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LUKIJ&ttH

Tydurat ja eldketurua ty6yhteiskunnan murroksessa- raportti on tausta-
analyysi tutkimushankkeelle, joka kdsittelee tyoeldmAn murroksen, yksi-
loiden tyossiikiiymisen muutosten ja tyoeldketurvan vdlisid kytkentojei ja
ndihin liittyviidi eldkeproblematiikkaa.

Ty6urien muuttumista kisittelevd tutkimus vaatii perusteluksi tulkin-
taa yhteiskunnan ja ty6el6mdn muutosten suunnasta. Niinpti aluksi kd-
sittelemme yhteiskunnallista kehitystd tydn muutosten kannalta, eli tar-
kastelemme yhteiskunnan muuttumista teollisesta jdlkiteolliseksi tietoyh-
teiskunnaksi ja selvitdmme aiheesta kaytya tieteellistd keskustelua (luku
2). PdAhuomio kohdistuu viimeaikaisiin tyomarkkinamuutoksiin ja tyoyh-
teiskunnan tulevaisuudesta kdytyyn keskusteluun. Erityisesti kiinnitetddn
huomiota niihin yhteiskunnan muutostrendeihin, jotka vaikuttavat yksil6i-
den eldmdnkulun aktiivivaiheeseen, tydssAkdymiseen ja siten eldketur-
vaan.

Tutkimustarpeiden aruioimista varten selvitdmme ty6urien muutoksia
kdsittelevdn aiemman sosiaalitieteellisen ja erityisesti eldketuruaan liitty-
vdn tutkimuksen (luku 3.1). El6mdnkulun ja ty6urien muutosten teoreet-
tista pohdintaa ja eldketuruaan liittyvdd tematiikkaa kdsittelemme raportin
jdlkimmtiisissi luvuissa (luvut 3.2 ja 3.3). Kaiken kaikkiaan kyse on siis
viitekehikosta, jossa on mddritelty tutkimushankkeen sosiaalipoliittiset ja
tieteelliset ldhtOkohdat sekd pohdittu sitd, mihin kysymyksiin tutkimusta
tulisi edelld mainitut ndkdkohdat huomioon ottaen suunnata.

Raportin laatijoina ovat projektin tutkijat Eila Tuominen (luvut 1, 2.1,
2.2, 2.3.1.-2.3.2., 2.5.-2.6, 3.2.2., 3.3. ja 4.) ja Raili Hyrkkdnen (luvut
2.3.3.-2.3.4., 2.4., 3.1. ja 3.2.1.). Raporttiin liittyvai palaute on tutkimus-
projektin jatkoa varten teruetullutta.
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Suomen tyomarkkinajdrjestelmd on ollut kohtuullisen vakaa aina 1990-
luvulle saakka. Korkea ty6h6n osallistuvuus, vdhdinen tyottomyys ja pit-
kdaikaistydtt6myyden marginaalinen osuus ovat olleet leimallisia jdrjes-
telmtin toiminnalle aina 1990-luvun alkuun asti. Tuolloin lama toi Suo-
meen ty6llisyyskriisin, jossa tyottomyys kohosi muutamassa vuodessa
Euroopan matalimpien maiden tasolta kArkimaiden joukkoon.

Keskustelu tyoyhteiskunnan kriisistd kdynnistyi Suomessa jo niinkin
varhain kuin 1980-luvun alussa, vaikka tyollisyystilanne oli koko viime vuo-
sikym menen ajan m e rkitttivdsti parempi kuin Ldnsi-Euroopassa keskimdd-
rin (Employment in Europe 1996, 33). Reaalista pohjaa keskustelu on
saanut vasta tdlld vuosikymmenelld, kun korkea tyottomyys, valtion vel-
kaantuneisuus ja taloudellisen kasvun hidas kdynnistyminen ovat synnyt-
tdneet yhteiskunnallisia jdnnitteitd ja ideologisia siirtymid pois valtiokeskei-
syydestd ja hyvinvointivaltiojArjestelmdn laajentamisesta sen supistami-
seen.

Tieteen ja myos politiikan piirissdl vallitseva ndkemys on, ettei viime
vuosikymmenten triystyollisyyteen, muutaman prosenttiyksikdn tyotto-
myystasoon todenndkoisesti endd pddstd. Uhkana on ty6ttomyyden jdd-
minen pysyvdsti lamaa edeltdnyttd korkeammalle tasolle kuten Ldnsi-
Euroopassa on kdynyt jo oljykriisin jdlkeisen laman seurauksena (Pehko-
nen 1997, 2-1 1, Employment in Europe 1996, 30). Merkillepantavaa viime
vuosien kehityksessd onkin se, ettei talouden elpyminen ole kohentanut
tydllisyyttri odotetulla tavalla. Taloudelliset ennusteet eivdt ripedstd talous-
kasvusta huolimatta lupaa tyottomyyden radikaalia alenemista lyhyellii
aikavdlilld (Rantala 1997, Vartia ja Yld-Anttila 1997). Tiitzi kirjoitettaessa
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talouskasvu on tosin alkanut vauhdittaa tyollisyyden kehitystd niin, ettd
tyottomyys alenee viime vuosia nopeammin.

Makrotason analyysejd ty6markkinoiden murroksesta on kohtalaisen
paljon, kun sen sijaan tieteellistd kiinnostusta tyoeldmdn muutosten yksilo-
tason analyyseihin eliike- ja muun toimeentuloturvan ndkdkulmasta on
ollut muutosten merkittdvyys huomioon ottaen vdhdn.
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2. TYOYHTEI$KUNTA JALXI.
TEOLLISE$SA MU RROKSE$SA

2.1 . Tytiyhteiskunnan k&s*tteest$ ja
merkityksistfr

Tyoyhteiskunnan kdsitteel/d tarkoitetaan yleensd teollistunutta yhteiskun-
taa kehittyneessd muodossaan. Sosiologishistoriallinen kdsite liittyy mo-
dernin palkkatyoyhteiskunnan ja siihen liittyvien instituutioiden kehityk-
seen. Palkkatydyhteiskunnan keskeisenA instituutiona on niin kutsuttu
normaality6, kokopdivdinen, pysyvd, usein vanhuuseldkeikd6n asti kestd-
vd tyosuhde. Tieteellisessd keskustelussa tyoyhteiskunnalla pyritiiiin il-
mentdmddn ennen muuta palkkaty6n hallitsevaa roolia yhteiskunnassa ja
ihmisten eldmAssd (Aho 1988,29).

Moderni elimdntapa on keskittynyt ansiotyoh6n ja valtaosaltaan
palkkatydhdn, jota leimaa tyoeldmdn suhteiden oikeudellinen ja sopimuk-
sellinen sditely. Ty6yhteiskunnalle ominainen piirre onkin sddnn6ksin to-
teutettu yhteiskunnan laaja interventio palkkaty6ta koskeviin suhteisiin.
Tdtd ilmentdd esimerkiksi ty6nantajan ja tydntekijdn aseman ja heiddn
oikeuksiensa ja velvoitteidensa tarkka m66rittely, tyOolosuhteiden valvonta
ja tyoajan tiukka kontrolli. Yhteiskunnan interuentio ulottuu sosiaalivakuu-
tuksen kautta koskemaan my6s ansiotydn aukkotilanteita. Hyvinvointival-
tio antaa legitiimit oikeudet toimeentuloon silloin, kun sairaus, ty6kyvytt6-
myys, tyOttdmyys tai vanhuus ovat esteend tydssA kdymiselle ja ty6sta toi-
meentulon hankkimiselle. Tyoyhteiskunnalla on kytkentdnsd yksiloiden
eldmdn eri alueisiin. Ansioty6 jaksottaa eldmdnkulun, s6dtelee ajankiiy-
t6n, antaa toimeentulon ja perustan sosiaaliturvalle, mddrittelee yksil6n
sosiaalisen aseman ja identiteetin (Julkunen 1997, 44-45).

NykyistA yhteiskuntaa tarkastellaan usein tyOllisyysjrirjestelmdn ja
ty6markkinamallin kAsitteiden avulla. Kun tydyhteiskunnan kAsitteel16 ku-
vataan teollistuneen palkkaty6yhteiskunnan kehitystd laajasti, tydmarkki-
namallin tai tyollisyysjdrjestelmdn kdsitteil16 analysoidaan tyOyhteiskunnan
spesifid kehitystd, kuten tydmarkkinasuhteiden ja korporatistisen neuvot-
telujdrjestelmdn kehitystti ja toimintaa (esim. Kauppinen 1992). Naita ke-
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sitteitd kdytetddin kuitenkin ldhes samassa merkityksessd kuin tyoyhteis-
kunnan kdsitettd, silld tyollisyysjdrjestel mdlld tarkoitetaan talouden, politii-
kan, ty6markkinoiden, koulutus- ja sosiaaliturvajdrjestelmien ja perhe-
rakenteen muodostamaa laalaa kokonaisuutta (Koistinen 1997, 3, Jul-
kunen 1997, 44-45, Natti 1996, 76). Samoin ty6markkinamallissa tuotanto-
rakennetta, ty6markkinoita, sosiaalituwaa ja julkisten palvelujen jdrjestel-
mdd ja verotusta tarkastellaan toiminnallisena kokonaisuutena, jossa eri
lohkot ovat keskindisessd riippuvuussuhteessa (Valtioneuvoston tulevai-
suusselonteko eduskunnalle, osa ll, 1997, 95). Tdmdnkaltaista tyollisyys-
jdrjestelmdn laajaa tulkintaa on kdytetty muun muassa EU:n teettdmissd
selvityksissd ja tutkimuksissa. Kdsitteelld ei kuitenkaan ole tdysin vakiin-
tunutta merkitystd (Nieminen 1994, 28).

Tydyhteiskunnan viitekehikossa - tai ndkokulman painotuksesta riip-
puen hyvinvointivaltiollisin kdsittein - voidaan yhtddltd tutkia makrotasolla
yhteiskunnan sosiaalisten rakenteiden kehitystd ja niiden keskindisid si-
doksia, ja toisaalta tarkastella mikrotasolla yksiloiden elAmdnkulun jdsen-
tymist6, tyossdkdymisen ja tulonsiirtojen merkitystd eri eldmdnvaiheissa ja
ndissd tapahtuneita kohorteittaisia muutoksia. Kiinnostusta jdlkimmeiiseen
aihepiiriin on ollut vdhemmdn. Samoin suhteellisen vdhdn on tutkimusta,
jossa ndmd kaksi tasoa yhdistyviit niin, ettA yksiloiden eldmdnkulkua ja
tyourien muutosta analysoidaan osana yhteiskunnan modernisaatiota ja
ty6markkinoiden rakenteellisia muutoksia.

Ty6yhteiskunnan muutosprosessia, eli palkkatyoyhteiskunnan syn-
tyA ja muuttumista jdlkiteolliseksi tietoyhteiskunnaksi tarkastellaan seuraa-
vassa aikaisemman tutkimuksen ja muutoksesta kdydyn tieteellisen kes-
kustelun valossa (luvut 2.2 ja 2.3). Empiiristen tutkimusten ja tilastojen
avulla kuvataan sitd, miten tyoeldmdn murros ilmenee parin viime vuosi-
kymmenen aikana Suomessa ja muualla Euroopassa, ldhinnd EU-maissa
(luvut 2.4 ja2.5).

p.g. Fafi kka*yiiyhtciskun*ram kmh$tyspiir*w&t&

Sosiologishistoriallisissa tarkasteluissa tyovoiman kdytdn muuttumisesta
orjatydstd maaorjuudeksi, vapaiksi maatyOldisiksi ja lopulta palkkatydldi-
siksi piirtyy esiin tuotannon ja tydn radikaali muutos. Prosessissa on
Heikki Lehtosen (1983) mukaan ndhtdvissd kolme merkittdvdti tyovoiman
kdyton muutosvaihetta, joista ttissd huomio kohdistuu viimeisimpddn,
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180O-luvulla alkaneeseen palkkatyon laajenemisen kauteen. Euroopassa
tdmd merkitsi palkkatydn kehittymistd yleiseksi ty6voiman ktiytdn muodok-
si. Palkkaty6 on siten ollut ihmiskunnan historiassa merkittdvdd vasta
muutaman sukupolven ajan.

Palkkatydn juuret ulottuvat Euroopassa aina 110O-luvulle saakka.
Feodaalisen yhteiskuntamuodon sisddn alkoi tuolloin syntyd rajoitettuja
palkkatydn saarekkeita ldhinnd kaupunkeihin. Vtihitellen my6s maaseu-
dulla alkoi ilmetA ty6voiman eriytymistd niin, ettd elinkelvottomien pientilo-
jen vAestd tulee pdivdtyoliiisiii vauraammille tiloille. Palkkaty6 oli kuitenkin
haruinaista 18O0-luvulle saakka. Vasta tehdasteollisuuden yleistyminen
synnytti nykyaikaisen tyoeldmdn, ja tuottava tyo siirtyi laajassa mitassa
perhetalouksien ulkopuolelle (Lehtonen 1 983).

Palkkaty6n yleistyminen 180O-luvulla ilmentdd samalla teollisuus-
pAdoman kauden alkamista, kun taas varhaisempi palkkaty6 liittyi rahata-
louden elpymiseen ja kauppapAdoman kauden vaiheisiin (emt., 205).
Teollistuminen ja laajemminkin yhteiskunnan modernisoituminen ja kau-
pungistuminen merkitsi tuotanto- ja kulutusrakenteen muuttumista tradi-
tionaalisesta moderniksi. T6mii ntikyi juuri palkkatydvdest6n kasvuna ja
itsendisen tuottajavdestdn, erityisesti maatalousvdest6n osuuden supistu-
misena.

Seuraavassa kiinnitetddn ptitihuomio palkkaty6n kehityksen myo-
hempiin vaiheisiin. Tdssd muutosprosessissa - palkkaty6yhteiskunnan
kehityksessd varhaisesta kyps6dn muotoonsa - piirtyrdt esiin ne moder-
nille tyoyhteiskunnalle ominaiset ty6nteon muodot, jotka muun muassa
loivat pohjan sosiaaliturvajdrjestelmien kehittymiselle. Merkillepantavaa
on, ettd sosiaaliturva oli toisaalta tArked edellytys palkkatyoyhteiskunnan
kypsddn vaiheeseen siirtymisessei (Aho 1988, 65-80). Hyvinvointivaltion
synty on siten erottamaton osa modernin palkkatydyhteiskunnan historiaa.

Palkkaty6yhteiskunnan varhaisvaihe jatkui Euroopassa pitkdlle maa-
ilmansotien vdliseen aikaan saakka. Tuolloin huomattava osa tydtdteke-
vdstd vdestostd eli monimuotoisen toimeentulostrategian varassa. Vaki-
naisia ty6paikkoja oli vdhdn ja tyott6myyskaudet kuuluivat normaaliin eld-
mtitin, elettiin tilapdistdiden, omavaraistuotannon ja erilaisen pienimuotoi-
sen myyntiin tarkoitetun tuotannon varassa. Toimeentulo ei riippunut pel-
kdstddn palkkatulosta, joten vdest6 eli ainakin osaksi palkkaty6n ulkopuo-
lella. Traditionaalinen sektori toimikin ty6voimareservind ja esiintyi rinnan
modernin teollis-markkinataloudellisen sektorin kanssa, elettiin paljolti se-
kii omavaraistalouteen ettd palkkatyohdn perustuvan duaalitalouden pii-
rissd (emt.).
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Vasta toisen maailmansodan jdlkeinen nopean taloudellisen kasvun
kausi laajensi merkittdvdsti teollista sektoria. Tdmd veti tyomarkkinoille
traditionaalisen sektorin vdestod ja poisti suureksi osaksi ty6voimareser-
vin. Teollisuuden nopea laajeneminen ratkaisi siten potentiaalisen tyotto-
myysongelman. Hyvinvointivaltion kehittyminen laajensi puolestaan jul-
kista sektoria ja lisdsi osaltaan tyollisyyttii.

Kaiken kaikkiaan hyvinvointivaltiollinen yhteiskuntapolitiikka moder-
nisoi traditionaalista sektoria, kun tarvetta palkkatyotii korvaaviin toi-
meentulostrategioihin ei endd ollut aikaisemmassa mddrin. Palkkaty6n
yleistyminen viime vuosisadan lopulta ldhtien synnytti taruetta tyo- ja sosi-
aalilainsddddnnolle luoden kasvualustan hyvinvointivaltiollisille jdrjeste-
lyille. Legitiimin perustein ty6vdestd sai oikeuden sosiaaliturvaetuuksiin.
Traditionaalisen sektorin ylluipitdmd tyovoimareservi integroitui palkkatyon
yhteiskuntaan ja duaalitalous hdvisi (emt.).

Huomionaruoista tyoyhteiskunnan muutosprosessissa on se, ettii
palkkatyolle ja tyon ulkopuoliselle ajalle muodostuivat selkedsti toisensa
poissulkevat sosiaaliset ja oikeudelliset statukset. Kun tyo siirtyi kodin
ulkopuolelle tehdashalleihin ja tyoaikaa tarkasti valvottiin, tyoaika ja -
paikka eriytyivdt tyon ulkopuolisesta ajasta ja paikasta. Traditionaalisessa
yhteis6ssd sitii vastoin tuotanto, uusintaminen ja muut tehtdvdt liittyivdt
yhtendiseksi kokonaisuudeksi, jolloin tyontekeminen ja muut toimet lomit-
tuivat ja yhdistyivdt toisiinsa. Palkkatyon yleistyessd kotitaloudet pieneni-
vdt ydinperheiksi ja niissA tehtdvi tyo muuttui "tuottamattomaksi kotityok-
si" (Aho 1988, 39-41). Ansioty6n erkaantuminen kotityostdi ja vapaa-
ajasta niin kdsitteellisesti kuin kdytdnnossdkin mahdollisti palkka-
tyosidonnaisen sosiaaliturvan kehittdmisen.

Edelld kuvattu muutosprosessi ajoittuu ptidasiassa toisen maailman-
sodan jdlkeiseen niin kutsuttuun fordistiseen kehitysvaiheseen. Tdtd vai-
hetta pidetddn modernin palkkatyoyhteiskunnan synnyssd merkittdvdnd.
Tuotanto keskitettiin suuriin tehtaisiin ja suhteellisen halpojen kestoku-
lutustavaroiden massavalmistus yleistyi. Samanaikaisesti tyovoiman tarve
kasvoi, palkkaty6 yleistyi ja tyovdestdn kulutusmahdollisuudet kohosivat.
Elinikdisestd kokopdivdtyostd muodostui ajallinen ja jeirjestelyllinen normi,
joka yhtdailtii kehittyi yrityksissd tyovoiman yleiseksi kdyttdtavaksi ja toi-
saalta toimi yksil6n eldmdnkulun jdsentdjdnri (Esping-Andersen 1996a,
74-76). Tdmd muutos yhdistyneend eldkejrirjestelmien kehittymiseen in-
stitutionalisoi "normaalieldmdnkulun", joka jakautuu kolmeen vaiheeseen,
lapsuuteen/nuoruuteen, aktiiviseen tyoikddn ja vanhuuteen (Kohli 1 985,3).

Normaalityduran malliksi muodostui alun pitden miespuolisen tydnte-
kijdn kokopdivdty1. Palkkatyoyhteiskunnan jdrjestyksen mukaan kodin
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ulkopuolisessa tyossii on mies, kun taas vaimon odotettiin omistautuvan
kokoaikaisesti lasten ja perheen huoltamiselle. T6hdn ty6njakoon liittyen
miehille tulee maksaa palkkaa, joka riittiidi perheen elatukseen niin, ettd
vaimo voi keskittyd kodin ja lasten hoitamiseen. Yhden ansaitsijan perhe-
malli ja siihen liittyvd perhepalkkaperiaate institutionalisoitui erityisesti
Manner-Euroopassa. Ammattiliitot taistelivat siten valtaosaltaan miesten
hallussa olevien tydpaikkojen pysyvyyden ja perhepalkan puolesta. Tata
taustaa vasten on Gssta Esping-Andersenin (1996a, 74-75) mukaan ym-
mdrrettiivissii niiiden maiden sosiaaliturvan suhteellisen korkea ansioihin
su hteutettu korvaavuustaso.

Kun toisen maailmansodan jdlkeisend nopean taloudellisen kasvun
kaudella saavutettiin suhteellinen tdystydllisyys - jopa tyovoimapula 1960-
luvulla - se ratkaistiin Keski-Euroopan maissa tuomalla tyovoimaa perife-
riamaiden liikavdest6std, eikd niinkddn vetdmdllA naisia tyomarkkinoille.
Manner-Euroopassa naisten ansiotyo alkoi yleistyA vasta 198O-luvulla,
kun sen sijaan Skandinaviassa ja Pohjois-Amerikassa naisten ty6voi-
maosuudet alkoivat nousta jo 1960-luvulla (Esping-Andersen '1996a, 75-
76). Naisten tyovoimaosuuksissa on Euroopassa edelleenkin maiden vd-
Iilld merkittdvid eroja, vaikka naisten tyossdkdynti on yleistynyt kaikissa
maissa (Employment in Europe 1996, 23; Jacobs ym. 1991 ,47-49).

Tyoeltimditin osallistumisesta tuli kehittyneessd palkkatyon yhteis-
kunnassa normaalia, osallistumattomuudesta taas poikkeavaa . Mode rnis-
sa palkkaty6yhteiskunnassa tyottomyys onkin ohimenevd tila, joka hoide-
taan niin sosiaalipoliittisia kuin tydvoimapoliittisiakin tavoitteita palvelevalla
tydtt6myysvaku utuksella.

Pitkddn ndytti siltii, ettd tyottomyysongelma on kokonaan poistunut.
Viime sotien jdlkeinen suotuisa tyollisyyskehitys jatkui vuosikymmenien
ajan, Skandinaviassa ldhes 40 vuoden ajan. Pitkiidn kestdnyt teollistumi-
sen aika Ldnsi-Euroopassa saavutti kiidnnekohtansa 1970-luvulla. Nope-
an taloudellisen kasvun ja korkean tydllisyyden "kultainen aikakausi"
piiiittyi 1970-luvun puolivdlissd olykriisin myotd lamaan. TdtA vaihetta
voidaan pitdd vedenjakajana teollistumisen historiassa. Teollisuudessa
toimivan vdest6n osuus alkoivdhitellen hiipua (Therborn 1995, 58-59, 71).
Samoihin aikoihin kAynnistyi tieteellinen keskustelu tydyhteiskunnan ja hy-
vinvointivaltion kriisistd. Yhteiskuntien kehityksen katsottiin tulleen uu-
teen, jtilkiteolliseen vaiheeseen.

Euroopan maiden kehitys agraarisista teollisiksi valtioiksi on kuiten-
kin ollut hyvin eriaikaista. Toisen maailmansodan kynnykselld eurooppa-
laiset valtiot olivat enimmdkseen maatalousvaltaisia Englantia ja liihinnii
Belgiaa, Saksaa, Hollantia ja Sveitsid lukuun ottamatta. Teollistuminen
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tapahtui suhteellisen my6hddn, vasta 1950-luvulla Ranskassa ja ltaliassa,
ja 1960-luvulla Suomessa, Espanjassa ja lrlannissa, ja niinkin myohddn
kuin 198O-luvulla Kreikassa. Agraarisen vdeston osuus oli tAlloin alle
puolet tyovoimasta (Therborn 1995, 66-67).

Vaikka teollistuminen tapahtui Euroopassa eriaikaisesti, yhteinen
piirre usealle maalle oli kehityksen eteneminen agraarisesta yhteiskun-
nasta teollisen yhteiskunnan kautta palveluyhteiskuntaan. Goran Ther-
bornin (1995, 68-69) mukaan tdmi oli tyypillistd nimenomaan eurooppa-
laiselle kehitykselle, jonka kdrjessA olivat siis Britannia, Belgia, Sveitsi ja
Saksa. Sitd vastoin monessa Euroopan ulkopuolisessa maassa siirryttiin
maatalousyhteiskunnasta suoraan palveluyhteiskuntaan kuten Australias-
sa, Uudessa-Seelannissa, Japanissa ja USA:ssa. Ndissd maissa teolli-
suuden piirissd tyoskentelevien osuus ei missiidn vaiheessa ylittdnyt sel-
vdsti maatalouden piirissd ja palveluissa tydskentelevien osuutta.

Myds Euroopassa on maita, joissa siirtyminen maatalousyhteiskun-
nasta palveluyhteiskuntaan tapahtui ilman selvdd teollista vaihetta, eli
huomattavaa teollisen valmistuksen piirissd toimivien osuutta, kuten Hol-
lannissa, lrlannissa, Kreikassa ja Espanjassa. Teollisuus- ja palvelusekto-
rit laajenivat ndissd maissa samanaikaisesti. Teollisuuden piirissd tyos-
kentelevien osuus ei liioin Suomessa, Norjassa eikd Tanskassa ollut mis-
sddn vaiheessa selvdsti muilla sektoreilla toimivien osuutta suurempi
(Therborn 1995, 67-69). Teollisen tuotannon piiriin kuuluvien tyontekijoi-
den osuudella mitattuna Suomi muuttui agraariyhteiskunnasta teolliseksi
ja palveluyhteiskunnaksi 1960-luvun alussa. Tuolloin palveluelinkeinot
tyollistivdt jo yhtA paljon kuin jalostustuotanto (Tydpoliittinen aikakauskirja
311997, Kuviot ja taulukot, 25).

EdellEi kuvattu muutos traditionaalisesta moderniksi yhteiskunnaksi
tapahtui Suomessa myohemmin kuin monessa muussa Euroopan maassa
ja tavattoman nopeasti. Yhteiskunnan modernisoituminen tapahtui peiei-
osin toisen maailmansodan jdlkeisend voimakkaan taloudellisen kasvun
aikana. Sodan jdlkeistzi teollistumista vauhditti Suomessa jdlleenraken-
taminen ja osaltaan sotakorvauksiin liittyvd tuotanto. 19S0-luvulta aina
1970-luvun alkuun kestdneen "suuren muuton" aikana talouden rakenne-
muutos oli nopeaa. Suomalaisten kaupunkilaistuminen ja palkkaty6hdn
siirtyminen oli tdnd aikana ripedd (Aho 1988, 90-91). Palkkatyoh6n siirty-
mistd helpotti se, ettti ty6voimalle asetetut kvalifikaatiot olivat pitkddn mel-
ko vaatimattomia.

Sodan j:ilkeistd aikaa aina 1960-luvun alkuun saakka Pertti Alasuu-
tari (1996, 105-106) kutsuu moraalitalouden vaiheeksi. Tdhdn ajanjaksoon
liittyi kansalaisten yhteenkuuluvuuden ja yhteisvastuun tunteen kohottami-
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nen. Kansakuntaa pyrittiin pitdmd6n koossa vetoamalla eettisiin periaat-
teisiin kuten yhteisvastuuseen. Tiitti ajanjaksona luotiin myos pohjaa
suomalaisen hyvinvointivaltion rakentamiselle. 1950-luvulla sen rakenta-
minen keskittyi sosiaalisiin peruspalveluihin ja vdhimmdisturvan takaaviin
sosiaalietuu ksi in (kansaneldke ja lapsilisEtt).

1960-alussa alkoi niin kutsuttu suunnittelutalouden vaihe, joka voi-
mistui vuosikymmenen loppua kohti. Yhteiskunnassa vallitsi voimakas
usko siihen, ettd yhteiskunnalliset ongelmat voitiin ratkaista tieteeseen
perustuvalla suunnittelulla ja organisoinnilla (Alasuutari 1996, 108-111).
Ttinti aikana ty6markkinajdrjestelmdstd tuli yhteiskuntakorporatistinen,
kaiken kattava sopimusjdrjestelmA, jossa valta jakautui hallituksen ja ty6-
markkinaosapuolten kesken (Kauppinen 1992, 285-286). TyOmarkkinoi-
den keskitetty sopimusjdrjestelmii n6kyi selvimmin tulopolitiikassa, keski-
tetyissd hinta- ja palkkasopimuksissa. Kattavilla sopimuksilla jdrjestettiin
paitsi ty6el6mdn suhteet ratkaistiin laajasti my6s sosiaali- ja eldketur-
vakysymykset (Salminen 1993). Sosiaalipolitiikkaa koskevissa ndkemyk-
sissd tapahtuikin tAnd aikana ratkaiseva muutos: kansantulon kartutta-
minen asetettiin yhteiskuntapolitiikan kokoavaksi tavoitteeksi, jossa sosi-
aalipolitiikka ndhtiin taloudellisen kasvun ja rakennemuutoksen edistdjdnd
(Hellsten 1993, 337, 485-486). Sosiaalipoliittisen tulontasauksen katsottiin
osaltaan edistdvdn taloudellista kasvua. Talouspolitiikka oli kasvuhakuis-
ta.

Hyvinvointivaltion intensiivisen kehittdmisen kausi ajoittuu Suomes-
sa tdhdn ajanjaksoon ja erityisesti 1960-luvun alusta 1970-luvun alkupuo-
lelle (emt.). 1960-luvun alussa luotiin keskeiset sosiaalivakuutusjdrjestel-
mdt, ja 1970-luvulla sosiaalivakuutusjirjestelmid kehitettiin edelleen ja
tiydennettiin muun muassa ty6tt6myysvakuutuksella. 197O-luvulla ryh-
dyttiin voimakkaasti parantamaan my6s hyvinvointipalveluita.

Hyvinvointivaltion laajeneminen ja erityisesti palveluiden kehitttimi-
nen edisti naisten palkkatyohon siirtymistd tarjoamalla yhttiiiltd ty6paikkoja
ja jtirjestdmdlldi toisaalta ptiivtihoitopalveluja niitd taruitseville. Muista
Pohjoismaista ja my6s useista muista Euroopan maista eroava piirre oli
se, ettA naiset tulivat Suomessa palkkatydh6n varhemmin ja nimenomaan
kokoaikaty6h6n (Haavio-Mannila ja Kari 1 979, 10-14). Selvd ero Suomen
ja muiden Pohjoismaiden kehityksessd on muun muassa siinA, ettd julki-
nen sektori tarjosi runsaasti osa-aikatydtd muissa Pohjoismaissa. Julki-
sella sektorilla tyOskentelevien naisten osuus onkin ollut muissa Pohjois-
maissa merkittdvdsti suurempi kuin Suomessa (Alestalo 1991 ,21-22).

1980-luvun alkupuolella alkoi kilpailutalouden vaihe, jolloin mark-
kinat, tehokkuus, kilpailu ja yksilO alkoivat painottua aikaisempaa enem-
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man. Vaikutteita saatiin ldhinnd USA:sta ja Englannista (Alasuutari 1996,
112-115). Yhteiskunnallista muutosta vauhditti ltd-Euroopan sosialististen
jdrjestelmien luhistuminen 1980-luvun lopussa sekd kohta sen jiilkeen
alkanut maailmanlaajuinen lama. Muutospaine kohdistui voimakkaana
elinkeinoeldmdn rakenteisiin ja tyomarkkinoiden kdytdnt6ihin.

Tydttomyyden kasvu massatyottomyydeksi ja sen poikkeuksellisen
hidas lieveneminen talouden kddntyessd nousuun merkitsi muutosta ai-
kaisempiin kehitystrendeihin. Joidenkin arvioiden mukaan 1 990-luvulla on
Suomessa tultu "tyOpaikattoman kasvun" vaiheeseen, mikii on leimannut
Manner-Euroopan taloudellista kehitystd jo 1980-luvulla (vrt. Esping-
Andersen 1996a, 78-81). Talouden nopeasta kasvusta huolimatta ty6lli-
syys on kuitenkin kohentunut hitaasti. Taloudellista kehitysta koskevassa
analyysissd kasvun ja ty6llisyyden suhteen onkin tulkittu muuttuneen niin,
ettd kansantuotteen kasvun kriittinen raja ty6ttdmyyden alenemiselle on
Suomessa kohonnut 3,8 prosenttiin. Vasta tdmdn rajan jdlkeen kasvu
selvdsti lisdd tyollisyyttei (Skog ja Rdisdnen 1997). 1990-luvun kehitystd
tarkastellaan ldhemmin luvussa 2.5.

2.3. Keskustelu tyiist* jr*ilkiltmoli$sessa
yhteiskur?n&ss*

Palkkatyoh6n liittyvdt taloudelliset ja sosiaalipoliittiset rakenteet ovat olleet
olemassa historiallisesti vain lyhyen ajanjakson, kun jo ennustetaan ny-
kyisenlaisen tyOyhteiskunnan hajoamista ja palkkatyon loppumista. Yhteis-
kuntatieteen piirissd on vallalla nAkemys, ettd eldmme poikkeuksellisen
syvdllisen kriisin tai ainakin perustavan murroksen aikaa, jolle vetdd ver-
toja vain nykyisen tydyhteiskunnan synnytttinyt teollinen vallankumous
runsas sata vuotta sitten. Erik Allardtin (1994,9) mukaan viime vuosi-
kymmenen vaihde edustaakin monessa mielessd teollistuvan yhteiskun-
nan loppua ja uuden vaiheen alkamista.

Tdhdnastististen trendien ennustetaan siis pdidttyvdn ja vdistyvdn
uusien kehityskulkujen tieltd. Muutosta kuvataan siirtymisend teollistumi-
sen synnyttdmdstd modernista yhteiskunnasta postfordistiseen tai jdilki-
teolliseen yhteiskuntaan. Muutoksen eri vaiheita voi olla vaikea erottaa.
Teolliselle ja jailkiteolliselle yhteiskunnalle ominaiset piirteet voivat esiintyd
rinnakkain. Joka tapauksessa kehitys on ollut hyvin eriaikaista eri maissa.
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Kansainvdlisessd keskustelussa 1970-luvun lopun jdlkeistd aikaa
tarkastellaan usein uutena kehitysvaiheena, jdlkimodernina tai postmoder-
nina aikana, joka eroaa laadullisesti aikaisemmasta vaiheesta. Kysymys
on yhteiskuntien uudesta modernisoitumisaallosta. Keskeistd muutokses-
sa on markkinoiden globaalistuminen ja talouden rakenteiden uudelleen
muotoutuminen. Muun muassa ndistd teemoista on olemassa laaja tie-
teellinen kirjallisuus.

Seuraavassa tukeudutaan pddasiassa aikaisempiin analyyseihin
ty6yhteiskunnan kriisid ja tulevaisuutta koskevasta tieteellisestA keskuste-
lusta, jota onkin analysoitu kohtalaisen paljon suomalaisen yhteiskuntatie-
teen piirissd (esim. Aho 1988, Eriisaari ja Rahkonen 1995 ja Rahkonen
1992,1996, Julkunen 1987, Julkunen ja Ntitti 1994, 1997, Kasvio 1994).
Ndiden ohessa keskityttiiin muutamaan valikoituun ulkomaiseen tutkimuk-
seen ja tdtd keskustelua koskevaan tieteelliseen analyysiin. Tarkasteluja
on kevennetty teemoittamalla ty6yhteiskunnan muutoksista kiiytyi kes-
kustelua. Aineiston ja ndk6kulmien runsauden vuoksi kutakin teemaa kd-
sitell6dn lyhyesti.

2.3.1. Hyvinvaintivaltio tyoyhteiskunnan murroksessa

Hyvinvointivaltiolliset jdrjestelmiit on luotu yhteiskunnassa, jossa vallitse-
via ovat ns. normaalityosuhteet: verrattain homogeenisessa palkansaa-
jayhteiskunnassa vdest6 jakautuu yhtdidrltdi sddnnOllistti ja kokopdivdistd
ansioty6td tekev6dn aktiivivdestddn ja toisaalta (enenevdsti ansioperus-
teista) sosiaaliturvaa nauttivaan passiivivdest6On. LAhtdkohtana on ollut
mahdollisimman monen tyokykyisen osallistuminen tuotantoon ja palkka-
ty6h6n, siis tdystydllisyys. Sosiaalituruajdrjestelmd perustui olettamukselle
talouden jatkuvasta, ei-inflatorisesta kasvusta ja sen tuomasta tdystyolli-
syydest6. TdmAnkaltaisen hyvinvointivaltiollisen jdirjestyksen perustat
ovat parin viime vuosikymmenen aikaisen talouskehityksen ja kasvavan
tydttdmyyden mydt6 olee I I isesti h ei kentyneet.

Viimeaikainen keskustelu fokusoituu globalisaatioon ja sen vaikutuk-
siin kansallisvaltioiden toimintaan. Globalisaatiolla selitetiidn tyollisyyskrii-
siti ja tulkitaan kansallisten hyvinvointiprojektien ajautumista umpikujaan.
Erityisesti taloustieteilij6iden kritiikin ytimend on hyvinvointivaltion haitalli-
suus kansainvdlisen kilpailukyvyn kannalta. Keskustelua kdyddiin ylei-
semminkin siit6, onko globaalin talouden vallitessa kansallisvaltioilla mah-
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dollisuuksia itsendisiin ratkaisuihin vai kaventaako globalisaatio hallitusten
toi m intavaltaa m uun m uassa sosiaalitu rvaa koskevissa ratkaisu issa.

Post-fordistinen tulkinta argumentoi laajasti sen niikemyksen puo-
lesta, ettii kansainvdlistyminen ja talouden globaalistuminen vdhentdd
kansallisvaltion merkitystd kulttuurin ja politiikan keskipisteend. Peter
Taylor-Goobyn (1997) viimeaikaiseen kirjallisuuteen perustuvan analyysin
mukaan mitAdn yksimielisyyttd globalisaation vaikutuksista kansallisval-
tioiden toimintaan ei kuitenkaan ndytd olevan. Ndkemys globaalin talou-
den pakottavasta voimasta ei ole tieteen piirissd kiistaton (vrt. Julkunen ja
Natti 1997, 14-15). Taylor-Goobyn (1997,188-190) mukaan teollisen tuo-
tannon uudelleen jiirjestyminen globaalistuvassa taloudessa ei vdlttdmdttd
merkitse valtion merkityksen viihenemistd. Kansallisvaltiot voivat reagoida
kilpailun paineisiin eri tavoin.

