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Tarkastelen tässä esseessä työtä ja työhön liitettyjä kulttuurisia normeja sekä käytän-

teitä. Painotan kirjoitelmassani pääasiassa Suomessa harjoitettua työpolitiikka ja talous-

politiikkaa. Näitä kahta politiikan suuntaa ei voi toisistaan erottaa. Käyn politiikan to-

teuttamisen käytänteitä sekä periaatteita läpi pitkin esseetä. Pyrin käyttämään asiallista 

jopa akateemistakin kirjoitustyyliä, mutta tavoilleni uskollisena kevennän vaikeammissa 

kohdissa puisevaa tekstiä hieman humoristisemmaksi, jotta arvokkaat asiat saisivat nii-

den vakavuudelle sopivan arvon.  

Työllisyyden ja talouden kehitys ovat olleet aina vahvasti sidoksissa toisiinsa. Laman, ta-

louskriisien ja taantumien kurimus näivettää kansantalouden kokonaistuotantoa kuin 

seksitauti. Laskusuhdanteessa työttömyys nousee, työpaikat katoavat kuin avaruuteen 

sekä julkisen sektorin menot kasvavat kuin pitopöydässä. Globalisoituneessa taloudessa 

suurten kansantalouksien yskä aiheuttaa vilunväristyksiä pienemmissä kansantalouk-

sissa. Muutoksen ei tarvitse olla aina kuitenkaan negatiivinen, sillä talouden noususuh-

danteessa makeaa elämää eletään kulutusjuhlan hurmoksessa kuin suviseuroissa. Työ-

markkinat ovat alisteiset maailman taloudelle, joten toimivilla työvoimapoliittisilla rat-

kaisuilla voidaan pehmittää talouskehityksen tuomia käänteitä ihmisen työllistymisessä. 

Talouden toistuvat suhdannevaihtelut kertovat silti siitä vaikeudesta, jolla taloudellista 

tehokkuutta, työllisyyden ja sosiaalisuuden kultaista kehää yritetään yllä pitää. 

Kansantalouksissa koetaan pitkiä talouden kasvukausia. Näitä voidaan selittää muun 

muassa kasautumisen ja sääntelyn mallien avuilla. Kasautumisen mallissa talouskasvu 

kasautuu yritysten ansaitsemien voittojen ansiosta. Yritys tuottaa voittoa ja on kykenevä 

kasvattamaan liiketoimintaansa, tällöin yrityksellä on potentiaalia palkata lisää työvoi-

maa. Yritysten kasvattaessa toimintaansa kansatalouden kokonaistuotanto kasvaa, 



jolloin työllistämisen kehä ja kasvu ruokkivat toisiaan. Sääntelyn malli painottaa puoles-

taan poliittisen rauhan ja vakautta taloudellisen kasvun perustana. Molemmat työllisyy-

den kasvun kehitystä kuvaavat mallit tarvitsevat toinen toistaan, sillä epävakaassa po-

liittisessa toimintaympäristössä yritysten kyky toimia voi olla mahdotonta.  

Taloudellinen tuotanto on teollistumisen jälkeen muotoutunut kahteen vallitsevaan ai-

kakauteen. Fordistinen kasvu- ja kasautumismalli pohjaa amerikkalaisen autoteollisuu-

den kehittymisen aikana syntyneeseen tuotantotapamalliin – massatuotantoon. Massa-

tuotannon kehittymistä tuettiin teknologisilla ja sosiaalisilla innovaatioilla kuten, työttö-

myys- ja sairasvakuutukset sekä työsuhdeturvan luominen. Massatuotanto kehittyi en-

simmäisenä sellaisilla aloilla, missä tarvittiin suuria investointeja. Fordismin aikakaudella 

teollisuusmaissa otettiin käyttöön työnjakoa ja tuottavuutta edistäviä teknisiä ratkaisuja 

ja organisaatioteknologioita sekä parannettiin työntekijän sosiaalista asemaa työllisyys-

turvaa, sairaus- tapaturma- ja eläkejärjestelmää kehittämällä. Työn tuottavuuden ansi-

osta kasvoi myös työntekijöiden reaalitulot, joka mahdollisti kuluttamiseen perustuvan 

kansantalouksien kehittymisen. 

