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1. JOHDANTO
Epiityypillisen tyrin kdsitteestd
Epdtyypillinen tyo mddritellddn tavallisesti normaality6n vastakohtana, jolla
tarkoitetaan kokoa ika ista pysyvdd palkkatyotd yhden tyona ntajan palvelu k-

sessa tiimdn johdon ja valvonnan alaisena. Tyosopimuslain mukaan kyse
on tdlloin toistaiseksi voimassa olevasta tydsuhteesta. Normaalityosuhtees-

sa tyo tehdddn tyonantajan tiloissa, ei esimerkiksi etdtyond kotona. Normaalityo sisdltdd oletu ksen tyonteon jatkuvu udesta kou lutu ksen pddttdm isestd
eldkeikddn.
Epdtyypillinen tyo on siten sateenvarjokiisite, jonka alle on koottu erilaisia
normaalityosu hteesta poikkeavia tyom uotoja. Epdtyypillisen tyon synonyy-

meind kdytetddn kdsitteitd ei{yypillinen ja ei-standardisoitu tyo tai tyollisyys.
Lisdksi kdytetddn kdsitettd erityiset tyonteon muodot nimenoman silloin, kun
epdtyypilliseen tyohon sisdllytetddn myos muuta kuin ty6suhteessa tehtyd
tyotd (esim. Natti 1990,1994, Julkunen & Ndtti 1995, Repo 1992, Alava
1

994).

Epdtyypillinen tyd luokitellaan usein kolmeen pddkategoriaan: epdtyypillisiin
tyosuhteisiin, itsensd tyollistdmiseen ja sddtelemiittomddn tai luvattomaan

tyohon (C6rdova 1986, 643-645). Ndistd kategorioista ensiksi mainittu ymmdrretddn yleisimmin epdtyypillisen tyon alueeksi. Tdllaisissa tyosuhteissa
tyontekijd voi olla tyosuhteessa useisiin tyonantajiin (tilapdistyovoimaa vuokraavat tyonantajat, tyoosuuskunnat), tehdd tydtii muualla kuin tyonantajan tiloissa (mm. puhelinmyyntija muu ettityo kotona), tehdd osa-aikaty6td tai

kestoltaan rajoitettua mddrdaikaista tyotd. Yhteen tydsuhteeseen voi myos
liittyd useita epdtyypillisen tyon piirteitd. Esimerkiksi osa-aikaisista tyosuhteista huomattava osa on mdiirdaikaisia. Epdtyypillisistd tyosuhteista yleisimpid ja tutkituimpia eri maissa ovat juuri osa-aikaiset ja madriiaikaiset tyosuhteet (vrt. Delsen 1991,123).
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Toinen epdtyypillisen tyon kategoria kdsittdd uudenlaisen, ei-agraarisen
itsensd tyollistdmisen. Monet epdtyypillisen tyollisyyden muodot ovat luokiteltavissa yrittdjyydeksi. ltsensd tyollistdm isen kategoria muodostuu erilaisista ei{y6suhteisista tyomuodoista (toimiminen freelancerina, kotiansiotyossd,
alihankkijana, perhehoitajana, hoivatyoyrittiijiinti jne.). Kyse on usein epdvarmasta ja riskialttiista yrittdjyydestd.

Viime vuosina on yleistynyt yrittiijyys, jolle on tyypillistd se, ettd henkilo
siirtyy tyosuhteesta yrittdjdksijoko suoraan tai tyottomyyden kautta tyotehtdvien pysyessd kuta kuinkin samoina. Yrittdjyyteen siirtymistd on ollut erityisesti yksityiselld sektorilla, mutta myos julkisella sektorilla, kun julkisia palveluja on karsittu kustannussyistd ja tilalle on syntynyt yksityisid palveluyri-

tyksiii (Rytkonen 1995a, Alava 1994).
Kolmantena eptityypillisyyden muotona on sddtelemdton tyollisyys, eli lakien
ja kollektiivisten sopimusten ulkopuolelle jddvd ty6. Kategoria kdsittiid muun
muassa harmaan talouden alueen, verojen ja muiden pakollisten maksujen
vdlttdm istarkoituksessa viranomaisilta salassa tehdyn tydn. Laajasti mddriteltynd tdhdn epdvirallisen talouden alueeseen luetaan harmaan talouden
ohella myos kotitaloustyd ja epdvirallisissa sosiaalisissa verkostoissa tehtdvd tyo, jotka usein jiiiivtit sosiaaliturvalainsddddnnon ulkopuolelle tai heikon
sosiaaliturvan varaan (Saari 1991). Tdllainen tyollisyys kytkeytyy useissa
Euroopan maissa perheenjiisenten tai ilman ty6lupaa olevien ulkomaalais-

ten tyopanokseen (Cordova 1986, 645).
Sddtelemdttomdn tyollisyyden alue on laaiaia tutkimus hajanaista.
Epdtyypillistd tyotd pidetddn joustavuuden ldhteend, mutta samalla potentiaalisesti epiivarmana ja riskialttiina tyond, jonka tekijdt ovat vaarassa jdddd

heikon tyosuhde- ja sosiaaliturvan varaan. Epdtyypillisen tyon on arvioitu
yleistyneen laman aikana ja kehityksen on peldtty johtavan tyovoiman li-

sddntyvdin eriarvoistumiseen ja tyomarkkinoiden lohkoutumiseen, tyovoiman jakautumiseen vakaisiin ja epdvakaisiin ty6suhteisiin, pitkdaikaisesti
tyomarkkinoiden ulkopuolelle ajautuneisiin sekd tydmarkkinoilta jalansijaa
etsiviin, etupddssd nuoriin.
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Kdsilld olevan selvityksen tarkoituksena on valottaa epdtyypillisen tyon eri
muotoja ja kehitystd eldketurvan karttumiseen liittyvdnd kysymyksend. sel-

vityksessd on rajoituttu pddosin suomalaisiin 1990-luvulla julkaistuihin tutkimuksiin ja tilastoldhteisiin. Kun tarkastellaan epdtyypillisen tyon kehityssuuntia, on katsauksessa viittauksia myos muihin Euroopan maihin. T6td selvi-

tystd varten ei ole systemaattisesti kerdtty ulkomaista tutkimusta.

Tyoeldkevakuutuksen piiriin kuuluva tyri
Tyoeldkevakuutus kattaa tyo- ja virkasuhteessa sekd yrittdjdnd tehdyn tyon.
Muu kuin ansiotoiminta tydsuhteessa tai yrittdjdnd jdd tydeldketurvan ulkopuolelle. Epdtyypillisten tyomuotojen lisddntyminen aiheuttaa soveltamison-

gelmia tydeldkevakuutuksen piiriin kuuluvan ja sen ulkopuolelle jddvdn tyon
vdlilld. samoin tyoe16kelakien sovettaminen tyontekijiin ja yrittdjdn vdtisessd

rajanvedossa lisdiintyy, kun tyosuhteista tyotd siirtyy yhd enemmdn yritystoim in na ksi, kuten aliha n kintatyoksi tai toimeksiantosu hteeksi.
Rajanvetoa tydntekijain ja yrittdjdn vdtiild tehdddn tyosopimustaissa mddritellyn tydsuhteen kdsitteen perusteelta. Tyosuhdetta ja yritttijyyttii koske-

vissa rajatapauksissa tutkitaan, taiyttyyko tydsopimuslain 1 g:ss6 mddritellyt
tydsuhteen tunnusmerkit. Pddasiassa tdhdn tunnusmerkistodn perustuu
myos tyoeldkevakuutusta koskeva ratkaisukdytdnt6. Tyosuhteen ja yrittdjyyden vdlisen rajanvedon problematiikkaa tyoeldkevakuutuksessa tarkastellaan lahemmin yritystoimintaa kdsittelevdn luvun yhteydessd.
Yrittdjien eldkelain mukaan yrittdjdksi katsotaan henkilo, joka tekee ansiotyotd olematta tdssd tycissddn virka- tai tyosuhteessa. Myos yrittdjdn perheenjdsen on yrittdjd, jos hdn tyoskentelee yrityksessd, mutta ei ole tyos-

sddn tyosuhteessa. Avoimen yhtion tai kom mandiittiyhtion vastuu nalainen
yhtidmies on aina yrittdjd. osakeyhtion johtavassa asemassa oleva toimihenkilo on YEL:n piiriin kuutuva yrittdjd, jos hdn joko yksin tai yhdessd perheenjdsentensd kanssa omistaa yli 50 prosenttia yhtion osakkeista tai yli 50
prosentin ddnimddrdn tuottavan osan osakkeista.

I
Tyoeldkevakuutuksen ulkopuolelle jtiiiviit vain pienimuotoista yritystoimintaa
harjoittavat, joiden ansiotulot ovat vdhdiset. Yrittdjdnd toimivat henkilot kuuluvat YEL:n piiriin, kun tyotulot ovat keskimddrin vdhintddn 2 231 mk kuu-

ja

vuosittainen tulo YEL:n piirissd on vdhintd6n 26772 mk (maatalousyrittdjilld MYEL:ssa 13 386 mk). Edellytyksend lain piiriin kuulumiselle
on, ettd henkilo on 18-64-vuotias ja yritystoiminta on jatkunut vdhintddn 4
kaudessa

kuukautta.

Tyosuhteiset ty6t kuuluvat tydntekijdin eldkelain TEL:n tai muiden vastaavien tyontekijditd ja virkamiehid koskevien eldkelakien piiriin. Kun tydsuhteen
tunnusmerkit tiiyttyv?it, tyonantajan velvollisuutena on tyontekijdn tyoeldkevaku utu ksen jdrjestdm inen. TEL: n m ukaan vaku uttam isvelvollisuuden ulkopuolelle

jiiiiviit ainoastaan alle kuukauden kestdvdt tydsuhteet ja TEL:n

mukaisen vdhimmdisansiorajan alle jddvdt tyot (vuonna 1996 1 115 mUkk).
Ndiden karenssisddnnosten tarkoituksena on rajata vakuutuksen ulkopuolelle eldketurvan kannalta vdhdiset sivutoimet samoin kuin hyvin tilapdisluonteiset tyot.
Ansion mddrdd ja tyon kestoa koskevat vaatimukset ovat paljolti samat yksityisen ja julkisen sektorin eldkelaeissa. Karenssisddnnosten voimaantuloa
ja muuttumista kuvataan seuraavassa yksityisen sektorin eldkelakien osalta.
Tyosuhteen keston karenssi sdddettiin alun alkaen TEL:ssa kuudeksi kuukaudeksi, josta se lyheni ensinnd neljdksi kuukaudeksi (1.1.1965) ja sittemmin kuukauden pituiseksi (1.7.1971). Kuukauden keston karenssia tdydentdmddn sdddettiin kolmen kuukauden niin kutsuttu ketjutussddnto
(1.2.1987). Lainmuutos toi ty6eldkevakuutuksen piiriin tietyin edellytyksin
myos sellaiset alle kuukauden kestdneet tyosuhteet, joissa tyontekijii tyoskentelee vdh intddn kolmena perdkkdisend ku u kautena saman ty6nantajan
palveluksessa. Edellytyksend tydeldkevakuuttam iselle on, ettd kunakin kalenterikuukautena tydansio on vdhintddn edelld mainitun rajamddrdn suurui-
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nen ja tyoaika vdhintddn 20 tuntia kuukaudessa. Ketjutussddnnon

1)

tarkoi-

tuksena on tuoda usein toistuvat lyhytaikaiset tyosuhteet eldketurvan piiriin
Stiiinnos ehkdisee myos mddrdaikaisen tydsopim uksen kdyttod tyoeldkem a ksu

n kiertiim istarkoitukseen.

Vuoden 1996 alusta lukien kolmen perdkkdisen kuukauden vaatimus lyheni
kahdeksi ku u ka udeksi. Aikaisem paa useam m in lyhytkestoiset ty6su hteet
saman tyonantajan palveluksessa tulevat vakuutuksen piiriin, kun 31.12.
1995 jdlkeen alkaneet alle kuukauden pituiset tyosuhteet ketjutetaan yhdeksi tyosuhteeksi, jos niitd on vdhint6dn kahtena periikkdisend kalenterikuukautena. Palkkaa ja tuntimddrdd koskevat ketjutuksen edellytykset
pysyivdt samoina.
Samasta ajan kohdasta vaku uttam isvelvollisu uden kiertdm ist6 koskeva

TEL:n lisilys (TEL:n 1 $:n 6 momentti) tuli voimaan. Sen mukaan eldketurvan jdrjestdmisvelvollisuutta ratkaistaessa on meneteltdvd asian todellisen

luonteen ja tarkoituksen mukaisesti, jos voidaan epdilld kysymyksessd olevan eldketurva n jiirjestdm isvelvollisu uden kiertiim isen.

Eldketurvan karttumista on TEL:ssa rajoitettu paitsi tyosuhteen kestoa ja
palkan mdiirdd myos tyontekijain ikriii koskevalla ehdolla. Vanhuuseldkkeeseen oikeuttavaksi ajaksi luetaan kunkin tyosuhteen osalta 23 vuoden iiin
tdyttdmisen jdlkeen palveltu aika 65 vuoden ikiiiin saakka. Alle 23-vuotiaana
tehdyistd tdistd ei vanhuusel6kettd kartu. Sitd vastoin tyokyvyttomyys- ja
perhe-eldketurva koskee myos alle 23-vuotiaita. Tyontekijdn vakuuttam isvelvollisuus alkaa TEL:ssa sen vuoden alusta, jolloin hdn tayttae 14 vuotta.
'l) Ketjutycisuhteen katsotaan alkavan ensimmdisen ketjun piiriin kuuluvan tyo-

jakson alkaessa ja pddttyvdn viimeisen ketjuun sisdltyvdn tydsuhteen pddttyessii.
Ketjutydsuhteeseen sisdltyvdt siten ndiden tycijaksojen vdliin jddvdt pdivdt, joiloin
henkiki ei ole ollut tyossd. Eldkepalkka lasketaan ketjuun kuuluvien tydjaksojen yhteenlaskettujen palkkojen perusteella siten, ettd erillisten jaksojen yhteenlaskettu
palkka jaetaan ketjutydsuhteeseen sis6ltyvien pdivien mddrdlld ja kerrotaan ndin
saatu pdivdpalkka 30:115. Eldketeknisesti tdmd merkitsee sit5, ettd eldkettd kartuttava aika on pddsddntoisesti todellista tyossdoloaikaa pidempi, muuta eldkepalkka
pienenee, kun se "venytetddn" koko ketjutydsuhteen ajalle.
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Eldketurvaa jdd siten karttumatta nuorilla henkiloilld sekd henkildilld, joilla on
alle kuukauden kestdvid satunnaisia toitd yleensd eri tyonantajille. Eldketur-

vaa voijdddd karttumatta myos TEL:n piiriin kuuluvasta tyostd eldkkeen
laskentatekniikan vuoksi. TEl-eldkettd karttuu tdysisti kuukausista, joten
vajaat kuukaudet eivdt kartuta eldkettd. Niistd ei peritd myoskddn tyonantajan TEL-maksua. Osakuukausillakin saattaa olla merkitystd henkiloille, joiden tyoura koostuu suuresta mddrdstd lyhyitd tyosuhteita.

Tyoeldkevaku utu ksen rajaussddn ndksid tarkasteltaessa on otettava h uom ioon myos TEl-palkan rajaukset. Kdytdnnossd TEL-palkka on yleensd sama
kuin se palkka, joka tyontekijdlle on suoritettu vastikkeena hdnen tekemdstdin tyostd ja josta on toimitettu ennakonpiddtys. TEl-palkkaan voi kuiten-

kin tulla luettavaksi tyoansioita, jotka ovat ennakonpiddtyksestd vapaita, ja
toisaalta kaikki ennakonpiddtyksen alainen tulo ei ole tyoeldkelakien mieles-

sd eldkepalkkaa. Soveltamiskdytdnnossd on pyrkimyksend ollut rajata TELpalkan ulkopuolelle sellaiset edut ja suoritukset, jotka kylldkin saadaan
tyosuhteen perusteella mutta muuten Kuin sovittuna vastikkeena suoritettavasta tyostd (ks. eldkepalkan mddrdytymisestd Eldketurvakeskuksen yleiskirje A 8/90, Tapio 1995a).

Eldkepalkka saattaa olla ongelmallisempi asia yrittdjilld, joilla se mddrdytyy
yrittdjdlle vahvistetun tyotulon perusteella. Tyotulo vahvistetaan yrittdjdn
toim intaolosuhteiden

ja Eldketurvakeskuksen ohjeiden

m

ukaan. YEL{ydtu-

lolla ei tarkoiteta yrittdjdtoiminnasta saatavaa ansiota, vaan silld hinnoitellaan yrittdjdn tyopanosta yrityksessd. Tyotulon tulisi vastata vdhintddn sellaista palkkaa, jota olisi maksettava, jos yrittdjdn ty6td tekemddn palkattaisiin vastaavan ammattitaidon omaava henkilo. Ktiytiintd on osoittanut, ettd
yrittdjd kustannuksia sddstddkseen usein ilmoittaa tyotulonsa liian alhaisek-

si, mikd vdlittyy suoraan aikanaan maksettavaan eldkkeen mddrddn (Tapio
1995b).

Poikkeuksellisesti niille aloille, joille lyhytkestoiset tyosuhteet ovat luonteenomaisia, sdddettiin alun alkaen oma tyoeldkelakinsa (LEL voim.
1.7.1962). Aluksi lyhytaikaisissa tyosuhteissa olevien ty'ontekijoiden eldkelakia sovellettiin vain LEl-alojen, maatalous-, metsd-, rakennus- ja satama-
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alojen lyhyisiin tydsuhteisiin. Vuoden 1969 alusta lukien myos LEl-alojen
pysyviksi ja ympdrivuotisiksi tarkoitetut tyosuhteet vakuutettiin LEL:n mu-

kaan. Tdlloin kuitenkin LEl-alojen toimihenkilot ja muiden kuin rakennusliik-

keen palveluksessa olevat putki- ja sdhkdtyotd tekevdt tyontekijdt jdtettiin
TEL:n piiriin. Muut LEL-aloilla tehdyt tyot kuuluvat lain piiriin ja siten el6ke-

vakuutuksen piiriin tyosuhteen kestosta riippumatta. Eldkeoikeuden saaminen edellyttdd kuitenkin, ettd LEl-ansiot ylittdvdt vuodessa sdddetyn viihimmiiismddrdn (vuonna 1996 3.520 mk).
Lyhytkestoisten toiden eldkevakuutuksen piiriin kuuluminen parani vuoden

1986 alussa, kun erdiden ty6suhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien
eldkelaki TaEL tuli voimaan. Laissa on lueteltu ne ammatit ja tyot, jotka
kuuluvat TaEL:n piiriin. LEL:n tapaan myoskddn TaEL:ssa ei ole tydsuh-

teen keston karenssia. Eldkeoikeuden edellytyksena kuitenkin on, ettii ansiot ylittdvdt kalenterivuoden aikana laissa siiiidetyn vdhimmdismddrdn (vuonna 1996 6.693 mk). Eldketurvan ulkopuolelle jddvdt siten hyvin satunnaisluontoiset sekd LEL:n ettd TaEL:n piiriin kuuluvat tyot.
llman tyosuhteen keston karenssia ovat myos merimieseldkelain (MEL)
piiriin kuuluvat tyot. Vaikka merimieseliikelaissa ei ole sdddetty vdhimmdisansiorajaa vuositulolle, myos MEL:n piirissd eldketurvan ulkopuolelle
voivat jdddd ainoastaan tilapdisluontoiset tyot. Kalenterivuoden aikana tehdyt alle 15 tyopdivdd kestdneet tyosuhteet yhdistetddn yhdeksi tyosuhteeksi

Jos tyopdivien mddrd yhteensd jdd alle 15 pdivdn, eldketurvaa ei kartu
ndistd pdivistd.

