tuoda kuu-
luviin ja osaksi yhteiskunnallista keskustelua. 

Kirjan sihteeristö teki suururakan jäsentäessään valtavan määrän voi-
maloiden satoa teemojen alle. Teemoista syntyi sisältö tämän kirjan perus-
lukuihin, joissa voimalassa esiin nousseita näkemyksiä, ideoita ja huolia on 
pyritty avaamaan, selittämään ja osin ratkomaankin. Kaksi teemaa nousi yli 
muiden ja tämän kirjan pääluvuiksi: onko Suomessa töitä tulevaisuudessa ja 
mitä on hyvä työelämä? Valtaosan omasta työelämästäni tutkimustyötä teh-
neenä tiedän aineistosta ponnistavan kirjoittamisen vaikeuden ja työläyden. 
Miten tehdä oikeutta ihmisten moninaisille ajatuksille? Miten karsia riittä-
västi? Samalla kansalaisaineistojen kerääminen ja käyttö on ainoa tapa tuoda 

Uuden talous- ja 
työmarkkinapolitiikkaa 
koordinoivan neuvot-
telupöydän rakenta-
misen tärkeyttä on 
vaikea korostaa liikaa.



122

kansalaisten ääniä keskusteluun. Tavoite on tärkeä tässä haudattujen asiantun-
tijaraporttien luvatussa maassa.56

 Meille taustakeskustelijoille prosessi on tarjonnut mahdollisuuden kuun-
nella sekä voimaloihin osallistuneiden kansalaisten ääniä että talouden ja työ-
elämän kysymyksiin perehtyneiden asiantuntijoiden näkemyksiä. Olemme 
istuneet alas eri kokoonpanoissa puolisen tusinaa kertaa, lukeneet syntynyttä 
materiaalia ja puhuneet laajasti taloudesta, työstä ja hyvän arjen ja elämän 
edellytyksistä.

Seuraavat teesit ovat muotoutuneet oman työllisyysvoimalamatkani 
aikana 2010–2011. Ne heijastelevat talouteen, suomalaisen yhteiskunnan pär-
jäämiseen ja työelämään kytkeytyviä teemoja, jotka näyttäytyvät tässä ajassa 
tulevaisuuden kannalta merkittäviltä kehityssuunnilta.

1. Teesi: Sosiaalisesti, ekologisesti ja inhimillisesti kestävä kasvu 

Maailman nyt vajaan 7 miljardin asukkaan väestö on yli kaksinkertaistunut 
50:ssä vuodessa. 2050 meitä on arvioitu olevan yhdeksän miljardia. Tämä 
on se maailma, jossa meidän on rakennettava Suomea ja maailmaa. Toista 
maapalloa ei ole kukaan tarjonnut. Vastuu tulevista sukupolvista tarkoittaa, 
että kasvun lähtökohtien on oltava erilaisia kuin teollistuvan ja teollistuneen 
Suomen sodanjälkeisinä vuosikymmeninä, jolloin meitä oli nelisen mil-
joonaa, maailmassa väkeä alle kolme miljardia ja luonnonvarat ajateltiin ehty-
mättömiksi. 

Vaatimus sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestävästä kasvusta ei ole 
uusi, vaan luonnonvarojen rajallisuus ja väestönkasvun ja maailman eri alu-
eiden välisten kehityserojen ongelma on tiedostettu laajalti jo koko oman 
elinikäni ajan. Mutta se lienee uutta, että sosiaalinen ja ekologinen kestävyys 
nousee keskeiseksi osaksi kasvupolitiikkaa. Esimerkiksi materiaalien 100-pro-
senttinen kierrätettävyys olkoon pian merkittävä kilpailuetu! 

Uskon kestävän kasvun mahdollisuuksiin ja siihen, että Suomella on tässä 
kaikki edellytykset menestyä. On kyse teknologian jatkuvasta kehittämisestä, 
uusista tavoista tehdä vanhoja asioita sekä ihan uusista asioista. On kyse siitä, 
että yhä useammat pitävät tärkeänä sitä, että oma työ ja toiminta on eetti-

56 Raporttien hautausmaalla, http://www.talouselama.fi/pelin_henki/article534677.ece.
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tärkeänä sitä, että 
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maailmaa tuleville 

sukupolville.
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sesti arvokasta ja osaltaan pelastaa maailmaa tuleville sukupolville. Ehkä yhä 
enemmän voisi olla kyse myös yhteiskunnallisten innovaatioiden kehittämi-
sestä osana Lauri Ihalaisen mainitsemaa globaalia arvoketjua. Miten me jär-
jestämme hyvinvointipalvelumme? Peruskoulumme? Verotuksemme? Ikäih-
misten inhimillisen hoivan? Edistämme työintoa? Pidennämme työuria? 
Sovimme palkoista ja työehdoista ja pärjäämme kilpailussa?

Uskon Suomen ja suomalaisten menestymisen mahdollisuuksiin kestävän 
kasvun kentällä myös Suomen maantieteelliseen ja historialliseen luonteeseen 
liittyvien erityispiirteiden vuoksi. Me olemme tottuneet elämään ympäristön 
kanssa läheisessä yhteydessä, minkä ansiosta luontoon ja esimerkiksi puhtaa-
seen veteen liittyvät kysymykset puhuttelevat meitä. Sosiaalisesti kestävään 
kasvuun sitoutumisen kannalta huomionarvoista on, että meillä ei histori-
allisesti ole juuri ollut yläluokkaa. Olemme tottuneet tekemään asioita rinta 
rinnan ja elämään varsin samankaltaisissa (pitkään varsin köyhissä) olosuh-
teissa ja samaistumme näin ihmisten yhdenvertaisen kohtelun periaatteeseen. 

Yhdyn brändityöryhmän näkemykseen siitä, että Suomen vahvuuksiin 
täytyy tulevaisuudessakin kuulua ratkaisukeskeisyys ja ketteryys uusien tilan-
teiden keskellä. Sellainen yhteiskunta voi tuottaa kestävää kasvua ja siihen 
vaadittuja uusia ajatuksia, jotka konkretisoidaan tuotteiksi ja konsepteiksi. 

Tällaisessa yhteiskunnassa ihmisten työn panos kasvun tekijänä on kes-
kiössä. Luottamuksen ilmapiiri ja yhteiskunnan eheys ovatkin ekologisesti ja 
sosiaalisesti kestävän kasvun edellytys. Luovuus elää luottamuksesta ja riskejä 
on mahdollista ottaa, jos turvaverkkoihin voi luottaa.

2. Teesi: Globalisaatio: we have not seen anything yet eli 
miksi hyvinvointiyhteiskunta on niin tärkeä

2000-luvun loppuvuosien maailmanlaajuinen taloustaantuma osoitti, mitä 
globaali keskinäisriippuvaisuus tarkoittaa. Olemme maailmankansalaisina 
lähempänä toisiamme kuin koskaan ennen ihmiskunnan historiassa. 