Myos Gosta Esping-Andersen (1996) argumentoi viimeaikaisissa
kirjoituksissaan sen ndkemyksen puolesta, ettd kehitys jatkossakin tuottaa
erilaisia hyvinvointivaltiollisia ratkaisuja niille ominaisine tyomarkkinamal-
leineen. Esimerkiksi taloudellisen modernisoitumisen yhteen keskeiseen
ongelmaan, ammattitaidottoman tyovoiman kysynndn voimakkaaseen las-
kuun hyvinvointivaltioregiimit ovat reagoineet eri tavoin (Esping-Andersen
1996a,77). Ongelmia on pyritty ratkaisemaan valitsemalla erilaisia so-
peutumisteitd aivan samoin kuin hyvinvointivaltioiden rakentamisessa on
priridytty erilaisiin hyvinvointimalleihin. Paljon keskustelua ja kiistelydkin
herdttdneessd Esping-Andersenin (1 990) yhteiskuntien erilaistumista kos-
kevassa analyysissd on tarkasteltu kolmea erilaista hyvinvointivaltiomallia,
liberaalia, konservati ivis-korporatistista ja sosiaalidemokraattista reg i i m id.

Yleisesti ottaen liberaalit regiimit ovat suosineet sddnnostelyd pur-
kavaa, markkinaehtoista politiikkaa. Anglosaksisissa maissa joustavuutta
on haettu muun muassa poistamalla ty6llistymiskynnyksid, karsimalla
jaykkyytte tuovaa lainsddddntod, lieventdmtillEi sopimusehtoja, kaventa-
malla sosiaaliturvaa ym. (Esping-Andersen 1996, 15-18). Tdll6 uusliberaa-
lilla politiikalla ty6tt6myys on saatu kAdntymdidn laskuun, ei kuitenkaan
ilman haittoja. Sddnndstelyd purkavaa politiikkaa harjoittaneissa Yhdys-
valloissa ja Britanniassa palkkatason on todettu laskeneen, tuloerojen
kasvaneen ja my6s k6yhyyden lisddntyneen (vrt. Julkunen ja Ndtti 1997,
26-28).

Sosiaalidemokraattisten regiimien osalta Esping-Andersen (1996,
10-15) viittaa erityisesti Ruotsin kehitykseen, jossa ty6llisyyskriisiin on
reagoitu aktiivisella tyovoimapolitiikalla. Taloudellisten muutosten tuomiin
haasteisiin on vastattu kehittdimdlld ihmisten tyomarkkinavalmiuksia kou-
lutuksella, kuntoutuksella ja tukityollistdmiselld. Selvimmin tdtd sosiaalis-
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ten investointien linjaa on noudatettu Pohjoismaista juuri Ruotsissa, jossa
myos laaja julkinen sektori on tyollistdnyt vdked ja hillinnyt siten tyovoiman
tarjontaa. Sosiaalidemokraattiset regiimit ovat tavoitelleet korkean tydlli-
syyden ja universaalin sosiaaliturvan sdilyttimistti (emt.). Suomessa sen
sijaan sosiaalitulaa on uudistettu kannustavuutta lisddvin muutoksin ja
tydvoimapolitiikan linjaksi on omaksuttu aktiivisen ty6nhaun edistdminen
(Julkunen 1998, 181-182).

Manner-Euroopan korporatiivisten regiimien keskeinen strategia on
ollut tyovoiman tarjonnan rajoittaminen kannustamalla miespuolisia tyon-
tekijoitii siirtymAdn varhaiseldkkeille samanaikaisesti, kun naisia on kan-
nustettu pysymddn pois ty6markkinoilta (Esping-Andersen'1996, 18-20,
68 ja 1996a, 77). Manner-Euroopan maat ovat siten pyrkineet sdilyttd-
mddn tyollisyysjiirjestelmdnsd rakenteet vahvistamalla tydssd olevan ja
muun vdest6n vdlistd jyrkkaiA jakoa.

Esping-Andersenin (1996a, 66-68) pohdinnan lopputulema on, ettii
pahimpaan kriisiin ovat joutuneet manner-eurooppalaisen sopeutumistien,
eli tulonsiirtojen tukeman tydvoiman vdhentdmislinjan valinneet maat. Ly-
hyelld aikavdlilld vaikutukset esimerkiksi tuotannon tehostumisen kautta
voivat olla suotuisia, mutta pitktillti ajanjaksolla trendi on ongelmallinen.
Huoltosuhde kasvaa, tyovoimakustannukset nousevat, mikii hillitsee tyolli-
syyden kasvua ja vastaavasti kannustaa itsensd tydllistdmiseen ja infor-
maalisen sektorin kasvuun.

Muun muassa ndiden trendien tarkastelu osoittaa kehityksen prob-
lematisoitumisen Euroopassa. Tyovoimaosuudet ovat pitkdlld ajanjaksolla
laskeneet Manner-Euroopan maissa2, kun taas Ruotsissa tyovoimaosuus
on pysynyt korkeana ja esimerkiksi Yhdysvalloissa noussut. Tyollisyyden
kehitys Euroopassa on ylipddnsd ollut Yhdysvaltojen kehitykseen verrat-
tuna heikkoa varsinkin palvelualoilla, joilla tyollisyyden kasvu pitkdlld
ajanjaksolla on ollut alle puolta vdhdisempdd kuin Yhdysvalloissa (Esping-
Andersen 1996a, 76-80, ks. myos Therborn 1995, 57-58). Talouden hidas
kasvu Euroopassa on hidastanut ty6llisyystilanteen kohenemista. Ongel-

2 Tyovoimaosuuden laskuun Manner-Euroopassa on merkittavesti vaikuttanut miesten varhai-
nen elAkkeelle siirtyminen. Vaikka naisten tyovoimaosuudet ovat nousseet Manner-
Euroopassa 1980-luvun puolivalista kihtien (mm. Saksassa ja Hollannissa), miesten tydvoi-
maosuudet ovat vastaavasti pienentyneet voimakkaasti. Esimerkiksi ajanjaksona 1960 -
1985 miesten tyovoimaosuudet ovat laskeneet 15-20 prosenttia Saksassa, Hollannissa ja Bel-
giassa ja ltaliassa (Esping-Andersen 1996, 76-78).
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maksi on muodostunut pysyvaisluonteinen suurtyottomyys, ja erityisesti
pitkdaikaistyottomyyden ja nuorisotydtt6myyden laajuus useassa Euroo-
pan maassa (Esping-Andersen '1996a, 77-79).

Hyvinvointivaltioiden ongelmana ei ole yksistddn muuttuvat mAA-
rdlliset suhteet aktiivi- ja passiivivdestOn vdlilld, vaan myos nor-
maalityosuhteen ja sen varaan rakennetun homogeenisen palkansaajayh-
teiskunnan vdhittdinen hajoaminen ja tyosuhteiden lisddntyvei eptityypil-
listyminen. Tydmarkkinoilta vaaditaan yhd enemmdn joustavuutta, jossa
hyvinvointivaltiollisten jdrjestelmien rooli on kuitenkin pulmallinen. Esping-
Andersen (1996a, 68, 78-81) piiAtyy analyysissddn siihen, ettd erityisesti
Manner-Euroopan maiden hyvinvointivaltiolliset jdrjestelmdt ovat omiaan
jiykistdmddn tyomarkkinarakenteita. Ne ovat siis jdykempid reagoimaan
ty6markkinoiden joustavuuden vaatimuksiin. Osaltaan tdhdn on syynd se,
ettd perhepalkka-ajatteluun perustuvalla hyvinvointimallilla on sisddnra-
kennettu tendenssi ylltipitiiii jyrkkriri jakoa tyOmarkkinoilla toimivien ja nii-
den ulkopuolella olevien vAlilld. Tdmd taas on ristiriidassa tydmarkkinoi-
den joustavuuspyrkimysten samoin kuin naisten tyomarkkinatoiveiden
kanssa. Naiset hakeutuvat yhd yleisemmin ansiotyoh6n, mik6 alkoikin
voimistua Manner-Euroopan maissa 198O-luvulla eli Skandinavian maita
selvdsti myohemmin. Pohjoismaissa tendenssi oli voimakas jo 1960-
luvulla (Esping-Andersenl 996a, 68, 79-80).

Niinpd joustavuutta haetaan vaihtoehtoisista tyollistAmistavoista.
Tdmd ilmenee muun muassa siind, ettd palkkaty6td siirretddn yrittaijyydek-
si ja informaaliset tyosuhteet yleistyvdt. Joustavuuden lisddmiselld on
tdhdaitty nimenomaan tyovoimakustannusten alentamiseen. Tdstd syystd
kehitys voijohtaa myos harmaan tyollisyyden kasvuun. Ongelman laajuu-
desta ja muutoksen suunnasta saatavat tiedot ovat kuitenkin hataria (emt.,
81 , Kohli ja Rein 1991, 23-24).

Taloustieteen ndk6kulmasta hyvinvointivaltiolliset jdrjestelmdt ja nii-
den suomat etuudet aiheuttavat tyomarkkinoiden jaykkyytta. Anteliaan
sosiaalituruan aruioidaan synnyttdvdn etuuksien kysyntiiii ja talouden te-
hokkaan toiminnan kannalta haitallista tukiriippuvuutta. Puhutaan eettisen
onnenkaupan (moral-hazard) tyyppisestd kayttaytymisestii, jonka tarkoi-
tuksena on maksimoida hyvinvointivaltiollisista jdrjestelmistd saatavaa
etuutta. Mikrotaloudellisessa tutkimuksessa hyvinvointivaltiokritiikki poh-
jautuu paljolti insentiivejii koskevaan tutkimukseen. Tyotii koskevat piid-
tokset eivdt riipu pelkdstddn yksilon omasta eldmdntilanteesta tai mah-
dollisuuksista saada ansioty6td, vaan myds toimeentuloturvajdrjestelmiin
liittyvistd insentiiveistd ja niiden yksiloiden kdyttiiytymistd ohjaavasta vai-
kutuksesta, kannustimista siirtyd toimeentuloturvan piiriin ja kynnyksistd
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siirtyd takaisin ansioty6h6n. Hyvinvointivaltioetuudet ndhdddn siten kan-
nustimina tai esteind (insentiivit vs. disinsentiivit) yksilon tyOmarkkinoilla
toimimista koskevassa pddtdksenteossa. (esim. Lindbeck 1995, Holm ja
Kyyrai 1997).

Ndk6kulma edustaa erityisesti amerikkalaista tutkimustraditiota, jota
on kritisoitu eurooppalaisessa hyvinvointivaltiotutkimuksessa (ks. Kohli ja
Rein 1991, 8). Se ei ota riittdvdsti huomioon institutionaalisia jdrjestelmid
ja niiden muutoksia, eikai ylipiiiinsd riittdvdn laajasti pddtdksentekoproses-
sissa vaikuttavia eri tekijoittl. lnsentiiveistd ldhtevd tarkastelu helposti in-
dividualisoi pAdt6ksentekoa ja jritttiti huomiotta sen, mikd on institutionaa-
listen toimijoiden, valtion, yritysten ja ty6markkinajdrjestojen rooli tyo-
markkinoilla toimimista koskevissa ratkaisuissa (emt.). Ty6ttomyysyhteis-
kunnassa kannustavuuskeskustelu tulisikin kytkeA ty6markkinamallin toi-
mi ntape riaatteiden kattavaan analyysiin.

Hyvinvointivaltion ndkokulmasta kyse on muun muassa siitd, miten
aktiivin ja ei-aktiivin vdest6n osuutta sdddelldAn esimerkiksi varhaiseldke-
jdrjestelyjen ikdrajoilla ja muilla yksil6iden ty6ssAkAymistd koskeviin rat-
kaisuihin vaikuttavilla tekij6illdr. Painopiste ty6- ja sosiaaliturvalainsAdddn-
non muutoksissa tydmarkkinallisen sddtelyn mekanismina on pitkddn ollut
tyostti pois siirtdvissd tekijoissd. Manner-Euroopan maissa varhaiseldke-
jdrjestelyistd on tullut yhti enemmdn tydmarkkinallisen sddtelyn vdlineitd,
kun alun alkaen niiden tarkoituksena on ollut palkkatyOyhteiskunnan spe-
sifien riskien hoitaminen. Muutoksen taustalla on laaja ty6tt6myysongel-
ma Euroopassa: kun talouspolitiikalla ei ole kyetty lisddmddn tyovoiman
kysyntdd, sosiaalipolitiikan tehtdvdksi on jddnyt v6hentdd tyovoiman tar-
jontaa (ks. Kohli ja Rein 1991,13, Hardes ja Mall 1993, 12). Vaikka kes-
kustelua on kiiyty ennen muuta Manner-Euroopassa - erityisesti Hollan-
nissa, Ranskassa ja Saksassa - kehityssuunta on ollut sama Suomessa
(Hytti 1998). Varhaisesta eldkkeelle siirtymisestd on tullut hyvinvointivalti-
oiden taloudellista kestdvyytt6 koetteleva ongelma Euroopassa (Kohli ja
Rein '1991).

Kuitenkin jo jonkin aikaa lainsddddnndn muutoksilla ja muilla toi-
menpiteilld on tdhddtty pdinvastaisiin ty6markkinasiirtymiin, ikddntyvien
ty6ssdolon pidentymiseen ja eldkkeelle siirtymisen myohentymiseen niin
Suomessa kuin muissakin LAnsi-Euroopan maissa (KOM '1996:14, Em-
ployment Obseruatory, Trends No. 29). Yksiloiden ktiytttifimismuutosten
aikaansaaminen ja kehityksen kddntdminen talouden kannalta terveeseen
suuntaan on joka tapauksessa osoittautunut vaikeasti toteutuvaksi, jos
kohta vdlttdmdtomdksi toimintalinjaksi (Lindbeck'1995, Haveman 1997).
Esimerkiksi Manner-Euroopassa toteutetut reformit ovat joitakin poikkeuk-
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sia lukuun ottamatta olleet nykyisten jdrjestelmien marginaalisia sopeutuk-
sia menojen kasvupaineisiin (Espin-Andersen 1996a, 82).

Toisaalta yhteiskunnissa, joissa vAestd vanhenee ja nuorten ty6-
markkinoille tulevien ikdluokkien koko pienenee, kehityksen on arveltu
johtavan tyovoimapulaan ainakin joillakin tydmarkkinoiden lohkoilla (Kohli
ja Rein 1991, 31). Samalla my6s ikddntyvien tyollistymisen edellytysten
voidaan nAhdd paranevan.

Jdlkiteollista hyvinvointiyhteiskuntaa koskeva sosiaalipolitiikka-
analyysi voidaan tiivistdd Taylor-Goobyn (1997) mukaan erityisesti kol-
meen asiaan. Ensiksikin epdtasa-arvoisuus lisddntyy markkinoilla koskien
sukupuolta, rotua, ikdd, uskontoa jne. Kehityksen taustalla on markki-
naehtoisuuden vallitseva trendi, joka heijastuu voimakkaana sosiaalipoli-
tiikkaan. Markkina-asemasta muodostuu yhd mddriidvdmpi tekijd yksildn
resurssien hallinnassa koko elinidn ajan. Ndkemystd epdtasa-arvon kas-
vusta tukevat tutkijoiden havainnot polarisaatiokehityksen voimistumisesta
ty6markkinoilla (vrt. Kiander ym. 1 997,'103-106).

Toiseksi kansallisvaltiolla on edelleen merkitystd sosiaalipolitiikassa.
Globalisaatio ei vdistdmdttd vie kehitystd samaan suuntaan. Erilaiset po-
llittishallinnolliset jdrjestelmdt mahdollistavat erilaiset ratkaisut globaalin
talouden haasteisiin. Muutos tulkitaan sensuuntaiseksi, ettd hallitusten
valta pikemminkin muuntuu kuin vdhenee. Kolmanneksi pddoman valta
on merkitykseltddn keskeinen maailmassa, jossa markkinat enenevdsti
dominoivat. Siten hyvinvointivaltion oikeutuksessa huomio kohdistuu yhd
enemmdn inhimilliseen pddomaan ja sitA koskeviin investointeihin (Taylor-
Gooby 1997, 189-90). Tyoyhteiskunnan toiminnassa painottuu osaavan ja
korkean ammattitaidon omaavan ty6voiman saatavuus. Hyvinvointivaltion
kiinnostus kohdistuu yksilon eldmdnkaarella yhd enemmdn aktiivivaiheen
suuntaan (vrt. Esping-Andersen 1996a, 83).

#.S.f. {yayfifeis&*"rnraan krfisisf;*

Tyoyhteiskunnan kriisi ilmenee kdydyn keskustelun valossa monitahoise-
na ja -tasoisena kysymyksend. Tyhjentaivrid vastusta siihen, mistd ty6-
yhteiskunnan kriisissd on kysymys, onkin vaikea antaa. Perimmdltddn
tdlld keskustelulla pyritddn erittelemddn ty6yhteiskunnan syvdllekdypdd
muutosta, jossa tyd on menettdnyt merkitystddn yhteiskunnan eri alueilla.
Keskeisesti kysymys on palkkaty6n vdhenemisestA ja tyottomyyden kas-
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vusta. Tuotannon tasolla automaatio syrjdyttdd kasvavassa mdiirin ihmis-
tyotd, jolloin tydprosessien ja ty6n luonne muuttuvat ja ty6ttomyys uhkaa
muuttua rakenteelliseksi joukkoty6tt6myydeksi. Tydtt6myyden muuttumi-
nen massaty6tt6myydeksi murentaa hyvinvointivaltioiden rahoituspohjaa
ja siten jdrjestelmdn perusteita. Tyoyhteiskunnan kriisissd hyvinvointival-
tioprojektin katsotaan ajautuneen umpikujaan, ja joka tapauksessa kriitti-
sen uudelleen arvioinnin kohteeksi (Aho 1988, 104, Rahkonen 1996, 58-
5e).

Kriisin sosiaalisia vaikutuksista on pohdittu laajasti. Tydyhteiskunnan
kriisiksi mddriteltyjen tekijoiden yhteisvaikutukseksi on muun muassa en-
nakoitu perinteisen ty6etiikan eroosiota, "protestanttisen etiikan" ja tydn
arvostuksen murenemista. On myos puhuttu yleisestd arvomuutoksesta,
"jdlkimaterialististen arvojen" noususta hiljaisena vallankumouksena.
Tyoyhteiskunnan kriisin yhtenA seurauksena on niihty hyvdosaisten ty6s-
sAkdyvien ja marginaaliryhmien vdlisten konfliktien esiin nouseminen
(emt.).

Keskustelu ty6yhteiskunnasta ja sen odotettavissa olevasta katoa-
misesta kdynnistyi jo 1980-luvun alkupuolella Keski-Euroopassa. Keskus-
telua kdytiin Manner-Euroopassa, mutta ei juurikaan anglosaksisessa tai
amerikkalaisessa tieteessd. Vasta hiljattain se on ylteinyt Amerikkaan asti
(Rahkonen 1996, 88-89, Rifkin 1995). Keskustelun taustalla oli alun
alkaen 1970-luvun niin sanotun dljykriisin jdlkeinen lama ja joukkotydttO-
myys OECD-maissa. Keskustelua kdytiinkin niin intensiivisesti ja laajasti,
ettd se vdhitellen laantui ja - kuten Keijo Rahkonen (1996, 91) toteaa -
paradoksaalisesti, silld oireet eivdt ole hdvinneet. 1990-luvun taitteessa
alkanut maailmanlaajuinen lama ja sitd seurannut hitaan kasvun aika Eu-
roopassa on selvdsti aktualisoinut 1980-luvun lopussa vaimentuneen kes-
kustelun.

Ensimmdisid tyoyhteiskunnan kriisistd keskustelijoita oli 1980-luvun
alussa saksalainen sosiologi Ralf Dahrendorf. Hdn esitti tuolloin teesinsd
"tyOyhteiskunnassa ehtyy ty6". Ranskassa keskustelun alullepanijoihin
kuului utopiatradition edustaja Andre Gorz. Gorzin kanta tydyhteiskuntaan
on avoimen kriittinen. Hdnen mukaansa elinikiisestd kokopdivdtyostd tu-
lisikin pyrkid irtaantumaan. Ldhtokohtana on nykyistd lyhyemmdn elinikiii-
sen tyoajan joustava sijoittelu eri eldmdnvaiheisiin. lnformaatiotekniikan ja
automaation kehitys tarjoavat oivan avun tyoajan lyhentdmiseen ja jousta-
voittamiseen. Tulevaisuuden yhteiskunta on Gorzin mukaan jakautumas-
sa uudella tavalla aktiivisiin ammattieliittiryhmiin ja tydttdmien ja tyollisyy-
destddn epAvarmojen ryhmiin. Ty6yhteiskunnan muutospaineita aiheutuu
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ennen kaikkea jdlkimmdisistd ryhmistd (Rahkonen 1996, 89 ja 1992,227-
22e).

Dahrendorfin aloittamaa keskustelua tyoyhteiskunnan katoamisesta
jatkoi Saksassa sosiologi Claus Offe. Hdn lanseerasi kdsitteen "tyon im-
ploosio", kokoonpainuminen tai luhistuminen. Myohemmin ajatusta kehit-
teli saksalainen yhteiskuntatieteilijA Ulrich Beck, jonka riskiyhteiskuntaa
koskeva analyysi sai paljon huomiota. Myos Jtirgen Habermas on puhu-
nut painokkaasti tydyhteiskunnan kriisistd ja erityisesti sen hyvinvointi-
valtiollisista seurauksista. Habermas viittaa Offeen puhuessaan tyon
imploosiosta; tyo ja tuotanto on menettanyt objektiivisesti yhteiskunnan
rakennetta ja kehitystd mddrddvdn voimansa. Kommunikatiivisen toimin-
nan teoriassa Habermas tarjoaa oman ratkaisunsa ongelmaan (Rahkonen
1996, 88-89 ja 1 990, 652, ks. myos Aho 1988, 103-106).

Laajaa kiinnostusta herdttdnyt U I rich Beckin ( 1 992) riskiyhteisku ntaa
koskeva analyysi kdsittelee yhtaiailtd teknologian mukanaan tuomia vaaro-
ja ja sen yhteiskunnallisia haasteita ja toisaalta sosiaalista yksilollisty-
miskehitystd. Pddteesin mukaan teolliseen tuotantoon liittyvdt riskit alka-
vat varjostaa yhd synkemmin teknis-taloudellista edistystd. Ndiden aluksi
vdhdisten sivuvaikutusten voimasta koko maailma ajan oloon muuttuu.
Voimakas talouskasvu, nopea teollinen kehitys ja korkea tyottomyysturva
vievdt uuteen yhteiskuntaan ikddn kuin huomaamatta sivuuttaen poliittiset
vdittelyt ja parlamenttien ja hallitusten pddtokset. Beckin mukaan (1996,
13-14) "teollisen yhteiskunnan dAriviivoja eivdt haihduta pois luokkataiste-
lut, vaan normaali modernisaatio ja sen eteneminen". Uuden yhteis-
kunnallisen jdrjestyksen tuottajana ei siis ole kapitalismin kriisi vaan sen
oma voittokulku. Beckin sanoin teollinen yhteiskunta ajelehtii uuteen aika-
kauteen.

Beckin tulkitsemassa yksilollistym iskeh ityksessd on taas kyse teollis-
tumiskehityksen sosiaalisista sivuvaikutuksista: kun yksilod ja yhteiskun-
taa vdlittdvzit ja yksilon suojana toimineet taustayhteisot hdvidvdt, ihmiset
eristyvdt toisistaan entistii tehokkaammin ja ovat yhd tiukemmin sidottuja
tyomarkkinoihin. Tyottomyyden vaikutukset ovat ankarat sen vuoksi, ettd
nykymaailmassa asema mddrittyy tyoeldmiin roolin kautta. Tdtd tyomark-
kinasidonnaisuutta purkavat sosiaaliturvajdrjestelyt, ennen muuta tyott6-
myys- ja eldkevakuutusjdrjestelmdt. Beckin usko sosiaalivaltiollisen pro-
jektin tulevaisuuteen on kuitenkin heikko. Hiinen mukaansa se on kulutta-
nut loppuun utooppiset voimavaransa, hyvinvointivaltion rajat ja varjo-
puolet ovat nousseet ndkyviin (Beck 1996, 16-27 ja 1992, 140-149).

Ty6yhteiskunnan tulevaisuudesta Beck hahmottelee kuvaa jousta-
van ality6llisyyden jdrjestelmdsfd: koko eldmdnpituisesta, tdyspdivdisestii



palkkatyostd siirrytaitin joustavan, monimuotoisen ja hajautetun alityollisyy-
den (riskejii sisdltdvddn) jiirjestelmdin. Beckin mukaan mahdollisesti tydt-
t6myyden ongelmaa ei endd esiinny niin, ettd palkkatyd puuttuu koko-
naan. Tissd jdrjestelmdssA tyott6myys piilotettuna erilaisiin alitydllisyyden
muotoihin "integroidaan" ty6llisyyteen, ja vaihtokaupassa saadaan ty6n
epdvarmuuden yleistyminen (Beck 1992, 140-149). Teollisuusyhteiskun-
nan yhden mukainen tdystyollisyyden jArjestelmi hajoaa.

Tydajan joustavoitumisen erilaiset muodot rikkovat siis tdys-
pdivdisen, elinikdisen palkkatyon normin. Ty6ntekijdt vaihtavat vdhdisen
vapautumisen tydstd uudentyyppisiin haittoihin ja aineelliseen epA-
varmuuteen. Tydttomyys mahdollisesti katoaa, mutta se ilmestyy uuden-
laisena riskejd sisdltdvdnd alityollisyyten6. Ty6llisyyden joustavat muodot
kiinnostavat yhti enemmdn (nuoria) tydntekijditd, silld ne mahdollistavat
ty6n ja perheen sekd ty6n ja "eliimisen" yhteensovittamisen.

Niiihin etuihin, pddtdntdvallan ja vapauden lisA6ntymiseen liittyy
kddnt6puolena ty6n fyysisten ja henkisten terueysriskien privatisoituminen.
Riskit siirtryAt enenevdsti ty6ntekijoiden omalle vastuulle. Vapaus ty6ssd
ja tyostdi vaihtuu uudenlaisiin pakkoihin ja riskeihin. Kun teollisuusyhteis-
kunnan kehittyessd palkkaty6 erottui olennaisesti kodin ulkopuoliseksi
ty6ksi, riskiyhteiskunnan alityollisyysjArjestelmiissd koti- ja palkkatyon ero
jdlleen hiimiirtyy. My6s palkkatyon keskittyminen fyysiseen paikkaan hd-
vititi. Yrityksen erilaisia toimintoja voidaan hoitaa tietotekniikan avulla,
jolloin ty6 on mahdollista organisoida hajautetusti. Fyysisen ty6paikan kor-
vaa yrityksen ndkymdt6n organisaatio (Beck 1992, 140-149).

Beckin mukaan ty6ajan uudelleenjako, jolla pyritAdn ality6llisyyden
yleistymiseen ja tyottomyyden poistamiseen, merkitsisi tulojen, sosiaalitur-
van, uralla etenemismahdollisuuksien jne. uudelleenjakoa. TAssA mieles-
sd tyoaikapolitiikka on uudelleenjakopolitiikkaa, mikd luo uudenlaista tur-
vattomuutta ja epdtasa-arvoa (Beck 1992, 143). Moderni yhteiskunta on-
kin sisdisen dynanisminsa vuoksi murentamassa omia luokka-, ammatti-,
sukupuolirooli-, tuotanto- ym. rakenteitaan sekA materiaalisen teknista-
loudellisen kehityksen tdhdnastisia muotoja. Tate uutta vaihetta, jossa
edistys voi muuttua itsetuhoksi ja jossa yhdenlainen modernisaatio mu-
rentaa ja muuttaa toista Beck (1996, 12-'13) kutsuu refleksiivisen moder-
nisaation vaiheeksi. Beckin mukaan "ref leksiivinen modernisaatio tarkoit-
taa sellaisten riskiyhteiskunnan seurausten tunnustamista, joita teollinen
yhteiskunta ei kykene omilla institutionalisoiduilla normeillaan mitaten kd-
sittelemddn ja sulattamaan jdrjestelmiiinsd" (emt. 17).

Muun muassa Beckin alityollisyyteen liittdmd optimismi on kritiikille
altista. Teknologinen kehitys ei vdlttdmAttdi johda laajaan alitydllisyyteen
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niin, ettd avoin tyottomyys radikaalisti vdhenee tai hdvidd. Viimeaikainen
kehitys tyoeliimdssd ei tue tdmdnsuuntaista niikemystd. On myos niin,
ettd Beckin selkedsti hylkddmd sosiaalisen hyvinvointivaltion malli saattaa
olla sille tarjottaviin vaihtoehtoihin ndhden kohtalaisen tyydyttdvd ris-
kiyhteiskunnan sosiaalisten ongelmien hoitamisessa (ks. arvioinnista
Webster 1995, Rahkonen 1990, 655).

Yhtd kaikki Beckin analyysi joustavan alityollisyyden yhteiskunnasta
sisdltdd osuvaa kuvausta siitd, miten teollisuusyhteiskunnan ty6lle ominai-
set piirteet vdhitellen haurastuvat ja hdvidvdt: elinaikainen, tAyspdivdinen
ja fyysiseen tyopaikkaan sidottu ty6 harvinaistuu. Tdmd taas synnyttdii
muutospaineita selkedsti mtiiiriteltiivien ty6suhteiden ja tdystyollisyyden
varaan rakentuville sosiaaliturvajdrjestelmille. Vaikka ndkokulmien pai-
notuksissa on eroja, ty6yhteiskunnan kriisi- ja hyvinvointivaltiokeskustelua
ei voida erottaa toisistaan.

Vditettd tydyhteiskunnan kriisistd ei liioin voida pitdd tieteen piirissii
kiistattomana. Jdlkiteollisen yhteiskunnan kehityksessd ei vdlttdmiittii niih-
dd selvdd kriisid tai katkosta suhteessa teolliseen yhteiskuntaan, vaikka
pdinvastaisiakin nAkemyksid esiintyy (ks. Webster 1995, Rahkonen 1996,
57, 65 ja Aho 1988, 106-107). Painotuksen muutoksesta kertoo osaltaan
se, ettii keskustelua kdyddAn yhd enemmdn tietoyhteiskuntaan siirtymiserr
kuin tyoyhteiskunnan kriisin kdsittein.

g. 3.3. ? y*rsfa fi*f*yfu feisr({;nffi#ss&

Tietoyhteiskunnan kdsite on suhteellisen uusi, noin pari vuosikymmentd
vanha. Vuonna 1976 Daniel Bell esitti teoksessaan The Cultural Contra-
dictions of Capitalism ajatuksen informaatioyhteiskuntaan siirtymisestd,
jonka yhteydessii myos kulttuuri vapautuu jdlkiteollisen yhteiskunnan
kahleista ja itsendistyy eldmddn omaa eldmddnsd. Kulttuurin vapautumi-
sen sosiologit liittdvdt postmodernismiin, jota kdsitettti ktiytettiin jo 1930-
luvulla runouden yhteydessd. Sosiologien kiinnostus postmodernisuuteen
herdsi vasta 1980-luvulla (Jallinoja 1995, 30-31)

Frank Webster (1995) on tutkinut tietoyhteiskunnan teorioita laajasti
ja toteaa ettd 19S0-luvulla Bell ei vield puhunut tietoyhteiskunnasta, vaan
jdlkiteollisesta yhteiskunnasta. Vasta jokin aika sitten Bell alkoi korvata
jdlkiteollisen yhteiskunnan kdsitteen tietoyhteiskunnalla. Sistillollisesti ne
eivdt Websterin (emt., 50) mielestd eroa toisistaan.



Bellin mukaan yhteiskunnan mddrittelee kulloinkin yleisin tyon tyyp-
pi. Kun teollisessa yhteiskunnassa olivat enemmist6nd teolliset ammatit,
niin jdlkiteollisessa yhteiskunnassa hallitsevat palveluammatit. Teollisuus-
ty6ntekij6iden mddrd vdhenee, kunnes robottitehtaissa tyoskentelee lo-
pulta endd muutama henkil6. Teollisuuden rationalisointia seuraa tuotan-
non kasvu, joka listiii yleistA vaurautta. Ty6voima virtaa teollisuudesta pal-
velualoille, joilla syntyy jatkuvasti uusia ammatteja. Niiden tarkoituksena
on vaurauden synnyttdmien uusien tarpeiden tyydytttiminen (emt., 34-35).

Jeremy Rifkin (1995, 59-60) esittdd kirjassaan The End of Work, ettti
ldnsimainen teollinen yhteiskunta on siirtymdssd kolmanteen teolliseen
vaiheeseen. Sille on ominaista ihmisen vapauttaminen massatydstti ja
raadannasta uuden tietotekniikan avulla. Rifkin poikkeaa muista ajatteli-
joista siind, ettei hdn usko teknologisen kehityksen synnyttdmdn tuotta-
vuuden kasvun endd suodattuvan leipi koko talouden ja tuovan hyvinvoin-
tia yhteiskunnan kaikille tasoille kuten aikaisemmin uskottiin.

EnsimmAisessd teollisessa vaihe hoyrykone vapautti ihmisen raa-
dannasta. Toinen teollinen vaihe sai alkunsa ennen toista maailmansotaa
ja sitii leimasi oljyn ja sdhk6n kiiytt6dnotto. Ns. fordismin valtakausi, jolle
oli tyypillistd suurissa tehdassaleissa tapahtuva massatuotanto liukuhih-
nalla ja massakulutuksen levidminen, sijoittuu toisen maailmansodan lop-
pumisen ja 6ljykriisin alkamisen vdliseen aikaan.

Fordismin valta-aseman heikkenemiseen oli monia syitd, joista tdr-
keimpiir oli globalisaatio (Webster 1995, 140-141). Kapitalististen maiden
syvd lama 1970-luvulla asetti organisaatiot uusien haasteiden eteen, ja
tuotannon siirtdminen halpoihin maihin yleistyi. Ylikansalliset yritykset kas-
voivat ja niistA tuli talouden pii?itekijait. Mika Mannermaa(1997,287)
toteaa meitd tiilld hetkelld koskettavan globalisaation eli Euroopan alueel-
linen kehittymisen olevan osa tdtd ylikansallistumista. Se ei kohdistu aino-
astaan talouteen, vaan kansallisvaltioiden yldpuolelle ovat muodostumas-
sa omat tarkastelukulmansa ja intressinsd.

Entisen massatuotantoon perustuvan yhteiskunnan mureneminen
on saanut sosiologit vdittelemddn siitd, olemmeko siirtymdssd johonkin
todella uuteen yhteiskuntaan vai onko kaikki vain vanhan jatkoa uudessa
muodossa. Tietoyhteiskunnan teoriat voidaan tdltd perustalta jakaa kah-
teen ryhmddn: jatkuvuusteorioihin ja vallankumousteorioihin (Webster
1995). Jatkuvuusteorian kannattajana Anthony Giddens vdittdd, ettd mo-
dernit yhteiskunnat ovat aina olleet tietoyhteiskuntia. Bellin jdlkiteollinen
yhteiskunta ja postmodernismi taas edustavat vallankumousteorioita. Nii-
den yhteiskunnat eroavat radikaalisti entisistd. Webster itse vastustaa sitd,
ettd olisi kysymys tietoyhteiskunnan vallankumouksesta. Toistaiseksi ei
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ole kyetty vakuuttavasti osoittamaan, mitkd piirteet tai muutokset ttihdn
syvdlliseen yhteiskunnan murrokseen liittyvdt tai milloin se on tapahtunut
tai tapahtumassa.

Iiefoyh fe i s k u n n a n rn$i{rifelm#f

Useimpien tietoyhteiskunnan mddritelmien mukaan sitd voidaan jollakin
tavalla kvantitatiivisesti mitata. Webster (1995, 6) esittiiiidi viisi tapaa, joilla
tietoyhteiskuntaa on kirjoissa analysoitu: teknologinen, taloudellinen, am-
matteihin pe rustuva, spatiaal inen ja kulttu urinen.

Te kn olog i n e n mddritte ly

Yleisimmin tietoyhteiskunnan mddrittelyssd painotetaan teknologista inno-
vaatiota. Perusidea on se, ettd tiedon kdsittely, varastoiminen ja siirto ovat
johtaneet tietotekniikan kdytt66n yhteiskunnan kaikilla alueilla. Informaa-
tiotekniikkaa sovelletaan nykyisin merkittdvdsti kaikkialla yhteiskunnassa.
Kehitykseen liittyy tietokoneiden samanaikainen huikea lisdys ja hinnan
raju lasku (emt., 7-10). Mannermaan (1997, 303) mielestd informaatioyh-
teiskunta on todellisuutta jo ttilki hetkellA teknologisessa mielessd.

Talo udel I i n e n m diiritte ly

'lnformaation taloustieteen' perustajana pidetddn Fritz Machlupia, joka
kdytti tilastollisia menetelmid informaatioalojen tunnistamiseksi. Hdn luo-
kitteli alat viiteen suureen ryhmddn: 1) koulutus, 2) tiedonvdlitys (esim.
radio, televisio, mainonta), 3) 'informaatiokoneet', 4) informaatiopalvelut
(esim. laki- ja vakuutuspalvelut, kiriketiede), 5) muut informaatiotoiminnot
(esim. tutkimus ja kehitysty6, voittoa tavoittelemattomat toiminnot (Webs-
ter 1995,10-13).