Kysymys voimassa olevien karenssirajojen soveltuvuudesta on edelleen

ajankohtainen huolimatta siitd, ett6 epdtyypilliset tyosuhteet ovat lain muutosten myot6 tulleet entistd kattavammin tyoeldkevakuutuksen piiriin. Viime

vuosien muutokset tydmarkkinoilla ja kdyty keskustelu tyosuhteiden epdtyypillistymisestd perustelevat asian huolellista selvittdmistd.
Epdtyypillistii tyotii tyoeldkevakuutuksen kannalta tarkasteleva selvitys on
osa Eldketurvakeskuksen tutkimushanketta, jonka tavoitteena on tutkia,
kuinka paljon tyosuhteita ja ansioita jdd tyoeltikevakuutuksen rajaussddn-
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nosten vuoksi eldketurvan karttumisen ulkopuolelle. Vuoden 1991 tyovoimatutkimuksen yhteydessd kerdttyyn haastatteluaineistoon perustuvaa selvi-

tystd (Kannisto 1991) lukuun ottamatta karenssisaannosten merkitystd ei ole
aikaisemmin tutkittu.
Tyoeltikevaku utu ksen rajaussddn nostoii koskeva tutkim usha n ke kdyn n istyi
syksyn 1995 tulopoliittisesta ratkaisusta, jossa tyomarl<kinaosapuolet sopi-

vat,

ettd

Eldketurvakeskus laatii tyoeliiketurvan ulkoprrolelle jddvid tyosuh-

teita ja palkkoja koskevan tutkimuksen yhteistyossd tyomarkkinajdrjestojen
ja tyoeldkelaitosten kanssa.

2.
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EPATYYPILLINEN PALKKATYO

Epdtyypillisid ty6suhteita tarkastellaan seuraavassa niiden yleisyyden mukaisessa jdrjestyksessd. Yleisimpid ja eniten tutkittuja ovat mddrdaikaiset ja

osa-aikaiset tyosuhteet.
Epdtyypillisten tyosuhteiden yleisyyden selvittdminen on jossain mddrin ongelmallista siitd syystd, ettd ndmd tyosuhteet ovat usein pddltekkdisid. Esimerkiksi osa-aikaisista tyosuhteista huomattava osa on mdiirdaikaisia ja
pdinvastoin. Tilastoldhteistd ei saada selville epdtyypillisten ty6suhteiden
kokonaismddrdd niin, ettd eri tydmuotojen pddllekkdisyydet olisi otettu au-

kottomasti huomioon. Lisdksijoissakin tapauksissa on epdvarmaa, tilastoituvatko epdtyypillisiksi katsottavat tyot tdllaisiksi ty6suhteiksi, kuten vuokratyo
mdiiriiaikaiseksi tyoksi. Ndistd ongelmista huolimatta tutkimuksissa on esitetty arvioita myos epdtyypillisten tyosu hteiden kokona ismddrdstd.
Palkkatyotd koskevan jakson lopussa selvitetddn sitd, miten nditd tyosuhteisia tyomuotoja on siidnnelty tyoeldkevakuutuksessa. Joihinkin tiissd tarkas-

teltavista tyomuodoista, muun muassa etdtyohon sisdltyy palkkatyon ohella
myos yritystoimintaa. Ndiltd osin palkkatyotd ja yrittiijyyttd koskevissa tarkasteluissa on hiukan pddllekkdisyyttd.

Mddrdaikainen tyd
Mddrda ika isen tyon tilastollinen mddritelmd johdetaan pysyvdstd tyosu h-

teesta, joka on joko virkasuhde tai toistaiseksi voimassa oleva tyosuhde.
Kaikki muut ovat mddrdaikaisia (Tyomarkkinal lgg5:12,23, vrt. Repo 1g92,
4). Md6ritelma aiheuttaa ongelmia esimerkiksi vuokratyontekijoiden luokittelussa, koska tyontekijd voi olla pysyvdssd tyosuhteessa tydnvuokrausyritykseen, joka puolestaan vuokraa tyontekijdn mdardaikaisesti yrityksille. Kdytiinnon on todettu olevan epdyhtendinen vuokratyontekijoiden tilastollisen
luokittelun osalta. Jossain mddrin sama pdtee myos tyoosuuskuntien jdsen-
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ten asemaan ja tyohon. Tyontekijd on tyosuhteessa ty6osuuskuntaan, tosin
vain jokaisen erikseen sovitun ty6suorituksen ajan.
Tyonvuokrausyrityksissd ja tyoosu usku

nn

issa tehtdvdd tyotd tarkastellaan

erikseen tuonnemPana.
Mddrdaikaisiin tyosuhteisiin kuuluvat ennen muuta tyosopim ussuhteessa
olevat henkilot, joiden tyosopimus on solmittu mddrdajaksi tai tietyn tyon
suorittamisen ajaksi, sekd virkasuhteessa olevat henkilot, jotka hoitavat

muun muassa viransijaisina miiiirdaikaista virkaa tai tointa. Mddriiaikaisissa
tdissd ovat myos koeajalla (tyosopimuslain mukaan 4 kk) tai oppisopimussuhteessa ty6skentelevdt sekd tyollisyysmddrdrahoin tyollistetyt henkilot
(Natti 1996, 2).

Mddrdaikaisten tydsuhteiden yleisyys

Tyovoimatutkimuksen vuosihaastattelusta saadaan tietoa pysyvien eli toistaiseksi voimassa olevien ja mddrdaikaisten tyosu hteiden lukum diiristd.
Vuoden '1993 syksylld tehdyn tyovoimatutkimuksen mukaan 85 prosentilla
oti pysyvd tydsuhde (Tyomarkkinat 1995:12,23). Kun otetaan huomioon se,

ettd osa vakinaisista tyontekij6istd tyoskentelee osa-aikaisesti, kokoaikaisessa ja pysyvdssd ty6suhteessa oli tuolloin 80,5 prosenttia palkansaajista
(Natti 1ee6, 3).
Mddrdaikaisessa tyosuhteessa oli 14 prosenttia palkansaajista eli 223 000
henkilod. Heistd valtaosa, 77 prosenttia oli mdiirdaikaisessa tyossS, koska
ei oilut saanut pysyvad tyotd. Haastatelluista 5 prosenttia ei halunnut pysy-

vdd tyotd. Yhtd suuri osa, 5 prosenttia haastatelluista oli tyoharjoittelijana
oppisopimussuhteessa (Tyomarkkin

al

1995:2, 20-22).

Syksyn 1 993 tyovoiman vuosihaastattelussa selvitettiin ensimmdisen kerran
sitd, otiko miidrdaikainen tyontekijd tyossd tyollistdmistuen turvin. Tukityollistettyjd oli 46 000 eli viidennes mddriiaikaisessa tyosuhteessa olevista pal-
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kansaajista. Kaikista palkansaajista osuus oli 3 prosenttia (Tyomarkkinat
1995:2,22).
Valtaosaltaan mddrdaikaisessa tyossd olevat tydskentelevdt kokoaikaisesti.
Vain noin 18 prosenttia mddrdaikaisista tyosuhteista oli osa-aikaisia. Maerdaikainen ty6 on sitd vastoin yleisempdd osa-aikatyotd tekevilld. Syksyn
1993 vuosihaastattelun mukaan osa-aikaisista tyosuhteista 31 prosenttia oli
mddrdaikaisia (Tyomarkkinat 1 995:2, 21-28).
Pysyvien ja mddrdaikaisten tyosuhteiden suhteelliset osuudet ovat pysyneet
1980-luvulla melko vakaina. Mddrdaikaisten tyosuhteiden osuus on pysytel-

lyt 11-12 prosentin vaiheilla. Selvdd kasvutrendid ei ole havaittavissa (Santamiiki-Vuori & Sauramo 1990, 25). Kovin voimakasta kasvua miiiiriiaikaistyossd ei ole havaittavissa lamavuosinakaan. Vuosien 1989 ja 1993 vdlisend aikana mddrdaikaisten palkansaajien osuus kasvoi noin puolellatoista
prosenttiyksikolla (Netti 1 996, 3). Varmoja johtopddtdksid mddrdaikaisen
tyon kasvutrendistii ei niiiden lukujen perusteella voida tehdd. Muutos voi
heijastella suhdannevaihtelun vaikutusta.
Pysyvdn ja mddrdaikaisen tyon suhteelliset osuudet ovat siten pysyneet

melko vakaina myds lamavuosina. Huono tyollisyystilanne niikyy sitd vastoin selvdsti uusissa tydsuhteissa. Kun ennen lamaa syksylld 19Bg alle vuoden tyopaikassa olleista vain 38 prosentilla oli mddrdaikainen tyo, vuoden
1993 syksylld uusista ty6ntekijoistd perdti 60 prosenttia tyoskenteli mddrdaikaisesti (Tyomarkkinat 1995:12). Muutokset koskettavat eritoten laman aikana tyomarkkinoille tulleita tydntekijoitd. Suoraan vakinaiseen tyohdn pddseminen on uusilla tyontekijoilld selvdsti vaikeutunut. Lama niiyttdd johtaneen
poi kkeu ksel lisen varova isi in

tyovoiman rekrytointeih in.

Mddrdaikainen tyo eri vdestoryhmissd

Mddrdaikaiset tyosuhteet ovat jonkin verran yleisempid naisilla kuin miehilld
Vuoden 1 993 tyovoimatutkim uksen m ukaan miiiirdaikaisissa tyosuhteissa
olevia miehid on 12 prosenttia ja naisia '15 prosenttia. 1980-luvulla naisten
osuus kasvoijonkin verran, mutta on pysynyt 1980-luvun lopusta ldhtien
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likimain ennallaan. Miiiiriiaikaisissa toissd olevien miesten osuus on sitii
vastoin hiukan kasvanut viime vuosien aikana (Santamdki-Vuori & Sauramo
1990, 25, Julkunen & Netti 1995, 134, Tyomarkkinat 1995:2, 21).

Sukupuolittaisia eroja suurempia ovat ikiiryhmittdiset erot. Mddriiaikaiset
tyosuhteet kasautuvat erityisesti nuoriin ikdryhmiin. Kaikkein yleisimpid tilapdiset tyot ovat alle 20-vuotiailla. Heistd perdti 51 prosentilla oli vuoden
1993 syksylld mddrdaikainen tyo. Myos 2)-24-vuotiaiden ikdluokassa mddrdaikaisia tyosuhteita oli huomattavasti keskimiidrdistd enemmdn (44 %)
(Tyomarkkin at 1995:2, 21). Mddrdaikaisissa tyosuhteissa olevien osu udet
jddvdt keskimddrdistd pienemmiksi 3S-vuotiaiden ja sitd vanhempien ikdluokissa (vrt. Ndtti 1996, 3).

Mddrdaikaiset tyosuhteet ovat yleistyneet lamavuosien aikana juuri nuorten
keskuudessa. Kun vuonna 1989 noin joka neljds alle 2S-vuotias nuori oli
miiiirdaikaisessa tydssd, vuonna 1993 jo ldhes joka toinen tyoskenteli mdiirdaikaisesti. Sitd vastoin 35-vuotiaiden ja sitd vanhempien ikdryhmissd mddriiaikaisten toiden osuus on pysynyt ldhes ennallaan, jopa hiukan pienentynyt (emt.).
Tilapdisyys on siten koskettanut 1990-luvulla tyollistyneitd nuoria. Muutoksen taustan ja pysyvyyden tulkinta on silti epdvarmaa. Laman aikana nuoret
ovat enenevdsti tyollistyneet tyohallinnon toimenpitein mddrdaikaiseen tukityohdn (Santamdki-Vuori 1995b, 57).

Mdiiriiaikainen tyo eri aloilla
Mddrdaikaisia tydsuhteita kdytetddn tyypillisesti aloilla, joilla tyollisyys vaih-

telee vuodenajoittain tai joilla esiintyy kysynndn odottamatonta vaihtelua.
Toimialoista mddrdaikaisia tyosuhteita on eniten maa-1a metsdtaloudessa,
rakennustoiminnassa sekd julkisissa ja muissa palveluissa. Vdhiten mddrdaikaisia toitd on rahoitus- ja vakuutusalalla sekd teollisuudessa (Tyomarkkinat 1995:2, 76, 79-80). Kuntasektorilla maardaikaisten tyosuhteiden miidrd

17

vaihtelee hallintokunnittain. Eniten niitd solmitaan terveydenhuollon, sosiaali-

ja koulutoimen piirissii (Grohn 1990, 6).

Mddrdaikaisten tyosuhteiden osuus on julkisella sektorilla likimain kaksinkertainen yksityiseen sektoriin verrattuna. Valtion ja kunta-alan palkansaajista
noin viidennes oli mddrdaikaisia syksylld 1993. Yksityisen sektorin palkansaajista noin kymmenesosa oli mddrdaikaisia.

Mddrdaikaisessa tyossd olevat
Lukumddrd

Osuus
palkansaajista
o

Valtio
Kunta
Yksityinen

39 000
80 000

103 000

1B

19
10

Ldhde: Tyomarkkinat 1995:1 2, 24
Sekd yksityiselld ettd julkisella sektoreilla mdiirdaikaisten tyosuhteiden
osuus on pysynyt 1980-luvulla vakaana (Santamdki-Vuori & Sauramo 1990,
25-26). sitii vastoin 1990-luvun lamavuosien aikana mddrdaikaisten tyosuh-

teiden osuus on yksityiselld sektorilla hiukan kasvanut, mutta julkisella sektorilla vdhentynyt. Julkisella sektorilla vdhennys on tapahtunut niin, ettei

mddrdaikaisu u ksia ole uusittu eikd sijaisu u ksia tdytetty. Yksityiselld sektorilla
mddrdaikaisten osuuden lievd kasvu liittyy vuoden 1993 tyoolobarometrin
vastausten mukaan teollisuuden - erityisesti suurteollisuuden - rekrytointeihin tilapdisiin tyosuhteisiin, mikd on ehkd selvin uusi juonne aikaisempaan
verrattuna (Santamdki-Vuori 1995b, 57).

Julkisen sektorin supistukset olivat voimakkaimmillaan vuonna 1993. Julkisella sektorilla vapautuvien tydpaikkojen tdyttdmdtt6 jdttdminen on ollut
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pddasiallinen keino henkilostdn mddrdn vdhentdmisessd (Ylostalo & Kauppinen 1995, 23,29).

Mddrdaikaiset tyontekUdt tyomarkkinoilla
Ir/6drdaikaisia tyosuhteita koskevissa tutkimuksissa on kiinnitetty huomiota
mddrdaikaisen tyon ja tyottomyyden vdlisiin kytkentoihin. Tutkimusten mukaan mdiirdaikaisuuteen liittyy selvdsti suurempi tydttomyysriski. Toistuva

tyottomyys vdhentdd tuntuvasti tyonsaan nin toden ndkoisyyttd. U hkaksi on
ndhty erityisesti se, ettd tyottomyyden ja tyosuhteiden mddrdaikaisuuden
vuorottelusta m uodostuu vaikeasti m urrettava kehd heikon tyollisyyden
aikana (santamdki-Vuori 1995 b,58, Sauli & Melkas 1995, Natti 1992,127'
128 )a 1994,283,309, Lilja & santamdki-vuori 1992, 112). Mddrdaikaistyo
on usein kuitenkin ainoa vaihtoehto tyottdmyydelle ja myos keino pddstd
pysyvdmpiin tydsuhteisiin erityisesti nuorilla.
Su

hda nteiden vaikutus ndkyy selvdsti tyottomyyden

ja mddrdaikaistoiden

vdlisessd yhteydessd. Yksilfitasolla mddrdaikaistyon kietoutuminen tyottomyyteen ilmenee seka tyottomyysuhkan kokemisena ettd tyottdmyytena
(Natti 1996, 48-52). Tydttomien osuus mddrdaikaisista supistui 1980-luvun
jdlkipuoliskolla talouden nousukauden myotd. Korkeasuhdanteen aikana oli
harvemmin kyse tyottomyydestd ja vastaavasti aiempaa useammin opiskelevien n uorten liikkuvu udesta eri tyomarkkinatilojen vdlilld. Lamavuosien
aikana tilanne on selvdsti muuttunut. Tyottomyyden rooli mddrdaikaisen
tyon taustalla on voimistunut. Tydllisyysmaararahoilla tyollistettyjen osuus
on kasvanut, ja toimenpiteiden vaikutus ndkyy muun muassa nuorten aikuisten tyosuhteiden lisddntyvdnd mddrdaikaisuutena. Karkeiden arvioiden mukaan erityistoimenpiteilld tyollistettyjen osuus kaikista mddrdaikaisista palkansaajista on kasvanut 8 prosentisla 22 prosenttiin vuosina 1981-1993

(Santamdki-Vuori & Sauramo 1992,67, Julkunen & Natti 1995,127).

Tyottomyyden ja lyhyiden tyosuhteiden vuorottelu ei ole tyottomyysturvan
kannalta vdlttdmdttd ongelmallista, silld oikeus tydttomyyspdivdrahaan sdilyy
henkilolld, joka on tyottdmdnd vastaanottanut alle kuukauden kestdviin
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kokoaikatyon. Tdmti niin kutsuttu satunnainen kokoaikatyo on luokiteltu

omaksi tyottomyyslajikseen vuoden '1995 alusta lukien. osittain tyottomdlle
henkilolle voidaan maksaa soviteltua tyottomyyspaivdrahaa, kun henkilo on

osa-aikatyossd.

Sosiaali- ja terveysministerion laatiman neljdnnesvuositilaston mukaan tyottomyyskassojen pdivarahan saajista 5 prosenttia ilmoitti tehneensa satunnaista kokoaikaty6td. vuosineljiinneksen aikana satunnaista kokoaikatydtd

kertyi keskimdarin 26 tyopdivdd, kuukausitasolla noin g pdivdd. Tyojaksojen
kestosta ja sijoittumisesta tarkastelujaksolle ei ole kdytettdvissi tilastotietoa.
osa-aikatydn vuoksi niin sanottua soviteltua piiiviirahaa sai g-9 prosenttia
ansioturvaa saavista henkiloistd. Vuosineljdnneksen aikana he tekivdt keskimddrin 39 pdivdnd tyotdi (Nditti 1996,16-19). osa ndistd tyosuhteista jdd

mahdollisesti tyoeldkelainsddddnnon karenssirajojen vuoksi tyoeldketurvan
ulkopuolelle.

Osa-aikainen tyd

osa-aikatyollisiksi luetaan tilastollisen mddritelmdn mukaan suomessa henkilot, joiden sddnnollinen tyoaika pddtyossd on alle 30 tuntia viikossa. Tdllai-

nen mddrdttyyn tuntirajaan perustuva jako voi olla ristiriidassa joillakin aloilla
noudatettujen tyoaikojen kanssa, sillii eri alojen tyoehtosopimuksissa osaaikatyon mddritelmdt vaihtelevat.
Mddritelmait vaihtelevat myos maasta toiseen, mikd vaikeuttaa eri maiden
vertailua. osa-aikaisiksi voidaan mddritelld henkilot, jotka tekevdt vdhemmdn tyotunteja kuin mitd laissa on sdddetty normaaliksi, tyoehtosopimuksis-

sa sovittu tai mikd on normaali kdytdnto. Usein tyoskentely jdd alle 30 viikkotydtuntiin (Repo 1992, 4).

EU-maiden tyovoimatutkimuksissa osa-aikatyossa oleviksi luokitellaan henkilot, jotka itse ilmoittavat tyoskentelev6nsd osa-aikaisesti. Tilastokeskuksen
tyovoim atutkim u ksen vuosihaastattelu on u ud istettu vastaamaa n tiitd kiiy-

tdntod. Tutkimuksessa kysytddn toistaiseksi myos sddnnollistd viikkotyoai-
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viikkotyotunkaa, jonka perusteella on laskettavissa vanhan kdytdnndn 30
palveleva
nin rajan - mukainen osa-aikatyollisten mddrii. EU:n tilastointia

'1995 ketyovoimatutkimuksen aineisto kerattiin ensimmiiisen kerran vuoden
vddlld (Tilastokeskus, suullinen tieto)'

Viimeisimmissii tyovoiman vuosihaastatteluissa on kysytty koeluontoisesti
tai
sekii saiinnollistd viikkotyoaikaa ettd vastaajan omaa mielipidettd kokomielesosa-aikatyon tekemisestd. Vuoden 1993 tulosten mukaan omasta
joilla
viikkotdiin osa-aikatydtd tehneistii henkildistd viidesosa oli sellaisia,
j5i
alle
30
joiden
viikkotyoaika
tyoaika ylitti 30 tuntia. Vastaavasti niistd,
tuntiseksi, runsas kymmenesosa oli omasta mielestdiin kokoaikatydssii
(Tyomarkkinat 1995:2, 27). Joillakin aloilla viikkotyoaika voi kokoaikatyostd
huolimatta jaada 30 tunnin rajan alapuolelle kuten opetustyossa.

muTyovoimatilastoissa osa-aikatyoksi luokitellaan yhd vanhan kdytdnnon
pidempi ty6aika'
kaan alle 30-tunnin viikkotyoaika ja kokoaikatyoksi sitd

Osa-aikaisten tyosuhteiden yleisyys
palkansaaosa-aikatyossii oli 9 prosenttia kaikista tyollisistd ja B prosenttia
jista vuoden 1993 syksyllii. osa-aikatyossii olevia palkansaajia oli noin
130 000 ja yrittdjiii noin 46 000 henkilod. Ldhes joka toisella osa-aikatyon
syynd oli kokoaikatyon puute. osalle tyollisistd osa-aikatyd on vapaaehtoija noin joka kymnen valinta, silld noin joka viidennelld syynd oli opiskelu

menennelld kodin ja lasten hoito. Monet pitivdt osa-aikatyon syynd myos
tyon luonnetta (Tyomarkkinat 1 995: 2, 28, 56). Mddrdtyissd eldmZinvaiheissa osa-aikatyo tai normaalia lyhyempi tyopdivd tarjoaa mahdollisuuden tyon
tekemiseen esimerkiksi opiskelusta tai pienten lasten hoidosta huolimatta.
osa-aikatyossa olevista palkansaajista liihes joka kolmas - noin 40 000
henkilod - oli maiirdaikaisessa tyosuhteessa syksylld 1993. Heistd suurin
osa teki osa-aikatyotd siitd syystd, ettei ollut saanut pysyvdd tyotd. Noin
pysyvdd
kym m enesosa m iidraai kaisista osa-ai katyontekijoistd ei ha lu n n ut
tyotd (Tyomarkkinat 1995:2, 22).
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Osa-aikatyossii olevista palkansaajasta vajaa puolet eli 55 000 tekisi mieluummin kokoaikatydtd. Toisaalta kokoaikaty6ssd olevista noin 1,5 miljoonasta palkansaajasta viidesosa, eli 322 000 henkilod olisi valmis siirtymddn osa-aikatyohon - suurin osa tosin vain tilapdisesti - jos siihen olisi
mahdollisuus (Tyomarkkinat 1995:2, 28, 56).