Suomen julkinen talous oli vahva globaalin taantuman rantautuessa Itä-
meremme lahtiin 2008. Hyvä niin. Meillä oli mahdollisuuksia vastata nopeasti 
heikentyneeseen tilanteeseen lisäämällä puhtia talouteen julkisilla varoilla. 
Lomautukset eivät muuttuneet massatyöttömyydeksi. Valitettavasti samalla 
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julkisen talouden tila heikkeni nopeasti ja monta vuotta plussan puolelle 
olleet talousarviot muuttuivat miinusmerkkisiksi ja miinuksen takana ollut 
alijäämä on rahoitettu ottamalla velkaa samalla kun veropohjaa on supistettu.

Globaalin maailman keskinäisriippuvaisuus tarkoittaa nopeita muutoksia 
myös tulevina aikoina. Emme kenties ole nähneet mitään vielä. Mikä tahansa 
luku Kiinan kehityksestä avaa näkökulman mittasuhteisiin: Suomessa on 
yhteensä 765 kilometriä moottoritietä, kun Kiinaan rakennettiin moottori-
tietä 10 000 kilometriä pelkästään vuonna 2010.

 Muutosta ei pidä pelätä. Pelon sijaan meidän on syytä olla muutoksiin jat-
kuvasti varautuneita ja sitä myöten valmiita. Juuri siksi on tärkeää pitää hyvää 
huolta yhtä lailla hyvinvointiyhteiskuntamme turvaverkostosta kuin julkisen 
talouden kyvystä reagoida vastaan tuleviin tilanteisiin. Maailman muuttu-
minen ja esimerkiksi teollisen tuotannon siirtyminen, joka kaikkien arvi-
oiden mukaan jatkuu, on vähemmän uhkaavaa, jos kansalaiset voivat luottaa 
siihen, että yhteiskunta kantaa muutoskriisien kohdatessa. Hyvinvointiver-
kostojen puolustaminen on parasta globalisaatiopolitiikkaa.

3. Teesi: Kansakunnasta kansalaisuuteen: yhteisessä 
maailmassa nationalismi ei kanna

Talouspolitiikan haaste tässä ajassa liittyy politiikan laajempaan haasteeseen. 
Ratkaistavat kysymykset ovat yhä useammin valtiorajat ylittäviä puhutaan 
sitten energian riittävyydestä tai finanssivalvonnasta, mutta poliittiset raken-
teet nojaavat kansallisvaltioon. Toki EU on tässä historiallisella tavalla muut-
tanut tilannetta viimeisen 15 vuoden aikana, mutta edelleen kansallisvaltiot 
päättävät. 

Mihin kansalaiset sitoutuvat? Nationalismi oli valta-aate maailmansotien 
mylläämässä maailmassa. 2000-luvun maailmassa en toivo sen menestyvän. 
Laajat yhteiset sopimuksemme siitä, miten maailmassa ja Suomessa hyvin ele-
tään – YK:n peruskirja, EU:n sopimukset ja Suomen perustuslaki – korostavat 
kaikki voimakkaasti kansalaisuuteen sitoutuvia vapauksia, oikeuksia ja velvol-
lisuuksia. Yhteisessä maailmassamme ei tulla menestymään nationalismiin 
nojaavalla pienen maan ahtaalla me–muut-mentaliteetilla. Nationalistisen 
suomalaisuuden sijaan tarvitaan kansalaisuutta korostavaa politiikkaa, jossa 
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keskiössä ovat yhdessä sovitut suomalaiseen yhteiskuntaan ja sen eetokseen 
kuuluvat oikeudet, velvollisuudet ja lait, ei historian teennäisestä hämärästä 
kajastava supisuomalaisuus-myytti.

4. Teesi: Pelko pois! Julkisen talouden kestävyysvaje avaa 
mahdollisuuden rakentaa yhdessä reittiä 2020-luvulle

Paljon puhuttu julkisen talouden kestävyysvaje on todellinen. Suomeksi 
sanottuna se tarkoittaa sitä, että tulevien vuosien talousennusteissa menomme 
ylittävät jatkuvasti valtion keräämät tulot. Vajeen suuruudesta on toki useita 
näkemyksiä, koska kyse on ennusteista. Jokainen kuitenkin ymmärtää, että 
loputon velkaantuminen ei ole kestävää taloudenpitoa. On etsittävä sekä sääs-
töjä että lisätuloja, joita talouskasvu ja verotuksen kiristäminen voivat tarjota.

Leikkauksien ja lisätulojen pohdinta avaa mahdollisuuden yhteiskuntaa 
vahvistavaan keskusteluun. Vastustan byrokratialta kaikuvaa asiantuntijuus-
puhetta, joka kertoo kansalaisille abstraktin prosentin siitä, miten paljon pitää 
säästää ja toteaa lopuksi kuinka meillä siksi on edessä välttämättömiä kurjia 
leikkauksia. Sen sijaan peräänkuulutan keskustelua, joka lähtee siitä, että 
elämme yhdessä maailman vauraimmista maista, joka on kasvanut ja kehit-
tynyt valtavan nopeasti mitä tahansa historiallista mittaria käyttäen. Nyt sen 
vauraan maan täytyy luodata tulevaisuuden kurssiaan. Se on tehtävä yhdessä.

Kestävyysvaje on siis mahdollisuus tehdä välttämättömyydestä hyve ja 
miettiä tulevaisuuden yhteiskuntaa rohkeasti ja kokonaisuutena. Mitä yhtei-
seltä yhteiskunnalta haluamme? Millaisia palveluja kaipaamme yhteisesti 
järjestettäviksi? Mikä on tehokkainta ja kansalaisen kannalta toimivinta? 
Miten varmistamme kaikkien kokevan osallisuutta kans(s)alaisina yhteiseen 
yhteiskuntaan?57 Miten pidämme kaikista huolta? Mistä haluamme etsiä uusia 
kasvu-uria ja viennin mahdollisuuksia, missä näemme tämän maan 2020-
luvun maailmassa? Kyse ei ole hyvinvointivaltion säilyttämisestä tai pelasta-
misesta vaan sen ajassa pitämisestä. 

Alas siis jatkuva pelkoja lietsova hyvinvointivaltion kuolemaa kuulut-
tava alarmismi ja talousbyrokraattien hallitsema keskustelu! Ylös julkisen 
talouden tarkastelu osana oikeudenmukaisen tulevaisuuden yhteiskunnan 

57 Kans(s)alaisuudesta lisää ks. Möttölä & Torsti 2010.
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rakentamista! Kyse on meistä ja heistä, jotka seuraavat meidän jälkeemme. 
Kyse on juurikin Lauri Ihalaisen luonnostelemasta pitkän aikavälin kasvu-, 
työllisyys- ja työelämästrategiasta.