Tietoalojen kehitystd seuraamalla on mahdollista laskea niiden ta-
loudellinen arvo ja sen osuus bruttokansantuotteesta. Ndiden ryhmien
osuuksien kasvu BKT:sta merkitsee'informaatiotalouden' voimistumista.
Machlup aruioi, ettti Yhdysvalloissa 29 prosenttia BKT:sta tuli tietoteolli-
suudesta vuonna 1958.
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Missd vaiheessa voidaan puhua informaatioyhteiskunnasta? Onko
se silloin, kun informaatiosektorit yhdessd ylittiivdt 50 prosenttia brutto-
kansantuotteesta, kysyy Webster? Mannermaa (1997, 305) mainitsee,
ettd kun Machlupin tutkimus'pdivitettiin'vuonna 1980, niin tietoteollisuu-
den osuus oli noussut vasta 34 prosenttiin.

Am matilli n e n m ddrittely

Tietoyhteiskuntaa mitataan my6s ammattien muutoksilla. Websterin
(1995, 13-16). mukaan olemme siirtymdssd uudentyyppiseen yhteiskun-
taan silloin, kun fyysistd voimaa vaativat alkutuotannon ja tavarateollisuu-
den ammatit vdhenevdt ja korvautuvat ammateilla, joissa aineen sijasta
liikutellaan lukuja, tekstejd ja ideoita. Tietoyhteiskunta on toteutunut, kun
valtaosa ammateista liittyy informaatiotyoh6n, kun toimistotyontekijoiden,
opettajien ja viihdyttiijien lukumdiird ylittdii hiilikaivostyoldisten, metalli-
ty6ldisten, ahtaajien ja rakennusty6lAisten midrdn.

Mannermaan (1997, 306) mielestd ammattiin perustuvat luokittelut
ovat ongelmallisia, koska sellaista ammattia ei ole olemassa, joka ei jolla-
kin tavalla olisi tekemisissd tiedon kanssa. Robert B. Reichin (1995, 193-
196) mukaan kaikissa maissa on syntymdssd kolme uutta tyonkuvaa: ru-
tiinituotantopalvelut, henkildpalvelut ja symbolianalyysi. Monet tietojenkd-
sittelyammatitkin kuuluvat rutiinituotantopalveluihin. Symbolity6, joka tar-
koittaa luovaa tiedon kiisittelyd ja varsinaista tietoty6td, muodosti vuonna
1 990 vasta viidesosan erilaisista ty6nkuvista Yhdysvalloissa.

Antti Hautamtiki (1996, 34) pddttelee, ettd tietoyhteiskunnan vaati-
maa symbolityotii kykenee suorittamaan vain kohtalaisen rajoitettu, hyvdn
koulutuspohjan omaava osa vdest6std. Suomessa erityisesti vanhemman
vdest6n alhainen koulutustaso asettaa haasteita kokonaan uusien ty6ta-
pojen kehittdmiselle siirrytttiessd kohti tietoyhteiskuntaa.

Spati aal i nen mddriftely

Spatiaalinen mddrittely liittyy ennen kaikkea verkkoihin, joiden avulla
maantieteellisesti eri paikoissa sijaitsevat tyopaikat, kaupungit, koulut, ko-
dit jne. ovat yhteydessd toisiinsa. Ajan ja paikan merkitys muuttuu radi-
kaalisti, kun globaalisti toimiva yritys on reaaliaikaisesti yhteydessA tuo-
tantolaitoksiinsa, sijaitsivatpa ne miss6 pdin tahansa maapalloa (Webster
1995, 18-20).
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Globaalien tietoverkkojen, satelliittien ja kaapeleiden merkitys on jo
nyt suuri taloudessa. Tunnetuin osa globaalia tietoverkkoa lienee internet.
Kaupalliset palvelut verkoissa ovat kasvaneet merkittdvdksi taloudelliseksi
sektoriksi, porssimaailman toiminnot ovat globalisoituneet, sekd tieteelli-
nen ja teknologinen informaatiovaihdanta verkoissa ovat kasvaneet voi-
makkaasti (Mannermaa 1 997, 307).

Webster ('1995, 20) kyseenalaistaa sen, ettii informaatioverkkojen
suuremmat volyymit ja korkeammat siirtonopeudet sindnsd jotenkin johtai-
sivat meiddt uuteen yhteiskuntaan. Kukaan ei oikeasti tiedd, kuinka paljon
ja millaista informaatiota laadullisessa mielessd missdkin pdin liikkuu.

Ku lttu u rinen mddrittely

lnformaatioyhteiskunnan kulttuurinen mddrittely on helpoimmin havaitta-
vissa, vaikkakin se on vdhiten mitattu (Webster emt., 21-23). lnformaation
mddrd on tdlld hetkelld suurempi kuin koskaan aikaisemmin. Televisioka-
navien mddrd on kasvanut voimakkaasti viimeisten 30 vuoden aikana.
Sen lisdksi tulevat vield satelliitti- ja kaapelikanavat, videot ja tietoverkko-
jen tarjonta. lhmiset ovat jatkuvan mediatulvan ympdroimid. Mainonta ja
uutiset kymmenii kertoja pdivAssd ovat vain osa sitA informaatiotodelli-
suutta, jossa eldmme joka piiivii.

T i et*y hteiskumnan ty * m a r k k i x at

Rifkinin (1995) mukaan ldnsimainen yhteiskunta ei ole erityisen kykenevd
hallitsemaan tietotekniikan valtaamia tyomarkkinoita. Uudet alat eiv6t luo
ldheskddn yhtii paljon tyopaikkoja kuin mitd tietotekninen kehitys haivittdd.
Koska useimmille ihmisille ei endd riitd palkkatydtd perinteisessd mieles-
sd, niin tulonjaon periaatteet tulisi irrottaa ty6panoksesta. Kolmannelle
sektorille pitdisi luoda mahdollisuuksia vapaaehtoisty6hon. Vaihtoehtond
on yhteiskunnan polarisoituminen ja rikollisuuden kasvu.

Suomessakin on laadittu skenaarioita tyOeldmdn pidemmdn aikavd-
lin kehityssuunnista. Ty6ministeri6n toimesta laadituissa skenaarioissa
suositellaan pohjoismaisen hyvinvointivaltion aruojen asettamista tietoyh-
teiskunnan perustaksi polarisaation estdmiseksi. Keskeistd on se, ettd
teollisen ja palveluyhteiskunnan strategian sijaan valitaan tietoyhteiskun-
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tastrategia. 1980-luvun lopulla alkanut verkostoitumiskehitys, jossa perin-
teisten alihankintaverkostojen rinnalle on muodostunut yhteistyokump-
panuuteen perustuvia verkostoja, on nostettava kansalliseksi ja kansain-
vdliseksi haasteeksi. Yritttijyyttd tulee edistdd sen kaikissa muodoissa,
koska oma-aloitteisuus ja aktiivisuus ovat tietoyhteiskunnan elimdntavan
ldhtokohtia (Stenlund 1997, 5-7).

Tyoministeri6n skenaariot ty6markkinoiden kehittymisestd ldhtevdt
siit6, ettd perinteisten ty6paikkojen vdhentyessA syntyy uusia tydpaikkoja
verkostoty6markkinoilla, palveluissa ja kolmannella sektorilla (emt., 97).
Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko (Mannermaa 1997, 317) on taas
sitd mieltd, ettd jo ldhitulevaisuudessa voi esiintyA samanaikaisesti sekd
tyOttOmyyttii ettd ty6voimapulaa. TyOntekijOiden koruattavuus toisilla
tyontekijoilld vAhenee tietoyhteiskunnan kehittyessd.

Selonteon kanta paljon puhuttuun tydn jakamiseen on se, ettA hel-
posti jaettava tyd on vtihenemdss6. Ty6n jakaminen voi olla todellinen
vaihtoehto vain siind tapauksessa, ettii palkkojen annetaan laskea ja hy-
vdksytAdn Yhdysvalloissa toteutunut ajatus'ty6ta tekevien k6yhien' luokan
kehittymisestA erityisesti palvelualoil le.

Selonteolle vastakkaista kantaa on my6s esitetty. Ty6nantajajdrjes-
tdjen ja taloudellisen asiantuntemuksen on ndhty viime vuosina rakenta-
neen tiiviin rintaman ty6ajan lyhentdmistti ja jakamista vastaan. Osa-
aikalisdn ja vuorotteluvapaan kokeilut ovat kuitenkin osoittautuneet on-
nistuneiksi (Julkunen ja Ntitti 1997,'t85, 193).

Sosiologien kdsitykset vaihtelevat siitA, miten tietoyhteiskunta pitdisi
mddritelld ja milloin siihen ollaan ptiiisty. Yksimielisyys vallitsee kuitenkin
sen suhteen, ett6 tietotekninen kehitys on jo muuttanut ty6eldmdd ja v6-
hentdnyt tyOpaikkoja muuallakin kuin teollisuudessa. Rifkiniii lainaten suu-
rin haaste tietoyhteiskunnalle lienee syrjdytymisen estAminen.

2.3.4. Tyoeli)miin uu6i$ta arvoista

Subjektiivisilla tekij6illd, kuten tyon aruostusten muutoksilla on merkitystd
tydssd kdymiselle ja ty6uran muuttumiselle. Tyduran muutoksiin vaikutta-
vat tosin vield enemmdn yksilostd riippumattomat tekijdit: tyott6myys,
tydnantaj ien asenteet ikAtintyviti ty6ntekij6itA kohtaan j ne.

LAntiset teollisuusmaat kokivat tutkimusten mukaan tydhdn liittyvien
arvojen murroksen 1960-ja 1970-luvuilla. Velvollisuutta, tunnollisuutta ja
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ahkeruutta korostavien 'sopeutumisarvojen' kannatus vdheni, kun sen si-
jaan individualistista 'itsensii toteuttamista' korostavien arvojen suosio
kasvoi. Murros jdi lyhyeksi, se katkesi tyoyhteiskunnan kriisiin 197O-luvulla
(Aho 1988, 138). 1990-luvun lama ja ty6tt6myys ovat taas uudestaan
nostaneet tydn arvostusta.

Ennen laman alkua kuitenkin my6s suomalaisten homogeenisen
suhtautumisen ty6h6n todettiin muuttuneen ldntisen maailman trendien
mukaisesti. Pekka Ylostalon (1986) huomion mukaan suomalaisten pe-
rinteisesti korkea tyon arvostus oli 198O-luvulla vdhentynyt, mutta kodin
arvostus vastaavasti noussut. Enemmistolle ty6 ei ollut eniid ollut kaiken
kattava eldmdn sisdlt6. Kun vield sodan jAlkeen tyo koettiin pakoksi ja it
seisarvoksi, niin koulutustason noustua siihen kohdistui aikaisempaa
enemmtin sisiillollisid vaatimuksia. Kiinnostava arvojen muutosta jdsentd-
vti tekijdi on koulutuksen ohella ikd.

Kaikesta huolimatta tyd on sriilyttyndyt paikkansa yhtend suoma-
laisten merkittdvimpdnd aruona. Tdtd todistaa sekin, ettd Tilastokeskuksen
aineistossa 1980-luvun puolivdlissd tyo oli tdrkein eldmdnalue yli 40 pro-
sentille miehistd ja kolmasosalle naisista (vrt. Aho 1992,397).

Kun Suomen Gallup kyseli suomalaisten arvoja, asenteita ja eri eld-
mdnalueiden tdrkeyttd vuonna 1990, niin hieman yli puolet piti tyotii erit-
tdin tdrkednd. Vuoden 1996 uusintakyselyssd ty6td erittdin tdrkednd pitd-
vien osuus oli laskenut alle puolen (49 %). Tutkimuksesta ei kriy selville,
miksi ndin oli. Muuten suomalaisten kdsitykset eri eldmdnalueiden tdrkey-
destd olivat kuudessa vuodessa muuttuneet varsin vdhdn. Ystdvien ar-
vostus oli kuudessa vuodessa hieman noussut, kun taas vapaa-ajan ja
politiikan arvostus oli vdhdn laskenut. Ylltitteivziri on, ettd ruotsalaisiin ver-
rattuna suomalaisissa oli vuonna 1996 vdhemmdn tyotii erittdin tdrkednd
pitdvid, silld ruotsalaisista kaksi kolmasosaa antoi ty6lle erittdin suuren
arvon (Nurmela ym. 1997, 188-189).

Laman vaikutus ty6n arvon korostumiseen tulee esille suomalaisten
arvojen ja tulevaisuuden tutkimuksesta. Kun yhteiskunnan suurimpia on-
gelmia tiedusteltiin laman alkaessa vuonna 1991 , vajaa kolmannes vas-
taajista korosti talouden kasvuun, lamaan ja tyottOmyyteen lukeutuvia asi-
oita. Vuonna 1993 syvimmdn laman aikana pelkdstddn tyottomyyden mai-
nitsi 86 prosenttia vastaajista (Puohiniemi 1993, 54).

Tyohon ja itsensd toteuttamiseen kohdistuvat vaatimukset eivdt ole
vdhentyneet myoskdAn sen tutkimuksen perusteella, joka tehtiin tyon ja
arvojen vdlisestd yhteydestd (Pohjanheimo 1997). Tutkimus on osa ns.
Pyhtaiei-projektia, ja haastattelut kohdistettiin vuosina 1982 ja 1993 tyoikzii-
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siin kuntalaisiin. Tutkimuksessa tarkasteltiin muun muassa sosiaalisen
taustan ja ammattiaseman yhteyttdi ty6hdn kohdistuviin odotuksiin.

Vuonna 1993 yhteys tydn ominaisuuksien ja koulutuksen sekd sosi-
aalisen aseman vdlilld oli selkedmpi kuin vuonna 1982. Ty6t eriytyvdt ai-
kaisempaa selvemmin koulutuksen mukaan. Ty6tti koskevien odotusten
kohdalla oli tapahtunut selvd muutos. Ulkoiset, palkkaan ja hyviin tydtove-
reihin kohdistuvat odotukset olivat vaihtuneet sisdisiksi odotuksiksi, jotka
suuntautuivat tyon mielenkiintoisuuteen ja itsendisyyteen. Kun vuonna
1982 sisdisid ja ulkoisia odotuksia esiintyi suunnilleen yhtd usein, niin
vuonna 1993 koulutus lisdsi erityisesti tydn mielenkiintoisuuden vaatimuk-
sia (emt., 187-188).

Mielenkiintoisen tyon arvostus oli noussut my6s edelld mainitussa
Suomen Gallupin vuonna 1996 tekemdssd tutkimuksessa. Keskimddrdistd
yleisempdd mielekkiidn ja vastuunalaisen tyon arvostus oli nuorten ja toi-
mihenkiloiden keskuudessa. Taloudellisesti turvatun ty6paikan merkitystd
korostivat eniten taas tydntekijdasemassa olevat miehet sekd keski-ik6iset
(Nurmela ym. 1997, 214-218)

lkddntyvien tyon arvostusta voidaan arvioida myos sen mukaan,
miten halukkaasti he pyrkivdt pysymddn ty6eldmdssd tai haluavat pois
siitd. Aina ei ole kysymys pelkdstddn eldkkeelle vetdvien tekijoiden hou-
kutuksesta, sille voi olla suoranaista tyont6ti kuten todettiin Tyoterveyslai-
toksen eldkeasenteita koskevassa tutkimuksessa.

Tyoterveyslaitoksen tutkimuksessa seurattiin eldkeajatusten muu-
tosta vuosina 1990-1994. Vanhemmassa polvessa, jolle ty6 on ollut arvo
sindnsd, elAkeajatukset yleistyivdt taloudellisen epdvarmuuden ja tyott6-
myyden aikana. Niitd perusteltiin ikddntymiselld. Asenteiden taustalla vai-
kutti myos yleisen ilmapiirin vaatimus siitd, ettd nuorten tyottomyyttii pitdisi
helpottaa siirtdmdilldr vanhoja tyontekijoit6 eldkkeelle (Huuhtanen 1996,
251-252). Kun mielipideilmasto on tdmd, niin tyontod eldkkeelle aletaan
pitdd oikeutettuna Lehtiaftikkelin (HS 5.4.1998) mukaan useille teollisuus-
paikkakunnille onkin syntynyt kulttuuri, jonka mukaan S5-vuotiaiden oikeus
ja velvollisuus on jaade eldkkeelle.

Kun vanhemmilla polvilla tydn motiivit olivat selvemmin ldihtdisin yk-
sil6n ulkopuolelta joko suoranaisena pakkona tai jo varhain sisdistettynd
tyomoraalina, niin Riitta Tuohisen (1990) mukaan velvollisuusmoraalin
rooli ndyttdd heikentyneen nuorten tyomotiivina. Hdn tutki nuorten tyolle
antamia merkityksid haastattelemalla peruskoulun 9. luokan oppilaita.
1980-luvun lopun pitkirn korkeasuhdanteen aikana tyoikddn varttuneille
tyd ei ole endd samassa mielessd arvo sindnsd kuin vanhemmille suku-
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polville, josta syystd Tuohinen kayttaa heistd nimitystd 'tyolle viiled suku-
polvi'.

Tdmtin sukupolven nuorille kulutus ja raha on itsestdiinselvyys, joten
se on sitA myos ty6motiivina. Tydtd ei kuitenkaan tehdd pelkdstddn siitd
saatavan rahan vuoksi, vaan motiivit nousevat myos tyon sisdlt6on koh-
distuvista odotuksista. Peruskoululaisilla, joilla ei ollut vield mitddn tyoko-
kemusta, ulkoiset ja sisAiset tyomotiivit eivdt eriytyneet kuten edelld mai-
nitun Pyhtdd tutkimuksen haastatelluilla (emt., 121-123).

Kari Nyyssolein (1994, 133-136) tutkimuksessa arvioinnin kohteena
oli se, merkitseekd tyOnteko nuorelle keinoa hankkia elanto, mahdolli-
suutta kdyttiidi kykyjtitin vai eldmdntehtdvdd. Tyottomille 17-29-vuotiaille
nuorille tyon merkitykset jakautuivat melko tasaisesti elannon hankkimisen
ja kykyjen kdyttdmahdollisuuksien vdilillii. Ainoastaan joka kymmenes nuo-
ri piti tyotii eldmintehtdvdnddn. Suurelle osalle ty6tt6mist€i nuorista tyd
merkitsi ainoastaan toimeentulon vdlinettd. Ty6tt6mien nuorten suhtautu-
misessa instrumentaalisuus oli Nyyssoldn mielestd korostetumpaa kuin
"tyolle viiledn sukupolven" (Tuohinen 1990). Tosin Nyyssoldn tutkimuk-
sessakin ylioppilaat ja akateemiset odottivat tyoltddn enemmdn mahdolli-
suuksia kayttaa kykyjii kuin perus- ja keskiasteen suorittaneet.

1990-luvun alkuvuosien lama ja siihen liittyvii enndtystyottomyys
ovat merkinneet tyourandkymien synkkenemistd suurelle osalle tyoeld-
mAdn pyrkivistd nuorista. Ntiyttdisi siltd, ettd on syntynyt kaksi tyomarkki-
na-asemaltaan miltei vastakkaista nuorten ryhmdd: hyvin koulutetut ja
tydnsd suhteen vaateliaat nuoret sekd vdhdn koulutusta saaneet nuoriso-
tyottomdt, jotka suhtautuvat tydhon instrumentaalisesti (Aho 1 992, 397)

Jo viime vuosikymmenen lopussa julkisuudessa esitettiin vditteitd,
ettd tyon merkitystd pitEiisi miettid uudella tavalla Tdll6 tarkoitetaan ldhinni
sitd, ettd muukin tyd kuin tuottava ty6 tulisi hyvaiksyd statukseen ja toi-
meentuloon oikeuttavaksi perusteeksi. Tdlldin nekin, joille ei ole ansiotyo-
td, pysyisivdt yhteiskunnan piirissd. Tiimti vaatimus nousee kuitenkin tyon
tdrkeyden tunnustavista ldhtokohdista: ihminen tarvitsee tyotd ja jos sitd ei
muuten voida jdrjestdd, on tyon kdsitetti laajennettava (Aho 1988, 149).

Antti Kasvion (1989) mukaan aktiivisimpien nuorten keskuudessa li-
sddntyvdt pyrkimykset nykyistd vaihtelevampaan eldmdnuraan. MyOs
eldmdnkaaren keskivaiheille halutaan jdrjestdd katkoksia ja mahdollisuuk-
sia uudelleensuuntautumiseen. Akateemisen koulutuksen vetovoiman
Kasvio olettaa vdhenevdn ja lyhytkestoisen koulutuksen sekd keikkaluon-
teisen ty6skentelyn suosion lisddntyvAn. Pitkdkestoiseen koulutukseen
ollaan valmiita palaamaan joskus 30 vuoden idssd. Suomalaisten vahva
sitoutuminen tyohon ja sen arvoihin ei hdvid ndissd muutoksissa



2,4. Tytiel&me*ru eurosppalaisia muutos-
suuntia

Tydeldmdssd on viime vuosikymmeninA tapahtunut monia sellaisia muu-
toksia, jotka niikyviit ty6ssti kdymisen muutoksina. MerkittAvimpid niistd
ovat elinkeinorakenteen muutos maataloudesta teollisuuteen, naisten siirty-
minen ansiotyoh6n ja ty6ttomyyden kasvu. Monenlaiset joustavat ty6-
muodot ovat yleistyneet ja herAtt6neet keskustelua puolesta ja vastaan.
Toisaalta niiden katsotaan lisddvdn tyontekijiin valinnan vapautta, toisaal-
ta taas toimivan ainoastaan tyOnantajan ehdoilla ja heikentdvdn ty6nteki-
jdn asemaa.

Kehitystii tarkastellaan ldhinnd nykyisissi EU-maissa, joiden luku
nousi 1S:een Suomen, Ruotsin ja ltdvallan liityttyti EU-maiden joukkoon
vuonna 1994. 1960-luvun puolivdlistd 1990-luvun alkuvuosiin asti Euroo-
passa koetti in elinkei norakenteen m uutos taloudellisen kasvu n seu raukse-
na. Maataloudessa tydskentelevien osuus laski 16 prosentista kuuteen
vuosina 1965-1992. Ainoastaan Kreikassa ja Portugalissa noin viidesosa
tyOvoimasta tyoskentelee edelleen maataloudessa. My6s teollisuudessa
tyoskentelevien osuus laski aikavalilla 40 prosentista 31:een. Vain Sak-
sassa teollisuus ty6llistiiei yhd niinkin paljon kuin 40 prosenttia ty6voimasta
(Employment in Europe 1993, 52).

Kolmessa vuosikymmenessd palveluammateissa ty6skentelevien
osuus nousi 43 prosentista 63:een. 1970-luvun suurin murros olikin l6ntis-
ten maiden siirtyminen teollisesta palveluvaltaiseen yhteiskuntaan. Useim-
missa ldnsimaissa palvelualat kattavat nykyisin vdhintddn 60 prosenttia
kokonaistuotannosta ja tyollisyydestd. Teknologian ja tietotekniikan kehit-
tyminen sekd julkisin varoin tuotettujen palvelujen lisddntyminen ovat ol-
leet edistdmAssd tAtd kehityst6 (Uhmavaara ja Kairanen 1997, 6).

Taloudellinen kasvu ja palvelujen yleistyminen edesauttoivat naisten
ansiotydhOn siirtymistd. 1960-luvulla alkanut naisten ansioty6n yleistymi-
nen ei osoita vieldkddn laantumisen merkkejd. Ansioty6ssd olevien nais-
ten lukumddrd lisAdntyi kolmasosalla vuosina 1 965-1 992. Samanaikaisesti
miesten ansiotyohon osallistuminen vdheni. Naisten ty6paikat keskittyvtit
palvelualoille ja kolme neljdsosaa niistd on toimistoissa, myyntitydssd tai
muilla palvelualoilla (Employment in Europe 1993, 148; 1996,71).

1990-luvun suurin ongelma on tyottOmyys. 1960-luvun puolivdlin
kahdesta prosentista ty6tt6myysaste oli kivunnut EU-maissa 11 prosenttiin
vuonna 1995. Naisten ty6tt6myys on yleisempdd kuin miesten, mutta eri-
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tyisesti tdlld hetkelld huolestuttaa nuorten tyott6myys (Employment in Eu-
rope 1993, 52).

Epzityypillisen tydn lisAdntyminen liittyy joustavuuden kasvuun ty6-
markkinoilla. Normaality6suhteesta epdtyypilliset tyosuhteet poikkeavat
sillti tavoin, ettd niitii voidaan tehdii usealle tydnantajalle, osa-aikaisena tai
muuten normaalista ty6ajasta poiketen ja rajoitetun aikaisissa tydsuhteis-
sa. Normaalityosuhteellahan tarkoitetaan tyotd, jota tehdddn yhdelle tyon-
antajalle lakisddteisesti turvatussa tydsuhteessa, kokoaikaisena ja nor-
maalityoaikana (Julkunen ja Natti 1994, 39). Kun pddttyneet ty6suhteet
ovat yleensd olleet kokoaikaisia ja vakinaisia, niin yhd useammin niiden
tilalle ovat tulleet osa-aikaiset tai m6drdaikaiset ty6t (Employment in Euro-
pe 1996,7).

Iyofdrsyyden rn ##foksef Suroopassa

Ltinsi-Euroopassa vallitsi sodan jAlkeen kapitalismin historiassa ainutlaa-
tuinen tilanne eli tyovoiman kysynndn ja tarjonnan ldhes tdydellinen vas-
taavuus eli tdystyollisyys (Therborn 1995, 57). Nykyisten EU-maiden tyo-
ikdisestti, 15-64-vuotiaasta vdestostd 65 prosenttia kuului vuonna 1965
tydvoimaan, johon luetaan sekd tyolliset ettd tyottomdt. Tyovoimaosuus
oli laskenut 61 prosenttiin vuonna 1992 ja 60 prosenttiin vuonna 1995
alittaen jopa oljykriisin jiilkeisen tyovoiman rajun laskun. Eurooppa on vii-
me vuosina onnistunut muita maanosia huonommin tyollisyyden ylldpi-
tdmisessd. Esimerkiksi Yhdysvalloissa tydvoimaosuus oli 70 prosenttia ja
Japanissa ldhes 75 prosenttia vuonna 1992 (Employment in Europe 1993,
8,52;1996, 7).

Muuta Eurooppaa jyrkemmin tydvoimaosuudet laskivat 1990-luvulla
Suomessa ja Ruotsissa. Suomessa tyoikdisten tyOvoimaosuus laski vuosi-
en 1985-1995 viililldi 75 prosentista 60:een. Ruotsissa lasku oli samaa
suuruusluokkaa (Employment in Europe 1996, 35).

Tydikdisen, 15-64-vuotiaan vdest6n mddrd on 1960-luvusta ldhtien
kasvanut sodanjdlkeisistd suurista ikAluokista johtuen. EU-maiden tydvoi-
ma kasvoi 12 miljoonalla vuosina 1965-1992, mikd perustui yksinomaan
naisten ansioty6n yleistymiselle, silld tyovoimaan kuuluvien miesten luku-
mddrd pieneni kahdella miljoonalla. Miesten alentunut osallistuminen on
syynd my6s siihen, ettd tyovoimaosuudet ovat laskeneet (Employment in
Europe 1993, 52).



Ty6voimaosuuksien lasku ndkyy erityisesti nuorilla 1 6-25-vuotiailla ja
vanhemmilla 55-64-vuotiailla miehilld. Lisd?intynyt koulutus on vaikuttanut
siten, ettA nuorilla tyon aloitus on siirtynyt myOhemmdksi. Vanhemmista
S5-S9-vuotiaista miehisti noin 90 % oli ansiotydssd vuonna 1965. Esim.
Ranskassa ja Hollannissa osuus oli laskenut vuonna 1988 noin kahteen
kolmasosaan. LAnsi-Saksassa, Ruotsissa ja lsossa-Britanniassa lasku oli
lievempdA. Kun tarkastellaan vielA vanhempaa ikiluokkaan, niin 60-64-
vuotiaista ranskalaisista ja hollantilaisista miehistd endd joka neljds tai
viides kdvi tydssii vuonna 1988, ldnsisaksalaisista joka kolmas. Ruotsissa
ja lsossa-Britanniassa kuitenkin runsaasti yli puolet 60-64-vuotiaista mie-
histd oli tyoeldmdssd, ruotsalaisista 65 vuotta tdyttdneistdkin vielA joka
viides (Jacobs ym.1991 , 44-461.

Suomalaisten ikddntyneiden miesten tyovoimaosuus ei ylld ruotsa-
laisten tasolle. Vuonna 1988 en6d neljdsosa 60-64-vuotiaista suomalai-
sista miehistd kuului tydvoimaan eli puolta vdhemmdn kuin ruotsalaisista.
1990-luvun puolivdliss6 osuus oli suomalaisilla laskenut ldhes viidesosaan
(Ty6poliittinen aikakauskirja 3/1997: Kuviot ja taulukol, 24).

Naisfen ansiotyotton si irtym inen

EU:n nykyisten jdsenmaiden naisista vain noin 30 prosenttia kuului ty6voi-
maan vuonna 1960. Naisten ansioty6hon siirtymisen suuri vuosikymmen
oli 1980-luku, jolloin ty6voimaan tuli listiti seitsemAn miljoonaa naista.
1990-luvun alussa jo yli 40 prosenttia naisista kuului tyovoimaan. Keski- ja
Pohjois-Euroopassa naisten ansiotyo on yleisempdA kuin EtelA-
Euroopassa (Employment in Europe 1993, 16).

Voimakkaimmin naisten ansioty6 yleistyi 25-49-vuotiaiden perheen-
Aitien keskuudessa. Lastenhoidon takia keskeytynyt ty6ura voidaan n6hdd
kaksihuippuisena: ennen avioliittoa ollaan tydssd, avioliiton alussa kotona
hoitamassa pienid lapsia ja lasten kasvettua palataan taas ansiotyoh6n.
1960-luvulla naisten tyossdkAynnin malli oli tdmd ainakin Tanskassa,
Ranskassa, Saksan liittotasavallassa ja lsossa-Britanniassa. 1990-luvulla
naisten ty6ss6olo jatkuu lyhyitii keskeytyksiti lukuun ottamatta my6s las-
ten ollessa pienii. Lastenhoitoidssd olevat naiset pyrkivdt yhdistdmddn
ansioty6n perhevelvoitteisiin. Saksassa ja lsossa-Britanniassa on tosin
vielAkin tavallista jaada kotiin lasten ollessa pienid.

Monissa EtelA-Euroopan maissa ja samoin lrlannissa ansiotyossd
kdyvien naisten osuus on edelleenkin pieni, vain noin kolmannes tyoikai-
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sistd naisista. Ndissd maissa on tavallista jriridri kotiin naimisiinmenon jdl-
keen. Samoin Benelux-maissa naiset jaittdvdt vield monesti ansioty6nsd
naimisiin mennessiitin. Sosiaalisilla ja kulttuurisilla tekijdillA on edelleen
vahva jalansija ndissd maissa (emt., 16-17, 150-152).

25-49-vuotiaiden naisten tydvoimaosuus nousi Euroopassa jopa
1990-luvun laman aikana. Lama tosin aiheutti sen, ettd kaikille naisille ei
riittdnyt toitd ja naisten tydttomyys yleistyi miehid enemmdn. Suomessa,
Ruotsissa ja Tanskassa, jossa naiset ovat perinteisesti osallistuneet an-
sioty6hon, 2S-49-vuotiaiden naisten tyovoimaosuudet eivdt muun Euroo-
pan tavoin nousseet vuosina 1987-1995, vaan pdinvastoin laskivat (Em-
ployment in Europe '1996, 23).

Joka tapauksessa naisten tyossdkdynnin ennustetaan Euroopassa
yleistyvdn vielti tulevaisuudessakin. Kasvavat palvelualat luovat sille suo-
tuisan pohjan.

Ijr#ntermyydem iis$i$n fyn'linen

1970-luvun lama ja yritykset sen lopettamiseksi merkitsivdt tdystyollisyyden
loppua useimmissa Euroopan markkinatalousmaissa. Vain ltdvallassa, Nor-
jassa, Ruotsissa ja Sveitsissii tyollisyys pysyi entisellddn mm. julkisten toi-
menpiteiden ansiosta (Therborn 1995, 58).

Kuvasta 1 voidaan ndhdd, ettd ty6tt6myys lisddntyi EU:n nykyisissd
jdsenmaissa 1970-luvun oljykriisin seurauksena. 1980-luvun alkuun asti
tyott6myysaste pysytteli kuitenkin alempana kuin Yhdysvalloissa, vaikka-
kin korkeammalla kuin Japanissa. Vuodesta 1984 ldhtien EU-maiden tyot-
tomyysaste on ylittdnyt Yhdysvallat ja Japanin. Yhdysvalloissa tyottomyys
on ollut laskusuunnassa vuotta 1992lukuun ottamatta, mutta EU-maissa
se l6hti uudelleen nousuun vuoden 1990 jailkeen. Ty6tt6myysasteen lievd
lasku vuonna 1995 heijastelee laman taittumista (Employment in Europe
1996,30).

Euroopassa korkeata tyottomyysastetta pidetddn pysyvdnd ilmi6nd
(Therborn 1995, 58; Pehkonen 1 997, 4\. otlyt<riisia edeltdvAlle tasolle on
palattu hitaasti tai ei ollenkaan. Kaikissa ydinryhmdn EU-maissa ty6tt6-
myys on jaanyt pysyvdsti aiempaa korkeammalle tasolle. Erityisen pysy-
vdd ndyttdd olevan ik66ntyneiden tyonhakijoiden ty6ttomyys.

Keskimddrdinen ty6tt6myysaste kertoo ty6ttdmyyden yleisestd ta-
sosta, mutta EU-maiden keskuudessa tydttdmyys on jakaantunut epd-

;$ffi



tasaisesti. Tydttomyysaste on vaihdellut Espanjan, lrlannin ja Eteld-ltalian
yli 20 prosentista Eteld-Saksan, Pohjois-ltalian, ia Pohjois-Portugalin
muutamaan prosenttiin ja Luxemburgin ldhes tdiysty6llisyyteen. Mikdidin

maa ei ole tdysin vtilttynyt laman seurauksilta. Tanskassa, Ranskassa,
lrlannissa, ltaliassa ja lsossa-Britanniassa tyott6myysaste ylitti 1990-
luvulla 1980-luvun puolivdlin tason, jolloin Eurooppaa edellisen kerran
kohtasi syvd lama. 1990-luvun alun kansainvdlinen lama lopetti teiysty6lli-
syyden sitten myos Pohjoismaissa. Poikkeuksellisen voimakkaasti lama
kohdistui Ruotsiin ja Suomeen (Employment in Europe 1993, 10; 1996,
37).
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Naisten tyottomyysaste on EU-maissa ollut miehid korkeampi. Vuonna
1995 ty6voimaan kuuluvista naisista 13 prosenttia, mutta miehistd vain
yhdeksdn prosenttia oli ty6tt6mdnd. Suomessa, Ruotsissa ja lsossa-Bri-
tanniassa miesten tydttOmyys oli vuonna 1995 kuitenkin yleisempdd kuin
naisten (Employment in Europe 1996, 37). Suomalaisten naisten ty6tt6-
myysaste on perinteisesti ollut alempi kuin miesten, mutta tilanne neiyttdd
vdhitellen muuttuvan pdinvastaiseksi.

Ty6tt6myyden suhteen naisten ja miesten toimialat eroavat toisis-
taan. Teollisuudessa miehet ja naiset ovat jddneet ty6ttomiksi yhtd usein,
mutta julkisen sektorin puolelta naisia on irtisanottu miehid useammin sa-
moin kuin vdhittdiskaupasta tai majoitus- ja ravitsemusalalta. Miehet ovat
taas naisia yleisemmin jddneet ty6tt6mdksi rakennustoiminnasta (emt.,
e2).

Erityisen vaikean pulman EU-maissa muodostaa nuorten 15-24-
vuotiaiden ty6ttomyys. Vuonna 1995 nuorten yli 20 prosentin ty6ttomyys-
aste oli kaksi kertaa korkeampi kuin 25 vuotta tdyttdneilld. Vuosina 1990-
1995 nuorten tyottomyys lisddntyi eniten Suomessa ja Espanjassa. Ty6-
voimaan kuuluvista suomalaisista ja espanjalaisista nuorista yli 40 pro-
senttia oli tydttdmdni vuonna 1995. Viisi vuotta aiemmin nuorisotyott6-
myys oli Suomessa ollut vield muuta Eurooppaa vdhdisempAd (emt., 7,
21).

Tyottomyyden ja tydkokemuksen vdlinen yhteys ei ole EU-maissa
kovin selvii, kun on kysymys alle 2S-vuotiaista henkildistd. Suomessa
kuitenkin alle 2S-vuotiaiden ty6uran epdvakauteen vaikuttavista taustateki-
j6istd nousevat tutkimuksen mukaan (Santamdki-Vuori ja Sauramo 1992)
muita selvemmin esille ty6kokemuksen puute ja vdhdinen koulutus. Vuon-
na 1995 muiden EU-maiden tydttomistd nuorista keskimddrin yli puolella
oli tyokokemusta, mutta suomalaisista nuorista ty6tt6mistd miehistd 80
prosentilla ei ollut mitddn tyokokemusta (Employment in Europe 1996, 88-
8e).

F i t k & a i kars fyo f f#rmyys

Osaksi EU-maiden korkeat tyottdmyysluvut selittyvdt siitd, ettd samalla
kun tyottomyys on lisddntynyt, niin tydttdmyyden kesto on pidentynyt
(Pehkonen 1997, 3). Tyottdmyydestd irtaantuminen on tullut entistd vai-
keammaksi. Euroopassa ty6ttomiln ty6llistyminen on puolta hitaampaa
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kuin Yhdysvalloissa tai Kanadassa. Tdmd hitaus heijastuu pitkdaikaistydt-
t6mien korkeissa osuuksissa.