Vastentahtoisten osa-aikatyollisten osuus on vaihdellut taloudellisten suhdanteiden mukaan. 1 980-luvun jdlkipuolella kokoaikatyohon halukkaiden
osu us supistu i tyottomyyden vdhenem isen myotd. Lama-aikana osa-aika-

tyon vastentahtoisuus on sitd vastoin lisddntynyt ja kiinnostus kokoaikatyohon kasvanut. Tutkimusten mukaan osa-aikatyon vastentahtoisuus on Suomessa muita Pohjoismaita yleisempdd (Netti 1992, 124, Jutkunen & Ndtti
1995, 120 )a 1994,131-132).
Osa-aikatyollisid ovat myds osa-aikaeldkeldiset, joita on noin 4 500 henkilod. Heistd hiukan yli puolet (55 %) on naisia (Tilasto Suomen eldkkeensaa-

jista 1994, 44). Osa-aikaeldke liitettiin yksityisen sektorin eldke-etuihin vuoden 1987 alussa ja julkisen sektorin etuihin vuoden 1989 heindkuussa. Osaaikaeldkeldisten lukumddrd on kasvanut jokseenkin tasaisesti lakien voimaantulosta ldhtien. Selvd kdiinne kasvuun tapahtui kuitenkin vuoden 1994
alusta, jolloin el6kkeen saamisen ehdot muuttuivat (Takala 1gg4).
osa-aikaeldkejdrjestelmdd uudistettiin osa-aikatyotoimikunnan ehdotusten
pohjalta (KOM 1993:22). Osa-aikaeliikkeen ikdraja taskettiin 5B vuoteen ja
eldkkeen mdardd muutettiin siten, ettd eliike on nykyisin 50 prosenttia ansion alenemasta. osa-aikaeldkkeelle jddmisen kannustavuutta lisdsi myos se,
ettd osa-aikaeliikkeelle siirtyminen ei endii alenna vanhuuseldkkeen mddrdd

ja eldkettd karttuu sekd osa-aikatyostd ettd osa-aikaeldkeajalta.

osa-aikatyollisten ryhmdd n ku u luvat n iin ikddn osatyokyvyttomyyseldkettd
saavat, tydssd olevat henkilot. Osaeldkkeen saaminen edellyttdd tyokyvyn

Slla. osatyokyvytt6myyseldkkeensaajia on likim a in g 1 00
henkilod (Tilasto Suomen eldkkeensaajista 1994, 51). sita, kuinka suuri osa
heistd on tyollisid, ei kuitenkaan tiedetd. osaeliike voidaan myontdd, vaikka
eliikkeenhakija ei eldkeratkaisua tehtdess6 otisikaan tydssd, jos hakijalla on
a

lenem ista

21

5-31

22

sairaudestaan huolimatta riittdvdsti tyokykyii jiiljellai ja ty6llistymismahdolli'
suuksia osa-aikatyohon. Myonteistd pddtostd ei estd se, vaikkei hakijan
tyokyvylle sopivaa tyopaikkaa olisi juuri silld hetkelld paikkakunnalla avoinna. Tyottomdnd olevalle osaeldkkeensaajalle voidaan myontdd vdhennettyd
tyottomyyspdivdrahaa (Eldketurvakeskuksen yleiskirje A 47 195).
Osa-aikatyotoimikunnan ehdotuksesta otettiin kdyttoon osa-aikalisdidrjestel.
md, joka tuli voimaan vuoden 1994 maaliskuussa (KOM 1993:22). Osaaikalisdd maksetaan tilanteessa, jossa kokoaikatyontekijd siirtyy osa-aika-

tyohon, ja yritys palkkaa tyottomdn tyonhakijan osa-aikaiseksi tyontekijdksi'
Osa-aikalisdn suosio on kasvanut tasaisesti. Tdhdn mennessd osa-aikalisea
on kdyttdnyt yli 5 000 palkansaajaa. Sama m66rd tyottomid on saanut osaaikaisen tyopaikan (Selvitys epdtyypillisiin tyosuhteisiin... 1996' 2).

Osa-aikatydtd tekevien osuus tyollisistd ei ole 1980-luvun aikana juuri muuttunut. 1990-luvulla sitd vastoin osa-aikatyon osuus on kddntynyt lievddn
nousuun. Miesten osa-aikatyo on yleistynyt laman aikana suhteessa no-

peammin kuin naisten (Elinolot 1994:2, S2-83). Muihin Pohjoismaihin ja
muihin Euroopan maihin verrattuna osa-aikatyon kasvu on kuitenkin ollut
vdhdistd. Useimmissa Euroopan maissa osa-aikatyo on huomattavasti yleisempae, enimmillddn noin kolmasosa ty6llisistii on osa-aikaisia tydntekU6itd.
Poikkeu ksena ovat Eteld-Euroopan maat, joissa osa-aikatydssd tydskentelevid on vdhdn (KOM 1993:22,3,17-18).
Osa-aikatyon vdhdisyys Suomessa selittyy osaksi naisten tyossdkdyn n in
historialla. Naiset ovat olleet muita Pohjoismaita pitempddn tydmarkkinoilla
ja he tulivat suureksi osaksi kokoaikatyoh6n, kun muissa Pohjoismaissa
naisia houkuteltiin tyomarkkinoille nimenomaan osa-aikaty6n avulla (Ndtti
1992, 121). My6s useimpiin EU-maihin verrattuna suomen tyomarkkinoille
on tyypillistd osa-aikatyon vdhdisyys ja mddrdaikaistyon yleisyys.
Osa-a ikaisten

ja miiiirdaikaisten tyosu hteiden m uodostaessa suurim m a n

osan epetyypillisistd tyosuhteista niiden yhteisen osuuden muutos kuvaa
hyvin epdtyypillisen tyon kehitystd Suomessa. Kovin voimakkaasta kasvusta
ei ole kysymys, silld osa-aikaisten ja mddrdaikaisten tyontekijoiden osuus
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palkansaajista - ndiden tyosuhteiden pddllekkdisyys poistettuna - kasvoi
ajanjaksolla 1981-'1991 parilla prosenttiyksikolld, 16 prosentista 1B prosent-

tiin. Laman aikana osa-aikaisen ja mdaraaikaisen ty6n osuudet kddntyivdt
lieviiiin kasvuun. Syksyn 1 993 ty6voimatutkimuksessa naiden yhteinen
osuus oli likimain 20 prosenttia (Niitti 1993c, 22 ja 1996,3).

Osa-aikatyon kohdentum inen
Osa-aikatyd on selvdsti yleisempdd naisilla (100/o) kuin miehiild (5%). Sukupuolten viilinen ero on tosin viimeisen kymmenen vuoden aikana jonkin
verran tasoittunut. osa-aikatyotd tekevien naisten miitirii ja osuus kasvoi
1980-luvun puolivtiliin saakka ja on sen jdlkeen supistunut, kun sitd vastoin

osa-aikatyollisten miesten mdiird ja osuus on piiiisddntoisesti kasvanut
viime vuosiin saakka (Netti 1990, 100 ja 1996, 3).

Osa-aikatyollisten osuus on suuri alle 25-vuotiaiden ikdryhmdssii, joista
ldhes joka kolmas oli osa-aikatyossd vuoden 1993 syksylld. Keskimddrdistd
enemmdn osa-aikatyollisiii on toisaalta 55-64-vuotiaiden keskuudessa.
Erityisesti miehilld osa-aikatyo on kasautunut ndihin ikdryhmien ddripdihin.
Naisilla ikdryhmien vdliset erot ovat jonkin verran lievemmiit (Tyomarkkinat
1995:2,56).
Osa-aikaisista palkansaajista suurin osa tyoskentelee yksityisellii sektorilla
toisin kuin muissa Pohjoismaissa, joissa julkisella sektorilla toimivia on

enemmdn. Suomessa osa-aikatydtii tekevien osuus tyollisistd on keskimddrdistd suurempi maa- ja metsdtaloudessa, kaupassa, rahoituksessa ja palveluksissa. Alhaisimmillaan osa-aikatyollisten osuus on teollisuudessa ja
rakentamisessa (Julkunen & Ndtti 1994, 129-131, Netti 1990, 106-107).

Osa-aikaiset tyontekijdt ty6markkinoitta
osa-aikatyotd pidetddn vakiintuneena ja sddnneltynd tyomuotona toisin kuin
epdtyypillisid tyomuotoja yleisesti, joita tuonnehditaan juridisesti kirjaviksi ja
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ansioturvatilannetta vaihtelevaksi (Julkunen & Natti 1995, 179-182). Osaaikatyontekijoiden tyosuhde- ja sosiaaliturvaongelmia on ratkottu usean eri
komitean tai tyoryhmdn toimesta (KOM 1983:79, 1988:33, 1993:22). Ndiden
Selvitysten pohjalta osa-aikatyon tyosuhdeturvaa seka eldke- ja muuta sosiaaliturvaa on merkittevdsti parannettu.
Osa-aikatyontekijoiden asema ei kuitenkaan ole ongelmaton. OSa-aikatyontekijoiden tyoura on epavakaampi kuin kokoaikaisten. Mddrdaikaistyo on
osa-aikaisilla tyontekijoilld merkittdvdsti yleisempdd kuin kokoaikaisilla.

Myos riskijoutua tyottomdksi on osa-aikaisilla tyontekijoilld hiukan suurempi
ku n kokoa ikatyontekijdilld.Tutkim usten m u kaa n tydttomyydelld ndyttdisi
kuitenkin olevan kiintedmpi kytkentd madrdaikaistyohon kuin osa-aikaty6hon. Osa-aikatyohon urautumista ei niin ikiidn ole todettu ongelmaksi kuten
i

juuttumista miiartiaikaisiin tydsuhteisiin. Liikkuvuutta osa- ja kokoaikatyon
viilillii esiintyy niin, ettd osa-aikatyoste siirrytddn kokoaikatyohon, mutta ei
juurikaan kokoaikatyfistS osa-aikatydhon (Julkunen & Natti 1994, 131-'133,
Ndtti 1992, 123-124 ia 1994,312, Santamdki-Vuori & Sauramo 1990' 6061)

Osa-aikatyostd kokoaikatyohdn siirtymistd edistettiin vuonna 1 989 voimaan
tulleella ty6sopimuslain muutoksella, joka turvasi osa-aikaisille tyontekijoille
etuoikeuden uuteen kokoaikatyohon ja sen vaatimaan koulutukseen yrityksessa. Uudistuksella pyrittiin viilttdmiiiin juuttumista vastentahtoiseen osaaikatyohon.

Osa-aikatydn tyovoimapoliittinen merkitys on korostunut laman aikana. Valtiovalta on asettanut yhdeksi tyollisyyspoliittiseksi tavoitteeksi osa-aikatyon
edistdmisen. Myos tutkijat ndkevdt osa-aikatyon lupaavaksi tyon jakamisen
keinoksi (Julkunen & Netti 1994 ja 1995, Koistinen 1994, KOM 1993:22)'
llman julkisen vallan interventiota osa-aikatyo tuskin tdyttdd tydttomyyden
lieventiimisen odotuksia yhtddltd sen vuoksi, ettd tyottomdt ovat vain vdh6n

kiinnostuneita osa-aikatyostd (Tyomarkkinat 1995:2,131) ja toisaalta siksi,
ettei osa-aikatyotd ole riittiivdsti tarjolla.
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Etatyo

Etdtyotd koskevia kdsitteitd on useita. Esimerkkind kdsitteiden lukuisuudesta
voidaan mainita etdisty6, teletyo ja ldhityo. Myos termi joustotyo esiintyy kuitenkin etdtyotd tdsmdllisem mdssii merkityksessd (ks. Pekkola 1993, 22-23).
Etdtyon kdsitettd voidaan kayttaa etdtyotoimikunnan tapaan yleiskdsitteend,
joka kattaa sekd tietotekniikkaan perustuvan ettd perinteisen kotona tehtdvdn etdtydn. Uuden teknologian keytto ei ole tyon etdtyoksi mddrittelyn
edellytys (KOM 1990:12). Etdtyontekijoilld tarkoitetaan siten henkitoit6, jotka
tyoskentelevdt kotona tai muuten etdrilld tyonantajan varsinaisista toimitiloista ja pitdvdt yhteyksid tyopaikalle tyypillisesti mikrotietokoneiden, modeemien yms. tietoliikenneohjelmien avulla.
Myos kotiansiotyon kdsite on ldhelld etdtyon kdsitettd. Kotiansiotydhon sisdltyy sekd tyosuhteista tyotd ettd itsensii tyollistdmistd ja yrittiijyyttd. Kotiansiotyon eri muotoja yhdistdd ainoastaan oma koti ty6n suorituspaikkana.
Etdtyotd sitd vastoin voidaan tehdZi myos muualla kuin kotona, esimerkkina
etdtyokeskukset ja tietotuvat (KOM 1990:12, 19-23). Kotiansiotyo samoin
kuin etdtyd on laaja sateenvarjokdsite, joka sisdltdd sekd tyosuhteista tyoti
ettd yrittdjdmdistii toimintaa. Kotiansiotyon kdsite on laajempi kuin eurooppalainen "home working", johon ei kuulu yrittdjyyttd (Julkunen & Ndtti 1995,
142-143).

Etdtydhon liitetddn usein erilaisia mydnteisid piirteitd, kuten tyoajan jousto,
perhe-eldmiin, vapaa-ajan ja tyon yhdistdmisen mahdollisuus sekd tyon

mielekkyyden ja tyon tuottavuuden, tehokkuuden lisddntyminen. Toisaalta
etdtyohon kohdistuu ty6ntekijdn sosiaatiseen asemaan tiittyvid epdilyjd, siild
yhten?i motiivina etdtyon kdyttoon arvellaan olevan lakien, tyoehtosopimus-

ten ja sosiaaliturvan kiertdmisen. Etdtyond tehtdvdn tietotyon ennustetaan

jonkin verran yleistyvdn niin, ettd tyontekijdt tekevdt osan tyostdan varsinaisella tyopaikallaan ja osan kotonaan. Etdtyon arvioidaan muodostuvan
osaksi tyoajan monipuolista ja yksitollistd kriyttdd (KOM 1990:12, 107-108,
vrt. Pekkola 1993, 24, 82).
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Kdsitteet etdtyontekijd ja kotiansiotyontekijd eiviit ole ehdottoman tarkkarajaisia. Niilld voidaan tarkoittaa erilaisia asioita tarkastelukulmasta riippuen.
Tiimd vaikeuttaa tyontekijdmddrdn selvittdmistd. Virallisista tilastoista ei ole
saatavissa sellaista tyontekemisen paikkaan ja tyon tyooikeudelliseen luonteeseen perustuvaa tietoa, ettd tiedettdisiin suhteellisen tarkkaan tyosuhteessa tyoskentelevien etdtydntekijoiden madrd.
Ndmd vaikeudet todettiin etiityotoimikunnan selvityksessa (KOM 1990:12,
14-19). Toimikunnan karkean arvion mukaan tyosuhteisia etdtyontekiioitd on

noin 30 000. Suurin osa naista ndytti olleen perinteisen kotitydn tekiioitii,
sddnnollisesti atk{yotd kotona tekevid ei juuri ollut. Suurimman yhtendisen
ryhmiin muodostavat perhepdivdhoitajat, joiden mddrd tiedetddn kohtalaisen
hyvin. Muiden ty6ntekijdryhmien osalta tiedot ovat hajanaisia. Valtaosa kotityontekijoistd on na isia. Sektoreitta in tarkasteltu na a nsiotyon tekem nen
kotona on yleisintd julkisissa palveluissa ja toiseksi yleisimmin rahoituksesi

sa.

Ty6voimatutkim u ksen vuosihaastattel u n m u kaan syksylld 1 993 ka ikista
tyollisistd 14 prosenttia tekijoko kokonaan tai osaksi etdtyotd. Tyypillisintd

etdtyo oli yrittdjilld. Heistd 41 prosenttia tyoskenteli kokonaan kotona ja 13
prosenttia osittain kotona ja osittain kodin ulkopuolella. Yrittdjien kotona
tyoskenteleminen on vdhenemdssd. Palkansaajista 6 prosenttia eli ldhes
100 000 henkil66 tyoskenteli kokonaan tai osittain kotona. Keskimddrdistd

useammin he olivat ylempid toimihenkiloitd (Tyomarkkinat 1995:2,24 ia
1995:12).

Pelkdstddn kotona tyoskentelevid palkansaajia on joidenkin selvitysten
mukaan 1.5 prosenttia eli noin 25 000 henkilod. Ndistd palkansaajina toimivista yli puolet on perhepdivdhoitajia. Jos etdtyo mddritellddn suppeasti vain
atk-laitteita hyodyntdvdksi tyoksi, vuoden'1993 tyovoimatutkimuksen mukaan vain noin pari tuhatta palkansaajaa oli etdtyossd (Julkunen & Ndtti
1995, 145-147).
On vaikea arvioida sitd, kuinka paljon etdtyd lisdd epdtyypillisissd tyosuhteissa tyoskentelevien miiiirdd, silld etdtyo ja osa-aikatyo ovat osaksi pddl-
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lekkdisid. Etdtydntekijoiden on arveltu tekevdn muita enemmdn osa-aikatyotd (Selvitys epdtyypillisiin.., 1996, 7). On epdvarmaa, tilastoituvatko tdllaiset tydsuhteet osa-aikaisiksi tyosuhteiksi. Tietoa etdtyontekijoiden tyoajasta
ei ole kdytettdvissd, silld etdtydntekijdt - yhtend ryhmdnd perhepdivdhoitajat
- eivdt kuulu tyoaikalain soveltamisalan piiriin. Muutoin etdtyontekij6ihin
sovelletaan pddosin samoja tyooikeudellisia lakeja kuin muihin tyontekijdihin.