5. Teesi: Pätkää, silppua ja palkkaköyhyyttä 
– hyvä työelämä on reilu kaikille

1990-luvun laman jälkeisessä Suomessa ajatus työelämän jatkuvasta koventu-
misesta on saanut vahvan jalansijan julkisessa keskustelussa. Samalla säännöl-
lisesti esiin marssii joku, joka sanoo, että höpö höpö. Pätkätöitä on aina ollut 
eikä siinä ole mitään uutta, että palkalla ei tahdo elää. 

Lukujen valossa on ihan mahdollista todeta, että työelämän muutoksien 
hokeminen on myytti. Valtaosa työsuhteista on edelleen vakituisia. Työpaikan 
menettämisen riski ei ole kasvanut. 

On kuitenkin muutakin kuin makrotalouden luvut. Työllisyysvoima-
loiden äänissä työelämän hahmoton epävarmuus ja painostavuus kuultaa 
läpi. Hiljaisia signaaleja voi etsiä myös tilastolukujen takaa. Pätkätyöt kos-
kevat erityisesti nuorehkoja korkeasti koulutettuja naisia julkishallinnossa. 
Palkkaköyhyyteen helposti johtava pakko-osa-aikaisuus vaivaa erityisesti 
pienipalkkaisia palvelualojen naisia. Kouluttamattomien maahanmuuttajien 
poljetut työehdot luovat juopaa ja pahaa tahtoa uusien tulijoiden ja syntype-
rältään suomalaisten välille.

Tulevaisuuden työelämää on rakennettava yhteistyössä työntekijöiden 
edustajien ja työnantajien kanssa. Nyt ajan henki on helposti sellainen, että 
työntekijä jää yksin. Ongelmat näyttäytyvät hänen henkilökohtaisina ongel-
miaan, vaikka kyseessä olisivat täysin työntekijästä riippumattomat asiat. 

Palkansaajaliikkeen on otettava paikkansa. Ammattijärjestöt ovat työ-
elämän asiantuntijoita ja työntekijän edunvalvojia ja keskeinen toimija 
yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta tavoittelevassa yhteiskunnassa. 
Ay-liikkeen paljon rummutettu uudistumistarve on varmasti monelta osin 
todellinen, mutta uudistumisvaatimuksien rinnalla toivon huomattavan työn-
tekijöiden järjestäytymisen keskeisen roolin oikeudenmukaisten yhteiskun-
tien sisäisessä dynamiikassa. 
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Hyvän yhteiskunnan työelämän reiluus mitataan siinä, miten se kohtelee 
haavoittuvimmassa asemassa olevia. Koulutettuja suojaa sekä ammattitaito 
että tietoisuus omista oikeuksista. Kielitaidotonta maataloustyöhön Suomeen 
tullutta maahanmuuttaja ei suojaa mikään, ellei hänellä ole reilua, lakeja nou-
dattavaa työnantajaa.

6.Teesi: Koulutus, koulutus, koulutus 

Ensin käydään koulut, sitten tehdään vuosikymmeniä töitä ja lopulta pääs-
tään eläkkeelle. Tämä elämän peruskaari hallitsee suomalaisten mielikuvi-
tusta. Samalla olemme ylpeitä korkeasta koulutustasostamme. Se on kiistaton 
voimavara. 

Koulutuksen myötä syntyvä asenteiden jäykkyys sen sijaan vaatii päivi-
tystä. Todennäköisesti valtaosa tällä hetkellä koulutusuraansa pohtiva tekee 
elämässään useamman kuin yhden alan töitä. Vaatimukset ja taitotarpeet 
tulevat muuttumaan.

Ajattelu onkin taivutettava siihen, että koulutus jatkuu läpi työelämän vuo-
sien. Kun yleisesti ajatellaan, että ensimmäinen ammatillinen ura ei todennä-
köisesti kestä koko elämää, ei tarvitse niin paljon ottaa paineita ensimmäi-
sestä alavalinnastakaan. Yksilön kannalta se ei ole elinkautinen tuomio yhteen 
alaan tai ammattiin!

Samalla ihmiset on vapautettava turhan kapeasta oman osaamisen mää-
rittelystä. Teknologiaa ketterästi hyödyntävässä työelämässä yhä useampi 
tekee yhä useammanlaisia asioita ja siihen on syytä olla valmis, jos haluamme 
yhteiskuntana toimia ja pärjätä. Joustoa työssä ja esimerkiksi työajoissa toi-
vova yksilö olkoon joustava myös oman osaamisensa määrittelyssä.

Yhteiskuntapoliittisessa ajattelussa koulutuksen korostaminen kohdistaa 
huomion työpaikan turvaamisen sijasta työntekijän turvaamiseen pitämällä 
huolta hänen osaamisestaan. Tähän on perusteltua rakentaa sekä jatkuvan 
koulutuksen turvaamia koulutusoikeuksia että tapoja, joilla koulutus rahoite-
taan esimerkiksi julkisen vallan, työnantajien ja työntekijän yhteispanoksella. 
Yhteiskuntapoliittisesti on myös perusteltua pyrkiä saamaan lisäkoulutuksen 
piiriin erityisesti heikommin koulutetut, jotka koulutuksen lisäarvoa kenties 
eniten kaipaavat ja siitä myös eniten hyötyvät.

Hyvän yhteiskunnan 
työelämän reiluus 
mitataan siinä, 
miten se kohtelee 
haavoittuvimmassa 
asemassa olevia.
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7. Teesi: ”Maailman parhaat pomot” – lisää huomiota hyvään johtamiseen

Työelämään kohdistuvissa toiveissa ja kritiikissä mainitaan usein johtajuus ja 
sen hyvyys tai huonous. Johtajuuteen ja esimiestyön laatuun kiteytyvät monet 
hyvän yhteiskunnan ja hyvän työelämän vaatimukset.

Meillä on edelleen paljon esikuntamalliin toimivia työyhteisöjä. Esikun-
tamallia luonnehtii se, että viisaus ja todellinen tieto on harvoilla ja ylhäältä 
valutetaan tietoa ja ohjeita alaspäin. Esikuntamalli saattoi sopia teollisen maa-
ilman tarpeisiin, mutta työntekijän itsenäisyyttä ja vastuuta korostava työ-
elämä kaipaa esimieheltä muita kuin käskijän ominaisuuksia. Hyvä esimies 
luottaa ja jättää työntekijät rauhassa tekemään omat hommansa. Vapaus on 
moneen kerta todettu yhdeksi tuottavuuden tekijäksi. Hyvä esimies huomaa 
myös, jos työtaakka kasvaa hallitsemattomaksi.