Postfordistinen kasvu- ja kasautumismallin esikuvana on japanilainen auto- ja elektro-

niikkateollisuus. Se erikoisuutena oli nopea muunneltavuus ja joustavuus. Fordistisessa 

kasautumismallissa tuotantoa pyrittiin keskittämään suuriin tehtaisiin, kun taas postfor-

distinen kasautumismalli pyrki hajauttamaan tuotantoaan. Postfordistisessa kasautumi-

sen mallissa olennaista olivat tuotteiden korkea laatu ja asiakaskunnan segmentoimi-

nen. Tuotantoa pyrittiin globalisoimaan, mutta organisaatioiden ylin päätäntävalta säilyi 

keskitetysti pääkonttorilla. Työvoimapolitiikalla täytyi pystyä edistämään joustavuutta 

työvoiman ammatillista kehittymistä ja liikkuvuutta varten.  

Postfordistisessa mallissa suuryritykset hajauttavat tuotantoaan työvoimaintensiivisillä 

aloilla ja pyrkivät hyötymään yhteiskuntien erilaisuudesta. Työnantajia velvoittavat 

säännökset ovat erilaiset eri maissa. Heikommin kehittyneissä maissa yritykset voivat 

ohittaa tukun kehittyneiden talouksien asettamista työnantajan velvollisuuksista. Toi-

sekseen työvoimakustannuksia pyritään jaottelemaan korkeamman osaamisen sekä 

matalamman osaamisen aloihin. Korkeampaa osaamista vaativammat työtehtävät voi-

daan hoitaa organisaation emämaassa, kun taas matalamman osaamisen työtehtävät 



voidaan teetättää kehitysmaiden hiki- tai nyrkkipajoissa. Kolmanneksi postfordistisessa 

mallissa työn tekemisestä nousee itseisarvoinen periaate, joka painottaa työtä ensisijai-

sena toimeentulon lähteenä, sekä parhaimpana sosiaalipolitiikkana. Neljäntenä ele-

menttinä postfordistiseen malliin kuuluu työn pirstaloituminen. Vuokratyö, freelancer-

sopimukset ja määräaikaiset projektit ovat näkyvä osa nykyajan työmarkkinoita. Pitkien 

työsuhteiden sijaan työntekijät solmivat lyhyempiä ”palvelusopimuksia.” Työntekijät 

ovat nykyään huomattavasti heikommassa neuvotteluasemassa kuin yritykset. Tieten-

kin pitää varosanoina ottaa huomioon, että kyse on kansainvälisessä toimintaympäris-

tössä toimivista yrityksistä, eikä aivan samaa voida väittää jokaisen kivijalkapuodin koh-

dalla. Kuitenkin moni kivijalkakauppakin myy tuotteita, jotka on valmistettu halvantyö-

voiman maissa.  

Yrityksillä on useita keinoja sopeuttaa toimintaansa työntekijöitänsä kohtaan toimin-

taympäristössä tapahtuneista muutoksista johtuen. Hyvin monissa talousuutissakin ker-

rotut irtisanomiset ja lomautukset ovat työntekijän kohdalla kouriin tuntuva tapa, jolla 

yritys järjestää toimintaansa. Työaikajoustot ja lomarahojen hyvittäminen vapaa-aikana 

sekä palkkajoustot ovat myös yksi keino yrityksen toiminnan sopeuttamisessa. Nämä 

pysähtyvät kuitenkin usein työehtosopimusten sisältämiin ehtoihin. Ammatillinen täy-

dennyskoulutus ja organisaation sisällä tehtävät muutokset ovat työntekijän kannalta 

pehmein tapa jäsentää yrityksen henkilöstöä koskevia muutoksia, toimintaympäristön 

mullistusten aiheuttamissa maailmanlopun tunnelmissa. 