Vuokatyri
Mddrdaikaisen tyollisyyden yhtend muotona on tydvoiman vuokraus. Yritykset kdyttdvdt vuokratydvoimaa yleensii lomituksiin ja ruuhkien purkamiseen

sekd lyhytaikaisissa projektiluontoisissa toissd. Ty6ntekijd tekee tyosopimuksen tyovoimaa vuokraavan yrityksen kanssa, jolta tyovoimaa tarvitseva
yritys tai kotitalous voi vuokrata tyontekijoitd mddrdajaksi. Tyo tehdddn
yleensd asiakasyrityksen tiloissa ja sen tyovdlineilld.
Pohjoismaissa vuokratyotd sdddellddn tiukemmin kuin muissa EU-maissa

(Natti 1992, 125). Suomessa otettiin vuonna 1986 kayttoon toimilupamenettely tyovoimaa vuokraavien yritysten valvomiseksi. Tyoministerio valvoi ty6voiman vuokrausta vuoteen 1994 saakka. Kyseisen vuoden alusta tydnvuokraustoiminta lakkasi olemasta luvanvaraista toimintaa.
Tyoministeridlld ei ndin ollen ole eniid tietoa tyonvuokrausta harjoittavien
yritysten mddrdstd. Viimeisin tieto on vuoden 1993 marraskuulta, jolloin yrityksid oli vdhdn alle 500. Lukumddrdd on pidettdvd arvionvaraisena, koska
tiedot lopettaneiden yritysten osalta eivdt viilttiimdttd olleet ajantasaisia.
Tyonvuokrausyrityksissd tyoskennelleiden tyontekijoiden mddristd tyoministeriolld ei ole ollut tietoja. Arvion mukaan tyonvuokrausta harjoittavien yritysten mddrd on laman aikana pikemminkin supistunut kuin kasvanut. Tdhiin viittaa myos Tyoministerion hiljattain tekemii selvitys toimipaikkojen
kdyttdmistd tyovoiman rekrytointikanavista. Yksityisten tyonvuokrausyritysten
osuus tyovoiman hankintakanavana jdi tutkimuksessa alle prosentin suuruiseksi (Tyoministerio, suullinen tieto).
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Tutkimuksissa on esitetty joitakin lukuja tydnvuokrausyritysten samoin kuin
niiss6 tydskentelevien tyontekijoiden m66ristd ja kehityksestd. Nditd lukuja
voidaan pitdd ainoastaan suuntaa-antavina. Vuokrausyritysten mddrdn on
arvioitu kasvaneen 1980-luvun lopulta 1990-luvun alkuvuosiin saakka.
Vuonna 1988 tyonvuokrausyrityksid oli arviolta noin 300-350, vuonna 1990
noin 450 ja vuoden 1993 lopussa likimain 500 yritystd. Tyontekiioiden mddrdksi on arvioitu vuonna 1988 noin 24 00A tyontekijdd (n. 1.2 % palkansaajista)ja vuonna i99O noin 31 000 henked (n. 1.5 % palkansaajista). Vuonna
1991 vuokratyontekijditd on arvioitu olleen endd 15 000 henked. Laman on
ndhty vdhentdneen vuokratyon kysyntdd huomattavasti. Vuodelta 1993 ei
ole kdytettdvissi vuokratydntekij6iden lukumddrdd koskevia arvioita (Niitti
1990, 112, Lilja ym. 1990, 220, Julkunen & Ndtti 1995' 130).
Tyonvuokraus on tutkimusten mukaan suhdanneherkkdd toimintaa, mikd
ndkyy myos edelld mainituista luvuista.
Vuokratydntekijoiden keytto Suomessa on jokseenkin samaa tasoa kuin
muissa maissa. OECD:n tilaston mukaan vuokratydntekijoiden osuus tyollisistd on 0.5-1.5 prosenttia (Natti 1992, 125).
Suomessa tydvoiman vuokraus on keskittynyt viihdealalle ja toimistoalalle
(kirjanpito, atk, sihteerityfi, laskutus, konekirjoitus jne.). Lisdksi vuokratydte
kdytetddn siivous- ja vartiointialalla sekii teollisuudessa ja rakennustoimin-

nassa. Ndissd rajanveto aliurakointiin on joskus hankalaa. Vuokratyo on
alueellisesti keskittynyt pddkaupunkiseudulle ja kaupunkikeskuksiin (emt.)
Kun arvioidaan sita, missd mdiirin vuokratyovoima lisdd epdtyypillisten
ty6suhteiden mdiirdd, on kyse samankaltaisesta ongelmasta kuin etdtyontekijoiden kohdalla. Tarkkaa tietoa ei ole siitii, missii miidrin vuokratyontekijdt
tilastoituvat mddrdaikaisiksi tydntekijoiksija sisdltyvdt siten tilastossa maardaikaistyovoimaan. Mikdli vuokratydntekijdt ilmoittavat tyovoimatutkimuksen
vuosihaastattelussa toimivansa mddrdaikaisissa toissii tutkimusviikon aikana, he luokittuvat tilastossa mddrdaikaistyovoimaan (Tilastokeskus, suullinen tieto). Voitaneen arvioida, ettd vuokratyovoima lisdd (tilastoihin sisdltyvien) epdtyypillisten tydsu hteiden

m
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Tyoosuuskuntatyo

Tydosuuskuntien uusi tuleminen ajoittuu Suomessa 1990-luvun alussa alkaneen laman pohjaan. Kiinnostuksen kasvuun uusosuuskuntia kohtaan
lienee vaikuttanut paitsi tydttomyyden rdjdhdysmdinen kasvu osaltaan myos
tyoosuuskuntien saama julkisuus.

Tyoosuuskunta tarjoaa mahdollisuuden omaehtoiseen riskittomddn tyollistym iseen lma n su uria piidoma panostu ksia ja tyottom yysturva sdilyttden.Tyoi

osuuskuntien avulla yritetddn katkaista tyottomyys ja sdilyttdd mahdollisuus
ansiosidon na iseen tyottomyysturvaan. Tarkoitu ksena on myos yl ldpitdd
omaa tyokykyd ja estdd siten tyomarkkinoilta syrjdytyminen. Tyoosuuskun-

tien perustamisen taustalla on myos pyrkimys helpottaa tilapaisen tyontarvil
sijan tyonantajavelvoitteiden hoitamista. Lyhytaikaisia tyokohteita jdd helposti toteutumatta sen tdhden, ettd yksityinen tyontarvitsija ei halua ndhdd sosiaaliturva- ja vakuutusmaksujen hoitamisen vaivaa. Tyoosuuskuntia on perustettu huolehtimaan ndistd velvoitteista tyon ostajan puolesta (Haapakorva
1995,3-4, Puhakka 1994, 4).
Tyoosuuskunta sijoittuu palkkatydn ja itsensd tyollistdmisen vdlimaastoon.
Tyoosuuskunnan jdsenyys tuo mukanaan kaksoisroolin, toisaalta osakkuu-

den my6td yrittdjdn ja toisaalta osuuskuntaan tydsuhteessa olevan palkansaajan roolin. Tdmd on aiheuttanut tulkintavaikeuksia viranomaisille. Tyoministerion kannan mukaan tyoosuuskunnan jdsenid on pidettdvd yrittdjind, jos
jilsenid on vdhemmdn kuin 7, jolloin yksittdisen jdsenen omistus yrityksestd

ylittiiii 15 prosenttia. Eliiketurvakeskuksen tutkinta tyosuhde/yrittdjd-rajanve-

dosta tyoeldkevakuutuksessa ei ole sama kuin tyottomyysturvassa. Eldkelakeja sovellettaessa tyontekijdn katsotaan olevan tyosuhteessa osuuskuntaan riippumatta jdsenten lukumddrdstii, kun osuuskunta esiintyy sopijaosapuolena tyon tilaajaan ndhden (El6keturvakeskuksen tiedote 15/95).

Ty6osuuskunta myy jdsentensd tyopanosta yksittdisille tyontarvitsijoille ja
hoitaa tyonantajavelvoitteet, palkanmaksun, verojen sekd tyoeldke- ja sotumaksujen piddtyksen. Jdsenet ovat ty6suhteessa ty6osuuskuntaan. Niiltd
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pdiviltd, joilta tyotd ei ole, he saavat normaalia tulojen mukaan soviteltua
tyottomyyskorvausta.
Helsingin Yliopiston osuustoimintainstituutin tekemdn selvityksen mukaan
Suomessa oli vuoden 1994 lopulla valtakunnallisen uusosuustoimintaprojektin pitdmiin rekisterin mukaan 26 uusosuuskuntaa, joiden perusta-

misasiakirja oli allekirjoitettu tai perustamiskokous pidetty. Jdsenid ndissd
tyoosuuskunnissa oli keskimiidrin 33. Tyoosuuskuntien piiriin kuului siten
arviolta noin 850 henkiloir. Koska suurin osa osuuskunnista on suhteellisen
josuusia - vuoden'1994 aikana perustettuja - niiden toiminta on edelleen
sain maerin suunnittelu- ja markkinointivaiheessa. Valtaosa osuuskunnista
ei esimerkiksi ollut tehnyt systemaattista toiminta- ja taloussuunnitelmaa
(Karjalainen 1995, 7-1 1).

Tyoosuuskunnat ovat aloittaneet toimintansa varsin monialaisina m uodostaen erddnlaisia "tyotavarataloja". Jos asiakkaiden palveluun tarvittavaa osaamista ei ole omasta takaa, useissa osuuskunnissa sitii pyritddn hankkimaan
ulkopuolelta. Suurimmissa osuuskunnissa toiminta painottuu rakennusalalle,
lisdksi esimerkiksi koulutus, suunnittelu, konsultointi, kirjapainotyot ja velkaselvitystehtdvdt ovat tyollistdneet jiisenia. Kokonaisuutena osaamisalueiden kirjo on laaja, mutta erityisesti terveys- ja sosiaalipalvelujen alueella

osuuskunnat niikevdt ldhitulevaisuuden toimintamahdollisuuksia (emt.

'10).

Selvityksessd mukana olleista osuuskunnista ne, jotka olivat toimineet yli
puoli vuotta, olivat tyollistdneet 40-80 prosenttia jdsenistddn vdhintddn kerran. Arvioita vuosittaisista miestyopiiivien mddristii osuuskunnat eiviit halunneet esittdii, mutta tavoiteltu suuruusluokka ndyttdisi olevan 60-75 miestyopdivdd jdsentd kohden. Tyosuhteiden kesto on vaihdellut muutamasta tunnista puoleen vuoteen. Tyon hinnoittelu on paljolti vakiintumatonta, jokaisen
tyon mukaan erikseen sovittua. Muutamia pysyvid tyollistymisid vieraan
palvelukseen on my6s tapahtunut (emt.12-14).

Viimeisimmiit tiedot tyoosuuskuntien miidrdstd viittaavat uusosuuskuntien
nopeaan kasvuun. Uusosuustoimintaprojektista saadun suullisen tiedon mukaan 18.3.1996 Suomessa toimi 96 tyoosuuskuntaa. Lukumdiiriiii on pidet-
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tiivii suuntaa-antavana, silld tiedot saadaan osaksi epdvirallisista ldhteistd.

Mikdli tyoosuuskuntien jdsenmddrd on keskimddrin samaa suuruusluokkaa
kuin edellii mainitussa tutkimuksessa (33 jdsentd), ty6osuuskuntien piirissd

on nykyisin noin 3 000 henkilod.

projektissa on valm istu massa tyoosu usku ntia koskeva
seuruututkimus, jonka aineisto on keriitty talven 95/96 aikana.
U

usosu ustoim inta

Tyoosuuskunnissa tehtdvddn tydhon on niihty liittyvdn myos ongelmia.
Tyoosuuskunnat saattavat muodostua helposti ihmisten lapivirtauspaikaksi.
Orga n isaation kyvykkdim mdt jdsenet tyollistdvdt itsensd jon kin yrityksen
palvelukseen. Huolta on tunnettu myos tyoosuuskuntien kilpailua viidristdvdstd vaikutuksesta. Yhteiskunta niiet maksaa osan tyoosuuskunnan henki16kustannuksista jdsenen saadessa ansiosidonnaista piiivdrahaa silloin,
kun tyotd ei ole tarjolla (Haapakorva 1995, 11). Tyoosuuskunnan jiisenyys

ei ole esteend tyottomyyspdivdrahan maksamiselle siltd ajalta kun jdsen ei
ole tyossd.

Muita epdtyypillisid palkkatyrin muotoja
Edelld oleva tarkastelu kattaa tdrkeimmiit epdtyypillisen tyon ty6suhteiset
muodot, joista osaan sisdltyy myos yrittdjyyttd.
Edelld tarkasteltujen lisdksi voidaan mainita normaalityon ja epdtyypillisen
tyon viilimaastoon sijoittuva julkisen sektorin varahenkilostojdrjestelmd.

Tilapdisen lisdtydvoiman tarvetta tyydytetddn paitsi mddrdaikaiseila ty6voimalla myos palkkaamalla vakinaista varahenkilostod toimimaan joko yhdes-

sd tai useammassa tyoyksikossd. Varahenkildstod voidaan palkata paitsi
toistaiseksi voimassa olevaan tyosuhteeseen myos miidrdaikaisesti, jolloin
tdllainen tyd kuuluu tilastoissa mddrdaikaistyoilisyyden piiriin.
vara hen ki lostojdrjestelm dn

m

u

kaiset viransija isu udet ovat syksylld 1 gB9

tehdyn julkisen sektorin tyonantajakyselyn mukaan keskimddrin selviisti pidempiS kuin mddrdaikaiset palvelussuhteet. Selvityksen mukaan vdhdn yli 2
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prosenttia vakinaisen henkiloston mddrdstd oli varahenkilostod. Mddrdaikaista varahenkilostdd oli keskimddrin 2.5 prosenttia koko henkilostostd
(Grohn 1 990, 36-41 ). Tiedot varahenkilostojdrjestelmdn kdyton laajuudesta
ovat lamaa edeltdvdltd ajalta. Tilanne on todenndkoisesti muuttunut, silld tilastojen mukaan julkisen sektorin mdariiaikaista tyovoimaa on viihennetty

tuntuvasti 1990-luvun aikana.
Joitakin viitteitd on siitti, ettii myos yksityiselld sektorilla on ryhdytty palkkaamaan tyontekijoitti tarvittaessa ty6honkutsuttavien sopimuksella. Tdllaisessa
tyossd jokainen tyosuhde muodostaa lyhyen erillisen tyosuhteen. Eldketurvan piiriin piiiiseminen saattaa TEL:n karenssisddnnfisten vuoksi olla ep6varmaa (Tapio 1993, 25). Tyosuhteet sisiiltynevdt tilastoissa mddraaikaisiin
tyosuhteisiin. Ndiden tyosuhteiden on arvioitu olevan kasvussa.
Valtion tyollistdmispalvelussa tyovoimatoimisto ottaa tyottomdn tyonhakijan
pa lvelu kseensa meareai kaiseen tyosu hteeseen ja sijoittaa hdnet tyohon
yhdistykseen, sddtioon tai yksityiselle. Ndin voidaan menetellii, kun tyonhakijan tyottomyys uhkaa pitkittyd yli kahden vuoden. Tyollistdmispalvelun
avulla tyollistettdvdd ei voida sijoittaa tyohdn yritykseen. Vastaavasti kunta

voi sijoittaa tyoh$n samoin perustein pitkdaikaistyottomdn, jonka palkkaukseen on myonnetty tydllistdmistukea. Tyollistiimispalvelua jatketaan vuoden
1996 loppuun (Selvitys epdtyypillisiin tyosuhteisiin... 1996, 22). Riippumatta
siitd, missd tyollistetty tyoskentelee, hdn on tyosuhteessa tyovoimatoimistoon, joka jdrjestdd eliiketurvan (Eldketurvakeskuksen tiedote 6/94). Toiminta muistuttaa tydvoiman vuokrausta.
Epdtyypilliseen tyollisyyteen kuuluvat myos erddt perinteisistii tyomuodoista
poikkeavat tyot, jotka tdyttdvdt tyosopimuslain mukaiset tydsuhteen tunnus-

merkit, mutta jotka on siidnnelty ty6lainsdddiinndn ulkopuolelle. Tiillaista
tyosuhteenomaista tyotd on tyovoimapoliittisella tuella jdrjestetty tydharioittelu - tydvoimahallinnon harjoittelusuhteet sekd tyollisyysasetuksen ja tyomarkkinatukilain mukainen harjoittelu - perhehoitajalain nojalla tehty hoito-

tyo, sosiaalihuoltolain mukainen omaishoito seke sosiaali- ja terveydenhuollossa toimeksiantosuhteessa tehty tyo (Selvitys epdtyypillisiin.., '1996, 2124).
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Perhe-ja omaishoitajajdrjestelmissd on kyse uudenlaisista hoitotyon muodoista, jossa hoitaja on toimeksiantosuhteessa kuntaan. Sddnnosten mu-

kaan kyse ei ole tyosuhteesta, joskin kunta voi halutessaan solmia myos
tyosopimuksen. Perhehoitajasddnnokset tulivat voimaan vuoden 1 992 alusta
ja omaishoitajasddnnokset heiniikuussa'1993.
Perhehoitajakotien mdiird oli vuoden 1993 lopussa noin 7 200 ja omaishoitajia oli arviolta vajaat 9 000. Tyoharjoittelijoita on arviolta noin 5100 henkilod (Alava 1994,29-32, Julkunen & Natti 1995, 166).
llman tyosuhdetta tyoskentelevdt jddvdt vaille tyosuhdeturvaa ja ansiosidonnaista sosiaaliturvaa, joka karttuu tyosuhteen perusteella. Ndistd toistd ei
kerry myoskddn tyoeldkettd, silld tyoeldkevakuutuksen piiriin kuuluu ainoas-

taan ty6- ja virkasuhteessa tai yritt6j6nd tehty tyo. Poikkeuksena ovat perhe- ja omaishoitajat, joihin sovelletaan KVTEL:a. Elaketurvan piiriin kuuluminen perustuu heiddn osaltaan perhe- ja omaishoitajia koskeviin erityis-

sddnnoksiin.

Arvioita epdtyypillisen palkkatyon laajuudesta
Epdtyypillisissd tyosuhteissa olevien henkiloiden mdarda voidaan arvioida
kiiiinteisesti, eli pysyvdn ja kokoaikaisen tyon perusteella. Vuoden 1993

ukaan pysyvissd ja kokoaikaisissa tyosu hteissa tyoskenteli 80.5 prosenttia palkansaajista eli noin 1 328 000 henkil6d (vrt. Julkunen & Natti 1995, 158). Tyollisistii palkansaajista epdtyypillisissd tyosuhteissa olevien mddrdksijdd noin 320 000 - 330 000 henked. Koska osa
pysyvissd ja kokoaikaisissa toissd olevista palkansaajista tekee epdtyypillistd tyotd (mm. etdtyotd tekevdt perhepdiviihoitajat), mdtird nousee edelld
tyovoimatutkim uksen

m

mainittua suuremmaksi. Toisaalta osa maardaikaistydtd tekevistd saattaa
tilastoitua pysyviin tyosuhteisiin, kuten mahdollisesti osa vuokratydvoimasta.
Epdtyypillisissd tyosuhteissa olevien madrd saattaa nousta likimain 340 000

- 350 000 henkilodn.
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Tyosuhteisten lisdksi on lukuisa joukko itsensd tyollistdjid ja pienyrittdjid,
joiden katsotaan tekevdn normaalityostd poikkeavaa tyotd. Myos harmaa
tyovoima luetaan epdtyypilliseen tyollisyyteen. Ndmd ryhmdt huomioon ottaen erityisten tyoteon muotojen piirissd on arvoitu olevan pddllekkdisyydet
poistettuna alemman arvioin mukaan noin 400 000 (Julkunen & Ndtti 1995,

166)ja suuremman mukaan noin 600 000 henkilod (Alava 1994,44-45).
Harmaan talouden osalta lukuihin on otettu mukaan vain arvio tyottomyyspdivarahaa saavien henkiloiden tekemdstd niin sanotusta pimedstd tyostd.
Ty6voimatutkimukseen perustuva arvio epiityypillisen tyollisyyden volyymistd poikkileikkaustilanteessa on luonnollisesti pienempi kuin mitd saataisiin
tarkasteltaessa nd iden tyosu hteiden m ddriiii jona ki n ajanja ksona. Yhtend
tekijdnd on tilapdistyon ja tyottomyyden lomittuminen. Epdtyypilliselld tydl16
ja tyottomyydelld on selvid kytkent6jd erilaisten miiiirdaikaistdiden (esim.
satunnainen kokoaikatyo ja tyoosuuskunnissa tehtdvd ty6), mutta myds harmaan talouden osalta. Ei liene harvinaista sekiidn, ettd henkilo tekee samanaikaisesti sekd normaalia palkkatyotd ettii sen ohessa epdtyypillistd
tyotd. Kun pyritddn selvittdmddn tehtyd tyotd ja siitd karttuvaa tai karttumatla jdiivdd eliiketurvaa joltakin tarkastelujaksolta, tulisi tdlloin olla kattavat
tiedot erilaisen ty6n esiintymisestii rinnakkaisuudet huomioon ottaen.