Uusille aloille uudet johtamiskäytännöt syntyvät luontevammin. Tästä 
meillä on esimerkiksi itc-sektorilta näyttöä. Näitä hyviä käytäntöjä ja mal-
leja on syytä nostaa julkisen vallan toimesta esiin. Johtajakoulutus on edel-
leen kovin satunnaista ja satunnaisia ovat myös polut esimiestehtäviin. Omat 
kokemukseni mediaprojekti ja tiedetöistä ovat vahvistaneet näkemystä siitä, 
että harmillisen moni on asiantuntija-aloilla esimiehenä vastoin omaa tah-
toaan, puolipakotettuna. Samalla harmillisen moni pakkoesimies on vailla 
mitään koulutusta esimiestehtäviin ikään kuin hyvän esimiehen ominaisuudet 
olisivat synnynnäisiä.

Osana tavoitetta maailman parhaasta työelämästä voitaisiinkin esittää 
tavoite maailman parhaista esimiehistä ja lanseerata valtakunnallinen ”maa-
ilman parhaat pomot” koulutusohjelma, jonka valtio rahoittaisi yhdessä työn-
antajien kanssa.

8. Teesi: Aktiivinen työelämä- ja työvoimapoli-
tiikka on parasta yhteiskuntapolitiikkaa

Puhu koulutetun kotona istuvan pakolaisen kanssa. Puhu juuri valmistuneen 
työpaikkaa hakevan nuoren kanssa. Puhu lakkautetun tehtaan henkilökunnan 
kanssa. He kaikki puhuvat työstä, korostavat työn merkitystä. Työllisyysvoi-
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maloissa he kaikki todistivat vuorollaan, että työ ei ole heille vain toimeen-
tulon väline, vaan tapa olla olemassa, kuulua joukkoon, kuulua yhteiskuntaan. 

Tässäkin kirjassa on mainittu suomalaisten nuorten asenteissa havaittu 
muutos suhteessa työn arvostukseen. Vaikka kyseessä olisikin osin pysyvä 
sukupolvimuutos, en jaksa uskoa, että sen paremmin kuluttaminen kuin 
kulutuskritiikki ja nuoremmissa ikäluokissa jalansijaa saanut elämän leppois-
tamis -aate syrjäyttäisivät työn keskeisen roolin suomalaisessa identiteetissä 
ja yhteiskunnan arvostuksissa.

Juuri siksi aktiivinen työvoimapolitiikka on myös tulevaisuuden yhteis-
kunnan keskeinen tavoite. Korkea työllisyysaste vaikuttaa suoraan julkisen 
talouden kestävyyteen. Samalla se auttaa nuoria, maahanmuuttajia ja osatyö-
kykyisiä pääsemään mukaan yhteiskuntaan. Työ kiinnittää ja tekee osalliseksi. 
Aktiivinen työvoimapolitiikka on siis parhaimmillaan sekä tehokasta talous-
politiikkaa että syrjäytymistä estävää ja kaikkien osallisuutta korostavaa hyvää 
yhteiskuntapolitiikkaa. Vilkuilu Ruotsin ja Tanskan malleihin on perusteltua: 
työvoimapolitiikkaan satsataan enemmän rahaa. Samalla työllisyysasteet ovat 
korkeampia ja työttömyyden hoito tuottaa tuloksia.

Työn keskeinen rooli osana suomalaisen yhteiskunnan arvostuksia ja iden-
titeettiä korostaa myös tarvetta kehittää työelämää jatkuvasti niin, että ihmiset 
viihtyvät töissään ja haluavat töitä tehdä. Tähän yhtälöön kuuluu lukuisia asi-
oita. Tässä mainittakoon perhepolitiikka ja mahdollisuus huomioida elämän-
tilanteen muutokset osana työelämää nykyistä paremmin. 

9. Teesi: 2.0 työväentalo rakentuu verkos-
toissa yksittäisten asioiden ympärille

Ikätoverini, englantilainen kirjailija Zadie Smith kirjoittaa meistä teknologian 
piirissä aikuisuutemme eläneistä jakaen meidät 1.0 ja 2.0 ihmisiin.

Itsensä Zadie Smith sijoittaa 1.0 ihmisiin. Heitä luonnehtii se, että he 
todennäköisemmin lähettävät sähköpostia ja tekstiviestejä kuin chattaavat, 
facebookkaavat tai twiittaavat. 1.0 ihminen kirjoittaa kaikki viestinsä kirja-
kielellä oikeinkirjoitussääntöjä noudattaen. Radikaalein poikkeama tyyliin on 
satunnainen epävarmasti mukaan ujutettu hymiö :). 2.0 ihmiset sen sijaan 
kuuluvat chat- ja facebook-sukupolveen. He kirjoittajat lyhenteillä ja erikois-
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merkeillä 1.0 ihmisillekin tuntematonta kieltä ja jakavat asiansa laajoille vir-
tuaalikaverijoukoille.

Työväenliikkeen kannalta me 1970-luvulla ja sen jälkeen syntyneet 1.0 ja 
2.0 ihmiset olemme kysymysmerkki. Voimmeko me samaistua kansanliikkee-
seen ja asettaa yhteisiä pitkäjänteisiä tavoitteita? Vai onko arkipäiväinen tapa 
liittyä faniryhmiin ja sitoutua tänään yhteen ja huomenna toiseen tavoittee-
seen napin painalluksella pikku hiljaa koko totuus ja todellisuus? 

En usko, että inhimillinen tarve ja taipumus muodostaa yhteisöjä koskaan 
häviää. Yhteisössä muodostuvat käsitykset siitä, mitä yhteisesti tavoitellaan ja 
mitä asioita maailmassa halutaan muuttaa. Teknologia vain muuttaa yhteis-
toiminnan logiikkaa. 

Syntyykö 2.0 kansanliikkeitä, jotka kokoavat ihmisiä perinteisen työvä-
enliikkeen tapaan yhteen rintamaan rakentavaksi muutosvoimaksi? Uskon, 
että jos 2.0 kansanliikkeitä työelämäkysymyksien ympärille muotoutuu, ne 
ovat todennäköisesti luonteeltaan verkostomaisia ja alati muuttuvia. Työvä-
enliikkeen mahdollisuus voisi olla virtuaalisten verkkotyöväentalojen perus-
taminen. Tehtävä olisi luonteva askel palkansaajajärjestöjen yhteistyölle. Tyo-
vaentalo.fi-osoite oli valitettavasti varattu syksyllä 2010, mutta .com varmasti 
löytyy.