Työmarkkinat ovat sosiaalisen konstruktion tuote. Ne eivät ole luojan luomistyön tulos, 

vaan pohjautuvat yhteisöissä syntyneiden tapojen kumuloituneisiin kehitysvaiheisiin, 

joiden tuloksena nykyiset yhteiskunnat ovat kehittyneet. Tämä tarkoittaa, että myös 

työmarkkinoiden toiminta on monen toimijan vuorovaikutuksen alaista. Talousteori-

oissa korostetaan usein yritysten roolia talouden veturina ja julkinen sektori nähdään 

pikemminkin kuormana. Julkinen sektori (valtio,kunnat) kuitenkin tasoittaa monia ris-

kejä, joita yritysten toimintaan kuuluu. Koulutusjärjestelmä, työttömyysvakuutus ovat 

eräitä, jotka mahdollistavat henkilöstövähennykset yritysten toiminnassa. Työntekijät 

eivät jää ilman turvaverkkoa, vaikka työpaikka murenisi alta kuin ensijää. Aina julkisen 

sektorin toimet eivät ole yritysten toimintaa tukevia. Poliitikkojen tekemät päätökset 



esimerkiksi kiristämällä yhteisöveroa, tai arvolisäveroa, saattavat aiheuttaa tarpeetto-

mia suden kuoppia yritysten näkökulmasta. 

Ilman instituutioita työmarkkinat eivät kykenisi toimimaan. Instituutioita ovat yhteis-

kunnassa vakiintuneet normit, esimerkiksi avioliitto ja sopiminen ylipäätään tai demo-

kraatista legitimiteettiä nauttivat organisaatiot, kuten eduskunta ja oikeuslaitos. Työ-

markkinoilla toimivat instituutiot mahdollistavat toimivan työelämän olemassa olon. 

Tällaisia instituutioita ovat koulutusjärjestelmät, terveydenhuolto, eläkejärjestelmät ja 

yritykset, kotitaloudet, ammattijärjestöt, työehtosopimukset sekä myös lainsäädäntö 

ovat instituutioita. Työsuhteen aluksi solmitaan työsopimus, joko suullisesti, kirjallisesti 

tai sähköisesti. Työsopimuksen tekeminen on institutionalisoitunut käytäntö, missä ra-

kennetaan luottamusta työnantajan ja työntekijän välille. Vakiintuneet tavat ja käytän-

teet helpottavat työn sujumista sekä luottamusta työmarkkinoilla. 

Työmarkkinoiden mittavuutta kuvataan työllisyysasteella. Työllisyys riippuu pääpiirteis-

sään työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaamisesta. Tämä ei vielä valittavasti kerro 

mitään noiden rakenteiden syntymisestä. Yhteiskunnalliset instituutiot, lainsäädäntö ja 

sopimukset säätelevät niin kysyntää ja varsinkin tarjontaa. 

Työn kysyntään vaikuttaa ensisijaisesti talouden yleinen tilanne ja kehitys. Mikäli kan-

santalous kyntää laman raiskaamana, myös työpaikkojen kokonaiskysyntä laahaa pe-

rässä kuin mekon helma. John Maynard Keynesin kansantalouden kokonaiskysyntää 

vahvistava malli on yleinen esimerkki, kuinka yksioikoisena työttömyyden hoitaminen 

voidaan nähdä. Valitettavasti Keynesin ekspansiivista finanssipolitiikkaa korostava malli 

on suljetun talouden olosuhteisiin kehitelty, eikä sen eväät kelpaa enää globaaliin talou-

teen. Työvoiman kysynnän ennustamiseksi tulee tarkastella talouden näkymiä eli suh-

dannevaihteluita, toimialojen kehitystä sekä teknologisen tason nousua. Tuotannon 

kasvu on nykyään pitkälti teknologisen kehityksen seurausta, jossa työn tuottavuus on 

työvoiman määrän suhteen eriytynyt.  