Epiityypi

I I

iset

tydsu hteet ja tyoeldkeva ku utus

Vastausta siihen, kuinka paljon tyosuhteisesta ty6std jdd tyoeldketurvan
ulkopuolelle, ei saada olemassa olevista tutkimuksista eikd tilasto- tai rekisterildhteistd. Tyoel6kejdrjestelmd rekisteroi tyoeldkevakuutuksen piiriin kuuluvat pddsddntoisesti vdhintddn kuukauden kestdneet tyosuhteet sekd niin
sanotun ketjutuksen vuoksi tydeldkevakuutuksen piiriin kuuluvat tyot. Viimeksi mainittujen toiden rekisterointi aloitettiin TEL-tyosuhteiden osalta
vasta vuoden 1996 alussa, jolloin tyosuhteiden ketjutusta koskeva kolmen
kuukauden sddnto lyheni kahdeksi kuukaudeksi. LEL- ja TaEl{yosuhteita ei
rekisteroidd tyosuhteina, vaan niistd kerdtddn tiedot kuukausittain ansaituis-

ta palkoista
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Tietoa lyhyistd tyoeldkevakuutuksen ulkopuolelle jddvistd tyosuhteista ei niin
ikddn saada valtakunnallisista tilastoista. Tyovoimatutkimuksessa ei tarkastella pddttyneitd tyosuhteita eikd niiden kestoja. Mddrdaikaisista toistd ei

myoskiiiin kysytd sitd, kuinka pitkdksi ajaksi tyosuhde on solmittu. Kestotietojen puuttuminen lyhyistd ty6suhteista oli pulmana myos vuosilomalain
korvaussddnnoksid koskevassa tutkimuksessa (Ndtti 1996). Tutkimuksen
tavoitteena oli selvittdd, kuinka paljon erityisid tyonteon muotoja jiid vuosilomalain etuuksien ulkopuolelle. Jossain mddrin tietoa oli saatavissa tyottomdn tyovoiman osalta tyottomyyskassojen pitdmistd rekistereistii. Tutkimus-

tuloksiin satunnaisen ty6n esiintymisestd ja kestosta tydttomyyspaivdrahaa
saavilla henkildilld on viitattu edell6.

Kun on selvitetty mddriiaikaisten ja tilapdisten toiden yleisyyttd tyonantajakyselyilld, niistd on kdynyt ilmi eldketurvan kannalta kiinnostava seikka.
Tydnantajat kdyttdvdt paljolti samoja henkiloitd tilapdisissd toissd, mikd
edistdd tydsuhteiden ketjuuntumista. Syksylld 1989 kerdtystii julkisen sektorin kyselyaineistosta ilmeni, etta valtaosa mddrdaikaisista tyontekijoistd oli
ollut saman tyonantajan palveluksessa myos aikaisemmin. Osa mdiiriiaikaisista tyontekijoistd ndyttdisi vakiintuneen miiiiriiaikaistyovoimaksi. Tutki-

muksesta ilmeni myos, ettd suuri osa julkisen sektorin mddrdaikaisista toistd
kesti vdhinttiiin kuukauden, joten ne kuuluivat jo keston perusteella elSkevakuutuksen piiriin (Grohn 1990, 15,24-27,30- 34). Tulokset eivdt ole yleistettiiviii, sillii tutkimus perustui 124 julkisen sektorin tyonantajaa kdsittdvddn
niiytteeseen. Lisdksi mddrdaikaistyovoiman kdytto julkisella sektorilla on
vdhentynyt tilastojen mukaan tutkimusajankohdan jdlkeen.
Edelld viitattu vuosilomalain lomakorvaussddntojd koskeva tutkimus antoi
samansuuntaisia tuloksia. Myos tdmd kysely osoitti, ettd sijaishenkilosto on

melko vakiintunutta sekd julkisella ettd yksityiselld sektorilla. Pddosin kdytetddn samoja tilapdistyontekijoitd (Netti 1996, 28).
Eldketurvaa voi jdddd karttumatta niilld tyontekijoilld, jotka tekevdt atte kuukauden kestdvid toitd useille eri tyonantajille. Kun tyotd tehdddn toistuvasti

samalle tyonantajalle, tyosuhteet helposti ketjuuntuvat ja tulevat tietyin ehdoin eldkevakuutuksen piiriin. Lyhyiden tyosuhteiden ketjuuntumista edisti
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vuoden 1996 alusta voimaan tullut kahden kuukauden sddnto aikaisemman
kolmen kuukauden sijasta. Tyosuhteen tulee olla voimassa samaan tyonantajaan kahtena periikkdisena kuukautena. Lisiiksi ehtona on, ettii palkka
kussakin kuussa ylittdd TEL:n rajamaiirdn (vuonna 1996 1.115 mk)ja ty6tunteja kuukaudessa on vdhintaiin 20.
Toistuvia tyosuhteita saman tyonantajan palveluksessa on tyypillisesti ty6voima n vuokrausta harjoittavien yritysten pa lvel u ksessa tyoskentelevil16
henkiloilld. Tyonantajana on tdlloin tyovoimaa vuokraava yritys, ei tyonteet-

tdjd. Tyosu hde vuokra ustoim intaa harjoittavaan yritykseen kestdd yleensti
vain sen ajan, jonka tyon teettdjdn tilaus kestiiii. Tyosuhteiden ketjuuntumista vuokratyossd edistiiii se, ettd tydnantaja pysyy samana.
Julkisuuteen tulleissa yksittdisissd tapauksissa on kdynyt ilmi, ettd ketjutussddntod on pyritty kiertdmd6n kierriittiimdlld tyontekijdd saman yritysrypp6dn yrityksissd. Tyopaikka on voinut pysyd samana, ainoastaan vuokraustoimintaa harjoittavan yrityksen nimi on vaihtunut. Vuoden 1996 alussa voimaan tulleen vakuuttamisvelvollisuuden kiertdmistd koskevan TEL:n lisdyksen (TEL:n 1 $:n 6 momentti) perusteella tdmdn kaltaiseen eldketurvan jdrjestdmisvelvollisuuden kiertiimiseen voidaan entistii paremmin puuttua.
Tyoosuuskuntien jdsenind tydtd tekevdt ovat pitkdlti rinnasteisessa asemassa tyonvuokrausyrityksissd tyoskentelevien kanssa. Osuuskunnan jdsen

on tyosuhteessa tyoosuuskuntaan, joka vuokraa tyovoimaa tai ottaa hoitaakseen jonkun tydtehtdvdn. Tyosuhteessa tehdystd tyost6 on kyse silloin, kun

tyoosuuskunta esiintyy sopijaosapuolena tyon tilaajaan ndhden ja maksaa
tydntekijdlle palkan ja hoitaa muut tyonantajavelvoitteet. Tyosuhde on voi-

massa tyososuuskuntaan - ei tyonteettdjddn - aina kunkin erikseen sovitun
ty6tehtdvdn ajan (Eldketurvakeskuksen tiedote 15/95). Tulkinta eroaa Tyo-

ministerion tyottomyysturvassa soveltamasta tulkinnasta, jonka mukaan ty6suhteisesta tyostd on kyse silloin, kun jdsenid on viihintadn 7 ja yksittdisen

jiisenen omistus yrityksestd ei ylitd 15 prosenttia. Tdlloin tyottomyysturva
sdilyy lyhyiden tyosuhteiden vdliin jddviltd jaksoilta.
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Tyoosu usku n na n toim intaperiaatteena on

m ddrdaikaisten tyosopim usten
solmiminen. Vuoden 1995 tutkimuksen mukaan ty6t ovat usein lyhytkestoisia ja koko jdsenkunnassa melko satunnaisia. Myos nditd t6itd koskee sama
ketjutusta koskeva sddnto, eli kahtena perdkkiiisend kuukautena tehdyt tyot
kuuluvat palkkaa ja tyotunteja koskevin ehdoin tyoeldkevakuutuksen piiriin.
Koska tyonantaja on tyoosuuskunta ja siten eri tyosuhteissa sama, ketjutuksen piiriin pddseminen on todenndkoisempd6 kuin jos ty6nantajana toimisi

tyonteettdjd.

Tyoosuuskunnat ovat toistaiseksi suhteellisen uusia ja toiminta usein vasta
kdynnistysvaiheessa. Harvat osuuskunnat toimivat vakiintuneen yritystoimin-

nan tapaan. Tyoosuuskunnissa tehtdvd ty6 on eldketurvan kannalta jdsenkunnan mddrd ja toiminnan tyollistdvyys huomioon ottaen marginaalista.
osa-a ikatye! voi tilapdisesti liittyd erilaisiin etdmd ntitanteisiin, opisketu un,
lapsen hoitoon ta i tyoeldmdstd eldkkeelle siirtym isen vd livaiheeseen (osa-

aikaeldke tai tyokyvyttomyysel6 ke osaeldkkeend). osa-aikaiset ty6su hteet
kuuluvat eldkevakuutuksen piiriin samoilla perusteilla kuin kokoaikaiset tyot,
eli osa-aikatydn tulee teyttee tyosuhteen kestoa ja ansioita koskevat ehdot.

Jos osa-aikatyotd tehdddn usealle tyonantajalle, on vaarana, ettd rEL:n
piiriin pddsemiselle asetettu ty6suhdekohtainen vdhimmdispalkka ei toteudu.

Huomattava osa (noin kolmannes) osa-aikaisista tycisuhteista on lisdksi
mddrdaikaisia. Ei kuitenkaan ole tietoa siitd, kuinka paljon ndistd jdd alle
kuukauden pituiseksi ja siten eldketurvan ulkopuolelle.
Tyovoimatutkim uksen

m ukaan suurin osa osa-aikatyossd olevista henkiloistd tekee osa-aikatyotd siitd syystd, ettei kokoaikaista tyotd ole ollut saatavissa. Tdlloin tyontekijri voi saada niin sanottua soviteltua tyottomyyspdivdrahaa, jota maksetaan enintddn 150 tdyden tyottomyyspdiviirahan suuruinen
mddrd, kuitenkin vdhintddn 1B ja enintddn 24 kuukaudelta. sosiaali- ja terveysministerion vuoden 1994 tilaston mukaan huomattava osa tyottomyysturvaa saaneista 544 000 henkilostd oli vastaanottanut osa-aikatyotd. Heitd
oli ansioturvan piirissd noin 135 000 ja perusturvan piirissd 52 000 henkilod
(Netti 19e6, 18).
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Osa-a ikatydhdn iittyvd tyottomyys kom pensoidaa n eldketu rvassa tyoeldkelisdllii 1), jota maksetaan ansiosidonnaisilta tydttomyyspdivdrahapdiviltd.
I

Tyottomyyslisd lasketaan todellisen ty6ttomyysajan perusteella silloin, kun
tyontekijd on ottanut vastaan osa-aikatyotd tai tekee lyhennettyd tyopdivdd.
Nd issd ta pau ksissa tydttomyyspiiivien lu kumddrd nd kdytetddn saatuja pd iviirahoja vastaavien tiiysien pdivdrahapdivien lukumddrdd. Tyottomyyttd ei

kuitenkaan kompensoida tyoeldkelisdlld silloin, kun osa-aikatyo jatkuu koko
vuoden (Eldketurvakeskuksen yleiskirje A 14189).
Osatyokyvyttdmyyseldkkeelld olevan hen kilon, joka saa tyottomyyden perusteella n iin sa nottua vdhen nettyd tydttomyyspdivdra haa, tyottdmyyttd ei
kom pensoida ty6eldkelisdlld. Osatyokyvyttomyyseliikkeen mddriissd on
2).
yleensd otettu huomioon niin sanottu tulevan ajan oikeus
Henkil6, joka tekee kahta osa-aikatyotd, voi saada huonomman eldkkeen
kuin minkd hiin saisi yhdestd tdysiaikaisesta tyostd. Jos osa-aikaiset tyo-

2)
suhteet pddttyvdt eri aikaan siten, ettd tulevan ajan oikeus tulee liitettdvdksi vain toiseen tyosuhteeseen, tulevan ajan eldke lasketaan vain tdmdn
osa-aikatyon palkan perusteella (Tapio 13.12.1995).

sekd erdiit muut etuudet, ldhinnd tyovoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen ja kuntoutukseen liittyvdt etuudet oikeuttavat ty6eldkelisdn
saamiseen.Ty<ielSkelisdd ei kartu ennen sen kalenterivuoden alkua, jona henkilci
on tiyttdnyt 23 vuotta. (VanhuuselSketurvaa alkaa karttua vasta henkikjn t6ytettyd
1) Tyott<imyyspiiivdrahapdivdt

23 vuotta). Niin ikddn tytielSkelisdd ei kartu eldketapahtumavuodelta.
2) Tulevalla ajalla tarkoitetaan sitd, ettd palvelusajaksi lasketaan esimerkiksi tyrikyvyttomyys- ja tydttdmyyseldkkeissd mycis aika tydkyvyttcimyyden/tyottomyyden
alkamisesta eldkeik6Sn. Edellytyksend tulevan ajan oikeudelle on, ettd tyokyvytt6myys/tycittomyys alkaa ty6suhteen kestdessd tai ennen kuin tyosuhteen pddttymisestd on kulunut 360 pdivdd. Viimeksi mainittua kutsutaan niin sanotuksi jdlkikarenssiajaksi.
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Tilastojen mukaan liikkuvuutta osa-aikatyon ja kokoaikatyon vdlilld esiintyy
yleensd kuitenkin niin, ettd osa-aikatydstd siirrytdiin kokoaikatyohon. Eldke-

turvan oikeantasoisen karttum isen ka n nalta osa-a ikatyon ja kokoa ikatyon
vdlinen liikkuvuus ei ole ongelma. Tyontekijiin siirtyessd tyosuhteen jatkuessa tdysiaikaisesta tyostd osa-aikaiseen tai pdinvastoin lasketaan tiiysiaikaisen ja osa-aikaisen jakson eldke erikseen. Sddnnos tdstd niin kutsutusta
teknisestd katkaisusta tuli voimaan 1.1.1985. Edellytyksend teknisen katkaisun tekemiselle on, ettd tydsuhde on kestdnyt vdhintddn 3 vuotta. Niin
ikddn edellytyksend on, ettd tyoajan muutoksen yhteydessd palkka on alentunut vdhintddn yhden neljdnneksen tai noussut yhden kolmanneksen aiemmasta ja ettd tyoajan muutos on tarkoitettu pysyvdksi.

Teknisen katkaisun tarkoituksena on saada tyontekijdn tyohistoria ja hdnelle
sen perusteella karttuva eldke vastaamaan mahdollisimman hyvin toisiaan.
osa-aikatyohon siirtym inen ei siten h uonon na kokoaikatyostd karttu n utta
eldkettd, vaikka osa-aikatyohon siirtyminen tapahtuisi ldhelld vanhuuseldkeikdd.

Liikkuvuutta koko-aikatyostd osa-aikatyohon on pyritty edistiimddn osaaikalisdjdrjestelmdn avulla. Henkilolle, joka tyonantajan suostumuksella siirtyy kokoaikatyostd osa-aikatydhon, voidaan myontdd tyoajan lyhenem isestd
aiheutuvan ansionmenetyksen korvauksena osa-aikalisdd. Lisdn saamisen
ehtona on, ettd tyonantaja palkkaa samanaikaisesti osa-aikatyohon tyotto-

mdn tyonhakijan. Mahdollisuus osa-aikalisdn saamiseen on voimassa vuoden 1996 loppuun saakka.

Koska osa-aikalisd ei ole tyonantajan maksamaa palkkaa, osa-aikatyoh6n
siirtyneen henkilon el6kepalkkaa laskettaessa otetaan huomioon vain ty6n-

antajan osa-aikatyostd maksaman palkan mddrd eikd osa-aikalisaid lisdtd
ansioihin (Eldketurvakeskuksen yleiskirje A 17196). samasta syystd osaaikalisdstd ei myoskddn makseta eldkemaksuja.
osa-aikatyohon siirtyneen toitd tekemddn palkattu henkilo tyoskentelee
normaalisti tyosu hteessa ja tydna ntaja jdrjestdd hdnelle tyoeldketurvan.
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Osa-aikalisdd saaneen tydntekijdn eldkepalkka voi pienentyd uuden eldkepalkan laskusddnndn 1) voimaantulovaiheessa. Eldkepalkan uusi 1 0 vuoden
laskusddnto tuli voimaan 1.1.1996. Eldkepalkkaa laskettaessa vuoden 1995
jdlkeisistd vuosista voidaan jdttdd pois vuodet, joiden keskiansio on alle
puolet ndiden vuosien keskiarvosta. Pois jdtettdviS vuosia voi olla enintiidn
1/3 vuosista. Vuosia voidaan jdttdd pois vasta sitten, kun uusia valintavuosia on kertynyt vdhintddn kolme eli aikaisintaan 1999. Tiistd syystd osaaikalisdd saaneen tyontekijdn eldkepalkka voi uudistuksen jdlkeen uuden
laskusdiinnon vuoksi pienentyd. Eldkepalkkaa voidaan ndissd tapauksissa
harkin nanvaraisesti tarkistaa (Eldketurvakesku ksen yleiskirje

A 1 7/96).

Jos taas pitkissd TEltyosuhteissa on vdlilld osa-aikaista tydskentelyd, voidaan sen heikentdvd vaikutus eldkepalkkaan erdissd tapauksissa sulkea
uudella eldkepalkan laskusddnnolld pois.
Etdtyossd on elakevakuutuksen kannalta ratkaisevaa se, tehdddnko etdtydtd
tyosuhteessa vai yrittdjdnd tai itsendisenii ammatinharjoittajana. Mikdli tyo-

suhdetta ei ole voimassa, on etdtydtd tekevdn yrittdjdnd huolehdittava YELvakuutuksen ottam isesta.

Tyosopimuslain '1 $:n mukaan tyosuhteen tunnuspiirteena on, ettd ty6ntek[d
on sitoutunut tekemddn tyotd tyonantajalle tdmdn johdon ja valvonnan
alaisena palkkaa tai muuta vastiketta vastaan. Jos ndmd kriteerit tdyttyvdt,

1) Vuonna

1996 ja sen jdlkeen alkavissa tydsuhteissa elSkepalkka lasketaan
kunkin tydsuhteen osalta erikseen tyosuhteen pddttymisvuotta edeltdneiden enintddn 10 viimeisen kalenterivuoden ansioiden keskiarvona. Jos valintavuosiin sisdl-

tyy sellaisia vuosia, jolloin ansiot ovat vdhemmdn kuin 50 prosenttia keskiarvosta,
jdtetddn nAmd vuodet ottamatta huomioon eldkepalkkaa laskettaessa. Poisjdtettdvid vuosia voi olla enintddn kolmannes valintavuosien lukumddrdstd.
Vanhan sSSnnon mukaan ennen 1.1.1996 pddttyneissd tyosuhteissa eldkepalkka
lasketaan enintddn neljdn viimeisen vuoden ansioiden perusteella. Ndistd vuosista
valitaan ansiotasoltaan kaksi keskimmiiistd. Eldkepalkka on ndiden kahden vuoden
ansioiden keskimddrd kuukautta kohti.
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ty6td ei tehdd yrittdjdnd. Tyosopimuslain 1 $:n katsotaan soveltuvan sellaisenaan etdtydhon (KOM 1990:12, 53-55). Rajanveto tyosuhteen ja yrittdjyyden vdlilld ei kuitenkaan aina ole suoraviivaista.
PelkdstS6n silld, ettd tyo tehdddn muualla kuin tyonantajan tiloissa, ei voida
perustella tyosuhteen puuttumista. Kotiansiotyohon ja m uuhun etdtyohon
liittyy luonnollisesti tyon johdon ja valvonnan eli tyonantajan direktio-oikeu-

den heikkeneminen. Tyonjohdollisen valvonnan loyhyys ei kuitenkaan ole
esteena tyosuhteen olemassaololle. Rajanvedossa kiinnitetddn huomiota
tyosuhteen kriteerien ohella niitd tdydentdviin tunnusmerkkeihin. Tdstii aiheesta ldhemmin yrittiijyyttii koskevassa luvussa.

Etdtydtd koskevat samat ehdot kuin normaalia palkkatyotd, eli eldketurva on
jdrjestettdvii tyosuhteen jatkuttua yhdenjaksoisesti kuukauden ja ansion on
oltava vdhintddn TEL:n edellyttdmd raiamddrd kuukaudessa.
Etdtyontekijdiden osalta ketjutustapaukset saattavat olla ongelmallisia tyoaikaedellytysten vuoksi. Ketjutuksen tekemisen ehtona on 20 tyotuntia kuukaudessa. Tehty tydaika ei viilttdmdttd useinkaan ole tyonantajan tiedossa.

Ketjutuksen tekeminen lienee mahdollista niissa tapauksissa, joissa muualla
kuin tyopaikalla tehdystd tyostd maksetaan tehtyjen tai laskutettujen tyotun-

tien mukaan. Etdtyon ketjutustapauksia ei ole tullut esiin Eldketurvakeskuksen soveltam isratkaisuissa.
Kotiansiotydn ja etdtyon tekijiit ovat muutoin eldketurvan osalta samassa

asemassa muiden tyontekijdiden kanssa.
Ettityon on ennustettu laajenevan erityisesti tietotekniikkaan perustuvassa
tyossd. Etdtyon yleistymisen on arvioitu lisddvdn soveltamisongelmia myos
tyoeldketurvaa koskevassa ratkaisutoiminnassa (Tapio 1992).
Tyoeldketurvaa on vuosien mittaan paikkailtu lyhytkestoiseen tyoskentelyyn
paremmin soveltuvaksi alkaen sen piiriin pddsemisen edellyttdmdn tyosuhdeajan lyhentiim isestd kuudesta kuukaudesta nykyiseen yhteen kuukauteen
ja sitd tdydentdvdd n kahden ku u kauden ketjutussiiiintoon. Ty6m arkki na-
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osapuolten pohdittavana on parhaillaan se, onko kuukaudenkin odotusaika
poistettava, jotta TEL turvaisi eliikkeen karttumisen tyollisyyden saadessa
entistd joustavampia muotoja.