Verkkotyöväentaloissa tehtäisiin edunvalvontaa ja koottaisiin yhteen työ-
elämäkokemuksia hyvässä ja pahassa. Jos riittävän moni kokisi jonkin asian 
riittävän merkittäväksi, 2.0 maailma olisi vahva verkosto ajamaan asioita 
konkreettisiksi muutoksiksi yhteiskunnassa. Hyvin nopeasti todennäköi-
sesti huomattaisiin, että verkkotyöväentalossa palkansaajia yli ammatillisten 
rajojen yhdistävät samantapaiset asiat kuten tarve joustoihin elämäntilanteen 
mukaan ja esimiesten osaaminen. Juuri tähänhän törmäsimme työllisyysvoi-
malan materiaaleissa. Jo pelkästään tietoisuus siitä, että omat kysymykset eivät 
ole erityisiä vaan yleisiä, antaa voimaa tehdä muutosaloitteita ja etsiä ratkai-
suja. Verkkotyöväentaloissa saattaisi alkaa rakentua yhdistäviä työelämäiden-
titeettejä kuten ”ei vielä 63-vuotiaana eläkkeelle”-ryhmä tai edunvalvontaan 
liittyvä ryhmä mallia ”lomattomat pätkätyöläiset”. Ja miksei verkkotyöväen-
talo voisi olla paikka kehittää yhdessä yritystoimintaa ja jakaa kokemuksia 
esimerkiksi toimivista yhteiskunnallisen yrittäjyyden malleista.

Pelkästään tietoisuus 
siitä, että omat 

kysymykset eivät ole 
erityisiä vaan yleisiä, 

antaa voimaa tehdä 
muutosaloitteita ja 

etsiä ratkaisuja.
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10. Teesi: Limittyvät, keskenään sopivat sukupolvet kytkevät työt käyntiin

Parhaillaan meneillään olevassa Historiatietoisuus Suomessa -tutkimukses-
sani (www.historiatietoisuus.fi) on laajan kansalaisaineiston avulla tutkittu 
muun muassa suomalaisten jakautumista sukupolviin historiallisten avain-
kokemuksien ja yhteiskunnallisten asenteiden valossa. Kollega Hanna Wassin 
kanssa olemme päätyneet puhumaan limittyvistä sukupolvista. Limittäisyys 
kuvaa sitä, että suomalaiset sukupolvet uivat toinen toisensa rinnalle ja ovat 
asenteiltaan keskenään hyvin samankaltaisia.

Limittyvä luonne ja samankaltaisuus auttaa suomalaisia sukupolvia luot-
tamaan toisiinsa ja rakentamaan yhteisiä, pitkälle luotaavia tavoitteita. Polii-
tikkojen tehtävä on toimia niin, ettei yhteiskunnallisessa keskustelussa ase-
teta vastakkain esimerkiksi eläkeläisiä ja opiskelijoita, vaan keskinäinen 
luottamus rakennetaan pyrkimällä laajaan oikeudenmukaisuuteen, joka yltää 
vuosikymmeneltä seuraavalle. Suosikkiajatuksiini kuuluu Financial Timesin 
kolumnistin John Lloydin viisaus, jonka mukaan yhteiskunta ja maailma ovat 
meillä vain lainassa. Meidän tehtävämme on jättää ne paremmassa kunnossa 
tuleville sukupolville. Siksi Lauri Ihalaisen ajatus ”henkisestä sukupolvisopi-
muksesta” osana laajaa tulevaisuusstrategiaa voisi olla paikallaan. Kytketään 
siinäkin mielessä työt käyntiin! 

luoTTamusTa ja mielekäsTä sisälTöä – 
laurin ja pilvin parempi Työelämä 

Lauri Ihalaisen ja Pilvi Torstin haastattelu,  
haastattelijana pääkirjoitustoimittaja Katariina Kivistö

Väittelyä tästä ei tule. Sen huomaa, kun on hetken kuunnellut Lauri Ihalaisen 
ja Pilvi Torstin keskustelua. Edes provosoimalla pitkän linjan ay-konkaria ja 
nuorta akatemiatutkijaa ei saa puhumaan toisiaan suohon talouskasvusta, 
hyvinvointiyhteiskunnasta eikä työelämäkysymyksistä.

Näiden kahden yhteiskuntavaikuttajan tyyli ja painotukset sentään ero-
avat. Toinen on konsensushakuinen ja perusteellinen, toinen ärhäkämpi ja 
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pyrkii nopeisiin tiivistyksiin. Toisen vahvuudet ovat kotimaan sopimustoi-
minnassa, toiselta sujuvat kansainväliset projektit.

Lauri ja Pilvi ovat pohtineet työtä ja työelämää perusteellisesti Työllisyys-
voimala-hankkeessa, mutta kiinnostus aihepiiriin ei osoita laantumisen merk-
kejä, pikemminkin päinvastoin. Kun kaksikko istahtaa summaamaan kuultua, 
luettua ja kirjoitettua, pari tuntia hupsahtaa hetkessä.

Työn tekeminen ja teettäminen ovat osa yhteiskunta- ja talouspolitiikkaa, 
joten keskustelijat pureutuvat aluksi talouskasvuun.

Kasvun uudet ulottuvuudet 

Lauri kertoo pohtineensa kasvua paljon ja todenneensa, että yleensä kasvusta 
puhutaan, kun sitä ei ole. Hänellä on omia kokemuksia siitä, miten raastavaa 
aikaa hidas kasvu on tulonjaon kannalta. Hänestä kasvua tarvitaan, koska se 
luo edellytyksiä työlle ja hyvinvoinnille. 

Pilvi on myös miettinyt talouskasvua ja joutunut pohtimaan omaa suh-
tautumistaan degrowth-liikkeeseen, joka on saanut jalansijaa aktiivisten ja 
tiedostavien nuorten keskuudessa. Hän on päätynyt siihen, että kasvua kriti-
soidaan perusteettakin. Siksi puolustuksen on syytä käyttää puheenvuoroja.

—On vaikea nähdä talouden ja yhteiskunnan dynaamisuutta, jos lähde-
tään kasvun vastaiseen ajatteluun. Kasvun on kuitenkin oltava kestävää.

Lauri allekirjoittaa sen, että kasvua on monenlaista ja että sen tulee olla 
ekologisesti ja muutoinkin kestävää. Kasvun lähteitä ovat työpanoksen lisää-
minen ja tuottavuuden nosto. Toimintatapojen, tehtävärakenteiden ja työn 
sisältöjen muutosten avulla voidaan pyrkiä kasvuun. 

Pilvi on tyytyväinen siitä, että kasvuun on alettu hakea laajempia lähesty-
miskulmia ja inhimillinen puoli otetaan paremmin huomioon. 

—Pikku hiljaa on ehkä alettu päästä siitä Nokian tuottamasta sairaudesta, 
että Suomen ihanteena on piilaakso, vaikka lähtökohtamme aivan erilainen. 

Lauri:
—Kasvulla on merkitystä, sitä tarvitaan. Kasvu luo työllisyyden edelly-

tyksiä. Kuihtuvan kasvukierteen yhteiskunta ei tiedä hyvää työllisyydelle ja 
hyvinvoinnille. Kasvun ei tarvitse olla vain määrällistä, voi tulla myös fiksum-
mista tavoista toimia. 