Pitkdaikaistyottdmyyden osuuden kasvu on seurannut yleisen ty6t-
t6myysasteen nousua. Vdhintdain vuoden ty6tt6mdnd olleita oli vuonna
1995 suhteellisesti enemmdn kuin 1990-luvun alussa. Pitkiaikaisty6tt6-
myys on yleistd kaikissa EU-maissa, mutta erityisen vaikea ongelma se on
yhteis6n vdhiten teollistuneilla alueilla sekd alueilla, joissa teollinen val-
mistus on supistumassa (Employment in Europe'1993, 10).

Pitkdaikaistyott6myydestd ajateltiin toiveikkaasti jo ptidstyn 1980-
luvun laman jAlkeen, mutta 199O-luvulla sen osuus on noussut kaiken ai-
kaa: vuonna 1992 yli vuoden tydtt6mdnd olleita oli 41 prosenttia kaikista ja
47 prosenttia vuonna 1994 ja seuraavana vuonna jo 50 prosenttia. Kun
otetaan lisdksi huomioon, ettd vuonna 1994 liittyneissd uusissa jdsenmais-
sa ltdvallassa, Ruotsissa ja Suomessa pitkdaikaistydttomyys on pysytellyt
muuta Eurooppaa alemmalla tasolla, se on yleistynyt vanhoissa EU-mais-
sa erityisen voimakkaasti (Employment in Europe 1996, 95-96).

Samoin kuin naisten ty6ttdmyysaste on miehid korkeampi, niin my6s
pitkiiaikaisty6tt6myys on naisilla yleisempdd kuin miehillA. Erityisesti Sak-
sassa, ltaliassa ja Kreikassa naisten pitkdaikaisty6tt6myys on lisdAntynyt
enemmdn kuin muualla Euroopassa (emt. 96-97).

Tyottomyy d e n vii h e ntii m i sto i m et

Lddkkeeksi ty6tt6myydestA irtautumiseksi ja tyOllisyyden parantamiseksi
on monissa Euroopan maissa esitetty ty6ajan lyhentdmistd tai ty6n jaka-
mista Tydviienliike on perinteisesti ajanut ty6ajan lyhentdmistd laman tai
joukkoty6ttOmyyden aikana. Kesti kuitenkin 198O-luvulle asti, ennen kuin
nAitd vaatimuksia alettiin toteuttaa. Ranskassa, Hollannissa, Belgiassa ja
Itdvallassa ty6aikapolitiikkaa kfiytettiin silloin ty6llistdmisen vilineen6.
Saksan liittotasavallassa, Tanskassa ja lsossa-Britanniassa tyOaikojen ly-
hentdmiselld pyrittiin myos tyottomyyden vdhentdmiseen (Julkunen ja
Natti 1 994, 210-21 1, 21 6).

Ruotsissa sosiaalidemokraattinen ammattiyhdistysliike on torjunut
ty6ajan lyhentdmisen ty6llisyyssyistA, vaikka sielld muuten on harjoitettu
joustavaa ty6aikapolitiikkaa. Huolimatta siitd, ettd Ruotsissa vallitsee suuri
ty6tt6myys, sielld eijuuri keskustella ty6n jakamisesta (emt., 211).
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EU-komissio ndyttdd ottaneen sen kannan, ettei tyottomyys vdhene
yleiselld tyoajan lyhentdmiselld. Tydmarkkinaosapuolille halutaan jattaa
mahdollisuus joustaviin ratkaisuihin. Komission valkoisessa kirjassa vuon-
na 1993 varoitetaan sopimasta keskitetysti tyoajan lyhentdmisestd. Ala-
kohtaisia sopimuksia tydajan lyhentdmisestd on sitd vastoin tehty esim.
Saksassa metallialoilla ja muillakin aloilla. Ranskassa on koko 1990-luvun
subventoitu ty6ajan lyhentiimistii valtion taholta ja sitd on pyritty edist6-
mddn lainsiiiiddntoteitse (Julkunen ja Ndtti 1997,77).

Lokakuussa 1997 tyoaikakysymys nousi taas pinnalle. Tyoajan
lyhentdmistii yritetAdn Ranskan lisdksi unionin toisessa avainmaassa
Italiassa. ltalian hallitus antoi kommunistisille hallituskumppaneilleen lupa-
uksen selvittdd tyoajan lyhentdmista 35 tuntiin vuoteen 2001 mennessii.
Brysselin kovasanainen lausunto ei luvannut tukea tdlle eikd muillekaan
vastaaville hankkeille (HS 18.10.1997).

Se, ettd tyottomyys on Tanskassa saatu vAhenemddn ja nuoret in-
tegroitumaan yhteiskuntaan, on herdttdnyt huomiota muualla Euroopassa.
Tydttomyyden laskun kulmakivenii on ollut vuonna '1992 parlamentin hy-
vdksymd aktivisuussopimus, jolla pyriteiAn edistdmddn tyollisten ja ty6t-
tomien vdlistd vuorottelua ja tyott6mien tydllistdmistd julkisiin huolenpi-
topalveluihin. Alle 25-vuotiaisiin sovellettava aktiivisuusvelvoite koskee
joko tyotd tai koulutusta (Julkunen ja NAtti 1994,228).

Ty6tt6myyskoruau ksen ehtoja ja tyovelvol lisu utta tiukentamalla tyot-
tomyysaste saatiinkin vuosina 1993-1996 laskemaan Tanskassa 12 pro-
sentista kahdeksaan. Tyottomdn on osallistuttava joko koulutukseen, tyo-
harjoitteluun tai yleishyodyllisiin toihin, jos ei halua menettdd tyottomyys-
korvausta (HS 14.7.1997 ja 16.7.1997).

Niistd maista, joissa tyottomyys lisddntyi huomattavasti 1 970-luvulla
tai 1980-luvun alkuvuosina, vain Suomessa, Hollannissa, Belgiassa ja
Portugalissa tyottomyys saatiin sittemmin alenemaan merkittdvdsti. 1980-
luvulla Suomija Ruotsi olivat poikkeuksia yleisestd kehityksestd, silld tydt-
tomyys saatiin pysymddn kurissa aina 1990-luvun alkuun saakka. 1990-
luvulla Suomi ja Ruotsi samoin kuin Espanja ovat sitd vastoin olleet poik-
keuksellisen korkean ty6tt6myyden maita Euroopassa (Pehkonen 1997,
3).

Kun tarkastellaan ty6ttomyyttd vuonna 1996, niin tyott6myys oli las-
kenut vuoteen 1990 verrattuna vain kahdessa EU-maassa, Tanskassa ja
lrlannissa. Mikali tarkastelu rajoitetaan 25 vuotta tdyttdneisiin, niin ndihin
maihin voidaan lisdtd lso-Britannia, Hollanti ja Portugali, joissa my6s
naisten tyottomyys oli saatu alenemaan (Employment in Europe 1996,
33). Suomen tyottdmyysaste oli vuonna sitd vastoin kaksinkertaistunut
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vuodesta 1990 vuoteen1996, jolloin se oli 16,3 prosenttia. Tyottomyys oli
kuitenkin laskusuunnassa 18,4 prosentin huippulukemista vuonna 1994
(Ty6poliittinen aikakauskirja 3/1997; Kuviot ja taulukot, 33).

Yri ff$/ai*foi m i ra n a n ifsli#r:l ftrrm **'re n

Osaksi tydllisyyden parantamiseksi ja osaksi myos taloudellisen kasvun
vuoksi lukuisat EU-maat yrittivdt 1980-luvulla rohkaista pienyrittdjiitoimin-
nan aloittamista. Uusista yritttijisti tosin vain joka seitsem6s oli ollut ty6-
t6n, muut olivat tyoskennelleet aikaisemmin palkansaajina (Employment in
Europe 1993, 36). Joka tapauksessa maatalouden ulkopuolisen yrittdjyy-
den kasvu on ollut laaja, joskaan ei universaali tendenssi 1980-luvulla.
Havaittavinta se on ollut suurty6tt6myyden maissa kuten lso-Britanniassa,
Italiassa, Belgiassa, Epanjassa ja lrlannissa (Therborn 1995, 78).

Euroopassa yritt#ijyys lisiitintyi 1 98O-luvulla aina 1 990-luvun alkuun
saakka. EU-maissa on suhteellisesti enemmdn itsendisid yritttijiti ja am-
matinharjoittajia kuin muissa lAnsimaissa. Lukua nostavat maatalousyrittd-
jdt, mutta my6s muilla aloilla yrittiijyys on yleistd. Esimerkiksi teollisuudes-
sa ja palveluammateissa toimivista 13 prosenttia oli itsendisid yrittiijid
vuonna 1990, kun vastaava osuus oli Efta-maissa ja Yhdysvalloissa vain
seitsemdn prosenttia (Employment in Europe 1993, 9).

Yritttijyys on yleisintd Eteld-Euroopassa. Kaikissa ndissd maissa
maatalousyrittdjien osuus on pitkAlld ajanjaksolla pienentynyt, mutta pal-
velualat ovat kasvaneet ja lisdnneet muiden yrittdjien mddrdd. ltalian ja
Kreikan teollisuudessa ja palveluammateissa tydskentelevistd yli 20 pro-
senttia oli vuonna 1990 itsentiisiai yritteijid, Espanjassa ja Portugalissa
vastaava osuus oliyli 15 prosenttia (emt.,9,34).

Vuosina 1991-1994 yrittrijdtoiminta laajeni EU-maissa vain viihdn,
mutta vuonna 1995 oli jo ndhtdvissd selvdd nousua. Monissa maissa yrit-
tdjdtoiminnan lisdAntyminen selitti suuren osan tyollisyyden kasvusta.
Naisyrittdjyyden kasvu oli ainoa syy tyollisyyden nousuun lsossa-Bri-
tanniassa, Belgiassa ja Alankomaissa. Saksassa ja ltaliassa miesten tyol-
lisyys aleni yleisesti, mutta miesyrittdjien mddrdn kasvu lievensi alamdked
(Employment in Europe 1996,61).
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Brittildisen John Atkinsonin (1987) teoria joustavasta yrityksestd koskee
tydvoiman ktiyton erilaistumista. Yritysten joustopyrkimyksid edistdvdt
muun muassa kiristyv6 kilpailu, nopea teknologinen muutos ja tydttomyys.
Ndimd pakottavat ja mahdollistavat yritykset pyrkimddn joustavuuteen eri
keinoin: toiminnallisesti, mddrdllisestija ulkoisesti. Osa-aikatyo ja mddrdai-
kaisty6, jotka ovat mddrAllisen jouston ilmenemismuotoja, asettavat ty6n-
tekijEit kuitenkin reunatyovoiman asemaan. Yritykset kokevat joustavan
ty6aikajdrjestelmdn omien intressiensd mukaiseksi, sillS kysynndn vaihte-
lujen mukaiset tyoajat sopivat niiden tavoitteisiin. Yritysten tavoittelema
mddrdllinen jousto toteutuu tdll6in kaksien tydmarkkinoiden avulla: nor-
maalityoaikaisten ja joustomarkkinoiden (Julkunen ja Nritti 1994, 139-140).

Joustava ty6aika on vastakohta normaalityoajan ideaalityypille. Tyo-
suhteen arkkityypiksi kAsitetddn jatkuvassa ty6suhteessa, samassa ty6-
pisteessd sddnn6llistd kokoaikatydtd tekevd miespuolinen teollisuustyo-
ldinen. Tyosuhteille on tyypillistd tiukka kontrolli, valvottu ajankdytto, hie-
rarkkinen jdrjestys ja yhtendinen ty6yhteisd, ns. taylorismi (Uhmavaara ja
Kairanen 1997,33).

Eprityypillisid tyovoiman kdyttomuotoja ovat muun muassa osa-
aikaiset ja mddrdaikaiset tyosuhteet, vuokratyOsuhteet, etd- ja kotityo,
erikseen tyohon kutsuttavat sekd harjoittelijat. NAitd tyosuhteen muotoja
kiiytetiiiin erityisesti sesonkiherkilld aloilla kuten vdhittdiskaupassa, ma-
joitus- ja ravitsemusalalla sekd tietyissd yritystoiminnan kriisi- tai muu-
tosvaiheissa (emt., 33).

Vajaatyollisyydeksi taas nimitetddn sitd, jos ty6ntekijrin ty6 ei vastaa
tiettyjen normien mukaan mddriteltyd normaalityotti, kun otetaan huo-
mioon myds tydntekijain kyvyt ja taidot. Vajaaty6llisyys voi olla ndkyvdd tai
ndkymdtontd. Ndkyvdstai vajaaty6llisyydestd on kysymys silloin, kun
tydntekijri joutuu ty6skentelemddn vasten tahtoaan normaalia lyhyemmdn
ty6ajan puitteissa. Vastentahtoisesti osa-aikatyossd oleva on ndin muo-
doin vajaatyollinen, mutta omasta halustaan osa-aikatydtd tekevd taas ei
ole. NdkymAtdntd vajaatyollisyyttd on vaikeampi mitata kuin n6kyvdd, siind
on kysymys tyon vaatimuksista ja tyontekij6n kykyjen ja ammattitaidon
erosta (OECD Employment Outlook 1995, 45).
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Qsa-aikatyii

Monissa EU-maissa osa-aikatyo on ndhty ty6ntekijiin edun mukaiseksi. Se
on mahdollistanut naisten ansioty6n yleistymisen niissd maissa, joissa yh-
teiskunta ei huolehdi lasten pdivAhoidosta tai kouluruokailusta. Monet
198O-luvulla ansiotydhdn siirtyneistd naisista tekivdt osa-aikatydtd ja se
laajeni nopeasti niin, ettd 1990-luvun alussa useampi kuin joka neljds tyol-
linen nainen oli osa-aikatydssd (Employment in Europe 1993, 17, 159).

Osa-aikatydtA tekevdt naiset ovat usein epdedullisessa asemassa
kokoaikaisiin ty6ntekij6ihin ndhden. Silloin kun kokoaikatydtd tekevdn
puolison sairausvakuutus ja muut etuudet kattavat koko perheen, osa-
aikatyotii tekevilld naisilla ei ole vdlttdmdttd oikeutta omasta ansioty6std
seuraaviin sosiaalituruaetuuksiin. Joissakin maissa osa-aikatyotd tekevdt
on suljettu eltikejiirjestelmien ulkopuolelle. Esim. Saksassa, ltdvallassa ja
Belgiassa ovat voimassa tietyt ty6aika- ja palkkaehdot elakejdrjestelmdn
piiriin kuulumiselle, joita osa-aikaiset eiviit ttiytfi (Delsen 1991 , 128)

Osa-aikatyo on yleisempdd Pohjoismaissa ja Keski-Euroopassa kuin
Ete16-Euroopassa. Vuonna 1992 osa-aikatyo oli yleisintd lsossa-
Britanniassa ja Hollannissa, mutta myds Ruotsissa, Norjassa ja Tanskas-
sa vdhintddn kolmannes tyollisistd naisista oli osa-aikatyossd. Saksassa,
Ranskassa ja Belgiassa noin neljdsosa tyollisistdi naisista teki osa-
aikatydtd. ltaliassa, Kreikassa, Espanjassa ja Portugalissa naisten osa-
aikatyd ei ole yleistd. Nuoret naiset ovat kokoaikaty6ssd siihen asti kun
menevdt naimisiin (Julkunen ja Niitti 1995, 'l 16).

199O-luvulla syntyneet uudet ty6paikat ovat useimmiten olleet osa-
aikaisia. Vuoteen 1995 mennessd osa-aikatyo oli laajentunut koskemaan
myos miehid. Vuosina 1991-1994 miesten tyopaikkojen viiheneminen koh-
distui pddasiassa kokoaikatyOh6n ja osa ndistd koruautui osa-aikatyolld.
Miesten osa-aikaty6 lisEltintyi melkein kaikissa EU-maissa niin, ettd kaik-
kiaan viisi prosenttia miehistd teki osa-aikatyotii vuonna 1995. Jos nykyi-
nen kehitys jatkuu, niin kymmenen vuoden kuluttua osa-aikatyotd tekevid
miehid on jo kymmenesosa kaikista (Employment in Europe 1996, 53-54).

Suomessakin osa-aikatyO on 199O-luvulla yleistynyt. VielA vuonna
1987 osa-aikatydtii teki 6.5 prosenttia tydllisistA (Santamdki-Vuori ja Sau-
ramo 1990, 21). Vuonna 1993 osa-aikaty6ssd oli jo vajaat yhdeksdn pro-
senttia ty6ntekij6ist6. Vuonna 1997 osa-aikatyon mddrittelyd muutettiin,
mik6 nosti osa-aikaisten tyontekijoiden osuuden vuoden alkupuolella noin
11 prosenttiin (Tydpoliittinen aikakauskirja 311997: Kuviot ja taulukot, 31)
Muihin Euroopan maihin verrattuna osa-aikaty6td tekevien naisten osuus
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on Suomessa kuitenkin matala. Laman myotri osa-aikatydtd tekevien
miesten mddrd on kasvanut myds Suomessa (Parjanne 1997, 65).

l}'$riii{ rui$al&ais * $ {y*s u|t f ee f

Vakinaiset tyosuhteet vdhenivdt ja mddrdaikaiset lisddntyivdt 1990-luvun
laman aikana. Kehityssuunta koski myos miehid. TAmdn kehityssuunnan
on ennustettu kasvavan my6s tulevaisuudessa, silld palvelualoilla on sille
kysyntdd sekd naisten ja vajaatydkykyisten tydvoimassa taas tarjontaa
(Delsen 1991 , 144).

Vuonna 1995 kaikki edellisestd vuodesta lisddntyneet miesten ty6-
paikat ja puolet naisten uusista ty6paikoista olivat mddrdaikaisia. Kreikkaa
ja Tanskaa lukuun ottamatta mdArdaikaiset tyopaikat lisddntyivdt kaikissa
EU-maissa ((Employment in Europe 1996, 55).

Mddrdaikaiset tyosuhteet yleistyivdt erityisesti nuorilla. EU-maiden
alle 2S-vuotiaista keskimddrin joka kolmas tyoskenteli mddrdaikaisessa
tyosuhteessa vuonna 1995. 2S-49-vuotiailla miehilld vastaava osuus oli
kahdeksan prosenttia ja naisilla 12 prosenttia. Mddrdaikaiset ty6suhteet
olivat haruinaisia 50 vuotta tdyttiineil16 tyontekij6illd (emt., 56).

EU-maissa mddrdaikaiset tyOsuhteet ovat yleisempid naisilla kuin
miehillir. Naisten mddrdaikaisiin ty6suhteisiin liittyy my6s osa-aikaty6 use-
ammin kuin miehillii. Mddrdaikaisista tyosuhteista runsaassa kol-
masosassa tehtiin osa-aikatydtii 1990-luvun alussa. Mddrdaikainen ty6-
suhde oli naisilla haruoin vapaaehtoinen valinta. Kyselyn mukaan suurin
osa naisista ei ollut l6ytdnyt pysyvdd ty6tii (Employment in Europe 1993,
1 62-1 63).

MAdrdaikaisten tyosuhteiden viimeaikaista yleistymisti osoittaa se,
ettd vield 1990-luvun vaihteessa ei ollut vahvaa tilastollista ndyttdd sille,
ettd epdtyypillisten ty6suhteiden mddrd olisi kddntynyt merkittdvdsti nou-
suun. I sossa-Britann iassa, Ranskassa ja Saksassa joustava ty6l I istdm inen
ei vield tuolloin lisddntynyt selvdsti (Kasvio 1994, 98).

Epdtyypillisen ty6n muodot yleistyivdt 1990-luvun alussa hitaasti
myds Suomessa. Mddrdaikaisten ty6suhteiden pitkdn ajanjakson nouseva
trendi on kuitenkin selvdsti havaittavissa Suomea koskevista tilastoista.
Kun 1980-luvulla vain 1 1-12 prosenttia tydsuhteista oli mddrdaikaisia, vuo-
den 1996 loppuun mennessd niiden osuus oli noussut jo 16 prosenttiin.
Mddrdaikaisten tyosuhteiden yleistyminen nikyy erityisesti uusista ty6-



suhteista, joista jo 55 prosenttia oli mAdrdaikaisia vuonna 1996 (Uhma-
vaara ja Kairanen 1997, 38).

Vuonna 1997 mAdrdaikaisten osuus uusista tyosuhteista oli noussut
62 prosenttiin, mutta Tilastokeskuksen mukaan uusien ty6suhteiden mdd-
rdaikaistumisen trendi kddntyi lievddn laskuun vuoden 1998 alkupuolella.
Laskun pysyvyydesta on viel6 liian aikaista puhua. Pdinvastoin kuin muis-
sa EU-maissa mddrdaikaistyd on Suomessa ja muissa Pohjoismaissa
yleisintd julkisella sektorilla (Natti 1993, 35), joten sen laajuus on sidoksis-
sa julkisen talouden laajentumis- tai supistamistoimiin.

Tu leva isu ude n tren de i std

Employment Observatory (Trends 2911997) sisdltdd eri maiden ennusteet
ty6voiman ja toimialojen kehittymiselle noin kymmenen vuoden tihttiimel-
ld. Tutkijoiden ennustama tydvoiman vdheneminen ei kosketa Eurooppaa
ainakaan ldhivuosien aikana, silld useimmissa Euroopan maissa tyovoi-
man odotetaan pdinvastoin kasvavan tyoikdisen vdestdn elinidn pitenemi-
sen seurauksena. Ainoastaan Ranskassa, ltdvallassa ja Portugalissa ja
Suomessa ty6voiman ei uskota lisdAntyvdn nykyisestd.

Alle 2S-vuotiaiden osuus tydvoimasta vdhenee edelleen, mutta kes-
ki-ikAisten ja ikdAntyneiden tyontekijdiden osuus kasvaa. Elinidn nousu
vanhentaa ty6ntekij6iden keski-ikdd mm. Tanskassa, Saksassa, Ranskas-
sa, Hollannissa ja Kreikassa. Suomen osalta arvio on, ettd 55 vuotta tdyt-
tdneitd ty6ntekijditd on vuonna2Ol0 noin 170 000 enemmdn kuin vuonna
1995. Heiddn osuutensa ty6voimasta olisi teill6in nousut nykyisestd 10
prosentista 1 7 prosenttiin.

Palvelualat ovat edelleen kasvussa ja tdmd kasvu yhdistetddn talou-
den elpymiseen, uusien ammattien syntymiseen ja osa-aikaty6n yleistymi-
seen. lsossa-Britanniassa ja Belgiassa naisten arvioidaan muodostavan
enemmistdn tyovoimasta 1O-2O vuoden kuluessa. Naisten ty6voi-
maosuuksien ennustetaan kasvavan voimakkaasti my6s Ranskassa, Hol-
lannissa, ltaliassa ja Espanjassa.

Osa-aikaty6n ennustetaan yleistyvdn useimmissa maissa. lsossa-
Britanniassa ja Ranskassa se lisddntyy vield entisestddn heijastaen muun
muassa v6hittdiskaupan sekd ravitsemus- ja majoitustoiminnan kasvua.
Ranskassa osa-aikatyotd tekevdt yhd useammin alle 2S-vuotiaat ja 55
vuotta tdytt6neet.
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Ruotsissa talouden painopiste on pantu palveluammattien lisdksi
tietoteollisten ammattien kehittdmiselle. Goran Therbornin (1995, 76)
mielestd Pohjoismaat ja Hollanti ovatkin selvimmin tietoyhteiskuntia, kun
asiaa arvioidaan toimihenkil6ammattien lukumddrdn perusteella. Ruotsi on
toistaiseksi ainoa maa, jossa toimihenkiloitA ja teknisen tydn tekij6itd on
enemmdn kuin tuotannossa ja liikenteessd ty6skentelevid.

Yrittdijditoiminta laajeni voimakkaasti 1980-luvulla erityisesti suur-
tyottomyyden koettelemissa maissa (emt., 78). Yritttijdtoiminnan ennus-
tetaan edelleen kasvavan useimmissa maissa. Kreikassa on tdhiin asti
ollut eniten yrittdjid Euroopassa, mutta siellii yrittaijdtoiminnan ennustetaan
pitemmdlld aikavdlilld laskevan maatalouden supistumisen ja muiden ra-
kenteellisten muutosten takia.

Useimmissa maissa ty6tt6myys jtiii pysyviiksi ongelmaksi, eikd
tydtt6myysasteen odoteta jyrktisti laskevan. Tanskassa tydtt6myys li-
sAdntyy nykyisestd ldhinnd kouluttamattoman tydvoiman parissa, Ruotsis-
sa sen arvioidaan jAiivtin nykyiselle tasolleen. Samoin Saksan ja Ranskan
tyOtt6myysaste pysytellee nykyisen kymmenen prosentin tuntumassa, ltd-
vallassa ja ltaliassa vdhdn sen yldpuolella. Tyottomyyden odotetaan vuo-
sikymmenen kuluessa lientyvdn vain muutamassa maassa kuten lsossa-
Britanniassa, Belgiassa, Hollannissa, lrlannissa ja Kreikassa.

Pitkdaikaistyott6myys ja ammattitaidon riittdmdttomyys lisddvdt pyr-
kimystd elAkkeelle. Monissa Euroopan maissa harkitaankin varhaiseldk-
keelle pidsyn rajoittamista. Kreikassa, ltaliassa ja Hollannissa on suuret
odotukset sen suhteen, ettd eldkeuudistuksilla onnistutaan viivdstdmddn
varhaiseldkkeelle siiftymistd. Tdmd tosin lisdd valtiovallan paineita ikiidn-
tyneiden tilanteen hoitamiseksi muulla tavoin, jotta syrjdiytymiseltd vdlty-
tddn.

g"S, Wyriet#imein m{Jrros Saxmnmwssffi

Tyat t i s y y skriisrn p i i rt* i stii

Suomen tydllisyysjdrjestelmd toimi 1990-luvun lamaan saakka hyvin.
'1970-luvun oljykriisi horjutti jairjestelmdid vain vdliaikaisesti, ja toiminta va-
kaantui melko nopeasti. Suomalaista tyomarkkinamallia luonnehtikin aina
1980-luvun lopulle saakka hyvd ty6llisyystilanne. Tydtt6myysaste oli ma-
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tala, ja pitkAaikaisty6tt6mid oli vdhdn. Naiset olivat vakiinnuttaneet ase-
mansa ty6markkinoilla, ja tuloerot olivat tulonsiirtojen ansiosta suhteellisen
pienet. Julkisen palvelusektorin laajeneminen ja ansiosidonnainen sosi-
aaliturva vahvistivat osaltaan tydyhteiskuntaa. Sosiaaliturvan kaksijakoi-
suus - ansio- ja perusturvan rinnakkaisuus - takasi ty6yhteiskunnalle laa-
jan kannatuksen (Kianderym. 1997,95-98; Julkunen 1997, 44-46).

Kuitenkin jo 1980-luvulla on havaittavissa vuosikymmenid jatkuneen
palkkatydn voimakkaan kasvutrendin taittumien Suomessa. Palkansaajien
m6drAn kasvu pysAhtyi yksityiselld sektorilla 1980-luvun alussa ldhinnd
teollisuuden tydntekij6iden vdhenemisen vuoksi ja kasvu hidastui selvdsti
julkisella sektorilla (Aho ja Koski 1995, 1-3). Palkansaajien kokonaismddrd
tosin kasvoi 1980-luvulla, mutta huomattavasti pienemmdllai volyymilld
kuin edelliselli vuosikymmenelld (Ty6poliittinen aikakauskirja 3/1997, Ku-
viot ja taulukot, 30).

Sitd vastoin yrittdjyys lisddntyi 1980-luvulla niin Suomessa kuin
muuallakin Euroopassa (vrt. Therborn 1995, 78). Yritttijien mddrdn kasvu
maatalouden ulkopuolisilla aloilla oli Suomessa erityisen voimakasta vuo-
sikymmenen jdlkipuoliskolla. Yrittaijien osuus ty6llisistdi muilla kuin maa-
talousaloilla kaksinkertaistui ajanjaksolla 1980-1993 nousten viidestd pro-
sentista kymmeneen prosenttiin (Aho ja Koski 1995). Kasvutendenssi oli
huomattava jopa useiden Euroopan maiden vastaavaan kehitykseen ver-
rattuna viime vuosikymmenellii (Loutfi 1991, 12).

Tyollisyyskehitys oli vuosikymmenen vaihteeseen saakka kaiken
kaikkiaan hyvd. Suomen ty6ttdmyysaste on perinteisesti ollut 1-3 pro-
senttiyksikkOd alempi kuin OECD-maissa keskimddrin (Santam6ki-Vuori
1996, 16). Laman aikana tilanne muuttui radikaalisti. Tyollisyys heikkeni
nopeasti 1990-luvun alkuvuosina niin, ettd Suomi siirtyi korkean tyott6-
myysasteensa perusteella Euroopan kdrkiptitihtin (Tyovoima 2017, 13).
Lyhyessd ajassa ty6llisten mddrd supistui yhteensd runsaalla 400 000
henkil6llii. Ty6tt6myyden kasvu taittui vuonna 1994, jonka jdlkeen niin
maataloussektorin ulkopuolisten yrittdjien3 kuin palkansaajienkin mddrd
kddntyi jdlleen hitaaseen nousuun (Tydvoimatutkimuksen erillistaulukoita
vuosilta 1977-1996). Viitteitii tyollisyyskehityksen paranemisesta on saatu

3 Ty6llisyyskriisin ratkaisemiseksi viranomaiset ovat mm. pyrkineet edistamaan uudenlaisen yritystoimin-
nan kaynnistymista madaltamalla palkkatyon ia yrittaiyyden valista raiaa (esim. hoivayrittiijyys, starttira-
hayrinajyys, tyoosuuskunnat, henkilosttiyritykset ym.). Raja palkkaty6n ia itsensa tyollistamisen valilla onkin
hamaftymassa (Natti 1996, 82).
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vasta viime aikoina. Vuoden 1997 aikana tyottomyysaste aleni hiukan
nopeammin kuin edellisvuosina (Tydmarkkinat 1 997: 1 6, 75, Tyomarkkinat
1988: 5,17).

Laman jdlkeistd talouskehitystd leimaa ty6n tuottavuuden nopea
kasvu (Ty6voima 2017,17). Lamanvuosina tuotannon mddrd putosi jyr-
kdsti, mutta on jo usean vuoden ajan kasvanut voimakkaasti. Kun sa-
manaikaisesti tydllisyys on kohentunut vain hitaasti, vuosikymmenen
vaihteen tuotannon mddrddn pddstddn nykyisin aikaisempaa merkittdviisti
pienemmdlld ty6ntekijdiden mddrdlld (Suomen kehityskulkuja - tilastollisia
kuvauksia Suomesta, 1997, 40).

Tyollisyysjdrjestelmdn sitkedksi ongelmaksi on siten muodostunut
korkea ty6ttdmyys ja suureksi kasvanut pitkdaikaisty6ttdmien joukko. Yli
vuoden yhtiijaksoisesti ty6ttdmdnd olleiden osuus tyottomistd tyOnhaki-
joista moninkertaistui lyhyessd ajassa. Pitkdaikaistyottomyyden kasvu
onkin merkinnyt ty6tt6myyden rakenteen "eurooppalaistumista" Suomes-
sa. Manner-Euroopan maiden ty6tt6myydelle ominaista on juuri pitkdai-
kaistyottomien suuri osuus, enimmillddn jopa 50 - 70 prosenttia ty6tt6-
mistd (Esping-Andersen 1 996a, 78-79).

Kun tyonvdlityksen tyonhakijatietojen perusteella pitkdaikaisty6ttd-
mien osuus vaihteli Suomessa viime vuosikymmenelld noin 7 prosentista
13 prosenttiin, nykyisin noin kolmannes tydttdmistd on pitkdaikaistydtt6-
mid. Pitkdaikaistyottomien mAdrd ndytt66 tosin kddntyneen hienoiseen
laskuun vuoden 1995 enndtystasosta, noin 140 000 henkilostd (Ty6poliit-
tinen aikakauskirja 311997: Kuviot ja taulukot, 34, 59).

Yhttijaksoisen pitkdaikaistyott6myyde n ohessa toistuvaistyottomyys
- lyhyiden tyosuhteiden ja tyottomyysjaksojen vuorottelu - kasaa tyotto-
myyttd samoille henkiloille. Tyottomien rakenne on siis muuttunut niin, ettii
yhd suurempi osa on vaikeasti tyollistyviei pitkriaikais- ja toistuvaisty6tt6-
mid. Ndin mddritellystd kroonisesta tyottdmyydestd toistuvaistydttomyyden
osuus on kuitenkin suurempi (Santamdki-Vuori 1996, 18-19).

Tyottdmyyden rakenne on eurooppalaistunut myos niin, ettA nuori-
sotyottomyydestd on muodostunut vakava ongelma (vrt. Esping-Andersen
1996a, 79). Nuorten ty6ttomyys lisddntyi voimakkaasti lamavuosina Suo-
messa, vaikka koulunsa pddttdneistd monet jatkoivat opiskelua jddides-
sdidrn ty6tt6mdksi (Santamdki-Vuori ja Sauramo 1 995, 15, 24-26). Nuorten
tyovoimaosuudet pienenivdtkin selvdsti 1990-luvulla, mikA ndkyy erityisesti
alle 24-vuotiaiden tyovoimaosuuksissa (Tyomarkkinat 1 997:1 6, 50-51, 74).
Ty6tt6myyden kddntyessd Suomessa laskuun sen aleneminen on ollut
nuorilla selvdsti nopeampaa kuin vanhemmilla ikdryhmilld. Samoin pitkii-
aikaistydttdmyys on vdhentynyt nuorilla m e rkittdvdm m in ku in van hem m i lla
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(Ty6voima 2017, 17,31). Myonteisestd kehityksestA huolimatta alle 24-
vuotiaiden tyottomyysaste on edelleenkin ldhes kaksinkertainen keskimA6-
rdiseen tyOttOmyysasteeseen verrattu na.

1990-luvun ty6llisyyskriisissd muuttui eniten yhtiiiiltd nuorten ja toi-
saalta ikdintyvien suhde ty6markkinoihin ja tulonmuodostukseen. Tyolli-
syys heikkeni voimakkaasti S5-vuotiailla ja sitd vanhemmilla henkiloillii.
lkidntyvien tilanteessa erikoista on se, ettA S5-59-vuotiaiden henkiloiden
ja hiukan nuorempienkin ty6voimaosuudet pdinvastoin nousivat lamavuo-
sina. Ristiriita selittyy tyOttdmyyden kasvusta ja vdest6rakenteen muuttu-
misesta. Tyollisyys huononi romahdusmaisesti samanaikaisesti, kun yli
SO-vuotiaiden mddrd lisAdntyi huomattavasti (Viest6 1996:9, 32, Tyo-
markkinat 1997:1 6, 49-53, 74). HenkilomdArd kasvoi voimakkaasti juuri
niissd ikdryhmissd, joissa muutoinkin tyOttomyys on ollut keskimddrdistd
suurempaa.

Vaikka siis ikiiilntyvien ty6voimaosuudet nousivat 1 990-luvulla, tAmd
johtui ty6tt6mien osuuksien kasvusta. Tyottomyysasteen huomattavana
nousuna tdmti naikyy vain 55-59-vuotiailla, sillti tdtd vanhemmat tyott6mdt
saattoivat siirtyd tyOttomyyseldkkeelle 60-vuoden idssd. S5-S9-vuotiaiden
tyott6myysasteen nousuun on vaikuttanut tyottdmyyden pitkittyminen ns.
lisdpdivdrahaoikeuden vuoksi (Ty6markkinat 1 997: 1 6, 49-53, 7 4, P arianne
1997, 11-20). Niin kutsuttu eldkeputki, eli lisdpdivdrahaoikeuden piiristd
elAkkeelle siirtyminen 60-vuotiaana on houkutteleva ja usein my6s ainoa
ratkaisu tilanteessa, jossa tydn saaminen on kiiytiinn6llisesti katsoen
mahdotonta.

Tilastojen valossa keski-ikdiset ntiytttivtit selvinneen 1990-luvun
tyollisyyskriisistd parhaiten (Parjanne 1997, 11-20). Tosin tyottomyys kos-
ketti aikaisempaa enemmdn kaikkia ikdryhmiil ja ulottui koskemaan niitd-
kin vAestdryhmid, jotka ovat aikaisemmin vdlttyneet tyottomyydeltti. Ty6t-
t6myydestd kdrsivdt enenevdsti myds koulutetut henkildt, joskin tydtt6-
myysaste alenee edelleen selvAsti koulutustason noustessa (Ty6voima
2017,30, Kianderym. 1997, 113).

1 990-luvun tydllisyyskriisin vaikutukset ndkyvdit paitsi tydttdmyyden
mddrdssd ja kohdentumisessa myos tydllisessd ty6voimassa. Palkkatyon
rakenne on muuttunut niin, ettd kokoaikaisten ja toistaiseksi voimassa ole-
vien tydsuhteiden osuus on vdhentynyt ja epdtyypillisissd tydsuhteissa,
lirhinnd mddrdaikaisissa ja osa-aikaisissa t6issd olevien osuus on vastaa-
vasti kasvanut. Kun ennen lamaa vuonna 1989 kokoaikaisessa ja pysy-
vdssd palkkatyossd oli 83 prosenttia palkansaajista, vuonna 1996 osuus
oli 75 prosenttia (Julkunen 1997a). MddrAaikaisten tyontekij6iden osuus
on kasvanut erityisesti uusissa, alle vuoden jatkuneissa ty6suhteissa.
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Merkkejd trendin taittumisesta on kuitenkin saatu, silld uusien tyosuhtei-
den mddrdaikaistumisen kehitys nziyttdisi pysdhtyneen vuoden 1997 lo-
pussa ja kddntyneen selvtisti laskuun (Tyomarkkinat 1997:18, 9, Ty6-
markkinat '1998:7,8).