Pidtoksenteon pohjaksi tarvittavaa tietoa tycieldkevakuutuksen ulkopuolelle
jddvistd ty6suhteista saadaan Eldketurvakeskuksen tutkimuksesta, jonka aineisto on kerdtty vuoden 1996 tammikuun tyovoimatiedustelun yhteydessd,
Alustavia tuloksia tiistii samoin kuin vastaavista selvityksistd julkisella sektorilla saadaan kevddn 1996 aikana.
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3.

ITSENSA TYOLLISTAMINEN JA UUSYRITTruWS

Useat epdtyypillisen tyollisyyden muodot ovat tutkimusten mukaan luokiteltavissa yrittdjyydeksi, joskaan selkeitd mddrittelyji tdstd yrittdjyyden alueesta ei ole esitetty. Tdhdn on katsottu kuuluvan laajasti itsensii tydllistimistd
ja pienimuotoista yritystoimintaa (C6rdova 1986, 643-645, Julkunen & Ndtti
1995,150-155). ltsensd tyollistdmiselld on tutkimuksissa voitu tarkoittaa yksindisyrittdjyyttd, mutta sitd on ktiytetty myds yrittdjyyden synonyymind-

Esimerkiksi ILO:n mddritelmdssd itsensd ty6llistdminen kdsittid sekd omaan
lukuunsa toim ivat yksindisyrittdjdt ettii tyonantajina toimivat yrittiijdt (Oksanen 1994,3-6).

Kun on tutkittu yrittdjyyden viimeaikaista kasvua ilmiond, on tarkasteltu maatalouden ulkopuolista itsensd tyollistdmistii ja pienessd mittakaavassa tapahtuvaa yrittiijyyttii. Yrittdjyyden lisddntymisessd on kiinnitetty huomiota
erityisesti epdvarman tai riskialttiin yritystoiminnan osuuden kasvuun, mikd
korostuu lamakausina. Tutkijat kutsuvat tdtd "vdiirdksi" tai "tekaistuksi"
yrittdjyydeksi (Natti 1992, 117).

Epdtyypillisen tyon yhteydessd puhutaan myos "uusyrittdjyydestd", jolla
viitataan yleensd itsensd tyollistdmiseen ja yritystoiminnan kdynnistymiseen

joko niin, ettd palkkatyossii olevia kannustetaan ryhtymddn yrittdjiksi erilaisin tukitoimin tai ty6ttomid tyollistetddn avustamalla yritystoiminnan aloittamista muun muassa starttirahan avulla. Uusyrittdjyys eli tyosuhteesta yrittdjdksi siirtyminen on lisddntynyt, myos sellainen yritt6jyys, johon tyontekijdn
on ollut suostuttava paremman vaihtoehdon puutteessa (Yrittdjien ansioturvatyoryhmdn muistio 1994:10, 27 , Kohli uusia tyoaikajdrjestelyjd 1992, 32,
Alava 1994, 34).
Itsensd tyollistdminen ja yrittdjyys ovat kdsitteitd, joista on mahdoton esittdd

yksiselitteistii kattavaa mddritelmdd. Kun tarkastellaan epdtyypillistd tyotd
tyoeldkevakuutuksen niikokulmasta, on perusteltua rajata tarkastelun piiriin
yksindisyrittttjiil ja pienimuotoista yritystoimintaa harjoittavat henkilot. Tyoeldkevakuutuksen piiriin kuulumisen kannalta riskialteimpaan ryhmiidn kuu-
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luvat henkildt, jotka ovat kdynnistdmdssd yritystoimintaa ja henkil6t, joiden
tyo sijoittuu yrittejyyden ja tyosuhteisen tyon vdlimaastoon.

Tilastotietoja yrittdiyydestd ja yritystoiminnan erityisistd muodoista
Yritystoimintaa koskevaa tutkimusta on tehty Suomessa verrattain vdhdn,
joten tarkkoja tietoja pienyrittdjien ja erityisesti itsensd tyollistdvien yksindisyrittdjien lukumddristi on vaikea saada. Maatalouden ulkopuolisen
yritystoiminnan piiriin kuuluvien henkiloiden kokonaismddrdstd saadaan

tietoa Tilastokeskuksen tyovoimatutkimuksesta ja Eldketurvakeskuksen tyosuhderekisteristii YEL:n piiriin kuuluvista henkiloistd. Tiedot yksindisyrittdjien
mddrdstd ovat sitd vastoin arvionvaraisia.
Yritysten mddrdd koskevia tietoja saadaan Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisteristd. Tiedot yritysrekisterin liikevaihtoverovelvollisista yrityksistd ja rekister6idyistd tyonantajista kuvaavat yritystoiminnan laajuutta ja muu-

toksia. Arvonlisiiverolain voimaan tullessa (1.6.1994) kokonaan uusia yrittdjtiryhmiii (palvelualan yrittiijiit) tuli arvonlisdverotuksen piiriin. Muutoksen
vaikutuksia ei tdssd kdsitelld.

Tyovoimatutkimuksen mukaan yrittiijid ja yrittdjdperheenjdsenid oli vuonna
1994 yhteensd 312 000 henked. Lukumddrddn sisdltyy 15 000 avustavaa
yrittdjdperheenjdsentd 1). Maa- ja metsdtalouden ulkopuolella toimivia yrittdjid oli noin 186 000 henked (Tyomarkkinat 1995:15,58,63). Tyovoimatutkimuksessa yrittdjien lukumddrd perustuu henkilfiiden vastauksiin toiminnastaan tutkim usajankohtana.

1) Yritystoimintaa avustavia perheenjiisenid on tarkasteltu ulkomaisissa tutkimuk-

sissa epdtyypilliseen tydhdn kuuluvana ryhmdnd (esim. Cordova 1986, 643-645)
toisin kuin suomalaisissa tutkimuksissa, joissa avustaviin perheenjdseniin ei
useinkaan ole kiinnitetty huomiota.
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Vuoden 1994 lopussa YEL:n mukaisessa yrittdjdsuhteessa oli 153 700 henkil6d, eli runsas 30 000 henkilod vdhemmdn kuin tyovoimatutkimuksessa
(Tyoeliikejtirjestelmdn tilastollinen vuosikirja 1994, Osa 11,30). Lukumddrien
ero selittyy eri tekijoistd. Yhtend selittdjdnd on otettava huomioon otantatutkimukseen liittyvd keskivirhe.
YEL:n piiriin kuuluvien henkiloiden mddrdd supistaa se, ettd yrittiijd voidaan
hakemuksesta vapauttaa YEl-maksusta, jos hdnen eldketurvansa on muun
eldkelain perusteella riittdvd. Eldketurvakeskuksen rekisteritietojen mukaan
vuoden 1995 lopussa noin B 500 henkildlld oli voimassa YEl-vapautus.
Yrittdjdeldkevakuutuksen ulkopuolelle jiiiivdt niin ikddn yrittdjdt, joiden tydtulo jdd alle YEL:n vdhimmdisansiorajan (vuonna 1996 26 772 mklv). Yritys-

toimintaa aloittavat henkilot kuulunevat tyypillisesti tdhdn ryhmdtin. YEL:n
ansiorajan vuoksi vakuutuksen ulkopuolelle jddvien yrittdjien mddrdstd ei ole
olemassa tietoa.
Lisdksi YEL:n ulkopuolelle jtitiviit osakeyhti6iden vdhemmistdosakkaat, joilla

joko yksin tai yhdessd perheenjdsenten kanssa osuus yhtion osakkeista tai
ddnimddrdste jaa 50 prosenttiin tai sen alle. Toimiessaan yrityksessd he
kuuluvat TEL:n tai toimialasta riippuen mahdollisesti LEL:n piiriin. Lukumddrdtietoja ryhmdn suuruudesta ei ole saatavissa. Tyovoimatutkim uksessa
tdllaiset hen kilot tilastoituvat toden ndkoisesti yrittdjiksi.
Valtaosa maatalouden ulkopuolisista yrittdjistd tekee epdtyypillistd tyot6, jos
epdtyypilliseksityoksi luetaan pienyrittdjyys. Vuonna 1992 pienten, alle 10
henkeii tyollistdvien mikroyritysten osuus kaikista yrityksistd oli 90 prosent-

tia. Liikevaihtoverovelvollisia yrityksid ja rekisteroityjd tyonantajia oli kaiken
kaikkiaan 125 700, joten pienid yrityksid ja tyonantajia oli noin 113 000
(Jukka 1995, 42-43, 54).

Arvonlisiiverolain (AVL) voimaantulon jdlkeen yritysrekisteriin sisiiltyvien
yritysten ja tyonantajien mddrd on kasvanut tuntuvasti, kun palvelualan
yrittiijdt (kampaajat, taksit, rakentaminen, kiinteistopalvelut, konsulttiala jne.)
tulivat arvonlisdverotuksen piiriin. AlV-verovelvollisia on arvioitu olevan yli
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400 000. Lukumiidrddn sisdltyvdt myos maatalousyrittdjdt. Tdsmdllisid tilastotietoja AlV-verovelvollisten mddrdstd ei tdssd ole ollut kdytettdvissd.
Yksindisyrittdjien lukumiiSrdstd ei saada tarkkaa tilastotietoa muun muassa
mddrittelyongelmien vuoksi. Vuoden 1995 lopussa yrittajina toimivien luonnollisten henkiloiden mddrd oli noin 85 000. Ndistd yrittiijistd harvat maksoivat tyonantajamaksuja. Lisdksi on arviolta noin 30 000 yhtiomuotoista
yritystd - peaasiassa kommandiittiyhtioitd ja avoimia yhtifiitd - jotka eivdt
maksa tydnantajamaksuja. Myds ndmd yrittiijiit lienevdt yksindisyrittdjid.
Karkean arvion mukaan yksindisyrittdjien lukumddrd on 100 000 henkilon

vaiheilla (Tilastokesku ksen yritysrekisteri,

su

u

llinen tieto)'

Suomessa yrittajien osuus tyollisistd alkutuotannon ulkopuolisilla aloilla on
kaksinkertaistunut 1980-luvun alun viidestd prosentista kymmeneen prosenttiin. Yrittdjien mddrdn kasvu ilmentdnee siirtymistd niin sanotun joustavan
erikoistumisen malliin, johon liittyy alihankinnan, ulkoistamisen ja pienten

yritysten lisddntym inen. Yrittdjien osuuden tydllisistd uskotaan edelleen
kasvava n. Erityisesti yrityspalveluiden en nustetaan edelleen lisddntyvd n
sekd mddrdllisesti ettd suhteellisesti (Aho & Koski 1995, 58-59, Kasvio
1990,6-8).

Joidenkin kansainvdlisten vertailujen mukaan itsensd tyollistdvien osuuden
kasvu suhteessa koko tyovoimaan on ollut Suomessa Ldnsi-Euroopan nopeimpia (Oksanen 1994, 10).
Yrittdjyyden edistdmisestii vallitsee nykyisin laaja yksim ielisyys. ltsensd tydllistiimisestii yritetddn loytaa vaihtoehtoa palkkatyolle ja helpottaa osaltaan
va ikeaa tyollisyystilan netta. Sekii Suom essa ettd m uissa Ldnsi-Euroopan
maissa on tyovoima-, vero- ja sosiaalipoliittisilla toimenpiteilld kannustettu
nuoria ja aikaisemmin palkkatydssd olleita henkiloitd itsensd tyollistdmiseen
(Natti 1994, 281, Niittykangas & Kinnunen 1995, Loutfi 1991). Suomessa
tdtd tarkoitusta palvelevat muun muassa starttirahajdrjestelmii ja tyoeldke-

vakuutusmaksun kevennys alle 43-vuotiaana yritystoimintaa aloittaville henkiloille.
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vuoden 1992 jdlkeen yritystoimintansa alle 43-vuotiaana aloittaneet ovat
voineet saada tdydestd vakuutusmaksusta 50 prosentin alennuksen. Alennuksen saa kolmelle kalenterivuodelle, aloittamisvuodelle ja kahdelle sitd
seuraavalle vuodelle. Alennuksen voi saada vain kerran. Jos toiminta pi6ttyy, yrittdjd ei voi saada YEl-maksun alennusta aloittaessaan uutta yritystoimintaa.
Starttirahajdrjestelmd on tyollisyyspoliittinen tukimuoto, joka kdynnistettiin
Suomessa ensin kokeiluna vuonna 1984 ja vakiinnutettiin vuonna 1988

annetussa tydllisyyslaissa. Jdrjestelmdn tavoitteena on yritystoimintaa aloittelevien tyottdmien tukeminen yrityksen kdynnistdmisvaiheessa. yritystoimintaa aloittavalle tyottomdlle tydvoimatoimisto voi myontdd starttirahaa,
jos hdnelld on aiempaa kokemusta yritystoiminnasta tai yritystoiminnassa
tarvittavaa koulutusta. Nykyddn on tavallista, ettd yrittdjiksi ryhtyvdt kdyvdt
ensin tyollisyyskoulutuksena yrittdjdkurssin ja aloittavat vasta tdmdn jdlkeen
yritystoiminnan. starttirahaa voidaan mydntdd enintddn 15 kuukaudeksi ja
sitd maksetaan normaali tyollistdmistuki kaksinkertaisena.
starttirahan turvin yrittdjdksi ryhtyvdn on otettava itselleen yEl-vakuutus,
jos YEL:n piiriin kuulumisen ehdot tiiyttyviit (Etdketurvakeskuksen tiedote
6te4).

Starttirahapddtosten mddrd on kasvanut voimakkaasti 1990-luvulla. Starttirahalla perustettiin 1980-luvulla vuosittain noin 2000 - 3000 yritystd, vuonna

1992 noin 5200 yritystd ja vuonna 1993 perdti 12 400 yritystd (yrittdjien ansioturvatydryhmdn muistio 1994:1 0,25-26).

Starttirahayritysten eloonjddminen on heikentynyt viime vuosina sekd 19g0luvulla perustettuihin starttirahayrityksiin ettd kaikkiin samanaikaisesti aloitta-

neisiin yrityksiin verrattuna. starttirahayritysten selviytymistd koskeneen
tutkimuksen mukaan paras ennuste menestyd on sellaisilla yritt6jilld, joiden

ensisijainen motiivi on voimakas kiinnostus tiettyd alaa tai tyotd kohtaan ja
joille starttiraha ei ole vdlttdmdton edellytys yritystoiminnan kdynnistiimiselle.
Toimivista starttirahayrityksistd kolme netjdstd on pysynyt yhden hengen
yrityksind (Sdiiski 1 994).
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Sosiaali- ja terveysalalla julkisten palvelujen karsintaa pyritddn kompensoimaan hoivayrittdjyydelld. Hoivayrittdjyys on pienimuotoisena toimintana itsensa tyollistdmistd. Hoito- ja hoiva-alan yritysten mddrdksi on arvioitu

vuonna 1994 ldhes 400. Ndiden lukumddrdn on todettu moninkertaistuneen
laman aikana. Selvitysten mukaan vanhuksille suunnattuja palveluja tuottavia yrityksid on yli kolmesataa. Tyypillinen hoivayritys tyflllistdd 1-3 naista
(Andersson 1994, 22-23).
nan laajenem ista kuvaa myos Tilastokesku ksen
yritys- ja toimipaikkarekisteriin perustuva tieto elinkeinoverovelvollisten sosiaalipalvelualan yritysten mddrdn kasvusta. Kun vuonna 1989 yritysten md6Sosiaaliala n yritystoim

in

rd oli 90, vuoteen 1993 mennessa meara oli kasvanut io 279 yritykseksi.
Ldhes puolet yrityksistd kuului palvelutalo- ja asuntotoiminnan piiriin (Rytkonen 1995a,8).

Kuntiin on viime vuosina perustettu niin sanottuja henkilostdyrityksid, jotka
ovat usein avoimia yhtioitd tai kommandiittiyhtioitd. Henkilfistoyrityksen perustavat kunnan palveluksesta yrittdjiksi siirtyvdt. Kunta ostaa henkilostoyritykseltd palveluja tietyn ajan. Usein yrittdjilld on mahdollisuus siirtyd takaisin
kunnan palvelukseen sovitun ajan sisdlld, mik6li yrittdminen epdonnistuu.
Suuret kunnat ovat olleet aktiivisimpia luomaan erilaisia yrittdjiksi ryhtyvid
tyontekijoitd tukevia ohjelmia myontdmdlld muun muassa pitkan virkavapaan, tuntuvan starttirahan jne.

Kevddseen 1994 mennessd henkilostoyrityksid oli perustettu 27 kunnassa.
Helsingissd henkildstoyrityksid toimi 23. Luvut osoittavat, ettei kuntasektorilla ole tapahtunut toistaiseksi mitddn suurta toimintojen siirtoa perustettavien
henkildstoyritysten hoidettavaksi. Niiden lukumiidrd ja ty6llistdvd vaikutus on
marginaalinen (Julkunen & Ndtti 1995, 154, Oksanen 1994,25). Kyse on
ldhinnd pienimuotoisesta kunnan palvelutoimintaa tukevasta toiminnasta.
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Ty6su hteen ja yrittiijyyden vdl

i

n

en rajanveto tyoeld keva

ku utu

ksessa

Epdtyypillisen tyollisyyden kasvu on lisdnnyt tyooikeudellisia mddrittelyongelmia siitd syystii, ettd epdtyypillinen tyo sijoittuu paljolti tyosuhteisen tyon

ja yrittdjyyden vdlimaastoon. Tyooikeudessa rajanveto tyosuhteen ja yrittdjyyden vdlilld tehddan tyosopimuslain 1 $:n mukaan 1), jossa on mddritelty

tydsuhteen kdsite. Jos tyoskentely tdyttdd tyosuhteen tunnusmerkit, kyse on
tyontekijdasemassa olevasta henkilostd. Jonkin tunnusmerkin tdysi tai ilmeinen puuttuminen merkitsee yleensd oikeussuhteen luokittumista muuksi
kuin tydsuhteeksi (Kahri & Hietala 1995, 17).

Periaatteessa rajanveto itsendisessd asemassa olevan yrittdjdn ja tydntekijdn vdlilld on selkeii. Kdytdnnon tyontekotilanteissa voi kuitenkin olla vaikea
selvittdd, onko tyontekijdd pidettdvd tyosuhteisena. Tdssii suhteessa eroja
on myos tyosopimuslain eri soveltamisalueilla. Esimerkiksi sosiaalivakuutuslainsddddntod tarkasteltaessa on voitu todeta, ettd itsendisen yrittdjdn kdsitteen miiiirittely ei ole ollut yhtenevd eri lohkoilla. Ristiriitaa aiheutuu tyontekijiiaseman painotuksesta (Kahri & Hietala 1995,14, Selvitys epdtyypillisiin
tyosuhteisiin ... 1996, 24).

Tulkintatapauksissa erityistd huomiota kiinnitetddn ty6nantajan direktio-oikeuteen, tyon johdon ja valvonnan toteutumiseen tydntekotilanteessa. ltsendisen yrittdjdn tunnusmerkkind pidetddn toimeksiantajan johdon ja valvon-

nan puuttumista sekd tdmdn lisdksi riittdvdd yrittdjdn riskid tai toiminnan
laajuutta ja julkisuutta. Direktio-oikeus ei edellytd tyonteon tosiasiallista
johtamista ja valvontaa, vaan sen olemassaoloon piiiidytiiiin yleensd erilaisten sijaistunnusmerkkien avulla. Huomiota kiinnitetddn muun muassa palkkaustapaan, tyon kulujen korvaamiseen, omien tyovdlineiden kiiyttdmiseen

1) Tyosopimuksella tarkoitetaan

sopimusta, jossa toinen osapuoli, tyontekijS,
sitoutuu tekemiidn toiselle, tyrinantajalle tydtd tdmdn johdon ja valvonnan alaisena
palkkaa tai muuta vastiketta vastaan. Vaikka vastiketta ei olisi nimenomaan mdd-

riitty, mutta asianhaaroista ei kdy ilmi, ettd tyo on tehtdvd vastikkeetta, tyo on
korvattava ja tdti lakia sovellettava (Ty6sopimuslain 1 g, 1 mom.).
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ja siihen, onko oikeutta tydskennelld muiden toimeksiantajien lukuun. (Yrittdjdtyoryhmdn muistio 1994:3, 29, liite 1). Vaikeissa tulkintatilanteissa tyosuhteen olemassaoloa arvioidaan eri seikkojen nojalla kokonaisharkintana'
Oikeuskdytdnnossa tunnusmerkistd ja sen eri osatekijdille annettu painoarvo
on muodostunut paljolti toimiala- tai ammattialakohtaiseksi' Rajankdyntid
siitd, onko kyseessii itsendisend yrittdjdnd hankittu tulo vai palkkatulo, on
lddninverovirastojen ennakkoratkaisuihin perustuvan selvityksen mukaan
usein myyntiedustajien, markkinoinnin, asiamiehien, lddkdrien ja hoitoalan
ja
tyontekijoiden, konsulttien, taloushallinnon ja toimitusjohtajien, opetuksen
kirjoitus- ja toimitustyon alueilla (emt.).