Lauri:  
Kasvulla on merki-

tystä, sitä tarvitaan. 
Kasvu luo työlli-

syyden edellytyksiä.
Kuihtuvan kasvu-

kierteen yhteiskunta 
ei tiedä hyvää työlli-

syydelle ja hyvinvoin-
nille. Kasvun ei tarvitse 

olla vain määrällistä, 
voi tulla myös fiksum-
mista tavoista toimia. 
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Lauri kantaa huolta siitä, että työpanoksen määrä kasvun lähteenä on jat-
kossa iso haaste muun muassa väestön ikääntymisen vuoksi.

—Tarvittaisiin kansallinen konsensus kasvupolitiikasta. Se ei voi olla työ-
voiman ulosheittämistä, vaan esimeriksi uuden teknologian taitavaa sovelta-
mista sekä työhyvinvoinnin parantamista. Tärkeää on myös pystyä sopimaan 
kasvun hedelmien jakamisesta. Jaon pitää olla oikeudenmukainen. 

Lähes yhteen ääneen Lauri ja Pilvi korostavat, ettei kasvu saa olla kansain-
välisesti eliittikysymys, vaan kasvun hallintaan on löydettävä globaali ratkaisu. 
Ei voida noin vain ilmoittaa joillekin maille, etteivät ne saa kasvaa.

Yksityistäminen päivänvaloon

Hyvinvointiyhteiskuntaa toistellaan poliittisissa puheissa, mutta väliin tuntuu, 
että määritelmä on hakusessa ja kysymyksiä sen sisällöstä on enemmän kuin 
vastauksia. Joka tapauksessa hyvinvointiyhteiskuntaa arvostetaan ja sitä kan-
natetaan yli puoluerajojen. Tunnistetaan se, että joitain suurta on rakennettu.

Hyvinvointivaltion rajoja hämärtää yksityisen ja julkisen limittyminen. 
Lauria kauhistuttaa hiipivä yksityistäminen kehityskuvana. Hän ei ole kaikkea 
yksityistämistä vastaan, mutta pitää tiedostaa mihin tähdätään. 

—On suuri ero sillä, tapahtuuko yksityistäminen hiipivästi vai käsikir-
joituksen mukaan. Pelisäännöt on oltava ja on todettava, mitkä ovat sellaisia 
ydintehtäviä, jotka hoidetaan virkamiestyönä tai julkisena palveluna.

Pilvi on samaa mieltä siitä, että jollakin on oltava kokonaisvastuu hyvin-
vointivaltion kehittämisestä. Näkökulma on ollut kateissa, joten tarvitaan 
myös julkinen keskustelu siitä, miten vastuut jaetaan. 

—On vain kerta kaikkiaan järkevämpää hoitaa tietyt asiat yhteisesti. 
Toivon mukaan löytyy konsensushenkinen, suomalaiseen perinteeseen 
nojaava vastaus. 

Lauri painottaa kuntien roolia, koska kunnat tosiasiallisesti toteuttavat 
hyvinvointivaltiota ja kantavat vastuun palveluista. 

—Kuntien ja valtion työnjaon on oltava selvä. Jos valtio lisää kuntien vel-
voitteita, sen on lisättävä myös rahoitusta.

Entä mistä peruspalveluista kumpikaan ei missään tapauksessa tinkisi?
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—Jos poimin yhden asian, se on koulutus. Toivon lapsieni voivan käydä 
samanlaatuista oikeasti tasa-arvoiset mahdollisuudet takaavaa peruskoulua 
kuin olen itse käynyt, Pilvi vastaa. 

Laurin listalla ovat perusterveydenhuolto ja koulutus sekä sivistystoiminta 
laajemminkin. Terveydenhoidon tila huolettaa kumpaakin. Kansainväliset 
pääomasijoitusyhtiöt valtaavat Suomessa terveyspalveluita ja keräävät avoi-
mesti voittoja, vaikka hyötyvät Kela-korvauksista ja arvonlisäverottomuu-
desta. 

Pilviä harmittaa, että kritiikki tulkitaan yksityisen terveydenhuollon vas-
tustamiseksi. Hänestä yksityiset terveyspalvelut ovat OK, jos niille on määri-
telty selvä rooli eikä niihin ohjata tehottomasti julkista rahaa. Ennakoitavissa 
on, että terveydenhuollon järjestäminen nousee keskeiseksi poliittiseksi asi-
aksi. 

Lauri näkee riskin, että julkinen terveydenhuolto rapautuu tällä menolla. 
Ihmisten terveyserot ovat jo kasvaneet. Keskustelu resurssien käytöstä on tar-
peen, koska terveyspalveluissa liikutellaan isoja rahoja. Ehkä ulkomaisen pää-
oman oheen löytyisi kotimaistakin.

Hyvinvointivaltio päivitykseen

Sosialidemokraattien iso tarina on ollut hyvinvointiyhteiskunnan rakenta-
minen Suomessa ja muissakin pohjoismaissa. Keskustelu kiertyy tuumailuun 
siitä, onko nyt isoa tarinaa. 

Molemmat päätyvät siihen, että SDP tarvitsee ison projektin ja se voisi 
olla hyvinvointiyhteiskunnan seuraavan vaiheen pohdinta ja hoitaminen. Sen 
käsikirjoituksen miettiminen vaatii henkistä tilaa ja pohtivan otteen. Toistai-
seksi palikat ovat hajallaan; milloin puhutaan verotuksesta, milloin yritys-
tuista. Uuden luomiseksi ajatuksia pitää voida sosialidemokraattisen liikkeen 
sisällä sanoa ääneen ilman että niiden esittäjä mollataan saman tein. 

—Raimo Sailas on mielestäni vilpitön hyvinvointiyhteiskunnan puolus-
taja, Lauri vakuuttaa ja katsoo, että demareiden on huolehdittava hyvinvoin-
tiyhteiskunnan tulevaisuudesta. Porvareiden silmissä kiiltävät veroratkaisut, 
joten heistä ei ole käynnistämään tätä pohdintaa.
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—SDP on saanut lapsensa – hyvinvointiyhteiskunnan – aikuiseen ikään, 
nyt tehtävänä voisi olla huolehtia hyvinvointiyhteiskunnan työhyvinvoinnista, 
Lauri ajattelee. 

Pilvi innostuu ajatuksesta ja vähältä pitää, ettei ensimmäinen hyvinvoin-
tiohjelman jäsennys synny siltä istumalta. Mutta turvallisuuden esiin tulo 
vie keskustelua eteenpäin. Sosiaalisessa turvallisuudessa on nyt vajeita, jotka 
lisäävät ihmisten huolta ja hätää. 

Lauri laskee – ymmärrettävästi – perusturvallisuuteen myös työelämän 
tarjoaman kollektiivisen turvan mukaan lukien valtakunnalliset vähimmäis-
työehdot. 