Tarjontaan vaikuttaa ensisijaisesti väestörakenne, koulutustaso ja työmarkkinainstituu-

tiot sekä väestön työperäinen liikkuminen niin maan tai talousalueen sisällä kuin sen 

ulkopuolellakin. Syntyvyys, kuolleisuus, työuranpituus, koulutusajat ja eläkkeelle jäämi-

nen ovat demografisia piirteitä, jotka vaikuttavat työvoiman tarjontaan. Työn 



digitalisoituminen madaltaa maan sisällä tapahtuvaa työn perässä liikkumista. Työssä-

käyntialueet ovat työ- ja elinkeinopoliittisia päätöksiä, jotka vaikuttavat työnhakijoiden 

ja työnantajien kohtaamiseen. Ihmisten elämässä on työntekemisen eetoksen lisäksi 

useita muitakin asioita, jotka vaikuttavat työpaikan vastaan ottamiseen – Netflix pitää 

työntekijän visusti kotona kaukaisesta työpaikasta piittamatta. 

Länsimaisessa kulttuurissa työtä pidetään pitkälti ihmisen identiteetin päämateriaalina. 

Lääkäri on ammattinsa korkean statuksen vuoksi arvonsa tunteva myös työajan ulko-

puolella. Työpaikka jo vähäisemmässäkin työtehtävässä on työttömyyttä arvokkaampi 

saavutus. Työn kysyntää ja tarjontaan vaikuttaa myös sosiaalinen liikkuvuus eli yksilön 

sosioekonomisen aseman muuttuminen työuran varrella. Länsimaissa sosiaalinen liikku-

vuus on suorastaan yhteiskunnan asettama ideaali, johon pyritään pitkän koulutaipa-

leen ja kunniakkaiden elämäntapojen myötä. Nykyisessä pirstaloituneessa yhteiskun-

nassa perinteisen ansiotyön rinnalle on noussut kuitenkin epämuodollisempia tapoja 

tehdä työtä. Työttömyyttä määriteltäessä ongelmaksi ei muodostu niinkään työttömyy-

den mittaamiseen liittyvät epätarkkuudet vaan jo työn määritteleminen voi olla moni-

mutkainen kuin sudoku. 

Formaalityö on lainsäädännön ja sopimuksin säänneltyä työtä. Se perustuu työsopimuk-

seen ja työpanoksen vastineeksi työntekijä saa rahallisen palkan. Formaalityö on perin-

teistä palkkatyötä, tehtiin sitä työntekijänä tai yrittäjänä. Informaalityö tehdään yksilön 

ja instituution välisenä vaihtona ilman työoikeudellista työnantajan ja työntekijän välistä 

sopimusta. Informaalityö on siis vapaaehtoistyötä, omaishoitajan työtä tai koti- ja yleis-

hyödyllistätyötä. Monet työelämän ulkopuolelle jääneet pitävätkin yhteiskunnallisesta 

osallistumisestaan huolta tekemällä vapaaehtoistyötä. Kortistojen kätköistä ei tarvitse 

kaivella uuden suunnan tehneitä narkkareita, vaan leppoisat eläkeläiset järjestötoimis-

saan edustavat työpanoksellaan informaalintyön ammattikuntaa. Formaalin ja infor-

maalin työn käsitteet ovat postmodernin ajan laajennettu työn määritelmä. Työllisyyden 

tarkastelussa on huomioitava koko työllisyysjärjestelmä, tällöin pitää huomioida myös 

palkkatyön rinnalle vapaaehtoistyön ja kotitaloustyön tuottama arvonlisäys. Bruttokan-

santuotteessa informaalintyön osuus ei tienkään näy, koska se ei tuota rahallisesti 



mitattavaa arvoa. Informaalintyön tulokset täytyykin mitata muilla taloudellista toime-

liaisuutta kuvaavilla indekseillä. 