Selvitys kohdistuu ennen ennakkoperintalain muuttamista 1 .3. 1 995 vallinneeseen tilanteeseen. Lainmuutoksen jdlkeen tyonantaja on peesdentoisesti
vapautettu ennakonpiddtysvelvollisuudesta sellaisen henkilon osalta, joka on
merkitty ennakkoperintdrekisteriin. Rekisterointi ei kuitenkaan vaikuta tilanteeseen, jos korvaus katsotaan palkaksi. Tdlloin tyonantaja on velvollinen

suorittamaan ennakonpiddtyksen (ks. Verotiedote
julkaisu 682).

1/1

995, Verohallituksen

Tyoeldkevakuutuksessa raiankdynnin tarkastelua hankaloittaa se, ettei tulkintatapauksia ole analyyttisesti selvitelty. Tyosuhteen ja yrittdjyyden viilisestii rajanvedosta on tiettdvdsti tehty vain pari erittelevddn tarkasteluun
tdhtddvdd tutkimusta. Ndistd toinen kdsittelee tyosuhteen eri tunnusmerkkien painoarvoa tyo- ja yrittfijdeldkelakien viilisessd rajanvedossa (Purola

989). Toisessa tutkimuksessa on rajauduttu tarkastelemaan yksinomaan
direktiotunnusmerkkid tyosuhteen kriteerind vakuutusoikeuden ja tyoneuvoston ratkaisujen valossa (Paanetoja 1992).
1

Seuraava tarkastelu pohjautuu piiiiasiassa aiheesta kirjoitettuihin artikkelei'1993, 1994).
hin ja muistioihin (Tapio 1992, 1993 ja Korpiluoma
Tyoeldkevakuutuksessa rajankdynti yrittdjdn ja tyontekijdaseman vdlilld
tehdddn pddpiirteissddn edelld hahmoteltujen periaatteiden mukaan. Keskeistd on tyonteon itseniiisyys ja vapaus sekd taloudellinen sitoutuminen
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toimintaan. Jos tyontekijd suorittaa mekaanista, ohjeiden mukaan tehtdvdd
tyotd, katsotaan hdnen yleensii olevan tyosuhteessa. Tyotd tehd6dn tdlloin
tyonantajan johdon ja valvonnan alaisena. Ndin on usein, jos tyotd tehdddn
vain yhdelle tyonteettdjdile.

Jos taas tyo vaatii omaperdistii ja luovaa henkistd panosta tai huomattavaa
yksilollistd ammattitaitoa, eivdt tyosuhteen tunnusmerkit useinkaan tdyty sil-

loin, kun tiillainen tyo tehdddn kotona. Tyoeldkelakien soveltamisessa tyon
suorituspaikalla onkin ollut keskeinen merkitys. Erdissd ammattiryhmissd
sen voidaan sanoa olevan jopa merkittdvin kriteeri tyontekijdn erottamisessa

itsendisestd ammatinharjoittajasta. Niinpd suunnittelutyotd kotonaan tekevd
katsotaan helposti ammatinharjoittajaksi. Sovitus- ja sdvellystyotd tekevdt,
kaunokirjallisuuden kaitintaijtit ja historiankirjoittajat tekevdt luovaa itsendistd
tyotd. Kotona tyoskentelevind he harjoittavat ammattiaan itsendisind yrittdjind (Tapio 1992).

samoin kuin tyosopimuslain muilla soveltamisalueilla myos ty6eldkevakuutuksessa selvien tyosuhteiden ja itsendisen yrittdjyyden viilimaastossa on
vyohyke, jossa laissa mddritellyistd tydsuhteen tunnusmerkeistd ei yksistddn
ole apua. Vaikeissa tulkintatilanteissa kiinnitetddn huomiota tyosuhteen kriteerien ohella niitd tdydentdviin seikkoihin, kuten tyon luonteeseen, tarveaineiden hankintaan ja laskutukseen, tyoviilineiden hankintaan, tyon hyvdksymisoikeuteen jne. Tdlloin arvioidaan myos, miten merkittdvdn mddrdn taloudellista panosta, osaamista ja ammattitaitoa henkilo on sijoittanut toimintaa nsa. soveltam isratka isuissa on siten kyse kokonaisharki n nasta, jossa
otetaan huomioon tyosuhteen tunnusmerkistod tdydentdvid sddnnoksid.
Tyosuhteen ja yrittdjyyden vdlisid rajanveto-ongetmia syntyy usein alihankintatoimessa ja etdtyossd. Ndissd tyomuodoissa ongelmana ei ole niinkddn

tyoeldkelakien karenssisiidnncjt - tyosuhteen kestoa ja ansioiden mdiirdd
koskevat rajoitukset - vaan se, onko kysymyksessd ty6suhde vai itsendisend yrittdjdnd tehty tyo. Kun yritykset enenevdssii mddrin kdyttdvdt ali-

hankkijoita, on vaarana, ettd alihankinnaksi siirretddn myos sellaista kotian_
siotydtd, joka tdyttdd tyosuhteen kriteerit.
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pelkdsEtdtyossd ty$nantajan direktio-oikeuden ei voida katsoa puuttuvan
tiian sen vuoksi, ettd tyontekijd voi tehdd tyotd kotona tai muussa valitsepaikassa. TSmd todetaan tyosopimuslain '11 $:ssd. Tyon johtoa ja

massaan
valvontaa ei vaadita kdytdnndssd esiintyvdksi, riittdd, etta tyonantajalla on
periaatteessa oikeus t6hdn. Direktio-oikeuden vallitseminen joudutaan ratkaisemaan ndissd tilanteissa muiden seikkojen perusteella'

Kotiansiotyotd koskevissa tulkinnoissa voidaan kayttea myos siirrettdvyyskriteerid. Tdlloin arvioidaan, voitaisiinko tyo yhtd hyvin tehdd tyonteettdjdn
tiloissa, vai muuttuisiko tyosuoritus oleellisesti. Tydn ei voida katsoa muuttuneen yrittdjdtoiminnaksi, jos tyonantajan tiloissa tehty tyo muuttuu etdtyoksi
eikd mikddn muu samalla muutu (Korpiluoma 1993)'
Uusyrittdjy$een liittyy usein samoja piirteitd kuin tyosuhteiseen tyohdn. Yritykset voivat tarjota osalle tyontekijoistddn mahdollisuuden ryhtyd yrittdjiksi'
Pelkdstddn palkan sivukustannukset voivat houkutella yrityksid siihen, ettd
et6tyoh6n si irryttdessd tyosu hde m u utetaa n toim eksia ntosu hteeksi tai a lihankintasuhteeksi, vaikka itse sopimussuhde pysyisi sisdllollisesti muuttumattomana.

Vaikka ndmd henkilot ovat muodollisesti yrittdjid, kdytdnnossd he voivat
tehdd tyotd entisin ehdoin entisille tyonantajille, joka on piidasiallinen tai
jopa ainoa asiakas. Jos henkilo jatkaa entistd tyotddn yrittdjdnd, on hanen
tyoskentelyolosuhteissaan tapahduttava jokin muutos. Jollei mitddn muutos-

ta ole tapahtunut, hiinen katsotaan tekeviin tyotddn edelleen tyosuhteessa
eikd yrittdjdnd.

Merkitystd on myds silld, missd intressissd tyosuhteen muuttumisesta yritystoiminnaksi on sovittu, onko tarkoituksena esimerkiksi ollut lainkiertdminen.
Jos tyonantaja sopii selvan tyosuhteen muuksi, tyflnantaja kantaa vastuun
siind tapauksessa, ettd jdrjestelyd ei hyvdksytd. Ldhtokohtaisesti ei voida
sopia siitd, onko kysymyksessd tyosuhde vai ei. Koska tyosopimuslaki on
pakottava, tiimd ratkaistaan tosiasiallisten olosuhteiden perusteella. Eldkelakien soveltaminen ei kuitenkaan saisi olla esteenii toimintojen jdrkevdlle
kehittiimiselle. Osapuolten sopimukselle pitdisi antaa painoarvoa- Yleensii
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yrittdjdksi siirtyminen on myos henkilon oma valinta. Yhteinen sopimus
yrittdjyydestii ei kuitenkaan voi olla ratkaiseva, jos se on ilmeisessd ristiriidassa tyon suorittajan tosiasiallisen aseman kanssa (Tapio 1993, Korpiluoma 1993)
Ratkaisua tehtdessd kiinnitetddn huomiota myos yritysmuotoon. Jos toimintaa varten on perustettu yhti6, jossa aikaisemmin tyosuhteessa tehty tyo

tehdddn jatkossa itsendisen yrityksen nimissii ilman ettd tyosuoritus muut-

tuu, tdtd muodollista kriteerid, yhtiomuotoa on soveltamiskdytdnn6ssii vaikea sivuuttaa. Ndissd tilanteissa tyosuhteen tunnusmerkit yleensd ohitetaan
Jos taas kysymyksessd on toiminimi, tilanteen arvioiminen on vaikeampaa
erityisesti, jos tyon suorittamisen ehdot ovat ennallaan. Toiminimi viittaa
kuitenkin vahvasti yrittdjyyden suuntaan. Muunlaisesta tulkinnasta on oltava

vastandyttod (Korpiluoma 1 993).
Tyosuhteen ja yrittdjyyden vdlistd rajanvetoa tydeldkevakuutuksessa on

selvitetty tutkimuksella, jossa aineistona kdytettiin KKO:n, KHO:n ja VAKO:n pddt6ksid niiltd aloilta, joilla esiintyy soveltamisongelmia (kotityonteki-

jdt, edustajat ja asiamiehet, freelancerit, luennoitsijat ja opettajat, omaa tai
hallitsemaansa tyovdlinettii kriyttaivdt tydntekijdt, johtavassa asemassa olevat tydnsuorittajat) (Purola 1989). Selvityksessd on tarkasteltu tyosuhteen
tunnusmerkkien painoarvoa tyosuhteen ja yrittdjyyden vdlisessd tulkinnassa
Tunnusmerkiston kdyttd ei ndyttdisi olevan kovinkaan suoraviivaista. Tyosopimuslaissa mddritellyt tunnusmerkit ja niitd tdydentdvdt siiiinnokset saavat va ihtelevan pa inoarvon tydeldkelakien soveltam isratkaisu issa.
Selvityksessd on niin ikddn kiinnitetty huomiota tulkintamuutoksiin tyosuhteen kdsitteen mddrittelyssd verrattaessa 1970-luvun tilannetta 1980-lukuun

Yleisesti muutospaineen on todettu olleen sellainen, ettd yhd suurempi osa
tyonteosta sisdllytetddn tyosuhteen kdsitteen alle. Oikeuskdytdnn6n selvdd
m uuttum ista ei kdytettdvissd olleiden tapausten perusteella kuitenkaan
havaittu (emt.).
1990-luvulla suuntauksena on ollut se, ettii tyotd tehdddn yhd enenevdsti
muutoin kuin tyosuhteessa. Tdmd ndkyy myds tyoelSkevakuutuksen tulkin-
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taongelmien kasvuna. llman soveltamisratkaisujen analyyttistd tarkastelua
on kuitenkin vaikea muodostaa selkedd kuvaa mahdollisista erityispiirteistd,
jotka liittyvdt tyosuhteen tunnusmerkkien painotuksiin ja rajanvedon ongelm

iin tydeldkevaku utu ksessa.
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4. EPAVTRALLTNEN TALOUS

JA HARMAA TYO

Harmaasta taloudesta tai harmaista markkinoista puhutaan monin eri k6sittein. vastaavassa merkityksessd on kdytetty kdsitteitd musta talous tai varjotalous, laiton tai maanalainen talous, talousrikollisuus, pimeii tyo jne.
Harmaa talous ei ole yksiselitteisesti miidriteltdvissii. Sen mddrittely riippuu
paljolti kdyttdtarkoituksesta. Tavallisesti arkisessa kielenkdytdssd harmaalla
taloudella tarkoitetaan taloudellista toimintaa, joka tapahtuu viranomaisilta

salassa toiminnasta saaduista tuloista menevien verojen ja maksujen vdlttdmiseksi. Harmaaseen talouteen liittyy usein myos muiden yhteiskunnallisten
velvoitteiden laim in lyontid (Harm aa n talouden selvitystydryhm dn loppuraportti 1995:6, 1).
Epdtyypillistii tydtd koskevissa tutkimuksissa puhutaan sddtetemdttomdstd
tyollisyydestd, johon sisdllytetddn ep6virallisen talouden piiriin kuuluvaa toimintaa harmaata taloutta laajemmin. Epdvirallinen talous kdsittdd paitsi viranomaisilta salassa tehdyn tyon myos muita virallisen talouden ulkopuolella

olevia tyomuotoja, kuten kotityon ja ldhiverkostoissa tehdyn tyon (Saari
1991, Cordova 1986, 645).

Yleensd taloudellisen toiminnan katsotaan muodostuvan kolmesta eri taloudesta, virallisesta taloudesta, virallisen talouden ulkopuolisesta eli epdvirallisesta rahataloudesta sekd rahatalouden u lkopuolisesta taloudesta.

virallinen talous on sddnneltyd, verotettua ja tilastoitua taloutta, jossa tehtdvdstd tyostd hoidetaa n sosiaalitu rvam aksut ja m u ut tyona ntajavelvoitteet.
Epdvirallisen rahatalouden yhteydessd puhutaan harmaasta sektorista,
maanalaisesta taloudesta jne. Tdtd taloudellisen toiminnan muotoa on sanottu myds kdtketyksi markkinataloudeksi. Rahatalouden ulkopuoliseen
talouteen kuuluu kotitaloustyo. Epdviralliseen talouteen sisdltyy lisdksi virallisen talouden ja kotitalouksien vdliin jddvd "kansalaistalous", epdvirallisissa
sosiaalisissa verkostoissa ja jdrjestyneissd organisaatioissa tapahtuva tavaroiden ja palvelusten tuotanto ja vaihto (Saari 1991, 96-i 1O).
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viralliOrganisoitua epiivirallista taloutta koskevassa keskustelussa liikutaan
ja palkkasen ja epdvirallisen talouden raja-alueella ja samalla palkkatydn
tyon ulkopuolelle jddvdn tyon viilimaastossa (Matthies ym. 1996). Mikiili
jddvdn ty6n alue voimarkkinoiden, julkisen sektorin ja ldhiyhteisojen vdliin
piiriin kuumistuu, merkinnee se rajankdynnin lisddntymistd tyfleldketurvan
luvan tyon mddrittelYssd.

On kuitenkin merkillepantavaa, ettd tutkimukset antavat hiukan ristiriitaisen
kuvan epdvirallisen talouden laajuudesta ja kehitykseen vaikuttavista tekijoistd. siihen vaikuttavat muun muassa monet virallisen talouden alueella
pienenemitapahtuvat muutokset (tyovoiman hinnan nousu, palkkaerojen
piilotalouden
nen, tyottomyys, valtion harjoittama kontrollijne). Esimerkiksi
jolloin
taloudellinen toimeliaiotaksutaan kasvavan arvoltaan nousukaudella,
suus on muutoinkin vilkasta (saari 1991, Aho 1991,177,192-194).llmion
jotka vaitarkastelussa ongelmana on ennen muuta kdsitteelliset rajaukset,
keuttavat selkeiin kuvan muodostamista epdvirallisen talouden merkityksesta.

Keskustelu epavirallisesta sektorista, vdlitasosta tai kolmannesta sektorista,
on vasta viriiimdssd Suomessa. Vaikka epdvirallista taloutta on tutkittu suhteellisen paljon muissa maissa, suomalainen tutkimus on kohtalaisen vdhdistd (Saari 1991, Matthies 1991). Tdstd syystd on vaikea muodostaa luotettavaa kuvaa esimerkiksi harmaan talouden piirissd tehdystd tyostd'
Suomea koskevat arviot pimedn talouden laajuudesta ovat vaihdelleet muutamasta prosentista 10 prosenttiin (Rytkfinen 1994,13-14). Pimedn talouden osuuden on arvioitu vaihtelevan Keski-Euroopan maissa muutamasta
prosentista ldhes 15 prosenttiin. Eteld-Euroopan maissa osuus nousee yli

20 prosentin, jopa 30 prosenttiin saakka (Luimula 1994)'

Jonkinlaisen arvion harmaiden markkinoiden laajuudesta ja taloudellisesta
merkityksestii Suomessa saa hiljattain valmistuneesta valtiovarainministeri6n tyoryhmdn laatimasta selvityksestii. Harmaan talouden laajuudeksi on
arvioitu vuoden 1992 tasolla viihintddn 20 miljardia markkaa, mikd vastasi

4,2 prosenttia silloisesta bruttokansantuotteesta. Yhteiskunnalle aiheutuvien
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suoranaisten rahallisten menetysten mddrdn on arvioitu olleen vuonna 1995
vdhintddn 13 miljardia markkaa (Harmaan talouden selvitystyoryhmdn loppuraportti 1995).
Viitteelliset tiedot pimedn tyollisyyden osuudesta ovat samaa suuruusluokkaa. H arm aassa ta lo u dessa tyoskentelevien tyottdm yysp aiv ar ahaa saavien
osuudeksi on arvioitu tyoministerion ldhteiden mukaan 3-4 prosenttia (Alava
1994, 40). Harmaa tycivoima ei kuitenkaan rajoitu ty6tt6miin henkiloihin. Tutkimusten mukaan pimedt tyot ovat kehittyneissd teollisuusmaissa yleisempiii

tyoeldmdssd mukana olevien ja runsain resurssein varustettujen ryhmien
kuin tyottomien ja syrjdytyneiden keskuudessa. Myos Suomessa tehdyt
haastattelututkimukset tukevat sitd kdsitystd, etteivdt tyottdmdt tee pimeitd
toitd muuta vdestdii yleisemmin (Aho 1991, 177, Rytkonen 1995, 3).
Harmaan tyollisyyden osuudeksi on arvioitu Keski-Euroopassa muutama
prosentti bruttokansantuotteesta, Eteld-Euroopassa yli 10 prosenttia (Ndtti
1992,22).

Toimialoista rakennusalalla piilotaloutta esiintyy muita aloja laajemmin.
Majoitus- ja ravitsemustoiminnan arvioidaan olevan toinen merkittdvd piilotalouden ala. Niiiden ohella monet yksityiset palvelualat, jotka tuottavat lopputuotteita kuluttajille, ovat alttiita piilotalouden esiintymiselle (autojen huoltoja korjaus, kampaamo- ja parturiala, lasten pdivdhoito jne.). Yleensd pienyritysvaltaisilla palvelualoilla piilotaloutta esiintyy muita aloja enemmdn (Rytkonen 1995,3-4).
Raken n usa lan on gelmallisu utta osoittaa myos Tilastokesku ksen tutkim us,
jonka mukaan viranomaisilta piiloon jddvdn toiminnan mddrd oli rakennustoi-

minnassa 3,6 - 4,4 miljardia markkaa vuonna 1992 vastaten 17 300 31 500 miestyovuotta (Harmaan talouden selvitystydryhmdn loppuraportti
1995, 1 12-113). Kuvaa vahvistavat LEL Tyoeldkekassan tiedot LEL-vakuutusmaksujen laiminlyonneist6. vuonna 1 994 vakuutusmaksujen laiminlyontejd oli 174 miljoonaa markkaa, mikd oli 12 prosenttia 1,4 miljardin markan
vakuutusmaksutulosta. valtaosa, yli B0 prosenttia laiminlyonneistd saatiin
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Selville rakennusalalta. Laiminly6ntien osuus vakuutusmaksutulosta on la-

mavuosina kasvanut (Alanoja 1995).
Harmaan talouden laajuutta koskeviin arvioihin on suhtauduttava varauksella, silld luotettavien tietojen saaminen toiminnan laajuudesta on yleisesti
myonnetty vaikeaksi. Mikdli arviot harmaan talouden laajuudesta ovat suuruusluokaltaan oikeita, kysymyksessd on eldketurvan kannalta huomattavista taloudellisista menetyksistd.
Tyoeldkejdrjestelman valvonta perustuu paljolti tydntekijoiden omaan etuun
saada tyot eldketurvan piiriin. Vakuutuksen piiriin kuuluville tyontekijoille
ldhetetddn eliikeote, josta henkild voi itse tarkistaa eldkeoikeutensa kertymisen. Vuoden 1994 aikana eldkeote ldhetettiin pyytiimiittd 220 000 vakuutetulle. Otteen pyynnostd sai 82 000 henkildd. Mddrdt ovat laskeneet edellisvuodesta, mikd heijastaa tyossa olevien mddrdn vdhenemistd.