Pilvi:
—Jokainen voi haaksirikkoutua elämässään. Ajan henki on sellainen, ettei 

aina muisteta, että kenelle hyvänsä voi eri elämänvaiheissa tulla tilanteita ja 
ongelmia, joiden ratkomisessa tarvitaan hyvinvointivaltion palveluita. 

Hyvinvointiyhteiskunnasta puhe siirtyy jouhevasti työelämään, sillä 
korkea työllisyysaste on hyvinvointiyhteiskunnan rakentamisessa olennaista, 
kuten Lauri muistaa monta kertaa muistuttaa. 

Lauri on vahvimmalla alueellaan, mutta hämmentyy hetkeksi, kun saa 
pyynnön kertoa henkilökohtaisesti kokemistaan työpaineista. Useat johto-
tehtävissäkin toimineet ovat viime aikoina avautuneet suoranaisena kiusaa-
misena pitämästään kohtelusta.

Yksinäisyyttä ja paineita 

Lauri ei tunnista itse kokeneensa kiusaamista, mutta on työyhteisössä jou-
tunut sitä kohtaamaan ja olemaan mukana raskaissa käsittelyprosesseissa. 

—Hirveitä paineita minulla kylläkin on ollut. Ahdistavia aikoja, voimatto-
muuden tunnetta ja takaiskuja. Epärehellisyys ja ilkeys ovat satuttaneet. Pää-
töksenteon yksinäisyys on raskasta. Sitä yrittää olla oman porukan tuki, mutta 
ei ole ketään kenen kanssa itse puhuisi.

SAK:n puheenjohtajan roolissa oli monesti vaikeinta löytää oman porukan 
yhteinen tahto. Jaksamista auttoi se, että oma arvomaailma on sopusoinnussa 
hoidettavien asioiden kanssa. 

Pilvi: 
Jokainen voi haaksi-
rikkoutua elämässään. 
Ajan henki on 
sellainen, ettei aina 
muisteta, että kenelle 
hyvänsä voi eri elämän-
vaiheissa tulla tilan-
teita ja ongelmia, 
joiden ratkomisessa 
tarvitaan hyvinvoin-
tivaltion palveluita.
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Kunnianhimoisesti työhönsä suhtautunut Lauri myöntää, että jossain vai-
heessa elämä ollut liian työkeskeistä. 

Pilvi on kokenut yksinäisyyttä projektitehtävissä ja asiantuntijatyössä, 
jossa vain itse asettaa itselleen rajat. Nyt hän tunnistaa työelämän laatuon-
gelmia yliopistoyhteisössä, joka on ollut hänen viiteryhmänsä viime vuodet. 

—Yliopistojen valtava vahvuus ovat olleet luottamus, vapaus ja arvostus. 
Yhteisö on ollut autonominen, demokraattinen ja itseohjautuva. Näiden 
arvojen innoittamana on tehty työtä vaadittuakin enemmän. Kahtena viime 
vuotena monet näistä arvoista ovat yliopistouudistuksessa kyseenalaistuneet. 
Akateemiseen maailmaan on tuotu esikuntahenkeä, joka ei sovi sinne. Seu-
rauksena on ollut työpahoinvointia. 

Molemmat ovat sitä mieltä, että arvostus ja luottamus ovat työyhteisöjen 
avainsanoja. Yhteistyön tulee olla aitoa ja työntekijöille pitää jättää liikkuma-
varaa. Näillä perusasioilla päästään pitkälle. 

Työelämän laatu on myös politiikkaa

Ennen pehmojuttuna pidetty työelämän laatu on nyt noussut poliittiselle 
agendalle. Mutta miten sillä voi tehdä politiikkaa? Mikään puolue ei varmaan-
kaan peräänkuuluta huonoa johtamista. 

Työelämästä on Laurin mukaan yleisellä tasolla laaja yhteinen käsitys. 
Mutta toimenpiteet erottavat.

Lainsäädännön uudistukset ovat poliittisia ratkaisuja. Esimerkiksi 
työurista ja eläköitymisestä puolueilla on erilaisia näkemyksiä. 

—SDP:llä on paras agenda ja SDP on tehnyt eniten työtä työn puolesta. 
Tämä tavaramerkki on säilytettävä. On haastettava muut keskustelemaan 
2000-luvun työelämästä, Lauri kiteyttää.

Pilvin mielestä työelämän laadussa on aineksia klassiseksi poliittiseksi 
kysymykseksi. Puolueet ovat yksimielisiä tavoitteista, mutta keinoissa on isoja 
eroja. Demareiden pitäisi rohjeta esittää isoja, kansalaisia puhuttelevia kuvia 
hyvästä työelämästä. 

Pilvi ottaa esiin ikäluokkakysymykset, vaikka onkin aina vierastanut suku-
polvien vastakkainasettelua. Työn ja perheen sekä muutoinkin henkilökoh-
taisen ja yleisen yhdistäminen on kuitenkin tietyn ikäisille haasteellisempaa 
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kuin muille. Hän pitää erikoisena, että kotiäitiyhteiskunta on syntymässä 
uudelleen.

—Suuntaus vetäytyä yksityiseen panee miettimään, mitä on hyvä elämä 
ja pystyykö työelämä olemaan mukana hyvässä elämässä, Pilvi pohdiskelee 
ja toteaa, että työ, läheiset ja harrastukset ovat elämän tukipilareita, joista 
ainakin kahden pitäisi olla pystyssä; yhden paalun varaan elämää ei pidä 
rakentaa.

Siitä molemmat ovat täysin vakuuttuneita, että työllä on ihmiselle huomat-
tavan suuri merkitys. Se ei ole pelkästään tapa tulla toimeen.

Senioreiden kokemusta ei käytetä

Ikärasismia kaksikko ei oma-aloitteisesti mainitse, vaikka Laurilla olisi 
tuore syykin tehdä niin. Kun hän julkisti – jonkin aikaa eläkkeellä oltuaan 
– aikeensa pyrkiä poliittisiin tehtäviin, häneen lyötiin ”liian vanha” leima. 
Satavuotiaiden määrä kasvaa, mutta vireä kuusikymppinen ei kelpaa yhteis-
kunnalliseksi vaikuttajaksi! 

Pilvi ei suostu lainkaan ymmärtämään moista. Hän on tehnyt menestyk-
sekkäästi töitä itseään paljon vanhempien henkilöiden kanssa. Työtoveruu-
dessa on ollut mentorointi-ulottuvuuskin, mutta ennen kaikkea on voitu hyö-
dyntää toisiaan täydentäviä kokemuksia ja näkökulmia. 

—Suomalainen yhteiskunta alihyödyntää kokemusta. Meillä on mielettö-
mästi hukattua potentiaalia, Pilvi puuskahtaa.