Työttömyyttä tarkastellessa emme voi vai todeta työttömyyttä yhdeksi ilmiöksi. Työttö-

myyden takana on aina yksilön elämän aikana sattuneet valinnat, joiden satunnaispro-

sessien tuloksena työtön on työttömäksi joutunut, päässyt tai ruvennut. Työttömyyttä 

jaotellaan taloustieteessä seitsemään kategoriaan työttömyyden luonteen mukaan. 

Kausityöttömyys on työttömyyttä, joka vaihtelee kausiluonteisuutensa vuoksi. Esimer-

kiksi ammatit, jotka ovat sidottuja vuodenaikoihin, kuten Lapin hiihtokauden matkai-

luala tai asfalttiteiden päällystäminen ovat ammatteja, joissa työllisyys ja työttömyys 

vaihtelevat työn kysynnän kausista johtuen. Suhdannetyöttömyys on yleistä talouden 

laskusuhdanteen aikana. Esimerkiksi lama-aikana työttömyys voi nousta merkittäväksi 

yhteiskunnalliseksi ongelmaksi. Kitkatyöttömyyttä esiintyy myös talouden noususuh-

danteenkin aikana. Työnhakijoiden ja avointen työpaikkojen välillä on kohtaamatto-

muutta tai vähintäänkin viivettä. Esimerkkinä vaikka vasta valmistunut kauppatieteiden 

maisteri, joka valmistuttuaan ei heti löydä työpaikkaa. Rakenteellinen työttömyys on yh-

teiskunnan rakenteellisen muutoksen aiheuttamaa työttömyyttä. Esimerkiksi globali-

saatio ja sitä seurannut teollisuuden rakenteelliset muutokset. Teknologinen työttömyys 

on teknologisen kehityksen aiheuttamaa työttömyyttä. Teknologinen työttömyys voi ly-

hyessä ajassa tehdä tarpeettomaksi sellaisetkin taidot, jotka vielä eilen olivat kuumaa 

kamaa. Esimerkkinä tästä on tekoälyn mahdollisuus korvata korkeasti koulutettujen 

työntekijöiden tiedot ja taidot. Vajaatyöllisyys ja piilotyöttömyys esiintyy tilastoimatto-

mana työttömyytenä. Työttömyyden leima on usein koettu sosiaalinen tahra, eikä sen 

vuoksi työtä vailla oleva ilmoittaudu työttömäksi. Kouluttamattomat ja työttömät nuo-

ret (NEET-työttömät) eli nuoret, jotka eivät ole työssä eivätkä tutkintoon johtavassa kou-

lutuksessa muodostavat oman työttömien ryhmänsä. Tällöin herkästi puhutaan myös 

syrjäytyneistä nuorista. 

Taloustieteellisessä keskustelussa tunnetaan kuusi perusteoriaa työttömyyden syistä. 

Klassinen talousteoria, jossa työttömyys nähdään suhdanteita tasapainottavana hetkel-

lisenä ongelmana. Työttömyys aiheutuu reaalipalkkojen liiallisesta noususta, ja työttö-

myyden ansiosta tuotantokustannukset laskevat ja työllisyys tasapainottuu 



työttömyyden aiheuttaman uuden tasapainon myötä. Keynesin talousteoria painottaa 

kansantalouden kokonaiskysynnän kasvattamista. Julkinen talous voi ”elvyttää” taloutta 

kasvattamalla menojaan kokonaiskysynnän kasvun saamiseksi. Työttömyys johtuukin 

liian matalasta talouden kokonaiskysynnästä. Kasvanut talouden kokonaiskysyntä vä-

hentää työttömyyttä ja saa aikaan uuden talouskasvun. Keynesin teoriassa korkeat pal-

kat ovat työttömyyden ilmentymä, mutta eivät syy. Mikrotalousteoria näkee työttömyy-

den syyksi klassisen talousteorian tavoin epätasapainon työn kysynnän ja tarjonnan vä-

