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ABSTRACT 

Nl:itti, Jouko 
Ty�markkinoiden lohkoutuminen. Segmentaatioteoriat, Suomen ty�markkinat 
ja yritysten ty�voimastrategiat/ 
Jouko Nl:itti 
- Jyvl:iskyll:1: University of Jyvl:iskyll:1, 1989. 189 p. - (Jyvl:iskyll:1 Studies in
Education, Psychology and Social Research, ISSN 0075-4625)
ISBN 951-680-076-9
Summary: Segmentation theories, Finnish labour markets and the use of
labour in retail trade.
Diss.

The purpose of the study was to analyze labour market segmentation 
both (1) at the national and (2) the local level. At the national level the 
aim was to study to what extent the assumptions of the segmentation 
theories are relevant in Finnish labour markets. The empirical research 
data was a study of working conditions, carried out by the Central 
Statistical Office in 1984, including interviews with 4502 wage and salary 
earners. Four segmentation models were formed on the basis of the main 
theories of segmentation: a dual model, a qualification model, a labour 
process model and a control model. 

The main common hypotheses of the different segmentation theories 
concerning differences between segments were chosen as a target for the 
study: labour mobility in general and between the segments in particular, 
the frequency of internal labour markets, the bargaining power of employ
ees, employer-employee relations, work orientations, and wage determina
tion. According to the results the labour market models structurated labour 
market activities in ways which agreed with the hypothesis. 

At the local level the purpose of the case study was to analyze the 
effects of management strategies to the segmentation of five department 
store labour markets in Jyvl:iskyll:1, Finland. The managers and shop
stewards of the firms were interviewed, a questionnaire was mailed to 
the workers. Of the 655 workers 422 returned the questionnaire ( 66 %). 

According to the strategies of the department stores in commodity 
markets (competitive strategies) the firms were grouped into two types: 
those emphasizing service and those emphasizing low prices but not 
service. As supposed, there were differences also in the use of labour 
(e.g. use of part-time work) between these two types of department 
stores. 

In addition to the competitive strategies also the internal strategies 
of the management were examined. The analysis concentrated on those 
areas in the use of labour where management is most independent. These 
areas were job structure, labour selection and allocation, and personnel 
development. According to the results the three decision-making areas, 
representing various types of managerial influence, produced effects 
parallel to each other. Therefore, it was concluded that it was in the 
interests and within the influence of the management to differentiate 
the internal labour markets as to both the jobs and their human contents. 

Keywords: labour market segmentation, labour mobility, internal labour 
market, work-orientation, wage determination, department store, part
time work, management strategies, recruitment sources, personnel develop
ment. 
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1. JOHDANTO

Tutkimuksen kohteena on työmarkkinoiden lohkoutuminen. Arkiajattelussa 

ja empiirisissä tutkimuksissa työmarkkinoilla tarkoitetaan tavallisesti 

tietyn alueen, ammattiryhmän, toimialan, jopa yksittäisen yrityksen tai 

tietyn sukupuolen työmarkkinoita. Tämä viittaa jo itsessään siihen, että 

työmarkkinoita on monia. Vastaavasti työmarkkinoiden rajat ovat vaihte

levia ja päällekkäisiä riippuen mm. yritysten ja työntekijöiden alueellises

ta sijainnista ja liikkuvuudesta, työn vaatimuksista ja työntekijöiden 

koulutus- ja ammattitaitotasosta. 

Abstraktisemmin työmarkkinoita voidaan tarkastella yhtenä vaih

toehtona jokaisen yhteiskunnan ratkaistavana olevaan kaksoistehtävään: 

toisaalta yksilöiden työvoima on sijoitettava konkreettisiin tuotantopro

sesseihin, toisaalta työn tulokset on jaettava työhön osallistujille sekä 

• uud�lleenjaon kautta työhön osallistumattomille (Offe 1985, 52). Kapitalis

missa ratkaisuna ovat markkinat, joilla työvoima ostetaan ja myydään.

Markkinoiden toimivuus edellyttää, että työvoima on vapaata sekä päättä

mään itse työvoimansa myynnistä että pakotettu hankkimaan toimeen

tulonsa työvoiman myynnillä (Marx 1957, 180). Tässä mielessä työmark

kinat eivät ole "luonnollinen" ratkaisu (Polanyi 1957, 73) vaan historialli

sesti kapitalismispesifi. Silti voidaan väittää, että tällä hetkellä mark

kinoiden (ja siis myös työmarkkinoiden) vaikutus on myös globaalisesti

tarkastellen (kehitysmaat, sosialistiset maat) pikemminkin laajenemassa

kuin supistumassa (Wallerstein 1987).

Palkkatyön yleistymisen myötä työmarkkinoista on muodostunut kes

keinen yhteiskuntaan vaikuttava mekanismi. Työikäisestä väestöstä noin 

70 % on Suomessa työelämässä, heistä 85 % tekee palkkatyötä. Työmark-
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kinat vaikuttavat olennaisesti tulonjakoon, koulutukseen, ajankäyttöön, 

arvostuksiin jne. Toisaalta markkinoiden toimivuutta ja merkitystä ei pidä 

ylikorostaa. Hyvinvointivaltion laajenemisen myötä väestön riippuvuus 

palkkatyöstä ja sitä kautta työmarkkinoista voi väljentyä. Samansuun

taisia vaikutuksia voi olla työkeskeisten arvostusten muutoksilla. 

Työmarkkinat voidaan siten määritellä paikaksi tai areenaksi, jossa 

työvoimaa ostetaan ja myydään. Työmarkkinat koostuvat työvoiman osta

jista (yrityksistä ja organisaatioista) ja työvoiman myyjistä (työvoimas

ta) sekä työmarkkinoita säätelevistä instituutioista (lait, sopimukset, 

tavat, ay-liike, julkinen valta). Työmarkkinoiden keskeisiä prosesseja ovat 

vastaavasti työvoiman allokaatio (työntekijöiden ja työpaikkojen kohtaan

to) ja hinnoittelu (palkanmuodostus ja laajemmin tulonjako). Sosiologit 

ovat pohtineet erityisesti liikkuvuutta, taloustieteilijät enemmän palkan

muodostusta. 

Adam Smith katsoi markkinoiden (siis myös työmarkkinoiden) toimi

van vapaan kilpailun pohjalta - ainakin pitkällä aikavälillä. Myös Marx 

tarkasteli työvoimaa pääosin abstraktina (ja homogeenisena) kategoriana 

jättäen tarkastelun ulkopuolelle työmarkkinoiden eriytymisen (Kalleberg & 

Sorensen 1979, 354). Silti Marx näki pääoman kasautumisen synnyttävän 

epätasaista kehitystä sekä pääoman että työvoiman osalta. Työmarkkina

tutkimuksen piirissä Marxilla on ollut selvä vaikutus radikaaliekonomis

tien segmentaatioteorioihin. Marxin analyysitavasta poiketen Weber koh

disti enemmän huomiota työmarkkinoiden rakenteeseen ja Weberin vaiku

tus työmarkkinoiden eriytymistä tutkineisiin sosiologeihin ( esim. Kreckel 

1980) onkin ollut ilmeinen. 

Taloustieteelllstä työmarkklnatutkimusta on viimeistään 1960-luvulta 

lähtien hallinnut neoklassinen työmarkkinateoria, joka on enemmän tai 

vähemmän pitäytynyt vapaan kilpailun oletuksissa. Sen kanssa kilpailevana 

lähestymistapana on ollut lnstitutionalistlnen koulukunta, joka on koros

tanut työmarkkinoiden eriytymistä ei-kilpaileviin lohkoihin. Taloustieteen 

piirissä segmentaatioteoriat ovatkin kytkeytyneet pääosin institutionaali

seen koulukuntaan (Moulaert 1987, 319). 

Sosiologien kiinnostusta työmarkkinoihin hallitsivat 1970-luvulle 

saakka sosiaalinen liikkuvuus ja sosioekonominen eteneminen (status 

attainment) (Sorensen & Kalleberg 1981, 49). 1970-luvulta lähtien tutki

muksen kohteeksi ovat nousseet myös työmarkkinoiden rakenteet ja nii-
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den vaikutukset mm. liikkuvuuteen. "Uuden strukturalismin" (Baron & 

Bielby 1980) kehkeytymiseen keskeinen vaikutus oli segmentaatioteorioil

la. 

Segmentaatio- eli lohkoutumisteorioissa oletetaan työmarkkinoiden 

jakautuneen osatyömarkkinoiksi (segmenteiksi eli lohkoiksi), jotka eroavat 

olennaisesti toisistaan ja joiden välinen liikkuvuus on vähäistä. Teorioissa 

korostuu siten kaksi asiaa. Ensinnäkin lohkoutumisen vallitessa osatyö

markkinoiden toimintatavat ovat erilaiset. Esimerkiksi koulutuksen vaiku

tus ansioihin vaihtelee työmarkkinalohkoittain. Toiseksi teorioissa koros

tuu työvoiman vähäinen liikkuvuus segmenttien välillä. Näitä oletuksia 

voidaan pitää segmentaatioteorioiden keskeisinä eroina hallitsevaan neo

klassiseen työmarkkinateoriaan, jossa työmarkkinoita tarkastellaan homo

geenisena kokonaisuutena sekä oletetaan työmarkkinoiden toimivan samal

la tavalla kuin muidenkin markkinoiden. Toisaalta segmentaatioteoriat 

eivät itsessään ole homogeeninen kokonaisuus vaan niiden teoreettiset ja 

käytännölliset taustat ja selitysmallit ovat moninaisia. 

Segmentaatioteoriat muodostuivat alunperin Yhdysvalloissa 1960-lu

vun lopulla tutkittaessa, miksi "sota köyhyyttä vastaan" ei tuottanut 

toivottuja tuloksia. Kokiessaan neoklassisen työmarkkinateorian kyvyttö

mäksi selittämään eriarvoisuuden jatkuvuutta tutkijat kehittivät hypotee

sin duaalisista työmarkkinoista, joiden toimintatavat olivat erilaiset ja 

joiden välinen liikkuvuus oli vähäistä. Saksan liittotasavallassa lohkoutu

misteorioilla pyrittiin aluksi analysoimaan työvoiman vähäistä liikkuvuutta 

ja 1970-luvun jälkipuoliskolta lähtien myös työttömyyttä. 

1980-luvun jälkipuoliskolla ratkaisuna työmarkkinoiden ongelmiin on 

noussut esiin joustavuus. Tavallaan joustovaatimuksia voidaan tulkita 

pyrkimyksinä palauttaa työmarkkinoiden kilpailuluonne. Joustokeskustelui

hin lohkoutumisteorioilla on kahdenlaisia kytkentöjä. Toisaalta segmen

taatioteorioissa korostuvat jouston esteet (esim. lohkojen välinen vähäi

nen liikkuvuus), toisaalta voidaan väittää, että tietynlaisilla joustostrate

gioilla on pikemminkin lohkoutumista lisääviä kuin poistavia vaikutuksia. 

Tutkimustehtävä on kolminainen. Ensinnäkin tavoitteena on esitellä 

ja arvioida keskeisiä teorioita työmarkkinoiden lohkoutumisesta. Esittely 

ja arviointi perustuu tutkimuksen alkuosassa segmentaatioteorioista käy

tyyn keskusteluun. Luku 2 on samalla teoriataustana myöhemmälle teori

oiden arvioinnille empiiristen tutkimustulosten pohjalta. 
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Toiseksi tavoitteena on soveltaa lohkoutumisteorioita Suomen työ

markkinoihin (luku 3). Tätä varten on pohdittava työmarkkinoidemme 

kansallisia erityispiirteitä ja teorioiden operationalisointia. Keskeisenä 

tavoitteena on tutkia, missä määrin teorioiden oletukset segmenteittäin 

eriytyneestä liikkuvuudesta, sisäisistä työmarkkinoista, neuvotteluvoimas

ta, työorientaatioista jne. soveltuvat Suomen työmarkkinoihin. Samalla 

tavoitteena on verrata lohkoutumisen, sukupuolen ja luokka-aseman vai

kutusta palkansaajien työmarkkinakäyttäytymiseen ja -tuotoksiin. Tut

kimusaineistona on koko palkansaajakuntaa edustava tilastokeskuksen 

vuoden 1984 työolotutkimus. Yksityiskohtaiset tulokset olen raportoinut 

toisaalla (Nätti 1988) ja nyt tavoitteena on poimia esiin ja arvioida kes

keisiä tuloksia. 

Kolmantena tehtävänä on tutkia lohkoutumista yritystasolla: millai

nen vaikutus yritysten kilpailu- ja työvoimastrategioilla on työvoiman 

käyttöön ja millaisia valinnanmahdollisuuksia työntekijöillä on (luku 4). 

Tapaustutkimuksen kohteena on viisi jyväskyläläistä tavarataloa ja niiden 

työntekijät. Myös nämä tulokset on tarkemmin raportoitu toisaalla (Nätti 

1987). 

Tämä julkaisu on sekä yhteenveto aiemmista osajulkaisuista että 

niiden tulosten arviointi. 
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2. TEORIAT TYÖMARKKINOISTA

2.1. Hallitseva työrnarkkinateoria ja sen kriitikot 

Työmarkkinat ovat kiinnostaneet sekä taloustieteilijöitä että sosiologeja. 

Työn taloustieteen piirissä hallitsevassa asemassa on neoklassinen teoria. 

Työvoiman kysyntää määrittävän rajatuottavuusteorian mukaan yritykset 

työllistävät uuden työntekijän vain silloin, kun hänen toimintansa raja

tuotto ylittää rajakustannukset. Rajatuotoksen arvo on puolestaan saman

suuruinen kuin työntekijän palkka. Työvoiman tarjontaa selitetään puoles-

. taan työntekijöiden pyrkimyksillä hyödyn maksimointiin. Hyödynmaksi

mointiteoria ilmenee tavallisesti joko inhimillisen pääoman teoriana, joka 

määrittää yksilön ammattitaitoa (työn tarjonnan laatua) tai työn ja va

paa-ajan valintateoriana, joka määrittää yksilön tarjoaman työn määrää 

(Cain 1976). 

Neoklassisen työmarkkinateorian juuret ovat klassisessa taloustie

teessä. Adam Smith oletti markkinoiden saavuttavan markkinamekanismin 

avulla tasapainon itsestään. Markkinat eivät johda vapaasti toimiessaan 

kaaokseen vaan ne ovat kuin taloutta ohjaava näkymätön käsi. Sekä 

tavaran ostajat että myyjät pyrkivät ajamaan omaa etuaan. Heidän väli

sensä kilpailu ja hintajärjestelmä (palkkojen muutokset työmarkkinoilla) 

turvaavat yksittäisten toimintojen sopusoinnun. Tendenssi tasapainoon 

toteutuu työmarkkinoilla siten, ettli työvoima siirtyy paikasta toiseen, 

kunnes saavutetaan uusi tasapaino tarjonnan ja kysynnän välillä (ks. 

Sengenberger 1987, 119). 
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Neoklassisen työmarkkinateorian keskeiset oletukset voidaan tiivis

tää seuraavasti (Ullman 1979, 266-267; Kalleberg & Sorensen 1979, 

354-355; Mardsen 1986, 20-24; Fligstein & Fernandez 1987, 7; Kalleberg &

Berg 1987, 9): 

- työmarkkinoilla vallitsee vapaa kilpailu työpaikoista ja työvoimasta

- työehdot ovat joustavat

- työvoiman tarjonta on homogeenista, yhtä tuottavaa ja täydellisesti kor-

vattavissa 

- työvoiman tarjoajilla ja kysyjillä on täydellinen tietämys avoimista pai

koista, palkoista jne. 

- työvoiman tarjoajat voivat ja haluavat rajattomasti siirtyä työpaikasta

toiseen. 

Neoklassisessa taloustieteessä työmarkkinoita käsitellään analogiana 

tavaramarkkinoille. Meidnerin ja Niklassonin ( 1970, 20) mukaan analogial

la on tietty oikeutuksensa tarkasteltaessa työvoiman kysyntää: yrityksen 

työvoimaan kohdistuva kysyntä ei periaatteessa poikkea muiden tuotan

nontekijöiden kysynnästä. Työvoiman tarjonnassa tilanne on ongelmalli

sempi: oletukset työvoiman tarjoajien rationaalisesta käyttäytymisestä ja 

hyödynmaksimoinnista ovat problemaattisia. 

Työ- ja tavaramarkkinoiden analogiaa on kritisoitu myös voimak

kaammin. Offen (1985, 56-57) mukaan työvoimaa voidaan pitää vain ku

vitteellisena (fiktiivisenä) tavarana. Työvoimaa ei (onneksi) tuoteta vain 

markkinoita varten (kuten varsinaisia tavaroita) vaan motiivit ovat moni

naisemmat. Työvoimaa ei voida myöskään samalla lailla erottaa työnteki

jästä kuin tavaraa tuottajasta. Työvoiman osto ei vielä takaa työprosessin 

onnistumista, työntekijä on saatava myös suostumaan työhön. Työvoima on 

myös hyvin joustavaa ja vaihtelevaa: työntekijä voi vaihdella suoritusinten

siteettiään ja työpaikkaansa (Santamäki 1986, 1). 

Oletukset työmarkkinoiden vapaasta kilpailusta ovat myös ongelmal

lisia. Työvoiman ostajat ja myyjät pyrkivät erilaisin strategioin suojele

maan etujaan ja parantamaan asemaansa (esim. kartellisoituminen, am

matillinen järjestäytyminen). Työmarkkinat ovat lisäksi monin tavoin 

sidoksissa muuhun yhteiskuntaan. Esimerkiksi sosiaalipolitiikka voidaan 

tulkita yhtenä pyrkimyksenä suojella työvoimaa markkinoiden anarkialta 

(Offe 1985, 59). 
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Instituutioiden merkitystä työmarkkinoilla korosti 1890-luvulla keh

keytynyt ns. institutionalistinen koulukunta (mm. Commons, Mitchell, 

Veblen, S. ja B. Webb, Perlman). He suhtautuivat epäilevästi hallitsevan 

teorian oletuksiin rajatuottavuudesta ja täydellisestä kilpailusta. Institu

tionalistien mukaan yksilö ei ole pelkkä rationaalisesti toimiva, hyötyään 

tai voittoaan maksimoiva homo economicus vaan kiinnittynyt lukuisiin 

suhteisiin, jotka määräävät hänen taloudellista käyttäytymistään (Ullman 

1979, 271). Psykologiset, historialliset ja oikeudelliset tekijät eivät olleet 

heille "annettuja" vaan ne tuli ottaa mukaan analyysiin (Cain 1976, 1227). 

Institutionalistisen koulukunnan lähestymistapaa voidaan pitää holistisena 

erotukseksi hallitsevan teorian metodologisesta individualismista (käsit

teistä Pietilä 1980, 3-9; Mardsen 1986, 20). 

Segmentaatioteorioiden teoriahistorialliset kiinnekohdat ovat 1940-

ja 1950-luvulla työn taloustiedettä hallinneessa neoinstitutionaalisessa 

koulukunnassa (mm. Bakke, Dunlop, Kerr). Tämä koskee erityisesti duaali

työmarkkinateoreetikkoja, joilla oli sekä metodologinen että sisällöllinen 

yhteys neoinstitutionalisteihin. Suuntausten välillä oli myös persoonallinen 

yhteys. Duaaliteorian keskeiset muotoilijat Doeringer ja Piore muokkasi

vat sisäisten työmarkkinoiden käsitettä Dunlopin oppilaina Harvardissa 

(Cain 1976, 1222). 

Neoinstitutionalistit katsoivat talouden monimutkalstumisen ja valtiol

lisen säätelyn vieneen pohjan neoklasslsen teorian oletuksilta. Suuryritysten 

ja ammattiliittojen myötä yrityksiin kehittyivät sisäiset työmarkkinat, 

jotka olivat vain heikosti yhteydessä ulkoisiin työmarkkinoihin (Dunlop 

1958). Fisherin (1953) mukaan hallitseva (neoklassinen) kilpailumalli ei 

ollutkaan työmarkkinoiden sääntö vaan parhaassakin tapauksessa vain poik

keus. Myös Kerr (1954) epäili, määräytyikö palkka "balkanisoituneilla" 

(lohkoutuneilla) työmarkkinoilla enää lainkaan markkinavoimista. 

2.2. Inhimillisen pääoman teoria ja status attainment -teoria kritiikin 

kohteina 

Lohkoutumisteorioiden kritiikin kohteena ovat olleet taloustieteen piirissä 

hallitseva neoklassinen työmarkkinateoria ja sen uudemmat kehityssuunnat, 
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erityisesti inhimillisen pääoman teoria. Sosiologian piirissä segmentaatiotut

kijat ovat kritisoineet kerrostumatutkimusta (varsinkin Yhdysvalloissa) 

hallitsevaa status attainment -teoriaa. 

Inhimillisen pääoman teoriassa korostuu koulutuksen keskeinen mer

kitys. Sosiaalisena tilauksena teorialle oli ns. kasvukeskustelu. Kasvufunk

tion "residuaalitekijä" tulkittiin investoinneiksi inhimilliseen pääomaan 

(Rima 1981, 59). 

Inhimillisen pääoman teoriassa luovutaan perinteisen neoklassisen 

teorian oletuksesta, että työntekijät olisivat homogeeninen ryhmä ja 

korostetaan työntekijöiden aseman eriytymistä seurauksena koulutuksen ja 

sitä kautta tuottavuuden erilaisuudesta. 

Koulutuksen ja työssäoppimisen avulla työntekijät voivat parantaa 

tuottavuuttaan ja siten palkkojaan. Koulutuksen, tuottavuuden ja palk

kauksen suorat kytkennät on tosin asetettu myös kyseenalaiseksi (ks. 

Rima 1981, 64). Samalla teoriassa myönnetään, että tietyn koulutuksen 

vaikutus palkkaukseen voi vaihdella ajallisesti ja alueellisesti ( esim. puute 

tietyn koulutuksen omaavista työntekijöistä nostaa palkkatasoa). Segmen

taatiotutkijat ovat korostaneet koulutuksen eriytynyttä vaikutusta palk

koihin eri osatyömarkkinoilla, naistutkijat puolestaan sukupuolittaista 

eriytymistä (Blau & Ferber 1986, 220; Brinton 1988, 300). 

Inhimillisen pääoman teoriassa todetaan työmarkkinoiden lohkoutu

misen olevan mahdollista esimerkiksi koulutuksellisesti ja alueellisesti, 

koska sopeutuminen muutoksiin vie aikaa. Vastaavasti palkkojen oletetaan 

vaihtelevan ammateittain, toimialoittain ja alueittain (Fleisher & Kniesner 

1980, 160-166). Sen sijaan pidemmällä aikavälillä työmarkkinoille on teo

rian mukaan ominaista täydellinen liikkuvuus, mikäli koulutusmahdollisuu

det ovat avoimet ja jos pääoma- ja työmarkkinoilla ei ole informaatio

ym. epätäydellisyyksiä. Näissä oloissa investoiminen koulutukseen tai 

fyysiseen pääomaan on yhtä tuottavaa. Ammattien, toimialojen ja alueiden 

väliset palkkaerojen tulisi teorian mukaan hävitä työntekijöiden siirtyes

sä paremmin palkattuihin ammatteihin, toimialoille tai alueille (Fleisher & 

Kniesner 1980, 354). Empiirisesti on kuitenkin osoitettu esimerkiksi toimi

alojen välisten palkkaerojen olevan varsin vakaita (Lawson 1982; Tarling 

& Wilkinson 1982). 

Jos oletukset täydellisistä työmarkkinoista eivät toteudu, seurauk

sena on epätäydellinen liikkuvuus ja segmentaatio myös pitkällä aika-



9 

välillä. Työmarkkinoiden toimivuutta häiritsevinä epätäydellisyyksinä 

pidetään erityisesti jäykkiä palkkoja (seurauksena kollektiivisista sopi

muksista, valtion säätelystä jne.) ja syrjintää. 

Syrjinnästä on Cainin (1976, 1232) mukaan kyse silloin, kun kes

kimäärin yhtä kyvykkäät (yhtä tuottavat) työntekijät saavat keskimäärin 

erilaisen korvauksen joko siten, että samasta työstä maksetaan erilaista 

palkkaa (palkkasyrjintä) tai yhtä tuottavat työntekijät sijoitetaan erilai

siin työpaikkoihin (työpaikkasyrjintä). Huomio on siten kohdistettu työ

markkinoilla ilmenevään syrjintään ja vähemmälle on jätetty työmarkki

noita edeltävä (esim. erilaiset koulutusmahdollisuudet) syrjintä (Marshall 

1974, 869-870; Ehrenberg & Smith 1985, 443; D'Amico 1987, 314). Nämä 

ovat puolestaan korostuneet enemmän segmentaatioteorioissa. 

Neoklassisen teorian piirissä työmarkkinasyrjintää on selitetty kol

mella tavalla. Alunperin Becker (1957, 1971) katsoi syrjinnän olevan 

seurausta asenteista (mausta): esimerkiksi mustia syrjitään työnantajien, 

työntekijöiden tai asiakkaiden rotuennakkoluulojen (kontaktihaluttomuu

den) vuoksi vaikka eri ryhmillä olisi samanlainen tuottavuus. Yritysten 

pyrkiessä voiton maksimointiin ja kilpailun ollessa täydellistä syrjinnän 

pitäisi kuitenkin johtaa syrjivien yritysten kilpailuaseman heikkenemiseen 

ja sitä kautta syrjinnän vähenemiseen (Marshall 1974, 852). Syrjinnän 

jatkuminen onkin vaatinut teorian jatkokehittelyä. Yhtenä kehityssuun

tana ovat olleet monopolistiset teoriat, joilla on ollut yhtymäkohtia myös 

marxilaisiin tarkasteluihin (Cain 1986, 718). Monopolistisilla markkinoilla 

syrjinnän jatkuminen on mahdollista: esimerkiksi paikallisilla työmarkki

noilla on vain yksi työvoiman ostaja (monopsoni) tai ammattiliitto sääte

lee työhönottoa ja palkkausta. Cainin ( 1986, 717-720) mukaan näin voi

daan selittää kuitenkin vain pieni osa syrjinnästä. Myös Edwards (1979, 

164-165) suhtautuu epäilevästi tämänkaltaisiin selitysmalleihin.

Tilastollisissa syrjintäteorioissa (esim. Phelps 1972; Arrow 1973)

selityksenä ei ole syrjivä maku vaan puutteellinen informaatio. Teoriassa 

oletetaan työnantajien rekrytoivan ja sijoittavan työntekijät tilanteessa, 

jossa ei ole käytettävissä täydellistä informaatiota työnhakijoiden tuotta

vuudesta. Työnhakijoiden tuottavuutta voidaan arvioida joidenkin yksilö

kohtaisten ominaispiirteiden avulla (koulutus, kokemus, testit jne.). Yh

tymäkohdat signaalimalliin ovat tässä mielessä ilmeisiä. Työnhakijakoh

taista informaatiota työhönottajat täydentävät ryhmäkohtaisilla oletuksilla 
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(esimerkiksi naisilla on keskimäärin lyhyempi työura kuin miehillä). Mitä 

heterogeenisempi ryhmä on kyseessä sitä useammin ryhmäkohtaiset yleis

tykset johtanevat virheellisiin (syrjiviin) valintoihin ja sitä kautta yrityk

sen kilpailuaseman heikkenemiseen, mikä puolestaan johtaisi syrjinnän 

vähenemiseen. Myös työmarkkinoiden ulkopuolisten ( esim. koulutus-) 

erojen vähenemisen pitäisi teorian mukaan johtaa tilastollisen syrjinnän 

vähenemiseen (Ehrenberg & Smith 1985, 464). 

Syrjinnän pysyvyys on ollut malleille ongelmallista: työmarkkinoiden 

kehitys ei ole itsestään johtanut ryhmäkohtaisten palkkaerojen olennai

seen supistumiseen. Selitystä on siksi etsitty myös hylkäämällä oletus 

kilpailevista markkinoista ja korostettu työmarkkinoiden koostuvan ei-kil

pailevista ryhmistä. Ruuhkautumismallin (Madden 1973, 30-36; Bergmann 

1971, 294-313; Pfeffer & Davis-Blake 1987, 1-4) lähtökohtana on naisten 

keskittyminen tiettyihin ammatteihin, siitä seuraava ylitarjonta ja alhai

set palkat. Sukupuolten välisen segregaation syinä on nähty mm. naisten 

ja miesten erilaiset tarjontakäyrät, erilaiset taipumukset sekä asenteet 

(Ehrenberg & Smith 1985, 465). 

Duaalityömarkkinateoriassa ruuhkautumisajatus on irrotettu sukupuo

lesta ja yleistetty koko työmarkkinoihin: työmarkkinoiden ( työvoiman 

kysynnän ja tarjonnan) nähdään jakautuneen ei-kilpaileviin lohkoihin. 

Erilaiset vähemmistöt keskittyvät sekundaarisille työmarkkinoille. Tämän 

selittämiseen duaaliteoreetikot ovat soveltaneet neoklassikkojen syrjintä

malleja (Marshall 1974, 857; Cain 1976, 1234). Erona neoklassikoihin on 

oletus syrjinnän pysyvyydestä, koska syrjinnästä on etua yrityksille ja 

parhaassa asemassa oleville työntekijäryhmille (Doeringer & Piore 1971, 

133, 160). Tämä on puolestaan mahdollista siksi, ettei markkinoilla val

litse täydellistä kilpailua. Radikaaliversiossa syrjinnän pysyvyyttä on 

puolestaan selitetty työnantajien hajoita ja hallitse -pyrklmykslllä. 

Segmentaatioteorioiden ja neoklasslsen suuntauksen välinen ero ei 

siten koske sitä, ovatko työmarkkinat lohkoutuneet vaan sitä, kuinka 

segmentaatlota tulisi käsitteellistää. Neoklassisessa mallissa työmarkkinat 

ovat segmentoituneet lyhyellä aikavälillä ( esimerkiksi koulutuksellisesti ja 

alueellisesti), mutta pitkällä aikavälillä lohkoutuminen häviää, jos mark

kinat toimivat täydellisesti. Neoklassisessa teoriassa oletetaan lisäksi 

osatyömarkkinoiden toimintatapojen olevan samankaltaisia. Segmentaatio

tutkijat korostavat osatyömarkkinoiden toimintatapojen erilaisuutta, liik-
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kuvuusesteiden pysyvyyttä ja sitä, että markkinamekanismin ohella työ

markkinoihin vaikuttavat suoraan myös muut tekijät (esim. sisäiset työ

markkinat ja ammattiliittojen toiminta). Avointa kilpailua työpaikoista 

rajoittavat mm. sisäiset työmarkkinat. Samalla ne täydentävät markkina

mekanismia hallinnollisilla säännöillä ja ohjeilla, informaalisilla tavoilla ja 

kollektiivisilla sopimuksilla (Doeringer & Piore 1971 ). Sisäisten työmark

kinoiden ohella myös ammattiliittojen toiminta rajoittaa kysyntä- ja tar

jontamekanismin vaikutusta (Freedman 1976; Rubery 1978). Yritystasolla 

ammattiyhdistykset pyrkivät varmistamaan työpaikkojen pysyvyyden esimer

kiksi senioriteettisopimuksilla (joskin Suomessa korostuvat enemmän liitto

jen väliset sopimukset). Ammattiryhmän tasolla ammattiyhdistykset pyrkivät 

kontrolloimaan ja rajoittamaan ammattiin pääsyä esimerkiksi asettamalla 

yhteistyössä viranomaisten kanssa ammattiin pyrkiville koulutus- ja 

amma ttitai tavaa timuksia (erityisesti asian tuntija-ammateissa). 

Eriarvoisuutta työmarkkinoilla selitetään segmentaatioteorioissa 

työmarkkinoiden lohkoutumisella. Esimerkiksi palkkataso ja palkkoihin 

vaikuttavat tekijät vaihtelevat segmenteittäin. Työmarkkinoiden ulkopuo

lella hankitut ominaispiirteet (esim. koulutus) eivät vaikuta niinkään 

suoraan palkkaukseen kuin eri lohkoille sijoittumiseen. Yritykset käyt

tävät esimerkiksi koulutusta valikointikeinona ja indikaattorina, jonka 

oletetaan ilmentävän työnhakijan oppimiskykyä, ammattipätevyyttä · ja sta

biilisuutta. Tässä suhteessa segmentaatioteorioilla on selviä kytkentöjä 

toisaalta signalling- ja screening-teorioihin, toisaalta sosiologiseen 

piilo-opetussuunnitelmakeskusteluun (Broady 1986), jossa koulutuksen 

nähdään muokkaavan ja valikoivan oppilaita tulevaan palkkatyöhön kie

lenkäytön, aikarytmin, kilpailun jne. kautta. 

Signaalimalleissa (Spence 1974) pohditaan työvolman rekrytointia 

epävarmana investointina. Työhönotto ei teorian mukaan perustu kuiten

kaan täydelliseen tietämättömyyteen vaan työhönottajat käyttävät apuna 

(screening devices) erilaisia indikaattoreita (esim. ikä, sukupuoli, rotu) ja 

signaaleja (koulutus) työnhakijoiden potentiaalisesta tuottavuudesta. Pi

demmän koulutuksen oletetaan johtavan suurempaan tuottavuuteen. 

Neoklassisen työmarkkinateorian yhtenä kehityssuuntana on inhimil

lisen pääoman ja syrjintäteorioiden ohella ollut ns. työnhaku- tai etsintä

teoria (job search) (esim. Holt 1970). Työnhakuteoriassa luovutaan neo

klassisen teorian oletuksesta, että työnhakijoilla on täydellinen informaatio 
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avoimista paikoista ja palkoista. Informaation hankintaa tarkastellaan 

tuotantoprosessina, joka synnyttää kustannuksia. Työnhakija hankkii infor

maatiota niin kauan, kunnes hän saa haluamansa työpaikan tai jos tämä ei 

onnistu, hänen on tingittävä vaatimuksistaan (vrt. Wielgosz & Carpenter 

1987, 161). Vastaavasti näin syntyvä työttömyys ymmärretään (metodologi

sen individualismin pohjalta) vapaaehtoiseksi hakutyöttömyydeksi: kyse on 

yksilöiden valinnoista. Teoriassa säilyy neoklassinen rakenne: hyötyjä 

maksimoiva homo economicus jatkaa hakuprosessia niin kauan kunnes 

informaation hankintaprosessin rajatuotos ylittää rajakustannukset (ks. 

Leimu 1980, 3; Pfriem 1978, 51; Fligstein & Fernandez 1987, 7-9). 

1980-luvulla työn taloustieteen piirissä ovat ehkä voimakkaimmin 

kehittyneet erilaiset ammattiliittoteoriat. Teorioiden lähtökohtana on 

ammattiyhdistysliikkeen keskeinen vaikutus työmarkkinoiden toimintaan ja 

teorioissa pyritäänkin mallittamaan sekä ammattiyhdistysten käyttäyty

mistä että työehtosopimuspeliä (Tyrväinen 1988; Elomaa 1988). Yksilöiden 

valintojen sijasta teorioissa kiinnitetään huomiota ryhmien (insider-out

sider) käyttäytymiseen. 

Sosiologisen segmentaatiotutkimuksen lähtökohtana oli 1970-luvun 

jälkipuoliskolla kritiikki sosiologisen kerrostumatutkimuksen hallitsevaa 

· suuntausta, status attainment -teorioita kohtaan, erityisesti Yhdysval

loissa (Swedberg 1987, 115). Status attainment -teoriat ovat lähinnä

erilaisia malleja, joilla yritetään analysoida sosioekonomisen aseman mää

räytymistä. Keskeisenä vaikuttajana on ollut "Blau-Duncan-Wisconsin

School" (esim. Blau & Duncan 1967; Sewell & Hauser 1975). Empiirisesti

keskeisiä tutkimuskohteita ovat olleet toisaalta ansioihin, toisaalta ura

kehitykseen vaikuttavat tekijät (Tolbert 1983, 1119-1120).

Segmentaatiotutkijoiden mukaan status attainment -teorioilla on yh

tymäkohtia inhimillisen pääoman teoriaan (Clairmont ym. 1983, 246). Molem

missa teoriasuuntauksissa eriarvoisuutta selitetään yksilöiden ominais

piirteiden avulla (Lord & Falk 1980, 377-378; vrt. Colbjörnsen 1984, 64). 

Tavallisesti tutkimuksissa asetetaan amII.1atit järjestykseen asteikolla, 

jolla mitataan ammattien sosioekonomisia resursseja tai arvostusta. Tämän 

jälkeen tavoitteena on tutkia prosesseja, joiden kautta yksilöt sijoittuvat 

asteikolle. Keskeinen käsite on sosioekonominen elämänkaari. Sosiaalinen 

eriytyminen nähdään kolmivaiheisena prosessina. Kotiympäristössä muo-
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dostuvat orientaatiot ja kyvykkyydet. Varhaislapsuus· vaikuttaa puolestaan 

koulunkäyntiin. Kolmantena vaiheena on siirtyminen työelämään. Tuloihin 

ja urakehitykseen vaikuttavat status attainment -malleissa vastaavasti 

kotitausta, koulutus ja edeltävä työura sekä "sattuma" (Featherman &

Hauser 1978, 10; Colbjörnsen 1984, 35-37). 

Status attainment -teorioita on arvosteltu individualistisuudesta 

kahdessa mielessä. Yhtäältä teorioita on arvosteltu siitä, että ne pitävät 

stratifikaatiota eksogeenisena, ulkosyntyisenä. Teorioissa on vain vähäi

sessä määrin pohdittu stratifikaation alkuperää ja muutosta (Wright 1979, 

70; Kalleberg & Berg 1987, 10). Status attainment -tutkimuksissa myönne

täänkin, että ne pyrkivät pikemminkin kuvailemaan yksilöiden sosioekono

misia saavutuksia vallitsevan rakenteen puitteissa kuin selittämään am

mattirakenteen alkuperää ja muutosta (Blau & Duncan 1967, 23; Feather

man & Hauser 1978, 9). Toisaalta status attainment -teorioita on kritisoitu 

siitä, että ne käyttävät vain yksilöiden ominaispiirteitä kuvailevia muut

tujia jättäen tarkastelun ulkopuolelle rakenteelliset tekijät (Stolzenberg 

1975; Bibb & Form 1977; Spilerman 1977; Hodson 1978; Horan 1978; 

Robinson & Kelley 1979; Listhaug ym. 1982). Colbjörnsenin (1984, 41) 

mukaan ainakin osa status attainment -teorioista käsittelee myös raken

teellisia muuttujia (ks. myös Blakely & Harvey 1988, 24-25). Silti status 

attainment -teoriat kykenevät selittämään paremmin sen, mitä yksilöille 

tapahtuu ennen työmarkkinoille tuloa kuin työmarkkinoilla. Stincombe 

(1979) korostaakin, että hyvän työpaikan saamisesta päättää työnantaja, 

ei työntekijä. 

Osa segmentaatiotutkijoista pitää itseään status attainment -suun

tauksena kriittisinä jatkajina ja laajentajina (esim. Beck ym. 1978, 705; 

Tolbert 1982, 463; Howell & Reese 1986, 77-78; kritiikistä Sorensen 1983; 

Kalleberg & Berg 1987, 11 ). Keskeisenä ongelmana tutkimuksissa on täl

löin identifioida ja erottaa toisistaan rakenteelliset ja yksilölliset omi

naispiirteet (Clairmont ym. 1983, 246). 
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2.3. Segmentaatioteorioiden syntytausta 

Teoriat työmarkkinoiden lohkoutumisesta syntyivät alunperin Yhdysval

loissa 1960-luvun lopulla tutkijoiden havahtuessa köyhyyden jatkuvuu

teen "runsauden yhteiskunnassa" huolimatta pitkästä talouskasvusta, kou

lutuksen laajentumisesta tai hyvinvointivaltion kehityksestä (Cain 1976, 

1216-1218; Hirsch 1980, 135). Alunperin niiden avulla pyrittiin selittämään 

huonoimmassa asemassa työmarkkinoilla olevien rodullisten vähemmistöjen 

asemaa, jota esimerkiksi koulutuksen laajentuminen ei näyttänyt juuri 

parantavan (Gordon 1972, 44). Koulutuksen vähäistä vaikuttavuutta selitet

tiin työmarkkinoiden luonteella: sekundaarisilla työmarkkinoilla työ ei 

yleensä vaadi koulutusta. Sekundaarisektorin työn epävarmuuden, huonon 

palkkauksen, heikkojen työolosuhteiden jne. nähtiin synnyttävän välin

pitämätöntä suhtautumista työhön (Harrison 1974, 10). Duaaliteorian var

haisissa muotoiluissa näkyykin selvästi köyhyyskulttuurihypoteesin vaiku

tus (Cain 1976, 1223). Empiiristen slummitutkimusten pohjalta tutkijat 

päätyivät hypoteesiin kaksijakoisista (primaarisista ja sekundaarisista) 

työmarkkinoista, joita erottivat toisistaan palkkataso, työttömyysriski, 

työn sisältö ja työntekijän etenemismahdollisuudet. Tutkijat olettivat 

enemmistön työntekijöistä sijoittuneen hyviin työpaikkoihin, joille oli 

ominaista kohtuullinen palkkataso, pysyvät työsuhteet, mahdollisuudet 

koulutukseen jne. Vastaavasti pienempi osa työntekijöistä oli sijoittunut 

huonoihin ja vähemmän houkutteleviin työpaikkoihin. Myöhemmin tätä 

perusduaalimallia on kritisoitu ja kehitelty eteenpäin sekä teoreettisen 

että empiirisen tutkimuksen alueella (ks. Clairmont ym. 1983). 

Köyhyyden ja tuloerojen pysyvyyden ohella muita keskeisiä yhteis

kunnallisia ongelmia, joihin segmentaatioteorioiden avulla pyrittiin et

simään vastauksia, olivat Cainin (1976) mukaan työmarkkinoilla ilmenevä 

syrjintä, työttömyys sekä suljettujen osatyömarkkinoiden eriytyminen 

monopolien, ammattiliittojen yms. tekijöiden toiminnan seurauksena ja 

vastaavasti liikkuvuuden väheneminen työmarkkinoilla. Segmentaatioteo

rioille oli siten sosiaalinen tilaus. 

Segmentaatioteoriat ovat varsin heterogeeninen kokonaisuus ja vas

taavasti niitä on luokiteltu monin tavoin (esim. Rima 1981, 223). Erityi

sesti raja toisaalta inhimillisen pääoman teorian ja työnhakuteorian ja 
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toisaalta . segmentaatioteorioiden välillä on häilyvä (Leimu 1980, 4). Täy

dentämällä cainin (1976, 1221-1224) luokittelua saadaan seuraava ryhmit

tely, jossa eri teoriasuuntaukset etääntyvät neoklassisesta teoriasta alla 

olevassa järjestyksessä: 

(1) työpaikkakilpailuteoriat (job competition, Thurow 1975)

(2) Lutzin ja Sengenbergerin (1974) lohkoutumisteoria

(3) duaalityömarkkinateoriat (erityisesti Doeringer ja Piore)

(4) radikaaliteoreetikot (Gordon, Edwards, Reich)

Työpaikkakilpailuteoria on näistä teoriasuuntauksista lähimpänä

ortodoksista teoriaa (Cain 1976, 1221). Siinä oletus palkkakilpailusta on 

korvattu teorialla työpaikkakilpailusta. Palkkakilpailumallin mukaan työn

antaja tekee palkkatarjouksen ja työntekijä palkataan hänen tuottavuu

tensa perusteella. Jos palkka ei vastaa työntekijän rajatuottavuutta, 

työnantaja erottaa työntekijän tai työntekijä etsii paremman paikan. Näin 

voi tapahtua vain silloin, kun työsuhteet ovat täysin avoimia ja palkat 

joustavia. Sisäisillä työmarkkinoilla sopeutuskeinona ei ole palkka vaan 

rekrytointi: kilpailu ei kohdistu niinkään palkkoihin kuin työpaikkoihin. 

Työhönotossa karsintakriteerinä on ennen kaikkea työntekijöiden kou

lutettavuus (Thurow 1975). Sorensen ja Kalleberg (1981) korostavat va

kanssikilpailumallissaan (vacancy competition) koulutettavuuden ohella 

muita neuvotteluvoimaan vaikuttavia tekijöitä ( erityisesti ammatillista 

järjestäytymistä). 

Seuraavassa tarkastelen tarkemmin kolmea muuta teoriasuuntausta, 

joita pyrin myös empiirisesti soveltamaan Suomen työmarkkinoihin. Teo

rioiden kehityslogiikan mukaisesti tarkastelen aluksi yhdysvaltalaisia 

duaali- ja radikaaliteorioita ja vasta lopuksi länsisaksalaista lohkoutumis

teoriaa. 

2.4. Duaaliteoria 

Duaaliteoria käsitteenä on varsin laaja. Siihen sisältyy teorioita sekä 

talouden että työmarkkinoiden duallsoitumisesta ja oletuksia näiden väli

sistä suhteista. Varsinkin varhaisissa muotoiluissa talouden ja työmarkki-
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noiden kytkennät korostuivat. Talouden dualisoitumista koskevien teorioiden 

lähtökohtana on näkemys, että suuryritysten muodostuminen 1900-luvun 

alkupuolelta lähtien on merkinnyt useilla toimialoilla kilpailun katoamista. 

Talouden epätasaisen kehityksen seurauksena talouden nähtiin jakautuneen 

kahteen sektoriin, joilla oli erilaiset työmarkkinat. Averitt (1968) erotti 

toisistaan talouden ydin- ja periferiaosan, Galbraith ( 1967) suunnittelu

ja markkinajärjestelmän. 

Averittin (1968, 7) mukaan talouden ydinosan muodostavat pääoma

valtaiset suuryritykset, joissa tuotantoprosessiin on kytketty sekä 

raaka-aineen tuottajat että tuotteiden jakelu. Suuryritykset toimivat 

useilla toimialoilla ja alueilla suuntautuen kansallisille ja kansainvälisille 

markkinoille. Lisäksi ne käyttävät teknologisesti pitkälle kehittyneitä 

tuotanto- ja jakelujärjestelmiä. Talouden periferiasektori koostuu suhteel

lisen pienistä yrityksistä. Ne ovat suuntautuneet paikallisille markkinoille 

eivätkä niiden tuotanto- ja markkinointitekniikat ole yhtä kehittyneitä 

kuin ydinsektorilla. 

Vastaavia erotteluja on tehty hieman eri käsittein (keskusta/perife

ria, monopoli-/kilpailusektori, keskittynyt/ei-keskittynyt). Sektoreiden 

jaottelun kriteereinä on käytetty tavallisimmin yritysten markkinavoimaa: 

ydinyritykset ovat monopolisteja tai oligopolisteja_ tuotemarkkinoilla, 

periferiayritykset kilpailevia (Hodson & Kaufman 1982, 728). Yritystason 

ohella talouden lohkoutumista on analysoitu myös toimialatasolla, erityi

sesti 1970-luvun jälkipuoliskolta lähtien (esim. Bibb & Fonn 1977; Beck 

ym. 1978 ; Hodson 1978; Tolbert ym. 1980; Kaufman ym. 1981; Wallace & 

Kalleberg 1981 ). 

Talouden lohkoutuminen on duaaliteorian mukaan merkinnyt myös 

työmarkkinoiden lohkoutumista. Keskeisenä selityksenä on pidetty sisäis

ten työmarkkinoiden muodostumista suuryrityksissä. Talouden periferiseltä 

sektorilta sisäiset työmarkkinat puuttuvat. Doeringer ja Piore (1971, 

13-27) esittävät kolme perustelua työmarkkinoiden sisäistymiselle. Ensin

näkin yrityskoon kasvu ja teknologian kehitys merkitsevät tavallisesti

työnjaon eriytymistä. Työnjaon lisääntyminen johtaa puolestaan ammat

titaitojen eriytymiseen (samoin Williamson 1975). Tätä teemaa Piore on

kehitellyt myöhemmin lähtien liikkeelle Adam Smithin oletuksista työn

jaon ja työpaikkarakenteen suhteista (Piore 1973; Berger & Piore 1980).

Ammattitaidon erikoistuminen rohkaisee työnantajia investoimaan koulu-



17 

tukseen ja tämä puolestaan johtaa työvoiman vaihtuvuuden supistamiseen, 

jotta koulutusinvestoinneista olisi hyötyä. Tässä suhteessa yhtymäkohdat 

inhimillisen pääoman teoriaan (esim. Beckerin 1975 erotteluihin) ovat 

ilmeiset (Mardsen 1986, 146). 

Toiseksi ammattitaidon erikoistuminen korostaa työssäoppimisen 

merkitystä: tietyn ammattitaidon omaavien työntekijöiden määrä supistuu 

ja ammattitaidon erikoistuessa sen oppiminen formaalisen koulutuksen 

kautta vaikeutuu. Työn vaatiman oppimisajan lisääntyessä työntekijöiden 

korvattavuus vähenee. Tämä vastaa myös työntekijöiden ja ammattiliit

tojen intressejä (mutta ei välttämättä yritysjohdon intressejä - J.N.). 

Doeringerin ja Pioren (1971) ajatuskulku voidaan tiivistää esimerkiksi 

seuraavasti: 

työnjako ---->
lisääntyy 

ammattitaidot ---->

eriytyvät 
työssäoppi- ----> 

minen korostuu 
sisäinen 
liikkuvuus 

Kolmantena tekijänä Doeringer ja Piore ( 1971) korostavat tapojen 

merkitystä. Työsuhteiden pidetessä yrityksissä vakiintuu tiettyjä käyt

täytymissääntöjä ja tapoja, jotka luovat jatkuvuutta ja pysyvyyttä myös 

työvoiman hinnoitteluun ja allokaatioon. 1980-luvulla samaa ilmiötä on 

sivuttu keskusteltaessa yritys- tai organisaatiokulttuurin merkityksestä. 

Selitysmallissa on tiettyjä teknologisen determinismin piirteitä: 

teknologian erikoistuminen on keskeinen (kausaalinen) selittäjä sisäisten 

työmarkkinoiden muodostumiselle (vrt. Child 1986, 25-32; Mardsen 1986, 

150). carter ja Carter (1985) ovatkin osoittaneet sisäisten työmarkkinoiden 

muodostuneen kaupan alalla muista syistä. 

Sisäisten ja ulkoisten työmarkkinoiden ohella toinen keskeinen käsi

tepari duaaliteoriassa ovat primaariset ja sekundaariset työmarkkinat. 