Tydllisyyskriisin aiheuttama epdvakaus tyomarkkinoilla ndkyy my6s
osa- ja mddrdaikaistyon motiiveissa. Naita toitii tehdddn aikaisempaa
enemmdn siitd syystd, ettei kokoaikaista ja pysyvEiei tyotd ole tarjolla. Var-
sinkin 1990-luvun alkuvuosina kokoaikaista, pysyvdd tyotd haluavien
osuudet kasvoivat. Lama ntikyy my6s vajaatydllisten osuuden kasvuna.
Osa-aikatydtd kokoaikatydn puuttuessa tekevien osuus oli pahimpina
tyott6myysvuosina korkeimmillaan. Ty6ttomyyden hellittdessd otettaan
vajaatyollisten mddrd on kddntynyt laskuun: kun vuonna 1993 osa-
aikaty6ssd olevista ldhes puolet teki osa-aikatyotd kokoaikatyon puuttues-
sa, vuoden 1997 lopussa endd kolmasosa osa-aikaisista olisi halunnut
kokoaikaiseen ty6hon (Tyomarkkinat 1995:2, 16,22, Parjanne 1997, 65,
Ty6markkinat 1 997:1 8, 2).

Tyollisyyskehityksen yhden osoittimen eli piilotyottomien mddrdn ke-
hitys poikkeaa tyottomyyden yleisestd trendistd siind, ettd tyottomyyden
alenemisesta huolimatta piiloty6ttomyys on pysynyt suurena, jopa kasva-
nut. Vuoden 1997 lopussa piilotydttdmid eli henkiloitd, jotka eivdt aktiivi-
sesti etsi ty6td huonon ty6llisyystilanteen vuoksi, oli noin 100 000 henkilOd
(Tyomarkkinat 1997:18, 1). Piilotyottomien joukko koostuu pddosin niistd,
joiden on muita helpompi joustaa tyollisyystilanteen mukaan. Valtaosa
piiloty6ttomistd on ndet opiskelevia nuoria. Toinen suuri piilotydttomien
ryhmd muodostuu kotona lasta hoitavista naisista (Tyomarkkinat 1995:2,
18).

Suonrafamen fy#m a r k ki * a maJli rn*;*foksesss

Talouspoliittiseen tavoitteeseen pitdd Suomi kilpailukykyisend ja houkut-
televana sijaintipaikkana yrityksille liittyy monia suomalaisen tydmarkki-
namallin toimintaan vaikuttavia asioita (Kiander ym. 1997, gg-106, Ty6-
voima 2017, Globaalistuminen ja Suomi 1998).

Suomen kansantalouden ennustetaan kehittyvdin ldhivuosina suo-
tuisasti. Sekd valtiovarainministerion ettd taloudellisten tutkimuslaitosten
ennusteiden mukaan Suomen talous kasvaa vuosikymmenen lopulla no-
peammin kuin EU-maissa keskimddrin, ja suurin piirtein samalla vauhdilla
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kuin OECD-maissa keskim6drin. Ldhivuosina talouden ennustetaan kas-
vavan Suomessa 3,5 prosentin vuosivauhdilla, kun EU-maiden keskimdd-
rdiseksi kasvuksi on arvioitu 2,4 prosenttia. Pitkailldkin ajanjaksolla Suo-
men vuosittainen kasvu arvioidaan EU-maiden keskimddrdistd kasvua
paremmaksi. (Rantala 1997, 15, Employment Obseruatory, Trends No. 29,
1997,vrt. Ty6voima 2017, 11, 41-42, Yarliaja Yld-Anttila 1 997, 85).

Suotuisasta taloudellisesta kasvusta huolimatta monet tyollisyysjdr-
jestelmdn piirteet ovat muutospaineiden alaisia niin Suomessa kuin
muuallakin Euroopassa. Tydtt6myys pysyy korkeana, silld taloudellisen
kasvun ty6intensiivisyys - tyOllisyyden kasvu suhteessa bkt:n kasvuun -
pysyy edelleenkin heikkona. Nopeaa ratkaisua ei siten ole odotettavissa
pitkdaikaistyottomyyden ongelmaan, eikd erdiden riskiryhmien, kuten
ikddntyvien ja heikon koulutustason omaavien ty6llistymiseen (Emplo-
yment Obseruatory, Trends No. 29, 5-6, Esping-Andersen 1996a, 78-81).
Tdrked strategia niin tydllisyyden kuin kilpailukyvyn edellytystenkin pa-
rantamisessa on koulutukseen panostaminen (Kasvio ja Nieminen 1998,
Globaalistuminen ja Suomi 1998). Erityisend huolenaiheena tulee kuiten-
kin olemaan ikiidntyviin tydvoiman ty6markkinavalmiuksien parantaminen
ja ty6llisyyden kohentaminen.

Vdest6n ja tyovoiman ikddntyminen onkin keskeinen ty6markkinoi-
den toimintaa sddtelevd tekijri. Suomen ikdrakenne on pitkddn ollut ty6-
markkinoiden kannalta edullinen, silld tyOikdinen vdesto on kasvanut aina
1 980-luvulle saakka. Ldhivuosina ikddntyvd 50-64-vuotias vdestd kasvaa
huomattavasti ja 25-49-vuotias vdesto vdhenee (KOM 1996:14, 2-3).
lkAdntyvirn ty6voiman ty6panoksen tdysipainoisen hy6dyntrimisen, ty6ky-
vyn ylldpitdmisen ja ylipddnsd ty6markkinoilla toimimisen edellytysten pa-
rantamisen merkitys korostuu entisestddn.

Tietyt tydmarkkinoiden muutossuunnat ndhddain pysyvdisluontoisi-
na tai ainakin pitkdaikaisina trendeind Suomessa. Niinpd ensi vuosituhan-
nen alkua leimaa paitsi korkea ty6ttdmyys, myos mddrdaikaiset ty6suh-
teet, suurempi joustavuus ja eriytyminen tyoajoissa, yritysten valikoivuus
ty6voiman kiiyt6ssd sekd kitkaisuus tydvoiman kysynndn ja tarjonnan
kohtaamisessa (Kiander ym. 1997, 98-99, 106-107, Muutosrohkeutta vai
siviilipuolustusta? 1997, 78-79 ja Parjanne 1997). Kdynnissd olevassa
talouden rakennemuutoksessa ty6llisyys kehittyy parhaiten korkean tek-
nologian toimialoilla, osaamista ja ammattitaitoa vaativissa tehtdvissd ja
suhteellisen hyvdd palkkaa maksavilla aloilla. Vdhiin ammattitaitoa vaati-
villa matalapalkka-aloilla ty6llisyys sit6 vastoin heikkenee, mikd ennustaa
polarisaatiokehityksen jatkumista (Parjanne 1997). Kehitys on saman-
suuntaista kuin useimmissa muissa OECD-maissa.
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Yksil6tasolla tyourat erilaistuvat. Eldmdnkulku noudattaa yhd har-
vemmin standardikaavaa. Tdhdn vaikuttaa yhtAAltti paine tyomarkkinoiden
joustavuuden lisddntymiseen ja toisaalta yksil6iden eldmdntilanteiden eri-
laistuminen ja tarve yksi16llisiin ratkaisuihin koskien niin koulutusta, perhe-
eldmdd kuin tyossdkdymistdkin.

Yksil6llisyyttd myos korostetaan aikaisempaa enemmdn kollektiivi-
suuden kustannuksella. Erityisesti nuoriso ja paremman koulutuksen
hankkineet mainitaan ryhmind, jotka ovat individualistisemmin suuntautu-
neita (Tuohinen 1990, Pohjanheimo 1997). Epdvarmuuden aika tyomark-
kinoilla saattaa toisaalta synnyttd6 kollektiivisuuden ja solidaarisuuden
lisddntymistei tyontekijiiryhmissdi, jotka eivit aikaisemmin ole suosineet
kollektiivista toimintaa. Tdmdnsuuntaisiin tulkintoihin voidaan piitityri ay-
liikkeen jdsensuhteen muuttumista koskevan tutkimuksen perusteella
muun muassa toimihenkil6iden ja marginaalityovoimaan kuuluvien osalta
(Jokivuori ym. 1996). Arvo- ja asennetutkimusten mukaan ansiotyd ja it-
sensii eldttdminen ovat kuitenkin pysyneet suomalaisille tdrkeind arvoina.

m.m. Wfu*eem\rffito

Hyvinvointivaltioiden toiminta pohjautui alun perin tydllisyysjArjestelmddn,
jossa vallitsi tdystydllisyys, ja tyotd tehtiin pysyvissd, pitkdaikaisissa niin
kutsutuissa normaalityosuhteissa vanhuuseldkeikddn saakka. Tdmdnkal-
taiseen tyollisyysjdirjestelmddn pohjaavan rakennelman perustat ovat ty6-
markkinoiden muutosten my6td heikentymAssd. Yhteiskuntateoreetikko-
jen usein esittdmd ndkemys on, ettd teollisuusmaat ovat joutuneet mur-
rokseen, missd palkkatyoyhteiskunnan jdrjestys kokonaisuudessaan ky-
seenalaistetaan. Joidenkin postmodernismin tulkitsijoiden mukaan nyky-
oloissa ei endd ole selkeitd asiantilasta toiseen johtavia kehityspolkuja.
Kuvaavaa on vakiintuneiden kehityssuuntien katkeaminen ja eldmdd luon-
nehtiva "tuotettu epdvarmuus". Tdmd uudenlainen asioiden tila vaatii uu-
denlaisia ldhestymistapoja nykyongelmiin. Vaikka yhteiskuntatieteen pii-
rissd kdsitykset jdlkiteollisen yhteiskunnan tulevaisuudesta eroavat, jok-
seenkin yksimielisid ollaan siitd, ettei paluuta tdystydllisyyteen ole.

Tekninen kehitys ja tietoyhteiskunnan laajeneminen johtavat tuotan-
non ja elinkeinorakenteen nopeutuvaan muutokseen, jossa vanhoja ty6-
paikkoja hdvidd ja korvautuu uusilla, yleensd parempia taitoja edellyttEivilld
paikoilla. EU:n selvitysten mukaan vanhoja ty6paikkoja hdvidd keski-
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mdArin 10 prosentin vuosivauhdilla (KOM (96) 389). Tekninen kehitys,
joka suosii koulutettua tyovoimaa, niihdddn yhtend syynd tydmarkkinoiden
polarisoitumiseen.

Merkittdvdndi tekijAnd mainitaan my6s globaalistuva talous ja kan-
sainvdlisen tydnjaon muutos, mikd synnyttAi paineita joustavuuteen myos
tuotantoa koskevissa ratkaisuissa, tuotantoa hajautetaan globaalisti. Glo-
balisaatio-hypoteesin mukaan alhaisen palkkatason maiden kilpailu on
heikentAnyt erityisesti vdhdn koulutetun ty6voiman asemaa aiheuttaen
palkkatason alenemista, tyotd koruaavan teknisen kehityksen kiihtymistei
ja ty6ttdmyyttd (Kiander ym. 1997. 103-105). Koulutuksen lis6dminen ja
ylipiitins€i ty6voimaan investoiminen on keskeinen strategia tydvoiman
kysynnAn ja tarjonnan tasapainottamisessa.

Ty6markkinoilla tapahtuva eriarvoistuminen, ty6ttOmyyden kasautu-
minen ja muuttuminen tydmarkkinoilta syrjiiytymisen prosessiksi, on Eu-
roopassa yleinen ilmi6, jonka ennustetaan nykyisen markkinaehtoisuuden
vallitessa vield jatkuvan (esim. Taylor-Gooby 1997, Esping-Andersen
1996a,79).

Ty6markkinoiden polarisoitumistendenssin on n6hty voimistuneen
199O-luvulla myds Suomessa. Ty6tt6myys on kasautunut yhd enemm6n
riskiryhmille, ja tyottomyyden rakenne on muuttunut aikaisempaa ongel-
mallisemmaksi. Polarisaatiokehityksen osoitukseksi on tulkittu myds
ep6tyypillisen tyon lisddntyminen ja ntiitti t6itti tekevien ty6markkina-
aseman heikentyminen. EpAvarmoissa tydsuhteissa toimivat ovat jousta-
neet sekd ty6llisyyden ettd palkkojen osalta. Sitd vastoin lama ei niiytEi
heikent6neen tyollisten enemmiston eli vakaassa tyosuhteessa olevien
ansiokehitystd (Parjanne 1997). Suomalaisen tydllisyysjdrjestelmiin ldihi-
vuosien haasteena ndhdddnkin ty6markkinoilla tapahtuvan eriarvoistumi-
sen synnyttdmien jdnnitteiden purkaminen (Kiander ym. 1997, 105-106).

Ty6markkinoiden kehitysndkymistd on esitetty myos toisenlaisia tul-
kintoja. Talouden globaalistumisen ja teknologisen kehityksen ei vdistd-
m6tti ndhdd aiheuttavan tydtt6myyttA ja tydvoiman polarisaatiota. Esi-
merkiksi ILO:n tutkimuksen mukaan ty6llisyyden kasvu suhteessa kan-
santuotteen kasvuun ei ole vdhentynyt, vaan pikemminkin pdinvastoin.
Tosin taloudellinen kasvu on ollut tyollisyyden oleellisen kohenemisen
kannalta liian vdhAist6 (World Employment 1996197, 22). Kaiken kaik-
kiaan ndyttdd vaikealta osoittaa, ettd teknologinen kehitys johtaa auto-
maattisesti laajamittaiseen ty6tt6myyteen. Olavi Riihisen (1998, 40) mu-
kaan joukkotyottomyyden syitd on edelleenkin haettava talouseldmAn hei-
kosta toiminnasta, kansallisesta politiikasta ja niistA arvoista, joita yhteis-
kunnassa liitet€itin ty6llisyyteen.
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Keskusteluun teknologian ja tietoyhteiskunnan tyollisyyttii rapautta-
vasta vaikutuksesta on samoin EU ottanut selkedn optimistisen kannan.
Kokonaisarviot eivdt tue teesid tyon loppumisesta tai edes tyottomien
mddrdn kasvusta. Tietoyhteiskunnan laajenemisella ndhdddn pdinvastoin
olevan suotuisia ty6llisyysvaikutuksia niin tietoteknisiin aloihin kuin koko
talouteenkin (KOM (96) 389).

Tietotekniikan kehityksestri ja muutoksista aiheutuvan rakenne-
muutosprosessin tuomia ongelmia pidetddn kaikesta huolimatta merkittd-
vind. Yritysten muuttumisen nopeus ja uusien taitojen rajoitettu tarjonta
johtaa tydvoiman kysynndn ja tarjonnan hankalaan epdsuhtaan. Ammat-
titaidon ajanmukaistaminen ja "infotaitojen" lisddminen on haaste, joka
edellyttiiii koulutuksen ulottamista tavanomaisia koulutusvdylid laajem-
malle ja erityisesti niihin ikai- ja vdest6ryhmiin, joita uhkaa ammattitaidon
vanheneminen ja syrjdytyminen uusien tietotekniikoiden kirytostti. Vdes-
ton epdedullinen ikdrakenne EU:ssa korostaa haasteen mittavuutta (KOM
(96) 389). Sosiaalipolitiikan tulevaisuuden haasteet painottuvat inhimilli-
seen pddomaan investointeihin, tyovoiman koulutuksen, ammattitaidon ja
tyokyvyn ylldpitoon ja kehittdmiseen, mikd on keskeinen strategia tyovoi-
man kysynnin ja tarjonnan tasapainottamisessa my6s Suomessa (vrt.
Tyovoima 2017).
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3.1 . TyOuranfrktikulma sosiaalitieteer*
tutkimuksissa

Moderneissa palkansaajayhteiskunnissa eldmdnkulku noudattaa Antti
Kasvion (1 994, 1 96-1 97) terminologiaa kdyttden "normaalibiografian" mu-
kaisia vaiheita, joihin kuuluvat koulunkdynti, ammattikoulutus- ja ty6h6n-
tulo, aktiivinen tyOssdolovaihe, johon liittyy elinikdinen koulutus, eldkkeelle
siirtyminen ja eldkkeelld oleminen. Normaalieldmdnkulku on muuttunut
niin, ettd tyoura on lyhentynyt molemmista pdistddn, koulutus- ja ty6h6n-
tulovaiheen pidentymisen ja eldkkeelle siirtymisvaiheen aikaistumisen
vuoksi. Kuvassa 2 on havainnollistettu ty6uran muutoksia Suomessa
ajanjaksoa 1 980-1 990 koskevilla trendeilld.

Ty6voimatilastoihin perustuva Tuire Santamdki-Vuoren (1995, 139-
140) tutkimus osoittaa samoin tyoh6n osallistumisen vdhentyneen niin tyo-
uran alussa kuin lopussakin. Nuorten alentuneet ty6voimaosuudet kuvas-
tavat nuoruusajan koulutuksen yleistymistd ja pitenemistd. Ennenaikainen
eldkkeelle siirtyminen taas on alentanut ikddntyneiden tydvoimaosuuksia.
Esimerkiksi vuonna 1993 endA joka viides 60-64-vuotias oli ansiotyOssd.

Tutkim uksessa verrattiin tyovoimaosuuksia S-vuotisikdryh missd vuo-
sien 1963-1993 vdlilld. Seuranta-ajan lyhyys ei mahdollistanut eri kohort-
tien koko ty6ajan vertailua, mutta kylliikin keski-ikdisten vertailun nuoriin
tai heitd vanhempiin. Sen mukaan nuorten tyovoimaosuudet ovat pie-
nentyneet 1960-luvulta ldhtien. Kun 15-19-vuotiaista nuorista 56,4 pro-
senttia kuului ty6voimaan vuonna 1963, oli osuus laskenut 45,9 prosenttiin
vuonna 1973 ja 34,6 prosenttiin vuonna 1983. Endd joka neljds 15-19-
vuotias nuori oli tydvoimassa vuonna 1993, johon my6s lamalla oli osuut-
la. 2}-24-vuotiaiden tyovoimaosuudet eivdt vaihdelleet yhtd paljon. 1 950-
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luvulta ldhtien heistd noin kaksi kolmasosaa on kuulunut ty6voimaan
(emt., 140).
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Ldhde: Antti Kasvio: Uusityon yhteiskunta. Jyvdskyld 1994, 197

Kuva 2. "Normaalibiografian" mukaiset siirtymdt Suomessa vuosina 1980-1990

Koulutusaikojen pidentyminen on yleinen trendi hyvinvointivaltioissa.
Useimmissa Euroopan maissa 1980-luvun lopulla yleensii eniiii vain alle
puolet 15-19-vuotiaista kuului tyovoimaan. 1990-luvun lama ja tyottomyys
vield osaltaan vdhensivdt nuorten tydssdkdyntiti niin, etta tyovoi-
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maosuudet yleisesti laskivat nuorilla alle kolmasosan (OECD Employment
Outlook 1996, 111).

Enemmist6 16-24-vuotiaista miehistd kuului 1960-luvun puolivilissd
tyovoimaan, mutta siitd ldhtien koulutusajat alkoivat voimakkaasti piden-
tyd. Nuorten miesten ty6voimaosuuksia on tarkasteltu eri maissa vuosien
1965-1988 vdlilld (Jacobs ym. '1991, 44-47). Ranskassa ja Hollannissa
alle 2S-vuotiaiden miesten ty6voimaosuudet laskivat tasaisesti 1 960-luvun
puolivdlistd ldhtien ja 1980-luvun lopulla enintd6n puolet kuului tydvoi-
maan. Saksan liittotasavallassa kehitys oli loivempaa, mutta saman
suuntaista. lso-Britannia ja Ruotsi muodostivat poikkeuksen, sil16 nuorten
miesten tydvoimaan kuuluvuus ei ndissd maissa juurikaan vdhentynyt. 16-
24-vuotiaiden naisten tydvoimaan kuuluvuus vdheni Ranskassa, Hollan-
nissa ja Saksan liittotasavallassa samoin kuin nuorilla miehillA. lsossa-
Britanniassa ja Ruotsissa nuorten naisten ty6ssdkdynti sitd vastoin oli
1970-luvun puolivdlisti ldhtien yleisempdd kuin sitd ennen.

Koulutusajat ovat pidentyneet myos Euroopan ulkopuolisessa l6nti-
sessd maailmassa. Pitkdn aikav6lin tarkastelun mukaan Yhdysvalloissa
nuoret, valkoihoiset miehet kdvivdt koulua vuonna 1880 keskimddrin 14,4-
vuotiaiksi asti. Vuoden 1970 v6estdlaskennan mukaan amerikkalaiset
nuoret piiiittivtit opiskelunsa keskimAArin 19,1 vuoden itissti (Modell ym.
1978,238).

Koulutusaika oli Yhdysvalloissa pidentynyt noin viidelld vuodella va-
jaassa sadassa vuodessa. Erot ty6hon siirtymisajoissa eivdt ole kuiten-
kaan muuttuneet samalla tavoin. Vuoden 1970 vdest6laskennan mukaan
amerikkalaiset nuoret siirtyivdt ansiotydh6n vain pari vuotta myohemmin
kuin vuonna 1880. TiitEi tulkittiin osa-aikaty6n yleistymiselld. Kun vuonna
1880 puolet nuorukaisista meni ty6h6n ennen 16. ikdvuottaan, niin vuon-
na 1970 vasta 18 vuoden idssd puolet ikdluokasta oli ansioty6ssd. Jos
ollaan kiinnostuneita siitd, missd ikdluokassa valtaosa eli 80 prosenttia
nuorista oli ansiotydssti, niin vuonna 1880 ikdraja oli 18 vuotta ja vuonna
1970 vastaava ikd 20 vuotta (emt., 243).

Suomea koskeva tutkimus osoittaa, ettd nuorten tydvoimaosuuksien
laskua on kompensoinut ty6voimaosuuksien nousu heitd vanhemmissa
ikdryhmissii, nousua on jopa 45-54-vuotiailla. Keskimmdisiin ikiiryhmiin
kuuluvien eli 25-44-vuotiaiden tyovoimaosuudet vaihtelivat 80 prosentin
ympdrrilld vuonna 1963, mutta jo 85 prosentin tuntumassa vuonna 1973.
Tyovoimaosuudet nousivat erityisen korkealle vuonna 1983, jolloin 30-44-
vuotiaista yli 90 prosenttia kdvi ansioty6ssd. 1990-luvulla osuudet laskivat,
mutta eivdt erityisen paljon (SantamAki-Vuori 1995, 140).
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Aktiivinen tyossdoloaika on intensiivistynyt. Se ilmenee silld tavoin,
ettd keskimddrdiset tyourat ovat vdest6ssd pidentyneet viimeksi kuluneen
vuosikymmenen aikana. Keskimddrdisid tyouria ovat erityisesti korotta-
neet ne ryhmiit, jotka aikaisemmin osallistuivat laimeammin ansiotydh6n.
Tyouran keskipituudet ovat kasvaneet erityisesti naisilla (emt., 140-141).

My6s Helka Hytin ('1995, 41-45) tutkimus todistaa ty6ssdolon inten-
siivistymisestd. Aktiivinen ty6ura ei ole Hytin mukaan merkittdvdsti lyhen-
tynyt siitd huolimatta, ettd varhaiseldkkeet ovat lisddntyneet. Eniten tdhdn
on vaikuttanut se, ettd keski-iktiisillA alle S5-vuotiailla henkiloilld on nykyi-
sin enemmdn terveitti elinvuosia ja ty6ssdolovuosia kuin aikaisempina
vuosikymmenind.

Keskimddrdisen elinidn nousu ei ole lisdnnyt aktiivi-idn pituutta. Elin-
vuodet ja eldkevuodet ovat lisddntyneet yhtii paljon vuosina 1970-1993, ja
lisiidintynyt elinaika kdiytetddn siis eldkkeel16. Aktiiviajan odotteen vdhdiset
muutokset johtuvat osittain keski-ikdisen vdestdn eri ikdryhmien kuollei-
suuden ja eldkkeelle siirtymisen ristikkdisistd vaikutuksista. Alle S5-vuoti-
aan vdeston terveiden elinvuosien lisddntymisen vastavoimana on ollut
55-64-vuotiaiden varhaiseldkkeelle siirtyminen (emt., 41 -45).

Nuorisoty6ttomyys on tdmAn hetken polttavimpia ongelmia. Vuonna
1995 suomalaisista tyovoimaan kuuluvista alle 24-vuotiaista yli 40 pro-
senttia oli tyott6mdnA. Tyottomyysjaksot ovat nuorilla myos pidentyneet.
Tyottomyysjakson keskimddrdinen pituus kasvoi 15-24-vuotiailla noin
kymmenestd viikosta ldhelle 20 viikkoa vuosien 1983-1993 vEililld (Nyyss6-
la 1994, 53).

Meredith Baker ja Peter Elias (1991, 214-244) tarkastelevat lsossa-
Britanniassa ja Yhdysvalloissa nuorisotyottomyydestd tehtyjdi tutkimuksia.
He toteavat tutkimusten osoittavan, ettd nuorten tyottomyys ei ole pelkds-
tddn senhetkinen ongelma, vaan ettd silld voi olla kauaskantoisia vaiku-
tuksia esim. mydhempddn ansiotasoon. Nuoruudessa hankitulla tyokoke-
muksella samoin kuin nuorisotyottomyydelld oli tutkimusten mukaan vai-
kutusta myohempddn ansiotasoon. Tydpaikkaa usein vaihtaneiden an-
siotaso oli alempi kuin vakituisessa ansiotydssd olleiden. Alin ansiotaso oli
niil ld, jotka olivat n uoru udessaan kokeneet mon ia tyottomyysjaksoja.

Erityisen merkittdvinii Baker ja Elias pitivdt Lisa Lynchin (1985,
1989) tutkimuksia nuorisotyott6myydestd. Sekd lsossa-Britanniassa teh-
dyssd tutkimuksessa (Lynch 1985) ettd laajassa amerikkalaisessa kohort-
titutkimuksessa (Lynch 1989) tydllistymisen todenndkOisyyttd mitattiin
mallilla, joka otti huomioon mm. henkilokohtaiset ominaisuudet, tydvoiman
kysynndn ja tyottdmyyden keston. Paikallinen ty6voiman kysyntd ja inhi-
millisen pddoman kertyminen selittivdt pitkdlti ty6tt6myyden kestoa. Nuor-
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ten tyollistyminen oli taas voimakkaasti riippuvainen tyOttdmyyden kes-
tosta. Samanlainen riippuvuussuhde ty6llistymisen ja tyOttOmyyden kes-
ton vdlillA havaittiin my6s hollantilaisnuoria koskevassa tutkimuksessa
(Jehoel-Gijsbers ja Groot 1989). Norjalaisia nuoria koskeva seurantatut-
kimus (Hammer 1996) osoittaa samoin selvdsti, ettd ty6tt6mdksi joutumi-
sen riski on sitd suurempi, mitd useampia tydtt6myysjaksoja nuorella on
takanaan.

1990-luvun alun pahimpaan lama-aikaan joka toisella 15-19-vuoti-
aalla, opintonsa pAAttdneel16 suomalaisella nuorella oli rikkonaisuutta ty6-
markkinoille tulovaiheessa. Tdmdn lisAksi joka kuudes jo ty6ssd oleva
nuori oli ollut ainakin kerran tydttdmdinii runsaan kahden vuoden tarkas-
telujakson aikana. Ty6uran epAvakauteen vaikuttavista taustatekijdistd
nousivat muita selvemmin esille tydkokemuksen puute ja vdhdinen koulu-
tus sek6 ty6suhteen laatu. Mddriaikaisissa tyosuhteissa oleminen johtaa
tavallista useammin tyopaikan vaihdoksiin ja tyottomyyteen. Tutkimus
osoitti toisaalta, ett6 mit6 pitemmdlle ty6ura opiskeluvaiheen j6lkeen ete-
nee, siti vakaammaksi se muuttuu (Santamdki-Vuorija Sauramo 1992, 6-
12,67-69).

Tydministeri6n projektissa seurattiin vuonna 1968 syntyneiden, pe-
ruskoulunsa vuonna 1984 piiiittdneiden nuorten eldmdnkulkua aina vuo-
teen 1994 asti. Nuoret suunnittelivat tulevaa koulutustaan 1980-luvun
puolivdlissd, jolloin taloudellinen tilanne ja tulevaisuuden ndkymdt olivat
vield suotuista. Keskeisend tutkimuskysymyksend oli koulutuksen ja suku-
puolen merkitys eldmdnkulkuun. Kymmenen vuoden kuluttua peruskoulun
pddttdmisestd nuorten eldmdnkulussa ndhtiin selkeitd eroja. Koulutuksen
samoin kuin ty6markkinoille tulon ajoittumisen vaikutus nAkyi muun
muassa sill6 tavoin, ettd peruskoulureittid edenneiden ryhmdssd oli enem-
mtin ty6tt6mid kuin lukion kdyneissd. Peruskoulun kdyneistd joka viides
oli tyot6n, lukion suorittaneista joka kymmenes (Nummenmaa 1996, 44;
Nummenmaa ym. 1997, 40). Ty6kokemukset muodostuivatkin erilaisiksi
eri reittejd tydeldmdidrn edenneil16 nuorilla.

Kari Nyyss6la (1997,7-9) on selvittdnyt ty6ttomyyttd ja tydmarkkina-
asemien muutosta yhden nuorisoikdluokan, vuonna 1980 18-24-
vuotiaiden osalta. Pitkittdisaineistossa tarkastellaan nuorten tyomarkkina-
asemien muutoksia vuosien 1980 ja 1993 vdlilldi ja sitd, millainen vaikutus
tyohistorialla, koulutuksella seki ansiotuloilla on ollut siihen. Nyyssdld luo-
kitteli nuoret tyomarkkinasiirtymien mukaan "pdrjddjiin", "menestyjiin",
"taantujiin", "pettyjiin" ja "kiinni ottajiin".

Suurimman ryhmdn muodostivat ty6stti ty6hon siirtyneet "pdrjddjdt".
Heiddn ty6uransa oli vakaa ja tulokertymdnsd korkea. NeljAsosa nuorista
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kuului "menestyjiin", jotka siirtyivdt opiskelusta tyohdn ja joiden tulotason
voi olettaa kohoavan "piirjddjid" korkeammalle. "Kiinni ottajat" olivat tydt-
tomyydestd ty6hon siirtyneitd ja pdrjdnneet epdedullisesta tyouran alusta
huolimatta melko hyvin tydmarkkinoilla. Tyostti tyott6myyteen siirtyneiden
"taantujien" ja opiskelusta tyottomyyteen siirtyneiden "pettyjien" ty6tto-
myys johtui ldhinnd suurtyottomyydestd. Tydtt6myydestd tydttdmdksi
siirtyneitd tutkija nimittdd "kadotetuksi sukupolveksi", johon kuului alle
kaksi prosenttia nuorista. Tdmdn ryhmdn tyourat olivat selvdsti epdva-
kaimmat ja heiddn joukossaan oli vdhiten ammattikoulutusta saaneita.

Ahon ym. (1996, 35) tutkimuksessa arvioitiin ty6llistdmistukien ja
ty6voimapoliittisen koulutuksen vaikuttavuutta tyottOmyyteen Suomessa
vuosina 1988-1992. Vain noin neljdsosa tyottomistd voitiin mddritelld
tydstd syrjdytyneeksi kolmen ty6tt6myyttd edeltdneen vuoden ty6ko-
kemuksen perusteella. Sita vastoin tukity6llistetyistd suurin osa kuului
tyostd syrjdytyneiden ryhmtitin.

Tutkimuksessa todettiin, ettd tyovoimakoulutus vaikuttaa myontei-
sesti myohempAdn tyouraan. Samoin vakaa tyoura voi auttaa irtautumaan
tyottomyydestd. Muita tyottomid vakaampi tyoura oli nimittdin takanaan
nii I ld seitsemEillii prosentil la ty6ttdm istd, jotka valikoitu ivat tydvoimakoulu-
tukseen vuosina 1 988-1 992.

Tyovoimakoulutuksessa olleita verrattiin tukity6llistettyihin sekd nii-
hin ty6tt6miin, joihin ei kohdistettu ty6voimapoliittisia toimenpiteitd. Vuon-
na 1988 ty6voimakoulutuksen pddttdneistd ty6ttomista 54 prosenttia ei
ollut lainkaan tyott6mdnd kahden seuraavan vuoden aikana. Niilld ty6tt6-
milld, joihin ei kohdistettu toimenpiteitd, vastaava osuus oli 43 prosenttia.
Tilanne huononi nopeasti, sill6 vuonna 1990 tyovoimakoulutuksen pddt-
tdneistd endd 39 prosenttia viilttyi tyottomyydeltA kahden seuraavan vuo-
den aikana, toimenpiteitd vaille jddneistd vain 24 prosenttia (emt., 71,
1 36-1 38).

Pitkdaikaistyottomyydestd on tutkimusten mukaan vaikea irtautua.
Santamdki-Vuoren (1996) tutkimuksessa perusjoukon muodostivat ne
henkilot, jotka vuoden 1992 lopussa olivat olleet tyottomdnd vdhintddn
vuoden. Tutkimuksessa tarkastellaan tdmdn joukon tydmarkkinakoke-
muksia vuosina 1993-1994. Tyovoimakoulutukseen osallistui seitsemdn
prosenttia ja tukit6ihin noin kaksi kolmasosaa. Kahden lamavuoden aika-
na vain alle kymmenesosan onnistui kestdvdmmin irtaantumaan tydtto-
myydestd. Ldhes kaksi kolmannesta oli pddosin tyottdmdnd altistuen suu-
relle riskille syrjdytyd pysyvdsti tyOmarkkinoilta. Noin puolet heistd oli alle
4O-vuotiaita ja kolme henkilOd neljdstd oli ollut ty6ssd vdlittdmAsti ennen
pitk6ai kaistydttdmdksi joutum istaan.
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Ty6urien empiirinen tutkimus on paljolti keskittynyt ty6urien pituuden
ja tydvoimaosuuksien muutosten tarkasteluun. Lama ja tydttOmyyden
kasvu ovat lisdnneet ty6ttomyyden, erityisesti nuorisotyottdmyyden ja ty6-
voimapoliittisten toimenpiteiden vaikuttavuuden tutkimusta. Tutkimuksissa
korostuu koulutuksen merkitys tyouralle pddsyssd ja ty6kokemuksen tdr-
keys ty6ttomyydestd i rtautu misessa.

3. f . ?. Tyoura eliiketutkrmulrsen lro*feena

Eldketutkimuksen luonnollisena kiinnostuksen kohteena on normaalield-
mAnkulku ja sitd koskevat muutokset. Tydeldke miiiirdytyy paitsi el6ke-
palkan my6s ty6uran pituuden mukaan, joten kaikilla niilld muutoksilla,
jotka lyhentdvdt ty6ssdoloaikaa, on vaikutusta eldketuruaan. El€ikej6rjes-
telmd perustuu siihen ajatukseen, ettd ty6eldmtiiin tullaan suhteellisen
nuorena - viimeistddn 23. ikdvuoteen mennessd, jolloin vanhuuseldkkeen
karttuminen alkaa - ja tyoeldmdssd ollaan aktiivisesti aina 65 vuoden
van huuseldkeikddn saakka.

Tyouriin liittyvdii eldketutkimusta on tehty jo 1980-luvun alkupuolelta
ldhtien. Yhdessd varhaisimmista tutkimuksista on selvitetty TEL- ja LEL-
tyOntekijoiden ansiokehitystti vuosina 1964-1979 (Laesvuori ja Lundqvist
1983). Tutkimuksesta saadaan tietoa ansiokehityksesti muun muassa
idn, sukupuolen, eri eldkelakien piiriin kuulumisen, ty6uran pddttymissyyn
ja ansiotason mukaan. Myos ty6uran pituus on taustatekijainii mukana.
Vuonna 1989 laaditussa katsauksessa tarkastelua jatketaan vuoteen 1984
asti (Laesvuori ja Lundqvist 29.11.1989). Ansiotasotutkimuksen aineistoa
pdivitetddn s6dnn6llisin viliajoin ldhinnd ty6eldkejdrrjestelmdn kehittdmistd
varten laadittavia selvityksid sil mdlldpitden.

Tyouria on tutkittu my6s erityisryhmien kuten ty6kyvyttomien ja les-
kien osalta. Varhaisimpiin kuuluu Raija Gouldin (1980) tutkimus ty6kyvyt-
t6mien ty6urista, joita on tarkasteltu koulutuksen ja ammattitaustan mu-
kaan. Tutkimuksessa tiedusteltiin muun muassa viimeisen ja kestoltaan
pisimmdn ammattijakson pituutta. Gould ym. (1991, 60) ovat myds verran-
neet ty6ssd kAyvien ja yksil6lliselle varhaiseldkkeelle siirtyneiden ty6uran
pituuksia. Suurin osa oli tehnyt pitktin tyOuran eldmdnsd aikana. Sekd
ty6ssd ktiyviit ettd yksilolliselle varhaiseldkkeelle siirtyneet miehet olivat
ty6skennelleet keskimddrin 40 vuotta, naiset hieman lyhyemmdn ajan.

Tydkyvytt6myysteemaan liittyy my6s yksi16lliselle varhaiseldkkeelle
TEL:n piiristd vuosina 1986-1988 siirtyneiden tyduria koskeva selvitys.
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Siind tarkastellaan eldkettd kartuttan utta tyoskentelyei yksityiselld sektori lla
tyOeldkelakien voimassaoloaikana (voim. 1.7.1962). Maksimaalisesta 24-
26:sta eldkettd kartuttaneesta ty6vuodesta varhaiseldkkeelle siirtyneilld oli
kertynyt keskimddrin yli 22 ty6vuotta. Miehilld oli keskimddrin 23,5 ty6-
vuotta ja naisilla 21 tyovuotta (Kannisto 1991 , 12).

Leskien tyouraa ja palkatonta kotitydtd koskevassa tutkimuksessa
tarkasteltiin vuonna 1980 leskeksi jdidineitii. Avioliiton aikana tyossd ollei-
den naisten tyoura jdi kaikissa ikdryhmissd miesleskien uraa lyhyem-
mdksi. 45-S4-vuotiaat naislesket olivat olleet ty6ssd kuusi vuotta ja 55-64-
vuotiaat yhdeksdn vuotta lyhyemmiin ajan kuin vastaavan ikdiset miesles-
ket. Pddasiallinen syy naisleskien tyostd poissaololle oli kodin- ja lasten-
hoito (Hyrkk6nen 1992, 102).