lillä, mutta kehittää klassista näkemystä työn tahattomuudesta työnhakuun liittyvillä 

kustannuksilla, joita työtön kohtaa työtä hakiessa. Uusklassinen makrotalousteorian 

mukaan työmarkkinoilla vallitsee täydellinen kilpailu, jolloin työttömyyden syy ovat liian 

korkeiden reaalipalkkojen vika.  Modernit teoriat palkan asetannassa jatkavat klassisen 

ja uusklassisen makrotalousteorian mukaista analyysiaan reaalipalkkojen joustamatto-

muudesta työttömyyden perisyntinä. Marxin talousteoria näkee liikaväestön (työttö-

mät) osana kapitalistisen arvonmuodostuksen kasaantumista. Joutoväki voidaan täten 

sisäänkantohinnoin valjastaa kapitalistin omistaman työkoneen rattaisiin kuin korvatta-

van osan. 

Työttömyyteen liittyy taloudellisten haittojen lisäksi myös liuta sosiaalisia ulottuvuuksia, 

joiden vaikutus ihmisten elämään voi olla tuntuvampi kuin hetkellinen tulojen alenema. 

Työttömyys vaikuttaa työttömiin, mutta myös heidän lähipiiriinsä, sosiaaliseen asemaan 

ja oikeuksiin yhteiskunnassa. Pitkittyneen työttömyyden seurauksena onkin syntynyt 

uusi sosiaalinen alaluokka. Johtaako työttömyys muihinkin yhteiskunnallisiin murroksiin 

ja pitäisikö työttömyyden hoitoon käyttää muitakin keinoja kuin vain talouspoliittisia? 

Työttömyyden teorioita pitää tarkastella myös sosiaalitieteiden näkökulmasta. Tällöin 

työttömyyden hoitoon ja työvoimapolitiikan toimivuuteen voidaan asettaa myös toisen-

laisia päämääriä kuin vain taloustieteen ohjaamana. 

Suomessa niin kuin monessa muussakin maassa työvoimapoliittiset toimet kuuluvat etu-

päässä työ- ja elinkeinoministeriölle. Työvoimapolitiikan ja työvoimapalvelujen toteut-

tamisesta vastaavat alueelliset työ- ja elinkeinotoimistot. Työvoimapalveluja voi tuottaa 

myös yksityiset organisaatiot, mutta toiminta on luvan varaista. Työvoimatoimistojen 



toimien tehokkuutta voidaan arvioida vertaamalla saavutuksia yksityisten organisaatioi-

den ja kuntien toimiin työllisyyden kohentamiseksi. 

Työllä on keskeinen tehtävä ylläpitää yhteiskunnan rakennetta ja toimintoja. Ansiotyö 

on yhteiskunnallisen järjestyksen ja sosiaalisten oikeuksien perusta. Ansiotyön merkit-

tävä rooli yhteiskunnan rakennuspilarina on saanut perustansa politiikalla, joka on tuke-

nut sen isännän roolia. Työssä olevia palkitaan sosiaalisten oikeuksien lisäksi sosiaalisella 

hyväksynnällä. Täytyy muistaa, että laajennetut sosiaaliset oikeudet koskevat lähinnä 

vakituisessa ansiotyössä olevia työntekijöitä. Äänestäjien suuri enemmistö on muodos-

tunut aina tästä porukasta. Epävarmemmissa työsuhteissa olevat, tai freelancer-sopi-

muksin työskentelevät ovat kuin lainsuojattomat työhönsä urautuneen moniosaajaan 

verrattuna.  