Käsiteparien välistä eroa voidaan kuvata siten, että sisäisyys-ulkoisuus 

ilmentää työmarkkinoiden erilaista toimintatapaa (allokaatio, palkan

muodostus), primaarisuus-sekundaarisuus pikemminkin työpaikkojen omi

naispiirteitä. Tosin useissa empiirissä tutkimuksissa käsiteparien väliset 

erot ovat olleet vähäiset. 

Doeringerin ja Pioren (1971, 165) mukaan sisäisyys-ulkoisuus Ja 

primaarisuus-sekundaarisuus eivät ole välttämättä päällekkäisiä. Sisäiset 

työmarkkinat muodostavat primaariset työmarkkinat, joille ovat ominaisia 
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korkeat palkat, hyvät työolosuhteet, vakaa työllisyys ja etenemismahdolli

suudet. Sekundaarisilta työmarkkinoilta nämä ominaispiirteet puuttuvat. 

Sekundaaristen työmarkkinoiden suhde sisäisiin työmarkkinoihin vaihtelee. 

Osaa sekundaarisista työmarkkinoista luonnehtii sisäisten työmarkkinoiden 

täydellinen puuttuminen (esim. tiskaajat ravintoloissa). Osa sekundaarisis

ta työmarkkinoista sijoittuu yritysten sisäisille työmarkkinoille (esim. 

tehtaiden pakkausosastot), mutta tällöinkin työtä luonnehtivat matala

palkkaisuus, vähäiset etenemismahdollisuudet jne. 

Sekundaaristen työmarkkinoiden kehittymistä Doeringer ja Piore (1971, 

169-177) selittävät sekä kysyntä- että tarjontatekijöillä. Suhdanneherkillä

toimialoilla työllisyysvaihtelut ovat suuria (esim. rakennustoiminta), mutta 

myös muilla toimialoilla on työpaikkoja, joissa työvoiman vaihtuvuutta ei 

koeta ongelmaksi (työntekijät helposti korvattavissa). Lyhyet työsuhteet 

ja epämiellyttävät työolosuhteet lisäävät työvoiman vaihtuvuutta (samoin 

Harrison 1972, 51; 1974, 10; Gordon 1972, 51; Vietorisz & Harrison 1973, 

368). Työvoiman vaihtuvuuden takia yrityksen ei kannata kouluttaa heitä 

vaan pyrkiä minimoimaan työssä vaadittavia taitoja, minkä vuoksi he ovat 

entistä helpommin korvattavissa. Työsuhteiden jäädessä lyhyiksi myös 

työtä säätelevät tavat (organisaatiokulttuuri, mutta ei välttämättä ammat

tikuntakulttuuri - J.N.) jäävät kehittymättä (Doeringer & Piore 1971, 172). 

Lyhyet työsuhteet eivät ole kuitenkaan ongelma kaikille työntekijöllle 

vaan ne saattavat sopia tiettyjen ryhmien elämäntilanteeseen (esim. osa

aikatyötä etsivät opiskelijat, pienten lasten äidit, lisäansioita haluavat). 

Taustalla on siten oletus naisten työssäkäynnin tilapäisestä luonteesta, 

jonka duaaliteoreetikot ovat selvästi lainanneet neoklassisista syrjintäteo

rioista. Erityisesti Suomen työmarkkinoilla oletukset ovat ongelmallisia. 

Muina sekundaaristen työmarkkinoiden kehittymiseen vaikuttavina 

tekijöinä Doeringer ja Piore (1971) mainitsevat (rodullisen) syrjinnän, työ

lainsäädännön puutteellisuuden ja marginaaliryhmien elämäntyylit. Duaali

teorian he katsovatkin soveltuvan parhaiten rodullisten vähemmistöjen 

työmarkkinoihin (mts. 183). Doeringerin ja Pioren käyttämällä syrjinnän 

käsitteellä onkin selviä yhtymäkohtia tilastollisen syrjinnän teoriaan 

(Cain 1976, 1233-1234; Hirsch 1980, 139; Blossfeld & Mayer 1988, 265). 

Sekundaaristen ja primaaristen työmarkkinoiden erottelijana korostui 

edellä työvoiman stabiilisuus. Ainakin Suomen työmarkkinoiden näkökul

masta stabiilisuuden nostaminen keskeiseksi erottelijaksi on ongelmallista: 
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työmarkkinoillamme ei ole erotettavissa sellaista merkittävää työntekijä

ryhmää, jonka työmarkkinakäyttäytyminen olisi niin epävakaata kuin teoriat 

olettavat. Myös naistutkijat ovat kritisoineet stabiilisuuskriteerin kes

keisyyttä. Näistä tarkemmin myöhemmin. 

Myöhemmässä tuotannossaan Piore (esim. 1972) on jakanut primaa

riset työmarkkinat ylä- ja alalohkoon työtehtävien laaja-alaisuuden tai 

suppeuden perusteella. Kutakin työmarkkinalohkoa vastaavat eri luokkien 

alakulttuurit ja liikkuvuustyypit (ks. Nätti 1985, 22-27). Duaaliteorian 

perusoletukset voidaan yksinkertaistaen tiiviistää taulukon 1 muotoon. 

Tutkimuksen edetessä osa duaaliteorian oletuksista on asetettu 

kyseenalaisiksi. Ensinnäkin oletusta talouden jakautumisen luonteesta on 

kritisoitu. Duaalitalouden teoriaa on kritisoitu systemaattisuuden puut

teesta: avainkäsitteitä ja niiden välisiä suhteita ei ole määritelty riittä

vän tarkasti. Tavallisesti talouden sektorit on määritelty pikemminkin 

vastakkaisten ominaispiirteiden avulla kuin pohtimalla teoreettisesti sek

toreiden välisiä suhteita. Ja vain vähäisessä määrin on saatu empiiristä 

näyttöä, että talouden sektoreita erottelevat ominaispiirteet jakautuvat 

myös käytännössä duaaliteorian olettamalla tavalla (Baron & Bielby 1980; 

Bridges 1980; Hodson & Kaufman 1981, 1982; Kaufman ym. 1981; Kalleberg 

ym. 1981; Wallace & Kalleberg 1981; Baron & Bielby 1984; Cohen & Pfef

fer 1984; Baron ym. 1986; vrt. Oster 1979). 

Kritiikin seurauksena segmentaatiotutkimuksissa on 1980-lu:vulla ollut 

havaittavissa siirtymistä yksiuloitteisesta moniuloitteisempaan talouden 

rakennenäkemykseen. Esimerkiksi Hodsonin ( 1984, 335) tulosten mukaan 

sekä toimialatasoisilla (erityisesti pääomavaltaisuudella) että yritystasoisil

la ( erityisesti yrityskoolla) ominaispiirteillä oli vaikutusta tuloihin. Silti 

korrelaatiot toimiala- ja yritystasoisten rakennepiirteiden välillä olivat 

alhaisia ja niiden vaikutukset tuloihin jossain määrin erilaisia. Saman

suuntaista pyrkimystä yritystasolla edustaa Baronin ja Bielbyn (1984) tut

kimus. He luokittelivat yritykset keskusta- tai periferiaulottuvuudella 

organisaatiomuotojen monimutkaisuuden (koko, rakenne, teknologia) ja 

markkinavoiman mukaan. Tulosten mukaan työmarkkinat vaihtelivatkin 

jossain määrin oletusten mukaisesti erityyppisissä yrityksissä (esim. si

säinen liikkuvuus, työnjako, ammattitaitorakenne, naisten osuus), joskin 

valtaosa yrityksistä sijoittui äärisegmenttien välille. Parhaana tutkimus

strategiana Baron ja Bielby (1984, 469) pitävät sellaista lähestymistapaa, 
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jossa tutkitaan eriytyneesti yritysten erilaisten rakennepiirteiden vaiku

tuksia työn organisointiin ja työmarkkinakäytäntöihin (samoin Bridges 

1987, 3). Yritysten luokittelu vain kahteen lohkoon typistää todellisuutta. 

Silti ongelmaksi jää edelleen tarkastelun painottuminen yksityiseen sek

toriin ja usein vielä teollisuuteen (ks. Walby 1986, 82). Julkisen sektorin 

erityispiirteet jäävät useimmiten tarkastelun ulkopuolelle. 

Myös oletukset talouden ja työmarkkinoiden lohkojen täydellisestä 

vastaavuudesta on asetettu kyseenalaiseksi. Tutkittaessa työmarkkinoita 

duaalitalouden sektoreiden sisällä niiden onkin havaittu olevan hyvin 

heterogeenisia (Hodson 1978; Baron & Bielby 1980; Althauser & Kalleberg 

1981; Wallace & Kalleberg 1981; Smith 1983; Finlay 1983; Cohen & Pfeffer 

1984, 1986; Bridges 1987; Dale 1987; Kalleberg & Berg 1987). Esimerkiksi 

Smithin (1983, 290) mukaan kasvavassa määrin on havaittu, etteivät pri

maarityöpaikat, sisäiset työmarkkinat ja ydinyritykset tai ydintoimialat 

vastaa täydellisesti toisiaan. Myös Jonesin (1983, 41) mukaan talouden 

ydin- ja periferiasektorilla on sekä primaarisia että sekundaarisia työ

markkinoi ta. Cohenin ja Pfefferin (1984, 69-70) tutkimuksen mukaan 

yhteydet työmarkkinakäytäntöjen ja sen välillä, mille talouden sektorille 

yritykset olivat sijoittuneet, vaihtelivat suuresti. Osittain ydin- ja perife

riayritysten välillä oli duaaliteorian oletusten mukaisia eroja, osin ei. 

Hodson ja Kaufman (1982, 735) pitävätkin oletusta talous- ja työ

markkinasegmenttien vastaavuudesta duaaliteorian keskeisenä virheenä, 

Hirsch (1980, 136) puolestaan duaaliteorian tehokkaimpana työkaluna. 

Näkemystään Hirsch perustelee sillä, että yhteyttä on tulkittava toden

näköisyytenä, ei täydellisenä. 

Uudemmassa tuotannossaan Piore on etsinyt lohkoutumisen syitä 

sekä työntekijöiden että työnantajien toiminnasta. Työvoiman tarjonta 

jakautuu Pioren mukaan silloin, kun osa työvoimasta kykenee mm. ammatil

lisesti järjestäytymällä välttämään talouden epävarmuudesta syntyviä 

ongelmia muita paremmin. Historiallisissa erittelyissään Piore onkin 

keskittynyt työntekijöiden työsuhdeturvan muotoutumiseen eri maissa 

(Berger & Piore 1980, 28-50). 
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TAULUKKO 1. Duaaliteorian perusoletukset 

TOIMIALA keskittyneet toimialat keskittymättömät 
- kilpailu vähäistä - kilpailu kireää

TALOUDEN YDINOSA TALOUDEN PERIFERIAOSA 

YRITYS suuret, monopolistiset pienemmät, kilpailevat 
- pääomavaltaisia - työvoimavaltaisia
- eriytynyt työnjako - työnjako vähäisempää
- korkea tuottavuus - vähäinen tuottavuus
- kysyntä vakaata - kysyntä epävakaata
- laajat markkinat - suppeat markkinat
- yritysjohdon - johdon reagoitava

toimintamahdollisuu- välittömämmin mark-
det suuret kinoihin

TYÖMARKKINAT yrityksen sisäiset ulkoiset työmarkkinat 
- työntekijät vaikeasti - työntekijät helposti

korvattavissa korvattavissa
- ammattitaidot spesi- - taidot yleisiä,

fejä yleensä vähäisiä
- työssäoppimisella - työssäoppimisella

keskeinen merkitys vähäinen merkitys
- samoin vakiintuneilla - tapojen merkitys

tavoilla vähäinen
- työntekijät järjes- - vähäinen järjestäyty-

täytyneet minen

PRIMAARISET SEKUNDAARISET 
TYÖMARKKINAT TYÖMARKKINAT 
- palkkataso korkea - palkkataso alhainen
- hyvät työolosuhteet - huonot työolosuhteet
- työsuhteet vakaita - työsuhteet lyhyitä
- etenemismahdolll- - etenemismahdolli-

suuksia suudet vähäisiä

ylälohko alalohko 
- laajat - suppeat

työteh- työteh-
tävät tävät

TYÖVOIMAN keski- työväen- marginaaliryhmät 
TARJONTA luokka luokka ( etniset vähemmistöt, 

naiset, nuoret, ikään-
tyneet ••• ) 
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Talouden dualisoitumista Piore selittää markkinoilla ja teknologialla. 

Lohkoutuminen on seurausta yritysten pyrkimyksistä hankkia suhteellisen 

pysyvä ja ennustettavissa oleva osa tuotekysynnästä. jolloin tuotannossa 

voidaan hyödyntää edistyneintä teknologiaa. Tähän kykenevät vain suur

yritykset. Tuotekysynnän vaihtelevalla osalla toimivat pienemmät ja kes

kisuuret yritykset. jotka voivat toimia kannattavasti vain vähemmän 

erikoistuneiden resurssien avulla. · Tämä on Pioren mukaan työmarkkina

dualismin teknologinen perusta tuotemarkkinoilla (Berger & Piore 1980. 

66-67).

1980-luvulla Piore on jonkin verran tarkistanut näkemyksiään. Pioren 

ja Sabelin (1984) mukaan massamarkkinat ovat alkaneet kyllästyä ja 

kysyntä eriytyä. jolloin laatukilpailu ohittaa massatuotannon hintaedut. 

Kiristyvä kilpailu vaatii entistä joustavampaa tuotantoa ja eriytyneempiä 

tuotteita (joustavaa erikoistumista). Pioren ja Sabelin mukaan tähän 

kykenevät suuryrityksiä paremmin uudentyyppiset. modernia teknologiaa 

hyödyntävät pienyritykset. Samalla joustava erikoistuminen merkitsee 

(uudelleen) ammattitaidon merkityksen kasvua. 

Kriitikot ovat kuitenkin suhtautuneet epäilevästi oletuksiin massa

markkinoiden ja -tuotannon alamäestä. Massatuotannon ja joustavan 

erikoistumisen välinen raja on liukuva sillä myös massatuotantoa voidaan 

helposti varioida (Pollert 1988a. 58). Tuotannon joustavuus ja tuotteiden 

eriyttäminen korostuvat kilpailun kiristyessä. mutta tämä ei välttämättä 

edellytä pienimuotoista tuotantoa tai moniammattitaitoista työvoimaa 

(Rubery ym. 1987. 145; Wood 1988. 222). 

2.5. Radikaaliteoria 

Radikaaliekonomistit olivat aluksi mukana muotoilemassa hypoteesia duaa

lisista työmarkkinoista (Gordon 1972). Duaaliteoria osoittautui kuitenkin 

heidän mukaansa pian epäteoreettiseksi ja epähistorialliseksi. Duaalisuu

den sijasta he alkoivat käyttää segmentoitumisen käsitettä (Gordon ym. 

1982. ix-x). Eroina duaaliteorian varhaisiin versioihin olivat pyrkimys 

historialliseen tarkasteluun ja erilainen näkemys segmentaation syistä. 
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Osa radikaaliekonomisteista pyrki teoreettisesti kytkemään lohkoutumisen 

Marxin arvoteoriaan (Bowles & Gintis 1977). 

Radikaaliekonomistien varhaistuotannossa segmentaatiota tarkasteltiin 

työnantajien tietoisena työväenluokan hajoita ja hallitse -strategiana 

(esim. Edwards ym. 1975). Lohkoutumisen katsottiin edistävän kapitalismin 

toimintaa, ts. lohkoutumista tarkasteltiin funktionaalisesti (kritiikistä 

esim. Clairmont ym. 1983, 265-266; Collinson & Knights 1986, 141-142). 

Myöhemmissä analyyseissä tarkastelun kohteeksi on otettu myös työnteki

jöiden vastarinnan ja erityisesti työprosessin kontrollin vaikutukset seg

mentaatioon. 

Tätä suuntausta on edustanut mm. Friedman (1977), joka on tar

kastellut työmarkkinoiden lohkoutumista suhteessa yritysjohdon eriyty

neisiin työvoimastrategioihin (suora kontrolli vs. vastuunalainen autona-

. mia). Suoran valvonnan strategia keskittää työn suunnittelun ja valvon

nan johdolle pyrkien minimoimaan työntekijän itsenäisyyden. Strategia 

edellyttää tarkkaan määriteltyjä auktoriteettisuhteita ja suuren määrän 

toimihenkilöitä. Vastuunalaisen autonomian strategia antaa sen sijaan 

työntekijöille harkintavaltaa omassa työtehtävässään. Strategian avulla 

yritysjohto pyrkii yhdentämään työntekijät johdon tavoitteisiin antamalla 

työntekijöille arvostusta, vastuuta ja itsenäisyyttä (Friedman 1977, 6-7). 

Vastuunalaisen autonomian strategia edellyttää suotuisaa ideologista yh

teistyötä, samoin suhteellisen hyvää työsuhdeturvaa (Friedman 1986, 99). 

Friedman kytkeekin strategiat työmarkkinoiden lohkoutumiseen siten, että 

vastuunalaisen autonomian strategiaa sovelletaan ydintyöntekijöihin 

(central workers), suoran valvonnan strategiaa puolestaan reunatyöntekij

öihin (peripheral workers) (mts. 100) (kritiikistä Littler 1982, 3; Wood & 

Kelly 1982, 84-85; Thompson 1983, 143; vrt. Friedman 1986, 1987). 

Myös Edwards (1979) näkee työmarkkinasegmentaation taustana olevan 

erilaiset työprosessin kontrolli tyypit. Edwards ( 1979, 19-21) erottaa 

toisistaan yksinkertaisen, teknisen ja byrokraattisen kontrollin (kritiikistä 

Nolan 1983, 306-307; Burawoy 1985, 125; O'Connor 1986, 112-114; Baron 

ym. 1988, 509). Ne ilmentävät samalla kontrollityyppien historiallista 

muutosta, johon ratkaiseva vaikutus on ollut työnantajien aloitteilla 

työprosessin kontrollin tehostamiseksi. Yksinkertainen kontrolli tarkoittaa 

johdon henkilökohtaista ja välitöntä työprosessiin puuttumista. · Tekninen 

kontrolli tarkoittaa työn valvontaa mekanisoitujen välineiden (esim. liu-
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kuhihnan) avulla. Byrokraattiselle kontrollille on ominaista työntekijöi

den ja johdon välisten suhteiden institutionalisoituminen: oikeuksia ja 

velvollisuuksia säätelevät erilaiset säännöt, kullakin työllä on tarkka 

nimike ja kuvaus, persoonattomattomat säännöt säätelevät ylenemistä jne. 

Siirtyminen byrokraattiseen kontrolliin suuryrityksissä merkitsi samalla 

sisäisten työmarkkinoiden syntyä (Edwards 1979, 180). Näitä kontrolli

tyyppejä vastaavat pääpiirteissään (köyhien) sekundaariset, (perinteisen 

työväenluokan) alisteiset primaariset ja (keskikerrostumien) itsenäiset 

primaariset työmarkkinat. 

Osa radikaaliekonomisteista on tarkastellut segmentoitumista histo

riallisesti tiettynä kapitalismin kehitysvaiheena. Tämä on korostunut 

erityisesti Gordonin ym. (1982, 15-16) tutkimuksessa. Ranskassa samankal

taista lähestymistapaa on edustanut Boyer (1979). Kutakin talouden pitkää 

aaltoa vastaa tietynlainen kasautumisen sosiaalinen rakenne (mm. työn 

organisaatio ja työmarkkinarakenne) (kritiikistä Rozen 1983; Nolan & 

Edwards 1984). 1920-luvulta alkaen ja erityisesti toisen maailmansodan 

jälkeen työmarkkinoita on leimannut segmentoituminen: primaariset ja 

sekundaariset työpaikat ovat eriytyneet sisäisten työmarkkinoiden muo

dostuttua suuryrityksissä. Lisäksi primaarisegmentin sisällä ovat eriyty

neet alisteiset ja itsenäiset työpaikat. Reichin (1984) tutkimuksen mu

kaan palkkaerot ovatkin lisääntyneet ydin- ja periferiayritysten välillä 

Yhdysvalloissa toisen maailmansodan jälkeen, erityisesti taantumakausina. 

Myös pitkien työsuhteiden osuus on kasvanut merkittävästi 1900-luvulla 

(Carter 1988, 298). Työmarkkinoiden eriytymisen on nähty kytkeytyneen 

myös asuinalueiden eriytymiseen (esim. Florida & Feldman 1988, 199). 

Lohkoutuminen on kietoutunut samalla rotu- ja sukupuolijakoihin. 

Toisaalta segmentoituminen on rajoittanut naisten pääsyä primaarityö

paikkoihin, toisaalta naisten syrjintää ja segregaatiota uusintavat meka

nismit edistävät segmentoitumista: työpaikkojen eriyttäminen yritysten 

sisällä on helpompaa kun eriyttäminen kytketään työntekijöiden ominais

piirteiden eroihin ( rotuun ja sukupuoleen) ( Gordon ym. 1982, 204). Yhdys

valloissa naiset ovat sijoittuneet pääosin alempiasteisiin toimistotöihin, 

opetus- ja terveyssektorille, vähittäiskauppaan ja periferisiin teollisuus

yrityksiin. 

Talouden epävakaistuminen 1970-luvulta lähtien on kuitenkin aset

tanut vallitsevan sosiaalisen rakenteen kyseenalaiseksi: työn organisaatio 
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ja työmarkkinarakenne eivät enää riittävästi vastaa yritysten tarpeita. 

Muutos ei kuitenkaan merkitse paluuta kohti työvoiman homogenisoitumis

ta vaan segmenttien väliset rajat ja sisäiset rakenteet sekoittuvat uudel

leen (Gordon ym. 1982, 226-227). Bluestonen ja Harrisonin (1988a, 124) 

mukaan matalapalkkaisen työllisyyden osuus (kokoaikatyöntekijöistä) on 

kasvanut Yhdysvalloissa merkittävästi 1970-luvun lopulta lähtien ja palk

kaerot ovat kasvaneet (samoin Loveman & Tilly 1988, 606; Tigges 1988, 

693-694). Davidsonin ja Reichin (1988, 281) tutkimuksen mukaan palkka

erojen kasvu johtuu sekä primaari- ja sekundaarisektorin välisten että 

niiden sisäisten erojen kasvusta. 

Vaikka Edwardsin näkemys työmarkkinasegmentaation syistä on sel

västi erilainen kuin Piorella, ovat heidän kuvauksensa työmarkkinaloh

kojen ominaispiirteistä samankaltaisia. 

TAULUKKO 2. Pioren ja Edwardsin työmarkkinasegmenttien ominaispiirteitä 

sekundaari- primaarityömarkkinoiden 
segmentti alalohko ylälohko 

palkkataso alhainen suhteellisen korkea 
korkea 

työolosuhteet huonot suhteellisen hyvät 
hyvät 

uramahdollisuudet olemattomat jonkinlaiset hyvät• 

työsuhde tilapäinen vakaa vakaa 

työsuhdeturva vähäinen jonkinlainen hyvä 

työttömyysriski suuri jonkinlainen vähäinen 

liikkuvuus suurta vähäistä ura 

ammattitaito- vähäiset taidot hanki- usein pitkä 
vaatimukset taan työssä koulutus 

työssä oppimisen vähäiset jonkinlaiset hyvät 
mahdollisuudet 
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Sekundaarityömarkkinoita Edwards kuvaa tilapäisen työvoiman 

alueeksi, jossa työvoimaa kohdellaan pelkistetyimmin tavarana (vrt. 

O'Connor 1986, 112). Työ ei vaadi juurikaan koulutusta ja työssä tar

vitaan vain vähän taitoja. Sekundaarityöpaikat tarjoavat matalan palkan 

ja käytännöllisesti katsoen olemattoman työsuhdeturvan. Niissä on vähän 

etenemismahdollisuuksia eikä työkokemus (senioriteetti) juuri paranna 

palkkausta tai edistä uraa. Työpaikassa pysymistä ei kannusteta, työnte

kijät voivat vapaasti vaihtaa työpaikkaa ja vaihtuvuus onkin suurta. 

Sekundaarisille työmarkkinoille sijoittuvat mm. vähän ammattitaitoa vaa

tivat työpaikat pienissä järjestäytymättömissä teollisuusyrityksissä, oven

vartijat, lähetit, vartijat, myymäläapulaiset, rutiinimainen toimistotyö. 

Sekundaarityöpaikkoihin verrattuna primaarityöpaikat tarjoavat tietyn 

työsuhdeturvan, suhteellisen vakaan työllisyyden ja korkeampia palkkoja 

sekä etenemismahdollisuuksia. Primaarityömarkkinoiden sisällä Edwards 

erottaa toisistaan alisteiset ja riippumattomat työpaikat, joskaan hänen 

mukaansa mitään yksittäistä ulottuvuutta ei voida pitää määräävänä. 

Alisteiset primaariset työpaikat eroavat sekundaarityöpaikoista pe

rustavimmin siinä suhteessa, että työntekijät ovat järjestäytyneet ammatil

lisesti. Riippumattomista primaarityöpaikoista alisteiset primaarityöpaikat 

eroavat siinä suhteessa, että niiden työtehtävät ovat toistuvia, rutiinimaisia 

ja niissä kone määrää työtahdin. Työn vaatimat taidot opitaan · sangen 

nopeasti ja ne hankitaan usein työssä. Työpaikat eivät juuri tarjoa työn

tekijöille mahdollisuutta kontrolloida työtään (Edwards 1979, 172). Alis

teisiin primaarityöpaikkoihin ovat sijoittuneet pääosin järjestäytyneet 

suoritustason työntekijät teollisuudesta, kaupasta ja useista palveluksista. 

Riippumattomat, itsenäiset primaarityöpaikat eroavat alisteisista 

primaarityöpaikoista seuraavissa suhteissa: ne sisältävät tavallisesti yleisiä 

pikemminkin kuin yritysspesifejä taitoja (vrt. Sengenberger), uratikapuut 

voivat sisältää yritysten välistä liikkuvuutta, työ ei ole konesidonnaista, 

työnteolle on olemassa usein ammatilliset tai professionaaliset standardit 

ja työ vaatii usein pitkää koulutusta ja aloitteellisuutta sekä itsesäätelyä. 

Edwardsin luokittelussa itsenäiset primaarityöpaikat ja sisäiset työmark

kinat vastaavat toisiaan. Riippumattomiin primaarityöpaikkoihin sijoittuvat 

yritysten keskikerrostumat (esimiehet, työnjohtajat, toimisto-, myynti- ja 

tekninen henkilökunta jne.), ammattimiehet (sähkö-, kirves-, putki- yms. 

miehet) sekä useat asiantuntija-ammatit. 
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2.6. Sengenbergerin lohkoutumisteoria 

Lutzin ja Sengenbergerin teoriassa (1974) lohkoutumisen syynä nähdään 

inhimillisen pääoman investointien eriytyminen: työmarkkinat ovat loh

koutuneet osatyömarkkinoihin sen mukaan, kuinka erikoistuneita työn

tekijöiden taidot ovat ja millainen soveltamisalue niillä on (vrt. Sengen

berger 1987, 117). He erottavat kolmet osatyömarkkinat: 

- jokamiehen työmarkkinoilla työntekijällä on yleisiä valmiuksia (esim.

vierastyöläiset, naiset) 

- ammattityömarkkinoilla työntekijöillä on tietyn toimialan tai ammatin

vaatimat taidot ( esim. · rakennustyöntekijät) 

- yritysspesifeillä työmarkkinoilla työntekijöiden taidot ovat yritysspesifit

eikä niitä voida siirtää toisiin yrityksiin (Lutz & Sengenberger 1974, 49). 

Teoriassa näkyy selvästi duaaliteorian ohella inhimillisen pääoman 

teorian vaikutus (Stranger 1984). Pioren ja Edwardsin teorioista poiketen 

Lutz ja Sengenberger korostavat myös ammatillisten työmarkkinoiden 

merkitystä, minkä taustalla on mm. pitkä oppisopimuskoulutuksen perinne 

saksankielisissä maissa. Sen sijaan Yhdysvalloissa työntekijät hankkivat 

ammatilliset taidot Doeringerin ja Pioren (1971, 18) mukaan pääasiassa 

informaalisen työssäoppimisen kautta. Myös näkemys yritysspesifeistä 

työmarkkinoista poikkeaa jonkin verran duaali- ja radikaaliteorioista. 

Edwards katsoo, että riippumattomissa primaarityöpaikoissa palkansaajien 

kvalifikaatiot ovat pikemminkin yleisiä kuin yritysspesifejä. Tosin tässä 

suhteessa esimerkiksi työnjohtajien ja asiantuntija-ammattien välillä on 

selvä ero: työnjohtajien tulevaisuus on pitäytymisessä samassa yritykses

sä, mikä saattaa johtaa yrityskohtaisten kvallfikaatioiden kehitykseen. 

Sen sijaan asiantuntija-ammateissa palkansaajien liikkuvuus on laajempaa. 

Jokamiehen työmarkkinoilla ei ole Lutzin ja Sengenbergerin ( 197 4, 

59) mukaan yleensä liikkuvuusrajoituksia ja palkkaerot ovat pienet, toisin

sanoen niiden toiminta muistuttaa neoklassista työmarkkinamallia. Sama 

koskee myös ammatillisia työmarkkinoita. Sen sijaan yritysspesifeillä 

työmarkkinoilla neoklassisen mallin käyttökelpoisuus on kyseenalainen 

(mts. 63-68). 
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Lutz ja Sengenberger (1974, 71-78) katsovat ammatillisten työmark

kinoiden murentuneen ja sisäisten työmarkkinoiden vahvistuneen 1950- ja 

1960-luvuilla Saksan liittotasavallassa. Yritysten erikoistuminen, yritys

koon ja julkisen sektorin kasvu ovat lisänneet yritysspesifien taitojen 

tarvetta. Samaan suuntaan on vaikuttanut ammattiyhdistysten organisoitu

minen aikaisemman ammattiperiaatteen sijasta teollisuusliittoperiaatteen 

mukaisesti. 

Kvalifikaatiomallin yhteiskunnallisena taustana oli ns. täystyöllisyysvai

he. 1970-luvun puolivälin talouskriisi ilmenee Sengenbergerin tuotannossa 

huomion kohdistumisena suhdanteiden (Mendius & Sengenberger 1976) ja 

laajemmin talouden kasvuvaihteluiden (Sengenberger 1981) vaikutuksiin 

työmarkkinasegmentaatioon. Samalla tarkastelu painottuu makrotasolle. 

Yritysten työmarkkinastrategiat riippuvat mm. toimialan suhdanne

herkkyydestä sekä työntekijöiden vastarinnasta. Suhdannevakailla aloilla 

(esim. julkinen sektori, osa teollisuudesta) suurin osan työvoimasta on 

sijoittunut sisäisille työmarkkinoille. Suhdanneherkillä toimialoilla (esim. 

autoteollisuus) työvoima on jakautunut vakaaseen kantahenkilökuntaan ja 

epävakaampaan reunahenkilökuntaan. Työmarkkinoiden lohkoutuminen voi 

ilmetä sekä yrityksen sisällä että eri yritysten (pääyritys-alihankkija) 

välillä. Suomessa tätä näkökulmaa on korostanut Virkkala (1987). 

Toimialan suhdanneherkkyys ei kuitenkaan yksinään riitä selittämään 

yritysten työmarkkinastrategioita. Suomalaisena esimerkkinä on paperiteol

lisuus: toimiala on suhdanneherkkä, mutta silti paperiteollisuudelle ovat 

tyypillisiä sisäiset työmarkkinat: prosessityö vaatii yrityskohtaisia ammat

titaitoja, jotka opitaan työkokemuksen ja sisäisen liikkuvuuden myötä. 

1980-luvun alussa Sengenberger (1981) katsoi yritysten ydintyövoi

man pääpiirteissään kyenneen puolustamaan asemaansa taloudellisen kriisin 

oloissa. Kantahenkilökunnan osalta yritysten joustavuustarve toteutui mm. 

säätelemällä työaikojen pituutta (ylityöt, lyhennetty työviikko). Reuna

henkilökuntaansa yritykset pystyivät helpommin sanomaan irti ja palkkaa

maan uudelleen markkinavaihteluiden mukaisesti. 

Myöhemmässä tuotannossaan Sengenberger näkee siten työmarkkina

segmentaation seurauksena yritysten ja työntekijöiden muuttuvista strate

gioista työmarkkinoilla (Sengenberg 1981 ). Samankaltaista lähestymistapaa 

edustavat mm. Kreckel (1980) sekä Fligstein ja Fernandez (1987). Vas

tapuolen suhteelliseen voimaan voidaan vaikuttaa sekä hillitsemällä kil-
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pailua oman osapuolen sisällä että edistämällä kilpailua vastapuolen sisäl

lä. Strategioiden vaikutus voi Ilmetä sekä työpaikkarakenteessa (homogee

nisuuden tai eriytymisen asteena) että allokaatlorakenteessa (liikkuvuus

ja substituutioesteinä). Sengenberger katsookin jonkinlaisen segmentoitu

misen olevan kapitalististen työmarkkinoiden pysyvänä piirteenä, vaikka 

segmentoitumisen aste voi vaihdella talouskehityksen myötä. Täystyölli
syystilanteessa yritykset pyrkivät supistamaan työvoiman liikkuvuutta 

kehittämällä sisäisiä työmarkkinoita (inkluslostrategiat). Työvoiman kysyn
nän supistuessa yritykset pyrkivät vapautumaan sisäisten työmarkkinoiden 

esteistä ja edistämään sisäisten ja ulkoisten työmarkkinoiden välistä 
vaihtuvuutta (Sengenberger 1981, 256-257). Sen sijaan työntekijät yrit

tävät jarruttaa sekä liikkuvuutta alaspäin että työpaikkojen poistumista. 
Talouden kriisikehityksen seurauksena aikaisempi trendi kohti yritys

ten sisäisten työmarkkinoiden laajentumista on Sengenbergerin ( 1984b, 
37-38) mukaan kääntynyt päinvastaiseksi (teollisuuden rationallsoinnit),

joskin tulevaa kehitystä on vaikea ennustaa (Sengenberger 1988, 250).

Sen sijaan epävakaa (sekundaarinen) työllisyys on kasvanut merkittävästi

(alihankinta, kotityö, henkilökunnan vuokraus, määräaikaiset työsopimuk

set jne.).

2. 7. Työmarkkinoiden lohkoutumiseen vaikuttavia tekijöitä

Työmarkkinoiden lohkoutumisella on viitattu sekä tilaan että prosessiin . 
. Lohkoutumisprosessin seurauksena työmarkkinoiden on katsottu jakautu

neen erillisiksi osatyömarkkinoiksi, jotka poikkeavat ominaispiirteiltään ja 

toimintatavoiltaan olennaisesti toisistaan ja joiden välinen liikkuvuus on 

rajoitettua tai vähäisempää kuin lohkojen sisällä. 

Näkemykset lohkoutumisen syistä ovat moninaisia. Ruberyn ja Wilkin

sonin (1981, 129) mukaan ei voida löytää yhtä selitystä segmentaatiolle, 

joka soveltuisi kaikkiin kehittyneisiin maihin ja kaikille toimialoille; 

päinvastoin segmentaation rakenne ja syyt riippuvat kunkin maan ja 

toimialan spesifistä historiallisesta kehityksestä. Segmentaatio edellyttää 

siksi Ruberyn ja Wilkinsonin (1981, 129) mukaan monisyisiä selityksiä ja 

nämä erilaiset selitykset ovat pikemminkin toisiaan täydentäviä kuin 
kilpailevia. 
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Segmentaatioteorialle on nykyisin yhteistä pyrkimys etsiä segmen

taation syitä sekä työvoiman kysynnän että tarjonnan puolelta, joskin 

kaikki näkevät ensisijaiseksi työvoiman kysyntäpuolen eli yritysten toi

menpiteet. Samoin viime vuosina on yleistynyt pyrkimys tarkastella seg

mentoitumista prosessina. Yhdistelemällä eri teorioiden lähtökohtia pyrin 

seuraavassa hahmottelemaan työmarkkinoiden lohkoutumiseen vaikuttavia 

tekijöitä. 

Työmarkkinoiden lohkoutuminen on yhteiskunnallinen prosessi, joka 

ei tapahdu itsestään. Työmarkkinoilla keskeisiä toimijoita ovat yritykset 

ja työntekijät sekä näiden järjestöt. Vastaavasti lohkoutumisen syitä on 

etsittävä näiden molempien ryhmien toiminnasta ja niiden vuorovaikutuk

sesta. Näiden ohella on otettava huomioon myös valtion vaikutus työ

markkinoiden säätelijänä ja merkittävänä työllistäjänä. 

Työvoiman kysynnässä lohkoutumistutkijat ovat olleet kiinnostuneita 

työpaikkojen ominaispiirteistä ja erityisesti siitä, missä määrin työpaikat 

voidaan jakaa "hyviin" ja huonoihin" työpaikkoihin. Näiden kriteerit ovat 

puolestaan olleet moninaiset (tavallisimmin työsuhteen pysyvyys ja palk

kataso). Työprosessikeskustelun pohjalta pidän keskeisinä kriteereinä työn 

vaatimia kvalifikaatioita ja työn autonomiaa. 

Yrityksissä työpaikkojen rakenne muotoutuu historiallisesti. Osittain 

yritysjohto joutuu ottamaan annettuna ulkoiset olosuhteet, joihin sillä on 

vain vähän vaikutusmahdollisuuksia. Silti yritysjohdolle jää aina tiettyjä 

mahdollisuuksia valita työvoiman käytön strategiansa (Bruno 1979, 146). 

Tässä tutkimuksessa työmarkkinoiden lohkoutumista tulkitaan yritys

johdon strategioiden seurauksena. Toisin sanoen työvoiman käytön eriyty

misen oletan heijastavan sekä ympäristön asettamia vaatimuksia että 

yritysjohdon valitsemia strategioita. Samalla on pidettävä mielessä, että 

myös muut tekijät (esim. työvoiman tarjonta, eri ammattiryhmien strate

giat) vaikuttavat työmarkkinoiden eriytymiseen. Jotta yritys voisi esimer

kiksi turvautua sekundaariseen työmarkkinatyyppiin, on käytettävissä 

oltava työntekijöitä, jotka suostuvat epävarmaan ja matalapalkkaiseen 

työhön. 

Työmarkkinoiden lohkoutumiseen vaikuttavia tekijöitä voidaan 

havainnollistaa kuvion 1 avulla. Kyseessä ei ole valmis malli työmarkki

noista vaan hahmotelma tekijöistä, joita on otettava mukaan empiiriseen · 

tutkimukseen. 
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KUVIO 1. Työvoiman käytön ja tarjonnan eriytyminen 
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Työpalkkarakenteeseen vaikuttavat sekä ulkoiset että sisäiset ehdot. 

Ulkoisia ehtoja yritykselle ovat olemassaleva tuotantoteknologia, taloudel

linen ympäristö, toimialan rakenne, työtä säätelevät lait ja sopimukset 

sekä erilaiset instituutiot. Nämä vaihtelevat huomattavasti esimerkiksi 

toimialoittain, alueittain ja maittain. Varhaisista duaaliteorioista poiketen 

en kuitenkaan oleta talouden ja työmarkkinoiden välillä vallitsevan täy

dellistä vastaavuutta. 

Tavallisesti yritysten on turvauduttava olemassaolevaan tuotanto

teknologiaan, jos yrityksen omat kehitysresurssit ovat vähäiset. Samaa 

tuotetta valmistavien yritysten työpaikkarakenteissa onkin usein paljon 

yhteisiä piirteitä, mutta myös eroja (Maurice ym. 1984). Silti tuotantotek-
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nologian valinta (pitäytyminen vanhassa tai siirtyminen uuteen) on aina 

tietoinen valinta, joka vaikuttaa myös työpaikkarakenteeseen. Tämäkään 

yhteys ei ole aina samanlainen (Child 1986, 36; Osterman 1987, 59-60; 

Burnes ym. 1988, 6-7; Goss 1988, 428-429; Sorge & Streeck 1988, 28). 

Myös yrityksen taloudellinen ympäristö (tuotekysynnän luonne, yri

tysten välinen kilpailu, rahoitusmahdollisuudet, kuljetuskustannukset jne.) 

määrittää olennaisesti yrityksen valinnanmahdollisuuksia. Taloudellinen 

ympäristö ja tuotannon tekninen rakenne vaikutt�vat työvoimakustannusten 

suuruuteen, mikä vaikuttaa puolestaan huomattavasti työvoiman kysyntään 

ja henkilöstöpolitiikkaan (esim. paperiteollisuudesta Koistinen 1984). 

Keskeinen vaikutus työpaikkarakenteeseen on yrityksen valmistamien 

tuotteiden kysynnällä ja yritysten välisellä kilpailulla. Jos toimialalla on 

useita pieniä ja kilpailevia yrityksiä, yritysten mahdollisuudet kontrolloida 

tuotteiden määrää ja hintatasoa ovat vähäiset. Tämä vaikuttaa edelleen 

yritysten työvoiman käyttöön: työpaikat ovat todennäköisesti (mutta eivät 

välttämättä) epävarmoja ja matalapalkkaisia. 

Yksittäisten yritysten mahdollisuudet vaikuttaa työvoiman tarjontaan 

ovat yleensä vähäiset. Sen sijaan työnantajaliittojen vaikutus on Suomes

sa merkittävä (esim. koulutuspolitiikan osalta Silvennoinen ym. 1988, 20-

24). Työvoiman tarjontaan vaikuttavat keskeisesti koulutusjärjestelmä, 

ammattiyhdistysliike ja työvoiman käyttöä säätelevät viranomaiset sekä 

erilaiset lait ja sopimukset. Nämä luovat samalla puitteita työvoiman 

käytölle yritystasolla (esim. työsuojelumääräykset, työsuhdeturva). 

Ulkoisten tekijöiden ohella työpaikkojen suunnitteluun ja työhönottoon 

vaikuttavat myös yrityksen sisäiset tekijät, joita ovat institutionalisoituneet 

tavat ja käytännöt. Näiden merkitystä on korostanut erityisesti institutio

nalistinen suuntaus (esim. Doeringer & Piore 1971). Näiden informaalisten 

sääntöjen merkitys on havaittu myös organisaatiotutkimuksissa. 

Yrityksen työpaikkarakenne on siten suurelta osin historiallisesti 

määräytynyt. Yritykset ovat kiinnittyneet tietynlaiseen työ- ja palkkara

kenteeseen, jota on vaikea nopeasti ja radikaalisti muuttaa. Yritykset 

ovat riippuvaisia työvoimastaan, jonka suostumus yhteistyöhön on uusin

nettava (ks. Julkunen 1987). Tämä koskee Craigin ym. ( 1985a, 94) mu

kaan myös niitä yrityksiä, jotka nojautuvat sekundaarityövoimaan (vrt. 

duaaliteorian varhaiset versiot). Suostumuksen hankinnan keinot voivat 

vaihdella. Ydintyövoiman kiinnittämisen keinoina voivat olla korkea palk-
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kataso, työsuhteen pituuteen sidotut edut ja työsuhdeturva. Reunatyö

voiman suostumukseen voi puolestaan vaikuttaa työvoiman ylitarjonta ja 

vaihtoehtoisten työmahdollisuuksien vähäisyys. 

Ulkoisista ja sisäisistä ehdoista huolimatta yritysjohdolle jää aina 

toimintamahdollisuuksia ja vaihtoehtoja (autoteollisuuden osalta Mardsen 

1986, 189-191 ). Tässä tutkimuksessa mielenkiinnon kohteena on erityisesti 

se, miten (kaupan) yritysten valitsemat kilpailustrategiat vaikuttavat 

työvoiman käyttöön. 

Kilpailustrategioiden vaikutukset työvoiman käyttöön eivät ole kui

tenkaan suoria vaan niitä välittävät yritysjohdon työvoimastrategiat. 

Työtehtävien kokoaminen toimlksi ja niiden miehittäminen voidaan tehdä 

usealla tavalla (Osterman 1983, 353). Tähän vaikuttavat myös yritysjohdon 

tieto käytettävissä olevasta työvoimasta sekä työntekijöiden organisaatiot 

ja viranomaisten säätely. Erityisesti naistutkijat ovat korostaneet, miten 

sukupuoli vaikuttaa myös työprosessiin (miten työtä valvotaan, millainen 

palkkaus ja status työlle annetaan jne.) (Beechey & Perkins 1987, 140; 

ks. myös Baron & Bielby 1986, 566). Kilpailustrategioiden ohella on siksi 

tutkittava myös yritysjohdon sisäisiä työvoimastrategioita. 

Työpaikkarakenteen eriytyminen ei vielä sellaisenaan merkitse työ

markkinoiden lohkoutumista, jos eri työntekijäryhmien mahdollisuudet 

päästä eri työpaikkoihin ovat samankaltaiset (koulutus ja työkokemus 

huomioiden). Segmentoitumisesta voidaan puhua vasta sitten, kun. eriyty

neeseen työpaikkarakenteeseen kytkeytyvät eri työntekijäryhmien selvästi 

erilaiset mahdollisuudet (syrjintä) (Sengenberger 1987, 60-61). Siksi on 

tarkasteltava myös työvoiman tarjontaa sekä kysynnän ja tarjonnan vuo

rovaikutusta. 

Myös työvoiman tarjonta on eriytynyt. Olennaista segmentaatioteo

rioissa on, että ne korostavat eriytymisen perustuvan sosiaalisiin, ei 

puhtaasti biologisiin eroihin (Piore 1983a, 28). Eriytymistä synnyttävät 

useat sosiaaliset instituutiot ja prosessit. Garnsey ym. (1985) korostavat 

perheen keskeistä merkitystä, naistutkijat puolestaan sitä, että yhteis

kunnallisilla toimijoilla on sukupuoli (Rantalaiho 1986, 36). Näiden ohella 

työvoima eriytyy kvlifikaatioiden, iän, stabiilisuuden, työorientaatioiden, 

. neuvotteluvoiman jne. suhteen (Wilkinson 1988, 339). 
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Perheessä tuotetaan uusi työntekijäsukupolvi. Perhe vaikuttaa olen

naisesti myös nuoren tulevaan asemaan ammattihierarkkiassa. Työtä ja 

elintasoa koskevat odotukset muodostuvat alunperin perheen piirissä 

vahvistuen tavallisesti koulutuksen kautta. Perheen sisäisen työnjaon 

mukaisesti osa perheenjäsenistä suuntautuu huolehtimaan perheestä 

(yleensä nainen), osa suuntautuu työmarkkinoille (yleensä mies). Tätä 

perinteistä työnjakoa vahvistavat töiden järjestelyt, jotka vaativat työn

tekijän keskittymistä työhönsä. Esimerkiksi urakehitys edellyttää yleensä 

jatkuvaa ja kokoaikaista työssäkäyntiä. Käsitykset perheenjäsenten roo

leista sekä naisten ja miesten tyypillisistä ammateista vaikuttavat jo 

koulutusvalintoihin (Nummenmaa & Vanhalakka-Ruoho 1985). 

Naisen ja miehen asemaan työmarkkinoilla vaikuttaa myös se, miten 

tulot jaetaan perheen piirissä. Tavallisesti oletetaan, että perheen pää

asiallisena tulonhankkijana on mies. Näin olettavat myös työnantajat 

käyttäen naisten ja miesten oletettua tulotarpeen erilaisuutta yhtenä 

perusteena erilaisille palkoille. 

Beechey ja Perkins (1987) korostavat sukupuolen keskeistä merki

tystä. Sukupuoli tuotetaan ja uusinnetaan usealla tasolla ja tavalla yh

teiskunnassa. Sukupuoli vaikuttaa perheen sisäisen työnjaon ohella myös 

valtion ratkaisuihin. Naisten asemaan työmarkkinoilla vaikuttaa keskeises

ti esimerkiksi se, miten lasten päivähoito on järjestetty eri maissa. 

Beechey ja Perkins (1987) selittävätkin kunnallisen päivähoidon puuttumi

sella osa-aikatyön yleisyyttä Englannissa. 

Keskeisiä työvoiman erottelijoita ovat myös ikä ja koulutus. Multa 

heikommassa asemassa oleviksi on tavallisesti luokiteltu nuoret, vanhene

vat työntekijät sekä huonosti koulutetut. Blackburnin ja Mannin (1979, 

28-29) mukaan nuorilta puuttuu usein työkokemusta ja he etsivät paikkaan

sa työmarkkinoilla. Vanhenevilta työntekijöiltä puuttuu usein puolestaan 

koulutusta, mikä osaltaan rajoittaa heidän valinnanmahdollisuuksiaan. Viime 

vuosina onkin todettu koulutusvaatimusten kasvaneen rekrytoinnissa ( esim. 

Arbetsmarknad ... 1988, 132; Mehaut 1988, 444; Wilkinson 1988, 342). 

Työmarkkinoilla työvoiman eriytynyt kysyntä ja tarjonta kohtaavat 

toisensa sillä seurauksella, että yleensä heikoimmassa asemassa olevat 

työntekijäryhmät sijoittuvat sekundaarislin työpaikkoihin. Tätä on selitet

ty useilla tavoilla: 
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- Heidän markkinakapasiteettiaan voivat rajoittaa perhevelvollisuudet,

työkokemuksen ja koulutuksen puute, huono terveys jne. ( Garnsey ym. 

1985). Tavallisesti heille on yhteistä kaksi ominaispiirrettä: heillä on 

oman palkkatulon ohella muita tulonlähteitä ja heiltä puuttuu kyky kont

rolloida organisoidusti työvoimansa tarjontaa esimerkiksi vähäisen järjes

täytymisen vuoksi. 

- Työmarkkinoilla on myös avointa syrjintää.

- Sekundaarisektorin työntekijöillä ei ole useinkaan muita työpaikkavaih-

toehtoja (Craig ym. 1985a). 

- Työllä on heille vähäisempi merkitys kuin primaarityövoimalla (Berger

& Piore 1980, 18). 

- Heillä on mahdollisuus vaihtoehtoiseen rooliin työmarkkinoiden ulkopuo

lella (Offe 1985, 40-44; Berger & Piore 1980, 18; DeFreitas 1988, 197-

198). Tosin meillä oletus naisten (tai siirtolaisten) vaihtoehtoisista roo

leista työmarkkinoiden ulkopuolella on ongelmallinen, koska naisten työs

säkäynti on lähes yhtä pysyvää kuin miesten. 

Yritykset käyttävät työvoimassa valmiina olevia jakoja hyväkseen 

. työvoiman allokaatiossa ja palkitsemisessa saaden eri työntekijäryhmien 

erilaisen kohtelun näyttämään hyväksyttävältä ( Sengenberger 1987, 60-61). 

Perusteluja erilaiselle kohtelulle on kehitelty myös työn taloustieteen 

piirissä (kritiikistä esim. O'Donnell 1984; Julkunen 1988). 