Tilastoaineistoon perustuvassa tutkimuksessa voidaan selvittdd tyo-
urien pituutta tyoeldkevakuutetun vdest6n osalta laajasti. Ndin on tehty
Jari Kanniston (1989) tutkimuksessa, jossa on tarkasteltu yksityiselld
sektorilla eldketurvaa kartuttaneita aikoja ty6ekikejtirjestelmdn voimassa-
oloaikana. Maksimaalinen tydssdoloprosentti on siis 100, jos oli ollut an-
siotyossd koko ajanjakson 1 .7.1962 - 31.12.1987. Niiden miesten osuus,
joilla oli tyossdoloa vdhintddn 90 prosenttia, vaihteli idn mukaan. Alle 35-
vuotiailla tyossdoloaikaa oli kertynyt vdhemmdn kuin muilla miehilld. Syy
johtui mitd ilmeisimmin koulutusajan pidentymisestd. Runsas puolet 35-
S5-vuotiaista miehistd oli ollut tyossd ldhes maksimaalisen tyossdoloajan.
Vasta 55. ikdvuoden jdlkeen osuudet laskivat eldkkeelle siirtymisen takia
(emt.,28).

Erot naisten ja miesten ty6ssdolossa olivat melko pienet yli 30:een
ikdvuoteen asti. 35. ikdvuoden jdlkeen ldhes koko ajan tyossd olleiden
naisten osuudet laskevat tasaisesti. 45-S5-vuotiaista naisista vain alle kol-
mannes oli ollut tyossd vdhintddn 90 prosenttia maksimaalisesta ty6ajasta
(Kannisto 1989, 28). Naisten laskevat osuudet kuvastavat ensinndkin sitd,
ettd nuorissakin ikdryhmissd suurin osa naisista on ainakin jonkin aikaa
pois tyostd uransa aikana ja toiseksi sitd, ettd vanhemmissa ikdryhmissd
tyostd poissaolo on ollut yleisempdd kuin nuoremmissa.

Niin ikddn yksityisellii sektorilla tydskennelleiden tyourien pituutta ja
eldkeprosentteja on tarkasteltu selvityksessd, joka koski vuonna 1990 en-
simmdisen kerran omaeldkkeelle siirtyneitd henkilditd. Eldkettd kartut-
tanutta ty6aikaa oli keskimdiirin 22,9 vuotta ja silld sai 34 prosentin ty6-
eldkkeen. Eldkkeen mddrdd tosin korotti 12,9 prosentin tuleva aika, jolla
tarkoitetaan varhaisel6kkeen alkamisen ja vanhuuseldkkeen vdlistd aikaa
(Kannisto 1993, 9).
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Asko Suikkasen ja Olli Kankaan tutkimuksessa (1997) analysoidaan
vuonna 1925 syntyneiden suomalaisten elamankulkua 1950-luvun alusta
vuoteen 1993 saakka. Tdssdkin tutkimuksessa todetaan, etta sekd mie-
hill6 ettd naisilla tyossdkdynnin aste on ollut korkea. Hyvin nuorella idlld
aloitetusta ty6nteosta johtuen ty6uralle on useimmiten kertynyt pituutta yli
40 vuotta. Vuosina 1962-1990, jona jaksona tydeldketurvaa saattoi kart-
tua maksimissaan 29 vuotta, puolet miehistd ja 40 prosenttia naisista oli
ollut yli 20 vuotta samassa tydsuhteessa. Asteittainen irtautuminen ty6-
markkinoilta alkoi noin 53-56-vuotiaana (Suikkanen 1996, 23-24).

Monien ikddntyneiden ty6ntekij6iden irtaantuminen tyoeldmdstd ei

tapahdu varhaiseldkkeelle jddmisen, vaan tydttOmyyden takia. Vuonna
1996 Kansaneldkelaitos aloitti muutamien muiden tahojen kanssa tutki-
muksen ikAdntyneiden pitkiaikaistydttomien tydllistymisedellytysten, kou-
lutus- ja kuntoutustarpeiden sekd eldkevaihtoehtojen selvittdmiseksi (Ra-
javaara ja Viitanen 1997, 15).

Tutkimuksesta valmistuneessa selvityksessd tarkastellaan 50-58-
vuotiaiden pitkdaikaisty6tt6mien ty6uria. lkddntyvien pitktiaikaisty6ttomien
ty6urat luokiteltiin tydkokemuksen pituuden ja ansiotyon katkosten perus-
teella hyvin vakaisiin, melko vakaisiin, epdvakaisiin ja heikosti ansiotyoh6n
kiinnittyneisiin. Pitkdaikaistyottomillii tuli selvdsti esille tyosuhteiden epd-
vakaistuminen, sill6 heistd vajaa kolmasosa oli jiiiinyt ty6tt6miiksi mddrd-
aikaisesta ty6suhteesta (emt., 45-46, 93).

Noin 60 prosenttia pitkdaikaisty6ttdmistEi oli jAainyt ty6tt6mdksi hyvin
vakaan tai melko vakaan tyouran jdlkeen taloudellisista ja tuotannollisista
syistd. He saivat muita useammin ansiosidonnaista tydttOmyysturvaa.
Osa oli ilmeisesti sopinut ty6nantajan kanssa ty6tt6mdksi jiiiimisestd.
Noin joka neljds pitktiaikaistyoton kuului ryhmddn, jossa oli muita
enemmiin epdvakaita tyduria rakennus- ja palvelualan tyotehtdvissd. Td-
htin ryhmiiAn kuuluvien eldketurva ei vaikuttanut kovin vakaalta (emt., 95-
e6).

Runsaalla kymmenesosalla tydurat ndyttivdt vaatimattomilta. llmei-
sesti he olivat kokeneet tyoeldmdstd syrjiiytymistd jo kauan. Tdssd ryh-
mdssi oli suhteellisesti enemmiin miehid kuin naisia. Pitkdiaikaisty6ttd-
myyttii oli usein edeltdnyt muu kuin piiiittynyt tyosuhde, kuten sairauspdi-
vdrahakausi tai mddrdaikainen el6ke. Tyottdmyysturuana oli useimmiten
tydmarkkinatuki (emt., 96-97).

lkddntyvien ty6tt6mien tyduria tarkastellaan myos Eila Tuomisen
(1997) tutkimuksessa, jonka aineistona on ty6voimatutkimuksen tiedot
yhdistettyind Eldketurvakeskuksen tyosuhderekisterin tietoihin. Tutkimuk-
sessa vertaillaan 45-S9-vuotiaiden palkansaajavdest66n kuuluvien tyott6-
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mien ja tyollisten tydssdolon kestoa ja ansiosidonnaisia tyottomyyspdiiviEi
koko tyduran ajalta. Ndiden tietojen pohjalta ikddntyvien tyottomien ja
tyollisten tydurat on luokiteltu vakaiden, kattavien, vajaiden ja epdvakaiden
ryhmiin. Vakaiden tyourien osuus oli odotetusti suurempi tyollisilld (66 %)
kuin tyottomillai (13 %). Vastaavasti epdvakaita ty6uria, joissa on ty6tto-
myydestd johtuvaa ettd muuta tydstd poissaoloaikaa paljon, oli tydllisistd
sitd vastoin vain vdhdiselld osalla (6 "/") ja tyottomistd noin kolmasosalla
(34 %\.

Se, ettd henkildlld on runsaasti ansiosidonnaisia tyottomyyspiiiviii
ty6uralla, ei vield tarkoita, ettd ty6ura olisi elAketurvan karttumisen kan-
nalta huono. Jos henkild on ollut palkkatyossd niin, ettd hdn on ollut ldhes
koko ajan joko ansiotydssi tai ansiosidonnaisella pdivdrahalla, hdnen eld-
kekarttumansa on hyvd. Tdllaisten kattavien tyourien osuus ty6tt6milld
olikin melko suuri. Noin kolmasosa 4S-49-vuotiaiden tydtt6mien ty6urista
luokittui tdhdn ryhmddn. Vastaava osuus tyollisillil jaii alle kymmenen pro-
sentin. Vajaita ty6uria, joista tyostd poissaoloaika on ldhinnd muuta kuin
tyOtt6myysaikaa, oli likimain yhtd paljon, noin viidennekselld niin tydllisistii
kuin tyottomistdkin (emt.).

Eldketurvaa koskevissa ty6u ratutkim uksissa ki i nnostaa en nen m u uta
eldkettd kartuttaneen tyoajan pituus ja siind ilmenevdt muutokset. Var-
haiseldkkeiden yleistyminen on aikaansaanut tutkimusta myos ndille eldk-
keille pyrkimisen syistd ja niistd toimenpiteistd, joilla iakkaat tyontekijdt
saataisiin jatkamaan tyontekoa. Merkille pantavaa sen sijaan on, ettd ty6-
uratutkimusta, jossa yhdistyy molempien eldketurvaan vaikuttavien kom-
ponenttien eli ty6ssdolon pituuden ja ansioiden kehitys, ei ole edelld mai-
nittujen (Laesvuori ja Lundqvist 1983 ja 1989) lisdksi toistaiseksi tehty.

ffi,#, T'amx"sm**frseem vHi*wk*p$ryg

3. X. 1 . E t tim ti n kwlkrx i* fyoura, *#ss*feeJ/inen fark*sfefl.l

El6mdnkulun tutkimisella tai eldmdkertatutkimuksella (life history analysis)
on pitkdt perinteet. 1800-luvun loppu ja 1900-luvun alku oli ty6ldisoma-
eldmdkertojen kulta-aikaa Saksassa ja Englannissa (Roos 1987,13). Vuo-
sisadan alussa Chicagon koulukunnan sosiologiset tutkimukset jatkoivat
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tdtd perinnettd. Tutkimus oli luonteeltaan kvalitatiivista, ja siinii kdytettiin
aineistona mm. pdivdkirjoja ja haastatteluja.

Eldmdkertatutkimuksen merkitys on siind, ettd se antaa kronologista
tietoa yksiloiden eldmdnkulun ja yhteiskunnan institutionaalisten rakentei-
den vdlisistd suhteista. Yksiloiden eldmdd eivdt ohjaa pelkdstAdn omat tai
sosiaalisessa ympdristossd tehdyt pddt6kset, vaan yhteiskunnan raken-
teelliset tekijAt laajasti: demografinen kehitys, markkinat, lainsdddintd,
harjoitettu politiikka jne. Eldmdkertatutkimus oli perustana myos tyduria
koskevalle tutkimukselle (work history analysis), joka syntyi my6hemmin
ty6llisyyden ja nimenomaan naisten ty6llisyyden kvantitatiivisesta tar-
kastelusta (Dex 1991 , 9-10).

Kun sosiaalitieteissd puhutaan ihmisen eldmdstd kokonaisuudes-
saan, siitA kdytetddn tieteenalasta riippuen hieman eri termejd. Englan-
ninkieliset termit life course, life span lai life cycle on kddnnetty yleensd
termeilld eldmdnkulku, eldmdnkaari tai elinkaari. Eri tieteenaloilla ndilld
vdhdn epAtdsmdllisilld kdsitteillA saattaa olla erilaisia tarkoituksia.

T. K. Hareven ja G. Elder kehittivdt 1970-luvulla sosiaalitieteissd ih-
misen eldmdnkulun k6sitettd ja sen tutkimista, life course analysis. Eld-
mdnkulun tutkimuksessa tarkastellaan yksil6n kokemien tapahtumien riip-
puvuutta rakenteellisista tai poliittisista muutoksista, tai niiden yhteyttd
muiden ihmisten kokemuksiin, ovat ndmd ihmiset sitten oman perheen
jdsenid tai muita henkilditei. Eldmdnkulun tutkimuksessa tarkastellaan
my6s asioiden ajallisia siirtymid, joten se on erinomainen viitekehys pitkit-
tdistutkimuksille (Dex 1991 , 4).

Anna-Raija Nummenmaa (1996, 1-2) toteaa, ettii sosiologisessa tut-
kimuksessa eldmdnkulkua tarkastellaan sosiaalisten mddritelmien ja nor-
matiivisten mddritteiden avulla. Eldmdnkulun tutkimuksella on pyritty
osoittamaan, ettd yksilon ikd vaikuttaa hdnen sosiaalisiin suhteisiinsa ja
siihen, minkd katsotaan olevan kullekin idlle sopivaa keiytteiytymistd. Sosi-
aalisten roolien muodostuminen ikdspesifeiksi on samalla mddrittdnyt,
mikd tapahtumien kronologia ja minkdlaiset seuraannot edustavat ns. nor-
maalia eldmdnkulkua.

Psykologinen eldmdnkulun kdsite eroaa sosiologisesta kdsitteestd.
Psykologiassa eldmdnkulku tarkoittaa yksildn kehitystA koko eldmdnajan
jatkuvana prosessina. Yksil6n eldmdnkaari muodostuu perAkkdisistd vai-
heista, joihin liittyvdt erilaiset kehityspiirteet ja -tehtdvdt (Nummenmaa
1996, 1-2).

Taloustieteen piirissd puhutaan ihmisen elinkaaresta (life cycle). Ta-
loustieteessd elinkaariajattelulla on vakiintunut merkitys. Mikrotalousteo-
rian keskeisen yksildiden kAyttdytymistii kuvaavan mallin muodostaa elin-
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kaarimalli, joka liittyy oleellisesti yksilon kulutukseen. Sen mukaan ihmiset
tekevdt tdrkeimpid taloudellisia pddtoksiddn ottaen huomioon niiden ai-
kaulottuvuuden. Pddtoksenteon aikaulottuvuus on yleensd yksilon oman
elinkaaren pituinen, mutta se voi mallin perusajatuksen kArsimdttd olla
myos pidempi, jolloin otetaan huomioon tulevatkin sukupolvet (Laurila
1996,165-166).

Elinkaariajattelun asema on erityisen vakiintunut juuri sosiaaliturvan
yhteydessd, silld eldkkeitd koskeva tutkimus on perinteisesti soveltanut
elinkaarimallia. Elinkaarimallissa sosiaaliturvan tavoitteet voidaan ndhdd
kahdensuuntaisina: jdrjestelmdn tavoitteena voi olla siirtdd kulutusta nyky-
hetkestd tulevaisuuteen tai pdinvastoin. Tulevaisuuden hyviiksi toimii
esimerkiksi pakollinen eldkejdrjestelmd (emt., 165, 174).

Ty6ura on osa eldmdnkaarta, mutta kdsitteend suppeampi. Num-
menmaan (1996, 4) mukaan uran ja uralinjan kdsitteitd on kdytetty kuvaa-
maan ihmisten sijoittumista erilaisiin asemiin hierarkkisesti jrirjestdyty-
neissd organisaatioissa eldmiinkulun eri vaiheissa. Uran kdsitettd kdyte-
tddn usein erddnlaisena analyysivdlinend viittaamaan esimerkiksi koulu-
tuksen ja tyon erilaisiin seuraantoihin tai jatkuvaan sitoutumiseen johonkin
ammattiin.

Edelld olevaan perustuen todetaan, ettei eldmdnkulun tutkimukses-
sa ole varsinaisesti kysymys yhtendisestd teoriasta, vaan erilaisista tutki-
mustraditioihin liittyvistd ndkokulmista. Eldmdnkulku tulisikin ndhdd ana-
lyyttisend tutkimusorientaationa, ei niinkddn teoreettisena mallina (vrt.
Pohjola'1994, 20; Nummenmaa 1996, 1).

3. X. #. Yft fsis &a.*mn*erlr rr:r *:rdwrffi fs#r fcrrn in*r 3;t *f*rrcsn klifcdff
k*fmsv*rifuersx"r**s

Yksil6iden eldmdnkulku on muuttunut yhteiskunnan modernisoitumisen ja
tuotannon ja tyoeldmdn muutosten mukana. Palkkatyon yleistyessii tyos-
sdoloaika erottui vapaa-ajasta, ja normiksi muodostui koko aktiivi-idn jat-
kuva pysyvd kokoaikatyo. Hyvinvointivaltion kehittyminen ja erityisesti elii-
kejdrjestelmien voimaantulo vaiheisti eldmdnkulun idn mukaiseen kronolo-
giseen jdrjestykseen niin, ettd se rytmittyi kolmeen jaksoon: lapsuuteen ja
n uoru uteen sekd ndi h in li ittyvriein ty6eldmddn val m entavaan vai heeseen,
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aktiiviseen tyoikddn ja eldkeikEitin (Kohli 1985,2-3, Kohli ja Rein 1991,
18-27). Vaiheiden idn mukainen jdrjestys institutionalisoitui niin sano-
tuksi normaalieldmiinkuluksi.

Eldmdnkulun muuttuminen kolmivaiheiseksi on siis hyvinvointivalti-
oissa yhteiskunnan modernisaatioon liittyvd piirre. Erilaisia ndkemyksid
sen sijaan on muutoksen taustalla vaikuttavista tekijoistti ja niiden merki-
tyksestd muutosprosessissa. Joissakin tulkinnoissa painotetaan valtion
roolia eldmdnkulun institutionalisoitumisessa, toisissa taas tyoyhteiskun-
nan muuttumista, tuotantotavan ja -rakenteen perustavaa muutosta ja hy-
vinvointivaltiollisten jdrjestelmien kehittymistd vastauksena talouden ra-
kenteellisiin muutoksiin (Kohli ja Rein 1991, 18-21). Yhtti kaikki eldkejdr-
jestelmien kehittyminen aiheutti teollistuneissa maissa sen, ettd ansiotyo
ja eldkeaika eriytyivdt selvdsti erillisiksi vaiheikseen. Taloudellisesti tur-
vattu eldkeaika ja erilaisilla palveluilla tuettu vanhuus ovat siten historialli-
sesti verraten uusia ilmiditai. Eliiketurva alkoi kehittyd Euroopassa viime
vuosisadan lopulla vahvistuen asteittain ja saavuttaen nykyisen laajuu-
tensa 1960-luvulla (emt., 19).

Jo jonkin aikaa on kdyty keskustelua siitd, onko eldmdnkulun eri vai-
heiden kronologisuus murenemassa. Kysymys on siis siitd, hdviAdkd vai-
heiden idn mukainen jdrjestys, kun aktiivivaiheen pddttymisen ajankohta
on varhentunut ja yksildllistynyt, ja kun eldmdnmittainen palkkatyo on rik-
koutunut tyottomyys-, koulutus- ja muiden tyostd poissaolojaksojen yleis-
tymisen vuoksi. Reitti koulutuksesta pysyvddn palkkatydhon ja ty6std
vanhuuseldkkeelle ei ndin ollen kuvaisi eldmdnkulun nykyistd jdsentymistd
yhtd standardimaisesti kuin aikaisemmin. Joka tapauksessa aktiiviaika
ty6eldmdssd on lyhenemdssd tyouran molemmissa ptiissd yhtAdltd koulu-
tuksen pitenemisen ja toisaalta varhaisen eldkkeelle siirtymisen vuoksi.
Tutkijat Martin Kohli ja Martin Rein (1991, 1-35) toteavatkin, ettd vain har-
vat trendit ovat yhtd vallitsevia ja yhteneviii ltinsimaiden viimeaikaisessa
historiassa kuin tdmd tendenssi.

Osa tutkijoista kuten mainitut Kohli ja Rein (1 985, 23-24 ja 1991, 22-
23) sekii Gosta Esping-Andersen (1996a, 74-81) pittivrit pddpiirteissddn
kiinni kolmivaihemallista, kun taas jotkut tulkitsevat sen perustavasti muut-
tuneen. Esimerkiksi Anne-Marie Guillemard ja Herman van Gunsteren
( 1 99 1, 37 4-384) puhuvat el6mdnku I u n erilaistum isesta (destandardization)
ja yksildllistymisestd. Heiddn tulkintansa on, ettd kronologinen ikd ei entid
vaiheista eldmdnkulkua selvdpiirteisesti. lkdd tdrkeEimmdksi kriteeriksi on
muodostumassa yksilon tyo- ja toimintakyky. Erityisesti ty6ttdmyys on
hdmdrtdmdssti selvdd tyoeldmdstd pois siirtymisen ajankohtaa. Yha
enemmdn tyomarkkinoilta poistumista sddteleviitkin tyomarkkinat ja yri-



tysten tyovoiman kiiyton muodot kuin yksildiden ty6n jrittEimistzi koskevat
pddt6kset. Ndin ollen entistd vaikeampaa on myos ennakoida aktiivivai-
heen pdiittymisajankohtaa ja eldkevaiheen alkamista.

Vaikka tendenssi eldmiinkulun kolmivaihemallin haurastumiseen on
ilmeinen, kuitenkaan ei tiedetA, kuinka perustavasta muutoksesta on kysy-
mys. Tdmdnhetkisen tiedon perusteella nuiyttriii siltii, ettii huomattavalla
osalla tyOvoimasta tydura on edelleenkin ptiiipiirteiltddn kolmivaiheinen.
Vaikka siirtymdvaiheet koulutuksesta ty6hdn ja tydstA eldkkeelle ovatkin
pidentyneet, kuitenkin enemmist6 30 - S5-vuotiaista on ansiotyossd ja vas-
taavasti valtaenemmist6 65 vuotta tdyttdneistd on eldkkeelld ja kokonaan
pois tydmarkkinoilta (vrt. Kohli ja Rein 1991, 21-23). Normaalityouran
haurastumisesta huolimatta riittdvdd evidenssid kronologisten vaiheiden
peruuttamattomasta hdviiimisestd ei toistaiseksi ole.

ffif#rvr#rukerfun rr:uryf*ksrsfe $upm*,ss*

Palkkatyoyhteiskunnan ja hyvinvointivaltion kehitys ajoittuu Euroopassa
pitkdlle ajanjaksolle ja tapahtui eri maissa eriaikaan. Keskeiset Euroopan
maat teollistuivat varhain ja myos hyvinvointivaltiolliset jdrjestelmdt luotiin
huomattavasti Suomea aikaisemmin (Kuhnle 1995). Tdmd koskee myos
maita, joissa eldmdnkulun muuttumista erityisesti varhaisen tyoeldmdstd
poistumisen ndkokulmasta on tutkittu eniten, eli Saksaa, Hollantia ja
Ranskaa. Siten normaalieldmdnkulku, pitkd katkoton tyoura oli institutio-
nalisoitunut jo '1960-luvulle tultaessa (Kohli ja Rein 1991, 4, 21). Suomes-
sa agraariyhteiskunta muuttui palkkaty6yhteiskunnaksi sodan jdlkeisend
voimakkaan teollistumisen aikakautena. TdhAn ajanjaksoon ajoittuu my6s
kohtuullisen toimeentulotason turvaavan tyoeldkejdrjestelman luominen.
Vaikka kansaneldkejdrjestelm6 on ollut voimassa yli puoli vuosisataa, ty6-
eliike vasta vajaat 40 vuotta. Tydeldkejdrjestelmii onkin juuri tulossa vai-
heeseen, jossa tdysimddrdinen eldke on voitu kartuttaa jdirjestelmdn voi-
massa ollessa.

Eldmdnkulun institutionalisoituminen kolmivaiheiseksi ja sen mah-
dollinen myohempi erilaistuminen (de-institutionalization) ovat siten Suo-
messa tapahtuneet historiallisesti lyhyemmdssd ajassa ja nopeammassa
tempossa. Toinen merkittdvd ero Suomen ja Manner-Euroopan maiden
vdlilld on eldmdnkulun sukupuolen mukaisessa jiisentymisessd. Eldmdn-
mittainen vanhuuseldkeikddn saakka jatkunut palkkatyo oli konservatiivi-
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sen perhemallin maissa leimallinen miesten biografialle. Naisilla katkoton
tyOura oli harvinainen, joskin naisten lisddntyvii ty6ssAktiynti 198O-luvulta
ldhtien on sitonut heidtit yhdr tiiviimmin normaalieldmdnkulun kaavaan
(Kohli ja Rein 1991). Suomessa sen sijaan naisten ansiotyO alkoi voi-
makkaasti yleistyd jo 1960-luvulla. Tyypillistd oli nimenomaan naisten ko-
koaikatyd toisin kuin Manner-Euroopan maissa. Ndin ollen sukupuolten
vdliset erot eldmdnkulun vaiheistumisessa ovat olleet Suomessa pienem-
pid moniin Euroopan maihin verrattuna.

Vaikka vdestotason tilastotietoa tyossdolosta ja sen muutoksista on
Suomessa melko pitkAltirkin ajalta taaksepdin, vasta ty6eliikejdrjestelmdn
voimaantultua rekisteristd on voitu saada yksil6tason ty6historiatietoa niin
tydsuhteiden kuin yritystoiminnankin osalta. TyOhistoriatutkimusta ja eri-
tyisesti eldmdnkulun muutoksen tutkimusta onkin virinnyt vasta viime ai-
koina. Survey- tutkimusta ei tiettdvdsti tdstd teemasta ole tehty sosiolo-
gista omaeldmdkertatutkimusta lukuun ottamatta. Tosin my6s eldmdker-
roista kdy esiin sukupolvien vdlinen ero tyoteon kestossa ja merkityksessd
eldmdnkaaren aikana (Roos 1987, 57).

Eldmdnkulun muuttumista on tutkittu Suomessa vasta viime vuosina
ja pdiasiassa tyduran loppupddn eli varhaisen ty6eldmdsti pois siirtymi-
sen ndk6kulmasta (Gould 1995, 1996, Suikkanen ja Kangas 1997, Hytti
1998). Toistaiseksi on vain vdhdn tarkasteluja, joissa pohditaan eldmdn-
kulun muuttumiseen liittyvaa problematiikkaa toimeentuloturvan kannalta
yleisemminkin (Suikkanen 1996, Koistinen 1997). Ndissd tarkasteluissa
ty6el6mdn murroksen on tulkittu muuttaneen normaalieldmdnkulkua niin,
ettd se on luonut tarvetta ty6ttdmyys- ja sosiaaliturvajdrjestelmien uudel-
leen arviointiin.

Yleisesti tiedetddn, ettd myds Suomessa on ollut pitkddn voimakas
tendenssi eldkkeelle jAAmisen varhentumiseen. Merkillepantavaa muu-
toksessa on ollut todellisen tyonjiittOidn muodostuminen varhaiseldkkeelle
siirtymisikdd alhaisemmaksi. Samoin tendenssind on ollut eldkkeelle vie-
vdn siirtymdvaiheen pidentyminen ja muuntuminen yhii yksil6llisemmdksi.
lkddntynyt tydvoima siirtyy pois ty6markkinoilta piitisddntdisesti erilaisille
varhaiseldkkeille joko suoraan tai tyott6myysturuajdrjestelmien kautta. Vii-
meksi mainittu on ollut 1990-luvun Suomessa yhd yleisemmin kiiytetty
reitti (Gould 1995, 1996). Vaikka tyduran loppupidn liudentumista ndyttdd
siten tapahtuneen, piititelmdt kolmivaiheisuuden hdvidmisestd ovat liian
aikaisia. Muutostendenssi tulkitaan kuitenkin pysyvdisluontoiseksi, kun
puhutaan kolmivaihemallin tai lineaarisen mallin korvautumisella eldmdn-
kulun limittdiselld mallilla (Suikkanen 1996, Koistinen 1997). Se, kuinka
voimakas tai vallitseva tendenssi on, vaatii tuekseen empiiristd lisdndyttO?i
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Tutkimukset antavat viitteitd kronologisen jrirjestyksen murenemi-
sesta myos tyouran alun osalta. Tosin tyduran alku ei ole yhtd selvdsti
mddriteltdvissd kuin ty6uran pddttyminen. Vaikeutena tyouran alun mdd-
rittelyssd on rajan liukuvuus tyon ja opiskelun vuorottelun ja my6s saman-
aikaisuuden vuoksi. Opiskelun yleistyminen ei ndet vailttdmdttd merkitse
sitd, ettd nuoret ovat kokonaan pois tyomarkkinoilta. Pdinvastoin, niin tut-
kinto-opiskelu kuin opiskelijoiden ty6ssdkdyminenkin ovat samanaikaisesti
Iisdiintyneet ja nimenomaan nuorimmissa ikdryhmissd (Santamdki-Vuori
ja Sauramo 1992).

Opiskeluaikojen pidennyttyai kuitenkin pysyva ty6eldmddn kiinnitty-
minen on siirtynyt myohemmdksi. Koulutustausta ja se, minkdlaisessa
taloudellisessa tilanteessa tyomarkkinoille hakeudutaan, vaikuttaa tyouran
alkuvaiheen rakenteistumiseen (Nummenmaa 1996). Viitteitai on myos
siitii, ettd epdvakaalle tyduralle ajautuminen voi alkaa jo nuoruusidssd
(Nyyssolii 1997). Huonon koulutustason omaavat nuoret ovatkin muita
suuremmassa vaarassa. Toisaalta nuoret ovat muita herkempiA reagoi-
maan tyomarkkinamuutoksiin niin, ettd huonon tyollisyystilanteen vallites-
sa pddtoimisen opiskelun suosio selvdsti kasvaa (Santamdki-Vuorija Sau-
ramo 1995, 25-26, Parjanne 1997,14). Ty6llisyyden parantuessa nuoret
suuntautuvat taas tyomarkkinoille.

Nuoruusidn jdlkeiseen ty6uraan on kiinnitetty tutkimuksissa vain vd-
hdn huomiota. Tilastolliset tarkastelut puhuvat vakauden puolesta tyouran
keskivaiheessa (Santamdki-Vuori 1995, 140, Santamdki-Vuori ja Sauramo
1992, 10-11). Vakauden puolesta puhuu sekin, ettd keski-ikdiset selvisi-
vdt 1990-luvun tyollisyyskriisistd selvdsti muita paremmin (KOM 1996:14,
8-10, Parjanne 1997, 11-20). Lamavuosien kokemukset viittaavat siten
tydmarkkinakdytdntojen eriytymiseen eldmdnvaiheen mukaan: tydmarkki-
nakdytdnndt ovat muuttuneet eniten niissti ryhmissd, joiden asema ty6-
markkinoilla on heikoin (tyohon hakeutuvat nuoret, ikddntyneet ja vdhdn
koulutetut), samoin kuin niissd, joissa muutoksia on voitu tehdd toi-
meentuloturvajdrjestelmien myotdvaikutuksella (ikddntyneiden siirtyminen
eldkeputkeen). Sitd vastoin eldmdnkulun keskivaihe ndytteiti pysyneen
suhteellisen vakaana.

Vaikka muutostendenssit rakenteistavat tyouria uudelleen, selvdA
kuvaa ei ole siit6, kuinka voimakas ja vallitseva tendenssi normaali-
ty6urien haurastuminen on. Tydurien pitkdn ajanjakson seurantaan pe-
rustuvaa tietoa ei ole kdytettdvissd. Sen sijaan niin poikkileikkaustutki-
musten kuin muutaman vuoden kattavien seurantatutkimustenkin mukaan
suurin osa tyovoimasta - itse asiassa valtaosa tyollisistd palkansaajista ja
koko tyovoimastakin yli puolet - on edelleenkin jatkuvissa, kokoaikaisissa
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tyosuhteissa. Vaikka ep€ityypillisen tyollisyyden kasvu onkin nopeutunut
1990-luvun aikana, mistddn pysyv6std tendenssin voimistumisesta ei voi-
da toistaiseksi puhua (vrt. Julkunen ja Ndtti 1995, 157-176 ja Suikkanen
ym. 1996).

3,3 Tytiurat ja eldketilrrva ty$yhteiskunnfin
mL0utoksessa

Eldketurvaan liittyvdd tyourien muutosten problematiikkaa tarkastellaan
seuraavassa oheisen kuvan jdsentdmdnA (kuva 3). Ndkdkulma on tyo-
yhteiskunnan muutosten mikrotason vaikutuksissa. Makrotaloudellisia
vaikutuksia ei tdssA erityisesti pohdita.

Tydyhteiskunnan muutos niikyy tyfiuralla selvimmin juuri siind, ettA
tydura on lyhenemdssd molemmista pitistddn. ElAkejiirjestelmdn aiheut-
taman taloudellisen rasituksen kannalta ongelmallista muutostendenssis-
sd on se, ettti elinaikainen tydssdolo lyhenee samalla, kun eldkkeelldolo-
aika pitenee yhtiidltii varhaisen eldkkeelle siirtymisen vuoksi ja toisaalta
elinidn yleisen kasvun my6td. Tdstd seuraa, ettd eldketurvaa rahoitetaan
oletettua lyhyemmdn aikaa, ja etuuksista nautitaan huomattavasti aikai-
sempaa kauemmin. Tilanne onkin radikaalisti muuttunut sodan jiilkeisiin
vuosikym meniin verrattuna. Jdrjestelmid luotaessa ansioty6ssdkdyminen
usein alkoi jo 15-16 vuoden idssd ja jatkui 65 vuoden ikddn saakka jopa
pitempddn, jolloin aktiiviaika ty6markkinoilla oli vdhintdAn 40-45 vuotta.
Nykyisin aktiiviaika tyossd on jdAmdssd arviolta keskimddrin noin 35 vuo-
deksi pidentynyt koulutusaika ja varhainen eldkkeelle siirtyminen huomi-
oon ottaen. Listiksi aktiivista tyossdoloaikaa ovat lyhentdm6ssd korkea
tyflttomyys ja lisirdintyvd aikuiskoulutus (vrt. Esping-Andersen 1996a, 76-
78).

Eldkeaika epdilemdttd pitenee, kun normaalikdytdnndksi on muo-
dostunut eldkkeelle siirtyminen ennen varsinaista vanhuuselAkeikdd -
Suomessa nykyisin keskimAdrin 59 - 60 vuoden idssd - ja kun suomalais-

73



ten odotettavissa oleva elinikd on tuntuvasti kasvanuta. Eri maita koske-
van vertailun perusteella nousu on ollut jopa poikkeuksellisen voimakasta
Suomessa (Markides 1993, 6-7).

Tutkimustietoa aktiivisen tydssdoloajan ja eldkkeelldoloajan tosiasi-
allisista kestoista - aktiiviajan lyhenemisestd ja eldkeajan pitenemisestd -
ei juurikaan ole. Yksilotason aineistoihin perustuen tdllaisen tiedon saa-
minen ei liioin ole ollut mahdollista tyoeleikejdrjestelmdn nuoresta idstd
johtuen. Tutkimisen vaikeutena on toisaalta se, ettd myos teoreettinen
pohdinta ja tutkimus eldkeajan ja aktiiviajan oikeasta ja yleisesti hyvdk-
syttdvdstd mittaustavasta puuttuu ldhes kokonaan (Hytti 1994, 32).

Eldkkeelle siirtymisidn alentuminen ei vdistdmdttd merkitse sitd, ettd
aktiivivuodet tyoeldmdssd ovat yleisesti lyhenemdssd. Tilastotarkastelut
viittaavat siihen, ettd tyourat olisivat keskimddrin jopa pidentyneet ja to-
denndkoisesti intensiivistyneet. Tdmd johtuu eri ryhmien tyohon osallistu-
vuuden yhdenmukaistumisesta. Esimerkiksi ajanjakson 1985-1993 kaisit-
tdvd tilastollinen tarkastelu osoitti, ettii aiemmin laimeammin tyomarkki-
noille osallistuneiden tyourat ovat pidentyneet (Santamdki-Vuori 1995,
14O-141). Ndyttdaikin siltd, ettd keskimAdrdinen aktiiviaika on muuttunut
ajanjaksona 1970-1993 melko viihdn (Hytti 1995). Tutkimustietoa eri vd-
estoryhmien ty6uramuutoksista on kuitenkin vdhdn. Aihepiirid koskeva
tieto pohjautuu ldhinnd tilastollisiin tarkasteluihin ja vdestotason tietoihin
eldkkeensaaj ien vdestoosu uksien kehityksestai ( Hytti "1 995, 1 998).

Yhtaalta tyourien on siis havaittu yhdenmukaistuneen niin, ettd ne
ovat aikaisempaa "tiiviimpid", toisaalta taas niiden on arvioitu erilaistuneen
ja rikkonaistuneen. Joidenkin tulkintojen mukaan kyse on polarisoitumis-
tendenssistd, ty6urien pysyvdisluontoista jakautumista vakaisiin ja epdva-
kaisiin uriin. Epdvakauden kasvuteesid tukevat osaltaan 1990-luvun tyo-
markkinamuutoksia koskevat havainnot. Kuitenkaan ei ole riittdvdsti tietoa
pddtelmien tekemiseen siitd, kuinka pitkAaikaisesta tai pysyvdstd muutos-
suunnasta on kysymys.