Työlle voidaan erottaa neljä eri tehtävää. Työllä on tuotannollinen funktio, sillä elintaso 

on suoraa seurausta tehdyn työn tuloksista. Tuotannollisen toiminnan seurauksena on 

syntynyt koko työelämä. Tuotannollisen työn seurauksena on myös kehittynyt työnjako 

ja palkkauksen kehittyminen. Yritysten omistajuus oikeuttaa pääomatulojen hankin-

taan. Tuotannollisuudesta syntynyt talouskasvu mahdollistaa julkisen sektorille veron-

kantokyvyn ja mahdollisuuden tulojen uusijakoon. Kolmanneksi työ on sosialisaation pe-

rusta. Työ muodostaa sosiaalista kontekstia eli käyttäytymismalleja ja sosiaalisia nor-

meja – työn tekeminen, työstä sopiminen ja työssä käyminen ovat esimerkkejä näistä 

normeista. Neljänneksi työ palkitsee tekijäänsä sosiaalisella hyväksynnällä. Työ on kult-

tuurisidonnainen tapa jäsentää sosiaalisia suhteita ja muodostella ”arvohierarkiaa” am-

matti-identiteettien perusteella. On helppo kiusaus kuvitella leveän elämäntapamme 

pohjautuvan rahaan, mutta hyvinvointimme on kansainvälisen työnjaoin mahdollistama 

ja pohjaa työssä aikaan saatujen tekojen summaan. Raha toimii vain tekojen välittäjänä. 

Työelämässä olevalla on yhteiskunnassa enemmän liikkumavaraa ja sosiaalisia oikeuksia 

kuin työelämän ulkopuolella olevalla. Ansiosidonnaiset sosiaaliset oikeudet ovat univer-

saalien oikeuksien laajennettu versio. Esimerkkeinä eläketulojen kertyminen tai ansiosi-

donnainen päivärahan määräytyminen, jos työtä tekevä joutuu työttömäksi. Ansiosi-

donnainen päiväraha vaatii tietenkin työttömyyskassaan kuulumisen, mutta hintaansa 

nähden on toimiva vakuutus epävarmoina aikoina. Työssä käyvillä on 



demokratiaoikeudet myös työelämässä. Ammattiliittojen jäsenyys, oikeus lakkoon sekä 

mahdollisuus päätöksentekoon myös työyhteisössä ovat työssä olevalle laajennettuja 

demokratiaoikeuksia. Työntekijällä on lisäksi oikeus yrityksen taloudelliseen tulokseen 

eli palkkaan. Lisäksi työntekijällä on työttömää parempi oikeus hyvinvointiin ja itsensä 

kehittämiseen, esimerkkeinä työterveyshuolto ja työnohjaus sekä uralla etenemisen 

mahdollisuus. Työntekijällä on työsopimuksen ja työsuhdeturvan takaama oikeus työ-

elämän tuomiin lisäoikeuksiin. Ammattisairauksien tai tapaturman varalta työntekijä on 

paremmin vakuutettu kuin työtön toverinsa. 

Työn ja sosiaalisten oikeuksien välillä onkin universalismin periaatetta rikkova ristiriita. 

Universalismi on Pohjoismaiden hyvinvointivaltioiden erityispiirre, missä taataan kansa-

laisille tasavertaiset oikeudet pärstäkertoimesta riippumatta. Koulutus ja terveyden 

huolto ovat olleet hyvinvointivaltion kiiltokuvia, joita on ylpeänä esitelty amerikkalaisille 

kuin suurena saavutuksena. Työelämän mahdollistamat laajemmat oikeudet sosiaalitur-

vaan ja terveydenhoitoon sotivat tätä periaatetta vastaan. Kansalaisuus on ollut sosiaa-

listen oikeuksien perusta. Se on antanut ihmiselle oikeudet turvaan ja suojaan sekä oi-

keuden äänestää ja elää haluamallaan tavalla. Laajan tulkinnan mukaan sosiaalisiin oi-

keuksiin kuuluvat ihmisoikeudet ja demokratiaoikeudet – eli oikeus koskemattomuu-

teen ja mielipiteeseen. Suppea tulkinta sosiaalisista oikeuksista käsittää oikeuden sosi-

aaliturvaan. Kansalaisuuteen perustuvat oikeudet ovat säilyneet universaaleina oikeuk-

sina, joita ei ole poistettu yksilöltä, oli tämä töissä tai ei. 