Työvoiman tarjonnan eriytymisen ohella segmentaatioteorioissa on 

korostettu myös kysynnän ja tarjonnan worovaikutusta: miten työvoiman 

käyttö vaikuttaa työntekijöihin ja miten työvoiman tarjoajat pyrkivät 

vaikuttamaan työvoimansa käyttöön. Työvoiman käytön vaikutukset työn

tekijöihin korostuivat jo varhaisissa duaaliteorioissa (esim. Vietorisz & 

Harrison 1973, 367-369). Jos työ ei esimerkiksi vaadi uuden oppimista ja 

tietojen hyödyntämistä, ne eivät myöskään kehity työssä. Vastaavasti 

epävakaa työvoiman kysyntä johtaa helposti lyhytjännitteiseen työmarkki

nakäyttäytymiseen. Kysynnän ja tarjonnan vuorovaikutuksen seurauksena 

työn ja työntekijöiden ominaispiirteet alkavat yhtenäistyä, mlkä voi en

tisestään syventää työmarkkinalohkojen välisiä eroja segmenttien välisen 

liikkuvuuden ollessa vähäistä. 

Työntekijät pyrkivät vaikuttamaan myös itse työnsä ehtoihin. Pal

kansaajat voivat suojautua talouden epävarmuutta (ja palkkatulon kat-
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keamista) vastaan tavallisesti vain kollektiivisesti. Suojautumiskeinona voi 

olla esimerkiksi ammattiin tulon säätely koulutus- ja kvaliflkaatiovaati

muksin. Selvimmillään tämä näkyy professioissa ja asiantuntija-ammateis

sa. Mitä vähemmän ammattiryhmä kykenee säätelemään työmarkkinoille 

tuloa ja työvoimansa käyttöä, sitä avoimempaa kilpailu on. Ammattiliitot 

olivatkin aluksi vahvoja siellä, missä niiden jäsenillä oli spesifejä taitoja. 

Tällöin yritysten mahdollisuudet korvata työntekijöitä ovat rajoitetut. 

Ammattiliitot ovatkin usein pyrkineet eriyttämään työtehtäviä ja vaikeut

tamaan työntekijöiden korvattavuutta, koska ne ovat siten pystyneet 

lisäämään työntekijöiden neuvotteluvoimaa (Rubery 1978). Eriytynyttä ja 

hierarkkista työorganisaatiota ei siten voida selittää pelkästään työnan

tajien hajoita ja hallitse -politiikalla, kuten varhaisissa radikaaliteorioissa 

esitettiin (Brown & Nuwer 1987, 265). 

Kollektiivisten strategioiden ohella työntekijöillä on myös yksilöllisiä 

sopeutumisstrategioita. Tämä on havaittu esimerkiksi tutkittaessa tehtaan 

lopettamisen vaikutuksia (Koistinen ym. 1987). Työmarkkinatilanteesta 

riippuen selviytymisstrategiana voi olla työpaikan vaihtaminen, oman 

yrityksen perustaminen tai vetäytyminen (virallisten) työmarkkinoiden 

ulkopuolelle. Strategian valinta ja sen toteutuminen riippuvat keskeisesti 

työntekijöiden resursseista, sosiaalisista verkostoista ja paikkakunnan 

tilanteesta. (Vielä) työssäoleva työntekijä voi yrittää lisätä työmarkkina

kapasitteettiaan esimerkiksi koulutuksen avulla tai ylipätevöitymällä työs

sään (Kortteinen 1987, 96). 

Työmarkkinoiden lohkoutumisen voidaan olettaa vaikuttavan myös 

työntekijöiden vallnnanmahdollisuuksiin. Neoklassisen työmarkkinateorian 

mukaan työnhakijat valitsevat rationaalisesti ja vapaasti eri vaihtoehdois

ta sen työpaikan, joka parhaiten vastaa heidän preferenssejään (Mardsen 

1986, 20-21 ). Perustellusti voidaan kuitenkin väittää, että työntekijöiden 

valinnanmahdollisuuksia rajoittavat useat tekijät. Vain osa työpaikoista 

on avoinna kunakin hetkenä, työpaikkoihin pääsylle on asetettu usein 

koulutus- ja työkokemusvaatimuksia, työnhakijoiden tietyt ominaispiirteet 

( esim. sukupuoli, ikä, terveys) saattavat toimia valikointikriteereinä, 

informaatio avoimista paikoista voi olla kaukana täydellisestä, työnhakijat 

ovat monin siten (esim. asuminen, puolison työ, lasten päivähoito ja 

koulutus) kiinni paikallisuudessa jne. 
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Työmarkkinoiden lohkoutumista on segmentaatioteorioissa tavallisesti 

havainnollistettu useilla käsitteillä (sisäiset ja ulkoiset työmarkkinat; 

primaariset ja sekundaariset työmarkkinat). Tässä tutkimuksessa korostuu 

primaarisuus-sekundaarisuus -ulottuvuus, koska lähtökohtana on työmark

kinoiden jakautuminen hyvä- ja huono-osaisiin. Primaariset tarjoavat 

hyvän palkan, työsuhdeturvaa ja etenemismahdollisuuksia, sekundaarisista 

nämä ominaispiirteet puuttuvat. 

Pelkistetyimmillään työmarkkinoiden lohkoutumista voidaan kuvata 

Sengenbergeriä (1987) mukaillen täydellisenä polarisaationa, jossa yhdis

tyvät työvoiman kysyntä ja tarjonta sekä mikro- (yritys-) ja makrotaso. 

mikro
taso 

makro
taso 

työvoiman kysyntä 

reuna työpaikat 

ydin työpaikat 

suhdannevakaa, 
primaarinen 
talouden sektori 

suhdanneherkkä, 
sekundaarinen 
talouden sektori 

KWIO 2. Työmarkkinoiden polarisoituminen 

työvoiman tarjonta 

reuna työvoima 

ydin työvoima 

vakaa 
työvoima 

epävakaa 
työvoima 

Käytännössä työmarkkinat eivät ole polarisoituneet täydellisesti vaan 

eriytyminen on monimuotoisempaa ja segmenttien väliset rajat liukuvam

pia. Mutta ideaalityyppeinä (Lutz & Sengenberger 1974, 50, 71) primaari

set ja sekundaariset työpaikat havainnollistavat työpaikkarakenteen ääri-
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päitä. Myös useat muut segmentaatiotutkijat ovat korostaneet, ettei kä

sitteitä tulisi tulkita kirjaimellisesti vaan heuristisesti (esim. Ryan 1981, 

7; Dickens & Lang 1988, 131). 

Toimialojen, yritysten ja ammattien voidaan ajatella jakautuvan eri 

lailla primaarisuus-sekundaarisuus -jatkumalle. Tätä voidaan havainnollis

taa seuraavasti: 

keskittyneet toimialat, 
moderni teknologia 

primaariset 
työpaikat 

suuret yritykset 

sisäiset 
työmarkkinat 

kilpailevat toimialat, 
perinteinen teknologia 

sekundaariset 
työpaikat 

pienet yritykset 

ulkoiset 
työmarkkinat 

KUVIO 3. Työmarkkinoiden primaarisuus-sekundaarisuus -ulottuvuuksia 

Primaarisia työolosuhteita pääsääntöisesti tarjoavat toimialat koos

tuvat tavallisesti modernia teknologiaa käyttävistä suurista yrityksistä, 

joilla on ennustettavissa oleva tuotekysyntä ja jotka tietyssä määrin 

kykenevät kontrolloimaan tuotemarkkinoitaan. Kunkin toimialan sisällä on 

edelleen erilaisia osatyömarkkinoita, joiden rajat muuttuvat ajan myötä. 

Toimialojen väliset erot ilmenevät mm. siten, että saman ammattiryhmän 

palkka- ja työehdot vaihtelevat toimialoittain. Toimialan tuotemarkkinoi

den ja teknologian luonne eivät kuitenkaan yksinään selitä työolosuhteita. 

Tämä on havaittu myös duaalitalouden suuntauksessa 1970-luvun lopulta 

lähtien. Tutkittaessa saman toimialan työolosuhteita eri maissa on havait

tu myös poliittisten ja kulttuuristen tekijöiden keskeinen vaikutus (Berger 

& Piore 1980; Mardsen 1986; Morokvasic ym. 1986). 

Yritykset jakavat tavallisesti toimialansa ominaispiirteet, mutta 

osassa yrityksiä työolosuhteet voivat olla poikkeavat. Poikkeavat yrityk

set eivät välttämättä ole jäänteitä vaan niillä voi olla keskeinen merkitys 

(Berger & Piore 1980, 68). Primaarisilla toimialoilla on usein alihankin

tayrityksiä, joiden työolosuhteet poikkeavat toimialan pääsuuntauksesta. 

Vastaavasti primaariyrityksissä on usein myös sekundaarisia työolosuhteita 
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( esim. Parcelin & Slckmeierin tutkimus McDonalds' -ketjusta 1988). Pri

maariset työolosuhteet voivat koskea vain eliittiä ( esim. johtotehtävissä 

toimivia) tai vaihtoehtoisesti sekundaariset työolosuhteet koskevat vain 

pientä osaa työntekijöistä. Näihin eroihin kietoutuvat vielä sukupuolten 

väliset erot. Primaaristen ja sekundaaristen työpaikkojen rinnakkainolo 

mahdollistaa sekä työvoiman stabiilisuuden että joustavuuden. 

Työmarkkinat ovat siten samanaikaisesti jakautuneet usealla tasolla 

ja tavalla. Esimerkiksi palkkaeroja voi ilmetä toimialojen välillä, toimi

alojen sisällä yritysten välillä, yritysten sisällä eri ammattiryhmien välil

lä, ammattiryhmien sisällä sukupuolten välillä jne. 

2.8. Lohkoutuminen, luokat ja sukupuolet 

Työmarkkinoiden lohkoutumisen tutkimus sivuaa läheisesti luokka- ja 

sukupuolijakojen tutkimusta. Eri näkökulmia yhdistävänä piirteenä on 

kiinnostus palkansaajien asemassa ilmeneviin eroihin ja eroja synnyttäviin 

tekijöihin työmarkkinoilla. 

Segmentaatioteorioissa ei juurikaan ole pohdittu segmenttien suhdet-

. ta luokkiin. Osittain tämä johtunee teorioiden taloustieteellisistä taustois

ta. Neoklassisesta työmarkkinateoriasta poiketen segmentaatiotutkijat ovat 

tosin viitanneet yhteiskuntaluokkien keskeiseen merkitykseen, mutta 

samalla ottaneet luokat annettuina. 

Varhaistuotannossaan Piore ( 1972) oletti segmenttien ja luokkien 

vastaavat toisiaan: alaluokka sijoittuu sekundaarisille työmarkkinoille, 

työväenluokka primaarimarkkinoiden alalohkolle ja keskiluokka primaari

markkinoiden ylälohkolle. Luokkien ja segmenttien kytkentää Piore perus

teli luokkien erilaisilla kulttuureilla, jotka käyvät yhteen työvoimalta 

vaadittavien ominaisuuksien kanssa eri segmenteillä (suhde työhön, liik

kuvuus). Edwards (1979, 22) näkee puolestaan työmarkkinasegmenttien 

kuvaavan työväenluokan eri fraktioita. Työprosessin kontrollin muutokset, 

ennen kaikkea rakenteellinen kontrolli, ovat pirstoneet työväenluokkaa 

synnyttäen sen sisälle fraktioita. Epäselväksi jää kuitenkin se, synnyt

tävätkö eri kontrollimuodot sekä segmentit että fraktiot. Sengenbergerin 



40 

työmarkkinateoriassa segmenttien yhteyksiä luokkarakenteeseen ei pohdita 

lainkaan. 

Luokkatutkimuksen piirissä työmarkkinat ovat kiinnostaneet . sekä 

marxilaista että weberiläistä traditiota. Marxilaisen tradition piirissä 

erityisesti englantilaisessa ja ranskalaisessa keskustelussa on korostunut 

palkansaajien sisäinen eriytyminen. Lähtökohtana ovat olleet työprosessin 

kontrollitavat ja herruusasemat tuotantoprosessissa (erityisesti E.O. 

Wright). 

Palkansaajien sisäisen eriytymisen kriteereinä ovat Wrightillä osal

listuminen yrityksen päätöksentekoon ja asema hierarkiassa. Työväenluok

ka on ryhmä, jolla ei ole kontrollia yrityksen investointeihin, fyysiseen 

pääomaan tai toisten työvoiman käyttöön. Suomalaiset luokkatutkijat 

(Luokkaprojekti 1984; Kivinen 1987) ovat kritisoineet Wrightiä mm. siitä, 

ettei päätösvaltakriteeri kerro vielä paljoa työväenluokan sisäisestä eriy

tymisestä. Segmentaatioteoriat Luokkaprojekti (1984, 135) näkee uudenlaise

na tutkimusuuntauksena työväenluokan ja yleisemminkin palkkatyöläisten 

sisäisen eriytymisen tarkasteluun. 

Työmarkkinoiden segmentaatiota luokkatutkijat tarkastelevat "luok

ka-aseman ja luokkatilanteen (työ- ja reproduktiotilanteen) yhteyttä 

välittävänä tasona" (Luokkaprojekti 1984, 139). Luokkarakenteen tutkijat 

sijoittavat työpaikan tasolle (kriteerinä päätösvalta), segmentaation työ

markkinoiden tasolle (kriteerinä palkansaajien liikkuvuus ja työsuhteiden 

pituus). Itse ajattelen, että sekä lohkoutumisen syitä että ilmenemismuotoja 

voidaan etsiä usealta tasolta (esim. yritys, ammatti, toimiala, kokonais

työmarkkinat). Luokkatutkijoiden tavoin on kuitenkin todettava, että 

segmenttien ja luokkien suhteisiin liittyy vaikeita teoreettisia pulmia. 

Olennaista olisikin jatkossa analysoida historiallisesti ja vertailevasti 

työmarkkinoiden lohkoutumisen suhdetta palkkatyöläisten sisäisen eriyty

misen muihin muotoihin, esim. manageraalisten hierarkioiden syntyyn ja 

työn itsenäisyyden kehitykseen (mts. 138-139). 

Weberiläisessä luokkatutkimustraditiossa korostuu markkina-asema. 

Weberin (1968, 928) mukaan "luokka-asema on viime kädessä markkina-ase

ma". Markkina-aseman tärkein ominaispiirre on siihen liittyvä neuvottelu

voima. Luokka-analyysi merkitsee weberiläisittäin sitä, että tutkitaan 

neuvotteluvoiman epätasaista jakautumista työvoima- ja pääomamarkkinoilla. 



41 

Myös segmentaatiotutkijat ovat korostaneet neuvotteluvoiman erilaisuutta 

eri segmenteillä ( esim. Kalleberg ym. 1981 ) 

Toinen weberiläisen tradition käsite, jota on sovellettu segmentaa

tiotutkimuksissa, on sosiaalinen sulkeuma. Sosiaalisella sulkeumalla tar

koitetaan prosessia, jonka avulla sosiaaliset kollektiivit yrittävät mak

simoida palkintoja rajoittamalla ne rajatulle määrälle jäseniään (Parkin 

197 4). Kreckel (1980) on hahmotellut erilaisten sulkeumastrategioiden 

avulla hyvin eriytyneen työmarkkinamosaiikin. 

Leimu (1983) on yhdistänyt työaseman käsitteeseensä sekä marxi

laisen että weberiläisen tradition korostamia luokkamääreitä. Työntekijän 

asemaan vaikuttavia tekijöitä Leimu etsii työpaikan tasolta (tuotannol

lisesta asemasta: työnjako) ja työmarkkinoiden tasolta (työmarkkina-ase

masta: ammattikoulutus ja työkokemus). Yhdessä nämä määreet muodostavat 

työaseman. Empiirisenä tutkimuskohteena Leimulla oli teollisuustyöntekijöi

den työasema pienissä ja keskisuurissa yrityksissä sekä työaseman yhteys 

työpaikkaliikkuvuuteen. 

Myös Alestalo (1986) on pyrkinyt luokka-analyysissään yhdistämään 

marxilaisia ja weberiläisiä lähtökohtia. Empiirisesti Alestalo vertasi sosio

ekonomisia tilastokategorioita erilaisilla luokkakriteereillä: suhde tuotan

tovälineisiin, markkinakapasiteetti, työn luonne, rekrytointi ja organisaa

tioon sitoutuminen, tulolähde ja tulojen määräytyminen. Vertailun tavoit

teena oli tutkia, eroavatko sosioekonomiset ryhmät niin paljon, että niitä 

voidaan pitää erillisinä taloudellisina luokkina. Lisäksi Alestalo tutkii 

luokkien muodostumista sosiaalisiksi kollektiiveiksi luokkasuhteiden raken

teistumisen kautta. Ongelmallisimmaksi ryhmäksi osoittautuivat alemmat 

toimihenkilöt (Alestalo 1986, 141 ). 

Segmentaatiotutkimuksen yhtymäkohdat Leimun ja Alestalon lähesty

mistapoihin ovat ilmeiset erityisesti siltä osin kuin eri suuntaukset koros

tavat markkinakapasiteettien (erityisesti koulutuksen) merkitystä. Segmen

taatioteorioista markkinakapasiteetit korostuvat erityisesti Sengenbergerin 

työmarkkinateoriassa. Marxilaisen tradition korostama hierarkia-asema 

sivuaa puolestaan radikaaliteoriaa. Työmarkkinasegmenttien ja luokka

tutkimuksen suhde nouseekin esiin pohdittaessa segmentaatioteorioiden 

operationalisointia. 

Luokkatutkimuksen keskeiseksi ongelmaksi 1980-luvulla on noussut 

luokka- ja kerrostumateorioiden suhde sukupuoleen (Crompton & Mann 
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1986; Knights & Willmott 1986). Ongelma ei ole noussut niinkään luokkatut

kimuksen sisältä kuin seurauksena naistutkimuksen vaikutuksen kasvusta 

( Glasner 1987, 295). Myös segmentaatioteorioita on alettu kritisoida 

naisnäkökulmasta. 

Segmentaatiotutkimuksen keskeisenä puutteena on ollut niiden san

gen vähäinen mielenkiinto naisten työmarkkina-asemaa kohtaan (poik

keuksena Barron & Norris 1976; Bruegel 1983; Podmore & Spencer 1986). 

Useimmiten naisten asemaa työmarkkinoilla on selitetty korostamalla 

sukupuolen mukaisesti jakautuneita työmarkkinoita sekä naisten kotivel

vollisuuksia painottavan ideologian merkitystä (Kenrick 1981, 167-168). 

Yhtenä syynä suuntausten eriytymiselle Kenrlck näkee perusduaa

limalliin luonnostaan kuuluvan seksismin (Beechey ja Perkins (1987) puhu

vat duaalimallin maskuliinisuudesta). Perusduaalimallissa lähdetään liik

keelle sisäisten työmarkkinoiden synnystä suuryrityksissä, mitä selitetään 

työnantajien pyrkimyksillä vakaaseen työvoimaan. Työvoiman allokaatiossa 

keskeisenä kriteerinä on työvoiman stabiilisuus ja tätä oletusta Kenrick 

kutsuu perusduaalimalliksi. Sekundaarisektorin ominaispiirteet määritellään 

käytännössä negaationa primaarisektorin stabiilisuusnormista. Olennaista 

tässä suhteessa on Kenrickin mukaan perusduaalimallin samankaltaisuus 

perinteisiin selityksiin naisten syrjinnästä: naisia syrjitään heidän vähäi

semmän työhön kiinnittymisensä vuoksi. Lisäksi teoriassa jäi huomaamat

ta, miten eri töiden luokittelu ammattitaitoisiksi tai ammattitaitoa vaati

mattomiksi ei riipu ainoastaan työn sisällöllisestä vaativuudesta vaan 

myös työntekijäryhmän neuvotteluvoimasta ja sukupuolesta (Rubery 1978; 

Armstrong 1982; Game & Pringle 1984; Garnsey ym. 1985; Beechey & 

Perkins 1987; Curran 1988; Goss 1988). Ammattitaidottomiksi luokitellut työt 

saattavat vaatia esimerkiksi käytännöllistä tietoa ja taitoa, joita ilman 

työprosessi ei toimi. 

Toki perusduaalimallissa on nähty myös syrjinnän olevan osan struk

turoituneita työmarkkinoita. Tämä on jäänyt Kenrickin (1981, 170) mu

kaan kuitenkin taka-alalle, minkä vuoksi perusduaalimalli sisältää dis

kriminoivia oletuksia. Perusduaalimallissa onkin käsitelty pääasiassa vain 

. miesten työmarkkinoita (Gordon 1972, 48). Radlkaaliteoreetlkot (esim. 

Edwards ym. 1975) näkevät tosin työnantajien käyttävän myös rotua ja 

sukupuolieroja hajoittaakseen ja hallitakseen työväenluokkaa. Syrjinnän 
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näkeminen vain työnantajien keinona jättää Kenrickin mukaan kuitenkin 

huomiotta työntekijöiden väliset konfliktit (samoin Parr 1988, 531-532). 

Ilman konflikteja ja syrjinnästä johtuvia etuja joillekin työntekijäryhmille 

hajoita ja hallitse -politiikka ei olisi mahdollista (Kenrick 1981, 172). 

Tämän johdosta jää näkemättä, että mies- ja naistyöntekijöiden väliset 

konfliktit on perinteisesti ratkaistu työväenliikkeen myötävaikutuksella 

miesten eduksi (Hartman 1979; Walby 1986; Reskin 1988). Useat segmen

taatiotutkijat ovatkin kritisoineet perusduaalimallia sen liiallisesta painot

tumisesta työnantajien pyrkimyksiin sekä korostaneet ammattiliittojen 

vaikutusta työpaikkojen strukturoitumiseen ja yritysten rekrytointiin 

(esim. Rubery 1978; Sengenberger 1981; Nolan 1983; Craig ym. 1985a). 

Uudemmassa tuotannossaan Edwards (1979) toteaa, etteivät kaikki 

sukupuolten väliset erot palaudu segmenttien välisiin eroihin vaan naisten 

aseman analysointi on kytkettävä kapitalismin historiaan ja patriarkaat

tiin. Dexin (1985, 138) mukaan Edwards kuitenkin jättää naisten aseman 

tarkemman analysoinnin tekemättä (samoin Walby 1986, 83). 

Myös - Suomessa naisten ja miesten työmarkkinat ovat selvästi eriy

tyneet toisistaan: naiset ja miehet työskentelevät eri ammateissa ja eri

hierarkiatasoilla. Naisten ja miesten eriarvoinen asema työmarkkinoilla 

heijastuu myös tuloeroissa, jotka eivät selity koulutuseroilla. Koulutusas

teesta riippumatta miehet ansaitsevat naisia enemmän. Lisäksi miesten 

ansiokehitys on nopeampaa kuin naisten (Naisten asema 1984, 128; Lehto 

1988, 110-112). 

Jo näiden tietojen valossa näyttää siltä, että naistyövoimalla on 

myös Suomessa useita sekundaarisektorin piirteitä, joskin naistyövoiman 

sisällä on myös olennaisia eroja. Naisten aseman heterogeenisuutta ovat 

korostaneet useat naistutkijat (Kenrick 1981; Baude ym. 1987; Beechey 

& Perkins 1987). Tutkimuksessa on siksi tarkasteltava sekä sukupuolen 

merkitystä segmenteille sijoittumiseen että pohdittava segmentaation ja 

sukupuolen kykyä "selittää" eriarvoisuutta työmarkkinoilla. 
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2.9. Tutkimusongelmat ja -aineistot 

Segmentaatioteorioiden yhteiskunnallisena taustana olivat varsinkin alku

vaiheessa Yhdysvaltojen työmarkkinat. Tästä nousee ensimmäinen (em

piirinen) tutkimusongelma: 

(I) missä määrin segmentaatioteorioiden oletukset toteutuvat Suomen

työmarkkinoilla survey-tutkimuksen valossa. 

Tätä varten on aluksi pohdittava, millaisia kansallisia erityispiirteitä 

työmarkkinoihimme liittyy eli millaisia varauksia on pidettävä mielessä 

teorioita sovellettaessa. Tavoitteena ei ole niinkään "suomalaisen lohkou

tumismallin" laatiminen kuin teorioiden käyttökelpoisuuden pohdinta. 

Toisena vaiheena on keskeisten segmentaatioteorioiden operationali

sointi (duaali- ja radikaaliteoria ja Sengenbergerin kvalifikaatiomalli) 

sekä perustietojen tuottaminen työmarkkinalohkojen yleisyydestä ja omi

naispiirteistä. Useiden teorioiden rinnakkaista tarkastelua perustelen sillä, 

että siten voidaan samalla vertailla eri teorioiden tuloksia. 

Eri teorioissa kuvataan jossain määrin eri lailla työmarkkinaseg

menttejä, samoin lohkoutumisen selitysmallit vaihtelevat. Tässä tutkimuk

sessa lähtökohtana ovat teorioiden kuvaukset eri työmarkkinasegmenttien 

ominaispiirteistä ja tavoitteena on muodostaa työolotutkimuksen tiedoista 

malleja, jotka mahdolllsimman hyvin vastaisivat teorioiden kuvauksia. 

Toisena vaihtoehtona olisi lähteä liikkeelle segmentaation selitysmalleista 

(esim. tuotekysynnän vakaus), mutta ongelmana on aineiston luonne: 

työolotutkimus kuvaa palkansaajien työn ominaispiirteitä, mutta ei juuri

kaan yritysten ominaispiirteitä. 

Tärkeimpänä osatehtävänä on kuitenkin arvioida, missä määrin työ

markkinalohkot rakenteistavat työmarkkinoita: onko työmarkkinalohkojen 

välillä teorioiden oletusten mukaisia eroja (liikkuvuus, sisäiset työmark

kinat, neuvotteluvoima, johdon ja työntekijöiden suhteet, työorientaatiot, 

ansioihin vaikuttavat tekijät) ja missä määrin eri lohkoutumismallien 

tulokset ovat samansuuntaisia. Samalla tavoitteena on vertailla lohkoutu

misen, sukupuolen ja luokka-aseman vaikutusta palkansaajien asemaan 

työmarkkinoilla: missä määrin segmenteillä on sukupuolesta ja luokka-
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asemasta riippumatonta vaikutusta ja mikä rakennetekijä selittää parhai

ten palkansaajien työmarkkina-aseman eroja. 

Tutkimusaineistona on tilastokeskuksen vuoden 1984 työolotutkimus. 

Tutkimuksessa on haastateltu 4502 palkansaajaa, jotka edustavat Suomen 

koko palkansaajaväestöä (Lehto 1988). 

Kokonaistyömarkkinoiden tasolla liikkuva analyysi jää pakosta kar

keaksi. Siksi tutkimuksessa pyritään vastaamaan myös kysymykseen, 

(II) miten yritysten kilpailu- ja työvoimastrategiat vaikuttavat lohkou

tumiseen yritystasolla. 

Kiinnostuksen kohteena on erityisesti kaksi kysymystä: miten (kau

pan) yritysten valitsemat erilaiset kilpailustrategiat vaikuttavat työvoiman 

käyttöön ja millaisia työvoimastrategioita yritysjohto käyttää. Lähtökoh

tana on oletus, että keskeinen vaikutus työmarkkinoiden lohkoutumiseen 

on yritysjohdon valitsemilla strategioilla. Näiden ohella kiinnostuksen 

kohteena ovat työntekijöiden valinnanmahdollisuudet lohkoutuneilla työ

markkinoilla. Tutkimuskohteena on viisi jyväskyläläistä tavarataloa. 

Kussakin tavaratalossa on haastateltu yrityksen johto ja luottamusmiehet, 

työntekijöille lähetettiin postikysely (palautusprosentti 65.5, N=422). 
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3. SEGMENTAATIOTEORIAT JA SUOMEN TYÖMARKKINAT

3.1. Suomen työmarkkinoiden erityispiirteitä 

Pohdittaessa muissa maissa (Yhdysvallat, Saksan liittotasavalta) kehitel

tyjen teorioiden soveltuvuutta Suomen työmarkkinoiden analysointiin on 

tärkeää ottaa huomioon työmarkkinoidemme kansalliset erityispiirteet •. 

Tällaisia erityispiirteitä on havaittavissa työvoiman kysynnän ja tarjonnan 

rakenteessa, työmarkkinoiden säätelyssä ja alueellisessa rakenteessa sekä 

työttömyyden kohtaannossa. 

Palkkatyöhön kytkeytyvät työmarkkinat ovat Suomessa historiallises

ti sangen uusi ilmiö. Muuhun länsi-Eurooppaan verrattuna Suomi oli pit

kään maatalousvaltainen yhteiskunta. 1900-luvun vaihteessa noin 80 % 

ammatissa toimivasta väestöstä työskenteli maataloudessa ja vielä 1940 yli 

puolet. Vastaavasti teollistuminen tapahtui Suomessa suhteellisen myö

hään. Teollistumisen ja siirtolaisuuden myöhäisyyden ja vähäisyyden vuok

si· tilaton agraariväestö lisääntyi 1800-luvun lopulla nopeasti. Vuosisadan 

vaihteessa maataloustyöläisten (mm. asunnottomat loiset, muonamiehet, 

mäkitupalaiset) osuus maatalousväestön ruokakunnista oli noin puolet 

(Alapuro 1985, 47). Heidän työnsä oli tavallisesti tilapäistä ja kausiluon

toista ja tässä mielessä he muodostivat laajat jokamiehen työmarkkinat 

Suomessa 1900-luvun vaihteessa. 

Teollistuminen perustui Suomessa puutavaraan, mikä merkitsi saman

aikaista murrosta sekä teollisuudessa että maataloudessa. Työvoiman 

liikkumista rajoittavat säädökset oli purettu jo 1860- ja 1870-luvuilla 

(esim. ammattikuntalaitos 1869). Puu- ja paperiteollisuudesta muodostui 

merkittävin toimiala: se työllisti noin kolmanneksen teollisuuden työvoi-
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masta vv. 1910-39 ja sen osuus viennistä oli 80-85 % (Kalela 1986, 24). 

Elintarvike-, tekstiili- ja metalliteollisuus olivat suppeampia ja suuntautui

vat kotimarkkinoille. Teollisuuden yrityskoko kasvoi nopeasti: v. 1888 

tehdasteollisuuden työläisistä kolmasosa oli yli 100 hengen yrityksissä, 

vuosisadan vaihteessa jo puolet (Alapuro 1985, 61 ). 1920-1940 -luvuilla 

puolet teollisuuden työntekijöistä työskenteli 70 suurimmassa yrityksessä 

(Hjerppe 1979, 49). Samaan aikaan teollisuuden keskittyminen oli nopeaa 

(mts. 45). 

Suomen työmarkkinoiden kehitykselle on ollut ominaista myös maata

louden ja teollisuuden kiinteä suhde. Teollistumisen perustuessa puuhun 

tehtaat sijoittuivat suureksi osaksi maaseudulle. Tehtaan ympärille raken

tui yhdyskunta, jossa työnantajan (patemalistinen) vaikutus oli moninais

ta (paperiteollisuuden osalta Kalela 1986, 26). Metsä- ja uittotöistä muodos

tui tilattoman väestön tärkeitä sivutöitä. Ne toimivat usein myös sahojen 

rekrytointikanavana. Siirtymistä maataloustyöstä teollisuuteen helpotti 

myös se, että teollisuus käytti paljon ammattitaidonta työvoimaa (esim. 

sahat, massa- ja paperitehtaat, rautaruukit). Hjerppen (1988, 92) mukaan 

olikin tavallista, että yritykset hankkivat ulkolaisia työnjohtajia, jotta 

uusi tekniikka olisi saatu käyttöön. Teollisuuden työnjohtajien koulutus 

aloitettiin Suomessa vasta 1930-luvun lopulla (Tuomisto 1986, 171 ). 

Vasta 1960- ja 1970-luvun Suomea voidaan Alestalon (1985, 103) 

mukaan kutsua teolliseksi yhteiskunnaksi. Toisen maailmansodan jälkeinen 

elinkeinorakenteen muutos on ollut Suomessa poikkeuksellisen raju. Vuosina 

1950-80 maatalousväestön osuus ammatissa toimivasta väestöstä , putosi 

46:sta 13 prosenttiin. Erikoista on ollut myös teollisuuden ja palvelusten 

samanaikainen kasvu 1970-luvun puoliväliin saakka. Teollisuuden sisällä 

puu- ja paperiteollisuuden asema on supistunut, kasvavia aloja ovat olleet 

metalli- ja kemian teollisuus. Voimakkaimmin ovat kuitenkin kasvaneet 

palvelukset, kauppa ja kuljetus. Kauppa laajeni nopeasti 1950-70, palveluk

set (erityisesti julkiset) 1970-luvulta lähtien. 

(1) Työvoiman kysynnän rakenteessa huomio kiinnittyy aluksi suoma

laisten yritysten kansainvälisesti verrattuna pienempään kokoon (liikevaihto, 

henkilökunta). Suomesta ovat puuttuneet todella suuret yritykset (Hjerppe 

1979, 48). Tämä on luonnollisesti yhteydessä markkinoiden laajuuteen. 

Lisäksi kotimarkkinateollisuuden yritykset ovat olleet keskimäärin pienempiä 
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kuin vientiteollisuuden yritykset. Sen sijaan ero keskittyneisyyden asteessa 

Yhdysvaltoihin verrattuna on tilastojen mukaan yllättävän pieni. Yli 1000 

hengen yritysten osuus teollisuuden työllisistä oli v. 1977 Yhdysvalloissa 

66 % (Granovetter 1984, 328) ja Suomessa 52 % (STV 1987, taulu 145). Toi

mipaikkojen koolla mitattuna maiden erot olivat samansuuntaisia: yli 

1000 hengen toimipaikkojen osuus teollisuuden työllisistä oli Yhdysval

loissa 28 %, Ruotsissa 25 % (Granovetter 1984, 328-329) ja Suomessa 15 % 

(STV 1987, taulu 106). Osittain yrityskokoerojen suhteellinen vähäisyys 

selittynee vientiteollisuuden suurella osuudella Suomessa. 

Sisäisten työmarkkinoiden olemassaolo on segmentaatioteorioissa 

kytketty usein suureen yrityskokoon (esim. Biehler & Brandes 1981, 

258-259; Baron ym. 1986, 249; Villemez & Bridges 1988, 239; Wilkinson

1988, 343). Lehdon (1988, 55) tulosten mukaan työsuhteet ovatkin olleet 

Suomessa pidempiä suurissa kuin pienissä yrityksissä. Samoin ammattiyhdis

tysten aktiivisuus ja vaikutus on kasvanut yrityskoon myötä (Vähätalo 

1985, 185-186). Tainio (1982, 51) katsoo primaarisektorin olevan Suomessa 

suppeamman kuin muissa länsi-Euroopan maissa yrityskokomme suhteellisen 

pienuuden vuoksi. Samalla on pidettävä mielessä, että myös kansallisilla 

ja kulttuurisilla tekijöillä on vaikutusta yritysten organisaatiotyyppeihin 

ja työvoiman käyttöön (Child 1986, 52-54; Lane 1987, 75-78; Streeck 

1987, 444-449; Ashton 1988, 18-19). 

Teollisuuden sisällä on olennaisia eroja sekä toimipaikkojen että 

yritysten koossa. Toimipaikan koolla tarkasteltuna yli 100 hengen toimipai

kat ovat yleisimpiä paperiteollisuudessa, metallien valmistuksessa, kulkuneu

vo- ( erityisesti laiva-) ja kone teollisuudessa sekä kemian teollisuudessa. 

Näillä toimialoilla tulisi segmentaatioteorioiden mukaan vastaavasti sisäisten 

työmarkkinoiden olla keskimääräistä yleisempiä. 

Teollisuuden toimipaikkojen koko kasvoi Suomessa 1970-luvun puolivä

liin saakka, jonka jälkeen suurten (yli 500 hengen) toimipaikkojen osuus 

työllisistä on alkanut supistua (taulukko 3). Samankaltainen kehityssuunta 

on havaittu useissa länsi-Euroopan maissa (Sengenberger 1988, 249). Syynä 

on pidetty suurten yritysten saneerausta ja jakautumista useampiin toimi

paikkoihin (monitoimipaikkaistuminen1 ), sivu toimintojen ulkoistamista, 

1 Virkkalan (1987, 105) tutkimuksen mukaan monitoimipalkkaiset 
(vähintään kahden kunnan alueella toimivat) teollisuusyritykset työllistivät 
v. 1980 noin 70 % teollisuuden työllisistä.



49 

alihankinnan lisääntymistä sekä työllisyyden kasvua pienissä yrityksissä, 

joita on perustettu (ja lakkautettu) aiempaa enemmän. Yrityskoon osalta 

muutokset eivät ole olleet yhtä selviä (mts. 250). 

TAULUKKO 3. Toimipaikkojen koko teollisuuden keskeisillä aloilla 1955-

1984 

toimiala 1955 1965 1975 1984 

yli 100 hengen toimipaikkojen osuus 
toimialan henkilöstöstä (%) 

311/312 elintarviketeoll. 29.7 40.6 54.4 54.4 
321 tekstiili teoll. 81.9 78.4 74.6 63.9 
322 vaatteiden valm. 67.7 63.6 
331 puu teollisuus 58.7 66.6 66.8 62.0 
341 paperiteoll. 85.0 91.7 94.1 91.3 
342 graafinen teoll. 42.9 53.6 57.8 60.1 
351/352 kemian teon. 59.6 76.8 78.7 74.6 
36 savi-,lasi-,kivi 48.4 61.3 63.1 54.9 
371 metallien valm. 82.0 89.3 90.1 91.2 
381 met. tuott. valm. 58.8 63.3 63.2 46.7 
382 koneteollisuus 72.2 74.4 76.5 69.6 
384 kuikuneuvoteoll. 66.6 65.9 87.7 83.8 
3841 laivateoll. 92.1 90.2 

2-4 koko teollisuus 60.8 66.3 72.9 67.6 

eri kokoisten toimipaikkojen osuus 
koko teollisuuden henkilöstöstä (%) 

1-19 henkeä 12.3 8.8 5.0 7.4 
20-99 henkeä 26.9 24.9 22.1 25.1 
100-499 henkeä 35.4 36.2 39.1 41.0 
yli 500 henkeä 25.4 30.1 33.8 26.5 

yhteensä 100.0 100.0 100.0 100.0 

toimipaikan keskikoko 43.0 58.6 80.8 65.6 
(henkeä) 

toimipaikkojen määrä 7204 7374 6693 8049 
henkilöstön määrä 309729 432437 541096 527484 

lähteet: STV 1957, taulu 113; 1967, taulu 105; 1977, taulu 95; 1987, taulu 
106.
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Yrityskoolla mitattuna Suomen teollisuus on vuosina 1971-86 tullut 

entistä kaksijakoisemmaksi. Valtaosa teollisuuden yrityksistä on pieniä: 

alle 50 hengen yritysten osuus kaikista teollisuusyrityksistä oli v. 1984 jo 

94 % (STV 1987, taulu 145). Mutta samalla myös todella suurten yritysten 

merkitys on kasvanut. 20 suurimman teollisuusyrityksen osuus tehdasteol

lisuuden liikevaihdosta kasvoi 34 prosentista 57 prosenttiin vuosina 1971-

86 (osuus työvoimasta 34 prosentista 47 prosenttiin) (Ahde ym. 1987, 40). 

Paperiteollisuudessa keskittyminen on ollut vielä voimakkaampaa (Kalela 

1986, 25). Euroopan yhdentymiskehityksen on oletettu syventävän teollisuu

den yrityskoon eriytymistä. 

Myös innovaatiot ovat keskittyneet suuriin yrityksiin. Elektroniikka

teollisuuden innovaatioita tutkinut Lovio (1988, 22) päätyy näkemykseen, 

että valtaosa merkittävistä innovaatioista on 1980-luvulla tehty yrityksissä, 

joilla oli takanaan suomalaisen mittapuun mukaan huomattavat resurssit. 

Yrityskoon ohella toinen tärkeä talouden piirre segmentaatioteo

rioiden kannalta on julkisen sektorin laajuus. Varhaisissa duaalimalleissa 

julkinen sektori jäi kokonaan tarkastelun ulkopuolelle. Myöhemmin julkista 

sektoria on tarkasteltu joko omana lohkonaan (esim. O'Connor 1973) tai 

oletettu lohkoutumisen tapahtuvan myös julkisen sektorin sisällä (esim. 

Edwards 1979). Länsisaksalaiset tutkijat ovat katsoneet, että julkiselle 

sektorille ovat ominaisia sisäiset työmarkkinat (Mendlus & Sengenberger 

1976; Sengenberger 1987; Keller 1985). 

Kansainvälisesti .verrattuna julkinen sektori on Suomessa varsin 

laaja (taulukko 4; Nikula 1989, 170). Julkisen sektorin osuus palkansaajis

ta on kasvanut vuosina 1950-85 25 prosentista 37 prosenttiin (SVT VI 

C:107, 35). Kasvu on ollut seurausta nimenomaan kuntasektorin laajenemi

sesta. Myös valtioenemmistöisillä osakeyhtiöillä on Suomessa ollut merkittä

vä osuus. Toisaalta arkikokemuksesta tiedämme, että myös julkisen sektorin 

sisällä on hyvin erilaisia työpaikkoja eikä julkista sektoria ole mielekästä 

pitää homogeenisena lohkona (vrt. O'Connor 1973). Työsuhteiden pituudella 

mitattuna erot julkisen ja yksityisen sektorin välillä ovat osoittautuneet 

suhteellisen vähäisiksi, joskin ne ovat miehillä suurempia kuin naisilla 

(Lehto 1988, 55). Suurten yksityisten yritysten tavoin työsuhteet ovat 

pitkiä valtioenemmistöisissä osakeyhtiöissä, samoin sisäinen liikkuvuus 

(Lehto 1988, 63). 
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TAULUKKO 4. Suomen, Yhdysvaltojen ja Saksan liittotasavallan työmark

kinoiden vertailua 

työmarkkinoiden ominaispiirteitä Suomi USA BRD 

p r o s e n t t i a
- maatalouden osuus atv:stä (1)

1963 
1986 
muutos 

- teollisuuden osuus atv:stä
1963 
1986 
muutos 

- palvelusten osuus atv:stä
1963 
1986 
muutos 

- julkisen hallinnon
(total government) osuus
työvoimasta 1986 (2)

- naisten osuus työvoimasta
1986 (3)

- osa-aikatyötä tekevien
osuus naistyövoimasta
1986 (4)

- työttömyysaste 1987 (5)
naiset 
miehet 

- yli vuoden työttömänä
olleiden osuus 1986 ( 3)

- nuorten työttömyysaste 1986 (6) 
15-19 -vuotiaat
20-24 -vuotiaat

- niiden osuus työllisistä,
joiden työsuhde alle 2 v ( 7) 

- työsuhteen pituus (v) (8)
miehet 
naiset 

Lähteet 

31.3 
11.0 

- 20.3

33.2 
32.0 

- 1.2

35.5 
57.0 

+ 21.5

20.8 

47.1 

11.5 

4.4 
5.9 

21.1 

13.8 
6.1 

24.0 

8.8 
7.8 

7.1 11.9 
3.1 5.3 

- 4.0 - 6.6

35.1 47.9 
27.7 40.9 

- 7.4 - 7.0

57.8 40.2 
69.3 53.7 

+ 11.5 + 13.5

15.8 16.1 

43.8 38.9 

26.4 28.4 

6.2 9.3 
6.2 6.3 

8.7 32.0 

17.7 6.4 
10.1 7.9 

38.5 25.0 

8.4 8.9 
5.6 5.7 

1) OECD Labour Force Statistics 1966-86, table 7. (OECD 1988c)
2) OECD in Figures (1988a), 12-13
3) OECD in Figures (1988a), 10-11
4) OECD in Figures (1988a), 13-14
5) OECD Employment Outlook (1988b), 143 
6) OECD Employment Outlook (1988b), 62 
7) Boyer 1987, 114 ja työolotutkimus 1984 
8) Tachibanaki 1987, 669 ja työolotutklmus 1984 
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(2) Työvoiman tarjonta poikkeaa Suomessa useassa suhteessa Yhdys

valtojen ja Saksan liittotasavallan tilanteesta. Ensinnäkin myöhäisestä 

teollistumisesta johtuen suuri osa palkansaajista on tullut sekä teollisuuteen 

että palvelualoille suoraan maataloudesta. Sukupolvittainen sosiaalinen 

liikkuvuus onkin ollut Suomessa merkittävää (Pöntinen 1983, 168). Sen 

sijaan aikaisemmin teollistuneissa maissa suurempi osa työväestöä on ollut 

toisen tai kolmannen polven työläisiä (Alestalo 1985, 142). 

Toiseksi naisten työssäkäynti on ollut meillä historiallisesti ja on 

edelleen selvästi yleisempää kuin näissä maissa, joskin myös Yhdysvalloissa 

naisten työssäkäynti on lisääntynyt nopeasti (OECD 1988a, 10-11; 1988b, 

131). Tässä mielessä naiset eivät ole olleet erityinen vähemmistö Suomen 

työmarkkinoilla. Samoin naisten työsuhteet ovat olleet meillä kansainväli

sesti verrattuna pitkiä (ks. Tachibanaki 1987, 669), mikä ilmentää naisten 

pysyvyyttä työvoimassa. Useissa maissa naiset ovat lasten ollessa pieniä 

pitkään poissa työmarkkinoilla mm. päivähoitomahdollisuuksien vähäisyyden 

vuoksi. 

Naistyövoiman koostumus on lisäksi Suomessa erilainen. Suomessa 

naimisissa olevat naiset ovat osallistuneet työvoimaan naimattomia enemmän 

jo 1960-luvulta lähtien, Saksan liittotasavallassa suhde oli päinvastainen 

vuoteen 1973 asti ja Yhdysvalloissa naimattomat naiset osallistuivat 

naimisissa olevia useammin työvoimaan vielä vuonna 1976 (OECD 1980, 

kuvio 2b). 

Suomen työmarkkinoiden erityispiirteenä voidaan pitää myös osa-aika

työn vähäisyyttä kansainvälisesti verrattuna. Osa-aikatyötä tekevien osuus 

työllisistä naisista oli Suomessa (1985) 12 % (miehistä 4 %). Yhdysvalloissa 

osa-aikatyöntekijöiden osuus oli naisista 26 %, Saksan liittotasavallassa 

30 % ja useissa muissa maissa 40-45 % (Tanska, Ruotsi, Norja, Englanti, 

Hollanti, Australia). Erot miesten osa-aikatyössä olivat selvästi vähäisem

piä (OECD 1988b, 21). 

Kolmas merkittävä piirre työvoiman tarjonnassa Suomessa on sen 

etninen homogeenisuus. Suomesta puuttuvat merkittävät rodulliset vähem

mistöt ja siirtotyöläiset, jotka Yhdysvalloissa ja Saksan liittotasavallassa 

ovat keskittyneet sekundaarisille työmarkkinoille. 

Työvoiman ammattitaitorakenne on lisäksi erilainen eri maissa. 

Teollisuuden ja palvelusektorin samanaikaisesti laajetessa 1950-luvulta 

lähtien (Hjerppe 1988, 62) ne joutuivat turvautumaan pääosin vailla 
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ammatillista koulutusta olleeseen työvoimaan (maaseudun väestö, naiset). 

Esimerkiksi v. 1942 vain 5 % teollisuustyöntekijöistä oli saanut ammatillista 

koulutusta (Tuomista 1986, 180). Tällä on ollut ilmeinen vaikutus myös 

työvoiman käytön ja kontrollin muotoihin teollisuudessa. Työvoiman 

koulutustason nostamiseksi suurimmat teollisuusyritykset perustivat sotien 

jäikeen lisääntyvässä määrin omia ammattikoulujaan (Tuomista 1986, 399-

400), mikä osaltaan on luonut perustaa työmarkkinoiden sisäistymiselle. 

Yritysten koulutustoiminta laajeni erityisesti 1960-luvulla ja 1970-luvulla 

koulutus liitettiin osaksi yritysten henkilöstöhallintoa. Koulutuksen avulla 

henkilöstöä pyrittiin yhdentämään yrityksen tavoitteisiin ja motivoimaan 

ahkerampaan työntekoon. Yritykset ovatkin Tuomiston (1986, 408) mukaan 

tietoisesti pyrkineet koulutetun henkilökunnan liikkuvuuden rajoittamiseen 

erityisesti teknisillä aloilla. 

Julkisen vallan organisoima ammatillinen koulutus on Suomessa 

laajentunut nopeasti vasta 1960-luvun lopulta lähtien. Vuonna 1960 vain 

16 % ammatissa toimivasta väestöstä oli hankkinut vähintään alemman 

keskiasteen koulutusta (SVT VI C:103 IX), vuonna 1970 ammatillisesti 

eriytynyttä koulutusta saaneiden osuus oli 30 % ja 1985 jo 54 % (SVT VI 

C:107, taulu 6). Koulutuksen nopean laajenemisen vuoksi erot ikäryhmien 

välillä ovat suuret. Vuoden 1986 työvoimatutkimuksen mukaan perusasteen 

jälkeistä koulutusta saaneiden osuus 20-29 -vuotiaasta työvoimasta oli 79 

%, 50-59-vuotiaista enää 32 % (Tilastokeskus 1988, 21 ). Toisin sanoen 

vanhemmilla työntekijöillä taidot on opittu useammin työn kuin muodollisen 

koulutuksen kautta. Sen sijaan koulutustasoerot sukupuolten välillä ovat 

Suomessa kansainvälisesti vähäisiä. Tosin koulutusalat eroavat edelleen 

selvästi. 

Myös koulutusjärjestelmissä on merkittäviä eroja. Suomessa amma

tillinen koulutus hankitaan nykyisin pääosin ammatillisissa kouluissa ja 

oppilaitoksissa. Saksan liittotasavallassa raja koulutuksen ja työelämän 

välillä on matalampi. Noin 60 % peruskoulutuksen päättäneistä 16-19 -vuo

tiaista nuorista (miehet naisia useammin) hankkii ammatillisen koulutuksen 

. kaksi-kolmivuotisen oppipoikajärjestelmän kautta, jossa yhdistyy työssä

oppiminen ja osa-aikainen koulunkäynti (ns. duaalijärjestelmä, ks. Sengen

berger 1984a, 340; Blossfeld 1987, 94-95). Sen sijaan useissa muissa maissa 

(esim. Yhdysvallat, Englanti, Ranska) ammattitaidot hankitaan pääosin 

yritysten järjestämän koulutuksen ja työssäoppimisen kautta. Koulutusjär-
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jestelmien erot vaikuttavat Sengenbergerin (1987) mukaan myös työmark

kinoiden rakenteistumiseen siten, että Saksan liittotasavallan työmarkki

noilla ammatilla on selvästi keskeisempi merkitys kuin esimerkiksi Ranskas

sa, Yhdysvalloissa tai Englannissa (samoin Lane 1987; Terwey 1987), 

joissa korostuvat yritysten sisäiset työmarkkinat. 