Lauri pitää yhtenä työurien pidentämisen esteenä sitä, ettei ikääntyneillä 
ole mahdollisuutta selviytyä kunniakkaasti työelämässä. Eläkkeelle lähtö hou-
kuttaa, kun kokee turvattomuutta ja selviytymispelkoa. Eläköitymiselle pitäisi 
olla kilpailukykyisiä vaihtoehtoja. Loppupuoli työelämässä saisi olla inhimil-
lisempi ja pehmoisempi.

Työelämässä on tapahtunut raju muutos, kun on siirrytty yhden työn his-
toriasta usean työn tilanteeseen. Myös työ- ja koulutusjaksot vuorottelevat ja 
valitettavasti usein myös työ ja työttömyys.

Laurin mukaan työelämän muutoksiin on reagoitu jälkijättöisesti ja lain-
säädäntö laahaa jäljessä. 
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Hän korostaa turvasiirtojen tärkeyttä ja investoimista ammatilliseen 
monitaitoisuuteen.

Pätkätyöt hiertävät vieläkin

Pilvi tahtoo, että Lauri saa puhua pätkätöistä ja niiden historiasta. Pilvin ver-
kostoissa on paljon nuoria ihmisiä, jotka pitävät epäoikeudenmukaisena sitä, 
että joutuvat tekemään samaa työtä eri ehdoilla kuin kollegat, koska heillä on 
määräaikainen työsopimus. Muun muassa lomaedut ovat heikommat.

Aina rauhallinen Lauri melkein tuohtuu todetessaan, että pätkätyöt eivät 
ole uusi ilmiö ja että asian eteen on tehty töitä. Hän muistuttaa, että iät ajat 
on tehty tilapäistä työtä. Niin metsurit kuin satamatyöläiset ovat olleet pätkä-
töissä. Sitten hän käy tarkoin läpi pitkän liudan toimia, joita on tehty työsuh-
teiden tasa-arvoistamiseksi. 

—Määräaikaisten asemaa on parannettu, muttei varmaankaan riittävän 
nopeasti. Sekin pitää hyväksyä, että jotkut tekevät vapaaehtoisesti, oman elä-
mäntilanteensa vuoksi määrä- tai osa-aikaisia töitä. Silti edelleen yli 70 pro-
senttia on toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa. Ja on selvää, etteivät 
tulevaisuudessa osaavaa työvoimaa haluavat yritykset eivät voi rakentaa pät-
kätöiden varaan, Lauri korostaa.

Pilvi toteaa Laurin kokemuksen tulevan SAK:n kentästä. Siellä ongelmaa 
on ehkä ratkottu enemmän kuin muissa palkansaajakeskusjärjestöissä, joiden 
jäsenkunnassa pätkätöiden yleisyys on uudempi ilmiö. Koko pätkätyöasia tuli 
yhteiskunnalliseen keskusteluun varsinaisesti vasta, kun ongelma alkoi kos-
kettaa yhä enemmän toimihenkilöitä ja myös ylempiä toimihenkilöitä.

—Pätkätöiden vähentämiseksi tarvitaan poliittisia sopimuksia. Voisi har-
kita esimerkiksi korkeampia työnantajamaksuja määräaikaisista työsuhteista, 
Pilvi ehdottaa. 

Puhe siirtyy kansainvälisiin sopimuksiin, joilla voidaan edistää palkan-
saajien asemaa. Globaali sopiminen neuvottelutoiminnasta ja työehdoista on 
oikea suunta. Tätä kehitystä tulee vahvistaa. 

Pohjoismaiden on oltava eturintamassa puhumassa työehdoista ja -oikeuk-
sista.
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Yrittäjyyttä ja välimaastoa 

Yrittäjyydestä kumpikaan ei ole Työllisyysvoimala-hankkeen yhteydessä 
puhunut eikä kirjoittanut.

He arvelevat sen johtuvan siitä, että hankkeessa oli selvästi palkansaajanä-
kökulma. Yrittäjyysohjelmaa ei oltu tekemässä. 

Pilvi korostaa, että kun haetaan kasvun edellytyksiä ja yhteiskunnan 
dynaamisuutta, kaikki elinkeinotoiminta kulkee mukana. 

—Hyvinvointiyhteiskunnan rakentaminen on myös edellytysten luomista 
uuden aloittamiseen ja riskinottoon. Arvostan yrittäjyyttä. On vahinko, jos 
SDP profiloituu yrittäjävastaisena. Siltojen rakentamiseen on tarvetta.

Lauri katsoo, että perinteisen palkkatyön ja yrittäjyyden välissä on paljon 
itsensä työllistäviä ihmisiä, joiden sosiaaliturva- ja muut ongelmat eivät saisi 
olla työväenliikkeelle vieraita. Onneksi muutos on nähty ja ammattiliitot 
ottavat itsensä työllistäviä jäseniksi.

Kiinnittymisen muuttuvat muodot 

Työn muutokset ovat sellaisia, että ne löyhentävät kiinnittymistä tiettyyn 
ammattikuntaan ja ammattiliittoon. Kun työntekijällä työskentelee uransa 
aikana jopa hyvinkin erilaisissa ammateissa, ei ammatti-identiteetti vahvistu 
perinteiseen tapaan.

Laurin mukaan kiinnittymistä ovat ohjanneet työ, yhteisöllisyys ja perin-
teet. Nyt niin työn kuin työväenliikkeenkin kiinnekohdat ovat muutoksessa.
Luokkasamastuminen on väistymässä, koska työväenliike on tehnyt paljon 
töitä luokkaerojen kaventamiseksi. Kaikesta huolimatta esimerkiksi veturi-
miehillä on silti edelleen vahva ja terve ammatti-identiteetti.

Ammatti-identiteetti on Pilvinkin mielestä perinteissä mielessä harvinais-
tumassa, koska osaaminen kertyy erilaisissa töissä. Yhä enemmän arvoste-
taan työn sisältöä sinällään. Ajan ilmiöihin kuuluu itsensä tuotteistaminen ja 
markkinointi. 

—Portfolio-yhteiskunnassa pitää jatkuvasti myydä itsensä työnantajille. 
Minäkin olen oppinut ketteräksi itseni myymisessä. Voisin milloin tahansa 
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tehdä 10 erilaista myyntikansiota erilaisiin tehtäviin pyrkimistä varten. Täl-
lainen uuvuttaa ihmisiä. 

Yhdessä Pilvi ja Lauri päätyvät toteamaan, ettei kenelläkään ole valmiita 
vastauksia siihen, mitkä ovat uudet samastumisen kohteet ay-liikkeessä, 
poliittisessa työväenliikkeessä ja laajemminkin kansalaisyhteiskunnassa. Ay-
liikkeellä on paljon mahdollisuuksia, sillä työ on aivan keskeisessä osassa glo-
balisoitumisessa, kun tavoitellaan oikeudenmukaista maailmaa. Jälkijunasta 
olisi päästävä kehitystä ohjaavaan ytimeen. 
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