1""""""""'
: 4 Niin miesten kuin naistenkin keskimddrdinen elinikd on noussut merkittdvdsti, miehilld 7: vuodella ja naisilla 7,5 vuodella 1960-luvun alusta, jolloin eldkejdr.jestelmd laajeni kattamaan: koko vaest6n. Elinidn noususta vain osa kohdistuu jdljellzi olevaan elinaikaan 65 vuoden idssd:i miehilld tama aika on noussut noin 3 vuodella ja naisiila noin 5 vuodella (Kansaneldkelaitok-
! sen vdestoennuste 1993-2050, 25).
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TEOLLINEN-Y.TITEISKUNTA :

Lapsuus/nuoruus
ja koulutusvaihe

(l)

ELAMANKULUN KOLMIVAIHEMALLI

Aktiivinen
tyiimarkkina-aika

(3)

Eliikeaika

(5)

65v

ELINIKA

JALKITEOLLINEN YHTEISKUNTA:

ELAMANKULUN LIMITIAINEN MALLI:

(l)

ELINIKA

Ammatillinen ja muu
aikuiskoulutus
Airiys- ja lasten hoitoaika
Tyijttomyys
Epdtyypillinen tyij, vajaatytillisyys
Sairaus, tydkyvyttdmyys
Tyit- ja toimintakyvyn huonone-
minen, ikeantyminen

,tYOURAA HAURASTUTTAVIA
TEKI]OITA:

TyOelamiidn
siirtymisen vaihe

(2)

(l)

Siinymiivaihe
tydstii eliikkeelle

(4) (5)(3)

(,1)(J,,

K
P
T/K
T/K
S/E

A,/K

(2)

K
P

T/K
T/K
s/E

K

TIWE
T/K
S/E

NWE

(5)

K

T/K
S/E S/E

E

HYVINVOINTIVALTION TOIMEENTULOTURVAN FUNKTIOT:

K =atmatillisiin ja muihin opintoihin, aikuiskoulutukseen ja tyrivoimapoliittiseen koulutukwen liittyvii oki
P = perhepoliittinen toimeentuloturva (vmhempainrahat, kotihoidontuki ym.)
T = tyiittdmyysvakuutus ja muu tydtttimyysturva
S = sairaus- ja tapaturmavakuutuksen etuudet
A = tytikyvyn yllapitoon liinyvat, amatillisn ja muun kuntoutuksen tuet
E = eldketurva

Kuv* S" Eldmdnkulun ja tyouran muuttuminen teollisen yhteiskunnan
muutosprosessissa
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Seuraavassa kdsitelldzin tydeldkejdrjestelmdn kannalta sitd, mistd
tyourien haurastumisessa ja siihen liittyvdssd eldkeproblematiikassa on
kysymys (vrt. kuva 3).

Siirtyminen katkottomasta, eldkeikddn saakka jatkuvasta tyourasta
vaihtelevampaan ja mahdollisesti rikkonaisempaan tyouraan voi edetd niin
omaehtoisesti, yksil6iden eldmdntilanteisiin liittyvien pdiitosten johdatta-
mana (mm. opintovapaa, vuorotteluvapaa) kuin pakon sanelemanakin
(mm. tyokyvyttomyys, tyottomyys). Omaehtoiseen tyomarkkinoilta poissa-
oloon ei liity erityistd problematiikkaa tyoeldketurvan kannalta lukuun otta-
matta tyovoiman uusintamista ja yleisemminkin tyovoimainvestointeja
koskevia aikoja. Tdlloin joudutaan ratkaisemaan, kartuttavatko koulutus-,
kuntoutus-, ditiys- ja vastaavat ajat eldkettd, kuinka pitkailtri ajanjaksolta ja
milld perusteilla.

Suomen ty6eldkejzirjestelmdssd omaehtoinen tyostd poissaoloaika
kuuluu joiltakin osin tydeldketuruan piiriin yhtddltd mddrdtyin edellytyksin
karttuvan ns. tyoeldkelisdn perusteella ja toisaalta pddsddntoisesti tyo-
suhteen sisiidn jddvien alle vuoden pituisten palkattomien aikojen osalta.
Jdlkimmdinen sAdnnos kattaa muun muassa alle vuoden pituiset ditiysajat
tyosuhteen voimassa ollessa. Tyoeldkelisdd karttuu puolestaan tietyin
edellytyksin 5 koulutus- ja kuntoutusajoilta, jolta henkilo on oikeutettu an-
siosidonnaiseen toimeentuloturvaan.

Kun sen sijaan henkilolld on sekd tyokyky ettA tyohalu, hdnen tyol-
listymisensd esteet ovat hdnestd itsestii riippumattomia. Tailloin katso-
taan, ettd hyvinvointivaltion tehtdvdnd on huolehtia tyottomyyden, sairau-
den ja tyokyvyttdmyyden aikaisesta toimeentuloturvasta samoin kuin siitd,
ettei eldketurva ndiden aikojen vuoksi kohtuuttomasti heikkene. Palkka-
tyoyhteiskunnan ideologian mukaan tyottomyys oletetaan yleensd tilapdi-
seksi, joten tyottomyysturvaa maksetaan ja tdltd osin eldketurvaa karttuu
vain rajalliselta ajalta. Hyvinvointivaltion taloudellisen kestdvyyden vuoksi
tdmd on alun alkaen ollut ldhtokohtana tyottomyysturvan jdrjestdmisessd.
Tyottomyysproblemati i kkaan palataan ldhe m m i n tuon nempana.

Riippumatta siitd, onko kyse omaehtoisesta tai vastentahtoisesta
tyostd poissaoloajasta, tyoeldketurvaa karttuu kuitenkin tydsuhteen sisddn
jddviltd lyhyiltai palkattomilta jaksoilta. Pddsddntoisesti alle vuoden pituiset

5 Ks. tyoelakelisan karttumisesta esim. Tyoeldkkeen laskentaopas 1996, 16-17



palkattomat jaksot tyosuhteen kestdessd (sairaus- ja ditiysloma, opintova-
paa, vuorotteluvapaa, lomautus ym.) kafiuttavat eldkettd. Ndin ollen van-
hempainraha-aika ja esimerkiksi vuorotteluvapaa-aika kuuluvat aina eld-
keturvan karttumisen piiriin edellyttden, ettd henki16 palaa takaisin ty6h6n.
Kun palkaton jakso ylittiiii vuoden rajan kuten lakisddteisessd hoitova-
paassa, eldkkeen karttuminen katkeaa ja alkaa uudestaan, kun henkilo
palaa takaisin tydh6n.

Ty6urien rikkonaisuus todenndk6isesti lisddntyy myos ndiden aiko-
jen yleistyessd, kun yhd enemmdn tarjoutuu mahdollisuuksia vapaiden
pitdmiseen my6s ty6suhteen kestdessd. Monet katkokset tosin kuuluvat
vuoden sdAnn6n perusteella eldketurvan karttumisen piiriin. Lyhyetkin
palkattomat jaksot tydsuhteen voimassa ollessa voivat kuitenkin huonon-
taa eldkettd silloin, kun ne ajoittuvat vuosiin, joita ei voida jattaa pois el6-
kepalkan laskennasta (Tuominen ja Hyrkkiinen 1998).

Ty6uran haurastumisen eldketurvavaikutuksia koskevassa tarkas-
telussa on siten merkillepantavaa, elld, ty)oikeudellisen tydsuhteen pituus,
aktiivinen tydssdoloaika ja eldketuruaa kartuttava aika voival erota toisis-
taan. Eldketurvaa siis karttuu paitsi aktiiviselta ty6ssdoloajalta my6s tyo-
suhteiden ulkopuolella ansiosidonnaisilta ty6ttdmyysajoilta ja erdiltd muilta
tyoeldkelisddn oikeuttavilta ajoilta sekd pA6sddntoisesti my6s tydsuhteen
kest6essd alle vuoden pituisilta palkattomilta ajoilta.

Tietoa tyourien kokonaispituuksista ja myos eldketuruaa kartuttavista
ajoista on jonkin verran saatavissa (vrt. luku 3.1.1.). Sitd vastoin ei ole
tietoa siitd, minkdlaisista jaksoista aktiiviaika - tyossdolo- ja tyostd poissa-
oloaika - muodostuu ja mikd on erilaisten ty6markkinasiirtymien (tyoste
ty6tt6mdksi, koulutukseen, kuntoutukseen, takaisin ty6h6n jne.) insidenssi
aktiivivaiheen aikana. Ei tiedeti sitd, kuinka paljon on omaehtoista ja
vastentahtoista ty6std poissaoloa tydidn aikana ja mikEi on eri tekijdiden
merkitys tyourien mahdollisessa haurastumisessa. Niin ikddn ei ole tietoa
elikkeeseen vaikuttavan toisen komponentin eli palkan kehittymistd erilai-
sissa ty6urissa.

Ty6urien haurastumisessa kyse on myos siit6, miten toimeentulo-
turva on jdrjestetty silloin, kun tydssdkdyminen eri syistd estyy tai piitittyy.
Kun siis tyOsta poistuminen ja ty6hdn siirtyminen vuorottelevat aktiiviai-
kana, usein siirrytddn hyvinvointivaltiollisten jdrjestelyjen kuten koulutus-,
sairausvakuutus-, ditiys-, tydttdmyys-, kuntoutus- ja vastaavien etuuksien
piiriin, ja vastaavasti pois niiden piiristd. Kuvassa 3 on hahmoteltu sitd,
missd vaiheessa elAmdnkulkua erilaisia tydmarkkinasiirtymid ja niihin kyt-
keytyviti toimeentuloturvaetuuksia esiintyy (vrt. Koistinen 1 997, 65).
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Eldmdnkulun kolmivaiheisuuden mahdollinen muuttuminen eldmdn-
kulun limittdisyydeksi merkitsee siten toimeentulon ndkokulmasta sitd, ettd
aktiiviaikaisen toimeentulon perusta monipuolistuu: palkka- ja yrittiijdtulot
ja erilaiset tulonsiirrot vuorottelevat tydssdolo- tyottdmyys- ja koulutus- ym.
jaksoja vastaavasti. Toimeentuloturva tulee usein tilalle silloin, kun tyds-
sdolo syystd tai toisesta pddttyy tai keskeytyy. Toimeentuloturvajakso on
harvoin pddllekkiiinen tyossiiolojakson kanssa niin, ettd kyseessii on sa-
maan ajankohtaan kohdistuva tapahtuma, kuten vajaatyollisen henkilon
osa-aikatyohdn liittyvd soviteltu pdiviiraha tai osa-aikaeldke.

Tydtzi koskevat pddtokset eivdt riipu pelkdstddn yksilon omasta elii-
mdntilanteesta tai mahdollisuuksista saada ansiotyotii, vaan myos toi-
meentuloturvajdr.iestelmistd ja niiden ohjaavasta vaikutuksesta yksiloiden
pddtoksiin (esim. Lindbeck 1995, Holm ja KyyrEi 1997). Mikrotaloudellista
insentiivejd koskevaa tutkimusta on Suomessa kuitenkin vain vdhdn.

Seu raavassa tarkastel laan ldhemm in kou I utusta, tyott6myyttd ja tyon
epdtyypillistymistd ja ndiden kytkentojd eldketurvakysymyksiin, eli tekijoitii,
joiden merkitys tyouraa rikkonaistavina tekijoind on merkittiivd. Myos
ikddntymiseen liittyy aikaisempaa enemmiin tyouraa haurastuttavia teki-
joita. Viime vuosina ikdAntyvien tyomar:kkina-asema onkin ollut laajan
huomion kohteena. Niinpd aihepiirid koskevaa selvitystd ja myos tutki-
musta on runsaasti. TAmdn vuoksi ikddntymiseen liittyviin ty6ssd jatkami-
sen ja jaksamisen ongelmiin ja eldkeproblematiikkaan ei tdssd laajasti
paneuduta.

S" S" f . 7-y* e*rm;l fo * *r*s f ut t a v i * f a j* vah rris fa vrs fa iefur3*is *iS
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Tyoeldmddn valmistava koulutusvaihe on pidentynyt, ja pysyvd tydmarkki-
noille kiinnittyminen on siten siirtynyt eldmdnkaarella myohemmdksi. An-
na-Raija Nummenmaan (1996) tutkimuksen mukaan tyoeldmddn siirtymi-
nen vaihtelee koulutusasteen mukaan niin, ettii peruskoulun jdlkeen am-
matillista reittid edenneet siirtyivdt tyoeldmddn 18 - 20 vuoden idssd, kun
taas lukioreitin valinneiden tyohon hakeutuminen ajoittui 22-26-vuoden
ikddn. Korkeakoulututkinnon suorittaneiden tyohon siirtymisen vaihe pai-
nottuukin ikdasteikon loppupddhirn. Toisaalta yhd useammat nuoret ja
yhd nuorempina yhdistdivdt opiskelun ja ty6n ja liukuvat siten asteittain



tydeliimtidn, joten tarkkaa tydhdn siirtymisen ajankohtaa on vaikea mdd-
ritelld.

Jonkinlaisen kuvan opiskeluvaiheen pitenemisestd saadaan seuraa-
vista nuorten tydvoimaan kuuluvuutta koskevista ty6voimatutkimusten lu-
vuista (taulukko 1). Tyovoimatutkimusten tiedot perustuvat ty6voimaan
kuulumiseen yhden tutkimusviikon aikana. Luvut eivdt siis kerro nuorten
tydmarkkinasiirtymien insidensseistd mitddn eivdtkd siitd, ettd ty6ssd-
oloaikaan voi monella liittyd opiskelua.

Selvd aleneva trendi tyOvoimaan kuuluvuudessa 30 vuoden aikana
onkin vain alle 2O-vuotiaiden ikdryhmdssd. Tiimd osoittaa ldhinnd perus-
koulutuksen j6lkeisen ammatillisen koulutuksen ja yleissivistdvAn lukio-
opiskelun yleistyneen voimakkaasti. Sitd vastoin 2O-24-vuotiaiden ja var-
sinkin 25-29-vuotiaiden ik6luokissa on paljon jo opiskelunsa pd6ttdneitd,
joten ty6voimaosuuden vaihtelu heijastaa myos nuorten ty6llisyystilanteen
vaihtelua (vrt. Santamdki-Vuori ja Sauramo '1995, 24-26').

Nuorten tyovoimaosuuksien muutoksessa on myos sukupuolen mu-
kaisia eroja. Ne eivdt kdy ilmitaulukon luvuista. 1S-24-vuotiaiden miesten
tyovoimaosuudet ovat viime vuosikymmenten aikana pienentyneet voi-
makkaasti, kun taas naisilla ei ole selvdd alenevaa trendid, pikemminkin
pdinvastoin. Timdn vuoksi alle 2S-vuotiaiden tydvoimaan kuuluvuudessa
ei endd ole suurta sukupuolen mukaista eroa toisin kuin esimerkiksi 1970-
luvun alussa ja kuten vield nykyisin on vanhemmissa ikdryhmissd (Santa-
mdki-Vuori 1990, 71-72). Vaikuttaa siis siltd, ettd ty6uran alkuvaihe on
yhdenmukaistunut miehillti ja naisilla.

Vaikka siis nuorimpien tydvoimaosuudet ovat pienentyneet runsaan
30 vuoden aikana, 2S-29-vuotiaiden ty6voimaan kuuluvuus on toisaalta
lisiiiintynyt lukuun ottamatta 1990-luvun alkua, jolloin ty6llisyys heikkeni
radikaalisti, erityisesti nuorilla. llman tarkempaa tutkimusta on vaikea ar-
vioida sitd, mikd on ndiden muutosten vaikutus ty6uran alkuvaiheeseen
yleisesti ja eldketuruaa kartuttavaan aikaan erityisesti. Merkitystd on
muun muassa silld, miten nuorten tydssdolo ajoittuu 23 vuoden iAn suh-
teen, jolloin vanhuuseldkkeen karttuminen alkaa. Koko maan palk-
kasummaan perustuvien aruioiden mukaan vanhuuseldkkeen karttumisen
23-vuoden ikdkarenssi jataa karttumisen ulkopuolelle mainittavan osan
nuorten tekemdstd ty6std (Laesvuori ja Tuominen 1996, 44-46). Yksildta-
son tietoa ikdrajan merkityksestd eldketuruan karttumatta jddmisessd alle
23-vuotiaana tehdystd ty6std ei kuitenkaan ole.
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Yaaaa$uxk8q* tr. Nuorten tydvoimaosuudet ikdryhmittdin ajanjaksona
1963 - 1993.

tka 1 963 1 973 1 983 1 993

15-19-v
20-24-v
25-29-v

56,4
70,3
78,4

45,9
67,1
84,3

34,6
72,2
87,3

25,0
64,2
81,9

Ldhde: Santamdki-Vuori 1995, 140

Joka tapauksessa mahdollisuudet 40 vuoden ty6uran edellyttdvdn
tdysimddrdisen vanhuuselakkeen kartuttamiseen pienenevat sitd enem-
mdn, mitd myohemmdksi pysyvd tyohon kiinnittyminen siirtyy 23 ikdvuo-
den jdlkeen. TyoelAkkeen karttumisen nopeutuminen 60 ikdvuoden jdl-
keen antaa tosin joustonvaraa 40 vuoden ty6uravaatimukseen6. Taulukon
lukujen valossa niiyttdd siltd, ettd joustavuutta taruitaan, silld valtaosa
nuorista on ansiotyossti vasta 25 ikdvuoden jdlkeen. Korotetun karttuman
hyviiksikiiytt6 edellyttdd kuitenkin sit6, ettd nykyinen kdytdntO, varhainen
eldkkeelle siirtyminen tuntuvasti myohentyy.

Kun tarkastellaan koulutuksen merkitystd eldketurvan kannalta, on
otettava huomioon my6s koulutuksen vaikutus myohempddn ty6uraan.
Vaikka pysyva ty6hdn kiinnittyminen koulutuksen pitenemisen vuoksi
myohentyykin, hyvdlld koulutuksella on mitd ilmeisimmin yksil6iden tyo-
markkina-asemaa vahvistava ja mydhempdd tyouraa eheyttdvd vaikutus.
Tutkimusten mukaan koulutuksen merkitys yksiloiden tyomarkkinasiirty-
missd on edelleenkin suuri, mikii ndkyy siind, ettd tyOttomyysaste alenee
jyrkiisti koulutustason noustessa (Santamdki-Vuori ja Sauramo 1995, 10,

6 lkdvuosien 60 ja 65 vAlilld on voimassa ns. korotettu karttuma. Elaketta karttuu 2,5 prosent-
tia vuodessa normaalin 1,5 prosentin siiasta, mika antaa mahdollisuuden taydentaa vajaaksi
jddvAd eldketurvaa olemalla tyossd eldkeikddn saakka.
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Kiander ym. 1997,112-113). Koulutuksen tyottdmyyttd vdhentdvd mer-
kitys ntikyy myds koko tyouran ajalta kertyneissd ansiosidonnaisissa ty6t-
t6myyspdivdrahapdivissd: ylemmillA koulutustasoilla tydeldkelisddn oi-
keuttavia tydttdmyyspiiivid on keskimddrin vdhemmdn kuin alemmilla
koulutustasoilla (Tuominen 1 996a, 7-11).

Muuttuvilla ty6markkinoilla ei useinkaan riitd nuorena hankittu am-
matillinen tai muu tutkinto, silld uhkana on ammatillisten kvalifikaatioiden
nopea vanheneminen. Sekd tyOmarkkinoilla pysyminen ettd katkosten
jdlkeen tyomarkkinoille takaisin pddseminen edellyttdvdt ammattitaidon
ylliipitdmistd ja kehittdmistd. Koulutusjaksot yleistyvdt tyourilla myos siitd
syystii, ettd niin sanottu koulutusvakuutus, eli pitkdaikaisty6ttdmille tar-
koitettu omaehtoinen koulutuksen tukeminen kdynnistyi vuonna 1997 ja
etenee ehdotusten mukaisesti (Sosiaalituvan suunta Suomessa 1997-
1998, 32). Koulutuksen painoarvoa tydllisyyspolitiikassa lisdd se, ettii
kansallinen tyollisyysstrategia ja kilpailukykystrategia rakentuvat paljolti
kou lutuksen varaan (Ty6voima 2017,1 4O-1 41, G lobaalistum inen ja Suom i,
Eva-raportti 1998, 71-72). Yleisestikin tulevaisuuden sosiaalipolitiikkavisi-
oissa painopisteen arvioidaan siirtyvdn aktiivi-ikdiiin ja tyovoimaan koh-
distuviin investointeihin (Taylor-Gooby 1997, Esping-Andersen 1996a, 83).

Tyovoimapoliittisen koulutuksen ja muun aikuiskoulutuksen tarue ja
mddrd epdilemAttd kasvaa, ja se koskee erityisesti iktitintyvAd tydvoimaa
(KOM 1996:14). Tyovoiman ikddntyminen samanaikaisesti teknologian
nopeutuvan kehityksen kanssa luo paineita amattitaidon kohentamiseen
erityisesti vanhemmissa, heikon koulutustason omaavissa ikdluokissa
(KOM (96), 389, 17-19, Employment in Europe 1997, 8).

MyOs koulutukseen pdtee se, mitii edelld on sanottu toimeentulotur-
vajirjestelmien roolista tyossd kiiymistA koskevissa ratkaisuissa. Koulu-
tukseen osallistuminen on riippuvainen paitsi tarjolla olevista koulutusmah-
dollisuuksista my6s koulutukseen ohjatusta taloudellisesta tuesta. Etuuk-
sien saamisen ehdot, tuen mddrdytyminen ja tuen taso vaikuttavat selvdsti
siihen, miten ndiden jdrjestelmdn piiriin hakeudutaan (Kivist6 ja Petd-
jdniemi 1997,40-48).

Eniten koulutustukea ohjautuu nuorten opiskelun ja ammatillisen
koulutuksen tukemiseen (Kivisto ja Petiijiiniemi 1997,29).. Kun nuorten
opiskelua tuetaan Suomessa eri koulutusasteissa yleisesti, se vihentid
osaltaan opiskelevien nuorten ty6ssdkdymisen tarvetta. Onkin todettu,
ettd maissa, joissa opiskeluvaiheen taloudellinen tuki on vdhdistd, nuorten
ty6voimaosuudet ovat pysyneet korkeina. Sitd vastoin maissa, joissa
opiskeluvaiheen tuki on hyvin jdrjestetty, pddtoiminen opiskelu on yleistd
ja nuorten tydvoimaosuudet vastaavasti pienemmiit (Kohli ja Rein 1991,
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22). ToimeentuloturvajdrjestelmillA on siten eldmdnkulkua ja tyduraa oh-
jaava merkityksensd nuoru udesta eldkeikddn saakka.

Aikuisidn opintojen tuki painottuu Suomessa tyovoimapoliittiseen
koulutukseen, tyottomien ty6markkinavalmiuksien parantamiseen. Muu-
hun omaehtoiseen aikuiskoulutukseen suunnatun tuen mddrd on suh-
teellisen vdhdinen. Erityisesti 1990-luvun lamavuosina ty6voimapoliittinen
aikuiskoulutus laajeni voimakkaasti (Kivisto ja Pet;ijainiemi 1997, 29, 89).
Ty6voimakoulutuksella kuten koulutuksella yleenstikin on my6hempdd
ty6uraa eheyttdvd vaikutus, silld sen on tutkitusti todettu edistdvdn tydllis-
tymistd, lyhenttivdn tyottomyyden kestoa ja vdhentdvdn yleisesti tydtto-
myyden uhkaa (Rdisdnen 1996, Aho ym. 1996, Holm ja Tuomala 1998).
Eldketurvan kannalta koulutuksella on ylipdiinsd myonteisid merkityksid.

Aikuiskoulutukseen kaiytetty aika on osaksi eliiketurvaa kartuttavaa
aikaa. Vuoden '1994 alusta lukien ty6eldkelisdd kartuttavat ansiosidonnai-
sen tydtt6myyspdivdraha- ja kuntoutusrahapdivien lisdksi erddt aikuiskou-
lutuspdivdt. Ndiistti yleisimmin esiintyvd etuus on tyovoimakoulutuksen
koulutustuki, joka kEisittdidi sekd perus- ettd ansio-osan (Kivisto ja Petii-
jdniemi 1997, 23-29). Ansiosidonnaiset etuuspdivAt otetaan huomioon
tyoeldkelisddn oikeuttavana aikana, johon ovat siis oikeutettuja an-
siosidonnaista etuutta nauttivat tydtt6myyskassojen jdsenet.

Tyoeldkelisdd kartuttavat lisdksi muutamat muut harvemmin esiinty-
vdt koulutusetuudet. Tdllainen etuus on esimerkiksi ammattikoulutusraha,
joka poikkeaa muista etuuksista siind, ettd edellytyksend on tyosuhteen
jatkuminen koulutuksen aikana (Kivisto ja Petrijiiniemi 1997). Kun henkilo
on palkattomalla opinto- tai muulla vapaalla, elaketurvaa karttuu kuitenkin
normaalisti tyosuhteen voimassa ollessa alle vuoden pituiselta palkatto-
malta jaksolta.

Erilaisen aiku iskoul utuksen esiintym istd, yleisyyttd ja kestoa tydu rilla
ei ole tutkittu, joten toistaiseksi tietoa ei ole ndiden aikojen vaikutuksesta
eldketuruan kafttumiseen tai karttumatta jddmiseen.

Iy*rffmrmyys j** fym*;rart spdvs*si$rrlr$

Kun henkilon ty6uralla esiintyy toistuvaa tai pitkdaikaista tydttomyyttd, tyo-
uraa luonnehditaan epiivakaaksi. Epdvakaan tyouran kdsitettd on tosin
ktiytetty tutkimuksissa hiukan eri merkityksissd. Joissakin tutkimuksissa
ty6uran epivakauteen on sisAllytetty yleisemminkin tyomarkkinaliikku-
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vuutta kuvaavia asioita. Ne voivat ilmentdd tyott6myysuhan alla toimi-
mista ja siitd johtuvaa ty6uran rosoisuutta, mutta myds hakeutumista uu-
siin ty6tehtdviin ja parempiin tydmarkkina-asemiin. Epiivakauden kiisite
on voitu kytked myds tyokokemuksen pituuteen ja heikkoon ansiotyosi-
dokseen eldmdnkaaren aikana (Santamdki-Vuori ja Sauramo '1990, 63,
Aho ym. 1996, 145-146, Julkunen ja Nritti 1995, 167-168, Rajavaara ja
Viitanen 1997, 45-47 ja Tuominen 1997, 28-34). Vaikka merkitys siis
vaihtelee tutkimuksesta toiseen, tyottdmyys sisdltyy tavalla tai toisella
epdvakauden mddrittelyyn. Kdytdnnon syistd on kuitenkin usein jouduttu
tyytymddn melko karkeisiin epdvakauden mittareihin, silld ongelmana on
selvittdd pitkeiltd ajanjaksolta takautuvasti yksilon tyomarkkina-aseman
muutokset ja niiden syyt. Ty6urien epdvakauden tutkimista hankaloittaa
osaltaan se, ettd aihepiirin kdsitteellinen pohdinta on ollut vdhdistd.

Teoreettisiin malleihin pohjautuvaa, tyottomyyttd koskevaa tieteel-
listEi kirjallisuutta on erityisesti terveyden ja hyvinvoinnin tutkimuksessa.
Ndiden ldhinnd sosiaalipsykologiaan kuuluvien mallien avulla tutkitaan
tyOttomyyden fyysisid ja psyykkisid hyvinvointivaikutuksia. Dougla s Ezzyn
(1993) analyysin lopputulema eri teorioista on, ettd ty6ttomyys on ndhtdvd
muutosprosessina, osana yksilOn laajempaa biografiaa sisdltden niin ny-
kyisyyden kuin menneetkin tyottomyyden kokemiseen vaikuttavat tapah-
tumat.

Tyottdmyyden analysoimista prosessina voidaan korostaa mddritte-
lemdlld tydttomyys "tydn menetykseksi", sillti tyottdmyys-sana viittaa ld-
hinnd staattiseen tilaan (emt., 48). Tosin ty6ttdmyyteen voidaan pddtyd
paitsi tyon menetyksen kautta myos muita polkuja pitkin, koulutuksesta,
ansiotyohon hakeuduttaessa lapsenhoitojakson jiilkeen jne. Vastaavasti
on eri reittejd pois tyottomyydestii. Ty6ttomyysprosessia - miten siihen on
pdddytty, miten tyott6myydestti on irtauduttu tai miten siihen on juututtu -

on eriteltdvd tarkkaan (status passages), silld eri reiteilld on oletettavasti
erilaisia hyvinvointivaikutuksia. Kun tyottomyyden terveysvaikutuksia kos-
kevassa tutkimuksessa tarkastelun kohteena on usein tietty vaihe yksilon
eldmiinkaarella, tyottomyyden eldketurvavaikutusten tarkastelussa on
analysoitava sitd, miten tyottomyys rakenteistaa koko ty6uraa, mihin eld-
mdnkaaren vaiheisiin tyott6myys liittyy ja miten tyott6myys jaksottaa tyo-
historiaa muiden tyomarkkinasiirtymien, lyhytkestoisten ty6suhteiden, ty6-
voimakoulutuksen, kuntoutuksen ym. kanssa.

Tyottomyyden ja tyouran epdvakauden problematiikkaa voidaan ld-
hestyd myos syrjiiytymistutkimuksesta kdsin. Suomalaisessa sosiaalipo-
liittisessa keskustelussa syrjdytymisen kdsite liitettiin alun perin juuri ty6t-
tomyyteen ja tydmarkkinoilta pois putoamiseen, missd sitd kdytettiinkin
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empiirisen tutkimuksen viitekehikkona. Sittemmin syrjdytyminen laajeni
muitakin aihepiirejd, kdyhyytt;i ja asumis- ja paiihdeongelmia ym. koskeviin
tutkimuksiin (Helne ja Karisto 1992, 518-519).

Syrjdytymisen kdsitteen laaja-alaisuuden ja myos tarkentumatto-
muuden vuoksi ongelman laajuudesta onkin vaikea saada kokonaiskuvaa
(Sosiaali- ja terveysministerion monisteita 1998:5, 9). Syrjdytymiskes-
kustelua onkin usein arvosteltu epdmddrdisyydestd ja tarkkojen empiiris-
ten havaintojen vdhdisyydestd. Toisaalta kdsitteen monimerkityksisyys
tuo siihen joustavuutta, joka voi osoittautua analyysin kannalta hoydylli-
seksi.

Menemdttd syrjeiytymistutkimuksen tematiikkaan sen syvemmin to-
detaan, ettd tyomarkkinoilta syrjdytyminen on edelleenkin ajankohtainen
teema yhttieiltti jatkuvaksi ennustetun tyomarkkinoiden polarisaatiokehi-
tyksen vuoksi ja toisaalta siitd syystd, ettd tydmarkkinoilta syrj;iytymistd
pidetddn merkittdvdnd sosiaalipoliittisena ongelmana EU:n piirissd. Vaik-
ka syrjaiytymistd (social exclusion) kdsitellddn EU:ssa pddasiassa tyo-
markkinakysymyksend, Euroopan Komission raporteista kdy toisaalta ilmi,
ettd syrjdytymisen mAdrittely pyritddn kytkemddn yhd selvemmin sosiaali-
siin kansalaisoikeuksiin, kuten perustoimeentuloon ja oikeuteen osallistua
sosiaalisten ja ammatillisten mahdollisuuksien kdyttdmiseen yhteiskun-
nassa (Silver 1994, 566).

Polarisaatioteesin osalta on todettava, ettei tyottomyyden kasvu si-
ndnsd vahvista tyomarkkinoiden jakautumishypoteesia oikeaksi, ellei kyse
ole tyourien polarisoitumisesta eli tyottomyyden pysyvdstd kohdentumi-
sesta samaan joukkoon. Tdstd taas ei ole olemassa pitkdn ajanjakson
seurantaan perustuvaa evidenssid. Viihdisiai viitteitd on jopa pdinvastai-
sesta kehityksestd, kun esimerkiksi eri koulutusalojen tyottomyysriskien on
todettu ldhenevdn hitaasti toisiaan (Johnson ja Myrskyla 1996, 22-23).
Myos Tuula Helne ja Antti Karisto (1992, 519) huomauttavat tyollisyyskrii-
sin "demokratisoineen" tyottomyyttd, silld tyottomyys on kohdistunut aikai-
sempaa enemmdn myos koulutettuun vtiestoon (vrt. Santamdki-Vuori ja
Sauramo 1995,9-10).

Yhtii kaikki tyomarkkinoilta pois putoamisen vaarassa ovat ne hen-
kil6t, joiden tyossdkdyminen oleellisesti vaikeutuu tai estyy tai kun henkilo
joutuu tekemddn tyotd vdhemmdn kuin toivoisi, on siis vajaatyollinen.
Tydmarkkinoilta syrjdytyminen koskee henkiloitd, jotka normaalissa tyo-
idssd joutuvat syrjAdn tyoeldmdstd joko pysyvdsti tai pitkdaikaisesti. Tal-
l6in joudutaan kysymddn, minkdlaiset prosessit johtavat tyomarkkinoilta
syrjdytymiseen tai sen vastakohtaan integraatioon. Marginaaliin kuulumi-
nen edellyttiid aina vastentahtoisuutta tai pakollisuutta (Moller 1995, 117).



Ty6markkinoilta syrjiiytyneind ei voida pitdd vapaaehtoisesti ty6voiman
ulkopuolelle siirtyviii henkil6itii. Ktiyttinndssd voi tosin olla hankalaa, jos-
kus jopa mahdotonta erottaa omaehtoista ja vastentahtoista tyostd pois
siirtymistd toisistaan.

Kysymys on problemaattinen muun muassa ikddntyneilld. Tydel6-
mdn kiristyvien vaatimusten ja varhaiseldkemahdollisuuksien vuoksi raja
vapaaehtoisen tydstd pois jiidimisen ja ty6stti pois joutumisen vdlilld on
tullut hdm6rdksii (Jacobs ym. 1991,93, Kohli ja Rein 1991, 17). Kun
yritykset tuotannon tehostamiseksi vAhentdvAt tydvoimaa varhaiseldke- ja
tyottdmyysturvajdrjestelyil16, tydntekijdt voivat puolestaan pitdd ty6stti pois
siirtymisen mahdollisuuksia houkuttelevampina vaihtoehtoina kuin tyon
jatkamista jatkuvassa paineessa ja epdvarmuudessa.

Syrjdytymisen tematiikka koskee my6s nuoria: nuorisotydttdmyys on
laajaa, ja nuorten tydtt6myydelld on todettu olevan haitallisia vaikutuksia
urakehitykseen. Vaikka tydeldmddn pyrkivien nuorten tydttomyys on
osaksi eldmAnvaiheeseen liitt1nlae kitkatyottdmyyttii ja tyypillisesti myos
aikuisten ty6tt6myyttd lyhytaikaisempaa, se on mydhempdd tyduraa epd-
vakaistava riskitekijii. Tyottomien nuorten ty6llistymisen todenndk6isyyttii
ja tyott6myyden vaikutuksia aikuisidssi on selvitetty useissa tutkimuksissa
(Lynch 1985, Lynch 1989, Jehoel-Gijsbers ja Groot 1989, Hammer 1996).
Tydttdmyyden keston, ty6ttdmyysjaksojen lukumddrdn ja uudelleen ty6l-
listymisen vdlilld on todettu voimakas riippuvuus. Tyollistymisen todennd-
kOisyys vdhenee selvdsti, kun ty6ttomyyden kesto kasvaa. Esimerkiksi
Lisa Lynchin (1989) laaja tutkimus osoitti yhteyden sAilyvdn, vaikka hen-
kil6n etninen tausta, koulutus, terveydentila, alueellinen ty6tt6myysaste ja
lukuisat muut tekijit kontrolloitiin. Samoin Meredith Baker ja Peter Elias
(1 991, 217 -21 8, 2a2) hylkiidvdt tutkimuksensa perusteella sen ajatuksen,
ettd nuorten tydtt6myys olisi vailla seurauksia.

Tydtt6myyden leimaama epdvakaa ty6ura tilapAistdineen ja osa-
aikat6ineen hidastaa luonnollisesti ansiotason kehitystd. Tdmd kdy ilmi
muun muassa nuorten ty6uraa ja ansiokehitystd koskevasta tutkimuksesta

7 TamAnsuuntaista kehitysta on tapahtunut eri maissa, myds Suomessa. Tietyn ikaiisilllai on
mahdollisuus siirtya tyOtt6myysreittid eldkkeelle yhtA hyvin tydttdmdksi joutumisen kuin oman
irtisanoutumisenkin vuoksi. Onko kysymyksessa pitkaaikaisesta tyottomyydestA aiheutuva
"marginalisoituminen" on ennen muuta poliittishallinnollinen kysymys, mutta se sisAltdd mycis
teoreettisesti ja tutkimuksellisesti kiinnostavia teemoja.
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(Elias ja Blanchflower 1989). Ty6paikkaa usein vaihtaneiden nuorten an-
siotaso oli odotetusti kehittynyt huonommin kuin vakituisessa tydssd ollei-
den, ja kehnoin ansiotaso oli useita kertoja ty6tt6mdnd olleilla.

Kuitenkaan ei tarkkaan tunneta vaikutusmekanismeja eli sitd, kuinka
tyottdmyys vaikuttaa mydhempddn urakehitykseen. Tutkimuksissa pohdi-
taan esimerkiksi sitii, onko tyottomyydelldi sindnsd haitallinen vaikutus yk-
siloon? VdhentddkO ty6llistymistd ty6kokemuksen tai tyossd vaadittavien
taitojen puute vai onko ty6tt6mdlle kehittynyt piittaamaton suhtautuminen
ty6hdn? Onko kysymys siitd, ettd yritykset pitivitt ty6tt6myyttA merkkind
ty6ntekijiin laadusta?

Eri aikoina tydmarkkinoille tulleiden ja erilaisia tyott6myyskokemuk-
sia omaavien suomalaisnuorten tydhistorioista ei ole tehty pitkittiiistutki-
musta. Kun nuorten tyott6myyskokemuksilla todenndkoisesti on haitalli-
nen vaikutus mydhempiiain ty6llistymiseen ja ansioihin, voidaan kysyd,
onko esimerkiksi Suomessa'1990-luvun ty6llisyyskriisin aikana tyomark-
kinoille tulleiden nuorten ty6- ja ansiokehitysennuste erityisen huono.
Seurantandkokulma tyottomyysproblematiikkaan nuorten tyoeldmddn tu-
lovaiheesta ja tyokokemuksista kdsin on jdiiinyt vdhAlle huomiolle mielen-
kiinnon kohdistuttua viime vuosina ikddntyvien vaikeaan tyomarkkina-
asemaan ja ty6uran loppuvaiheen ongelmiin. Nuorisoty6ttdmyyden laa-
juus perustelee huomion kohdistamista myos ty6uran alkuun.