(3) Suomen työmarkkinat eroavat Yhdysvalloista myös siinä suhteessa,

että Suomessa säädellään institutionaalisesti työmarkkinoita huomattavasti 

enemmän kuin Yhdysvalloissa. Esimerkiksi työntekijöiden irtisanomiselle ei 

ole useimmissa Yhdysvaltojen osavaltioissa minkäänlaisia säädöksiä (Emerson 

1988, 788). Työntekijöiden irtisanomiset ja uudelleenpalkkaukset ovatkin 

olleet Yhdysvalloissa selvästi yleisempiä kuin länsi-Euroopassa (Newell & 

Symons 1987, 595) tai Japanissa (Tachibanaki 1987, 656). Tämä selittää 

myös osittain lyhyiden työsuhteiden suurta osuutta Yhdysvalloissa (taulukko 

4). Toisaalta Suomi poikkeaa Emersonin (1988, 792) mukaan useimmista 

länsieurooppalaisista valtioista siinä suhteessa, että ay-liikkeen tai valtion 

vaikutusmahdollisuudet joukkoirtisanomisiin ovat olleet vähäisiä eikä 

korvaustasoa ole säädelty laeilla. 

Myös sosiaaliturvan (työttömyys-, eläke-, sairaus- jne.) järjestelmät 

ovat pohjoismaissa huomattavasti kattavampia (Boje 1986, 177; Nilsson 

1988, 38). Myös tämän johdosta sekundaaristen työmarkkinoiden voidaan 

ajatella olevan suppeampia pohjoismaissa kuin Yhdysvalloissa (tai Japanissa, 

ks. Emerson 1988, 777). 

Myös työehtosopimusjärjestelmissä on olennaisia eroja. Yhdysval

loissa työehtosopimukset ovat usein yrityskohtaisia, mikä on Tainion 

(1982, 51) mukaan edistänyt sisäisten työmarkkinoiden muodostumista. 

Suomessa sopimustoiminta on ollut tulopolitiikan kaudella keskusjärjestöpai

notteista, Saksan liittotasavallassa työehtosopimukset ovat tavallisesti 

liittojen välisiä. Tämä ei tietenkään sulje pois yritysten välisiä eroja 

sopimusten soveltamisesta (ks. Finlay 1987).2 

2 Sopimustoiminnan keskittyneisyyden vaikutuksista talouden kehityk
seen on 1980-luvun lopulla keskustelu vilkkaasti, esim. Newell ja Symons 
(1987), Suomessa Leppänen (1988) ja Pohjola (1988). 
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Suomen työmarkkinoiden Yhdysvalloista poikkeavaan lohkoutumiseen 

viittaa myös se, että ammatillinen järjestäytyminen on Suomessa nykyisin 

selvästi yleisempää kuin Yhdysvalloissa. Vielä ennen toista maailmansotaa 

tilanne oli toinen. Vuoden 1918 sisällissodan jälkeen ammatillinen järjestäy

tyminen oli vähäistä ja ay-liikkeen toiminta rajoitettua. Vähäisen järjestäy

tymisen ja laajan maataloustyöväestön (jota käytettiin mm. lakkojen 

murtamiseen) seurauksena myös palkkataso oli Suomessa kansainvälisesti 

alhainen (Alapuro 1985, 88). Vastaavasti 1930-luvun alun talouspulan 

aikana palkat laskivat Suomessa selvästi enemmän kuin Skandinavian 

maissa. 

Olennainen muutos ammatillisessa järjestäytymisessä tapahtui Suomessa 

vasta 1960-luvun lopulla ammattiyhdistysliikkeen eheytymisen myötä. 

Myös toimihenkilöiden järjestäytyminen lisääntyi nopeasti 1970-luvulla. 

Vuonna 1970 oli Suomessa palkansaajista ammatillisesti järjestäytyneiden 

osuus 58 % (vuonna 1980 jo 86 %), Yhdysvalloissa ammattiliittojen jäsenten 

osuus (maatalouden ulkopuolesta) työvoimasta oli samana vuonna enää 27 

% (vuonna 1950 osuus oli vielä yli 30 %) (Suomalaisten elinolot 1984, 157; 

Gordon ym. 1982, 231). 1980-luvun puolivälissä järjestäytyneiden osuus oli 

jo alle 20 % (Kochan 1988, 183). Siten Yhdysvalloissa on poikkeavaa 

kuulua ammattiliittoon, Suomessa on poikkeavaa olla järjestäytymätön. 

Yhdysvalloissa järjestäytyneiden ja järjestäytymättömien alojen väliset 

erot ovat olleetkin suuria (esim. palkkataso). Myös Saksan liittotasavallassa 

ja Japanissa järjestäytyminen (noin 30 %) ovat selvästi pohjoismaita 

vähäisempää (Visser 1988, 128; Shimada 1988, 216). Korkeasta järjestäyty

misasteesta huolimatta ay-liikkeen vaikutus esimerkiksi teknologiapoli

tiikkaan on ollut vähäistä (Kevätsalo 1988a, 151; Koistinen & Lilja 1988, 

268). 

(4) Pohdittaessa segmentaatioteorioiden soveltuvuutta Suomen työ

markkinoihin on pidettävä mielessä myös työmarkkinoidemme alueelliset 

erot. Työmarkkinoidemme historiallista kehitystä on luonnehtinut huomatta

va alueellinen erilaisuus, joten työmarkkinoiden tarkastelu koko valtakun

nan tasolla on luonnollisesti karkeaa. Työmarkkinoiden kehitystä viimeisen 

20 vuoden aikana voidaan Katajamäen (1988, 130-134) mukaan kuvata 

hyvin erilaisina muutoksina paikallisilla työmarkkinoilla. Maaseudun 

työmarkkinat ovat jakautuneet keskukseen ja periferiaan: palvelukeskukset 
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(kirkonkylät) ovat vahvistuneet ja haja-asutusalueet ohentuneet (ks. myös 

Siirilä ym. 1988, 57). Eriytymistä on tapahtunut myös kylätasolla (Oksa 

1988, 49; Rannikko 1988, 5-10). Teollistumisen vaihetta aiemmin leimanneet 

tehdasyhteisöt (ruukki-, puunjalostus- ja kaivosyhteisöt) ovat alkaneet 

murentua. Sama kehitys on koskettanut myös suurempia teollisuuskes

kuksia. Monipuolisempia paikallisten työmarkkinoiden alueita ovat olleet 

taloudellis-hallinnolliset keskukset (läänien pääkaupungit), jotka kasvoivat 

erityisesti 1960-luvulla ja 1970-luvun alkupuolella. Muutokset ovat siten 

merkinneet työmarkkinoiden mosaiikkimaisuuden lisääntymistä: yhdyskunta

kohtaiset erot ovat suuria ja ilmeisesti kasvamaan päin, joskaan mitään 

yksittäistä eriytymisselitystä ei ole löydettävissä (Koistinen 1988). Toisaalta 

alueiden (läänien) väliset palkkaerot supistuivat 1970-luvulla (Eriksson 

1987b, 92; 1988). 

(5) Työmarkkinoiden lohkoutumisen yhtenä ilmentäjänä voidaan pitää

sitä, missä määrin työttömyys kohdistuu tiettyihin työvoimaryhmiin. Tässä 

suhteessa on mielenkiintoista se, että useimmista OECD-maista poiketen 

naisten työttömyysasteet ovat olleet meillä alhaisempia kuin miesten, sen 

sijaan Yhdysvalloissa ja Saksan liittotasavallassa naisten työttömyysasteet 

ovat olleet korkeampia kuin miesten (Paukert 1984, 60; OECD 1988b, 

143). Osittain selityksenä saattaa olla naisten ja miesten välisten koulutus

erojen vähäisyys Suomessa sekä naisten keskittyminen (suhdannevakaalle) 

julkiselle ja yksityiselle palvelusektorille. 1980-luvulla naisten osuus työttö

mistä ja erityisesti pitkäaikaistyöttömistä on Suomessa edelleen alentunut, 

mikä on ollut seurausta työttömyyden kestojen lyhentymisestä naisten 

ryhmässä (Nio ja Sihto 1987, 90). 

Toisaalta nuorten työttömyyden suhde aikuisten työttömyyteen kohosi 

1970-luvun lopulla Suomessa samalle tasolle kuin Yhdysvalloissa, Saksan 

liittotasavallassa suhde oli alhaisempi (OECD 1982, 130). 1980-luvulla 

nuorten osuus työttömistä on Suomessa kuitenkin laskenut, mikä on ollut 

seurausta nuoren työvoiman tarjonnan supistumisesta ja nuorten työttö

myysjaksojen keston lyhentymisestä (Nio ja Sihto 1987, 94). Myös useissa 

muissa OECD-maissa nuorten osuus työttömistä on hieman laskenut 1980-

luvulla (OECD 1988b, 32). 

Oleellisin muutos työttömyyden rakenteessa 1970-luvun alkupuoleen 

verrattuna on Suomessa ollut työttömyysjaksojen pitkittyminen kaksin-ko!-
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minkertaisiksi. Työttömäksi tulemisen riski on pysynyt lähes samana, 

mutta työttömyysajat ovat pidentyneet. Keskimääräisten työttömyysaikojen 

kasvu on johtunut ilmeisesti siitä, että pitkäaikaistyöttömien osuus on 

kasvanut (Sääski 1984, 12). Yli puoli vuotta työttömänä olleiden osuus oli 

1970-luvun alkuvuosina noin 11 %, 1980-luvun puolivälissä osuus on ollut 

noin 30 %. Huomattava osa työttömistä työnhakijoista on jäänyt työvoima

hallinnon pysyväksi asiakaskunnaksi (Ristimäki 1983). Sääski (1984, 12) 

katsoo kehityksen ilmentävän työttömyyden ja samalla työmarkkinoiden 

jäykistymistä. Vastaavasti työttömyyden luonteen on nähty muuttuneen 

lyhytkestoisesta työttömyydestä rakennetyöttömyyteen (Uusitalo 1983), 

joskin rakennetyöttömyyden käsite on jäänyt varsin epämääräiseksi (Nio 

& Sihto 1987, 111). 

Selityksenä pitkäaikaistyöttömyyden yleistymiselle on nähty mm. 

työmarkkinoiden valikoivuuden lisääntyminen seurauksena työvoiman ylitar

jonnasta (Polus 1982, 227), ammattitaidottomille tarkoitettujen (jokamiehen) 

työpaikkojen vähentyminen ja työvoiman ammatillisen ja alueellisen liikku

vuuden väheneminen (Sääski 1984, 13) sekä teollisuuden rationalisointien 

kohdistuminen vähiten kilpailukykyisiin (iäkkäämpiin) työntekijöihin 

(Haapala 1986, 15; Nieminen & Puumalainen 1988, 6-7). Työttömyysturvan 

saannin vaikutuksista työttömyyden kestoon näkemykset menevät ristiin 

(ks. Sääski, 1984, 13-15: vrt. Eriksson 1985, 254; 1987a, 118; Nio & Sihto 

1987, 79-80). 

Yksilötasolla työttömyyden kestoon vaikuttaa Nion ja Sihdon (1987) 

tutkimuksen mukaan voimakkaimmin työttömän Ikä: mitä vanhempi työtön 

on, sitä pitempään työttömyysjaksot kestävät (samoin Solttila 1984, 446). 

Koulutuksen merkitys työttömyyden kestoon on vähäisempi, joskin työttö

myyden kesto lyhenee koulutuksen lisääntyessä. Myös ammattiryhmittäiset 

(vrt. Eriksson 1987a, 118) ja alueittaiset (samoin Folmer ym. 1988, 1246; 

vrt. Solttila 1984, 446) erot ovat vähäisiä. 

Useimpiin OECD-maihin verrattuna pitkäaikaistyöttömien osuus työt

tömistä on 1980-luvulla ollut Suomessa selvästi alhaisempi eikä se ole 

samalla lailla kasvanut viime vuosina. Yli vuoden työttömänä olleiden 

osuus oli v. 1986 Suomessa 21.1 %, Saksan liittotasavallassa 32.0 %, mutta 

Yhdysvalloissa vain 8. 7 % (OECD 1988a, 10-11 ). Mutta jos pitkäaikaistyöt

tömyyteen sisällytetään myös toistuvaistyöttömyys, nousee pitkäaikaistyöt

tömien osuus noin 30 prosenttiin työttömistä (Vähätalo 1988, 79-80). 
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Pitkäaikaistyöttömyyden suhteellinen vähäisyys Suomessa koskee 

erityisesti yli kaksi vuotta työttömänä olleiden työnhakijoiden osuutta. 

Ero selittyy Nion ja Sihdon (1987, 89, 112) mukaan suurelta osin työttö

myyseläkejärjestelmästämme, jonka piiriin huomattava osa ikääntyneistä 

pitkäaikaistyöttömistä on siirtynyt. Mikäli työttömyyseläkeläiset sisällytet

täisiin työttömiin, erot OECD-maihin kaventuisivat kuitenkin olennaisesti. 

Työmarkkinoidemme kansallisten erityispiirteiden valossa voidaan 

olettaa, että työmarkkinamme olisivat vähemmän polarisoituneet kuin 

Yhdysvalloissa. Tähän viittaa myös palkka- ja tuloerojen suhteellinen 

vähäisyys Suomessa kansainvälisesti verrattuna (Lilja & Santamäki 1988; 

Uusitalo 1988). Talouden ja työmarkkinoiden kaksijakoisuuden sijasta 

voidaan olettaa työmarkkinoiden lohkoutumisen olevan monimuotoisempaa. 

Tämänsuuntaisia oletuksia on esitetty myös muissa pohjoismaissa (Boje 

1986; Nilsson 1988). 

Historiallisina kehityspiirteinä Suomen työmarkkinoilla on ollut 

jokamiehen työmarkkinoiden ( esim. uitto, metsä työ, rakennusalan ja 

satamien aputyöt) selvä supistuminen ja muodonmuutos elinkeino- ja 

ammattirakenteen muutoksen, työn koneistumisen ja ammattitaitovaatimus

ten kasvun seurauksena (metsätyön osalta Juutilainen 1987). Toisaalta 

jokamiehen työmarkkinat ovat saattaneet muodostua myös laajentuneilla 

toimialoilla (esim. ammattitaitoa vaatimaton työ teollisuudessa ja palveluk

sissa). 

Yritys- ja toimipaikkakoon kasvun sekä julkisen sektorin laajene

misen seurauksena voidaan olettaa sisäisten työmarkkinoiden merkityksen 

kasvaneen. Toisaalta teollisuuden rakennemuutos on 1970-luvun lopulta 

lähtien merkinnyt toimipaikkakoon supistumista, epävarmuuden lisääntymistä 

sekä suurten ja pienten yritysten eriytyvää kehitystä teollisuuden sisällä. 

Ammatillisten työmarkkinoiden merkitys on ollut Suomessa aiemmin 

suppea mm. ammattikuntalaitoksen vähäisen merkityksen (ks. Tuomista 

1986, 123-124) vuoksi. Myös ammatillinen järjestäytyminen on Suomen teol

lisuudessa tapahtunut toimialoittain (teollisuusliittoperiaate), ei ammatti

kunnittain. Sen sijaan Saksan liittotasavallassa ammattikuntalaitoksen 

suurempi vaikutus on jatkunut oppisopimusjärjestelmän yleisyytenä. 

Ammatillisen koulutuksen nopean kasvun ja toimihenkilöistymisen seurauk

sena voidaan kuitenkin olettaa ammatillisten työmarkkinoiden merkityksen 
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kasvaneen Suomessa 1960-luvulta lähtien. Monien julkisten palvelusten 

(opetus, sosiaali- ja terveydenhuolto) työmarkkinoita voidaan luonnehtia 

pikemminkin ammatti- kuin yritys- ( tai organisaatio-) keskeisiksi: työ 

vaatii tarkoin määriteltyä koulutusta ja pätevyyttä, joita voidaan hyödyn

tää eri toimipaikoissa (esim. sairaanhoitajat, opettajat). Myös työvoima

ja koulutuspolitiikan tavoitteena on ollut vahvistaa ammatillisia työmarkki

noita ammatillisen koulutuksen ja liikkuvuuden avulla (Vähätalo 1983, 28-

29). 

Kattavaa empiiristä tutkimustietoa Suomen työmarkkinoiden lohkoutu

misesta ei ole, tosin työmarkkinasegmentaation tutkimuskin on virinnyt 

Suomessa vasta 1980-luvulla. Teoreettisina lähtökohtina ovat olleet tavalli

sesti duaaliteoria (erityisesti Piore) ja Sengenbergerin työmarkkinamalli. 

Segmentaatioteorioita on sovellettu yksittäisten teollisuusyritysten työnteki

jöihin ja rekrytointipolitiikkaan (Tainio 1982; Kasvio 1982; Melkas 1983; 

Koistinen 1984), pienyritysten työntekijöihin (Leimu 1983), työttömiin 

(Vähätalo 1983, 1988) ja ekonomeihin (Vanhala 1986). Kokonaistyömarkki

noiden lohkoutuminen on ollut yhtenä tutkimusteemana puolestaan Suoma

laiset luokkakuvassa -tutkimuksessa (Luokkaprojekti 1984). Myös työvoima

ministeriön julkaisuissa on 1980-luvulla viitattu segmentaatioteorioihin, 

erityisesti duaalityömarkkinateoriaan (esim. Sääski 1981; Ristimäki 1983; 

Selvitys työttömien työnhakijoiden työhönsijoittumisedellytyksistä 1982; 

Kouvo 1986; Kyrö 1986; Räisänen 1988). Suomesta puuttuu kuitenkin 

edelleen mm. Gordonin ym. (1982) kaltainen kokonaisvaltainen analyysi 

työmarkkinoidemme historiallisesta kehityksestä (Rantalaiho 1984, 255), 

joskin työmarkkinoidemme historiallista kehitystä on analysoitu viime 

vuosina muista näkökulmista (esim. Kosonen 1987; Hjerppe 1988). 

3.2. Segmentaatioteorioista malleiksi 

Tutkimuksen ensimmäisenä tavoitteena on arvioida segmentaatioteorioiden 

soveltuvuutta Suomen työmarkkinoihin: missä määrin segmentaatioteo

rioiden oletukset toteutuvat kansallisilla työmarkkinoillamme. Tätä varten 

keskeiset segmentaatioteoriat on aluksi operationalisoitava. Tällöin on 

pohdittava sekä operationalisointitasoa että segmentaatiokriteereitä. 



60 

Tutkimuksen tavoitteena on koetella segmentaatioteorioista johdettujen 

lohkoutumismalllen toimivuutta työolotutkimuksen aineiston avulla, ei 

niinkään "suomalaisen lohkoutumismallin" rakentaminen, mikä edellyttää 

historiallisempaa tarkastelutapaa. Tutkimalla teorioiden soveltuvuutta 

Suomen työmarkkinoihin saadaan samalla viitteitä siitä, mitkä teorioiden 

piirteet osoittautuvat ongelmallisiksi kansallisilla työmarkkinoillamme. 

Nämä ongelmakohdat antavat lähtökohtia "suomalaisen lohkoutumismallin" 

kehittelylle jatkossa. 

Työmarkkinoiden lohkoutumista on operationalisoitu eri tasoilla: 

toimiala, yritys, ammatti, työtehtävä ja työntekijä. Kullakin tarkastelutasol

la on etunsa ja haittansa (Clairmont ym. 1983, 257; Apostle ym. 1985b, 

255; Baron· & Bielby 1980, 743; 1984, 455; Osterman 1983, 349; Hodson 1984, 

346). Tässä tutkimuksessa operationalisointitasoksi on valittu työtehtävä. 

Segmenttien muodostaminen toimialojen, yritysten tai ammattien piirteistä 

saattaisi johtaa siihen, etteivät niiden sisäiset erot tule näkyviin. Työnte

kijöiden ominaispiirteitä (esim. sukupuoli) ei otettu lähtökohdaksi, koska 

tavoitteena ei ole ollut niinkään tarkastella työntekijöiden ominaispiirteiden 

mukaan jakautuneita työmarkkinoita kuin pohtia niiden vaikutusta työ

markkinalohkoille sijoittumiseen. 

Segmentaatiokriteereiden valinnassa lähtökohtana ovat edellä käsitellyt 

teorioiden kuvaukset työmarkkinalohkoista ja tavoitteena on muodostaa 

työolotutkimuksen tiedoista malleja, jotka mahdollisimman hyvin vastaisivat 

teorioiden kuvauksia. Toisena vaihtoehtona olisi lähteä liikkeelle segmen

taation selitysmalleista (tuotekysynnän vakaus, teknologia jne.), mutta 

tältä osin ongelmana on aineiston luonne: työolotutkimus kuvaa palkansaaji

en työn ominaispiirteitä, mutta ei juurikaan yritysten tai muiden työnanta

jien ominaispiirteitä. 

Koska Pioren ja Edwardsin kuvaukset työmarkkinoiden segmenteistä 

ovat varsin samankaltaisia (ks. taulukko 2), niiden pohjalta laaditaan 

yhteinen ns. duaalimalli. Aluksi mallissa erotetaan sekundaariset ja primaa

riset työmarkkinat, kriteereinä ovat työsuhteen pysyvyys ja varmuus sekä 

palkkataso. Primaaristen työmarkkinoiden sisällä erotetaan ala- ja yläloh

ko, kriteerinä on työn vaativuus (taulukko 5). Työsuhteen pysyvyys ja 

palkkataso kuvaavat sekä työntekijän asemaa yritystasolla että yleisemmin 

työntekijän sijoittumista työmarkkinoille (matalapalkkaiset, epävarmat 

työmarkkinat). 
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TAULUKKO 5. Segmentaatioteorioiden operationalisoinnit (aineistona �yö

olotutkimus 1984) 

segmentaatio- segmentit ja kriteerit lohkojen osuus (%) 
teoria (suluissa N) 

duaali teoria sekundaarityömarkkinat 18.2 

- alhainen palkkataso
- työssä epävarmuustekijöitä

primaarimarkkinoiden alalohko 56.4 
- työ ei vaativaa

primaarimarkkinoiden ylälohko 25.4 

- työ vaativaa
100.0 

(4267) 

Friedmanin suoran kontrollin työpaikat 21.4 

kontrolli- - vähän vaikutusmahdollisuuksia
teoria - työntekoa valvotaan paljon

välltyöpaikat 41.7 

vastuunalaisen autonomian työpaikat 36.9 

- paljon vaikutusmahdollisuuksia
- työntekoa valvotaan vähän 100.0 

(4130) 

Sengenbergerin jokamiehen työmarkkinat 22.5 

kvalifikaa tio- - ei ammatillista koulutusta
· teoria - ei työpaikkakoulutusta

- perehtymlsaika lyhyt

ammatilliset työmarkkinat 28.4 

- ammatillista koulutusta
tai sen puutetta korvaa
pitkä perehtymisaika

- ei työpaikkakoulutusta

yrityskohtaiset työmarkkinat 49.1 

- ammatillista koulutusta ja
pitkä perehtymisaika 100.0 

- työpaikkakoulutusta (4400) 

työprosessimalli reuna työpaikat 35.5 

- lyhyt perehtymisaika
- vähän vaikutusmahdollisuuksia

väli työpaikat 38.7 

ydin työpaikat 25.8 

- pitkä perehtymisaika
- paljon vaikutusmahdollisuuksia 100.0 

(4133) 
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Radikaaliteoria eroaa duaaliteoriasta erityisesti siinä, miten lohkoutu

mista selitetään. Radikaaliteoriassa korostuu työprosessin kontrolli, duaali

teoriassa tuotemarkkinoiden luonne. Friedmanin (1977) kontrollistrategioiden 

(suora kontrolli ja vastuunalainen autonomia) perustalta on muodostettu 

ns. kontrollimalli, kriteereinä ovat työsuorituksen valvonta ja työn auto

nomia (vaikutusmahdollisuudet työssä). Kontrollimallilla on yhtymäkohtia 

niihin kriteereihin, joilla marxilaiset luokkatutkijat ovat analysoineet 

palkansaajien sisäisiä eroja (esim. Luokkaprojekti 1984; Kivinen 1987). 

Lutz ja Sengenberger ( 197 4) katsovat työmarkkinoiden lohkoutuneen 

· sen mukaan, kuinka erikoistuneita ja millainen soveltamisalue työntekijöiden

kvalifikaatioilla on (jokamiehen, ammatilliset ja yrityskohtaiset työmark

kinat). Teorian pohjalta muodostetaan ns. kvalifikaatiomalli, kriteereinä

ovat ammatillinen koulutus, työpaikkakoulutus ja työn vaatima oppimisaika.

Weberiläisittäin voidaan ajatella näiden kriteereiden ilmentävän palkan

saajien työmarkkinakapasiteetteja.

Lisäksi muodostetaan neljäs malli työprosessikeskustelun pohjalta, 

jossa keskeisiä teemoja ovat olleet kvalifikaatiot (työn vaatima oppimisaika) 

ja autonomia (vaikutusmahdollisuudet työssä). Näin muodostetussa ns. 

työprosessimallissa yhdistyvät osa radikaali- ja kvallfikaatiomallien 

kriteereistä. Mallilla on yhtymäkohtia myös sosioekonomisen aseman luoki

tuksiin, joissa keskeisinä taustakriteereinä ovat hierarkia-asema ja vaadit

tava koulutus (Lehto 1988, 38-42). (Mallien operationalisoinneista tarkemmin 

Nätti 1988, 14-35.) 

Lohkoutumismalleissa käytetyt kriteerit ovat moninaisia, mikä osaltaan 

ilmentää kriteeristön vakiintumattomuutta. Osa niistä kuvaa selvästi työn

tekijän asemaa yrityksessä (vaikutusmahdollisuudet, työn vaativuus, työpaik

kakoulutukseen osallistuminen). Osa kriteereistä ilmentää tämän ohella 

työntekijän yleisempää asemaa työmarkkinoilla (ammatillinen koulutus, 

kuinka helposti tai vaikeasti työntekijä on korvattavissa, palkkataso, 

työsuhteen pysyvyys). 

Segmentaatiotutkimuksen yhtymäkohdat luokkatutkimukseen ovatkin 

ilmeiset. Segmentaatio- ja luokkatutkimus käyttävät samantyyppisiä kritee

reitä. Silti segmentaationäkökulma on selvästi rajatumpi kuin luokkanäkö

kulma. Segmentaatiotutkijoita kiinnostavat nimenomaan työmarkkinat, 

luokkatutkijoiden tavoitteet ovat laajempia. Lisäksi segmentaatiotutkimus 

operoi tavallisesti hyvin harvoilla segmenteillä, · luokkatutkijoiden typologiat 
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ovat yleensä huomattavasti eriytyneempiä. Työmarkkinalohkojen vähäistä 

lukumäärää voidaan perustella sillä, että kyse on ideaalityypeistä. Kaikki 

lohkoutumismallit ilmentävät enemmän tai vähemmän työmarkkinoiden pri

maarisuus-sekundaarisuus -eroja. Toisaalta nämä erot voivat ilmetä useilla 

tasoilla (toimiala, yritys, ammatti, työpaikka) eivätkä erot eri tasoilla 

välttämättä vastaa täysin toisiaan. 

3.3. Työmarkkinalohkojen ominaispiirteitä 

Työmarkkinasegmenttien koot vaihtelevat malleittain. Tärkeämpää kuin eri 

segmenttien koon arvioiminen on mielestäni sen tutkiminen, missä määrin 

segmentit ominaispiirteiltään vastaavat teorioiden oletuksia. 

Työmarkkinasegmenteillä on oletusten suuntaisia yhteyksiä toimi

alarakenteeseen. Reunatyöpaikat3 ovat keskimääräistä yleisempiä suhdanne

herkillä ja matalapalkkaisilla teollisuusaloilla (esim. tekstiili- ja puutavara

teollisuus) sekä maa- ja metsätaloudessa. Ydintyöpaikat ovat yleisimpiä 

rahoitus- ja vakuutustoiminnassa sekä palveluksissa (julkinen hallinto, 

opetus- ja tutkimustyö). Teollisuuden sisällä ydintyöpaikat ovat yleisimpiä 

graafisessa, kemian ja paperiteollisuudessa (poikkeuksena työprosessi- ja 

kontrollimallit) sekä metalli- ja konepajateollisuudessa. Tulokset ovat 

pääosin duaalitalousteorian oletusten mukaisia (Averitt 1968; Beck ym. 1978; 

Tolbert ym. 1980). Duaalimallin tulokset eivät ole yllättäviä, koska palkka

taso ja työn epävarmuus sisältyivät jo segmentaatiokriteereihin. Mutta 

myös muiden lohkoutumismallien toimialajakaumat ovat samansuuntaisia. 

Kvalifikaatiomallin oletukset ammatillisista työmarkkinoista toteutuvat 

ristiriitaisemmin. Oletusten mukaisesti ammatilliset työmarkkinat ovat 

yleisimpiä rakennustoiminnassa. Sen sijaan palveluksissa niiden osuus on 

alhaisin. Tämän vuoksi on myöhemmin pohdittava segmentaatiokriteereiden 

onnistuneisuutta. Tosin palvelusten sisällä ammatilliset työmarkkinat ovat 

yleisempiä sosiaali- ja lääkintäpalveluissa kuin julkisessa hallinnossa. 

3 Reunatyöpaikat sisältävät seuraavassa myös sekundaariset ja 
jokamiehen työmarkkinat sekä suoran kontrollin työpaikat ellei tekstissä 
toisin mainita. Vastaavasti ydintyöpaikat sisältävät myös primaarimarkkinoi
den ylälohkon, yrityskohtaiset sekä vastuullisen autonomian työpaikat. 
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Sen sijaan segmenttien yleisyys ei juurikaan vaihtele työnantajan 

juridisen muodon mukaan: reunatyöpaikat ovat vain hieman yleisempiä 

yksityisellä kuin julkisella sektorilla (vrt. Edwards 1979, 174-175). Suurim

millaan erot ovat kvalifikaatiomallissa: jokamiehen (ja ammatilliset) työ

markkinat ovat yleisimpiä yksityisellä sektorilla ja yrityskohtaiset työmark

kinat julkisella sektorilla (kuten Lutz ja Sengenberger 1974, 71-78 oletti

vat) sekä valtionyhtiöissä. 

Segmentaatioteorioissa on oletettu lohkoutumisen kytkeytyvän myös 

yrityskokoon. Duaalitalouden teorioissa on oletettu primaaristen työmark

kinoiden olevan ominaisia talouden ydinosan suurille yrityksille (Harrison 

197 4, 10) ja sekundaaristen työmarkkinoiden periferisen sektorin pienille 

yrityksille (Harrison 1972, 51; Gordon 1972, 51; kritiikistä Baron & Bielby 

1980). Duaalitalouden teorioiden ohella myös työmarkkinoita koskevissa 

segmentaatioteorioissa on oletettu, että sekundaariset työmarkkinat ovat 

tyypillisiä pienille yrityksille (Edwards 1979, 167). Lutz ja Sengenberger 

(1974, 71-78) olettavat, että mm. yrityskoon kasvu on johtanut yritys

kohtaisten työmarkkinoiden muodostumiseen. Toisessa yhteydessä Sengen

berger ( 1978, 13) toteaa ammatillisten työmarkkinoiden mallin kuvaavan 

lähinnä käsityöhön ja pientuotantoon perustuvia toimialoja. Tosin 1980-lu

vun tuotannossaan Sengenberger (1984b, 38) katsoo sisäisten työmarkkinoi

den alkaneen supistua talouden kriisikehityksen seurauksena (samoin 

Stranger 1984, 133). 

Työoloaineiston pohjalta on mahdollista tutkia vain segmenttien 

yhteyttä toimipaikan, mutta ei yrityksen kokoon.4 Duaali- ja kvalifikaa

tiomalleissa tulokset ovat oletusten suuntaisia: sekundaariset ja jokamiehen 

(samoin ammatilliset) työmarkkinat ovat yleisimpiä pienissä toimipaikoissa, 

yrityskohtaiset suurissa. Sen sijaan kontrollimallissa suora valvonta on 

yleisintä suurissa toimipaikoissa (myös teollisuuden sisällä). Vastaavasti 

Leimun (1983, 183-184) tutkimuksessa työ pienissä teollisuusyrityksissä oli 

autonomisempaa kuin suurissa (samoin Luokkaprojekti 1984, 387-389; 

Kivinen 1989, 110). Työprosessimallissa toimipaikan koko ei juuri lainkaan 

erottele ydin- ja reunatyöpaikkoja (myös työprosessimallissa autonomia 

oli yhtenä kriteerinä). Radikaaliteoreetikkojen oletus suoran kontrollin 

keskittymisestä pieniin yrityksiin ei siten saanut tukea. 

4 Toimipaikan ja yrityskoon eroista on väitelty viime vuosina jonkin 
verran (ks. Granovetter 1984; Villemez & Bridges 1988). 
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Duaalitalouden teorioissa on oletettu talouden sektoreille olevan 

ominaista myös alueellisen keskusta-periferia -ulottuvuuden. Ydinsektorin 

yritykset ovat sijoittuneet paremmin alueellisesti, sen sijaan sekundaarisek

torin yrityksiltä puuttuvat usein maantieteelliset edut (Averitt 1968, 2; 

Ullman 1979, 287). Talouden ohella myös työmarkkinoiden on oletettu 

lohkoutuneen alueellisesti (Buttler ym. 1978; Virkkala 1987). Työmark

kinasegmenteillä onkin alueellinen ulottuvuus siten, että reunatyöpaikat 

ovat yleisimmillään pohjois-Suomessa ja ydintyöpaikat etelä-Suomessa 

(poikkeuksena kvalifikaatiomalli). 

Yleisvaikutelmaksi jää, että parhaiten segmentaatioteorioiden oletukset 

segmenttien (tilastollisista) yhteyksistä työvoiman kysynnän rakenteeseen 

toteutuvat duaali- ja kvalifikaatiomalleissa. Ongelmallisin on kontrollimalli. 

Työmarkkinasegmenteillä on oletusten suuntaisia yhteyksiä myös 

ammattirakenteeseen. Reunatyöpaikat ovat yleisimpiä teollisessa työssä 

(erityisesti leikkaus- ja ompelutyö, puutyö, rakennusalan työ ja pakkaus

työ), liikennetyössä (postityö), palvelutyössä (koti- ja suurtaloustyö, 

siivoustyö) sekä maa- ja metsätaloustyössä. Ydintyöpaikat ovat yleisimpiä 

toimihenkilöammateissa ( tekninen, humanistinen yms. työ, hallinnollinen 

yms. sekä kaupallinen (myyntiedustus) työ). Tulokset vastaavat pääpiir

teissään Edwardsin (1979, 171) oletuksia. Kvalifikaatiomallissa ammatilliset 

työmarkkinat ovat oletusten mukaisesti yleisimpiä rakennusalan työssä. 

Segmentit ja sosioekonominen asema kietoutuvat vastaavalla tavalla 

• keskenään. Ydintyöpaikat ovat yleisimpiä ylempien toimihenkilöiden piirissä,

reunatyöpaikat ja vastaavat ovat yleisimpiä työntekijätasolla. Tätä eriyty

mistä täydentää vielä sukupuoli: kussakin sosioekonomisessa ryhmässä

miehet sijoittuivat naisia useammin ydintyöpaikkoihin, naiset puolestaan

reunatyöpaikkoihin (taulukko 6). Pienimmillään sukupuolten väliset erot

ovat kontrollimallissa (erityisesti työntekijätasolla).

Sukupuolen vaikutus segmenteille sijoittumiseen on tullut esiin useissa 

muissakin tutkimuksissa: naiset sijoittuvat miehiä todennäköisemmin 

talouden ja työmarkkinoiden sekundaarisektoreille - myös koulutus, 

kokemus ja siviilisääty vakioituna (Coverdill 1988, 973). Silti on merkille

pantavaa, että huomattava osa naisista (erityisesti ylemmistä toimihenkilö

naisista) sijoittuu ydintyöpaikkoihin. Naiset ovat siten varsin heterogeeni

nen ryhmä. 
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TAULUKKO 6. Työmarkkinalohkot sosioekonomisen aseman ja sukupuolen 

mukaan 

lohkoutumis- sosioekonominen asema ja sukupuoli 
malli ylempi toimi- alempi toimi- työntekijä 

henkilö henkilö 
mies nainen mies nainen mies nainen 

p r o s e n t t i a
duaalimalli 
- sekundaari 2.1 7.4 9.3 21.7 17.9 31.6 
- primalalohko 35.5 35.3 49.6 54.1 68.8 60.2 
- primylälohko 62.3 57.4 41.2 24.2 13.3 8.2 

99.9 100.1 100.1 100.0 100.0 100.0 

kon trollimalli 
- suora kontr. 6.1 8.2 13.2 17.9 28.8 31.2 
- välitpk 33.7 36.5 39.4 44.2 43.0 42.2 
- vast.autonomia 60.2 55.3 47.4 37.8 28.2 26.6 

100.0 100.0 100.0 99.9 100.0 100.0 

kvalif ikaa tiomalli 
- jokamiehen tm 1.3 5.0 9.0 21.4 23.3 48.3 
- ammatill. tm 8.7 18.3 17.8 27.1 39.4 30.7 
- yrityskoht. tm 90.0 76.7 73.2 51.5 37.2 21.0 

100.0 100.0 100.0 100.0 99.9 100.0 

työprosessimalli 
- reunatpk 1.6 8.5 8.7 28.5 27.6 48.8 
- välitpk 21.0 38.2 31.6 42.4 41.2 41.5 
- ydintpk 77.4 53.4 59.6 29.1 31.1 9.6 

100.0 100.1 99.9 100.0 99.9 99.9 

Sukupuolen ohella koulutusta on usein pidetty keskeisenä työvoiman 

sijoittumiseen vaikuttavana tekijänä (erityisesti Lutz & Sengenberger 

197 4). Tosin varhaisissa duaaliteorioissa esitettiin myös koulutuksen 

merkitystä vähätteleviä näkemyksiä (ks. van Ophem 1987, 1498-1499). 

Myös inhimillisen pääoman teoriassa korostetaan koulutuksen vaikutusta 

allokaatioon: pidemmän koulutuksen hankkineet ovat tuottavampia ja siksi 

he sijoittuvat "hyviin" työpaikkoihin. Inhimillisen pääoman teorian lähtö

kohdista kehitellyssä ns. signaaliteoriassa (esim. Spence 1974-) korostetaan 
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puolestaan koulutuksen vaikutusta rekrytointiin. Koska työnantajat eivät 

voi rekrytointitilanteessa tietää työnhakijoiden tuottavuutta, turvautuvat 

he "korvikemuuttujiin" (esimerkiksi sukupuoli, ikä, koulutus). Myös 

segmentaatiotutkijat ovat painottaneet koulutuksen käyttöä seulontakritee

rinä (screening devices, Jain & Sloane 1980). 

Työoloaineiston tulosten mukaan sekä yleissivistävä että erityisesti 

ammatillinen koulutus vaikuttavat selvästi segmenteille sijoittumiseen: 

mitä enemmän koulutusta, sitä todennäköisemmin työntekijä sijoittuu 

ydintyöpaikkoihin (samoin Blossfeld & Mayer 1988, 270). Koulutukseen 

valikoitumiseen vaikuttaa puolestaan selvästi yhteiskuntaluokka (Kivinen 

& Ahola 1988). Selvimmillään yhteydet ovat odotetusti kvalifikaatiomallissa. 

Koulutuksen vaikutus sijoittumiseen vaihtelee toisaalta sukupuo

littain: miehet sijoittuvat systemaattisesti naisia useammin ydintyöpaikkoi

hin samalla koulutustasolla (samoin Tainio 1982, 79-80; Vanhala 1986, 

39-40). Tässä valossa inhimillisen pääoman teorian oletus koulutuksen

vaikutuksesta sijoittumiseen ei ole riittävä. 

Lohkoutumisteorioissa on oletettu myös iän vaikuttavan segmenteille 

sijoittumiseen siten, että sekundaarisille työmarkkinoille sijoittuvat 

keskimääräistä useammin sekä nuoret että vanhenevat työntekijät (esim. 

Blackburn & Mann 1979, 28-29; Hutchinson ym. 1984, 200; Ashton 1988, 

2). Kaikissa lohkoutumismalleissa nuoret ovatkin yliedustettuina reunatyö

paikoissa, kvalifikaatio- ja työprosessimallissa myös vanhenevat työntekijät. 

Vastaavasti ydintyöpaikoihin ovat sijoittuneet keskimääräistä useammin 

25-44 -vuotiaat työntekijät.

Työmarkkinasegmenteille sijoittumiseen vaikuttavat siten sukupuoli, 

koulutus ja ikä, tosin eri malleissa hieman eri tavalla. Eri tekijöiden 

merkitystä voidaan tutkia esimerkiksi logistisilla malleilla (taulukko 7). 

Duaalimallissa sekundaarisegmentille sijoittumiseen vaikuttavat kaikki 

kolme päätekijää (ikä, sukupuoli ja koulutus), lisäksi koulutuksella ja 

iällä on yhdysvaikutusta sijoittumiseen. Voimakkain vaikutus on iällä. 

Kvalifikaatiomallissa jokamiehen työmarkkinoille sijoittumiseen 

vaikuttaa selvästi voimakkaimmin koulutus (oli jo segmentaatiokriteerinä), 

mutta myös sukupuolella ja iällä on vaikutusta. 

Työprosessimallissa reunatyöpaikkoihin sijoittumista selittävät myös 

kaikki kolme päätekijää, lisäksi iällä on yhdysvaikutusta sukupuolen ja 

· koulutuksen kanssa. Voimakkain vaikutus on sukupuolella.
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Kontrollimallissa suoran kontrollln työpaikkoihin sijoittumiseen 

vaikuttavat koulutus ja ikä erikseen ja yhdessä. Voimakkain vaikutus on 

koulutuksella. 

TAULUKKO 7. Sukupuolen, koulutuksen ja iän vaikutus segmenteille 

sijoittumiseen logit-mallien mukaan 

työmarkkina
lohko 

sekundaarl
segmentti 

jokamiehen 
työmarkkinat 

reuna
työpaikat 

suoran kontrollin 
työpaikat 

logit-malli 

ikä 
sukupuoli 
koulutus 
koulutus.ikä 

koulutus 
sukupuoli 
ikä 

sukupuoli 
koulutus 
ikä 
sukupuoli.ikä 
koulutus.ikä 

koulutus 
ikä 
koulutus.ikä 

s.d. d.f.

13.59 5 

3.80 8 

12.58 3 

1.74 6 

p 

.018 

.874 

.006 

.942 

s.d.= scaled deviance, uskottavuussuhde, vastaa suurilla 
otoksilla khin neliö-testiä 

d.f.= vapausasteet 

N 

4255 

4400 

4121 

4118 

p = mallin sopivuuden p-arvo (p:n oltava suurempi kuin .001) 
ikä (15-64) on luokiteltu 10-vuotisikäryhmiin 
koulutus tarkoittaa ammatillista koulutusta (!=kurssi tms., 

2=amm.koulu tai enemmän) 

Tulokset segmenttien ominaispiirteistä ovat pääpiirteissään teorioiden 

oletusten mukaisia. Lisäksi eri mallien tulokset ovat useimmiten samansuun

taisia. Poikkeuksena on yrityskoon yhteys lohkoutumiseen kontrollimallis

sa. Suomessa suora kontrolli näyttää olevan yleisempää suurissa kuin 

pienissä yrityksissä (vrt. Edwards 1979). Luokkatutkijat ovatkin katsoneet 

pienyrityksiin liittyvän Suomessa erityisen autonomiansa (Luokkaprojekti 

1984; Kivinen 1987; samoin Leimu 1983). 
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Osittain tulosten yhdenmukaisuus selittyy mallien tietyllä päällekkäi

syydellä: osa kriteereistä (vaikutusmahdollisuudet, perehtymisaika) on 

yhteisiä. Tämän vuoksi jatkotarkasteluista on jätetty pois kontrollimalli, 

joka on eniten päällekkäinen muiden mallien, erityisesti työprosessimallin 

(r=.59), kanssa. 

3.4. Työmarkkinoiden toiminta lohkoutumisteorioiden valossa 

Tutkimuksen tärkeimpänä tehtävänä on arvioida, missä määrin työmark

kinalohkot rakenteistavat työmarkkinoita teorioiden olettamalla tavalla.· 

Tarkastelun kohteeksi on valittu eri segmentaatioteorioiden keskeiset 

yhteiset oletukset lohkojen välisistä eroista: työvoiman liikkuvuus yleensä 

ja segmenttien välillä erityisesti, sisäisten työmarkkinoiden yleisyys, 

työntekijöiden neuvotteluvoima, johdon ja työntekijöiden suhteet, työorien

taatiot sekä ansioihin vaikuttavat tekijät. 

Palkansaajien asemaan työmarkkinoilla vaikuttavat segmentaation 

ohella myös muut tekijät, erityisesti sosioekonominen asema ja sukupuoli. 

Siksi on tärkeää pyrkiä tutkimaan myös sitä, mikä näistä rakennetekijöistä 

parhaiten selittäisi palkansaajien asemaa. 

a) Työvoiman liikkuvuus

Segmentaatioteorioihin sisältyy kahdenlaisia oletuksia työvoiman liikkuvuu

desta. Toisaalta teoriat olettavat, että liikkuvuus eri segmenttien välillä 

on rajoitettua. Toisaalta teorioissa oletetaan liikkuvuuden määrän ja 

luonteen vaihtelevan työmarkkinalohkoittain. Nämä oletukset liikkuvuuden 

eroista työmarkkinalohkojen välillä voidaan tiivistää seuraavasti: 

- Sekundaarisille ja jokamiehen työmarkkinollle on ominaista korkea ja

vapaaehtoinen liikkuvuus työvoimasta pois ja takaisin, samoin liikkuvuus 

työn ja työttömyyden välillä, ammattia ja työpaikkaa vaihdetaan usein 

(mikä ei kuitenkaan merkitse ammatlllista etenemistä), työsuhteet ovat 

lyhyitä. 
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- Primaarimarkkinoiden alalohkolle on ominaista vähäisempi liikkuvuus,

työsuhteet ovat pidempiä ja työssä on jossain määrin etenemismahdollisuuk

sia. 

- Primaarimarkkinoiden ylälohkon työmarkkinat tarjoavat parhaat uramah

dollisuudet. 

Duaali- ja radikaaliteorioista poiketen Lutz ja Sengenberger (1974) 

erottavat myös ammatilliset osatyömarkkinat sekä olettavat, että niillä 

työntekijät vaihtavat usein yritystä, mutta harvemmin ammattia. 

Segmentaatioteorioiden oletusten mukaisesti työvoiman liikkuvuus 

eriytyy segmenteittäin. Reunatyöpaikkojen palkansaajat ovat muita enemmän 

liikkuneet työvoimasta pois ja takaisin: heillä on keskimääräistä vähemmän 

työkokemusta (ikä ja koulutus vakioituna), samoin he ovat ennen nykyistä 

työsuhdetta olleet muita useammin työttömänä (erityisesti miehet) tai 

hoitamassa kotitaloutta (naiset). Sukupuoli ja sosioekonominen asema 

selittävät kuitenkin segmenttejä enemmän työmarkkinoilta poissaoloa. 

Työmarkkinalohkoille sijoittumiseen vaikuttaa siten myös aikaisempi 

työhistoria. Työttömänä olleet tai kotitaloutta hoitaneet sijoittuvat muita 

useammin reunatyöpaikkoihin. Sen sijaan lähes kaikki ydintyöpaikkojen 

työntekijät on rekrytoitu joko aikaisemmasta työsuhteesta tai opiskelemas

ta. Tulokset viittaavat samalla siihen, että mahdollisuudet päästä ydintyö

paikkoihin palkkatyön ulkopuolelta ovat rajoitetut. 

Ydintyöpaikkojen palkansaajat ovat vaihtaneet keskimääräistä harvem

min ammattia, mutta useammin työpaikkaa, joskin erot segmenttien välillä 

ovat suhteellisen vähäisiä. Toisin sanoen he ovat liikkuneet samalla ammat

tialalla yrityksestä toiseen. Tämä vastaa Edwardsin (1979, 174) oletuksia. 

Sen sijaan Lutz ja Sengenberger (1974, 72) olettivat tämänkaltaisen liik

kuvuuden koskevan nimenomaan ammatillisia työmarkkinoita erotukseksi 

yrityskohtaisista työmarkkinoista. Kvalifikaatiomallin liikkuvuusoletukset 

osoittautuvat siten ongelmallisiksi. 

Tulosta voidaan tulkita myös siten, että liikkuvuuserot ammatillisten 

ja yrityskohtaisten työmarkkinoiden välillä ovat teorioiden oletuksia 

vähäisempiä, koska yrityskohtaisten työmarkkinoiden palkansaajilla on 

tavallisesti myös ammatillista koulutusta. Yrityskohtaiset ja ammatilliset 

työmarkkinat kietoutuvat toisiinsa tai menevät päällekkäin. Tähän ovat 
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viitanneet myös Sengenberger ( 1987, 181) sekä Kalleberg ja Berg ( 1987, 

154-155).

Ammatillinen liikkuvuus eriytyy työmarkkinasegmenttien ohella myös

sosioekonomisen aseman ja sukupuolen mukaan. Työntekijät ovat vaihtaneet 

toimihenkilöitä useammin ammattia. Lisäksi miehet ovat hieman naisia 

liikkuvampia, erityisesti toimihenkilöryhmässä. Ammattien ja työpaikkojen 

lukumääriä segmentaatio, sukupuoli ja sosioekonominen asema selittävätkin 

lähes yhtä paljon. 

Myös liikkuvuuden luonne vaihtelee lohkoittain: ydintyöpaikkojen 

palkansaajat ovat vaihtaneet työpaikkaa muita useammin palkan ja etene

mismahdollisuuksien vuoksi, reunatyöpaikoissa vaihdon syynä korostuu 

työn epävarmuus (määräaikaisuus, irtisanominen). Tulos viittaa siihen, 

että meillä liikkuvuus sekundaarisilla työmarkkinoilla on vähemmän vapaa

ehtoista kuin duaalityömarkkinateorioissa on usein oletettu (esim. Berger 

& Piore 1980, 18-19). Kvalifikaatiomallissa erot ammatillisten ja joka

miehen työmarkkinoiden välillä ovat vähäisiä. 