Tydeliketurvan laiminlyontejd selvidd myos eldkehakemusten kdsittelyn ja
konkurssi- ja palkkaturva-asioiden kdsittelyn yhteydessd. Puutteita vakuuttamisessa tulee kuitenkin tavallisimmin ilmi eldkeotteiden perusteella.
Eldketurvakeskus hoitaa myds jatkuvaa tyonantajavalvontaa ja ryhtyy toimenpiteisiin, jos tyonantaja ei ole ottanut vakuutusta tyontekijdilleen tai
itselleen. Tyonantajien laiminlyonnit ovat laman aikana lisddntyneet ja ongelmia ndyttdisi olevan erityisesti aloilla, joille on tyypillistd tyosuhteiden
lyhytaikaisuus. Harmaa talous ei ole vain rakennusalan ongelma (Eldketurvakeskuksen vuosikertomus 1994, 16).
Tehokas tyonantajavalvonta ja tyosuhderekisteriotteen laaja keytto ehkdisevdt osaltaan harmaasta taloudesta aiheutuvan eldkevajeen m uodostum ista.
Kun tyontekijd ja tydnantaja tekevdt pimedd tyotd yhteistuumin, eldkevalvonnan mahdollisuudet puuttua toimintaan ovat kuitenkin vdhdiset. Ndissd
tilanteissa menettelystd kdrsii ty6ntekijd kertymdttd jddneen eldketurvan
muodossa.
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5.

EPATYYPILLISTEN TYOMUOTOJEN KEHITYKSESTA

keutuvat ty6m uodot ovat varsin heterogeenisid,
minkd vuoksi epdtyypillistd tyotii koskevat yleistykset ovat ongelmallisia.
Epdtyypilliseen tyohon

lu

Useimpia epdtyypillisen ty6n muotoja on esiintynyt normaalityosuhteen rinnalla pitkddn. Uutta on niiden ominaispiirteiden muutos ja oletus yleistymi-

sestd viime vuosikymmenten aikana (Natti 1992, 117).
Tutkimuksissa on argumentoitu muun muassa siitd, kuinka pysyvdstd ilmiostii on kyse. Jotkut tutkijat puhuvat perinteisen tydllisyyden eroosiosta. Taustalla on ndkemys vanhan teollisen jdrjestelmdn murenemisesta ja uuden
joustavamman jdrjestelmdn synnystd. Toiset tutkijat pitdvdt epdtyypillisen
tyollisyyden kasvua vain tilapiiisend ja katsovat sen olevan sidoksissa taloudellisen kasvun ja tyottomyyden vaihteluihin.

Johtopddtdsten tekemistd vaikeuttaa Suomen osalta se, ettd epdtyypillistd
tyotd on tutkittu verrattain viihdn. Kattavaa empiiristd tutkimusta epdtyypillisestd tyostd ja erityisesti sen kehitykseen vaikuttaneista tekijoistd ei ole
tehty. Selkedn kuvan muodostamista pitkdn aikavdlin trendistd vaikeuttaa
myos viim e vuosien poikkeu ksellisen va ikea tyollisyystila n ne.

Tilastojen valossa epdtyyoillisten tyosuhteiden kasvu on ollut Suomessa
maltillista. Muutoksen hitautta kuvastaa normaalitydsuhteiden osuuden
kehitys. Pysyvien ja kokoaikaisten osuus on supistunut ajanjaksolla 19811993 84 prosentista B0 prosenttiin. Epdtyypillinen tyo on yleistynyt siten verrattain hitaasti. Selvintd kasvu on ollut osa-aikatyossd sekd itsensd tyollistdmisessd ja pienyrittdjyydessd.

Vaikka epdtyypillisen tyon osuus on kasvanut maltillisesti, sen rakenne on
muuttunut nopeasti. Laman aikana epdtyypillisten tyosuhteiden osuus on
kasvanut erityisesti uusissa ty6suhteissa, jotka ovat entistd useammin miidrdaikaisia ja osa-aikaisia. Vuoden 1994 tyoolobarometrin mukaan tilapdisten, mddrdaikaisten ja osa-aikaisten tyosuhteiden osuus oli yli kaksi kolmasosaa uusista tydpaikoista (Ylostalo & Kauppinen 1995, 17).
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Koska uusia tyosuhteita on solmittu lamavuosina normaalia vdhemmdn,
eivdt uusien tyosuhteiden aiemmasta poikkeavat tyonteon ehdot heijastu
voimakkaana koko palkansaajakuntaa koskeviin lukuihin (Tyomarkkinat
1995:12). Suurella osalla palkansaajista tyon arkiset puitteet ovat pysyneet
1990-luvulla vakaina.

Vaikka tilastolliset aineistot eivdt kerro voimakkaasta murroksesta, lama ja
joukkotyottomyys ovat aiheuttaneet kdiinteen epavakaampiin ja epdtyypillisempiin tyonteon muotoihin (Julkunen & Netti 1994, 13). Tdmd ndkyy paitsi
uusien tyosuhteiden mdiirdaikaisuutena, selvdsti myos osa-ja mdiirdaikaistyon vastentahtoisuuden kasvuna. Aikaisempaa useammin tehdddn epdtyypillistd tyotd, kun normaalityotd ei ole ollut saatavissa.

Johtopddtdstd kehityksen pysyvdstd muutoksesta epdvakauden suuntaan
on vaikea tehdd epdvakaiden tyomarkkinoiden vallitessa. Tutkijat kaipaavat
vankkaa niiyttdii ndkemyksille pysyvasta rakenteellisesta muutoksesta normalisoituneiden tyomarkkinoiden oloissa (esim. Santamdki-Vuori 1995b, 5658). Evidenssi epdvakauden pysyvdstii kasvusta ei toistaiseksi ole riittdvdd
Viime vuosina on kdyty keskustelua tyomarkkinoiden lohkoutumisesta, tyovoiman (enemmdn tai vdhemmdn) pysyvdstd jakautumisesta vakaille ja epdvakaille tyomarkkinoille sekd pitkdaikaisesti tyomarkkinoiden ulkopuolelle
joutuneiden ryhmiin.
Vakaissa ty6suhteissa toimivat tyontekijdt muodostavat ydintyovoiman, joka
tyoskentelee yritysten tdrkeind pitdmissd, keskeisissd tehtdvissd. Ydintyovoiman ammattitaito on yleensd vaikeasti korvattavissa yrityksen ulkopuolisilta
markkinoilta. Vakaiden ryhmdn on arvioitu supistuvan.
Epdvakaissa tydsuhteissa tyoskentelevdt m uodostavat perifeerisen tyovoiman, joka toimii yrityksen kannalta yleensd vdhempiarvoisiksija rutiininomaisiksi katsotuissa tydtehtdviss6. Sen ammattitaito perustuu yleensd kvali-

fikaatioille, joita on suhteellisen helppo ostaa yrityksen ulkopuolisilta tyomarkkinoilta. Tdhdn tydvoiman osaan kuuluvat osa-aikaiset ja mddrdaikaiset
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tyontekijdt, aliha n kkijoina toim ivat, itsensd tyol Iistdjdt j ne. Perifeerisen tyovoiman on ennustettu kasvavan nopeasti.
Kolmantena ryhmdnd mainitaan yleensd pitkdaikaistydttomdt ja muut tyomarkkinoiden ulkopuolelle ajautuneet tai hakeutuneet henkilot. Tdmdn ryh-

miin on arvioitu niin ikddn kasvavan, kun tyottomyys koskettaa yhd useampaa, pitkdaikaistyottomyys yleistyy ja uusien tulokkaiden on vaikea pdidstd
tyomarkkinoille (tyovoiman lohkoutumisesta ldhemmin esim. Alasoini 1 990,
38-40, Julkunen & Netti 1995, 168-169).
T6std kehityksestd ja ndiden ryhmien suuruudesta on esitetty toisistaan
poikkeavia ndkemyksiii. Arvioihin vaikuttaa luonnollisesti se, milld kriteereilld
tyovoimaa luokitellaan. Usein tarkastelu perustuu muutaman vuoden ajanjaksolta hankittuun tilastotietoon tyovoiman kdyttdytymisestd. Yleensd tydttomyyskokemukset ovat luokittelun taustalla.
Pessimistisimpien arvioiden mukaan vakaissa tyosuhteissa toimivien ryhmdn on ennustettu hupenevan nopeasti noin 700 000 tyontekijddn. Samalla
epiivakaiden ryhmd kasvaa runsaaseen miljoonaan henkiloon (1-1,3 milj),
jolloin epdvakaissa tyosuhteissa olevien ryhmii ylittdd selvdsti vakaissa tyosuhteissa toimivien joukon. Tydmarkkinoiden ulkopuolelle joutuneiden md6-

riiksi arvioidaan noin 300 000 henked. Yhtd paljon on tyomarkkinoilta paikkaansa etsiviii. Ndiden skenaarioiden mukaan epiivakaista tyosuhteista on
tulossa dominoiva tyosuhdemalli Suomessa ( Suikkanen 1994, Koistinen
1994,10).
Maltillisemman arvion mukaan vakaissa tyosuhteissa toimii noin 1,2

-

1,3

miljoonaa tyontekijdd. Epdvakaissa toissd olevien osuudeksi arvioidaan noin
750 000 - 850 000 henkeii. Lisdksi on vajaat 100 000 henkilod, jotka kuulu-

vat pitkdaikaistyottomien ja tydhalukkaiden tyottdmyyseldkeldisten ryhmddn.
Tyomarkkinoilta paikkaansa etsivid on noin B0 000 henkeii. Tdmdn Julkusen ja Ndtin (1995, 168-169) tekemdn arvion perusteena on kdytetty tyottomyyskokemuksia muutaman vuoden kdsittdvdltd tarkastelujaksolta.
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pdddytty selviSamansuuntaisiin tuloksiin vakaiden tyosuhteiden osalta on
994
tyksessd, jossa tarkastellaan tydttomyyskokem uksia vuosien 1 989-'1
on
aika na. Tilastokesku ksessa tehdyn selvityksen m u kaan tyottomyydeltd

1995' 10sddstynyt laman aikana 1,3 miljoonaa tyontekijdd (sauli & Melkas
hen11). Tyomarkkinatilanteen vakaus on sitii parempi, mitd idkkddmmistii
kiloistd on kyse. Vaikein tilanne on ollut niille, jotka ovat pyrkineet tyomarkkinoille laman aikana. Heidiin tyottomyytensd on ollut kaksi kertaa suurempaa kuin niiden, jotka olivat tyomarkkinoilla laman alkaessa'

nuorTdmdn samoin kuin muutamien muiden tutkimusten mukaan erityisesti
pddstd tyoten tilanne ndyttdisi ongelmalliselta. Nuorten mahdollisuudet
selviismarkkinoille ja ty6llistyd pysyvddn ty6suhteeseen ovat viime vuosina
ti heikentyneet (esim. Paananen & Ylostalo 1994)'
vuosiEdelld viitatut tarkastelut perustuvat suhteellisen lyhyisiin muutamien
tyoen tarkastelujaksoihin. Sen sijaan useiden vuosien tai vuosikymmenten
markkinakokemuksiin perustuvat selvitykset puuttuvat. Tyomarkkinakehityk-

sen pitkdn aikaviilin seurannasta saatava tieto on tyoeldkejdrjestelmdn
inen
kehittiim isen kan nalta relevanttia.Tyom arkkinoiden pysyvd lohkoutum
merkitsisi tyoeldkejdrjestelm ii le su uria haasteita'
I

joiden
Epdtyypillistd tyotd koskevissa tutkimuksissa on analysoitu tekijditd,
on arveltu vaikuttaneen epiityypillisen tyon kehitykseen. Tiillaisina tekij6ind
on tarkasteltu sekd taloudellisia, teknologisia ettd vaestollisiS kysymyksid.

Huomiota on kiinnitetty muun muassa taloudellisen kasvun tyrehtymiseen,
ty6tt6myyteen, tyovoimara kenteen m u utokseen, teknologiseen keh itykseen,
demografisiin tekijdihin jne' (Cordova 1986, 646-648)'
Keskustelua on herdttdnyt erityisesti tyoeldmdn joustot ja niiden kytkenndt
epdtyypillisen tyon kasvuun. Joustot kohdistuvat tyypillisesti reunatyovoi(miiiimaan, mikd ilmenee miiiirSaikaisena ja osa-aikaisena tyond, ylitydnd
(ulrdllinen jousto), alihankintoina, ostopalveluina, tyovoiman vuokrauksena
koistaminen) jne.
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Tutkim usten m ukaan kovin suoraviivaisia pddtelm id joustavuuden tavoitte-

lemisen ja epdtyypillisen tyollisyyden kasvun vdlilld ei kuitenkaan voida tehdd (Rodgers 1989, 15). Taustalla on ndhty pikemminkin muita syitd, jotka

ovat aiheuttaneet tyovoiman kdyton strategioiden muuttumista. Huomiota on
kiinnitetty sekd yleisiin tekijoihin (kiristyvd kilpailu, lisddntyvd epdvakaus ja
epdvarmuus sekd nopea teknologinen muutos) ettd suhdannetekijdihin
(laaja tyottomyys, heikentynyt ay-liike). Ndmd pakottavat ja mahdollistavat
yritykset joustavuuden tavoittelemiseen eri menetelmin, toiminnallisesti,

mddrdllisestija ulkoisesti (Natti 1993a, 26-31, Kasvio 1990, 8).
Edelld hahmoteltu joustavuutta koskeva tarkastelu perustuu pddosin ulkomaisiin tutkimuksiin. Ndtin (1993a, 27) tulkinnan mukaan yleiset ja suhdannetekijdt selittdvdt 1990-luvun alun kehitystd myos Suomessa.
Yhtend epdtyypillisen tyon kasvun selittdjdnd on tarkasteltu tuotantorakenteen muutosta. Epdtyypillisen tyollisyyden yleistymistd on ollut havaittavissa
enemmdn kasvavilla kuin taantuvilla tuotannonaloilla. Sekd ty6eldmdn tutkijat ettd futurologit ndkevdt teollisen tuotannon kutistuvana ja palvelutuotannon kasvavana tuotannonalana. Palvelujen osuus on kasvanut kaikissa
teollistuneissa maissa. Elinkeinorakenteen palveluvaltaistumisen on ndhty
edistdvdn epdtyypillisen tyollisyyden kasvua (Natti 1992, 118, Mataska
1994, Kuusi 1994). Rakennemuutoksesta johdettuihin selityksiin liittyy toisaalta myds ongelmia (esim. Repo 1992, 19-20).
Epdtyypillistd tyollisyyttd on tarkasteltu myds kansainvilistymisen ja taloudellisen yhdentymisen kontekstissa. Euroopan tyovoimamarkkinoilla sekd
kysyntd- ettii tarjontapuolella on ndhty tekijoitd, jotka edistdvdt epdtyypillisten tyosuhteiden yleistymistd. sisdmarkkinoiden syntyminen ja laajeneminen voimistavat tdtd tendenssid. Epdtyypillisen ty6llisyyden on yleisesti
ennustettu kasvavan Euroopassa sekd ei-agraarisessa itsensd tyollistdmisessd ettd epdtyypillisissd tydsuhteissa ( Delsen 1991, Maher 1995, Loutfi
1991). Toisaalta on esitetty epdilyjti yleisen kasvutrendin esiintymisestd
(Pollert 1991).
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Tutkimusten mukaan epdtyypillinen tyollisyys on yleistynyt useissa LdnsiEuroopan maissa, joskin erot ovat suuria maittain, toimialoittain ja tyollisyysmuodoittain (Rodgers 1989, 6-9, Natti 1992, 120, Repo 1992, 5-6).
Suomen yhdentyminen taloudellisesti Ldnsi-Eurooppaan vaikuttanee ldhinnd
kilpailun kiristymisen kautta vasta pidemmdlld aikavililld epdtyypillisten
tydllisyysmuotojen yleistymiseen (Ndtti 1993b, 23) . Suomalaisen tyoeldmiin
tulevaisuus on oleellisella tavalla riippuvainen siitd, milld tavoin yhteiskunnallinen kehitys etenee paitsi laajentuvan Euroopan yhteison alueella myos
Suomen ldhialueilla, ennen muuta ltdmeren talousalueen piirissd (Kasvio
1994,266).

6.
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LOPUKSI

Epdtyypilliset tyomuodot kuuluvat tyoeldketurvan piiriin pddosin samoin perustein kuin normaalityo. Tycieldketurvan ulkopuolelle jiidviit tyoeldkevakuu-

tuksen karenssisddnnosten ra)aamat tyot. Todenndk6isesti karenssirajat henkilon ikdd, tyosuhteen kestoa ja palkkaa sekd vuotuisia ansioita koskevat rajat tulevat vastaan useammin epdtyypillisissd toissd, joille on omi-

-

naista tydn lyhytkestoisuus ja pienet ansiot sekd se, ettd nditd toitd tekevdt
usein juuri nuoret henkilcjt.

Toistaiseksi ei ole tutkittua tietoa siitd, kuinka paljon tyosuhteita ja ansioita
ulkopuolelle. Joitakin arvioita on laadittu rajaussddnnosten vuoksi tyoeldketurvan u lkopuolelle jddvien a nsioiden mddristd

jiiii tyoeliikevakuutuksen

eri lakien piirissd. Arviot vaihtelevat vajaasta prosentista (TEL) noin g prosenttiin (TaEL) palkkasummasta (Yksityisatojen lyhyiden tyosuhteiden...,
1995, 6). Tarkempi tutkimus asiasta on valmistumassa EliiketurvakeskukSESSA.

Tutkimusten mukaan epdtyypillisissd tyosuhteissa olevien ty6urat ovat epdvakaampia ja rikkonaisempia kuin normaality6suhteissa olevien. Johtopddtokset perustuvat yleisesti muutamien vuosien tarkastelujaksoihin. Tutkimuksista ei siten kdy ilmi, esiintyykd epdtyypillisyydestd aiheutuvaa rikkonaisuutta kokonaisten tyourien pituisena. Jos epdtyypilliset tyot ja tydstd pois-

saolojaksot keskittyvdt melko lyhyeen vaiheeseen tyouran aikana - opiskeluaikaan, perheen perustam iseen, vdhittiiiseen tyoeldmdstd pois siirtymi-

seen jne.

- tyoeldketurva ei suuresti vaarannu. Tdlloin voidaan olettaa

"epdvakauden" jakautuvan tyovoimassa kohtalaisen tasaisesti.

Tyom arkkinoiden loh koutum ista koskeva em piirinen tarkastelu perustu u

verrattain lyhyen aikavdlin aineistoihin ja on siitd syystd hataralla pohjalla.
Tutkimustietoa tarvitaan siitd, kuinka suurella osalla tycivoimasta tyoura nou-

dattaa normaalityon mallia ja kuinka paljon on henkilcjitd, joilla tyoura muodostuu tilapdistoiden, tycittdmyyden ja muusta syystd tyostd poissaolojen
vuorottelusta. Tiimd edellyttdisi yksiloiden tydhistorioihin perustuvaa seuran-
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taa, paneelityyppistd aineistoa, josta ilmenisi tyossdolon ja tyostii poissa:
olojen kestot ja niiden syyt koko aktiiviajalta.
Pelkdstddn takautuvat tiedot eiv6t riitd tyourien rikkonaisuuden ja sen eldketurvavaikutusten kuvaamiseen. Keski-ikdiset ja varttuneet henkilot ovat eldneet aktiivivuosia su hteellisen vakaiden tyomarkkinoiden vallitessa. Tyo-

historia on monella katkoton. Sitd vastoin nuorten tyourat voivat muodostua
epdvakaammiksi kuin vanhempien ikdryhmien, mistd on viitteitd ndkyvissdi'
Tdmdn vuoksi tarvitaan kehityksen seurantaa pitkiillii aikajdnteelldi'
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