Tyott6myyteen ja tyouran epdvakauteen liittyy kysymys eldketurvan
karttumisesta tai karttumatta jddmisestd. Kysymys on ollut suhteellisen
ongelmaton suomalaisessa eliikejdrjestelmAssd yhttiiiltii siitd syystd, ettd
tyoeldkettd karttuu osaksi myos ty6ttdmyysajalta, ja toisaalta siitd syystd,
ettd ty6tt6myysaste on ollut Suomessa kansainvdlisestikin verrattuna ma-
tala aina 1990-luvun lamavuosiin asti. Eldketurvan karttumisen kannalta
merkittdvd seikka on ollut pitkdaikaisty6tt6myyden vdhiisyys. 1980-luvun
lopulta asteittain voimaan tullut tyollisyyslaki, eli viranomaisten velvoite
ty6llistiiai pitkdaikaistyottomdt vdhintddn puoleksi vuodeksi, poisti pitkdai-
kaistyottOmyyden kziytdnn6llisesti katsoen kokonaan. Kun huonon tyolli-
syystilanteen vuoksi velvoitetta lievennettiin jo vuonna 1992 ja poistettiin
kokonaan seuraavana vuonna, pitkdaikaisty6ttdmien m6drii alkoi kasvaa
voimakkaasti.

Tydeldkelisdd karttuu siis ansiosidonnaiselta tydttdmyyspdivdraha-
ajalta, eli enimmilliidn 500 tydtt6myyspdivdltd, jonka jdlkeen pdivdrahan
saaminen ja tyoelEikelisdn karttuminen lakkaavat. Poikkeuksena ovat 57-
vuotiaat ja sitd vanhemmat henkildt, jotka maksimipdivien tultua tdyteen
ovat oikeutettuja lisdpdivdrahaan aina 60 vuoden ikddn ja tydtt6myyseldk-
keelle siirtymiseen asti. Muilla henkil6illA uuden 500 ptiivdrahapdivdn jak-
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son alkaminen edellyttditi tyOssdoloehdon tayttymista eli vdhintddn 10
kuukauden tydskentelydi. MyOs vajaaty6lliselle henki16lle karttuu ty6eldke-
lisaiii ty6tt6myyspdivAraha-ajalta, jolta etuus maksetaan ns. soviteltuna
pdivdrahana. Kyseeseen voi tulla paitsi ty6ttdmiind vastaanotettu osa-
aikatyo, my6s lomautuksen vuoksi lyhennetty ty6aika, alle kuukauden
kestdvd kokoaikatyd, sivutyd tai yritystoiminta, joka ei ole esteend kokoai-
katyon vastaanottamiselle. Tyottomyyspdivdt muunnetaan vastaamaan
tdysien pdivien mddrdd ty6el6kelisdd laskettaessa.

Vuosien mittaan kun tydtt6myysvakuutuksen ehtoja on muutettu,
ovat tyOeldkelisdn karttumisen perusteet vastaavasti jonkin verran muut-
tuneets (Tyott6myysaikatyOryh mdn loppu m uistio 30.3. 1 995).

Ty6ttomyyspdivdrahan saamisen - ja siten tydeldkelisdn karttumisen
- perusedellytyksend on, ettii henkilo on tydmarkkinoiden kAytettiivissti ja
on ty6kykyinen. Henkil6, jota ei sosiaaliturvan saamisen mielessd ole
mddritelty tyokyvyttomdksi, on sosiaaliturvan saamisen kannalta aina ty6-
kykyinen (Arajdrvi 1997, 82). Ty6tt6myys- ja tyokyvyttdmyysperusteet ja
siten etuudet ovat toistensa suhteen poissulkevia. lkiiiintyneilli ne ovat
monessa tapauksessa vaihtoehtoisia perusteita tydstd pois siirtymisessd.

1990-luvun tyollisyyskriisissi ty6tt6myyden rakenne Suomessa on
vaikeutunut, ja tyottomyysturuajdrjestelm6n toimintaan on kohdistettu voi-
makastakin kritiikkiti (Koistinen 1997, 59). Tyottomyyden rakenteen
muutoksessa kyse on ennen kaikkea siitd, ettd aikaisempaa suurempi osa
on ongelmallisia toistuvais- ja pitkiiaikaisty6ttdmid. NAisti vaikeasti ty6l-
listyvistfi toistuvaistyottomien osuus on edelleenkin pitkdaikaistydttdmien
osuutta suurempi.

Pitkiiaikaisty6tt6myyden kasvun seurauksena ansiosidonnaiselta
ty6tt6myyspdivdrahalta ty6markkinatuen piirin - ja samalla eldketuruan
karttumisen piiristir - pudonneiden henkil6iden m66rA lisddntyi lamavuosi-
na nopeasti. Pitkdiaikaisty6tt6myyden hellittdessd hitaasti otettaan n6iden
henkildiden mddrd on vuoden 1994 huippuvuoden jdlkeen kddntynyt sel-
vddn laskuun. Sen sijaan lisdpdivArahaoikeuden piirissd olevien ja tAtti
kautta eldkkeelle siirtyvien ty6ttomien mddrd on koko tarkastelujakson
1 991 -1 997 kasvanut tasaisesti ja voimakkaasti: kun lisdpAivdrahan piiris-

! 8 Vuoteen 1994 saakka tyoeldkelisAd karttui ainoastaan ansiosidonnaisilta tydttOmyyspaiviltd.
i Vuoden 1994 alusta lukien tyottomyyslisd muuttui tyoeHkelisaksi, jolloin se laajeni koskemaan
i my<is erEiitA koulutus- ia kuntoutusaikoja.
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sd oli vuonna 1991 noin 1.300 henkilod, vuonna 1994 mddrd oli noin
17.600 ja vuonna 1997 jo noin 40.800 ikddntynyttii tyotontii (STM:n tyot-
tdmyysturuayksikon tilastotaulukot 1991-1997). Tyottomyysturvajdrjestel-
miin kautta eldkkeelle siirtyvien mddrti on siten ollut kasvussa.

Ty6voimapoliittisilla tukitoimilla, erityisesti koulutuksella on todettu
olevan vaikutusta tydtt6myyskierteen - ja samalla elAketurvan karttumat-
tomuuden - katkaisussa (Aho 1996, Larmo 1996). Vaikkakin tutkimusten
mukaan interventio on tehokkaampaa nuorten kuin ikddntyneiden ty6llis-
tdmisessd, aktiiviset toimet ovat ldhes ainoa keino pitkdaikaistydtt6mien
tyollistdmisessd. Tdltd kannalta ongelmallista on muun muassa se, etta
omavalintaiseen koulutukseen saatavat etuudet ovat tasoltaan yleensd
tyottomyysturvan tasoa matalampia (Kivisto ja Petdjdniemi 1997, 59-60).
Vuonna 1 997 kdynnistyneessd koulutusvakuutuksessa kannustavuutta on
pyritty lisddmddn mitoittamalla koulutustuki tyottomyysetuuksien tasoisek-
si. Tavoitteena on murtaa pitkdaikaistydttdmyyden kehd parantamalla
tyomarkkinavalmiuksia uudelleen kouluttautumalla (Sosiaalituruan suunta
1 997-1 998, 32).

Tyoeldkelisdjdrjestelmdn toimivuutta on edistdnyt suomalaisen tyo-
voiman korkea jdrjestriytymisaste. Palkansaajien jdrjestdytymisaste onkin
tasaisesti kasvanut. 1970-luvun alusta ldhtien trendi on voimistunut. Sa-
moin 1990-luvulla jdrjestriytymisaste on noussut selvisti, ja merkittdvintd
kasvu on ollut yksityiselki sektorilla: kun ennen lamaa vuonna 1989 koko-
naisj6rjestdytymisaste oli 86.7 prosenttia, vuonna 1994 se oli 96,5 pro-
senttia. Muutoksen suunta ja voimakkuus kdyvdt luvuista hyvin esiin, jos-
kin edunvalvonnan piirissd olevien jdsenten jiirjestaiytymisasteet ovat jon-
kin verran nditd lukuja pienempid. (Sandqvist 1996, 41, 53 ). Epdvarmuu-
den lisddntyminen ty6eldmdssei ndiyttEiei vahvistaneen kollektiivista sidettd
ammattiyhdistysliikkeeseen erityisesti niissd ryhmissd, joissa side on pe-
rinteisesti ollut heikko kuten marginaalityovoimaan kuuluvilla (Jokivuori
ym. 1996, Santamdki-Vuori ja Sauramo 1990, 30).

Joka tapauksessa jdrjestdytymisen kasvun myotd yhd useampi pal-
kansaaja on tydtt6mdksi joutuessaan oikeutettu saamaan ansiopdivdra-
haa ja siten myos tyoeldkelisdii tyottomyysajalta.
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Edelld on tarkasteltu tyomarkkinasiirtymid tyon ja tyostd poissaolon valilla.
Ty6urien haurastumiseen on osaltaan syyna epdtyypillisten tyonteon
muotojen yleistyminen. Tendenssiii voimistaa se, ettd epdtyypilliseen ty6-
hon, kuten osa- ja miidrdaikaistyohon liittyy usein tydtt6myyttd. Ty6n,
tydttdmyyden ja koulutuksen vdlinen vuorottelu tyoikEiiselld vdest6lld to-
denndkdisesti lisddntyy.

Viime aikoina on kdyty vilkasta keskustelua niin kutsuttujen pdtkdtdi-
den yleistymisestd. P6itkdtyon kdsitettd ei ole tarkasti mddritelty, mutta
yleensd silld tarkoitetaan lyhyttd, korkeintaan muutaman viikon mittaista
tyosuhdetta. Piitkrityo on ollut keskustelun kohteena myos siitd syystd,
ettd viime aikoina lyhytaikaisissa ty6suhteissa toimivien sosiaaliturvaa on
parannettu. Merkittdvd muutos tuli voimaan vuoden 1998 alusta, jolloin
kaikki tydsuhteet niiden kestosta ja palkan mddrdstd riippumatta tulivat
tyoeldketurvan piiriin. Ennen lainmuutosta alle kuukauden kestiineet tyo-
suhteet samoin kuin TEL:n eli ty6ntekijdin eldkelain palkkarajan alle jdd-
neet tyosuhteet eiviit kuuluneet tydeldkevakuutuksen piiriin. Nykyisin nd-
mdkin tyosuhteet on vakuutettava TaEL:n eli taiteilijoiden ja erdiden eri-
tyisryhmiin kuuluvien tyontekijdiin eldkelain piirissd. Kaikki ty6 kartuttaa
siten eldketu rvaa edel lyttden, ettd ty6nantajavelvoitteet hoidetaan.

Tyonteon muotojen epdtyypillistymistd osoittaa myos tyosuhteiden
rinnakkaisuuden ja limitttiisyyden, niin sanotun silpputy6n yleistyminen
1990-luvulla. TyotEi tehdddn samanaikaisesti usean eri tyonantajan pal-
veluksessa. Tdmd niikyy aloitustyopaikkojen tyotuntimddrdn vdhenemi-
send ja tulojen huononemisena. Silpputyd on huonosti koulutettujen ja
helposti korvattavien tyontekijdiden tyotd, usein opiskelijoiden ja nuorten
naisten tyotai (HS 10.4.1998). Tdmd koskee yleisemminkin epaityypillisid
toitd, silld mddrdaikais- ja osa-aikaistyo on tyypillisesti nuorten tyotzi ja
jossain mddrin enemmdn naisten kuin miesten tyotd (Santamiiki-Vuori ja
Sauramo 1990, Tyomarkkinat 1995:2, 56). Samoin kaikkein lyhytkestoi-
simpia ja pienipalkkaisimpia toitd esiintyy yleisimmin tyouran alkuvaihees-
sa ja useammin naisilla kuin miehilld (Laesvuori ja Tuominen 1996, 22).
Kun ikAAntyvilld on kasvava riski joutua pysyvdsti pois tyomarkkinoilta,
nuoret tyollistyvdit usein erilaisiin marginaalisiin t6ihin.

Vuoden 1998 alusta epdityypillistd tyotd tekevien eldketurva on siis
ratkaisevasti parantunut. Epaityypilliseen ty6h6n liittyvd eldkeproblema-
tiikka onkin lainmuutoksen johdosta olennaisesti muuttunut. Ongelmana
ei ole endd eldketurvan karttumattomuus, vaan lihinnd epdtyypillisen tyon



ominaispiirteet. Patka- ja silpputoiden yleistyessd tyourat todennAkoisesti
haurastuvat, silld katkokset ty6ss6kdymisessd vdistdmdttd lisddntyvdt.
Myos ansiokehitys nditd toitti pitkdiin tekevilld hidastuu. Tyon epdtyypil-
listyminen voi siten heikentdd eldketurvaa niin eldkekarttuman kuin eldke-
palkankin pienenemisen vuoksi erityisesti silloin, kun lyhyet ja osa-aikaiset
tyosuhteet kasautuvat tyduralla samoille henkiloille. Kyse on tiilloin ty6-
voiman polarisaatiokehityksestii.

Kaiken kaikkiaan tyonteon epdtyypillistymisen ongelmatiikkaa ei ole
eldketurvan kannalta perusteellisesti selvitetty. P;itkdtoiden yleistymistd
on yleensd pidetty negatiivisena asiana. Kuitenkin miidrdaikaistoilld voi
toisaalta olla myonteisid, tyouraa vakauttavia vaikutuksia. Muun muassa
Pasi Holmin ja Juha Tuomalan (1998) tutkimuksen mukaan pdtkAtyojaksot
parantavat tydttomien mahdollisuuksia ty6llistyd pysyvdsti. Joka tapauk-
sessa peitkdtoillA on merkitystd tydttomyyskierteen katkaisussa ja usein
myos ansiosidonnaisen pdiviirahan - ja samalla eliiketurvan karttumisen -
piiriin (uudelleen) pddsemiseksi vaadittavan tyossdoloehdon tiiyttymises-
sd.

Epdtyypilliseen ty6llisyyteen luetaan myos pienyrittdjyys, jonka en-
nustetaan lisddntyvdn. Yha enemmdn siirrytAdn palkkatyostd yritttijiksi
mm. freelancer-, konsultointi- ja vastaavien itsensd tyollistdmisen muoto-
jen lisddntyessd ja myos siitd syystii, ettd erilaisia tehtdvdkokonaisuuksia
siirretddn alihankkijoille pois yritysten omasta piiristd, tyotd ulkoistetaan.
Kun siirtymdt palkkatyon ja yritttijyyden vtililld lisddntyvdt, lisddntyvAt myos
tyosuhteisen tyon ja yrittdjyyden vdliset rajanveto-ongelmat, ja samalla
yrittdjien eliikelain ja tydntekijoiden eldkelakien vdliset soveltamisratkaisut
(Arajdrvi 1997, 29, Tuominen 1996, 51-54).

Palkkatyon muuttumista yrittdjyydeksi ja siihen mahdollisesti liittyviti
pulmia eldketuruassa ei ole selvitetty. Ongelmallisen joukon muodostavat
yritystoimintaa aloittavat ja yleensdkin pienimuotoista toimintaa harjoitta-
vat. Ndissd ryhmissd voi olla vdliinputoajia. Ongelmia voi liittyd myos
YEL- palkan miiiirittelyyn erityisesti yritystoiminnan alkuvaiheessa.
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lkddntyvillii on kasvava riski joutua ennen aikaisesti pois tyomarkkinoilta,
ja riskin on todettu siirtyvdn yhd nuorempiin ikdryhmiin (Tikkanen 1998,
79). Viime aikoina ongelmaan on kiinnitetty runsaasti huomiota paitsi
puhtaasti taloudellisten ndkokohtien vuoksi myos siitd syystd, ettii yli 45-
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vuotiaiden osuus tyOvoimassa kasvaa ltihivuosina voimakkaasti samalla,
kun nuorten osuus supistuu. Kun suuret ikAluokat ldhestyvtit varhaiseld-
keikdd, tyovoiman liikatarjonnan peldtddn kddntyvdin ty6voimapulaksi.
Muun muassa tdstd syyst6 aktiivista tydvoimapolitiikkaa suunnataan yhd
enemmdn ikEiiintyviin ja heiddn ty6ssd pysymistd edistdvddn toimintaansa.

Vuonna 1997 kdynnistetyn kansallisen ikdohjelman vuosille 1998-
2OO2 lavoitteena on ik6dntyvien tydllistymisen edellytysten parantaminen
ja tydkykyii ylldipit?iviin toiminnan edistdminen. Tavoitteena on lisdtti aktii-
vivuosia tyoeldmdssti ja hidastaa eldkkeelle siirtymistd. Ohjelma perustuu
nk. ikomi-komitean mietint66n (KOM 1996:14 ja liiteosa). Mietinnon sel-
vitysosaan on koottu tutkimustietoa ikddntyvien (45-54-v. ) ja ikddntynei-
den (55-64-v.) ty6llisyyden kehityksestd, tyomarkkina-asemasta, ty6eld-
miin asenteista ja interventioiden vaikutuksesta tydllistym iseen.

Varhaista tydeldmdstA pois siirtymistA onkin tutkittu verrattain paljon.
Myos Eldketurvakeskuksessa on kdynnissd kaksi ikdaintyviin liittyviid tut-
kimushanketta. Ty6stti poistumista eli varhaista eldkkeelle siirtymistd
kdsittelevdn projektin tavoitteena on kuvata varhaisen ty6stti poistumisen
institutionalisoitumista sekA tarkastella eri poistumisreittejd ja niiden toi-
mintaa. Tutkimus liittyy Elaiketurvakeskuksen varhaiseldketutkimusten
sarjaan, joka kdynnistettiin 1990-luvun alussa (Gould ja Takala 1997).
Tutkimus etenee kahdella taholla. Ensinndkin selvitetddn yleisesti pois-
tumisreittien rakennetta ja toimintaa ja toiseksi selvitetddn tarkemmin yh-
den varhaiseldkemuodon, osa-aikaeldkkeen kdyttOir ja kaiyttaijia. Kum-
maltakin osa-alueelta on viime vuosina jo julkaistu useita artikkeleita ja
selvityksid.

Toinen ikiitintyviii koskeva tutkimushanke tarkastelee ty6ssd pysy-
mistd ja sitd, mitkd tekijiit vaikuttavat ikddntyneiden tydssdkdymisen jatka-
miseen ja tyOssd jaksamiseen. Kiinnostuksen kohteena ovat tyon ja psy-
kososiaalisten voimavarojen vAliset kytkenndt. Tutkimus painottuu asen-
ne- ja ilmapiiritekijoihin sekd yritysten taloudellisten tekijoiden merkityk-
seen ikddntyneiden tydssd jatkamisessa. Tutkimus kdsittdd sekd tyonte-
kij6ita ettd yrityksid koskevan osion (Forss ja Karisalmi 1996). Tutkimusta
tehdddn yhteistydssd eri tutkimuslaitosten kanssa.

Projektien tarkoituksena on tuottaa tietoa, joka auttaa ymmdrtdmddn
ty6markkinakdytdntojd valottamalla yhtti?iltEi yksilotason pddtoksenteko-
prosessia ja toisaalta tydmarkkinamekanismien toimintaa yleisesti. Tar-
kastelut kattavat siis koko ty6llisyysjiirjestelmdn toimeentuloturvajdrjestel-
mdt huomioon ottaen.

lkddntyvien tyomarkkinoilla toimimisen ongelmat kietoutuvat vyyh-
diksi, jossa vaikuttavat samanaikaisesti ty6kyvyn jatkuva heikkeneminen,
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tyoeldmdn vaatimusten kiristyminen ja ikddntyvien tyollisyyden radikaali
huononeminen. Tyomarkkinoilla toimimista koskevia pddtoksiri ohjataan
lisdksi lainstidddnnon muutoksilla ja toimeentuloturvaan liittyvillri (dis-) in-
sentiiveilld. Esimerkiksi yksilollisen varhaiseldkkeen ja osa-aikaeldkkeen
ikdrajojen muutoksilla vuonna 1994 tahdattiin tyossd jatkamisen lisddnty-
misen. 1.7.1998 lukien osa-aikaeldkkeen ikdraja alennetaan edelleen 58
vuodesta 56 vuoteen tarkoituksena pitdd tyossti niitiikin, joilla vain osa
tyokyvystd on jeiljelld. Lakimuutos on voimassa vuoden 2000 loppuun.

Ndiden ja muiden toimeentuloturvajdrjestelmien merkitys varhaises-
sa tyostd pois siirtymisessd on ollut kiinnostuksen kohteena eldkejArjes-
telmdd evaluoivissa tutkimuksissa. Sen sijaan tyoeldketurvaa koskevassa
tutkimuksessa on vdhdlle huomiolle jei;inyt interventioiden, koulutuksen ja
kuntoutuksen merkitys ikddntyvien tyollistymisessd ja tyossd jatkamises-
sa. Eldketurvan ja tyovoimapoliittisten toimenpiteiden vdlisen suhteen
problematisointi puuttuu liihes kokonaan. Kyse ei ole yksinomaan iktiiin-
tyvistd, vaan tyovoimaan kuuluvista henkiloistd yleensdkin. Tutkimukset
vahvistavat sen, ettd mitd varhempaan vaiheeseen aktiiviset toimenpiteet
kohdistuvat, sitd tuloksellisempia tyollisyysvaikutuksia toimenpiteilld on.

Sekd kuntoutus- ettii aikuiskoulutusjdrjestelmdii on muutettu olen-
naisesti 1990-luvulla. Muun muassa koulutusvakuutus, joka ensivaihees-
sa koskee pitkdaikaistyottomid, tuli voimaan vuoden 1997 puolella. Tar-
koituksena on laajentaa vakuutus koskemaan tietyin edellytyksin myos
tyollistd tydvoimaa (Sosiaaliturvan suunta 1 997-1 998, 32). Kuntoutuslain-
sddddnto uudistettiin kokonaan vuonna 1991, ja vuonna 1996 voimaan
tulleella lainmuutoksella mddrdaikainen tyokyvyttomyyseldke muutettiin
kuntoutustueksi, joka edellyttdd hoito- tai kuntoutussuunnitelmaa. Tarkoi-
tuksena on ollut muuttaa eldkkeelle suuntautunut ajattelutapa kuntoutukseen
ja tyollistym iseen tdhtddvdksi.

Tyoeldkekuntoutuksen kokonaisvolyymi on viime vuosien kasvusta
huolimatta edelleenkin pieni esimerkiksi Kansaneliikelaitoksen kuntoutuk-
seen verrattuna (Saarnio 1988, Kansaneldkelaitoksen kuntoutustoiminta.
Toteutumisen seuranta vuosina 1992-1997, 31). Eri tahojen jdrjestdmd
kuntoutus huomioon ottaen sen rooli vdestdn ammatillisen osaamisen ja
ty6- ja toimintakyvyn ylldpidossa ja kohenemisessa on merkittdvEi. Tyo-
voiman ikiirakenteen muutoksen myotd kuntoutuksen tyovoimapoliittinen
merkitys todenndkoisesti vield kasvaa. Kuntoutuksen samoin kuin aikuis-
koulutuksenkin osalta tarvitaan tilastotietoa syvdllisempdd analyysiA toi-
menpiteiden vaikuttavuudesta ja erityisesti taloudellisista niikokohdista
niin yksilo- kuin makrotasollakin. Tieto ammatillisen kuntoutuksen tulok-
sellisuudesta on hajanaista (emt., 137). Jonkin verran on olemassa tilas-



toihin perustuvaa seurantatietoa my6s tydeliikekuntoutuksen vaikuttavuu-
desta (Saarnio 1998). Selvitysten mukaan taloudellinen arviointi on kui-
tenkin vAhiiistd.

Varhaisen tydeldmiist6 poistumisen tarkastelussa on merkitystd
my6s ei-lakisAdteisilli jdrjestelyilla. Suomessa lakisddteistd turvaa tdy-
dentdvdn lis6turvan sekd yksityisten eldkevakuutusten rooli eldketurvan
kokonaisuudessa on ollut toistaiseksi melko pieni. Yksi16lliset eldkevakuu-
tukset ovat kasvattaneet suosiotaan viime vuosina, ja todennikdistd on-
kin, ettd elSkkeelle jiitidiiAn enenevdsti esimerkiksi yksityiseen vakuutuk-
seen liittyvdn alennetun eldkeidn perusteella. Tutkimustietoa lisiturvan ja
yksityisten eldkevakuutusten volyymistd, sisdll6std ja esimerkiksi vaiku-
tuksista lakisddteiseen turuaan eijuuri ole.

Kaiken kaikkiaan ikddntyuien ty6uran loppuvaihe on erilaisten, toi-
siinsa ndhden ristiriitaistenkin muutospaineiden kohteena. Tiihiin liit$ea
tutkimusta on tekeil16, joskin my6s katvealueita esiintyy.
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Eldkejiirjestelmien sosiaalipoliittiset ja taloudelliset haasteet liittyvtit ty6-
markkinoiden tulevaan kehitykseen. Eldketurua on sidoksissa niin ty6-
markkinoiden rakenteellisiin ja laadullisiin muutoksiin kuin taloudelliseen
kehitykseenkin. On ilmeistd, ettd tyOttomyys pysyy suurena, pitkdaikais-
tyottomyys vdhenee hitaasti, lyhytaikaiset ty6suhteet yleistyvAt ja erilainen
joustavuus tyomarkkinoilla lis?iiintyy. Yksilon eldmdnkaaren aktiivivaihe
jdsentyy uudella tavalla, kun ty6n, tyottdmyyden ja koulutuksen vuorottelu
yleistyy ja monenlainen ty6valmiuksien ylldpitoon liittyvd aktiviteetti kas-
vaa. Myos siirtymit palkkatyOn ja itsensd tydllistdmisen vdlilld lisddnty-
vdt. Tydmarkkinamuutokset synnyttdv6t tarvetta arvioida eldkeoikeuksien
tilaa ja kehitystd paitsi taloudellisista ndkokohdista myos yksilOiden el6-
mdntilanteesta k6sin.

Ty6eldkej6rjestelmdn tutkimus on sektoritutkimusta, tietyn hallin-
nonalan pddtoksentekoa ja jdrjestelmien kehityksen seurantaa palvelevaa,
tieteelliset kriteerit tiryttiivEiti tutkimusta. Parhaimmillaan sektoritutkimuk-
sen avulla voidaan ennakoida tulevaa kehitystii ja ndkdpiirissd olevia on-
gelmia, ja yrittdii ldytaa tutkimuksen keinoin vastauksia esiin nouseviin
kysymyksiin. Sektoritutkimuksen ulkopuolisesta tutkimustarjonnasta
koskien muun muassa tydmarkkinamuutoksia - puuttuu n6k6kulma muu-
tosten el6keturvavaikutuksiin.

Tdmdn tutkimuksen tarkoituksena on toimia viitekehyksend projektin
jatkotydskentelyssd, empiirisen tutkimuksen suunnittelussa, toteutuksessa
ja tulosten aruioinnissa. Tutkimus, joka kAsittelee yhtdAltd ty6yhteiskun-
nan muutoksia ja niiden yksilotason vaikutuksia sekd toisaalta eldketur-
vatutkimuksen ja erityisesti tyduratutkimuksen tilaa, tuo esiin monia eld-
keturuaan liittyvid tutkimushaasteita. Tavoitteena on ollut tutkimusaukko-
jen paljastaminen, ei niinkddn eksaktien tutkimuskysymysten mAdrittely.
Tutkimusteemoja on peilattu ty6markkinoiden muutoskehitykseen ja sosi-
aalipolitiikan suuntautumiseen.

Sosiaalipoliittisen kiinnostuksen arvioidaan suuntautuvan aikaisem-
paa enemmin eldmdnkaaren aktiivivaiheeseen yhtddltd ty6ttomyyson-
gelman laajuuden ja toisaalta markkinaehtoisuuden ennustetun jatkumi-
sen vuoksi. Osaavan ja ammattitaitoisen tydvoiman saatavuus on keskei-
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sid menestystekijditd globaalistuvassa taloudessa. Pohjoismaisissa yh-
teiskunnissa talouden ja tyomarkkinoiden muutoksiin vastataan aktivoi-
valla sosiaalipolitiikalla, koulutuksella ja erilaisilla tydmarkkinavalmiuksia
ylldpitdvilld toimilla. Tydvoimapolitiikan johtava periaate, tyolinja tahtaa
Suomessa siihen, ettti sosiaaliturvavetoisesta elAmdstd irtaudutaan ja
kiinnitytddn tyomarkkinoille sekd saadaan toimeentulo ansioty6std. Tyo-
linjaa on noudatettu muun muassa kannustavuutta korostavissa toimeen-
tu lotu rvau ud istuksissa.

Aktivoiva sosiaalipolitiikka kiinnittyy siis ansiotyohon ja siihen val-
mentaviin toimenpiteisiin (Julkunen 1998, 182-183). Politiikan seuraukse-
na tydn tekemisen muodot monipuolistuvat (tyoharjoittelu, tukityollisttimi-
nen, hoivayrittdjyys, starttirahayrittdijyys ym.). Aktivoivan politiikan yhtend
tavoitteena on itsensd ty6llistdmisen kynnyksen madaltaminen ja esteiden
poistaminen erilaisen pienyrittdjyyden tieltd. Tdmd merkitsee tyomarkki-
nasiirtymien yleistymistd palkkatyon ja itsensti tyollistdmisen vdlilld. Lah-
tokohdat yritystoiminnan jatkumiselle voivat kuitenkin olla monessa tapa-
uksessa heikot, joten siirtymdt lisddntyv6t molempiin suuntiin. ltsensd
tyollistdmisen ja yrittdjyyden alkuvaiheen ongelmia, jossa mahdollisesti on
tyottomyyttii taustalla, ei ole aikaisemmin tutkittu eldke- ja sosiaalituruan
kontekstissa.

Aktivoiva sosiaalipolitiikka voi johtaa ty6nteon muotojen moninais-
tumiseen myos siitd syystd, ettd ndkemykset aktiivisemmasta tyollisyys- ja
sosiaalipolitiikasta voivat merkitd erilaisten "aktivointitoimien" kytkemistA
toimeentuloturvaan kuten Euroopan komissio on esittdnyt. Tdmd hdmdr-
tiid tyomarkkinoilla ansioty6ksi mddritellyn toiminnan ja muun vastikkeelli-
sen toiminnan eroa. Samansuuntaista kehitystd ennustaa kansalaisakti-
viteetin lisddntyminen, ns. kolmannen sektorin laajeneminen. Ndkopiirissd
ei ole akuutteja ongelmia, silld toistaiseksi kyse on enemmdnkin odotuk-
sista kuin uusien tydnteon muotojen voimakkaasta ja nopeasta laajenemi-
sesta. Joka tapauksessa ndmd luovat paineita ansiotyon kdsitteen uu-
delleen tulkinnalle seki ansioty6n ja muun toiminnan vdliselle rajanvedolle
tyohdn pohjaavissa sosiaalitu rvajdrjestelm issd.

lntensiivinen palkkatyohon osallistumisen malli ns. normaalityoura,
(koko ty6idn kestdvd jatkuva kokopdivdty6) on muuttumassa joustavaksi,
tyomarkkinaliikkuvuutta edellyttdvdksi tyossdkdymisen malliksi. Muutok-
sen suunta niiyttaid ilmeiseltii, vaikka tarkkaan ei tiedetd sitd, kuinka voi-
makkaasta tai vallitsevasta tendenssistd loppujen lopuksi on kysymys.
Normaalityouran ja ns. kolmivaiheisen eldmtinkulun (tyoeldmAdn valmen-
tava vaihe, intensiivinen tyossdolovaihe, eldkevaihe) muuttumista on tar-
kasteltava yksil6n eldmAnkaaren kontekstissa. Tdmd on viitekehys my6s
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ty6uramuutosten elAketurvavaikutusten tutkimisessa. Ei kuitenkaan tie-
detd sitd, kohdistuuko muutos pitkiillii ajanjaksolla valikoivasti osaan ty6-
voimaa. Vai onko esimerkiksi niin, ettd tyomarkkinaliikkuvuutta - Uo-
markkina-aseman vaihtuvuutta ja epdvakautta - esiintyy tydvoimassa laa-
jasti, mutta tdhinnd vain tyduran alku- ja loppupddssii. JAlkimmdistd tul-
kintaa puoltavia seikkoja on edelld tuotu esiin. Melko yleinen ndkemys on
kuitenkin se, ettd 1990-luvun ty6markkinakehitys on voimistanut polari-
saatiota: ty6voiman yhd selvemptiai ja pysyvimpdd iakautumista ydin- ja
marginaality6voimaan.

Normaalityduraa pidetdAn yleensd tavoiteltavana tilana ja mittapuu-
na, johon muutoksia peilataan. Ndkemystd ei ole problematisoitu elAke-
turvaa koskevassa tutkimuksessa. Normaality6urasta poikkeava ura ei
vdlttiimdttd johda matalaan eldketasoon, vaan voi antaa monessa tapauk-
sessa kohtuullisen elAkkeen. Epdvakaa, tydtt6myyttd sisdltdvd ty6ura voi
joissakin tapauksissa antaa ldhes tdyden eldkeoikeuden (henkil6 on ollut
koko ajan joko ty6ssd tai tydeldkelisd6n oikeuttavan ansiosidonnaisen
tydttdmyysturvan piirissdi). Normaalitydura voi taas johtaa vaatimatto-
maan eldkkeeseen palkan pienuuden vuoksi. Merkitystd on siis palkkata-
solla ja sen kehitykselld, ty6vuosien mddrdlld sekd tyouran aukottomuu-
della. Tdmd tarkoittaa ty6elAkejairjestelmdss6 sitd, ettd henkilo on ollut
tyduransa aikana tiiviisti joko ansiotyoss6 tai ty6elakelisdd kartuttavien
etuuksien piirissd. Tydmarkkinamuutosten eldketuruavaikutuksia koske-
vissa analyyseissd eldkkeeseen vaikuttavia eri komponentteia on tarkas'
teltava kokonai su ute na.

Ty6urien haurastumiskehityksessa on kiinnitettdvd huomiota muu-
tosten taustalla vaikuttaviin tekijoihin ja niiden merkitykseen valinta- ja va-
likoitumisprosesseissa. Yksiloiden tydmarkkina-asemien pysyvyyttii- ja
vaihtuvuutta koskevissa analyyseissd on tdrkedA selvittdd, mikd merkitys
tydmarkkina-asemien siirtymissd on henkil66n liittyvillii ja tyomarkkinoiden
rakenteisiin liittyvillii tekijoillii. Tyouratutkimuksissa ndkdkulma on ollut sel-
kedsti haurastumiskehityksessd, ja liian vdhdlle huomiolle on iddnyt tyo-
uraa vahvistavien ja eheyttdvien tekij1iden tarkastelu, kuten tyduran aikai-
sen ammatillisen koulutuksen merkitys eldketuruan kannalta. Opiskelusta
on tullut enenevdssd mddrin osa ty6ikdisen vdestOn eldmdnkulkua. Akti-
voivan, ty6llistymistii edistdv6n politiikan seurauksena my6s
tyovoimapoliittiset toimenpiteet yksiloiden tyourilla lisddntyvdt. Koulutuk-
sen, kuntoutuksen ja muiden toimenpiteiden eldketurvavaikutuksia ei ole
tutkittu toistaiseksi ollenkaan.

Normaalityouran haurastumisen seurauksena aktiivisten tydvuosien
mddr6n arvioidaan vdhenevdn, kun koulutuksen pitenemisen vuoksi ty6-
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eldmddn tullaan entistd mydhemmin ja eldkkeelle siirrytddin yhd aikai-
semmin. Muutoksella on vaikutusta yksil6tasolla eldketurvaan ja jdrjes-
telmdn tasolla rahoitukseen, kun aktiiviaika lyhenee ja eltikeaika eliniAn
kasvun myotti pitenee. Riittdvid todisteita keskimddrdisen tyossdoloajan
lyhenemisestA ei toistaiseksi ole. Joka tapauksessa ty6eldkejdirjestelmdn
ongelmana on varhaisen ty6n jdttdmisen ja eldkkeelle siirtymisen pyrki-
mys. Jdrjestelmdn vakauden sdilymiseksi on tdrkedd saada muutos nykyi-
siin eldkkeelle siirtymisen kdytdntoihin. Tdhdn liittyv;iir tutkimusta tehd66n
intensiivisesti niin Eldketuruakeskuksessa kuin muillakin tahoilla.

Ty6markkinoilla toimimisen aktiivivuosiin ja myos eldketurvaa kar-
tuttavaan aikaan vaikuttaa se, missd idssd ty6markkinoille hakeudutaan ja
erityisesti, missd vaiheessa ty6eldmtiain kiinnitytddn pysyvdsti. Tyduran
alkuvaihetta, sen kohorteittaista muuttumista ja tydeliimddn siirtymisessd
esiintyvid ongelmia ei ole tutkittu eldketuruan kannalta. Nuorten tyomark-
kinoille sijoittuminen ei suju ongelmitta. Nuorisotyottomyys on Suomessa
korkea, ja nuorten tyottomyyskokemuksilla on todettu olevan haitallisia
vaikutuksia myohempddn ty6uraan, todenndkoisesti myos eldketuruaan.
Tyomarkkinoille tulovaiheen muutoksiin ei ole kiinnitetty riittdvdsti huo-
miota.

Tyomarkkinasiirtymien tutkimiseen liittyy monia ongelmia. Yhtend
ty6u ratutkim ukse n vai ke uten a o n sel kedn kdsittee I I isen keh i kon p u uttum i-
nen. Vakiintunutta kdyteint66 esimerkiksi kdsitteistd vaihtuva ja epdvakaa
tyomarkkina-asema ei ole muodostunut. Ty6uratutkimusta on tehty Suo-
messa suhteellisen vdhdn aikaa, mikA voi olla syynd tdhdn.

Ty6urien muutosten ja niiden eldketurvavaikutusten tutkimiseen tar-
vitaan yhtenAistd kdsitteistod ja empiirisen tutkimuksen toteuttamiseen
monipuolista paneeliaineistoa.
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