Työhistorian ohella myös nykyisen työsuhteen vakaus ja pituus sekä 

palkansaajien halukkuus vaihtaa työpaikkaa eroavat segmenteittäin. Reuna

työpaikoille ovat ominaisia epävakaat ja lyhyet työsuhteet, samoin palkan

saajien halukkuus vaihtaa työpaikkaa on suurinta reunatyöpaikoissa. Kvali

fikaatiomallissa erot jokamiehen ja ammatillisten työmarkkinoiden välillä 

ovat vähäisiä. 

Työsuhteen pituus eriytyy segmenttien ohella myös sukupuolen 

mukaan: naisten työsuhteet ovat lyhyempiä kuin miesten (samoin Leimu 

ym. 1987, 69), joskin erot ovat kaventuneet vv. 1977-84 (Lehto 1988, 54). 

Sen sijaan työsuhteiden määräaikaisuus ja epävarmuus vaihtelevat segment

tien ohella enemmän sosioekonomisen aseman kuin sukupuolen mukaan: 

määräaikaiset työsuhteet ovat tyypillisiä ylemmille toimihenkilöille (esim. 

tuntiopettajat), työn epävarmuus puolestaan työntekijöille. 

Verrattaessa eri lohkoutumismallien kykyä selittää työvoiman liikku

vuutta havaitaan, että duaalimalli selittää parhaiten työttömyyskokemuksia 

ja liikkuvuutta työpaikasta toiseen (työpaikan vaihdon syitä, työpaikkojen 

lukumäärää, työsuhteen pituutta ja uuden työn etsintää). Tässä aineistossa 

tulos selittyy sillä, että nämä liittyvät työn epävarmuuteen, joka on yhtenä 

duaalimallin kriteerinä. Mutta myös yleisemminkin duaaliteoriassa on alusta 

alkaen korostunut työmarkkinoiden eriytyminen stabiilisuuden suhteen. 
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b) Segmenttien välinen liikkuvuus

Segmentaatioteorioiden keskeisiä teemoja on oletus segmenttien välisen 

liikkuvuuden esteistä. Tämän seurauksena useimmat työpaikan vaihdot 

työuran vakiinnuttua ovat segmentin sisäisiä. Segmentaatioteorioihin 

sisältyy siten ainakin implisiittisesti oletus segmenttien jonkinlaisesta 

pysyvyydestä, toisin sanoen segmentit eivät ole vain läpikulkupaikkoja 

yksilöiden urakehityksessä - ainakaan kaikille palkansaajille. 

Doeringerin ja Pioren ( 1971) mukaan sekundaarisegmentillä työuran

sa aloittavien on vaikea päästä primaarisille työmarkkinoille useista syistä. 

Sekundaarisegmentin työntekijät reagoivat työnsä epävarmuuteen, alhaisiin 

palkkoihin ja olemattomiin uramahdollisuuksiin vaihtamalla usein työpaik

l(aa. Tämä vähentää heidän mahdollisuuksiaan päästä primaarisiin työpaik

koihin, koska työntekijöiden stabiilisuuden oletetaan olevan keskeinen 

rekrytointikriteeri (vrt. Rosenberg 1980, 47). Lisäksi primaarimarkkinoiden 

työntekijät pyrkivät rajoittamaan kilpailevien työntekijöiden tuloa työmark

kinoilleen. 

Empiirisissä tutkimuksissa liikkuvuus onkin ollut suhteellisen vähäistä 

sekä talouden sektoreiden (Tolbert 1982, 1983; Wanner & Lewis 1983; 

Howell & Reese 1986) että ammattipohjaisten segmenttien välillä (Rosenberg 

1980; Rumberger & Carnoy 1980; Colbjörnsen 1984; Pomer 1986; Blossfeld 

& Mayer 1988). Mutta myös vastakkaisia tulkintoja on esitetty (Leigh 1976; 

Mayhew & Rosewell 1979; vrt. Clairmont ym. 1983, 262-263). 

Segmenttien välisen liikkuvuuden keskeisiä kysymyksiä ovat koulutus

ja uramahdollisuudet sekä rekrytointi- ja ylentämiskriteerit eri segmenteil

lä. Työoloaineiston avulla on mahdollista tutkia vain ensin mainittuja. 

Palkansaajien arviot mahdollisuuksistaan saada ammattitaitoa kehittä

vää koulutusta, edetä urallaan tai hankkia kokonaan uusi työpaikka vaihte

levat selvästi segmenteittäin: parhaimpina mahdollisuuksiaan pitävät ydin

työpaikkojen palkansaajat, huonoimpina reunatyöpaikkojen palkansaajat. 

Pienimmillään erot ovat kvalifikaatiomallissa jokamiehen ja ammatillisten 

työmarkkinoiden välillä. Myös työn muutos (asema työpaikalla, työtehtä

vien kiinnostavuus, työskentelyolosuhteet) edellisen kolmen vuoden aikana 

on ollut myönteisin ydintyöpaikoissa. Tulokset eivät suoraan kerro segment-
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tien välisen liikkuvuuden laajuudesta, mutta ne antavat viitteitä ylöspäin

liikkuvuuden esteistä reunatyöpaikoissa. 

Segmentaatio selittää sukupuolta ja sosioekonomista asemaa parem

min aseman ja työtehtävien kiinnostavuuden muutosta, sukupuoli puolestaan 

etenemis- ja uuden työpaikan saantimahdollisuuksia. Sosioekonominen 

asema selittää parhaiten koulutusmahdollisuuksien eroja. Sukupuolten 

välillä on siten mielenkiintoinen ero koulutus- ja etenemismahdollisuusarvi

oissa: naiset arvioivat koulutusmahdollisuutensa lähes yhtä hyviksi kuin 

miehet, mutta etenemismahdollisuutensa selvästi heikommiksi. Eli etenemis

mahdollisuuksiin vaikuttavat koulutusmahdollisuuksia enemmän muut tekijät, 

mikä viittaa naisiin kohdistuvaan syrjintään. Myös useissa muissa tutkimuk

sissa on havaittu naisten etenemismahdollisuuksien olevan huonompia kuin 

miesten (Luokkaprojekti 1984, 319, 397; Howell & Reese 1986, 82; Pomer 

1984; 1985, 295-299; Hachen 1988, 112; Shenhav & Haberfeld 1988, 

· 459-460).5 

Segmenttien välisen liikkuvuuden tarkempi erittely edellyttäisi kahden

laista jatkotutkimusta. Toisaalta tarvittaisiin tarkempia tietoja yksilöiden 

työhistoriasta (kuten Blossfeld & Mayer 1988). Luokkaprojektin (1984, 

293-298) tulokset viittaavat uraliikkuvuuden vaihtelevan selvästi luokka

aseman mukaan: työuran aikainen liikkuvuus on vähäisintä työväenluokassa. 

Sen sijaan sukupolvittainen liikkuvuus on ollut Suomessa varsin yleistä. 

Yksilötason ohella tarvittaisiin tietoja liikkuvuudesta yritystasolla 

sisäisten ja ulkoisten työmarkkinoiden välillä, mitä on pidetty keskeisenä 

työmarkkinoiden joustavuudelle (OECD 1986, 124). 

c) Sisäiset työmarkkinat

Segmentaatioteorioita yhdistävänä piirteenä on myös oletus sisäisten 

työmarkkinoiden erilaisesta yleisyydestä eri segmenteillä. Sisäisten työmark

kinoiden käsitteellä segmentaatioteorioissa tarkoitetaan tavallisesti sellaisia 

5 Palkansaajien arviot etenemismahdollisuuksistaan vaihtelevat selvästi 
myös maittain. Nikulan (1989, 170) mukaan yli puolet palkansaajista 
Yhdysvalloissa pitää etenemismahdollisuuksiaan hyvinä, pohjoismaissa 
vastaava osuus on vain 6-7 %. 
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työmarkkinoita, jollla työvoiman hinnoittelu ja allokaatio tapahtuvat hallin

nollisin keinoin ja säännöin eivätkä enää suoraan markkinavoimien vaiku

tuksesta kuten ulkoisilla työmarkkinoilla (Doeringer & Piore 1971, 1-2; 

Edwards 1979, 180), Tosin Sengenbergerin (1987, 56) mukaan säätely voi 

tuskin kokonaan korvata kilpallua myöskään sisäislllä työmarkkinoilla. 

Historiallisesti sisäisten työmarkkinoiden muodostuminen on ajoitettu 

Yhdysvaltojen teollisuudessa 1900-luvun alkuvuosikymmeniin (Jacoby 1984; 

Elbaum 1984) tai 1940- ja 1950-luvuille (Gordon ym. 1982). Palvelusekto

rilla sisäisten työmarkkinoiden on nähty kehittyneen ennen toista maail

mansotaa (Carter & Carter 1985; Baron ym. 1988). Sisäisten työmarkkinoi

den ja julkisen sektorin suhdetta on sen sijaan tutkittu hämmästyttävän 

vähän (poikkeuksena Keller 1985).6 

Näkemykset sisäisten työmarkkinoiden muodostumisen syistä vaih

televat eri teoriasuuntauksissa. Neoklassisen työmarkkinateorian lähtökoh

dista sisäisten työmarkkinoiden rationaalisuutta yrityksille on perusteltu 

mm. sillä, että sisäiset työmarkkinat vähentävät työvoiman vaihtuvuus- ja 

koulutuskustannuksia sekä helpottavat työntekijöiden valvontaa (esim. 

Wllliamson 1975). Myös radikaaliteoreetikot ovat perustelleet sisäisten 

työmarkkinoiden muodostumista työnantajien pyrkimyksillä kontrolloida 

työtä, tosin selvästi uusklassisesta suuntauksesta eroavin painotuksin 

(esim. Stone 1975; Edwards 1979). 

Duaaliteoreetikot ovat selittäneet sisäisten työmarkkinoiden syntymistä 

mm. vastauksena yritysspesifien taitojen lisääntymiseen, minkä vuoksi

yrityksen työntekijöiden korvaaminen uusilla työntekijöillä synnyttää 

yrityksille ongelmia ja kustannuksia (Colbjörnsen 1984, 67; Carter & 

Carter 1985, 588). Tässä suhteessa duaaliteorian yhteydet inhimillisen 

pääoman teoriaan ovat ilmeiset. Samoin duaaliteoreetikot ovat korostaneet 

pitkien työsuhteiden synnyttävän vakiintuneita tapoja ja käytäntöjä, 

jotka luovat jatkuvuutta ja pysyvyyttä myös työvoiman hinnoitteluun ja 

allokaatioon (Doeringer & Piore 1971, 22-27; kritiikistä esim. Osterman 

1987, 46). 

6 Soilamo-Malmin ( 1988) kansatieteellinen tutkimus posti- ja telelai
toksen ammattiryhmistä 1900-luvulla antaa viitteitä useista sisäisten 
työmarkkinoiden ominaispiirteistä (sisäinen liikkuvuus, pitkät työsuhteet, 
ammatin periytyminen suvussa, työnantajan järjestämä koulutus, kelpoisuus
vaatimukset jne. ) . 
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Sisäisten työmarkkinoiden empiirinen tutkiminen on ongelmallista 

survey-aineiston avulla. Useat sisäisten työmarkkinoiden ominaispiirteet 

(palkkausta, etenemistä, irtisanomisia yms. tekijöitä koskevat sopimukset, 

säännöt ja tavat) eivät tule ilmi tavanomaisessa survey-aineistossa. Lisäksi 

sisäisten työmarkkinoiden ilmenemismuodot vaihtelevat huomattavasti 

ammattiryhmittäin, yrityksittäin, toimialoittain, alueittain ja maittain 

(Osterman 1983; Kanter 1984, White & Althauser 1984). Yritysten sisäiset 

työmarkkinat on nähty ominaisiksi erityisesti Japanin talouden ydinsektoril

le (Koike 1983; vrt. Tachibanaki 1987) ja Ranskalle (Haller ym. 1985; 

Mardsen 1986). Sen sijaan Saksan liittotasavallan työmarkkinoilla on 

korostettu yrityksen sijasta ammatin rakenteistavaa merkitystä (Maurice 

ym. 1984; König & Muller 1986; Sengenberger 1987). Sama koskee jossain 

määrin myös Englantia (Mardsen 1986; vrt. Windolf 1986). Sisäisten 

työmarkkinoiden on nähty kuvaavan myös sosialististen maiden yrityksiä 

(Stark 1986; Lado & Toth 1988; vrt. Domanski 1987). 

Tässä tutkimuksessa näkökulmana on se, mille työmarkkinasegmen

teille ovat tyypillisimpiä sisäisiin työmarkkinoihin liitetyt ominaispiirteet 

(työpaikkakoulutukseen osallistuminen, työn vaatima oppimisaika, työvoiman 

sisäinen liikkuvuus, työn tekijöiden kiinnittäminen yritykseen). 

Yritysspesiflt tiedot ja taidot voivat muodostua sekä työssäoppimisen 

että työpaikkakoulutuksen kautta. Työpaikkakoulutukseen osallistumista 

voidaan siten pitää yhtenä indikaattorina yritysspesifeistä kvalifikaatioista. 

Ja mitä enemmän yritysspesifejä pätevyyksiä työntekijällä on, sitä vai

keammin hän on korvattavissa. Työntekijän korvattavuutta ilmentää työn 

vaatiman oppimisajan pituus. 

Työn vaatima oppimisaika ja työpaikkakoulutukseen osallistuminen 

vaihtelevatkin selvästi työmarkkinalohkoittain. Kvalifikaatio- ja työproses

simallissa samoja muuttujia käytettiin myös lohkoutumiskriteereinä. Mutta 

myös duaalimallissa segmenttien erot ovat selviä: työn oppimisaika on 

pisin ja työpaikkakoulutukseen osallistuminen on yleisintä primaarimark

kinoiden ylälohkolla. Silti sukupuoli selittää segmenttejä enemmän eroja 

työn vaatimassa oppimisajassa (miehillä pidempi), sosioekonominen asema 

puolestaan työpaikkakoulutukseen osallistumista (ks. myös Tuomista 1986, 

374-378).

Sisäisten työmarkkinoiden tunnuspiirteenä on pidetty myös työvoiman

sisäistä liikkuvuutta (Kerr 1954, 99; Doeringer & Piore 1971, 1-2; Althauser 
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& Kalleberg 1981, 130; Biehler & Brandes 1981, 158; Osterman 1983, 349; 

Boje 1987, 9; DiPerete 1987, 422). Sisäinen liikkuvuus {työtehtävät vaihtu

neet työsuhteen aikana) onkin selvästi yleisintä ydintyöpaikoissa. Lisäksi 

työtehtävien vaihtuminen on tapahtunut työntekijän omasta halusta 

useimmin samoilla työmarkkinalohkoilla. Työvoiman ulkoinen liikkuvuus 

(alle vuoden työsuhteiden osuus) on puolestaan yleisintä reunatyöpaikoissa. 

Sisäisen liikkuvuuden yleisyys vaihtelee kuitenkin segmenttejä 

enemmän sukupuolen ja sosioekonomisen aseman mukaan: miehet ja 

toimihenkilöt ovat vaihtaneet muita useammin työtehtäviä nykyisen 

työsuhteen aikana. Myös ulkoisen liikkuvuuden yleisyys vaihtelee sosioeko

nomisen aseman mukaan, mutta ei juurikaan sukupuolen mukaan: työntekijät 

ovat liikkuneet toimihenkilöitä useammin. Erot segmenttien välillä ovat 

kuitenkin selvempiä. 

Myös sisäisen liikkuvuuden osuus kokonaisliikkuvuudesta ( edellisen 

vuoden aikana) vaihtelee työmarkkinalohkoittain: osuus on suurin ydintyö

paikoissa ja alhaisin reunatyöpaikoissa. Sukupuol�en välillä ei ole juuri 

eroja, sen sijaan sisäisen liikkuvuuden osuus on suurempi toimihenki

löiden kuin työntekijöiden ryhmässä. Erot segmenttien välillä ovat kuiten

kin selvempiä kuin sosioekonomisten ryhmien välillä. Tulokset ovat 

kuitenkin vain suuntaa-antavia mittareiden karkeuden vuoksi (ks. myös 

Sengenberger 1987, 36). Silti niistä voidaan päätellä, että valtaosa liik

kuvuudesta tapahtuu yritysten välillä (samoin Blossfeld & Mayer 1988, 

280). Muihin pohjoismaihin verrattuna sisäisen liikkuvuuden osuus kokonais

liikkuvuudesta on suurin piirtein samaa tasoa: Suomessa osuus oli työoloai

neiston (1984) mukaan 27 %, Tanskassa 1980-luvun alussa 22 % (Boje 

1987) sekä Ruotsissa 1980-luvun jälkipuoliskolla jo 35 % (Arbetsmark

nad ••. 1988, 121). 

Sisäisten työmarkkinoiden yhtenä ilmentäjänä voidaan pitää sitä, 

missä määrin työntekijöitä pyritään kiinnittämään yritykseen ja siten 

supistamaan heidän vaihtuvuuttaan. Duaaliteorian mukaan sekundaarisilla 

työmarkkinoilla työntekijöiden vaihtuvuus ei ole ongelma, koska työntekijät 

ovat helposti korvattavissa (Vietorisz & Harrison 1973, 368). Vastaavasti 

Edwardsin (1979, 167) mukaan sekundaarityömarkkinoilla työpaikassa 

pysymistä ei kannusteta. Lutzin ja Sengenbergerin ( 197 4, 65) mukaan 

yrityskohtaisilla työmarkkinoilla työntekijöitä pyritään kiinnittämään 

yritykseen erilaisin menetelmin (samoin Mangum ym. 1985, 600), jokamiehen 
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työmarkkinoilla kiinnittämisellä ei ole merkitystä. Yrityskohtaisilla työmark

kinoilla työnantaja pyrkii varmistamaan yritysspesifien kvalifikaatioiden 

· hyödynnettävyyden eristämällä yrityksen osatyömarkkinat muista työmark

kinoista esimerkiksi sitomalla palkan nousun työsuhteen pituuteen (esim.

Japanin Nenko-palkkausjärjestelmä, ks. Tachibanaki 1987, 660-661; vrt.

Abraham ym. 1987).7 Kasvion (1982, 163-166) mukaan työvoiman kiinnittä

misen keinoina voivat olla esimerkiksi suhteellisen korkea palkkataso,

työsuhteeseen sidotut sosiaaliedut ja myönteisen yrityskuvan luominen.

Palkansaajien kuukausitulot päätyöstä (veroja vähentämättä) eroavat 

selvästi työmarkkinalohkoittain. Duaalimallissa palkkataso oli jo yhtenä 

kriteerinä, mutta erot ovat selviä myös kvalifikaatio- ja työprosessimallissa. 

Segmenttejä enemmän palkat vaihtelevat kuitenkin sukupuolen ja sosioeko

nomisen aseman mukaan. Silti segmenttien väliset erot säilyvät tilastol

lisesti merkitsevinä vakioitaessa sukupuoli ja sosioekonominen asema 

(kovarianssianalyysi). 

Työvoiman kiinnittämisen keinona voivat toimia myös ohjepalkan 

päälle annettavat etuudet (ikälisä tai vastaava, ruokaetu, autoetu, työsuh

deasunto ). Palkan ohella myös etuudet eroavat selvästi työmarkkinalohkoit

tain: etuja oli vähiten reunatyöpaikoissa ja eniten ydintyöpaikoissa 

(kvalifikaatiomallissa erot jokamiehen ja ammatillisten työmarkkinoiden 

välillä ovat vähäisiä). Etuudet vaihtelevat myös sosioekonomisen aseman 

ja sukupuolen mukaan: keskimääräistä enemmän etuja on ylemmillä . toimi

henkilöillä ja miehillä. Parhaiten etujen määrää selittääkin varianssianalyy

sin mukaan sosioekonominen asema. Silti erot segmenttien välillä säilyvät 

tilastollisesti merkitsevinä vakioitaessa sosioekonominen asema ja sukupuoli. 

Lisäksi työnantajan juridinen muoto vaikuttaa selvästi ikällsän saamiseen: 

ikälisä tms. on selvästi yleisempi julkisella kuin yksityisellä sektorilla. 

7 Pohjola (1988, 85) viittaa tutkimuksiin, Joissa yrityskohtaisen 
tietotaidon osuus kokonaiskvalifikaatioista on arvioitu olevan Japanissa 
noin 40 %, Yhdysvalloissa selvästi vähemmän. 
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d) Neuvotteluvoima

Palkansaajat ovat jakautuneet epätasaisesti eri segmenteille (naiset, 

nuoret ja vanhenevat työntekijät sekä koulutusta vailla olevat ovat 

keskittyneet sekundaarisille segmenteille) ja heillä on erilainen kyky 

· puolustaa etujaan (Edwards 1979, 178; Clairmont ym. 1983, 250). Vastaavasti

segmentaatioteorioissa oletetaan, että myös työntekijöiden neuvotteluvoima

(Kalleberg ym. 1981) tai työmarkkinakapasiteetti (Leimu 1983) vaihtelevat

segmenteittäin. Työmarkkinakapasiteettiin vaikuttavat sekä työntekijöiden

henkilökohtaiset (ammattikoulutus, -taito ja -kokemus) että kollektiiviset

(ammatillinen järjestäytyminen) resurssit (Leimu 1983, 195). Kalleberg ym.

(1981, 653) mainitsevat myös ammatin vaatiman oppimisajan ja työsuhteen

pituuden, joita käsiteltiin edellä.

Aiemmin todettiin koulutuksen vaikuttavan segmenteille sijoittumiseen. 

Vastaavasti työmarkkinasegmenttien välillä on selviä eroja ammatillisessa 

koulutuksessa: koulutusta on vähiten reunatyöpaikkojen työntekijöillä ja 

työ vastaa heillä huonoimmin koulutusta. 

Koulutus lisää uuden työpaikan etsintää (samoin Leimu 1983, 241-243). 

Paljon koulutusta hankkineet suhtautuvat myös muita optimistisemmin 

uuden työpaikan hankkimismahdollisuuksiin. Tämä selittää osittain myös 

sen, että ydintyöpaikkojen työntekijät suhtautuvat muita optimistisemmin 

uuden työpaikan hankkimismahdollisuuksiin. 

Sukupuolten välillä ei ole juuri eroja koulutuksen tasossa (koulu

tusaloissa on eroja), silti koulutus vaikuttaa eri tavalla naisten ja miesten 

sijoittumiseen työmarkkinalohkoille: miehet sijoittuvat samalla koulutus

tasolla naisia useammin ydintyöpaikkoihin. Sen sijaan koulutus vaihtelee 

segmenttejä selvästi enemmän sosioekonomisen aseman mukaan (samoin työn 

ja koulutuksen vastaavuus). Itse asiassa koulutus on yhtenä kriteerinä 

sijoitettaessa palkansaajia sosioekonomisiin ryhmiin (Lehto 1988, liite 3). 

Ammatillista järjestäytymistä on pidetty Yhdysvalloissa keskeisenä 

segmenttien erottelijana. Edwardsin (1979, 171) mukaan alisteiset primaari

työpaikat eroavat sekundaarimarkkinoiden tilapäisen työvoiman työpaikoista 

perustavimmin siinä suhteessa. että työntekijät ovat järjestäytyneet 

ammatillisesti. Myös duaalitalouden teoreetikot (esim. Averitt 1968, 2) 

olettivat talouden ydinosan ja periferisen osan välillä olevan eroja ammatil-
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lisessa järjestäytymisessä. Empiirisissä segmentaatiotutkimuksissa on saatu 

sekä oletuksia tukevia (Beck ym. 1978, 711; Apostle ym. 1985a, 42) että 

ristiriitaisia (Coverman 1986, 150) tuloksia. 

Myös työoloaineistosta saadut tulokset ovat jossain määrin ristiriitai

sia: duaali- ja kvalifikaatiomallissa järjestäytyminen yleistyy oletusten 

mukaisesti siirryttäessä sekundaarisilta primaarisille ja yrityskohtaisille 

työmarkkinoille, mutta ei työprosessimallissa. Lisäksi erot segmenttien 

välillä ovat suhteellisen vähäisiä. Tämä selittynee sillä, että Suomessa on 

poikkeavaa olla järjestäytymätön, Yhdysvalloissa on poikkeavaa olla amma

tillisesti järjestäytynyt. Ammatillinen järjestäytyminen ei siten erottele 

. työmarkkinalohkoja Edwardsin olettamalla tavalla. Toisaalta järjestäytymis

aste ei sellaisenaan ole kovin hyvä indikaattori eri palkansaajaryhmien 

neuvotteluvoimasta, minkä on havaittu vaihtelevan Suomessa selvästi toimi

alan ja yrityskoon mukaan (Vähätalo 1985, 188-189). 

Järjestäytymisaste vaihtelee myös sosioekonomisen aseman ja sukupuo

len mukaan. Toimihenkilöt ovat järjestäytyneet työntekijöitä harvemmin, 

samoin miehet naisia harvemmin. Sukupuolten välinen ero on yllättävä, 

koska yleensä (ja myös segmentaatioteorioissa) on oletettu naisten järjes

täytymisen olevan vähäisempää kuin miesten. Suurimmillaan sukupuolten 

väliset erot ovat toimihenkilöiden keskuudessa (samoin Korvajärvi ym. 

1987, 174). · Selityksenä saattaa olla, että ylemmät miestoimihenkilöt ovat 

usein esimiesasemassa työnantajan edustajana, jolloin järjestäytyminen· on 

ongelmallisempaa. 

Segmenttien ja sosioekonomisten ryhmien väliset erot ovat tähän 

saakka olleet yleensä samansuuntaisia. Ammatillisessa järjestäytymisessä 

erot ovat kuitenkin päinvastaisia. Segmentaatiomalleissa alhainen järjestäy

tyminen koskee sekundaarisia työmarkkinoita, mutta sosioekonomisessa 

ryhmittelyssä (mies)toimihenkilöitä. Ainoastaan työprosessimallissa erot 

segmenttien ja sosioekonomisten ryhmien välillä ovat samansuuntaisia, 

joskin tämä koskee vain miehiä. 

Alhainen järjestäytymisaste työprosessimallin ydintyöpaikoissa selittyy 

osittain sillä, että ylemmät (mies)toimihenkilöt (joilla järjestäytymisaste 

on alhaisin) ovat keskittyneet ydintyöpaikkoihin sekä sillä, että (työnteki

jätasolla) ydintyöpaikat sijaitsevat usein pienissä toimipaikoissa, Joissa 

järjestäytymisaste on alhaisempi kuin suurissa. Myös Leimun ym. ( 1987, 
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24) tutkimuksen mukaan (miesten) järjestäytyminen oli vähäisempää pienissä

kuin suurissa teollisuusyrityksissä. 

Palkansaajien neuvotteluvoimaan vaikuttaa myös se, miten aktiivisesti 

he toimivat. Oletusten (Johnson 1976, 154) mukaisesti reunatyöpaikkojen 

työntekijät toimivat multa harvemmin työsuojelu- tai luottamusmiestehtä

vissä. Erot segmenttien välillä ovat myös selvempiä kuin sukupuolten ja 

sosioekonomisten ryhmien välillä. Samalla tuloksista käy ilmi mielenkiin

toinen ero sukupuolten välillä. Vaikka naisten järjestäytymisaste on työolo

aineiston mukaan korkeampi, silti miehet toimivat naisia useammin luot

tamusmiehinä tai teknisinä yhdysmiehinä (ks. myös Luokkaprojekti 1984, 

483; Kevätsalo 1988a, 143; Chaison & Andiappan 1987, 281). 

Reunatyöpaikkojen palkansaajien työmarkkinakapasiteetti on siten 

oletusten mukaisesti vähäisin: heillä on vähiten ammatillista koulutusta ja 

työ vastaa huonoimmin koulutusta, he ovat järjestäytyneet ammatillisesti 

muita harvemmin (poikkeuksena työprosessimalli) ja he toimivat muita 

harvemmin luottamusmies- tms. tehtävissä. 

e) Työntekijöiden ja johdon väliset suhteet

Työntekijöiden ja johdon välisten suhteiden oletetaan vaihtelevan segmen

teittäin. Pioren ja Edwardsin näkökulmat ovat kuitenkin jossain määrin 

erilaisia. Piore tarkastelee laajassa mielessä työntekijöiden ja johdon 

välisiä suhteita, Edwards keskittyy työprosessin kontrolliin. Näkökulmien 

eroista huolimatta molemmat korostavat työnjohdon henkilökohtaisen 

valvonnan merkitystä sekundaarisegmentillä. Sen sijaan primaarimarkkinoi

den alalohkolla Piore korostaa informaalisten ryhmien ja ammattiyhdistys

ten roolia työntekijöiden ja johdon välisissä suhteissa, Edwards puolestaan 

työprosessin teknistä kontrollimuotoa (mekanisoidut kontrollivälineet). 

Toisessa yhteydessä myös Edwards korostaa ammatillisen järjestäytymisen 

keskeistä merkitystä. Vastaavasti prlmaarimarkkinoiden ylälohkolla Edwards 

korostaa kontrollin byrokraattista muotoa (säännöt, etenemistiet), Piore 

sisäistettyjen käyttäytymiskoodien merkitystä. Varhaisemmassa tuotannos

saan Edwards (1975, 4) ei vielä erota teknistä kontrollia byrokraattisesta 

kontrollista. Tässä tutkimuksessa mielenkiinnon kohteena ovat nimenomaan 
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Edwardsin oletukset segmenttien ja kontrollimuotojen välisistä yhteyksis

tä. 

Edwardsin (1979) oletus työnjohdon henkilökohtaisen valvonnan 

yleisyydestä sekundaarityömarkkinoilla saa vahvistusta: työsuoritusta 

koetaan valvottavan eniten reunatyöpaikoissa (kvalifikaatiomallissa segment

tien välillä ei ollut eroja). Tältä osin tulokset tukevat myös Friedmanin 

(1977) oletuksia suoran kontrollin strategian kohdistumisesta periferisiin 

työntekijöihin. Lisäksi esimies koetaan reunatyöpaikoissa keskimääräistä 

useammin työsuorituksen valvojana, ydintyöpaikoissa puolestaan työn oh

jaajana ja tukijana. Toisaalta segmenttejä enemmän eroja ilmenee sosioeko

nomisten ryhmien ja sukupuolten välillä: eniten valvontaa kokevat työnte

kijät ja miehet. Sukupuolten välinen ero säilyy myös vakioitaessa sosioeko

nominen asema. Ero sukupuolten välillä on mielenkiintoinen, koska taval

lisesti on oletettu naisten työtä valvottavan enemmän kuin miesten työtä 

ja esimerkiksi Leimu (1983, 185) on saanut teollisuudessa tämänsuuntaisia 

tuloksia (samoin Luokkaprojekti 1984, 346-348, 527). Samalla on pidettävä 

mielessä, että kyse on valvonnan subjektiivisesta kokemisesta, mikä ei 

aina vastaa tutkijoiden luokituksia (Luokkaprojekti 1984, 378). "Itsenäisyy

den kieltäminen" oli leimallista erityisesti työväenluokan miehille (mts. 380). 

Edwardsin oletus työprosessin teknisestä valvonnasta primaarimark

kinoiden alalohkolla on ongelmallinen ainakin siinä suhteessa, että vain 

vajaa kolmasosa alalohkon työpaikoista sijoittui teollisuuteen,. johon 

Edwards pääasiallisesti viittaa. Primaarimarkkinoiden yl�lohkolle on 

Edwardsin mukaan ominaista byrokraattinen kontrolli, jonka yhtenä keskei

senä välineenä ovat sisäiset työmarkkinat: niiden ominaispiirteiden todet

tiinkin olevan tyypillisimpiä ydintyöpaikoissa. 

Vaikka työmarkkinasegmenttien välillä on eroja työprosessin kontrol

limuodoissa, ei tästä voida päätellä sitä, missä määrin erilaiset kontrolli

muodot "selittävät" työmarkkinoiden lohkoutumista. Lisäksi erot sosioekono

misten ryhmien välillä ovat suurempia kuin segmenttien välillä. Myös työ

prosessikeskustelun piirissä on todettu, että kontrolli on vain osa yritys

johdon laajemmasta strategiasta (esim. Hyman 1987, 38-39). 



82 

f) Työorientaatiot

Perinteisessä neoklassisessa työmarkkinateoriassa työntekijöiden asenteita 

työhönsä pidetään eksogeenisina, talouden ulkopuolisina (Rima 1981, 87). 

Työnhakijoiden oletetaan (hyödynmaksimoinnin ja vapaan kilpailun periaat

teiden mukaisesti) valitsevan rationaalisesti erilaisista vaihtoehdoista 

työpaikkansa preferenssiensä mukaisesti. Oletusta täydentää sosiologian 

piirissä luotu teoria työntekijöiden orientaatioista (Goldthorpe ym. 1968). 

Orientaatioteoria olettaa, että työntekijöillä on pysyviä preferenssejä ja 

orientaatioita, jotka vaikuttavat työpaikan valintaan (orientaatiohypoteesi). 

Orientaatioiden oletetaan muodostuvan ja kehittyvän perheen, yhdyskunnan 

ja koulujärjestelmän kautta. 

Myös segmentaatiotutkijat olettavat orientaatioiden vaikuttavan sijoit

tumiseen. Mutta vähintään yhtä keskeistä on, että kokemukset työelämästä 

ja koetut valinnanmahdollisuudet vaikuttavat työntekijöiden orientaatioihin 

(Gordon 1972, 125; Garnsey ym. 1985, 65; Sengenberger 1987, 61-62). Tätä 

sosialisaatiohypoteesia cain (1976, 1248) pitää yhtenä lohkoutumisteorioiden 

merkittävimmistä anneista. 

Yhteisenä piirteenä Pioren ja Edwardsin teorioissa on näkemys siitä, 

että sekundaarisegmentillä ansiotyön merkitys on vähäisempi kuin primaari

silla segmenteillä. Ansiotyön sijasta sekundaarisegmentin työntekijöiden 

orientaatioissa työn ulkopuolisilla tekijöillä on keskeinen rooli (Berger & 

Piore 1980, 18; Sengenberger 1987, 61-62). Lisäksi Pioren mukaan suhtau

tuminen työhön on välineellisempää primaarisektorin ala- kuin ylälohkolla. 

Pioren perusteluihin sisältyy siten oletus, että esimerkiksi naisten 

työssäkäynti on luonteeltaan tilapäistä (vaihtoehtoroolina perhe). Sama 

oletus on hallinnut myös neoklassista työmarkkinateoriaa huolimatta naisten 

työssäkäynnin yleistymisestä ja työsuhteiden pitenemisestä. 

Edwards (1975, 13-15) on puolestaan katsonut työorientaatioiden eriy

tymisen kytkeytyvän työprosessin kontrollin muotoihin. Siirtyminen 

yksinkertaisesta kohti byrokraattista kontrollia edellyttää myös uudenlaisia 

suostumuksen muotoja. Sisäisillä työmarkkinoilla työntekijöiltä odotetaan 

auktoriteetin hyväksymistä (hierarkian alataso), vakaata ja ennustettavaa 

työssäkäyntiä (keskitaso) sekä yrityksen tavoitteiden sisäistämistä (ylätaso). 
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Ulkoisille työmarkkinoille jäävät ne työntekijät, joille on ominaista suu

rempi vaihtuvuus ja vähäisempi kiinnittyminen työhön (Edwards 1975, 4). 

Segmentaatioteorioiden oletusten mukaisesti työorientaatiot eriytyvät 

segmenteittäin. Ydintyöpaikkojen työntekijät pitävät ansiotyötä (yleensä) 

muita tärkeämpänä, joskin segmenttejä enemmän eroja ilmenee sukupuolten 

välillä: miehet arvostavat ansiotyötä enemmän kuin naiset (vrt. Järvelä 

1988, 105). Sen sijaan erot sosioekonomisten ryhmien välillä ovat vähäisem

piä. 

Ansiotyön (yleensä) tärkeyden ohella myös palkansaajan oman työn 

merkitys korostuu ydintyöpaikoissa. Samansuuntaisia eroja on myös sosio

ekonomisten ryhmien välillä: toimihenkilöt pitävät omaa työtään tärkeäm

pänä kuin työntekijät. Lisäksi naiset pitävät omaa työtään merkittävämpänä 

kuin miehet vaikka ansiotyö (yleensä) on tärkeämpi miehille kuin naisille. 

Erot selittynevät sillä, että kysymykset mittaavat eri asioita. Kun on 

kyse ansiotyön tärkeydestä yleensä, vastauksiin vaikuttavat ilmeisesti 

perinteiset käsitykset naisten ja miesten rooleista eri elämänalueilla. 

Mutta kun on kyse oman työn tärkeydestä ja merkittävyydestä, rooliajat

telun merkitys on vähäisempi. Naiset pitävät omaa työtään miehiä tärkeäm

pänä erityisesti koulutusta vaativissa toimihenkllöammateissa. 

Työmarkkinasegmenttien välillä ei sen sijaan ole olennaisia eroja 

kysyttäessä ansiotyön suhdetta muihin elämänalueisiin (perhe, vapaa-aika). 

Segmenttejä enemmän eroja ilmenee sukupuolittain ja siviilisäädyittäin. 

Sukupuolen keskeinen merkitys on tullut esiin myös muissa tutkimuksissa 

(Alkula 1981; Ylöstalo 1986, Järvelä 1988; vrt. Luokkaprojekti 1984, 361; 

Korvajärvi ym. 1987, 169). 

Pioren oletuksen mukaan välineellinen suhtautuminen työhön ( työ on 

vain toimeentulon hankinnan väline) on primaarisektorin sisällä yleisempää 

sen ala- kuin ylälohkolla. Työn sosiologian piirissä välineellinen työorien

taatio on ollut keskeinen kiinnostuksen ja keskustelun kohde erityisesti 

Goldthorpen ym. ( 1968) tutkimuksesta lähtien. Välineelliselle työorien

taatiolle on Goldthorpen ym. (1968, 38-41) mukaan ominaista työn näkemi

nen ensisijaisesti välineenä työn ulkopuolisen tavoitteen (toimeentulon) 

saavuttamiseksi (kritiikistä Burawoy 1979, 138; Strandell 1984, 210; Ran

talaiho 1985, 244-249; Kasvio 1986, 182-183). 

Työolotutkimuksessa välineellistä asennoitumista työhön tutkittiin 

kysymällä palkansaajilta, pitävätkö he palkkaa vai työn sisältöä tärkelmpänä 
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työssä. Välineellinen suhtautuminen työhön on oletusten mukaisesti vähäi

sintä primaarimarkkinoiden ylälohkolla. Segmenttejä enemmän eroja on 

kuitenkin sosioekonomisten ryhmien välillä: toimihenkilöt orientoituivat 

työn sisältöön, työntekijät palkkaan. Myös useimmissa instrumentalismi-tut

kimuksissa työntekijät ovat olleet toimihenkilöitä palkkaorientoituneempia 

(Siurala 1987, 30-33). Sen sijaan erot sukupuolten välillä ovat vähäisempiä: 

miehet ovat naisia hieman palkkaorientoituneempia (samoin Luokkaprojekti 

1984, 354-358; Järvelä 1988, 33, 100; vrt. Korvajärvi ym. 1987, 162). 

Vastoin orientaatiohypoteesin oletuksia välineellinen · suhtautuminen 

työhön ei vaikuta segmenteille sijoittumiseen. Sen sijaan välineellinen 

orientaatio yleistyy työkokemuksen lisääntyessä erityisesti sekundaarisilla 

ja primaarimarkkinoiden alalohkon työmarkkinoilla. Tulokset tukevat siten 

segmentaatioteorioiden oletusta, että kokemukset työelämästä vaikuttavat 

työorientaatioihin (sosialisaatiohypoteesia) (ks. myös Siurala 1987, 101 ). 

Pioren oletusten (1975, 127) mukaisesti myös työn ja vapaa-ajan 

suhde vaihtelee jossain määrin työmarkkinalohkoittain. Ydin- ja vastaa

vien työpaikkojen palkansaajat ajattelevat vapaa-aikanaan muita enemmän 

työasioita ja siten heillä raja työn ja vapaa-ajan välillä on oletusten 

mukaisesti liukuvin. Segmenttejä enemmän eroja ilmenee sosioekonomisen 

aseman mukaan. Vapaa-ajan kanssakäyminen työtovereiden kanssa ei sen 

sijaan vaihtele työmarkkinalohkoittain. 

g) Ansioihin vaikuttavat tekijät

Segmentaatioteorioiden keskeisiä opinkappaleita on myös oletus, että 

ansioihin vaikuttavat tekijät vaihtelevat työmarkkinalohkoittain. Edwardsin 

(1979, 167) mukacl.Il syynä on sekundaarityöpaikkojen luonne usein umpiku

jatyöpaikkoina: niissä on vähän etenemismahdollisuuksia eikä työkokemus 

juuri paranna palkkausta tai edistä uraa. Myös koulutuksen vaikutus 

ansioihin on vähäinen (mts. 170). Sen sijaan primaarityömarkkinoiden 

alalohkolla ikä ja kokemus vaikuttavat olennaisesti ansioihin (mts. 172), 

samoin koulutus (mts. 173). Primaarimarkkinoiden ylälohkolla iän, koke

muksen ja koulutuksen vaikutukset ansioihin ovat suurimmillaan (mts. 

175). Segmenttien välisiä eroja Edwards selittää työprosessin erilaisilla 
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organisointitavoilla: sekundaarityö on organisoitu siten, että se minimoi

kokemuksen ja koulutuksen tarpeen, alisteinen primaarityö on sen sijaan 

organisoitu näiden tekijöiden hyväksikäytön pohjalta (mts. 179-180). 

Empiirisissä segmentaatiotutkimuksissa tavoitteena on tavallisesti 

ollut osoittaa rakenteellisten tekijöiden keskeinen merkitys tulojen 

määräytymiseen. Tutkimusasetelmat ovat olleet kahdenlaisia: yhtäältä on 

tutkittu työmarkkinalohkojen välisiä eroja (Osterman 1975; Beck ym. 

1978, 1980; Rumberger & Carnoy 1980; McNabb & Psacharopoulos 1981; 

Apostle ym. 1985a; Neumann & Ziderman 1986; Leicht & Gamier 1986; 

Domanski 1987; Osberg ym. 1987; Tigges 1988; Zagorski 1988), toisaalta 

on tutkittu yleisemmin inhimillisen pääoman ja erilaisten rakenteellisten 

mallien kykyä selittää ansioiden määräytymistä (Bibb & Form 1977; Lord 

& Falk 1980, 1982; Morrisey 1982; Kalleberg ym. 1981, 1983; Hodson 1984; 

Sakamoto 1988). Viime vuosina on alettu tutkia myös sitä, missä määrin 

tuloihin vaikuttavat rakenteet vaihtelevat eri maissa (Kalleberg & Lincoln 

1988). 

Tässä tutkimuksessa mielenkiinnon kohteena on se, missä määrin 

inhimillisen pääoman tekijät (koulutus, kokemus) selittävät tuloja eri 

segmenteillä. Tarkastelukohteena on pääasiassa duaalimalli. Lohkoutumisteo

rioiden mukaisesti oletuksena on, että inhimillisen pääoman tekijöiden 

merkitys kasvaa siirryttäessä sekundaarisilta työmarkkinoilta primaarimark

kinoiden ylälohkolle. Tuloihin vaikuttavia tekijöitä tutkitaan tavanomaisen 

inhimillisen pääoman mallin avulla lisäten siihen rakenteellisia tekijöitä. 

Vastaavanlaisia malleja on käytetty uselmmissa tulofunktiotutkimuksissa 

(esim. Osterman 1975, 517; Hanusek 1980, 245; McNabb & Psacharopoulos 

1981, 445; Corbo & Stelcner 1983, 253): 

1n P = a + bKOU + cKOK + dKOK + eSUKUP + fAYJ + gAIKA 
+ hNAIS + iKOKO

P = kuukausipalkka veroja vähentämättä 
KOU = koulunkäyntivuodet (yleissivistävä+ammatillinen) 
KOK = työkokemus vuosina 
SUKUP = sukupuoli (0=nainen, l=mies) 
AYJ = ammatillinen järjestäytyminen (0=ei, l=on) 
AIKA = normaali viikkotyöaika 
NAIS = työtehtävän naisvaltaisuus (prosenttia) 
KOKO = toimipaikan koko 
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Regressioanalyysin selitettävänä muuttujana on bruttokuukausipalkka 

On = luonnollinen logaritmi). Inhimillisen pääoman mallissa keskeisiä 

selittäviä muuttujia ovat koulutus ja työkokemus. Rakenteellisina muuttujina 

mallissa ovat sukupuoli, naisten osuus samankaltaisissa työtehtävissä 

työpaikalla, ammatillinen järjestäytyminen ja toimipaikan koko. Aiemmissa 

tutkimuksissa on havaittu ammatin naisvaltaisuuden vaikuttavan ansioihin 

(England & McLaughin 1979; Roos 1981; Pfeffer & Davis-Blake 1987), 

samoin on havaittu ansioiden vaihtelevan sukupuolittain myös työmark

kinasegmenttien sisällä (Bibb & Form 1977; Lord & Falk 1980). Palkan

saajien ammatillisen järjestäytymisen ja yrityskoon voidaan myös olettaa 

vaikuttavan ansioihin aiempien tutkimusten valossa, joskin näkemykset 

vaikutusmekanismeista ovat vaihdelleet (Stolzenberg 1978; Kalleberg ym. 

1981; Freeman & Medoff 1984; Hodson 1984; Kalleberg & Berg 1987; Beck 

& Watson 1988; Villemez & Bridges 1988). Tosin pohjoismaissa ammatillisen 

järjestäytymisen vaikutus ansioihin lienee vähäisempää kuin Yhdysvalloissa. 

Oletusten mukaisesti koulutuksen vaikutus tuloihin on selvästi vähäi

sin sekundaarisegmentillä ja suurin primaarimarkkinolden ylälohkolla 

(samoin McNabb & Psacharopoulos 1981, 447; Rumberger & Carnoy 1980, 

128; Neumann & Ziderman 1986, 234). Työkokemuksen osalta erot lohkojen 

välillä ovat vähäisempiä. Vastaavasti koulutuksen ja työkokemuksen selitys

osuus tuloeroista on oletusten mukaisesti alhaisin sekundaarisilla työmarkki

noilla ja suurin primaarimarkkinoiden ylälohkolla (tulokset ovat samansuun

taisia myös työprosessimallissa). 

Koulutuksen ja työkokemuksen ohella erityisesti viikkotyöaika lisää 

mallin selitysosuutta sekundaarityömarkkinoilla, mikä selittyy osa-aikatyön 

keskittymisellä sekundaarimarkkinoille (samoin Osterman 1975, 518). 

Primaarityömarkkinoilla sukupuoli (samoin Beck ym. 1978) ja työtehtävän 

naisvaltaisuus lisäävät mallin selitysosuutta, mikä viittaisi naisiin kohdis

tuvaan syrjintään. Myös ammatillisen järjestäytymisen vaikutus palkkoihin 

vaihtelee segmenteittäin: vaikutus on voimakkain sekundaarisilla työmark

kinoilla ja olematon primaarimarkkinoiden ylälohkolla (samoin Apostle ym. 

1985a, 43). Toisin sanoen ammatillinen järjestäytyminen parantaa palkkausta 

sekundaarisegmentillä, mutta ei primaarimarkkinoiden ylälohkolla. 
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TAULUKKO 8. Regressioanalyysi tuloihin vaikuttavista tekijöistä (duaali

malli) 

selittävät muuttujat 

koulunkäyntivuodet 
työkokemus 
työkokemuksen neliö 
2 

R 
N 

koulunkäynti vuodet 
työkokemus 
työkokemuksen neliö 
viikkotyöaika 
ammatillinen järjest. 
sukupuoli ( 1 =mies) 
työtehtävän 
naisval taisuus 
toimipaikan koko 

2 
R 
N 

duaalimallin segmentti 
kaikki sekund. prim.ala 

( standardisoidu t regressiokertoimet) 

.42*** .14*** .35*** 
1.27*** 1.10*** 1.20*** 
-.93*** -.84*** -.93*** 

.30 .12 .21 
(4305) (751) (2346)

.48*** .20*** .43*** 
1.16*** .74*** 1.14*** 
-.87*** -.56*** -.90*** 
.33*** .50*** .35*** 
.04*** .12*** .07*** 
.16*** -.03 .20*** 

.15*** -.09 -.14*** 

.08*** .09** .07*** 

.56 .40 .53 
3594 620 1965 

Huom: Selitettävänä tekijänä bruttokuukausipalkka (in). 
Regressiokertoimien tilastollinen merkitsevyys (t-testi) 

***=tilastollisesti erittäin merkitsevä (p(.001) 
** =tilastollisesti merkitsevä (p(.01) 
* =tilastollisesti melkein merkitsevä (p(.05)

prim.ylä 

.52*** 

.90*** 
-.55*** 

.32 
(1058) 

.59*** 
1.04*** 
-.72*** 
.19*** 

-.06* 
.22*** 

-.19*** 
.09*** 

.53 
891 

Segmenttien väliset erot säilyvät pääpiirteissään samansuuntaisina 

vakioitaessa sukupuoli. Poikkeuksena on toimipaikan koko, jolla on vaiku

tusta miesten, mutta ei naisten palkkoihin (vrt. Kalleberg 1988, 209; 

Villemez & Bridges 1988, 251). 

Naisten ja miesten ansioihin vaikuttavat tekijät vaihtelevat jossain 

määrin segmenttien sisällä (ks. myös Coverdill 1988, 986). Esimerkiksi 

sekundaarityöpaikoissa koulutus ja viikkotyöaika (osa-aikatyön yleisyys) 

vaikuttavat enemmän naisten kuin miesten ansioihin. Itse asiassa koulutus 

ei vaikuta sekundaarisegmentillä lainkaan miesten palkkoihin ja muutenkin 

regresslomallin selitysosuus jää miehillä alhaiseksi. Ansioihin vaikuttavat 
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tekijät vaihtelevat siten sekä segmenteittäin että sukupuolittain (vrt. 

Coverman 1986). 

3.5. Segmentaation selityskyky ja mallien toimivuus 

Yleisenä johtopäätöksenä tuloksista on, että työmarkklnamallit rakentels

tavat työmarkkinoiden toimintaa pääosin teorioiden oletusten mukaisesti. 