Työttömillä on demokratia- ja sosiaalisetoikeudet, mutta poliittisin päätöksin työttö-

mien etuuksia on karsittu kuin risusavotassa, esimerkkinä rajoitettu opiskeluoikeus. 

Työttömälle sosiaalisten oikeuksien saamisen ehtona on työmarkkinoiden käytettävissä 

olo. Eli työttömän on ilmoittauduttava työttömäksi työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimis-

toon, mikäli hän haluaa saada työttömyyskorvausta ja muita työttömälle suunnattuja 

palveluita. Työttömän etuudet ovat näin ollen ehdollisia, mutta niin ovat myös työnte-

kijänkin oikeudelliset eväät – työelämässä olevan täytyy käydä töissä. Taiteilijoiden ja 

luovien alojen työntekijöiden tilanne muita työntekijöitä huonommassa asemassa. Free-

lancer-sopimuksin työtään tekevät ovat sosiaalipalveluiden väliin pudonnut prekariaatti. 



Heillä ei ole järjestetty työterveydenhuoltoa, toimeentuloturvaa, ammatillista järjestäy-

tymistä eikä samanlaisia oikeuksia työttömyysetuuteen. 

Työllisyysturva syntyi jo esiteollisella ajalla, kun siirtyminen sääty-yhteiskunnasta teolli-

suusyhteiskuntaan vaati tehtaisiinsa työvoimaa. Työllisyysturva sisältää työsuhteiden 

solmimista ja purkamista sekä työaikaa ja työturvallisuutta koskevat säännökset. Eri am-

mateissa ja erilaisin työehtosopimuksin solmitut sopimukset kattavat eri tasoisesti työl-

lisyysturvaa koskevia säännöksiä. Työllisyysturva on kehittynyt paikallisten toimijoiden 

tekemistä sopimuksista kansallisiksi työehto- ja lainsäädäntösopimuksiksi. 1970 ja 1980-

luvuille tultaessa työllisyysturvan piiriin kuului jo laajoja sosiaalisia oikeuksia, kuten työ-

ehtosopimusten velvoittamat loma- ja työajanlyhennystä koskevat säännökset. Uuslibe-

ralistinen käänne työmarkkinoiden kentällä käänsi kehityksen suuntaa freelancer ja 

määräaikaisia sopimuksia suosivaksi. Työllisyysturvan rooli onkin korostunut suurten 

joukkoirtisanomisten yhteydessä, jossa irtisanoja (työnantaja) on joutunut kompensoi-

maan erorahoin ja muilla tavoilla irtisanomisesta syntynyttä haittaa työntekijän sosiaa-

liseen ja taloudelliseen asemaan. 

Työelämän muutokset vaativat, että työllisyysturvaan on etsittävä uusia ratkaisuja. Työ-

voiman liikkuvuus, määräaikaiset työsuhteet sekä työväestön ikärakenteen ja työtekoon 

kohdistamien asenteiden muuttuessa täytyy myös yhteiskunnan mahdollistamien sosi-

aalipalveluiden sekä työelämän pelisääntöjen muutua. Tulevaisuuden kannalta onkin 

perustelua pohtia, millaiseen oikeudelliseen ajatteluun tulevaisuuden työllisyysturva 

perustuu. Työllisyysturvaa tulisikin kehittää edelleen niin, että se turvaisi ja tukisi ny-

kyistä paremmin työuran aikaisia siirtymävaiheita, vanhemmuuden, uudelleen koulut-

tautumisen tai työpaikan vaihtamisen suhteen. Aktiivisen työvoimapolitiikan idea on ke-

hittää yhteiskunnan työmarkkinoihin suuntautuvia palveluja niin, että talouskasvu, ta-

louden vakaus, solidaarinen palkkapolitiikka rullaisi luonnollisen työttömyyden rajoissa.  
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