Koska tuloksissa kietoutuvat toisiinsa teoriat, niiden operationalisoinnit 

ja Suomen työmarkkinat, voidaan tuloksia tulkita siten, että teorioiden 

oletukset ja operationalisolnnit ovat järkevän tuntuisia ja että teorioilla 

on relevanssia myös Suomen työmarkkinoilla. Erot segmenttien välillä 

ovat eri malleissa pääsääntöisesti oletusten mukaisia ja tilastollisesti 

merkitseviä. Tästä huolimatta segmenttien välisiä eroja voidaan tulkita 

pikemminkin asteittaisina kuin täydellisinä katkoksina. Esimerkiksi kaikilla 

toimialoilla ja kaikissa ammattiryhmissä on erilaisia segmenttejä, vaikkakin 

niiden osuudet selvästi vaihtelevat teorioiden oletusten mukaisesti. Keskei

set tulokset on koottu taulukkoon 9. 

Segmenttien ohella olennaisia ja usein jopa suurempia eroja on 

sukupuolten ja sosioekonomisten ryhmien välillä. Samalla on syytä koros

taa, että näillä kolmella rakennetekijällä on usein myös yhdysvaikutuksia 

tuloksiin. Silti segmenttien väliset erot säilyvät yleensä tilastollisesti 

merkitsevinä vakioitaessa sukupuoli ja sosioekonominen asema. 

Segmentaation selityskyky on suurimmillaan, kun kyse on työvoiman 

ulkoisesta liikkuvuudesta. Sukupuoli selittää parhaiten etenemismahdolli

suuksia (mikä viittaa naisiin kohdistuvaan syrjintään), sosioekonominen 

asema puolestaan koulutusmahdollisuuksia ja koulutukseen osallistumista 

(koulutusta annetaan nimenomaan henkistä työtä tekeville). Vastaavasti 

sukupuoli ja sosioekonominen asema selittävät segmenttejä paremmin 

sisäistä liikkuvuutta. 

Palkansaajien työmarkkinakäyttäytymiseen ja -tuotoksiin vaikuttavat 

siten samanaikaisesti useat tekijät: sukupuoli, luokka- ja työmarkkina-ase

ma. Tutkittaessa esimerkiksi liikkuvuutta tai tuloeroja tulisi nämä kaikki 

ottaa huomioon. 
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Segmenttien väliset erot ovat eri lohkoutumismalleissa pääsääntöisesti 

samansuuntaisia (poikkeuksena yrityskoko ja ammatillinen järjestäyty

minen). Kvalifikaatio- ja työprosessimallien tulosten samankaltaisuus 

(äärisegmenttien välillä) selittyy osittain sillä, että niissä on sama kriteeri 

(työn vaatima oppimisaika) (ks. taulukko 5). Pääosin tulosten samankaltai

suus selittynee työmarkkinoiden selvästi hierarkkisesta luonteesta: myöntei

set työn ominaispiirteet keskittyvät tiettyihin työpaikkoihin ja kielteiset 

toisiin. Työpaikkarakenteen eriytymiseen kietoutuvat myös palkansaajien 

erilaiset työmarkkinakapasiteetit (koulutus, kokemus jne.). Yleisesti voi

daankin sanoa eri lohkoutumismallien äärisegmenttien kuvaavan työmark

kinoiden hyvä- ja huono-osaisia. Huono-osaisuutta määrittelevät siten 

alhainen palkka, työn epävarmuus, ammatillisen koulutuksen puute, työnte

kijän helppo korvattavuus ja vähäiset vaikutusmahdollisuudet työssä. 

Useimmat oletukset segmenttien välisistä eroista on johdettu duaali

teorioista ja erot duaalimallin segmenttien välillä ovatkin useimmiten ole

tusten suuntaisia. Vähäisimmillään erot sekundaaristen ja primaarimark

kinoiden alalohkon työpaikkojen välillä ovat työorientaatioissa (välineellinen 

suhtautuminen työhön, työasioiden ajatteleminen kotona). Muihin lohkoutu

mismalleihin verrattuna duaalimalli erottelee parhaiten työvoiman liikku

vuutta, mikä osittain selittyy duaalimalliin sisältyneellä stablilisuuskriteeril

lä. Silti voidaan väittää, että erot eri työvoimaryhmien stablilisuudessa ja 

palkkatasossa ovat meillä vähäisempiä kuin Yhdysvalloissa. Suomen työ

markkinoilla ei ole myöskään yhtä selvästi eriytyneitä marginaaliryhmiä 

kuin Yhdysvalloissa. Tämän vuoksi voidaan olettaa, että myös segmenttien 

väliset erot ovat meillä vähäisempiä kuin Yhdysvalloissa. 

Työprosessimallia ei muodostettu suoraan minkään tietyn segmen

taa tioteorian pohjalta, joskin samankaltaisia kriteerejä (autonomia ja 

kvalifikaatio) on käytetty joissain empiirisissä segmentaatiotutkimuksissa 

(esim. Rosenberg 1980; Rumberger & Carnoy 1980). Pikemminkin mallin 

lähtökohtana oli työprosessikeskustelu, jossa on analysoitu työvoiman 

eriytyneeseen käyttöön johtavia manageraalisia strategioita. Tästä näkökul

masta keskeisiksi kriteereiksi ovat nousseet autonomia ja kvalifikaatio 

(esim. Julkunen 1987). Myös tämä tutkimus osoittaa, kuinka selvästi auto

nomia ja kvalifikaatio rakenteistavat työmarkkinoita pääosin segmen

taatioteorioiden olettamalla tavalla. Poikkeuksia ovat yrityskoko ja amma-
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TAULUKKO 9. Yhteenveto segmentaatioteorioiden oletusten toteutumisesta 

Segmentaatioteorioiden Toteutuivatko 
keskeiset oletukset oletukset 

LIIKKUVUUS ERILAISTA ERI 
SEGMENTEILLÄ 

- sekundarityöntekijät enemmän kyllä 
poissa työmarkkinoilta

- he ovat useammin työttömänä kyllä 

- he vaihtavat ammattia useammin kyllä 

- he vaihtavat työpaikkaa ei 
muita useammin

- työsuhteet epävakaampia kyllä 

- työsuhteet lyhyempiä kyllä 
(ei kval.) 

- etsivät useammin uutta työtä vain 
duaalimallissa 

- haluavat vaihtaa työtä kyllä 
muita useammin (ei kval.) 

SEGMENTTIEN VÄLINEN LIIKKUVUUS 
RAJOITETTUA 

- sekundaarityöntekijöiden
mahdollisuudet koulutukseen
vähäisimmät

- samoin etenemismahdollisuudet

- mahdollisuudet uuden työpaikan
hankkimiseen vähäiset

kyllä 

kyllä 

kyllä 

YDINTYÖVOIMA SIJOITTUNUT SISÄISILLE 
TYÖMARKKINOILLE 

- työn vaatima oppimisaika pisin
ydintyöpaikkojen työntekijöillä

- he osallistuvat useammin
työpaikkakoulutukseen

- sisäinen liikkuvuus yleisintä
ydin työpaikoissa

kyllä 
( duaalimalli) 

kyllä 
( duaalimalli) 

kyllä 

Mikä selitti 
parhaiten 

sukupuoli ja 
soseko 

segmentti ja 
soseko 
yhtä paljon 

yhtä paljon 

segmentti ja 
soseko 
sukupuoli ja 
segmentti 

segmentti ja 
sukupuoli 

soseko ja 
segmentti 

sukupuoli 

sukupuoli 

sukupuoli 

soseko 

sukupuoli ja 
soseko 

(jatkuu) 
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TAULUKKO 9. (jatkuu) 

- ulkoinen liikkuvuus yleisintä kyllä segmentti 
reuna työpaikoissa

- ydintyöntekljöiden palkkataso kyllä sukupuoli ja 
korkeampi soseko 

- samoin enemmän etuja kyllä soseko 

REUNATYÖVOIMALLA VÄHÄISIN 
NEUVOTTELUVOIMA 

- reunatyövoimalla vähiten kyllä soseko 
ammatillista koulutusta

- koulutus vastaa heillä kyllä soseko 
huonoimmin työtä

- reunatyöntekijät järjestäy- kyllä yhtä paljon 
tyneet muita harvemmin ( ei työpros. 

mallissa) 
- reunatyöntekijät muita

harvemmin luottamusmiehinä kyllä segmentti 

TYÖNTEKIJÖIDEN JA JOHDON 
VÄLISET SUHTEET 

- työsuoritusta valvotaan kyllä soseko ja 
eniten reunatyöpaikoissa (ei kval.) sukupuoli. 

- esimies koetaan työn kyllä soseko ja 
valvojana sukupuoli 

TYÖORIENTAATIOT 

- ansiotyön merkitys vähäisin kyllä sukupuoli 
reunatyöpaikkojen työntekijöille

- reunatyöntekijät suhtautuvat kyllä soseko 
välineellisimmin työhönsä

- ydintyöntekijöillä raja työn kyllä soseko 
ja vapaa-ajan välillä liukuvin

ANSIOIHIN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT 

- koulutuksen vaikutus ansioihin kyllä 
vähäisin reunatyöpaikoissa

- samoin työkokemuksen vaikutus osittain 
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tillinen järjestäytyminen. Segmentaatioteorioissa (erityisesti Edwards 

1979) on oletettu työprosessin valvonnan ja siten reunatyöpaikkojen 

olevan yleisimpiä pienissä työpaikoissa. Työoloaineiston ja myös muiden 

tutkimusten (Leimu 1983, Luokkaprojekti 1984) mukaan Suomessa valvotaan 

työtä kuitenkin enemmän suurissa kuin pienissä toimipaikoissa. 

Myös oletus ammatillisen järjestäytymisen eroista segmenttien keskeise

nä erottelijana (Edwards 1979, 172) on Suomen työmarkkinoilla ongelmalli

nen. Kun Yhdysvalloissa on poikkeavaa olla ammatillisesti järjestäytynyt, 

on Suomessa poikkeavaa olla järjestäytymätön. Lisäksi vastoin oletuksia 

järjestäytymisaste on hieman alhaisempi työprosessimallin ydin- kuin 

reuna työpaikoissa. 

Työprosessimallin ongelmakohtana on myös prosessityö (esim. paperi

teollisuudessa). Prosessityön luonteen ja organisointitavan vuoksi työnteki

jöiden mahdollisuudet vaikuttaa työtahtiin, töiden järjestykseen, työ-· 

menetelmiin jne. ovat vähäisemmät kuin teollisuudessa keskimäärin. Tämän 

vuoksi ydintyöpaikkojen osuus jää paperiteollisuudessa (24 %) muuta 

teollisuutta (32 %) alhaisemmaksi. Silti paperityöntekijöitä voidaan pitää 

monessa mielessä "ydintyövoimana": heillä on keskeinen merkitys viennin 

kannalta, palkat on keskimääräistä parempia, työsuhteet pitkiä jne. Kasvion 

(1982) tutkimuksessa sisäiset työmarkkinat kuvasivatkin paremmin paperi

kuin metallitehtaan työvoiman käyttöä. 

Yhdysvaltalaisten lohkoutumisteorioiden ongelmana Suomen työmark

kinoita ajatellen on myös se, että niissä ei juurikaan pohdita ammatillisia 

työmarkkinoita, joiden merkityksen voidaan olettaa Suomessa kasvaneen 

ammatillisen koulutuksen voimakkaan laajenemisen ja toimihenkilöistymisen 

seurauksena. Tässä suhteessa hedelmällisemmän lähtökohdan tarjoaa Lutzin 

ja Sengenbergerin kvalifikaatiomalli. Malli erottelikin multa paremmin 

segmenttejä toimipaikan koon ja työnantajan juridisen muodon (julkinen

yksityinen) suhteen. Ammatilliset työmarkkinat olivat oletusten mukaises

ti yleisimpiä rakennustoiminnassa. Sen sijaan palveluksissa niiden osuus 

oli alhaisin, vaikka niiden voitaisiin olettaa olevan tyypillisiä useille 

julkisille palveluksille (opetus, sosiaali- ja terveydenhuolto). Tosin palvelus

ten sisällä ammatilliset työmarkkinat olivat yleisempiä sosiaali- ja lääkintä

palveluissa kuin julkisessa hallinnossa, jolle olivat tyypillisiä sisäisten 

työmarkkinoiden piirteet. 



93 

Lutzin ja Sengenbergerin oletukset ammatillisten ja yrityskohtaisten 

työmarkkinoiden liikkuvuuseroista osoittautuivat myös ongelmallisiksi. 

Erot olivat vähäisiä ja osin oletusten vastaisia. Sen sijaan liikkuvuuserot 

yrityskohtaisten ja jokamiehen työmarkkinoiden välillä ovat selvempiä. 

Ammatillisten ja jokamiehen työmarkkinoiden väliset erot olivat 

myös usein vähäisiä, joskin oletusten suuntaisia. Jokamiehen ja ammatillisia 

työmarkkinoita erottelevana kriteerinä oli ensisijaisesti ammatillinen 

koulutus ja toissijaisesti työn vaatima oppimisaika. Ilmeisesti nämä kriteerit 

eivät yksinään kovin hyvin erottele näitä osatyömarkkinoita. Suhteessa 

yrityskohtaisiin työmarkkinoihin erot ovat jo selvempiä eli työpaikkakou

lutukseen osallistumisella on keskeinen merkitys työmarkkina-asemalle. 

Toisaalta useille toimihenkilöammateille on erityisesti julkisella sektorilla 

ominaista työnantajan kustantama lisäkoulutus (esim. opetus, sosiaali- ja 

terveydenhuolto), minkä vuoksi nämä ammatit siirtyvät kvalifikaatiomallin 

kriteereillä ammatillisilta yrityskohtaisille työmarkkinoille. 

Koulutuskriteerin pohjalta muodostettuja ammatillisia työmarkkinoita 

voidaan pitää jokamiehen työmarkkinoiden tavoin ulkoisina työmarkkinoina 

erotuksena yrityskohtaisista (sisäisistä) työmarkkinoista (samoin Osterman 

1983, 361; vrt. Doeringer & Piore 1971, 2-4 sekä Biehler & Brandes 1981, 

158). Tähän viittaa se, etteivät sisäisten työmarkkinoiden ominaispiirteet 

(esim. sisäisen liikkuvuuden osuus, ohjepalkan päälle tulevat etuudet) ole 

ammatillisilla työmarkkinoilla sen yleisempiä kuin jokamiehenkään .työmark

kinoilla. 

Koostumukseltaan ammatilliset ja jokamiehen työmarkkinat poikkeavat 

kuitenkin selvästi toisistaan. Ammatilliset työmarkkinat ovat yleisimmillään 

teollisessa (erityisesti rakennustyössä), jokamiehen työmarkkinat palvelu

(siivoustyössä) ja liikennetyössä (postityössä). Ammatillisten työmarkkinoi

den työntekijät ovat tavallisesti nuoria, jokamiehen työmarkkinoilla on 

myös vanhoja työntekijöitä. Lisäksi jokamiehen työmarkkinoiden työntekijät 

· ovat useammin naisia. 8 Koostumuseroista huolimatta näiden työmarkkinoiden

toimintatavat ovat usein samankaltaisia.

Koulutuskriteerin ongelmallisuuden vuoksi ammatillisia työmarkkinoita 

tulisi jatkossa pohtia myös muista näkökulmista. Institutionaalisesti 

painottuneet tutkijat ovat korostaneet ammattiyhdistysten keskeistä 

8 Jokamiehen työmarkkinoiden sijasta voitaisiinkin puhua jokanaisen 
työmarkkinoista. 
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merkitystä ammatillisten työmarkkinoiden määrittäjänä (Kerr 1954, 97-98; 

Doeringer & Piore 1971, 2-4). Tosin meillä ammattiliittojen vaikutus 

työvoiman rekrytointiin on selvästi vähäisempää kuin institutionalistien 

teorioissa oletetaan. Parhaiten lähestymistapa saattaisi soveltua joihinkin 

professionaalisiin ammattiryhmiin, jolloin käyttökelpoisia analyysivälineitä 

voisivat olla weberiläiset käsitteet (sosiaalinen sulkeuma, ekslusio- ja 

inklusiostrategiat, esim. Kreckel 1980). Muina vaihtoehtona voisi olla 

ammatillisten työmarkkinoiden määrittely suoraan liikkuvuustyypin avulla 

( Osterman 1983) tai yhdistämällä liikkuvuus ja ammatillinen koulutus 

(kuten Biehler & Brandes 1981 ). 

Uudemmassa tuotannossaan Sengenberger (1987) on arvioinut uudelleen 

työmarkkinamalliaan. Kvalifikaatioiden spesifisyyden sijasta hän katsoo 

työmarkkinoiden lohkoutuvan sen suhteen, millaiset siteet työntekijöillä 

ja yrityksillä on työmarkkinoihin (mts. 117). Rakenteettomilla (jokamiehen) 

työmarkkinoilla työntekijöiden ja yritysten väliset siteet ovat vähäisiä: 

"The only nexus is cash" (Kerr 1954, 95). Tällaisten työmarkkinoiden 

toiminta muistuttaa neoklassista kilpailumallia, jossa palkkaeroilla on 

keskeinen vaikutus työvoiman liikkuvuuteen. Ammatillisilla työmarkkinoilla 

työntekijät ovat kiinnittyneet tiettyyn ammattiin, joka tavallisesti hanki

taan yritysten ulkopuolella koulutuksen kautta. Vastaavasti yritys on 

kiinnittynyt tiettyyn ammattiryhmään, ei tiettyihin työntekijöihin. Sopeutu

minen kysynnän ja tarjonnan muutoksiin tapahtuu ammatillisilla työmarkki

noilla lyhyellä aikavälillä yritysten välisenä liikkuvuutena ja pidemmällä 

aikavälillä ammatillisen koulutuksen muutosten avulla. Tämänkaltainen 

lähestymistapa soveltuisi alkuperäistä kvallfikaatiomallia paremmin myös 

useisiin toimihenkilöammatteihin (esim. opetus, sosiaali- ja terveydenhuolto). 

Yrityksen sisäisistä työmarkkinoista on puolestaan kyse silloin, kun 

työntekijät ovat kiinnittyneet tiettyyn yritykseen ja yritys työvoimaansa. 

Vastaavasti työvoiman sopeutus on yrityksen sisäistä ilman ulkoisten 

työmarkkinoiden suoraa vaikutusta. Tämänkaltaiset oletukset tuntuvat 

varsin järkeviltä myös Suomen työmarkkinoita ajatellen. 
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4. LOHKOUTUMINEN YRITYSTASOLLA

4.1. Tavaratalokauppa tutkimuskohteena 

Edellä on tarkasteltu työmarkkinoiden lohkoutumista koko maan työmark

kinoilla, jolloin peittyvät sekä toimialoittaiset ja alueelliset erot että 

lohkoutumista synnyttävät voimat. Nyt tavoitteena on syventää näin 

saatua kuvaa kohdistamalla tutkimus vain yhteen toimialaan (tavaratalo

kauppa) ja yhteen alueeseen (Jyväskylä) sekä yritysjohdon strategiaan. 

Kaupan valintaa tutkimuskohteeksi voidaan perustella tutkimusalueen 

laajentamisella: useimmiten työvoiman käyttöä on tutkittu teollisuudessa 

- sekä kansainvälisesti (Smith 1988, 144) että kansallisesti (Julkunen 1984,

158-159). Kaupalla on ollut lisäksi keskeinen merkitys nimenomaan naisten

työmarkkinoilla. Kaupan rakennemuutos (Liiketaloustieteellinen tutkimuslai

tos 1985) on edellyttänyt yrityksiltä kykyä sopeutua muutoksiin. Jyväsky

län valintaa tutkimusalueeksi perustelen sillä, että Jyväskylän ohella vain 

kahdessa muussa kaupungissa tavaratalokaupan markkinaosuus koko vähit

täiskaupasta oli 1980-luvun alkupuolella yli 20 %. Lisäksi uuden tavaratalon 

tulo markkinoille v. 1981 loi mielenkiintoisen asetelman: miten muut yrityk

set reagoivat muutokseen ja miten tilanne kehittyi 1980-luvun puoliväliin 

mennessä. Tutkimuskohteena oli viisi kaupungin keskustassa toimivaa 

tavarataloa, joita esitellään tarkemmin myöhemmin. 

Tavaratalot ovat kaupan työmarkkinoilla suhteellisen suuria yrityksiä, 

ne käyttävät modernia teknologiaa (esim. kassapäätteet) ja pyrkivät hankki

maan suhteellisen vakaan tuotekysynnän tuotteilleen (laaja sortimentti). 

Tässä mielessä tavaratalokaupan voidaan duaaliteorian näkökulmasta katsoa 

edustavan kaupan työmarkkinoiden ydinsektoria (vrt. Granovetter 1984, 
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331 ). Tosin edellä todettiin duaaliteorian oletusten olevan tässä suhteessa 

ongelmallisia. Ydinsektorin heterogeenisuus näkyy myös käytännössä: 

tavaratalokauppa on sisäisesti eriytynyt. Tavoitteena onkin tutkia seuraa

vassa tavaratalokaupan eriytymistä ja sen vaikutuksia työvoiman käyttöön. 

Tapaustutkimuksen lähtökohtana on oletus, että työmarkkinoiden 

lohkoutumista voidaan tarkastella seurauksena yritysjohdon strategioista. 

Näiden strategioiden valintaan vaikuttavat sekä yritysten ulkoiset (esim. 

tuotemarkkinat) että sisäiset ehdot. Näistä ehdoista huolimatta yritysjohdol

le jää valinnanvaraa. Tutkimuksen kohteena ovat erityisesti yritysten 

kilpailu- (hyödykemarkkina-) ja työvoimastrategiat sekä työntekijöiden 

valinnanmahdollisuudet paikallisilla työmarkkinoilla. Katajamäen ( 1988, 

133) luokittelussa Jyväskylän työmarkkinat sijoittuisivat taloudellis-hallin

nollisen keskuksen tyyppiin. 

Tutkimusongelmina ovat seuraavat: 

( 1) Miten tavaratalojen kilpailustrategiat vaikuttavat työvoiman käyt

töön?

(2) Millaisia työvoimastrategioita yritysjohto käyttää?

(3) Millaisia valinnanmahdollisuuksia työntekijöillä on kaupan työ

markkinoilla?

Tutkimusaineistona olivat yritysjohdon ja luottamusmiesten haastatte

lut sekä työntekijäkysely. Haastattelulomakkeet lähetin etukäteen tutustut

taviksi (Nätti 1987, liitteet 2 ja 3). Yritysjohdon haastattelut kestivät 

keskimäärin 1.5 tuntia, luottamusmiesten yleensä vähemmän. Yritysjohdon 

haastattelujen avulla pyrin saamaan tietoja tavaratalojen kehityksestä ja 

strategiasta, kilpailutilanteesta, kannattavuudesta, asiakasrakenteesta, 

kaupan teknisestä kehityksestä, markkinoinnista, henkilökunnan kehityk

sestä, rakenteesta, koulutuksesta, työajoista ja rekrytoinnista. Luottamus

miesten haastattelujen avulla pyrin saamaan tietoja ammatillisen järjestäy

tymisen ja työntekijöiden aseman muutoksista. 

Työntekijöille lähetettiin marraskuussa 1985 kyselylomake postitse 

kotiosoitteislin. Mukana seurasi luottamusmiehen suositus tutkimukseen 

osallistumisesta. Kyselylomake kattoi mm. seuraavia teemoja: työhistoria, 

nykyinen työsuhde, työaika, palkkaus, työn ominaispiirteet, työpaikkakoulu

tus, ay-toiminta, työpaikan ihmissuhteet, halukkuus vaihtaa työtä, asennoi-
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tuminen työhön ja henkilökunnan eriytyminen (Nätti 1987, liite 1 ). Kysely

lomake lähetettiin tutkimuskohteena olleiden tavaratalojen kaikille työnte

kijöille ja toimihenkiiöille (N=644). Käyttökelpoisia vastauksia saatiin 422 

henkilöltä (palautusprosentti 65.5). Tavaratalojen välillä oli jonkin verran 

eroa vastanneisuudessa (ks. taulukko 10). Lisäksi naiset vastasivat (67.3 

%) miehiä useammin (56.2 %). Myös osa-aikatyöntekijät vastasivat kokoaika

työntekijöitä huonommin kyselyyn. 

4.2. Tavaratalokaupan kehityspiirteitä 

Tavaratalot yleistyivät Suomessa voimakkaasti 1950- ja 1960-luvuilla 

1970-luvun puoliväliin saakka, jonka jäikeen kasvuvauhti on hidastunut. 

Vastaavalla tavalla tavaratalojen henkilöstön määrä kasvoi vuoteen 1974 

saakka, jonka jälkeen henkilöstömäärä on aikanut supistua. Vuonna 1987 

Suomessa toimi 354 tavarataloa ja niissä työskenteli noin 26 500 henkeä 

(SVT KA 1988:1, 11). 

Vähittäiskaupan työmarkkinoilla tavaratalot ovat suurehkoja yrityksiä. 

Niiden osuus vähittäiskaupan toimipaikoista on vajaa prosentti, mutta 

osuus työvoimasta 16 % ja myynnistä 12 % 9
• 1980-luvulla tavaratalokaupan 

asema koko vähittäiskaupassa on ollut sangen vakaa. Sen sijaan Ruotsissa 

tavaratalokaupan osuus on supistunut 1970-luvulta lähtien. 

Tavaratalokaupan rakennemuutos 1960-luvun loppupuolelta lähtien on 

merkinnyt automarkettien osuuden kasvua ja pienoistavaratalojen osuuden 

laskua. Varsinaiset (keskustan) tavaratalot ovat kuitenkin säilyttäneet 

vahvan asemansa tavaratalokaupan tärkeimpänä muotona. Vuonna 1980 

niiden osuus koko tavaratalokaupan henkilöstöstä oli 74 % (Yhdysvalloissa 

selvästi pienempi, ks. Friedman 1988, 17). Tavaratalokauppa on myös 

pitkälle keskittynyt: vain 5 % tavarataloista on kaupan ryhmittymien 

ulkopuolella (samoin Ruotsissa ja Yhdysvalloissa). 

Kaupan rakennemuutos on mullistanut myös kaupan työmarkkinoita. 

Kaupan työpaikat ovat siirtyneet kaupunkeihin erityisesti 1960-luvulta 

9 Myyntiosuutta suurempi työvoimaosuus tavaratalokaupassa selittyy 
pääosin sillä, että tavaratalot käyttävät muuta vähittäiskauppaa enemmän 
osa-aikatyötä. 
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lähtien. Kaupan työmarkkinat ovat samalla palkkatyöläistyneet ja naisistu

neet. Tosin naisten osuus kaupan ammatissa toimivasta väestöstä ylitti 

puolet jo 1920-luvulla. Tavaratalokaupassa naisistuminen oli voimakasta 

erityisesti 1970-luvulla. Samaan aikaan tavaratalokaupan työntekijöiden 

keski-ikä nousi 33 vuodesta 39 vuoteen. Myös naisten siviilisäädyssä 

tapahtui muutoksia: naimisissa olevien osuus lisääntyi ja naimattomien 

osuus supistui. Samankaltainen kehityssuunta on havaittu mm. Englannissa 

(Trinder 1984). 

Nämä kehityspiirteet viittaavat siihen, että 1970-luvulla vähittäiskaup

pa on rekrytoinut kasvavassa määrin naimisissa olevia naisia. Jallinojan 

( 1985, 252) mukaan perheellisten naisten työssäkäynnissä tapahtui ratkaise

va muutos 1960-luvulla. Sitä ennen työssäkäyvät naiset olivat olleet pääosin 

perheettömiä. Voidaankin ajatella, että vähittäiskauppa tarjosi yhden 

keskeisen kanavan naisten työssäkäynnin lisääntymiselle. 

Yksi merkittävimpiä muutoksia vähittäis- ja tavaratalokaupan työ

markkinoilla on ollut osa-aikatyön nopea lisääntyminen viimeisten 10 

vuoden aikana, tavaratalokaupassa erityisesti vuodesta 1978 lähtien. 

Osa-aikatyön lisääntyminen on merkinnyt samalla kokoaikatyön supis

tumista kaupan työmarkkinoilta. Vuonna 1987 jo 48 % tavaratalokaupan 

työntekijöistä työskenteli osa-aikaisesti. 

Tavaratalojen henkilöstön suurimpana ammattiryhmänä ovat myyjät. 

Myyntityön ominaispiirteitä kartoitin vuoden 1984 työolotutkimuksen 

· avulla vertaamalla myymälähenkilöstön työtä muiden palkansaajien työhön.

Tulosten mukaan myymälähenkilöstöltä vaaditaan työssä selvästi muita

palkansaajia enemmän palvelualttiutta, esiintymiskykyä ja hyvää muistia.

Sen sijaan myyntityö vaatii keskimääräistä vähemmän mm. johtamistaitoa,

vastuuta ja suurten kokonaisuuksien hallintaa. Näiden tulosten valossa

käy osittain ymmärrettäväksi se, että kauppa on rekrytoinut keskimääräistä

vähemmän koulutettua työvoimaa: työ on vaatinut pikemminkin tiettyjä

luonteenpiirteitä kuin pitkällistä koulutusta (samoin Crehan 1986, 56-57).

Tässä mielessä kaupan työmarkkinoita voidaan luonnehtia jokamiehen

(-naisen) työmarkkinoiksi.

Myymälähenkilöstö poikkeaa muista palkansaajista myös siinä suhtees

sa, että he ovat selvästi keskimääräistä harvemmin ammatillisesti järjestäy

tyneet. Alhaisen järjestäytymisasteen ja matalan koulutustason johdosta 
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ei olekaan yllättävää, että myymälähenkilöstön palkat olivat myös keski

määräistä alhaisempia. 

Kaupan työmarkkinoiden muutoksessa yhdistyvät siten mielenkiin

toisella tavalla useat tekijät. Kauppa on ollut naisvaltainen ala jo 1930-lu

vulta lähtien ja naisistuminen on jatkunut sotien jälkeen, samoin kaupan 

keskittyminen kaupunkeihin. Samalla naisten Ikärakenteessa ja siviilisäädys

sä on tapahtunut muutoksia: nuorten osuus on supistunut, sen sijaan 

perheellisten osuus on kasvanut. Myyntityö ei ole edellyttänyt erityistä 

ammatillista koulutusta ja kaupan yritykset ovat rekrytoineet keskimää

räistä vähemmän koulutettua työvoimaa (samoin Gerzer 1986, 126). Kaupan 

työmarkkinat ovat olleet jokanaisen työmarkkinoita. 

Myös osa-aikatyön yleistymisessä kytkeytyvät toisiinsa työvoiman 

kysyntä ja tarjonta. 1970-luvun alkupuolella kaupan yritykset perustelivat 

osa-aikatyön käyttöönottoa sillä, että osa-aikatyön avulla kaupan työmark

kinoille saadaan vedettyä kotitaloutta hoitavia naisia. Tutkimusten mukaan 

kiinnostus osa-aikatyötä kohtaan onkin ollut suurinta perheellisten naisten 

keskuudessa (esim. Nätti 1983b). 1970-luvun jälkipuoliskolta lähtien 

osa-aikatyötä ei ole enää perusteltu uhkaavalla työvoimapulalla vaan 

kilpailun kiristymisellä ja työvoiman käytön tehokkuudella sekä keinona 

lievittää työttömyyttä. Samankaltainen suhtautumistavan muutos on ollut 

havaittavissa myös muissa maissa (de Lange 1986, 103-104). 

4.3. Työvoiman käyttöön tavarataloissa vaikuttavat tekijät 

Yritystasolla työmarkkinoiden lohkoutuminen kytkeytyy työvoiman käyttöön. 

Työvoiman käytön käsitteellä viittaan siihen tapaan, jolla yritys työvoi

maansa hyödyntää (työn organisaatio, työnjako, työn sisältö, työajat 

jne.). Työvoiman käyttöön vaikuttavat sekä yritysten ulkoiset että sisäiset 

tekijät. 

Talousteorian mukaan työvoiman kysyntä on yrityksen näkökulmasta 

johdettua kysyntää, joka määräytyy ensi sijassa hyödykekysynnästä. 

Käytännössä työvoiman käyttöön vaikuttavat lukuisat muutkin tekijät. 

Yrityksen ympäristötekijät (tuotekysyntä, kilpailu, alan tekninen kehitys 

jne.) vaikuttavat sekä kilpailustrategian valintaan että työvoiman käyttöön. 
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Työvoiman käyttöä rajoittavat puolestaan instituutiot (lait, työehtosopimuk

set, koulutusjärjestelmä jne.) ja työvoiman tarjonta (työnhakijoiden määrä, 

koulutus, työaikatoiveet jne.). 

Kaupan työmarkkinoilla työntekijöiden saatavuus ei yleensä (aiemmin) 

ole ollut ongelmana lukuunottamatta joitain erikoisammatteja (esim. 

lihamestarit) ja alueita. Myyntityö ei ole vaatinut kovin pitkällistä ja 

erikoistunutta ammattikoulutusta ja myyjillä onkin ollut keskimääräistä 

vähemmän ammattikoulutusta. 

Kun tutkimuskohteena on vain yksi toimiala ja yksi alue, voidaan 

olettaa useiden tavaratalojen ulkoisten tekijöiden olevan (tutkimusajankoh

tana) samankaltaisia (tuotekysyntä, kilpailu, alan teknologia, työvoiman 

käyttöä säätelevät instituutiot, työvoiman saatavuus). Toisaalta yritykset 

on perustettu eri aikoina ja vastaavasti ulkoisten tekijöiden voidaan 

olettaa vaihdelleen jonkin verran viimeisen 20 vuoden aikana (esim. kil

pailutilanne). Taloudellisen ympäristön samankaltaisuudesta (tutkimusajan

kohtana) huolimatta yritykset voivat esimerkiksi suuntautua eri asiakas

ja tuoteryhmiin tai hyödyntää eri tavalla saatavissa olevaa teknologiaa. 

Ympäristötekijöitä selvempiä eroja on yritysten ominaispiirteissä tai 

sisäisissä tekijöissä. Nämä liittyvät yritysten ikään ja ryhmittymiseen. 

Tutkituista yrityksistä kolme perustettiin 1960-luvun alkupuolella (Centrum 

1960, Sokos 1962, Asko 1965), muut kaksi ovat nuorempia (Anttila 1977, 

Citymarket 1981 ). Tämä vaikuttaa mm. työntekijöiden ikärakenteeseen ja 

työsuhteiden pituuteen. 

Toinen tavarataloja erotteleva ominaispiirre liittyy niiden omistuspoh

jaan: tavarataloista kaksi (vanhinta) on osuustoiminnallisia, kolmas yksityi

nen ja kaksi uusinta kuuluvat ei-osuustoiminnallisiin kaupan keskusliikkei

siin. Osuustoiminnallisissa (erityisesti E-liikkeen) tavarataloissa työvoiman 

käyttöön ovat ilmeisesti aiemmin vaikuttaneet myös E-liikkeen suhteet am

mattiyhdistysliikkeeseen. Tosin E-liikkeen saneerauksen myötä 1980-luvul

la ay-suhteet ovat joutuneet koetukselle. Tavaratalojen kytkennät kaupan 

keskusliikkeisiin vaikuttavat myös kilpailustrategioiden suuntaamiseen: 

keskusliike määrittelee tavaratalon perusstrategian, jota sovelletaan 

paikallisilla markkinoilla. 

Alemmin esitettyä kuviota (1) työvoiman käytön ja tarjonnan eriyty

misestä voidaan nyt konkretisoida tavaratalokaupan työmarkkinoihin kuvion 

4 tavoin. 
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Ulkoisista ja sisäisistä ehdoista huolimatta yritysjohdolle jää toimin

tamahdollisuuksia. Tässä tutkimuksessa huomion kohteena ovat erityisesti 

kilpailu- ja työvoimastrategioiden vaikutukset työvoiman käyttöön. 

Kilpailustrategian ja työvoiman käytön yhteys on kaksisuuntainen. 

Yrityksen mahdollisuudet valita tietty kilpailustrategia (esim. ammattitaitoon 

ja palveluun suuntautuminen) riippuvat myös siitä, että käytettävissä on 

ammattitaitoista työvoimaa. Tietyn kilpailustrategian puitteissa yrityksille 

jää vielä valinnanvaraa työvoiman käytössä. Tämä valinnanvara riippuu 

mm. tuotemarkkinoiden tilasta. Kireä kilpailu hyödykemarkkinoilla ei

automaattisesti johda samanlaiseen työvoiman käyttöön eri yrityksissä. 

Oma vaikutuksensa on myös yritysjohdon aloitteellisuudella ja työntekijöi

den toiminnalla. 

Työvoiman käytön ja yrityksen ympäristön välisten yhteyksien merki

tystä on korostanut kontingenssiteoria. Graigin ym. (1985a, 5) mukaan 

nämä yhteydet nähdään kontingenssiteoriassa kuitenkin yksisuuntaisina, 

koska teoriasta puuttuu yritysten sisäisten konfliktien käsittely. Näiden 

konfliktien merkitystä on puolestaan korostettu työprosessiteoriassa. 

Yhdistelemällä molempien teoriasuuntausten lähtökohtia Graig ym. (1985a) 
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korostavat yritysten aktiivista vaikutusta ympäristöönsä (tuotemarkkinoi

den kilpailutilanteeseen). Yritykset vaikuttavat myös työvoiman tarjontaan 

rekrytointistrategioidensa ja työpaikkakoulutuksensa kautta. Esimerkiksi 

tarjoamalla vain yrityskohtaista koulutusta yritys rajoittaa työntekijöidensä 

liikkuvuusmahdollisuuksia ja siten koulutetun työvoiman siirtymistä muihin 

yrityksiin. Yksittäisen yrityksen näkökulmasta työvoiman tarjonta on 

kuitenkin pääosin sen omasta toiminnasta riippumatonta. 

Yritysstrategioiden vaikutusta työvoiman käyttöön tutkin kahdella 

tasolla. Yhtäältä oletan yritysten kilpailustrategioiden synnyttävän eroja 

tavaratalojen välillä työvoiman käytössä. Toisaalta oletan, että keskeinen 

vaikutus työmarkkinoiden lohkoutumiseen on yritysjohdon sisäisellä, työ

voiman käyttöön kohdistuvalla strategialla. 

4.4. Kilpailustrategian vaikutus työvoiman käyttöön 

Tavaratalojen kilpailustrategioiden oletan siten synnyttävän eroja tavarata

lojen välillä työvoiman käytössä. Tosin liikkeenjohdon tutkimuksen piirissä 

on viime vuosina asetettu kyseenalaiseksi se, onko yrityksillä ylipäänsä 

mitään strategioita. Useimpien (esim. Porter 1980) vastaus on ollut myön

teinen: jokaisella yrityksellä on kllpailustrategia, joko eksplisiittinen tai 

implisiittinen. 

Tavaratalojen kilpailustrategioita kartoitettiin liikeidea-ajattelun 

pohjalta. Valmiilla ja kehittyneellä liikeidealla tarkoitetaan yrityksen 

tuotteen, asiakkaiden ja yrityksen toimintatavan yhteensopivaa ja toimivaa 

kokonaisuutta. Tällaiseen valmiiseen muotoonsa liikeidea kehittyy vasta 

vähitellen käyden lävitse lukuisia kehitysvaiheita. Tutkimuksen painopiste 

ei kuitenkaan ollut liikeidean synnyn ja muotoutumisen erittelyssä (vrt. 

Saarikorpi 1986) vaan painopiste oli valitun strategian vaikutuksissa työ

voiman käyttöön. Liikeidean sijasta voitaisiin puhua myös tavaratalojen 

valitsemista liiketoiminta-alueista. 

1970-luvun alkuun saakka jyväskyläläiset tavaratalot olivat liiketoimin

ta-alueeltaan varsin samankaltaisia, perinteisiä keskustan palvelutavaratalo

ja: niillä oli laaja sortimentti ulottuen elintarvikkeista kodinkoneisiin. 
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Tämän jälkeen tavaratalokauppa on alkanut eriytyä. Ensimmäinen merkittä

vä muutos tapahtui 1970-luvun alussa, kun kaupungin keskustaan rakennet

tiin Heps-tavaratalo ja hieman keskustan ulkopuolelle sok-lainen Prisma-au

tomarket. Molemmat painottuivat myynnissään päivittäistavaroihin, itsepal

veluun ja edullisiin hintoihin. Asko reagoi kilpailutilanteen muutokseen 

karsimalla osastojaan ja keskittymällä tekstiilikauppaan, sen sijaan Centrum 

ja Sokos laajensivat huomattavasti tavaratalojaan. Vuonna 1977 Heps 

muutettiin Anttila-tavarataloksi. 

Toinen merkittävä muutos kilpailutilanteessa tapahtui 1980-luvun 

alussa Citymarket-tavaratalon perustamisen myötä. Uusi tavaratalo pyrki 

valtaamaan markkinaosuuksia hintakilpailun ja voimakkaan markkinoinnin 

avulla siinä myös menestyen. ''Vanhat" tavaratalot reagoivat kilpailutilan

teen muutokseen eri tavoin. Perinteiset palvelutavaratalot erikoistuivat 

entisestään vaatetukseen, uusivat miljöötään, lisäsivät palvelua ja tehostivat 

henkilökuntansa koulutusta. Anttila varautui muutokseen laajentamalla 

huomattavasti toimintaansa, tehostamalla markkinointia ja laajentamalla 

itsepalvelua. Kilpailutilanteen muutos on heijastunut myös tavaratalojen 

aukioloaikojen pidentymisenä 1980-luvulla. 

Seuraavassa kuvataan hieman tarkemmin viittä tutkimuksessa mukana 

ollutta tavarataloa. 

{ 1) Centrum-tavaratalon {per. 1960) omisti paikallinen osuusliike 
{Mäki-Matti) E-liikkeen fuusioitumiseen asti {EKA 1983). Vuonna 
1973 tavaratalo laajensi huomattavasti toimintaansa. Myöhemmin 
tavaratalossa uusittiin pääsisäänkäyntiä ja kalustoa. Tutkimusajankoh
tana {syksy 1985) tavaratalossa toimi 12 osastoa ja näiden lisäksi 
alakerrassa toimi vuokralaisena R-rauta, joka myös kuuluu E-ryhmään. 
1970-luvun puolivälissä Centrumin myynnistä suurimman osan muodos
tivat elintarvikkeet ja tekstiilit, vuodesta 1978 lähtien osuuttaan 
kasvattivat muut tavararyhmät, erityisesti rautalinja. Vuonna 1987 
Centrum muutettiin kauppiastavarataloksi. 

(2) Citysokos-tavaratalo aloitti toimintansa v. 1962 Sokos-tavaratalon
nimellä. Myyntipinta-alaltaan Sokos oli selvästi Centrumia suurempi
(4500 neliömetriä). Vuonna 1970 myyntipinta-ala kasvoi 6700 neliömet
riin. 1980-luvulla tavaratalossa tehtiin miljöö- ja kalustoremonttia ja
pieni laajennus. Tavaratalossa on sekä valtakunnallisen SOK:n että
paikallisen osuusliike Keskimaan osastoja {yhteensä 17). Elintarvikkei
den osuus myynnistä on noussut tasaisesti viimeisen kymmenen vuoden
aikana, erityisesti 1970-luvun jälkipuoliskolla. Tekstiilien osuus
myynnistä on kasvanut voimakkaasti 1980-luvulla {vrt. Centrum).
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(3) Alfa aloitti toimintansa kesäkuussa 1980, edeltäjänä samoissa
tiloissa oli Askon tavaratalo vuodesta 1965 lähtien. Tavaratalossa oli
v. 1985 kaikkiaan 11 osastoa. Tavaratalon myynnistä 4/5 liittyi pukeu
tumiseen ja vaatetukseen. Tilastokeskuksen kriteerien mukaan Alfa
onkin lähinnä erikoistavaratalo.

( 4) Anttila aloitti Jyväskylässä vuonna 1977, edeltäjänä samassa
paikassa oli market-tyyppinen Heps-tavaratalo vuodesta 1972 lähtien.
Elintarvikkeiden osuus myynnistä on laskenut vuodesta 1979 lähtien
samaan aikaan kun tekstiilien ja muiden tavarataryhmien osuudet
ovat kasvaneet. 1980-luvun alussa tavaratalossa tehtiin mittava
laajennus. Tavaratalossa oli kaikkiaan 12 osastoa. Näiden ohella
tavaratalossa vuokrattiin runsaasti myyntitilaa erillisille myynti
yksiköille.

(5) Citymarket-tavaratalo aloitti 1981. Tavaratalo kuuluu K-ryhmään.
Vuoteen 1985 mennessä tavaratalossa ei oltu tehty suurempia remont
teja, mutta laajentumistarve oli ilmeinen. Tavaratalossa toimi 7
osastoa, lisäksi vuokralaisena toimi kolme erillistä myyntiyksikköä.
Tavaratalon myynnistä valtaosa oli alusta lähtien päivittäistavaroita
ja näiden osuus oli koko ajan kasvanut.

1980-luvun puolivälissä tutkimuskohteena olleet tavaratalot voitiin 

liikeideansa (kenelle, mitä ja miten) perusteella luokitella selvästi kahteen 

ryhmään: edullisia hintoja korostaviin itsepalvelutavarataloihin (Anttila, 

· Citymarket) ja muotia ja laatua korostaviin vaatetuspainotteisiin palvelu

tavara taloihin . (Alfa, Centrum, Citysokos). Näiden tavaratalotyyppien

välisiä eroja voidaan luonnehtia seuraavasti:

- Myynnin ja markkinoinnin kohteena on itsepalvelutavarataloissa

tavallisesti koko perhe, palvelutavarataloissa kohteena ovat selvemmin 

nuorehkot työssäkäyvät naiset. Tämä heijastuu asiakasrakenteeseen mm. 

siten, että naisten osuus asiakkaista on suurempi palvelu- kuin itsepalve

lutavarataloissa (poikkeuksena Centrum). Asiakaskunnan sosioekonomiseen 

eriytymiseen vaikuttaa kilpailustrategian ohella myös osuustoiminnallisten 

tavaratalojen kytkeytyminen tiettyihin väestöryhmiin (esim. Centrumissa 

työväestön ja eläkeläisten osuus oli keskimääräistä suurempi). 

- Asiakaskunnan eriytyminen vaikuttaa myynnin rakenteeseen.

Itsepalvelutavaratalot pyrkivät olemaan edullinen vaihtoehto mahdolli

simman moneen tarpeeseen, erityisesti jokapäiväisiin kotitalouden perustar

peisiin. Palvelutavaratalot keskittyvät myynnissään selvästi naisten vaate

tukseen ja korostavat laatua ja muotia. 

- Tavaratalojen toimintatavat ovat erilaiset. Itsepalvelutavaratalot

korostavat edullisia hintoja, jotka saadaan aikaan mm. pitkillä sarjoilla. 
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Palvelutavaratalot korostavat puolestaan henkilökohtaisen palvelun merki

tystä. Tämä heijastuu myös tavaratalojen kilpailukeinoissa. Itsepalvelutava

ratalot ovat esimerkiksi automatisoineet pidemmälle kassajärjestelmänsä 

kuin palvelutavaratalot (samoin Yhdysvalloissa, ks. Friedman 1988, 19). 

Työvoiman käytön oletan määräytyvän tavarataloissa keskeisesti nii

den kilpailustrategioista. Itsepalvelutavaratalojen oletan pyrkivän minimoi

maan työvoiman määrää, käyttämään enemmän erilaisia työaikajärjestelyjä 

(osa-aikatyö, työajan vaihtelu) sekä käyttämään tehokkaammin työvoimaa. 

Näin siitä huolimatta, että palkkojen osuus tavaratalojen liikevaihdosta on 

keskimäärin vain 7-8 %. Valtaosa tavaratalokaupan rahavirrasta suuntautuu 

tavarantoimittajille (73 %) tavaroiden hintojen muodossa. Lisäksi oletan 

tavaratalotyyppien erilaisen tuote- ja asiakasrakenteen synnyttävän eroja 

myyjien ammatti- ja sukupuolijakaumassa. Tavaratalojen valitsemat kilpailu

strategiat synnyttävätkin vastaavia eroja työvoiman käytössä tavarata

lotyyppien välillä (taulukko 10). Samansuuntaisia tuloksia ovat saaneet 

Carter ja carter (1985, 590-594) tutkiessaan tavaratalokaupan eriytymistä 

Yhdysvalloissa. 

Erot tavaratalojen välillä työvoiman käytössä ovat oletusten suuntai

sia. Yhdysvaltoihin verrattuna tavaratalotyyppien väliset erot ovat Suomessa 

kuitenkin suhteellisen vähäisiä. Bluestonen ym. (1981, 148-149) mukaan eri

tyisesti alennustavarataloista ovat Yhdysvalloissa katoamassa ammattitai

toiset myyjät. Jäljelle jääneisiin kassa- yms. tehtäviin on rekrytoitu 

· vailla ammatillista koulutusta olevia naisia ja koululaisia. Tämä on johtanut

työvoiman jakautumiseen toisaalta suppeaan huippujohtoon ja sitä avusta

viin tehtäviin, toisaalta matalapalkkaiseen, osa-aikaiseen ja naisvaltaiseen

enemmistöön. Seurauksena on ollut sekä palkkaerojen että työvoiman vaih

tuvuuden kasvu (Bluestone & Stevenson 1981, 24-30). Friedmanin (1988, 19)

mukaan työvoiman vaihtuvuus on noussut jopa 60 prosenttiin vuodessa. Sen

sijaan perinteisissä keskustan tavarataloissa on suuntauduttu uudelleen

henkilöstön ammattitaidon kehittämiseen (Benson 1986, 291).

Jos tutkimuskohteena olisivat koko vähittäiskaupan työmarkkinat, 

erot yritystyyppien välillä olisivat todennäköisesti selvästi suurempia. 

Tämän vuoksi tutkimuksessa on haluttu keskittyä ulkonaisesti suhteelli

sen homogeeniseen ja suppeaan toimialaan (tavaratalokauppaan). Koko 

vähittäiskaupan työmarkkinoilla toisena ääripäänä voidaan pitää keskustan 
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palvelutavarataloja ja uusia "ostoparatiiseja" (esim. Forum) ja toisena 

. ääripäänä itsepalveluperiaatteella toimivia kuluttajan pikatukkuja. Niiden 

liikeideat (asiakaskunta, tuotteet ja toimintatavat) ovat selvästi erilaisia. 

Ne ovat myös työpaikkoina (työn sisältö, työolosuhteet) selvästi erilaisia 

(Englannin osalta Smith 1988). Voidaankin ajatella kaupan eriytymisen 

heijastavan sitä, mitä yhteiskunnassa laajemminkin tapahtuu. Ostopara

tiiseissa vietetään "kulutusjuhlaa", laatikkomyymälöissä "tarjousten juhlaa". 

4.5. Lohkoutuminen yritysjohdon työvoimastrategian seurauksena 

Kilpailustrategian ohella oletan myös yritysjohdon työvoimastrategian 

vaikuttavan olennaisesti työvoiman käyttöön. Segmentaatioteorioiden 

pohjalta oletan työvoiman käytön eriytyvän sen mukaan, kuinka tärkeitä 

eri työpaikat ja niiden haltijat ovat yritykselle. Tarkastelukohteeksi 

valitsen ne työvoiman käytön alueet, joilla yritysjohdon toimintamahdolli

suudet ovat suurimmat ja toimenpiteiden vaikutukset parhaiten ennustet

tavissa. Tainion (1982) mukaan tällaisia alueita ovat työpaikkojen rakenne, 

työvoiman allokaatio ja investoinnit inhimilliseen pääomaan. Näitä alueita 

voidaan pitää potentiaalisina elementteinä tai indikaattoreina johdon 

sisäisestä, työvoiman käyttöön suuntautuvasta strategiasta - mikäli sellainen 

ylipäänsä on olemassa. 

Työprosessidebatin piirissä on viime vuosina kiistelty siitä, missä 

määrin työvoiman käytön yhteydessä voidaan puhua lainkaan yritysjohdon 

strategiasta (esim. Child 1985, 108-112). Historiallisesti työvoimaa on 

pidetty tuotantoprosessin joustajana, jota on voitu tarpeen mukaan erottaa 

ja palkata uudelleen (Pollert 1988a, 45). Myös uudemmat teollisuuden 

teknisiin ja organisatorisiin uudistuksiin kohdistuneet tutkimukset ovat 

osoittaneet, miten tuotantostrategiaan ja teknologiaan kohdistuvat päätök

set ovat olleet ensisijaisia ja työvoiman käyttöä koskevat näkökohdat 

eräänlainen jäännössuure, residuaali (Julkunen 1987, 191; Berger & Piore 

1980, 23; Hyman 1988, 50-52). Julkusen mukaan tämä ei kuitenkaan merkit

se, etteikö yrityksissä olisi vakiintuneita, äänettömiä käsityksiä tuotannon 

miehityksen periaatteista. Ensimmäisenä linjavalintana voidaan pitää 

tietoisen työn sisällön suunnittelun puuttumista. Toiseksi tuotannon 
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TAULUKKO 10. Tavaratalojen ja niiden työvoiman ominaispiirteitä 

ominaispiirre palvelutavaratalot itsepalvelu-
tavaratalot 

Alfa Centrum City- Anttila City-
sokos market 

- myyntipinta-ala 4300 4000 6700 4900 3500 
(neliömetriä)

- myynti (mmk) 46 113 77 90 
(1984)

- tekstiilien osuus
(%) myynnistä 87 38 29 24 
(1984)

- naisten osuus (%)
asiakkaista 53 72 64 45 

(1983)

- henkilökunta 95 83 244. 115 107 
(kyselyn kohteena)

- kyselyyn
vastanneiden 72.6 65.1 67.2 61.7 59.8 
osuus(%)

- naisten osuus 100.0 92.5 85.7 82.4 80.0 
myyjistä (%)

- vaatetusmyyjien
osuus henkilö- 34.8 29.6 17.4 12.7 6.3 
kunnasta (%)

- osa-aikaisten
osuus työnteki- 32.4 35.2 27.8 64.3 33.8 
jöistä (%)

- työssä kireä
työtahti (a) 47.1 23.7 46.2 67.6 60.0 

- työtä enemmän
kuin ehtii 15.6 23.7 36.7 44.1 40.0 
tehdä (a)

- työ ruumiilli-
sesti melko 51.5 50.0 59.3 75.8 72.0 
tai erittäin
raskasta(%)

(a) melkein aina-vastausten osuus (%) (myyjät)
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miehitystä suunniteltaessa äänettöminä periaatteina vaikuttaa kulloinkin 

vallitseva ja omaksuttu käsitys rationaalisesta työn organisoinnin tavasta 

(toisen maailmansodan jälkeen tayloristis-fordistinen malli). Keskeisiä 

periaatteita ovat olleet vaadittujen taitojen erikoistaminen, ammattitaidon 

ja oppimisajan minimointi. Tosin näitä periaatteita on sovellettu enemmän 

teollisuuteen kuin kauppaan ja palveluihin (Carter & carter 1985; Smith 

1988). Bensan (1986, 286-288) onkin osoittanut yritysjohdon strategioiden 

ja niiden vaikutusten olleen vuosisadan alkupuolen (perinteisissä) tavarata

loissa huomattavasti moniuloitteisempia. 

Useiden tutkijoiden mukaan työvoiman käytöltä puuttuvatkin kaikki 

strategian tunnusmerkit (Hyman 1985, 15; 1987, 30; Marginson ym. 1988, 

229-232). Yritysjohto ei ole rationaalinen eikä yhtenäinen toimija vaan

usein sisäisesti jakautunut toimien yrityksen ja erehdyksen menetelmällä 

(Whitley 1987, 135-136). Myös yritysjohdon tiedolliset valmiudet työvoima

strategioiden luomiseen ovat puutteelliset, koska yritystieteistä puuttuvat 

käsitteelliset välineetkin ymmärtää työvoiman käytön sosiaalisia ja poliitti

sia ulottuvuuksia (Julkunen 1987, 192-193). Tässä tutkimuksessa työvoiman 

käytön strategia määritellään Tainion (1982) tavoin sangen väljästi ja sitä 

etsitään pikemminkin yritysjohdon toimien seurauksista kuin päätöksenteon 

luonteesta. 

(a) Työpaikkojen rakenne

Tavaratalokaupan työmarkkinoiden lohkoutumista tutkin aluksi eritte

lemällä työpaikkarakenteen muotoa. Segmentaatiotutkimuksissa on havaittu 

työmarkkinoiden olevan muodoltaan pikemminkin hierarkkiset kuin kompen

satoriset: myönteiset työpaikkojen ominaispiirteet korreloivat keskenään 

ja kielteiset ominaispiirteet keskenään (Blackburn & Mann 1979). Näin on 

myös tavarataloissa: niissä on toisaalta "hyviä", toisaalta "huonoja" 

työpaikkoja. Lisäksi erot työpaikkojen ominaispiirteissä (kvalifikaatio, 

autonomia, kuormittavuus, sosiaaliset suhteet, palkka, työsuhteen pysyvyys) 

ovat selvästi suurempia tavaratalojen sisällä kuin niiden välillä (Nätti 

1987, 52-60). Tämä viittaa siihen, että lohkoutuminen kulkee pikemminkin 

tavaratalojen sisällä kuin niiden välillä. Tosin palvelutavaratalot ovat 
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hieman houkuttelevampia työn ominaispiirteillä mitattuna kuin itsepalveluta

varatalot. 

Työmarkkinasegmentit on muodostettu keskeisten työn ominaispiirtei

den näkökulmasta. Kyse ei ole niinkään "hyvistä" ja "huonoista" työpai

koista sinänsä (vrt. Jencks ym. 1988) kuin siitä, mitkä ovat yrityksen 

kannalta tärkeitä ja mitkä vähemmän tärkeitä. Brown ja Nuwer (1987, 

254) ovat käyttäneet käsitettä strategiset työpaikat. Työprosessikeskustelun

pohjalta päädyin autonomia- ja kvalifikaatiokriteereihin. Nämä kriteerit 

ovat selvästi perustavampia kuin muiden mallien kriteerit (esim. palkka, 

työn yksitoikkoisuus, kiire, epämukavat työajat). Työprosessimallin10 

kriteerit erottelevat myös muita vaihtoehtoja paremmin eri työpaikkoja 

toisistaan. Autonomian mittarina käytetään työntekijöiden vaikutusmahdolli

suuksia työssään. Kvalifikaatiota ilmentää työn vaatima perehtymisaika 

(Nätti 1987, 63-76). Kriteerit ovat toisin sanoen samat kuin kokonaistyö

markkinoihin sovelletussa työprosessimallissa. Lohkoutumismallin mukaan 

tavaratalojen työpaikoista 32 % on reunatyöpaikkoja, 30 % ydintyöpaik

koja ja näiden väliin jäävät loput (38 %) työpaikat. 

Työpaikkasegmenttien yleisyys vaihtelee ammattiryhmittäin ja tavara

taloittain (taulukko 11). Ammattiryhmittäin tarkasteltuna reunatyöpaikkojen 

osuus on selvästi suurin kassatyöntekijöiden ammattiryhmässä, ydintyö

paikkojen osuus on puolestaan suurin esimiesten ja konttorityöntekijöiden 

ammattiryhmissä. Myyjien ammattiryhmissä ydin- ja reunatyöpaikkojen 

osuudet ovat lähes yhtä suuret. Työpaikkasegmenttien osuudet eriytyivät 

siten selvästi ammattiryhmän hierarkia-aseman mukaan. 

Työpalkkasegmenttien yleisyys vaihtelee vähemmän tavaratalojen kuin 

ammattiryhmien välillä. Kaikissa tavarataloissa on sekä reuna- että 

ydintyöpaikkoja. Tosin reunatyöpaikkojen osuus on suurempi itsepalvelu

kuin palvelutavarataloissa, mikä selittyy sillä, että lähes kaikki kassatyö

paikat ovat keskittyneet itsepalvelutavarataloihin. 

1
° Kaupan osaraportissa (Nätti 1987) työprosessimallista käytettiin 

nimeä työvoimamalli. Nimellä korostin mallin kriteereiden kuvaavan 
yrityksen näkökulmasta työvoiman käytön olennaisia piirteitä. 
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TAULUKKO 11. Työpaikkalohkojen yleisyys ammattiryhmittäin ja tavarata

loittain 

reuna- väli- ydin- yht. N 

tpk tpk tpk 

p r o s e n t t i a
tavaratalo 
- Alfa 34.5 31.0 34.5 100.0 58 

- Anttila 41.3 31.7 27.0 100.0 63 

- Centrum 16.3 60.5 23.2 100.0 43 

- Citymarket 39.7 29.3 31.0 100.0 58 

- Citysokos 27.7 40.9 31.4 100.0 137 

ammattiryhmä 
- myyjä 27.6 50.0 22.4 100.0 192 

- kassa 83.8 10.8 5.4 100.0 37 

- esimies 4.0 18.0 78.0 100.0 50 

- konttoritoimih. 22.6 32.3 45.2 100.1 31 

- muu työntek. 42.9 36.7 20.4 100.0 49 

keskimäärin 31.8 38.2 30.1 100.0 

N 114 137 108 359 

Näin hahmotellun lohkoutumismallin vastaavuutta työntekijöiden 

näkemyksiin arvioitiin kysymällä työntekijöiltä, mikä henkilökuntaryhmä 

on parhaassa ja mikä huonoimmassa asemassa. Työntekijöiden mielestä 

parhaassa asemassa tavarataloissa ovat johto, konttorityöntekijät ja myyjät, 

huonoimmassa asemassa myyjien ohella kassatyöntekijät ja osa-aikaiset. 

Näkemykset vastaavat pääpiirteissään reuna- ja ydintyöpaikkojen yleisyyttä 

samoissa henkilökuntaryhmissä arviointikriteerien erilaisuudesta huolimat

ta. 

Sen sijaan useimpien tavaratalojohtajien mielestä erottelua kanta- ja 

reunahenkilökuntaan ei voida tehdä. Toisaalta haastatteluissa kävi ilmi, 

että "toisista pidetään tiukemmin kiinni". Näitä ovat esimiesasemassa 

olevat ja pitkään talossa olleet. Esimiehiin sovelletaan myös tulosvastuupe

rlaatetta. 

Työpaikkalohkojen koot ovat hyvin suhteellisia: ne ovat sidoksissa 

käytettyihin kriteereihin (autonomia ja kvalifikaatio) ja nimenomaan 

niiden harkinnanvaraisiin katkaisukohtiin. Tärkeämpää kuin segmenttien 
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koon arviointi onkin tutkia niiden yhteyksiä työn sisältöön, työvoiman 

allokaatioon ja henkilöstön kehittämiseen eli niihin työvoiman käytön 

alueisiin, joilla voidaan olettaa yritysjohdon työvoiman käytön strategian 

selvimmin ilmenevän. 

Segmentaatioteorioissa oletetaan työn sisällön eriytyvän segmenteit

täin. Bergerin ja Pioren (1980, 18) mukaan sekundaarityöpaikkoja luonnehti

vat yleensä huonot työolosuhteet. Edwardsin (1979, 167) mukaan sekundaa

rityöpaikoissa tarvitaan vain vähän taitoja ja vastaavasti työssä voidaan 

oppia vain harvoja taitoja (samoin White & Althauser 1984, 376). 

Oletukset saavatkin jossain määrin tukea. Työpaine, kiire ja työn 

henkinen rasittavuus koetaan samalla tavalla reuna- ja ydintyöpaikoissa, 

toisaalta työ reunatyöpaikoissa koetaan yksitoikkoisemmaksi ja reunatyö

paikkojen työntekijät ovat useammin henkisesti väsyneitä työhön lähties-

. sään. Reunatyöpaikoissa työtä pidetään myös ruumiillisesti raskaampana 

kuin ydintyöpaikoissa. Sen sijaan työsuoritusta koetaan valvottavan yhtä 

paljon sekä reuna- että ydintyöpaikoissa (vrt. edellä kaikkia palkansaajia 

koskevat tulokset), joskin ydintyöpaikkojen työntekijöillä on enemmän 

vaikutusmahdollisuuksia työhöntulo- ja lähtöaikoihin kuin reunatyöpaikkojen 

työntekijöillä. 

Segmentaatiotutkijat olettavat myös työajan pituuden eriytyvän työ

markkinalohkoittain. Garnseyn ym. (1985) mukaan ydintyöpaikoissa työs

kentelee kokoaikatyötä tekevä sisäinen työvoima. Puskurina markkinavaih

teluita vastaan käytetään väliaikaista, osa-aikaista ja kausittaista työ

voimaa. Näin onkin kaupan työmarkkinoilla: osa-aikaiset ovat keskitty

neet reunatyöpaikkoihin. Lisäksi osa-aikatyö on yleisempää toisaalta naisilla 

kuin miehillä, toisaalta itsepalvelu- kuin palvelutavarataloissa. Tyypillinen 

osa-aikatyöntekijä onkin itsepalvelutavaratalon reunatyöpaikassa (kassaosas

tolla) työskentelevä nainen. 

Missä määrin työpaikkarakenteen hierarkkista luonnetta ja työpaikko

jen lohkoutumista ydin- ja reunatyöpaikkoihin voidaan pitää yritysjohdon 

strategian seurauksena? Työpaikkarakenne näyttää olevan seuraus yleisestä 

tavasta organisoida toimintoja tavarataloissa. Tavaratalojen väliset erot 

ammattirakenteessa ovat vähäisiä. Merkittävin ero koskee kassatyön organi

sointia: palvelutavarataloissa kassatyö kytkeytyy myyntityöhön (poikkeuk

sena elintarvikeosastot), itsepalvelutavarataloissa kassatyö on selvästi 
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erotettu myyntityöstä ja keskitetty erillisiksi ulosmenokassoiksi. Vastaavasti 

reunatyöpaikkojen osuus on suurempi itsepalvelu- kuin palvelutavarataloissa. 

Työpaikkojen lohkoutuminen vaihtelee selvemmin ammattiryhmien kuin 

tavaratalojen välillä. Tämä viittaa siihen, että lohkoutuminen kytkeytyy 

ammattirakenteeseen. Vastaavasti osa segmenttien välillä havaituista eroista 

saattaa kytkeytyä ammattien välisiin eroihin. Tosin segmenttien väliset 

erot ilmenevät yleensä myös myyjien ammattiryhmän sisällä. 

Työpaikkalohkojen välillä havaitut erot näyttäisivät siten olevan 

pikemminkin välillisiä kuin välittömiä heijastumia yritysjohdon tavasta 

organisoida työtä tavarataloissa. Työn organisointi yrityksissä näyttää 

yleisemminkin perustuvan pikemmin kulloinkin hallitsevaan ajattelutapaan 

kuin yritysjohdon strategisiin päätöksiin (Julkunen 1987). Silti esimerkiksi 

osa-aikaistamista voidaan pitää myös tietoisena strategiana. 

Työvoiman allokaatioon voidaan ajatella yritysjohdolla olevan välittö

mämpää vaikutusta kuin työpaikkarakenteen. Työvoiman allokaatio vaatii 

selvempää päätöksentekoa toimien miehityksestä ja käytettävistä rekrytoin

ti.kanavista. 

b) Työvoiman allokaatio

Yritysjohdon keskeisiä keinoja vaikuttaa henkilökohtaisesti ja suoraan 

organisaatioon ovat työntekijöiden rekrytointi ja sijoittelu (Jewson & 

Mason 1986, 57-58). Näitä voidaan yhdessä kutsua työvoiman allokaatio

prosessiksi yrityksen sisällä. Yritysjohdon päätöksentekoa työvoiman 

allokaatiossa tutkitaan Tainion ( 1982, 71) tavoin erittelemällä päätöksenteon 

vaikutuksia: millaisia ihmisiä on sijoitettu eri segmentteihin ja miten 

nämä ihmiset ovat tulleet yritykseen. 

Aluksi tutkin työntekijöiden ominaispiirteitä: sukupuoli, siviilisääty 

ja ikä (ei-muutettavat indeksit, Spence 1974) sekä koulutustausta (signaali). 

Eroavatko nämä työntekijöiden ominaispiirteet eri segmenteillä? Työnteki

jöiden tuloa yritykseen tutkin erittelemällä yritysten rekrytointilähteitä 

ja työntekijöiden muita työpaikkavaihtoehtoja. 

Työvoiman sijoittuminen työpaikkarakenteeseen toteutuu kaupan työ

markkinoilla pääpiirteissään segmentaatioteorioiden oletusten mukaisesti. 
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Reunatyöpaikkoihin sijoittuvat keskimääräistä useammin naiset, nuoret ja 

vanhenevat työntekijät. Reunatyöpaikkojen työntekijöillä on myös hieman 

vähemmän yleissivistävää koulutusta ja selvästi vähemmän ammatillista 

koulutusta kuin ydintyöpaikkojen työntekijöillä. Tulokset ovat siten 

samansuuntaisia kuin edellä tarkasteltaessa kaikkia palkansaajia koskevia 

työmarkkinoita. 

Poikkeuksena ovat ydintyöpaikkojen myyjät: nuorten osuus on 

suurempi ydin- kuin reunatyöpaikoissa. Nuorista myyjistä suurempi osa on 

myös vailla ammatillista koulutusta ydin- kuin reunatyöpaikoissa. Toisaalta 

työ vastaa koulutusta nuorilla myyjillä paremmin ydin- kuin reunatyöpai

koissa. 

Siviilisäädyn yhteys työmarkkinalohkoon vaihtelee sukupuolittain. 

Myyntityön ydintyöpaikoissa naiset ovat useammin naimattomia kuin 

reunatyöpaikoissa. Erityisen selvä ero on nuorilla naismyyjillä. Miesten 

tilanne on toinen, joskin tulokset ovat vain suuntaa-antavia miesten 

vähäisen lukumäärän vuoksi: ydintyöpaikkojen miesmyyjät ovat perheel

lisiä, reunatyöpaikkojen miesmyyjät perheettömiä. Tulokset viittaavat 

siihen, että yritykset rekrytoisivat keskeisiin tehtäviin perheellisiä miehiä 

ja naimattomia naisia. Perheellistymisen (ml. lapset, asuntovelka jne.) 

oletetaan sitovan miestä säännöllisyyteen ja ennustettavuuteen myös työ

elämässä (Blackburn & Mann 1979, 105; Jenkins 1984, 70; Jewson & Mason 

1986, 46). Naisilla perheellistymisen oletetaan sen sijaan johtavan epäsään-

. nöllisyyteen (Vähätalo 1983, 46-47). 

Tulokset ilmentävät samalla avioliiton erilaista merkitystä naisille ja 

miehille. Avioliitto asettaa naisen edelleen ensisijaiseen vastuuseen koti

työstä ja lasten hoidosta, mistä seuraa tietty toissijaisuus työmarkkinoil

la. Naiset sopeuttavat työssäkäyntiään (mm. työaikaansa) perheen tarpeista 

käsin. Vastaavasti yritykset toimivat olettaen, että käytettävissä on 

työmarkkinoiden toissijaisuuteen sopeutuneita ryhmiä. 

Vastaavasti ydintyöpaikkojen myyjät ovat selvästi työorientoituneem

pia kuin reunatyöpaikkojen nuoret myyjät, heidän työuransa on selvästi 

nousujohteisempi ja he arvioivat etenemis- ja koulutusmahdollisuutensa 

paremmiksi kuin reunatyöpaikkojen nuoret myyjät. Lisäksi he ovat harvem

min ammatillisesti järjestäytyneet kuin reunatyöpaikkojen nuoret myyjät. 

Myyntityön ydintyöpaikkoihin on siten sijoittunut selvästi erilaisia työn-
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tekijöitä kuin reunatyöpaikkoihin. Keskeinen paino on ilmeisesti asetettu 

myyjien asennoitumiselle työhön. 

Työpaikkalohkoille sijoittumiseen vaikuttaa myös se, mitä työntekijä 

on tehnyt ennen nykyistä työsuhdettaan: ydintyöpaikkoihin on tultu 

keskimääräistä useammin toisesta ansiotyöstä, reunatyöpaikkoihin puolestaan 

työttömyydestä tai kotitaloutta hoitamasta. Tulos viittaa lohkojen välisen 

liikkuvuuden esteisiin. Kaikkia palkansaajia koskevat tulokset olivat edellä 

samansuuntaisia (samoin Blossfeld & Mayer 1988, 271 ). 

Kaupan työmarkkinoilla ilmenee selvästi naisiin kohdistuvaa syrjintää. 

Miehet sijoittuvat systemaattisesti naisia useammin ydintyöpaikkoihin 

samalla yleissivistävällä tai ammatillisella koulutustasolla. Tulokset työoloai

neistosta olivat edellä samansuuntaisia. Myös Luokkaprojektin (1984, 323) 

mukaan naisten koulutustaso on miehiä korkeampi kunkin luokkaryhmän 

sisällä. Sen sijaan palkkasyrjintä on vähäisempää. Naisten keskituntiansiot 

ovat 87 % miesten keskituntiansioista (myyjien ammattiryhmässä 94 %). 

Osa keskituntiansioiden eroista selittyykin sillä, että naiset ovat keskit

tyneet matalapalkkaisiin ammattiryhmiin. Hakulisen ja Salmisen tutkimuksen 

(1987, 37) mukaan myyjillä naisten ansioiden osuus miesten ansioista 

vuonna 1985 oli 85 %. Tavarataloissa naisten ja miesten palkkaerot näyt

tävät siten olevan keskimääräistä pienempiä, mikä selittynee palkkahai

tarin suhteellisella kapeudella tavaratalokaupassa. 

Työvoiman rekrytolntikanavat ja -kriteerit 

Yritysjohdon rekrytointlstrategioita tutkitaan erittelemällä avoimista 

työpaikoista tiedottamista ja työntekijöiden rekrytointlkanavia. Perinteisesti 

yritysten rekrytointia analysoitaessa on tehty ero formaalisiin (sanomalehti, 

työnvälitys, koulu) ja informaalisiin (suora yhteydenotto, tuttavat, työtove

rit) kanaviin ja oletettu niiden vaihtelevan esimerkiksi ammattiaseman 

mukaan (esim. Granovetter 1974; McGregor 1983; Keil ym. 1984; Wielgosz 

& carpenter 1987; Fevre 1989). Kaupan työmarkkinoilla tämä jako ei ole 

mielekäs. 

Tavaratalot tiedottavat avoimista paikoista pääosin formaalisia kanavia 

myöten. Työntekijöiden saama tieto avoimesta palkasta kulkee kuitenkin 

käytännössä useammin informaallsia kuin formaallsia kanavia myöten 



115 

{taulukko 12). Samoin oli koko kaupan työmarkkinoilla vuoden 1985 

työvoimatutkimuksen mukaan. Tulokset ovat olleet samansuuntaisia myös 

Yhdysvalloissa {Lln ym. 1981; Marx 1988) ja Saksan liittotasavallassa 

{Sengenberger 1987) tehdyissä tutkimuksissa {vrt. Flap & de Graaf 1987). 

Formaalisuus/informaalisuus-erottelu näyttää olevan aivan liian 

karkea tarkempaan erittelyyn. Yleisin. rekrytointikanava sekä ydin- että 

reunatyöpaikkoihin on ollut työnhakijoiden suora yhteydenotto. Ydin- ja 

reunatyöpaikkojeil rekrytointikanavissa on myös selviä eroja: ydintyöpai

koissa työnantajan suoran yhteydenoton osuus on selvästi suurempi ja 

lehti-ilmoittelun osuus hieman suurempi, sen sijaan työvoimatoimiston ja 

tuttavien ja työtovereiden merkitys on selvästi pienempi kuin reunatyöpai

koissa. 

TAULUKKO 12. Työntekijöiden rekrytointikanavat työpaikkalohkon ja 

sukupuolen mukaan 

mistä tieto 
avoimesta työ
paikasta 

lehti-ilmoitus 

työvoimatoimisto 

koulun tai kurssin 
kautta 

kysyi suoraan 

tuttavien tai työ
tovereiden kautta 

työnantaja ilmoitti 
suoraan 

muuten 

yhteensä 
N 

työpaikkalohko 
reuna- ydin-
tpk tpk 

p r o s e n t t i a 

15.9 

17.7 

8.0 

35.4 

15.0 

8.0 

0.0 

100.0 
113 

19.6 

5.6 

5.6 

31.8 

7.5 

25.2 

4.7 

100.0 
107 

sukupuoli 
mies nainen 

25.4 

3.4 

5.1 

25.4 

10.2 

22.0 

8.5 

100.0 
59 

18.7 

10.6 

7.5 

37.7 

11.5 

12.3 

1.7 

100.0 
358 

mol. 
sp 

19.7 

9.6 

7.2 

36.0 

11.3 

13. 7

2.7 

100.0 
417 
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Rekrytointikanavat vaihtelevat myös sukupuolen ja yritystyypin 

mukaan. Naisten rekrytointikanavina korostuvat miehiä useammin oma 

kysely ja työvoimatoimisto, miehillä puolestaan työnantajan suora yhtey

denotto ja lehti-ilmoittelu (samoin Tainio 1982, 86; vrt. Sääski 1988, 14). 

Sen sijaan tuttavien ja työtovereiden merkitys informaatiokanavana ei 

vaihtele sukupuolen mukaan (vrt. Campbell 1988, 196). Palvelutavaratalois

sa korostuvat itsepalvelutavarataloja useammin työntekijöiden ja työn

antajien suorat yhteydenotot, itsepalvelutavarataloissa puolestaan työvoima

toimiston merkitys. 

Rekrytointikirjallisuudessa on oletettu myös, että informaalisesti 

rekrytoidut työntekijät ovat pysyvämpiä kuin formaalisesti rekrytoidut 

työntekijät (esim. Keaveny & Allen 1979, 165). Tätä on perusteltu sillä, 

että informaalisisten kanavien (erityisesti sosiaalisten verkostojen) kautta 

hankittu informaatio on syvällisempää kuin formaalisten kanavien kautta 

saatu informaatio. Ja mitä enemmän työnhakijalla on ollut tietoa työpaikas

ta ennen työsuhteen alkua, sitä vähäisempää työvoiman vaihtuvuus on. 

Kaupan tulokset ovatkin oletusten suuntaisia (vrt. Tainio 1982, 88). 

Segmentaatioteorioiden keskeisiä elementtejä on myös oletus, että 

ydintyöpaikkojen työntekijät rekrytoidaan usein sisäisesti. Yritysjohdon 

mukaan tavaratalot asettavatkin selvästi sisäisen rekrytoinnin ulkoisen 

edelle, varsinkin esimiestehtävissä (samoin Nowak & Crockett 1983, 453). 

Useimpien tavaratalojohtajien mukaan sisäisen rekrytoinnin merkitys on 

lisäksi kasvanut 1980-luvulla. Samansuuntaisia tuloksia Englannista ovat 

saaneet Jenkins ym. (1983, 262). Työntekijäkyselyn mukaan sisäinen 

liikkuvuus on ydintyöpaikoissa yleisempää ja se suuntautuu useammin 

ylöspäin kuin reunatyöpaikoissa. Myös Windolfin ja Hohnin (1984, 152) 

sekä Carrollin ja Mayerin (1986) tutkimusten mukaan sisäinen rekrytointi 

oli yleisempää hierarkian ylä- kuin alapäässä. Kalkkia palkansaajia koskevat 

tulokset olivat edellä samansuuntaisia. 

Sisäinen ja ulkoinen rekrytointi eivät kuitenkaan täysin sulje pois 

toisiaan vaan niitä yhdistävät erilaiset rekrytointikanavat. "Laajentuneiden 

sisäisten työmarkkinoiden" käsite (Manwaring 1984; Sengenberger 1987, 

89-90, 179) kuvaa työvoiman rekrytointia yrityksen olemassaolevan työvoi

man kautta: tieto avoimista paikoista leviää sosiaalisten verkostojen 

kautta työntekijöiden ystäville ja tuttaville ympäröivään yhdyskuntaan. 

Yhdysvalloissa ja Englannissa tehdyissä tutkimuksissa sosiaaliset verkostot 
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ovat osoittautuneet keskeiseksi informaatiokanavaksi avoimiin työpaikkoihin 

yleensä ja "hyviin" työpaikkoihin erityisesti {Corcoran ym. 1980; Lin ym. 

1981; Manwaring 1984; DiMaggio & Mohr 1985; Wood 1985; Grleco 1987; 

Campbell 1988; vrt. Bridges & Viellemez 1986). Tavaratalotutkimuksessa 

sosiaaliset verkostot tarkoittavat {kapeasti) tiedon saantia tuttavien ja 

työtovereiden kautta. Tavarataloissa tällaisen rekrytoinnin merkitys ei 

ole kovin keskeinen: 11 % työntekijöistä on saanut tiedon avoimesta 

paikasta työtovereidensa tai tuttaviensa kautta {ks. myös Sääski 1988, 

14). Lisäksi erot työpaikkalohkojen välillä ovat päinvastaisia kuin aiem

missa tutkimuksissa: tuttavien ja työtovereiden merkitys on suurempi 

reuna- kuin ydintyöpaikoissa. Sosiaalisten verkostojen merkitys on ollut 

ilmeisesti keskeisempi yhden yrityksen hallitsemissa tehdasyhteisöissä -

ennen niiden kriisiytymistä {Koskinen 1987, 161-164; ks. myös Grieco & 

Whipp 1986, 124-125; Maguire 1988, 73-74). 

Tiedusteltaessa tavaratalojohtajien näkemystä työnhakijoilta vaadit

tavista ominaisuuksista yritysjohtajat asettivat tärkeimmäksi työkokemuk

sen, sen sijaan koulutuksen merkitys nähtiin selvästi vähäisemmäksi. 

Näiden sopivuuskriteerien {työkokemus, koulutus) ohella keskeinen paino 

vastauksissa asetettiin hyväksyttävyyskriteereille {asenteet, esiintyminen, 

sukupuoli). Osastonhoitajaksi pyrkivältä vaadittiin ennen kaikkea tehok

kuutta ja sopeutumista yritykseen, myyjäksi pyrkivältä vaadittiin koros

tuneemmin työhalukkuutta ja nuorehkoa ikää. Yksi tavaratalojohtaja sanoi 

pyrkivänsä rekrytoimaan myyjiksi ensisijaisesti naisia naisvaltaisen . asiakas

kunnan vuoksi. Myös muissa tutkimuksissa on havaittu hyväksyttävyyskri

teerien korostuvan vähemmän vaativissa tehtävissä {Blackburn & Mann 

1979, 107-108; Jenkins 1984, 65-66; Jewson & Mason 1986, 44-45; Koistinen 

ym. 1987, 86). Curranin (1988, 342) tutkimista kaupan ja toimistoalan 

yritysten työhönottajista lähes puolet piti sukupuolta keskeisenä valikoin

tikriteerinä. Tätä perusteltiin sillä, että tietyt työpaikat olivat naisten, 

toiset miesten töitä. Myös tavaratalojohtajat pitivät tiettyjä ammatteja 

miesten töinä {esim. varasto, urheilu- ja vapaa-aika), tiettyjä naisten 

töinä {esim. kemikalio, naisten ja iasten asusteet), joskin useimpien töiden 

katsottiin soveltuvan molemmille sukupuolille. 

Työkokemuksen merkitys valikointikriteerinä korostui yritysjohdon 

haastatteluissa. Työntekijäaineistosta saatu kuva myyjien työkokemuksesta 

on kuitenkin moniuloitteisempi. 1980-luvulla rekrytoidut myyjät ovat 
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olleet työsuhteen alkamisvaiheessa selvästi nuorempia kuin aikaisemmin ja 

vastaavasti heillä on ollut aikaisempaa vähemmän (erityisesti kaupallista) 

työkokemusta, samoin kaupallista koulutusta. Yleisen työllisyystilanteen 

heikkeneminen 1970-luvun jälkipuoliskolta alkaen näkyy mm. siinä, että 

entistä suurempi osa uusista myyjistä on ennen nykyistä työsuhdettaan 

ollut työttömänä. 

Työllisyystilanteen heikkeneminen on vaikuttanut yritysten rekry

tointiin myös muulla tavoin: työvoiman kysyntä on supistunut, työvoiman 

tarjonta avoimiin työpaikkoihin kasvanut ja vastaavasti yritysten valinnan

mahdollisuudet ovat lisääntyneet (samoin Windolf 1986, 252-253). Työnteki

jöille tämä on merkinnyt heidän valinnanmahdollisuuksiensa supistumista. 

Myös rekrytointikanavissa on tapahtunut muutoksia: työnhakijoiden suorien 

yhteydenottojen merkitys on supistunut voimakkaasti erityisesti ydin

työpaikoissa samaan aikaan kun tiedon kulku tuttavien ja työtovereiden 

kautta on korostunut (samoin Jenkins ym. 1983; 266; Manwaring & Wood 

1984, 61; Wood 1985, 111). Työllisyystilanteen heikentyminen merkitsee 

siten informaation kanavoitumista sosiaalisiin verkostoihin. Toisaalta 

yksittäiset yritykset esimerkiksi tekstiili- ja telakkateollisuudessa ovat 

turvautuneet sosiaalisiin verkostoihin myös vaikean työvoimapulan helpotta

miseksi. 

Työvoimatoimiston kautta tavaratalot ovat rekrytoineet noin kymme

nesosan työntekijöistään, mikä on hieman koko maan keskiarvoa (13-16 

%) vähemmän (Sääski 1988, 11). Toisaalta työvoimatoimiston osuus vaihtelee 

selvästi alueittain: työvoimatoimiston merkitys kasvaa pohjoiseen siirryttä

essä (samoin Nio & Sihto 1987, 105; Vähätalo 1988, 200-204). Tavaratalo

kaupan työmarkkinoilla työvoimatoimiston käyttö näyttää alkaneen vasta 

1970-luvulla ja suurimmillaan osuus oli työttömyyden huippuvuosina 1976-79. 

Tavaratalojen välillä on myös selviä eroja suhtautumisessa työvoimatoimis

ton käyttöön riippuen työvoimatoimiston "imagosta" yritysjohdon silmissä. 

Julkisen työnvälityksen imagon on havaittu vaihtelevan myös maittain 

(Windolf 1986, 250). 

Työnvälityksen käyttö on hyvin valikoivaa. Tavaratalot ilmoittavat 

työnvälitykseen avautuvat suoritustason työpaikat, mutta eivät esimiestyö

paikkoja. Lisäksi naiset käyttävät miehiä enemmän työnvälitystä, samoin 

työnvälityksen käyttö on yleisempää reuna- kuin ydintyöpaikoissa. Työn

välityksen kautta rekrytoitujen työntekijöiden asema näyttää lisäksi olevan 
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jossain määrin heikompi kuin työntekijöiden asema yleensä tavarataloissa 

(useammin määräaikainen työsuhde, vähemmän etenemismahdollisuuksia jne.). 

Työnvälityksen kautta rekrytoitujen työntekijöiden avulla tavaratalot ovat 

myös lisänneet osa-aikatyön käyttöä. 

Tulokset ovat samansuuntaisia kuin aikaisemmissakin työnvälitystä 

koskeneissa tutkimuksissa Suomessa (Katajamäki & Vilhunen 1983; Sääski 

1988; Vähätalo 1988) ja Englannissa (Jenkins ym. 1983, 263; Keil ym. 

1984, 40; Manwaring 1984, 164-165). Työvoimahallinnon merkitys on suurin 

vähän koulutusta ja ammattitaitoa vaativissa lyhytkestoisissa työsuhteissa, 

toisin sanoen jokamiehen (-naisen) työmarkkinoilla. Lisäksi työnvälityksen 

merkitys näyttää 1980-luvulla supistuneen sekä Suomessa (Sääski 1988, 

11) e.ttä kansainvälisesti (Emerson 1988, 785; Ricca 1988, 23). Työvoimahal

linto voi ottaa tilanteen annettuna tai pyrkiä laajentamaan vaikutustaan, 

mikä edellyttää sekä yritysten että työnhakijoiden ( esimerkiksi työpaikkaa 

vaihtavien) laaja-alaisemman kiinnostuksen herättämistä. Kehitystä tähän 

suuntaan edistänevät avointen työpaikkojen ilmoittamisvelvollisuuden 

laajeneminen ja siirtyminen atk-pohjaiseen työnvälitykseen. 

Aiemmin havaittiin, että ydin- ja reunatyöpaikoille on ominaista 

erilainen työn sisältö. Nyt tätä eriytymistä vahvisti se, että eri työpaikka

lohkoihin rekrytoitiin ja sijoitettiin erilaista työvoimaa. Tulokset tukevat 

siten oletusta yritysjohdon strategian vaikutuksista. Samalla on kuitenkin 

todettava, etteivät yritysten rekrytointikäytännöt ole niin hioutunelta 

kuin teoriamallit olettavat ja että ne vaihtelevat huomattavasti (samoin 

Manwaring & Wood 1984, 50; Wood 1985, 116-117; Jenkins 1986, 3; Jewson 

& Mason 1986, 43; Windolf 1986, 246-247; Koistinen ym. 1987, 39-48). 

c) Henkilöstön kehittäminen

Tavarataloissa havaitut säännönmukaisuudet työvoiman sijoittelussa ydin

ja reunatyöpaikkoihin viittaavat silhen, että tämä eriytyminen on yritysten 

etujen mukaista. Työvoiman eriytynyt allokaatio työpaikkasegmenteille 

vahvistaa eroja työpaikkarakenteessa. Mikäli yritysjohto pyrkisi eriytymisen 

vähentämiseen, tämän tulisi ilmetä erityisesti henkilöstön kehittämisessä 
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(työpaikka- ja perehdyttämiskoulutus). Näillä alueilla yritysjohdon toimin

tamahdollisuudet ovat vielä suuremmat kuin työvoiman allokaatiossa. 

Laajasti ymmärrettynä henkilöstön kehittämisen käsite sisältää kaikki 

yrityksen henkilöstöönsä kohdistamat toimenpiteet, joiden tarkoituksena 

on parantaa henkilöstön työssä tarvitsemia tietoja ja taitoja sekä uralla

etenemismahdollisuuksia. Henkilöstön kehittämisen käsite kattaa siten 

työpaikkakoulutuksen ohella myös uran kehittämisen (career development) 

(Tuomista 1986, 11). Tässä tutkimuksessa keskityn työpaikka- ja perehdyt

tämiskoulutukseen. Kyse on nimenomaan työnantajan kustantamasta henki

löstökoulutuksesta, muu ammatillinen aikuiskoulutus jää tarkastelun ulko

puolelle. 

Työmarkkinateorian piirissä henkilöstökoulutusta on tarkasteltu 

useimmiten inhimillisen pääoman teorian näkökulmasta. Becker (1975, 

alkup. 1962) on analysoinut erityisesti sitä, minkälaista koulutusta yrityksen 

kannattaa järjestää ja minkälaista ei. Tätä varten Becker erottaa toisistaan 

käsitteet yleis- ja erityiskoulutus. Yleiskoulutuksella Becker (1975, 26) 

tarkoittaa sellaista yrityksen antamaa koulutusta, joka lisää henkilöstön 

tuottavuutta yhtä paljon kaikissa vastaavissa yrityksissä. Tällainen koulutus 

on ongelmallista yritykselle: se lisää tavallisesti myös palkkamenoja ja 

yritys voi menettää koulutetun henkilön johonkin toiseen yritykseen. 

Erityiskoulutuksella Becker tarkoittaa sellaista yrityksen antamaa koulu

tusta, joka ei lisää työntekijöiden tuottavuutta muissa vastaavissa yrityk

sissä. Tällainen koulutus on Beckerin (1975, 26) mukaan yritykselle kannat

tavaa, jos se ei samanaikaisesti nosta palkkakustannuksia. 

Käytännössä jaottelu yleis- ja erityiskoulutukseen ei ole näin selvä, 

vaan henkilöstökoulutukseen sisältyy molempia elementtejä. Yleiskoulutuksen 

kannattavuus voi myös vaihdella eri tilanteissa (esim. työvoiman liik

kuvuuden ollessa vähäistä). Teoria pitäneekin paikkansa vain silloin, kun 

kyse on täysin vapaista työmarkkinoista. Teoriassa ei ole myöskään otettu 

huomioon ammattiyhdistysten vaikutusta palkkaukseen (Tuomista 1986, 45). 

Tuomiston mukaan näyttää siltä, että yritykset painottavat koulutuk

sessaan yrityskohtaisten erityiskvalifikaatioiden tuottamista, erityisesti 

suoritustason työntekijöille. Erityiskoulutuksen järjestäminen on Tuomiston 

(1986, 46) mukaan useista syistä edullista yrityksille. Työnantaja voi itse 

valita henkilöt tällaiseen koulutukseen omien intressiensä mukaisesti. 

Koska erityiskoulutuksen kautta tuotettuja lisäkvalifikaatiolta ei ole 
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"hinnoiteltu", voi työnantaja oman harkintansa mukaan palkita tai olla 

palkitsematta koulutukseen osallistumista. Erityiskoulutusta saanut henkilö 

ei ole myöskään yleensä halukas eroamaan työpaikastaan eikä yritys ole 

häntä halukas erottamaan. Beckerin (1975, 32) mukaan lopputilien ja 

eroamisten lukumäärät ovatkin käänteisessä suhteessa erityiskoulutuksen 

määrään. 

Myös Tainion (1982, 110-111) tulosten mukaan yrityskohtainen koulu

tus (firm-spesific training) oli eräs keskeinen teollisuusyritysten käyttämä 

keino, jolla eri henkilöstöryhmiä voitiin eriyttää ja integroida yrityksiin. 

Yrityskohtainen koulutus oli investointi, joka suunnattiin ensisijaisesti 

sellaisiin henkilöihin, jotka toimivat keskeisissä työtehtävissä, ydinamma

teissa. Koulutus oli väline, jolla välttämätön erikoisammattimiesten ryhmä 

voitiin erottaa muista työntekijöistä. 

Tavarataloissa työpaikkakoulutusta on saanut edellisen vuoden aikana 

kolmasosa työntekijöistä. Myös työolotutkimuksen (1984) mukaan noin 30 

% vähittäiskaupan palkansaajista on saanut työpaikkakoulutusta. Koulutuk

seen osallistuminen on kuitenkin selvästi eriytynyttä: ydintyöpaikkojen 

työntekijöistä yli puolet on saanut koulutusta, reunatyöpaikkojen työnte

kijöistä vain viidesosa. Koko maan työmarkkinoilla erot olivat edellä vielä 

suurempia (duaalimallissa). Yritystyypeittäin tarkasteltuna havaitaan lisäksi, 

että työpaikkasegmenttien väliset koulutuserot ovat suurempia itsepalvelu

kuin palvelutavaratalolssa (Nätti 1987, 134). 

Ilmeinen selitys reunatyöpaikkojen työntekijöiden vähäisemmälle 

koulutukselle lienee, että heidän työnsä on helposti opittavissa eikä siksi 

vaadi erityistä koulutusta. Työn vaatiman lyhyen perehtymisajan ja työpaik

kakoulutuksen vähäisyyden vuoksi he ovat helpommin korvattavissa kuin 

. ydintyöpaikkojen työntekijät. Näin ollen he lisäävät samalla mahdolli

suuksia työvoiman (määrällisesti) joustavaan käyttöön. Joustavuuden ja 

lohkoutumisen yhteyttä pohdin tarkemmin seuraavassa luvussa. 

Työpaikkakoulutuksen tarkoituksena ei näytä olevan työntekijöiden 

puutteellisen peruskoulutuksen täydentäminen. Päinvastoin koulutusta 

annetaan sitä enemmän, mitä enemmän työntekijällä on pohjakoulutusta 

(samoin Tainio 1982, 103). Työpaikkakoulutuksen kohderyhmänä ovat ydin

työpaikkojen työntekijät. Työpaikkakoulutuksella tähdätään tällöin laajem

piin tavoitteisiin kuin työntekijöiden teknisen osaamisen parantamiseen. 

Työpaikkakoulutuksen tavoitteeksi onkin alan kirjallisuudessa nähty sekä 
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työntekijöiden pätevyyden että lojaalisuuden lisääminen (Lumijärvi 1980; 

. Mehaut 1988). 

Työpaikkakoulutuksen ohella uusille työntekijöille voidaan antaa 

yrityksissä välittömästi rekrytointivaiheen jälkeen työhön ja työtovereihin 

perehdyttävää koulutusta. Ydintyöpaikoissa perehdyttäJänä on toiminut 

reunatyöpaikkoja useammin esimies, reunatyöpaikoissa puolestaan työtoveri. 

Silti erot työhön perehdyttämisessä ovat selvästi vähäisempiä kuin työ

paikkakoulutuksessa (samoin Tainio 1982, 109). Perehdyttämiskoulutuksen 

merkitys yritykselle onkin ilmeisesti vähäisempi kuin työpaikkakoulutuk

sen painoarvo. 

Tulokset työpaikkakoulutuksen kohdentumisesta ydintyöpaikkojen työn

tekijöihin vahvistavat kuvaa yritysjohdon sisäisestä työvoiman käytön 

strategiasta, joka kattaa tutkitut työvoiman käytön kolme aluetta: työpalk

karakenteen, allokaation ja henkilöstön kehittämisen. Keskeiset tulokset 

on koottu taulukkoon 13. Tavarataloissa on havaittavissa reuna- ja ydintyö

paikkoja, joissa on erilainen työn sisältö, joihin sijoitetaan ja rekry

toidaan erilaisia työntekijöitä ja joiden työntekijöitä koulutetaan eri 

lailla. Yritysjohdon sisäinen strategia on tässä suhteessa samanlainen 

palvelu- ja ltsepalvelutavarataloissa, joten kilpailustrategialla on vaikutusta 

nimenomaan työvoiman määrällisen käytön eroihin tavaratalotyyppien 

välillä. 

4.6. Joustavuusstrategiat ja lohkoutuminen 

Tulokset viittaavat siihen, että yritysjohdolla on ollut sekä kiinnostusta 

että mahdollisuuksia eriyttää tavaratalojen sisäiset työmarkkinat. Yritysjoh

don aktiivinen vaikutus näyttäisi kohdistuvan nimenomaan ydintyöpalkkoi

hin: ydintyöpaikkojen työntekijät on rekrytoitu useammin työnantajan 

suoran yhteydenoton kautta kuin reunatyöpaikoissa, työpaikkakoulutus 

kohdistuu nimenomaan ydintyöpaikkojen työntekijöihin jne. Reunatyö

paikoissa yritysjohdon vaikutus on selvästi passiivisempaa tai mekaanisem

paa (ks. myös Luokkaprojekti 1984, 390-392). 

Yritysten työvoimastrategiat näyttävät siten eriytyneen. Tämän

kaltaiseen eriytymiseen on viitattu useissa tutkimuksissa 1980-luvulla 
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(esim. Sengenberger 1984b, 37). Eriytymisen syynä on nähty yritysten 

erilaiset joustavuusstrategiat sopeutumiseksi markkinoiden muutoksiin. 

Yritysten keinot hankkia joustavuutta työvoiman käytössä on tavalli

sesti luokiteltu kahteen tyyppiin: määrälliseen (numeeriseen, ulkoiseen) ja 

toiminnalliseen (funktionaaliseen, sisäiseen) (OECD 1986; Atkinson 1987). 

Määrällinen joustavuus tarkoittaa työvoiman määrällistä sopeuttamista 

kysyntävaihteluihin. Keinoina voivat olla tilapäisen työvoiman käyttö ja 

työajan sopeutus (ylityö, lyhennetty työaika, osa-aikatyö). Toiminnallinen 

joustavuus tarkoittaa olemassaolevan työvoiman monipuolisempaa käyttöä 

(esim. moniammattitaitoisuus). Sen merkitys korostuu työntekijöiden 

ammattitaidon lisääntyessä ja ammattitaidon muuttuessa yrityskohtaiseksi. 

Näiden joustavuustyyppien ohella yritys voi hankkia joustavuutta myös 

siten, että se ostaa osan tarvitsemistaan palveluksista yrityksen ulkopuolel

ta (alihankinta, työvoiman vuokraus). 

Määrälliset ja laadulliset joustavuuspyrkimykset kohdistuvat eri 

työntekijäryhmiin ja tämä lisää työmarkkinoiden lohkoutumista (Atkinson 

1987, 91). Toiminnallinen joustavuus kohdistuu yritysten ydin työntekijöihin, 

jotka toimivat yrityksen tärkeimmissä tehtävissä. He ovat keskimääräistä 

useammin kokoaikatyötä tekeviä miehiä, heillä on pitkät työsuhteet ja 

yrityspesifejä taitoja. 

Määrällinen joustavuus kohdistuu puolestaan reunatyöntekijöihin, 

jotka toimivat rutiinimaisemmissa tehtävissä ja he ovat helpommin korvat

tavissa kuin ydintyöntekijät. He ovat keskimääräistä useammin naisia, 

työskentelevät osa-aikaisesti, heillä on lyhyemmät työsuhteet eikä heillä 

ole yritysspesifejä taitoja. 

Kolmantena ryhmänä on yrityksen ulkoinen työvoima. He eivät ole 

yrityksen palveluksessa vaan muussa suhteessa yritykseen (esim. alihankki

joina, konsultteina, vuokrattuna työvoimana). Toisin sanoen he toimivat 

niissä tehtävissä, jotka yritys on siirtänyt itsensä ulkopuolelle. Työnsä 

ominaispiirtelltä he voivat muistuttaa joko ydin- tai reunatyöntekijöitä 

(konsultit vs. siivoojat). 

Joustavuusteoreetikkojen hahmottelema kuva on hionnollisesti karkea 

ja sitä on kritisoitu mm. evidenssin puutteesta ja käsitteiden ideologisuu

desta (Pollert 1988a, 1988b). Silti sen avulla voidaan hahmotella tavaratalo

kaupan kehityspiirteitä. Beechey ja Perkins (1987, 142-144) katsovat jous-
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TAULUKKO 13. Työpaikkalohkojen väliset erot tavaratalokaupan työmark-

kinoilla 

Ominaispiirre Kaikki ammatit Myyjät 
reuna ydin reuna ydin 
tpk tpk tpk tpk 

p r o s e n t t i a  (suluissa N) 
TYÖPAIKKARAKENNE JA 
TYÖN OMINAISPIIRTEET 

- työ ruumillisesti 55.3 37.4 * 62.3 46.6 
erittäin tai melko (114) (107) (53) (43)
raskasta

- työ henkisesti
erittäin tai melko 72.8 72.2 75.5 65.2 
raskasta (114) (108) (53) (43)

- kireä työtahti 89.5 93.4 88.7 90.5
usein tai melkein aina (114) (107) (53) (42)

- työ erittäin tai
melko yksitoikkoista 34.5 2.8 *** 11.3 2.3 ** 

(113) (108) (53) (43)
- henkisesti väsynyt
vähintään kerran 40.3 13.9 *** 34.0 16.3
viikossa (114) (108) (53) (43)

- työn kehittävyys
(summapistemäärä, 7.1 4.6 *** 6.5 4.6 *** 
3 paljon - 12 vähän) (113) (106) (52) (43)

- on vaikutusmahdolli-
suuksia työhöntulo- ja 11.4 42.6 *** 3.8 27.9 ** 
lähtöaikoihin (114) (108) (53) (43)

TYÖVOIMAN ALLOKAATIO 

- naisten osuus eri 93.9 74.1 *** 92.5 72.1 * 
työpaikkalohkoilla (114) (108) (53) (43)

- nuorten (15-24 v)
osuus 23.0 9.3 * 9.4 18.6 

(113) (108) (53) (43)
- naimisissa tai avo-
liitossa olevien osuus 68.4 76.9 81.1 69.8

(114) (108) (53) (43)
- yo-tutkinnon suorit-
taneiden osuus 12.5 13.0 5.8 7.0

(113) (108) (52) (43)
- vähintään ammatilli-
sen koulun tms. suorit- 23.6 37.2 ** 18.0 23.8
taneiden osuus ( 111) (105) (50) (42)

(jatkuu)
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TAULUKKO 13. (jatkuu) 

- työtehtävät vaihtuneet 28.8 42.9 * 34.0 37.2 
nyk. työsuhteen aikana (113) (106) (53) (43)

- vaihdos merkitsi 34.4 76.7 *** 27.8 60.0
aseman paranemista (32) (44) (18) (15) 

HENKILÖSTÖN KEHITTÄMINEN 

- on osallistunut
henkilöstökoulutukseen 21.9 52.3 *** 32.1 45.2 
ed. vuoden aikana (114) (107) (53) (42)

- koulutusmahdollisuuk-
sia hyvinä pitävien 19.3 46.3 *** 28.3 46.5 
osuus (114) (108) (53) (43)

VALINNANMAHDOLLISUUDET 

- oli valinnanvaraa
työpaikkojen suhteen 33.9 34.3 34.0 37.2 
työsuhteen alkaessa (112) (105) (53) (43)

- osa-aikatyötä toivo-
neiden osuus työsuhteen 31.6 13.9 *** 32.1 16.3 
alkaessa (114) (108) (53) (43)

- työaika osa-aikainen
(1-34 t) työsuhteen 59.5 37.0 ** 53.8 53.5
alkaessa (111) (108) (52) (43)

- työaika osa-aikainen 58.2 21.5 *** 51.9 42.9
syksyllä 1985 (110) (107) (52) (42)

- uskoo uuden työpaikan
löytymiseen kaupalli- 23.9 39.4 * 19.6 38.1 *

selta alalta (109) (104) (51) (42)

- suhtautuu väli-
neellisesti työhön
{palkkaorien toi tunei- 25.5 16.8 * 27.7 19.5 
den osuus) (102) (101) (47) (41)

TYÖN MUUTOSPIIRTEITÄ 

- etenemismahdollisuu-
det työssä lisääntyneet 2.6 25.6 *** 0.0 19.4 *

{ed. 3 v. aikana) (77) (78) (42) (31)

- työn itsenäisyys 14.1 44.4 *** 9.3 30.3 *

lisääntynyt (-"-) (78) (81) (43) (33)

- vaikutusmahdollisuu- 2.6 39.8 *** 2.4 24.2 *

det lisääntyneet {-"-) (76) (83) (42) (33)

Työmarkkinalohkojen välisten erojen tilastollinen merkitsevyys 
*** = p(.001, ** = p(.01, * = p(.05 {khin neliö -testi) 



126 

tavuuskäsitteiden soveltuvan osa-aikatyöhön - sukupuolella täydennetty

nä. Lane (1987, 77-78) on havainnollistanut eriytyneillä joustostrategioilla 

työvoiman käytön eroja Englannin ja Saksan liittotasavallan pankeissa. 

Viitteitä toiminnallisen joustavuuden lisääntymisestä tavaratalojen 

ydintyöpaikoissa antavat tiedot työn muutospiirteistä edellisen kolmen 

vuoden aikana: työn autonomia, etenemismahdollisuudet työssä ja kanssa

käyminen työtovereiden kanssa ovat lisääntyneet enemmän ydin- kuin 

reunatyöpaikoissa, toisaalta myös työn vaativuus ja tehokkuusvaatimukset 

työssä (taulukko 13). Ydintyöpaikkojen työntekijöiltä sekä vaaditaan 

entistä enemmän työssä että heidän työnsä on entistä antoisampaa. Vas

taavasti ydlntyöpaikkojen työntekijät ovat saaneet enemmän työpaikkakou

lutusta ja he arvioivat etenemismahdollisuutensa paremmiksi kuin reunatyö

paikkojen työntekijät. Sen sijaan tavarataloissa ei ollut havaittavissa 

suuntausta kohti moniammattitaitoista työntekijää, mitä on pidetty kes

keisenä toiminnallisen (funktionaalisen) joustavuuden lisäämisstrategiana 

teollisuudessa (Kasvio 1988, 20-23; Kevätsalo 1988b, 259-261). 

Toiminnallista joustavuutta selvästi suurempi merkitys tavarataloissa 

on ollut määrällisellä joustavuudella, jota on hankittu erityisesti osa-aika

työn lisääntyvän käytön avulla. Osa-aikatyön lisääntyvä käyttö on ollut 

keskeinen keino reagoida kiristyneeseen kilpailuun, asiakasvirtojen ja 

henkilöstön päivittäiseen ja kausittaiseen vaihteluun sekä pitkiin aukioloai

koihin (Kotimaankaupan osa-aikatyö 1984, 53-68; Kemppainen 1983, 47-56; 

Michon 1987, 157-159). 

Työvoiman tarve ja työaikojen suunnittelu perustuu kaupan yrityk

sissä arvioituun viikkomyyntiin ja tehokkuustavoitteeseen (tietty markka

määrä tehtyä työtuntia kohden) (Jänkä 1981, 103-104). Tarvittava työtun

tien määrä saadaan jakamalla arvioitu myynti tehokkuustavoitteella. 

Työjärjestelyistä vastaavan henkilön ( tavarataloissa osastonhoitajan) 

tehtävänä on sijoittaa näin saadut tunnit viikon eri päiville ja päivien eri 

tunneille. Jänkän mukaan töitä ei ole järjestettävä olemassaolevalle 

henkilökunnalle vaan yrityksessä oleville erilaisille vakansseille (myyjä, 

kassanhoitaja jne.). Tehokkaasti toimivassa liikkeessä näitä vakansseja on 

myynnin vaihteluista riippuen eri kuukausina ja eri viikkoina eri lailla. 

Kokopäivähenkilökunnan määrä pyritään mitoittamaan alimman myynnin 

mukaan ja lisämyynti hoidetaan osa-aikatyövoiman avulla. Tällä tavoin 

päästään Jänkän (1981, 106-107) mukaan lähes maksimitehoon työvoiman 
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käytössä. Toisaalta yrityksen kilpailustrategia, erityisesti palvelun merkitys, 

vaikuttaa ratkaisevasti siihen, kuinka lähelle ihannetilaa työaikojen 

ajoittamisessa päästään. Samankaltaisia työaikamalleja on käytetty myös 

länsisaksalaisissa tavarataloissa (Gerzer 1986, 119-120). 

Tavarataloissa osa-aikatyön yleistyminen on tapahtunut nimenomaan 

yritysjohdon aloitteesta, työntekijöiden osa-aikatyöhalukkuus ei ole 

juurikaan lisääntynyt. Myös tavaratalojohtajien mukaan avoimiin myynti

ja kassatyöpaikkoihin pyrittiin pääsääntöisesti rekrytoimaan osa-aikatyönte

kijöitä, mutta esimiestehtäviin kokoaikatyöntekijöitä. 

TAULUKKO 14. Tavaratalojen henkilöstön toivoma ja toteutunut työajan 

pituus työsuhteen alkaessa työntekijäkyselyn mukaan 

työsuhteen alkamisaika keski-
1960-70 71-75 76-80 81-85 määrin 

p r o s e n t t i a
- vain tai mieluum-
mln osa-aikatyötä 12.2 29.1 24.1 24.4 23.1 
toivoneiden osuus

- työaika osa-aikai-
nen (1-34 t/vko) työ- 17.7 43.7 57.9 58.4 46.7 
suhteen alkaessa

Aiemmin kävi jo ilmi, että osa-aikatyö on lisääntynyt enemmän 

reuna- kuin ydintyöpaikoissa (taulukko 13). Tosin myös osa-aikatyötyöha

lukkuus on ollut hieman suurempaa reuna- kuin ydintyöpaikoissa. 

Osa-aikatyön yleistyminen on käytännössä merkinnyt sitä, että 

nimenomaan kokoaikatyötä toivoneiden työaikatoiveet ovat toteutuneet 

entistä huonommin (1980-luvulla enää 60 % kokoaikatyötoiveista). Keskimää

räistä huonommin kokoaikatyötoiveet toteutuivat reunatyöpaikoissa, 

itsepalvelutavarataloissa ja kassatyössä. Kokoaikatyötoiveista huolimatta 

osa-aikatyöhön on suostuttu valinnanmahdollisuuksien ollessa vähäiset. 

Uutena määrällisen joustavuuden muotona tavarataloissa ovat ns. 

tarvittaessa työhön kutsuttavat työntekijät, joiden käyttö on aloitettu 

1980-luvun alussa. Heidän osuutensa tavaratalojen henkilöstöstä on yritys

johdon haastattelujen mukaan 5-10 % ja he työskentelevät yleisimmin 
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kassa- tai myyntityössä. Tavallisesti heidät pyydetään puhelimitse töihin 

tasaamaan ruuhkahuippuja tai korvaamaan poissaoloja. Useimmiten he 

ovat opiskelevia tai kotona olevia naisia. Heille maksetaan työehtosopimus

ten mukaista tuntipalkkaa, joskin heillä on vain harvoin kirjallinen työ

sopimus. 

Lohkoutumisen pysyvyyden kannalta keskeistä on se, missä määrin 

lohkojen välillä on liikkuvuutta eli missä määrin reunatyöpaikoista voi 

edetä ydintyöpaikkoihin. Osa-aikatyön keskittyminen reunatyöpaikkoihin 

merkinnee etenemismahdollisuuksien vaikeutumista. Myös Dalen ( 1987, 

558) tulosten mukaan osa-aikatyöntekijöiden mahdollisuudet päästä yritysten

sisäisille työmarkkinoille olivat kokoaikatyöntekijöitä vähäisemmät (samoin 

Gerzer 1986, 136; Craig ym. 1985b, 274). Perry (1988, 493) on osoittanut 

osa-aikatyöhön siirtymisen (äitiyslomalta palaavilla naisilla) merkitsevän 

Englannissa usein alaspäin suuntautuvaa ammatillista liikkuvuutta. Sen 

sijaan Sundströmin (1987, 157) mukaan siirtyminen osa- ja kokoaikatyön 

välillä on ollut Ruotsissa lähes yhtä helppoa kumpaankin suuntaan, tosin 

kaupassa mahdollisuudet siirtyä osa-aikatyöstä kokoaikatyöhön ovat ollut 

keskimääräistä vähäisemmät. 

Nuorten ikäluokkien pienentyessä ja koulutustason noustessa saattaa 

työvoiman rekrytointi kaupan reunatyöpaikkoihln vaikeutua tulevaisuudessa. 

Viitteitä tästä on näkyvissä suurimmissa kaupungeissa (esim. Kauppalehti 

10.11.1988). Myös tutkituissa tavarataloissa osa-aikatyöntekijöiden rekry

tointi oli kokoaikatyöntekijöitä vaikeampaa. Mutta myös toisenlaisia 

tendenssejä on havaittavissa. Koululaisten ja opiskelijoiden tilapäinen 

työssäkäynti on lisääntynyt ja tämä näkyi myös tutkituissa tavarataloissa. 

Koululaisten ja opiskelijoiden työssäkäynnin lisääntyminen näkyy myös 

siten, että opiskelun vuoksi osa-aikatyötä tekevien osuus on noussut 

8:sta 27 prosenttiin vuosina 1977-86 työvoimatutkimusten mukaan. Sen 

sijaan työvoiman siirtyminen esimerkiksi supistuvilta teollisuusaloilta 

kauppaan on ollut vähäistä. Merkitsevätkö nämä kehityspiirteet sitä, että 

kaupan reunatyöpaikat muuttuvat "naisten töistä" koululaisten ja opiskeli

joiden tilapäistöiksi? Myös muut vaihtoehdot ovat mahdollisia: kassatyön 

muuttaminen "itsepalveluksi", ulkolaisen työvoiman lisääminen jne. Sen 

sijaan Englannissa on havaittu, että pikemminkin nuoria on korvattu 

työmarkkinoille (ja usein osa-aikatyöhön) palaavilla naisilla (Ashton ym. 

1988, 438-439). Työvoiman tarjonnan erot maiden välillä vaikuttavat siten 
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keskeisesti yritysten valitsemiin työvoimastrategioihin. Ilmeistä on kuitenkin 

kaupan ja sen työmarkkinoiden eriytyvä kehitys (samoin Tufvesson 1983, 

149), minkä voidaan katsoa heijastavan eriytyvää kehitystä laajemminkin 

yhteiskunnassa. 

4. 7. Lohkoutuminen ja työvoiman jaot

Tulokset työvoiman käytön eriytymisestä eivät kuitenkaan vielä selitä 

sitä, miksi johdon intressit ovat toteutuneet. Tätä varten on pohdittava 

myös työntekijöiden asemaa ja intressejä työvoiman käyttöön (Rubery 

1978). Ensinnäkin vaikuttaa siltä, että työntekijöiden asema on kaupan 

työmarkkinoilla selvästi heikompi kuin työnantajien. Työntekijöiden 

järjestäytymisaste on kaupan alalla kesklmääräistä alhaisempi. Työntekijöi

den neuvotteluvoimaa on heikentänyt ilmeisesti myös kahden kilpailevan 

ammattiliiton olemassaolo vuoteen 1987 saakka. Kaupan työmarkkinoille 

on ominaista myös naisvaltaisuus ja kesklmääräistä alhaisempi palkkataso. 

Lisäksi 1970-luvun jälkipuoliskolta lähtien heikentynyt kaupan työllisyys 

on supistanut työntekijöiden valinnanmahdollisuuksia. Tosin tässä suhteessa 

tutkimusalue poikkeaa ainakin pääkaupunkiseudusta, jossa työttömyysaste 

on ollut selvästi alhaisempi ja työvoiman saatavuus ongelmallisempaa. 

Työntekijät eivät ole myöskään yhtenäinen ryhmä. Miehet ovat myös 

kaupan työmarkkinoilla yleensä paremmassa asemassa kuin naiset (samoin 

Crehan 1986, 49-50). Esimerkiksi myyjien esimiehistä miesten osuus on 38 

%, kun miesten osuus kaikista myyjistä on vain 12 %. Ilmeistä onkin, että 

sukupuolten välisiä eroja hyödynnetään myös kaupan työvoiman käytössä: 

miesten osuus ydintyöpaikoissa on selvästi suurempi kuin naisten osuus. 

Toisaalta segmenttien väliset erot esimerkiksi työn ominaispiirteissä säi

lyvät vakioitaessa sukupuoli. Silti sukupuolella on jossain määrin myös 

segmentoitumisesta riippumatonta vaikutusta. 

Muita työntekijöitä heikommassa asemassa ovat myös osa-aikatyön

tekijät. Kaupan ammattiliitot ovat pyrkineet rajoittamaan osa-aikatyön 

(erityisesti vastentahtoisen) kasvua ja turvaamaan kokoaikatyön säilymisen 

työsuhteen perusmuotona. Osa-aikatyön ehdot ovat olleet puutteelliset. 

Osa-aikatyöntekijöiden järjestäytymisaste on ollut lisäksi kokoaikaisia 



130 

alhaisempi ja luottamusmiehet ovat olleet tavallisesti kokoaikaisia (Nätti 

1983a). Osa-aikatyöntekijöiden intressit ovat siten tulleet heikommin esiin 

ja edustetuiksi ay-liikkeessä (samoin Offe 1985, 44; Crehan 1986, 69). 

4.8. Lohkoutuminen ja työntekijöiden valinnanmahdollisuudet 

Kaupan työmarkkinoiden lohkoutumisella oletan olevan vaikutuksia työnteki

jöiden valinnanmahdollisuuksiin siten, että valinnanmahdollisuudet eriytyvät 

työpaikkalohkoittain. Hallitseva neoklassinen työmarkkinateoria (erityisesti 

etsintäteoria) olettaa työmarkkinoiden toimivan siten, että työntekijät 

valitsevat preferenssiensä mukaisen työpaikan vertaamalla eri työpaik

kavaihtoehtojen hyötyjä ja kustannuksia (oletus hyödyn maksimoinnista ja 

vapaasta kilpailusta). Tätä täydentää työn sosiologian piirissä luotu teoria 

työntekijöiden orientaatioista (Goldthorpe ym. 1968). Siinä oletetaan, 

että työntekijöillä on pysyviä preferenssejä ja orientaatioita, jotka vaikut

tavat työpaikan valintaan. 

Jotta työntekijöillä olisi todellisia valinnanmahdollisuuksia työmark

kinoilla, tulisi seuraavien ehtojen olla voimassa (Blackburn & Mann 1979, 

8): 

- työmarkkinoilla on erilaisia työpaikkoja tarjolla

- nämä erilaiset työpaikat ovat kaikkien ulottuvilla

- informaatio vaihtoehdoista on kaikkien saatavilla

- työntekijöillä on erilaisia preferenssejä

- työntekijät valitsevat työpaikkansa preferenssiensä mukaisesti.

Työntekijöiden reaaliset valinnanmahdollisuudet kaupan työmarkkinoilla 

ovat varsin rajalliset. Työpaikkojen hierarkkinen luonne synnyttää esteitä 

työntekijöiden valinnanmahdollisuuksille: kaikki kilpailevat hyvistä työpai

koista ja koska ratkaisuvalta on työnantajalla, jää työntekijöiden prefe

renssien merkitys helposti vähäiseksi. Huomattava osa avoimista työpaikois

ta (erityisesti ydintyöpaikoista) täytetään sisäisiltä työmarkkinoilta. 

Vuosittain noin kymmenesosa työpaikoista on ollut avoinna (noin 70 

paikkaa). Samaan aikaan kaupallisen alan työttömiä on ollut Jyväskylän 

työvoimatoimiston alueella noin 400 henkeä. Eniten avoimia työpaikkoja 
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on tavarataloissa ollut kassatyössä, jossa myös työvoiman vaihtuvuus on 

ollut suurinta. 

Kaupan työntekijöiden valinnanmahdollisuuksia arvioitaessa on otettava 

huomioon myös tarjolla olevan työajan pituus ja työntekijöiden työaika

toiveet. Osa-aikatyön yleistyminen 1970-luvulta alkaen on vain osittain 

vastannut työntekijöiden työaikatoiveita. Halukkuus kokoaikatyöhön on 

ollut selvästi suurempaa kuin tarjolla olevien kokoaikatyöpaikkojen määrä. 

Kokonaisuutena ottaen työntekijöiden reaaliset valinnanmahdolli

suudet tavaratalokaupan työmarkkinoilla ovat varsin vähäiset. Työpaikka

lohkoittain tarkasteltuna ydintyöpaikat ovat suljetumpia kuin reunatyöpai

kat: reunatyöpaikkoja (erityisesti kassatyötä) on useammin avoinna työvoi

man suuremman vaihtuvuuden vuoksi ja niihin on mahdollista päästä 

myös ulkoisilta työmarkkinoilta. Sen sijaan ydintyöpaikoissa sisäisen 

rekrytoinnin merkitys on selvästi suurempi. 

Neoklassisen työmarkkinateorian oletus työntekijöiden täydellisestä 

tietämyksestä työmarkkinoiden vaihtoehdoista osoittautui myös ongel

malliseksi (samoin Blackburn & Mann 1979, 113-129). Tässä sosiologinen 

orientaatiomalll tulee apuun sanoen, etteivät työntekijät tarvitsekaan 

täydellistä tietämystä työmarkkinoista vaan heille riittää orientaationsa 

mukainen tieto, esimerkiksi ekonomistisesti orientoituneelle riittää tieto 

palkkatasosta. Tosin kaupan työmarkkinoilla palkkaorientoituneiden tiedot 

muissa tavarataloissa maksettavista palkoista eivät ole sen parempia kuin 

muidenkaan työntekijöiden: 62 % työntekijöistä arvioi tietonsa melko tai 

erittäin huonoiksi. Muita puutteellisimpia tiedot ovat reunatyöpaikkojen 

työntekijöillä ja naisilla. 

Orlentaatioiden olemassaoloa tutkin usealla tavalla. Tulokset eivät 

tue oletusta työntekijöiden preferenssien yhdenmukaisuudesta koko aineis

ton eikä yksittäisen työntekijän tasolla. Tämän vuoksi työorlentaatioita 

etsitään yleisemmistä asenneväittämistä. Työn sosiologian tradition mukai

sesti tarkastelun kohteeksi on valittu välineellinen suhtautuminen työhön. 

Asenneväittämistä laadittiin Luokkaprojektin ( 1984, 352) tavoin kaksi 

työorientaatiotyyppiä: palkka- ja sisältöorientaatio (Nätti 1987, 173-176). 

Näiden orientaatioiden vaikutusta työpaikan valintaan tutkitaan 

vertaamalla orientaatioiden ja työn ominaispiirteiden yhdenmukaisuutta. 

Palkkaorientaatioon liittyvä pyrkimys hyväpalkkaiseen työhön ei pääse 

toteutumaan kaupan työmarkkinoilla, koska palkkaus perustuu myös käytän-
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nössä ammattinimikekohtaisiin taulukkopalkkoihin. Palkkaorientoituneiden 

ainoana keinona lisätä tulojaan on työviikon pidentäminen. Palkkaorientoi

tuneiden työlle ovat lisäksi ominaisia lukuisat ei-haluttavat ominaispiirteet. 

Samansuuntaisia tuloksia on saatu aikaisemmissakin tutkimuksissa (Goldt

horpe ym. 1968, Ingham 1970). 

Sisältöorientoituneiden työntekijöiden työ vastaa palkkaorientoi

tuneita paremmin heidän orientaatiotaan: työ on sisällöllisesti rikkaampaa. 

Sisältöorientaatio työhön ei myöskään ole - ainakaan pääsääntöisesti -

tulosta sosiaalistumisesta työn hyviin puoliin vaan sisältöorientoituneet 

työntekijät näyttävät sijoittuneen orientaatiotaan vastaavaan työhön. 

Työorientaatioiden vaikutus työpaikan valintaan on suurempi ydin

kuin reunatyöpaikoissa, koska ydintyöpaikoissa työ vastaa orientaatiota 

(erityisesti sisältöorientaatioita) paremmin kuin reunatyöpaikoissa. 

Orientaatioiden itsenäisyyttä välittömästä työkokemuksesta tutkin 

analysoimalla orientaatioiden syntytaustaa. Tässäkin suhteessa orientaatiot 

eroavat. Palkkaorientaatio on enemmän sidoksissa nykyiseen työhön kuin 

työntekijän elämäntilanteeseen tai työhistoriaan. Sisältöorientaatio on 

palkkaorientaatioita selvemmin yhteydessä työntekijöiden elämäntilan

teeseen ja työhistoriaan. Sisältöorientoituneet työntekijät ovat muita 

nuorempia, vastaavasti heillä on enemmän yleissivistävää koulutusta (samoin 

Siurala 1987, 64), joka yleensä suuntaa työodotuksia työn sisällön suuntaan 

(esim. Alkula 1981, 121 ). Sisältöorientoituneiden työhistoria viittaa myös 

aktiiviseen sisällöllisesti tyydyttävän työn etsintään. Tässä mielessä 

sisältöorientaatiota voidaan pitää pysyvämpänä kuin palkkaorientaatiota. 

Sisältöorientoituneet ovat siten sijoittuneet palkkaorientoituneita 

paremmin orientaationsa mukaiseen työhön ja sisältöorientoituneiden työ 

oli sisällöllisesti kehittävämpää kuin palkkaorientoituneiden työ. Siksi ei 

olekaan yllättävää, että sisältöorientoituneiden osuus on suurempi ydin

kuin reunatyöpaikoissa (55 % vs. 40 %) ja vastaavasti palkkaorientoi

tuneiden osuus on suurempi reuna- kuin ydintyöpaikoissa (26 % vs. 17 %). 

Kaikkia palkansaajia koskevat tulokset olivat edellä samansuuntaisia. 

Oletukset työntekijöiden orientaatioista ja niiden vaikutuksesta 

työpaikan valintaan toteutuvat siten vain vähäisessä määrin: orientaatiot 

ja työn ominaispiirteet vastaavat vain osittain toisiaan. Osittain kyse voi 

olla siitä, että tarkastellut orientaatiot perustuvat pikemminkin työnsosiolo

giseen keskusteluun kuin kaupan työntekijöiden näkemyksiin halutuista 
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työn ominaispiirteistä. Erityisesti naistutkijat ovat kritisoineet instrumen

talismitutkimuksen kysymyksenasettelua maskuliinisuudesta (Strandell 

1984, 210; Rantalaiho 1985, 244-249; ks. myös Kasvio 1986, 190; 1988, 

103). 

Osittain orientaatioiden kehittymättömyys johtunee valinnanmah

dollisuuksien vähäisyydestä. Työsuhteen alkaessa valinnanvaraa oli ollut 

joka kolmannella työntekijällä, tutkimusajankohtana syksyllä 1985 enää 

viidesosa työntekijöistä uskoi löytävänsä uuden, palkkatasolta vastaavan 

työpaikan kaupalliselta alalta. Keskimääräistä enemmän valinnanvaraa on 

rekrytointivaiheessa ollut kassatyöntekijöillä, samoin sisältöorlentoituneilla 

työntekijöillä. Tutkimusajankohtana uuden työpaikan löytymiseen uskovat 

keskimääräistä enemmän kassatyöntekijöiden ja sisältöorientoituneiden 

ohella myös ydintyöpalkkojen työntekijät ja esimiehet. Optimismin lisäänty

minen ydintyöpaikoissa selittyy ilmeisesti ydintyöpaikkojen työntekijöiden 

lisääntyneellä työmarkkinakapasiteetilla mm. hankitun työpaikkakoulutuksen 

kautta. Työntekijöiden valinnanmahdollisuudet eriytyvät työntekijöiden 

liikkuvuuden tavoin työpaikkalohkoittain. 

Työsuhteiden syntymisessä ratkaisevaa ei siten näytä niinkään olevan 

työntekijöiden kuin työnantajien valinta. Perinteisesti työmarkkinateorian 

(erityisesti etsintäteorian) piirissä on oletettu työntekijöiden valitsevan 

mieluisimman avoimista työpaikoista. Kaupan työmarkkinoilla korostui sen 

sijaan työnantajien rooli: työnantaja valitsee työntekijän, ei päinvastoin. 

Myös muissa tutkimuksissa on korostettu työnantajan keskeistä vaikutusta 

(Barron ym. 1985, 50; Curran 1988, 336). Silti myös työntekijöille jää 

valinnanmahdollisuuksia ja pelivaraa. 
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5. JOHTOPÄÄTÖKSIÄ JA POHDINTAA

5.1. Teorioiden arviointia 

Teoriat työmarkkinoiden lohkoutumisesta ovat kiinnostaneet sekä sosiologe

ja että taloustieteilijöitä. Sosiologian piirissä lohkoutumisteoriat ovat 

olleet keskeisenä virikkeenä sosiologisen ja yhteiskuntapoliittisen työmark-

. kinatutkimuksen kasvulle 1970-luvulta lähtien (Hirsch 1980; Clairmont ym. 

1983). Taloustieteen piirissä lohkoutumisteoreetikot ovat tuoneet esiin 

hallitsevan neoklassisen työmarkkinateorian ongelmakohtia ja samalla 

tehneet taloustiedettä avoimemmaksi sosiologisille vaikutteille (Kreckel 

1980, 526). 

Neoklassisen työmarkkinateorian lähtökohtana on yritysten ja työnte

kijöiden hyödynmaksimointikäyttäytyminen, jonka oletetaan markkiname

kanismin (vapaan kilpailun) kautta johtavan työmarkkinoiden tasapainoon 

- ainakin pitkällä aikavälillä. Segmentaatioteoreetikot korostavat puolestaan

markkinoiden pysyvää epätasapainoa: esimerkiksi palkkaerot ovat selvästi 

suurempia kuin ammattitaitoerot. Syynä markkinamekanismin toimimatto

muuteen on työmarkkinoiden jakautuminen osatyömarkkinoihin, joiden 

toimintatavat ovat erilaiset ja joiden välinen liikkuvuus on vähäistä. 

Näkemykset lohkoutumisen syistä vaihtelevat eri lohkoutumisteo

rioissa. Tässä tutkimuksessa lohkoutumista on tarkasteltu yritysten ja 

työntekijöiden toiminnan seurauksena. Yritysten toimintaan vaikuttavat 

lukuisat ulkoiset (kilpailu, tuotekysyntä, instituutiot jne.) ja sisäiset 

(käytännöt, tavat jne.) ehdot. Näistä huolimatta yritysjohdolle jää aina 

toimintamahdollisuuksia ja vaihtoehtoja. Yhdessä ehdot ja valitut stra

tegiat johtavat eriytyneeseen työvoiman kysyntään ja työpaikkarakentee-
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seen. Tätä eriytymistä voidaan havainnollistaa erottamalla primaariset ja 

sekundaariset työpaikat. Myös työvoiman tarjonta on eriytynyt monin 

tavoin (sukupuoli, ammattitaito, ikä, sosiaaliluokka, rotu jne.). Työmark

kinoilla eriytynyt työvoiman kysyntä ja tarjonta kohtaavat sillä seurauksel

la, että ne työntekijät, joilla on vähäisin markkinakapasiteetti (esim. 

vähäinen koulutus ja kokemus), sijoittuvat todennäköisimmin sekundaarisiin 

työpaikkoihin. Yritykset käyttävät työvoimassa valmiina olevia jakoja 

(kuten sukupuolta) hyväkseen työvoiman allokaatiossa ja palkkaamisessa 

saaden eri työntekijäryhmien erilaisen kohtelun näyttämään hyväksyttäväm

mältä. Työvoiman kysynnän ja tarjonnan vuorovaikutus lohkoutumisessa il

menee myös työn ominaispiirteiden vaikutuksena työntekijöihin sekä työn

tekijöiden kollektiivisina ja yksilöllisinä pyrkimyksinä vaikuttaa työnsä 

ehtoihin. 

Työmarkkinoiden lohkoutumista voidaan pitää työmarkkinoiden pysy

vänä piirteenä, joskin lohkoutumisen aste voi vaihdella seurauksena yri

tysten ja työntekijöiden muuttuvista strategioista (Sengenberger 1987, 

74, 328). Lohkoutumisteorioita on siksi mielekästä tulkita heuristisesti, ei 

kirjaimellisesti: teorioista on enemmän hyötyä analyysivälineenä ja näkö

kulmana kuin tarkkana kuvauksena työmarkkinoista. 

Segmentaatioteorioiden luonnetta arvioitaessa on tärkeää pitää mie-

. lessä niiden syntyhistoria. Niiden avulla pyrittiin kuvaamaan ja selittä

mään työmarkkinoilla vallitsevaa eriarvoisuutta tietyissä historiallisissa 

puitteissa (1960-luvun lopun Yhdysvallat, 1970-luvun alun Saksan,. liitto

tasavalta). Teorioiden luojina olivat taloustieteilijät, jotka katsoivat 

neoklassisen teorian kyvyttömäksi selittämään työmarkkinoita tietyissä 

historiallisissa tilanteissa. Neoklassisen työmarkkinateorian deduktiivisesta 

menetelmästä poiketen segmentaatiotutkimuksissa korostui induktiivisuus: 

tutkijoita kiinnostivat enemmän empiiriset tapaustutkimukset ja osallistuva 

havainnointi kansalaisoikeusliikkeissä (Piore 1983a, 27) kuin yleisestä 

teoriasta johdetut hypoteesit. "Teorioiden" avulla pyrittiinkin alunperin 

kuvaamaan ja yleistämään haastateltujen kokemuksia. Myöhemmässä vai

heessa segmentaatiotutklmusta (erityisesti radikaaliteoriaa) on luonnehtinut 

myös pyrkimys historialliseen ja monitieteiseen lähestymistapaan, jossa 

yhdistyvät taloustieteelliset, sosiologiset ja historialliset tarkastelut ( esim. 

Gordon ym. 1982). 
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Neoklassiseen työmarkkinateoriaan verrattuna segmentaatioteorioita 

voidaan luonnehtia kuvailevammiksi ja ei-systemaattisemmiksi (Kalleberg 

& Sorensen 1979, 356; Hachen 1988, 96). Segmentaatioteorioilta puuttuu 

neoklassisen teorian "esteettisyys" (Piore 1983a, 27): homogeenisuuden ja 

jatkuvuuden sijasta segmentaatioteoriat korostavat heterogeenisuutta ja 

epäjatkuvuutta. Vastaavasti tutkijoiden käyttämät käsitteet ja niiden 

väliset suhteet vaihtelevat huomattavasti. Tämä ilmentää sekä teorioiden 

keskeneräisyyttä että työmarkkinoiden lohkoutumisen moninaisuutta ja 

kansallisia eroja, mutta myös teorioiden jossain määrin avointa luonnetta. 

Teorioiden parikymmenvuotinen historia on ollut samalla teoriamuutosten 

historiaa (Bridges 1987, 4). Vastaavasti empiiriset sovellutukset ovat olleet 

moninaisia ja tulokset jossain määrin ristiriitaisia. Empiirisen työn etenemi

nen edellyttää siten myös teorioiden ja käsitteiden kehittelyä (Fligstein 

& Fernandez 1987, 6). 

Erityisesti neoklasslkot ovat kritisoineet segmentaatioteoriota siitä, 

että ne ovat vain joukko empiirisiä yleistyksiä ja metodisia virheitä 

vailla teoreettista taustaa (Wachter 1974; Cain 1976). Tässä suhteessa 

tilanne muistuttaa Kuhnin (1962, 149) näkemystä erilaisten paradigmojen 

vertailukelvottomuudesta. Piore (1983b, 249) onkin kertonut omakohtaisesti 

kokeneensa, miten uudet näkemykset otetaan vastaan vakiintuneen teorian 

piirissä. Silti kiinnostus segmentaatioteorioita kohtaan on lisääntynyt 

uudelleen 1980-luvulla taloustieteen valtavirtauksen piirissä (Dickens & 

Lang 1988, 129). 

Lohkoutumisteorioiden pätevyysalueena pidän työmarkkinoilla il

menevän eriarvoisuuden tutkimista ja käsitteellistämistä. Tässä mielessä 

segmentaatioteoriat ovat olleet kohdealueeltaan selvästi suppeampia kuin 

niiden kritisoima neoklassinen työmarkkinateoria. Vastaavasti segmentaatio

teorioiden voidaan katsoa olevan vain osittain neoklassisen teorian haasta

jana tai vaihtoehtona. Neoklassisen teorian näkökulmasta onkin katsottu, 

että erityisesti duaaliteoriaan sisältyy neoklassisen teorian piirteitä siinä 

määrin, että se voidaan sijoittaa (laveasti tulkitun) neoklassisen paradig

man puitteisiin (Wachter 1974, 641; Taubman & Wachter 1986, 1183-1184; 

vrt. Piore 1983b, 249). 
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5.2. Segmentaatioteoriat ja Suomen työmarkkinat 

Pohdittaessa pääosin Yhdysvalloissa kehitettyjen lohkoutumisteorioiden 

soveltuvuutta Suomen työmarkkinoihin havaitaan, että työmarkkinoiltamme 

puuttuvat ainakin eräät sellaiset piirteet, jotka on tavallisesti kytketty 

työmarkkinoiden lohkoutumiseen. Suomesta ovat puuttuneet todella suuret 

yritykset, joskin kansallisilla työmarkkinoilla ero suurten ja pienten 

yritysten välillä on ollut selvä ja erityisesti teollisuudessa kasvamaan 

päin. Talouden rakennetta ei kuitenkaan voida pelkistää duaaliseksi. 

Myös julkisella sektorilla on merkittävä rooli pohjoismaisilla työmark

kinoilla sekä työllistäjänä että työmarkkinoiden sääntelijänä. Segmentaatio

teorioissa julkisen sektorin erityispiirteet ovat jääneet kuitenkin kehittele

mättä. Duaaliteorian varhaisissa versioissa huomion kohteena olivat vain 

yksityisen sektorin (ja erityisesti teollisuuden) työmarkkinat. Myöhemmissä 

versioissa julkinen sektori on otettu mukaan lohkoutumismalleihin joko 

omana lohkonaan ( esim. 0' Connor 1973) tai lohkoihin jakautuneena ( esim. 

Edwards 1979). Silti pohdinnat julkisen sektorin erityisyydestä ovat olleet 

vähäisiä (poikkeuksena esim. Garnsey ym. 1985; Keller 1985; Nilsson 1988). 

Työoloaineiston tulokset osoittavat julkisen sektorin työmarkkinoiden 

lohkoutuneen suurin piirtein samalla tavoin yksityisen sektorin kanssa. 

Segmentaatioteorioiden oletukset julkisen ja yksityisen sektorin eroista 

saivatkin vain osittain (kvalifikaatiomallissa) tukea. Julkisen sektorin 

sisällä yrityskohtaiset (sisäiset) työmarkkinat olivat tyypillisiä nimenomaan 

julkiselle hallinnolle, ammatilliset työmarkkinat puolestaan sosiaali- ja 

terveydenhuollolle. Opetus- ja tutkimustyö sijoittui näiden väliin. Huomion

arvoista on myös se, että määräaikaiset työsuhteet ovat selvästi yleisempiä 

julkisella (erityisesti kunta-) kuin yksityisellä sektorilla. 

Työvoiman tarjonta on ollut Suomessa kansainvälisesti verrattuna 

· varsin homogeenista: naisten osuus · työvoimasta on ollut merkittävä jo

pitkään ja Suomesta ovat puuttuneet rodulliset vähemmistöt ja siirtotyö

läiset. Tässä mielessä Suomen työmarkkinoilta ovat puuttuneet eriytyneet

marginaaliryhmät. Toisaalta työmarkkinoiden jakautuminen sukupuolen

mukaan on ollut myös meillä selvää. Naisten alisteinen asema työmark

kinoilla on segmentaatioteoriolssa otettu annettuna sekä niputettu naiset

muiden heikompiosaisten (erilaisten vähemmistöjen) joukkoon. Nimenomaan
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sukupuolen mukaisen työmarkkinahalkeamisen selittämiseen segmentaatioteo

rioilla on ollut suhteellisen vähän annettavaa (Julkunen 1988, 17). 

Työmarkkinat ovat pidemmälle institutionalisoituneet pohjoismaissa 

kuin Yhdysvalloissa. Työmarkkinoita säädellään meillä enemmän ja työnteki

jöiden turvaksi on luotu erilaisia järjestelmiä (irtisanomissuoja, työttömyys

turva Jne.). Myös ammatillinen järjestäytyminen on meillä selvästi laajem

paa. Erot järjestäytyneiden ja järjestäytymättömien alojen välillä ovat 

Suomessa vastaavasti vähäisempiä, samoin eri työmarkkinasegmenttien 

välillä. Näiden erityispiirteiden johdosta voidaan olettaa, etteivät työ

markkinamme ole siinä määrin polarisoituneet kuin Yhdysvalloissa. Saman

suuntaisia oletuksia on esitetty myös muissa pohjoismaissa. 

Segmentaatioteorioiden perustalta muodostetuilla lohkoutumismalleilla 

oli oletusten mukaisia yhteyksiä työvoiman kysynnän rakenteeseen (toimi

ala, alueellinen sijainti). Sen sijaan segmenttien yleisyys yrityskoon mukaan 

vaihteli malleittain. Erityisesti niissä malleissa, joissa segmentaatiokriteeri

nä oli työn koettu valvonta/autonomia (työprosessi- ja kontrollimalli), 

reunatyöpaikat olivat vastoin oletuksia yleisempiä suurissa kuin pienissä 

toimipaikoissa. Myös luokkatutkimusten mukaan työtä valvotaan enemmän 

suurissa kuin pienissä toimipaikoissa. 

Segmenteille sijoittumiseen vaikuttivat sukupuoli, ikä ja koulutus, 

tosin eri malleissa eri tavoin. Reunatyöpaikkoihin sijoittuivat keskimääräistä 

useammin naiset, vähemmän koulutusta hankkineet ja nuoret. Tältä osin 

tulokset eivät ole mitenkään yllättäviä. Yllättävää oli pikemminkin se, 

että huomattava osa naisista sijoittui myös ydintyöpaikkoihin, mihin 

vaikuttanevat sekä koulutustaso- että työkokemuserojen vähäisyys suku

puolten välillä samoin kuin osa-aikatyön vähäisyys Suomen työmarkkinoilla. 

Tutkimuksen keskeisenä tavoitteena oli tarkastella, missä määrin 

lohkoutumisteorioiden oletukset työmarkkinalohkojen erilaisista toiminta

tavoista (liikkuvuus, sisäiset työmarkkinat, neuvotteluvoima, johdon ja 

työntekijöiden suhteet, työorientaatiot, ansioihin vaikuttavat tekijät) 

eroavat segmenteittäin. 

Tulosten mukaan työmarkkinamallit rakenteistivat pääsääntöisesti 

työmarkkinoita niiden olettamalla tavalla. Silti segmenttien välisiä eroja 

tulisi tulkita pikemminkin asteittaisina kuin täydellisinä katkoksina (samoin 

Baron & Bielby 1984, 4 71). Esimerkiksi kaikilla toimialoilla ja kaikissa 
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ammattiryhmissä oli erilaisia segmenttejä, vaikkakin niiden osuudet selvästi 

vaihtelivat teorioiden oletusten mukaisesti. 

Segmentaation ohella työntekijöiden työmarkkinakäyttäytymiseen ja 

-tuotoksiin vaikuttavat myös muut tekijät ja usein voimakkaamminkin.

Tässä tutkimuksessa tällaisiksi osoittautuivat sukupuoli ja luokka-asema. 

Sukupuoli (ja sosioekonominen asema) vaikutti segmenteille sijoittumiseen 

· ja lisäksi jokaisen segmentin sisällä miesten (toimihenkilöiden) työmarkki

na-asema oli vahvempi kuin naisten (työntekijöiden). Segmentaatioteorioita

kohtaan esitetty kritiikki sukupuoli- ja luokkajakojen jättämisestä liian

vähälle huomiolle osoittautui siten oikeaksi. Siksi tutkittaessa konkreet

tisesti esimerkiksi palkkaeroja (kuten Kalleberg & Lincoln 1988; Wallace

1988) tai liikkuvuutta (kuten Carroll & Mayer 1986) tulisi nämä kaikki

erilaiset rakennetekijät ottaa mukaan analyysiin.

Segmentaation selityskyky oli suurimmillaan, kun kyse oli työvoiman 

ulkoisesta liikkuvuudesta. Sukupuoli selitti parhaiten etenemismahdollisuuk

sia (mikä viittaa naisiin kohdistuvaan syrjintään), sosioekonominen asema 

puolestaan koulutusmahdollisuuksia ja koulutukseen osallistumista (koulutus

ta annetaan nimenomaan henkistä työtä tekeville). Vastaavasti sukupuoli 

ja sosioekonominen asema selittivät segmenttejä paremmin työvoiman 

sisäistä liikkuvuutta. Työmarkkinalohkojen voidaan siten tulkita heijas

taneen eroja ennen kaikkea sisäisten ja ulkoisten työmarkkinoiden välillä. 

Tulokset viittaavat myös siihen, että segmentaatio- ja luokkatutkimus 

kietoutuvat tiiviisti toisiinsa. Näin olettivat myös Piore (1972) ja Edwards 

(1979), tosin pohtimatta asiaa perusteellisemmin ja ottaen luokat 

annettuina. Itse pidän segmentaatio- ja luokkatutkimusta tavallaan rinnak

kaisina tarkastelutapoina. Niiden tutkimuskohteet ovat osin päällekkäisiä 

(työmarkkina-aseman erot), joskaan luokkateoriat eivät rajoitu työmark

kinoihin. Myös segmenttien ja luokkien operationalisointikriteereissä on 

yhtäläisyyksiä. Teoriaperinteissä on silti myös eroavuutta: segmentaatio

teorioissa näkyy työn taloustieteen vaikutus, luokkateoriat ovat sosiologi

sempia. Empiirisesti segmentit ja luokat rakenteistivat työmarkkinoita 

samansuuntaisesti: erot reuna- ja ydintyöpaikkojen välillä ovat pääsääntöi

sesti samansuuntaisia kuin työntekijöiden ja (erityisesti ylempien) toimi

henkilöiden välillä. 

Segmenttien väliset erot olivat eri lohkoutumismalleissa pääsääntöisesti 

samansuuntaisia. Kvalifikaatio- ja työprosessimallien tulosten samankaltai- · 
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suus (äärisegmenttien välillä) selittyy osittain sillä, että niissä oli sama 

kriteeri (työn vaatima oppimisaika). Pääosin tulosten samankaltaisuus 

selittynee työmarkkinoiden selvästi hierarkkisesta luonteesta: myönteiset 

työn ominaispiirteet keskittyvät ydintyöpaikkoihin ja kielteiset reunatyö

paikkoihin. Lisäksi ydintyöpaikoissa työntekijöiden markkinakapasiteetti 

on suurempi kuin reunatyöpaikoissa. Yleisesti voidaankin sanoa eri lohkou

tumismallien äärisegmenttien kuvaavan työmarkkinoiden hyvä- ja huono

osaisia. Huono-osaisuutta määrittelivät siten alhainen palkka, työn epä

varmuus, ammatillisen koulutuksen puute, työntekijän helppo korvattavuus 

ja vähäiset vaikutusmahdollisuudet työssä. Samalla tulokset osoittavat 

työmarkkinoiden hyvä-huono-osaisuuden ja sisäisyys-ulkoisuus -ulottuvuuden 

kietoutuvan toisiinsa. 

Työmarkkinoidemme kansallisista erityispiirteistä huolimatta segmen

taatioteorioista johdetut mallit rakenteistivat työmarkkinoita pääsääntöisesti 

teorioiden olettamalla tavalla. Kansallisten erityispiirteiden ja tulosten 

yhdenmukaisuuden ristiriitaa voidaan tulkita siten, että työmarkkinalohkojen 

väliset erot ovat meillä kylläkin samansuuntaisia, mutta vähäisempiä kuin 

esimerkiksi Yhdysvalloissa. Esimerkiksi duaalimallin kriteereinä olleet 

palkka- ja stabiilisuuserot ovat työmarkkinoillamme vähäisempiä kuin 

Yhdysvalloissa, samoin työvoiman tarjonnan eriytyminen. Radikaaliteorian 

oletus ammatillisen järjestäytymisen eroista osoittautui myös ongelmalliseksi 

Suomen työmarkkinoilla. 

Duaali- · ja radikaaliteorian ongelmana on Suomen näkökulmasta myös 

se, ettei niissä kiinnitetä juurikaan huomiota ammatillisiin työmarkkinoihin 

(vrt. kvalifikaatiomalli). Näiden merkityksen voidaan olettaa kasvaneen 

Suomessa 1960-luvulta lähtien ammatillisen koulutuksen voimakkaan laajene

misen ja toimihenkilöistymisen seurauksena. Kvalifikaatiomallin empiiriset 

tulokset olivat tosin osin oletusten vastaisia, mikä ainakin osin johtunee 

operationalisoinnin ongelmista. Erityisesti ammatillisten työmarkkinoiden 

kriteerit osoittautuivat ongelmallisiksi. Kvalifikaatioiden spesifisyyden 

sijasta työmarkkinoita rakenteistavia tekijöitä tulisi jatkossa Sengen

bergerin (1987) tavoin etsiä työntekijöiden ja yritysten erilaisista siteistä 

(ammatti/yritys) ja kiinnittymistavoista työmarkkinoihin (samoin Mardsen 

1986). Tämänkaltainen lähestymistapa soveltuisi alkuperäistä kvalifikaa

tiomallia paremmin myös nyt ongelmallisiksi osoittautuneisiin julkisiin 

palveluksiin. 
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Työprosessimallissa (ja radikaaliteoriassa) korostuu työvoiman käyttö 

yrityksen sisällä (työn suoma autonomia ja työn vaatima kvalifikaatio). 

Tarkastelutapa soveltuikin muita vaihtoehtoja (Nätti 1987, 63-75) paremmin 

työvoiman käytön analysointiin tavarataloissa. Työprosessimallissa yhdisty

vät (luokkateorian korostama) hierarkia-asema ja sisäisyys/ulkoisuus -ulot

tuvuus (miten helposti työntekijä korvattavissa). 

Tutkimusaineiston keskeisenä ongelmana oli sen poikkileikkausmaisuus, 

minkä johdosta kehityssuuntien hahmottelu oli vaikeaa. Tämä edellyttäisi 

paneeliaineistojen tuottamista ja/tai samankaltaisen tutkimuksen uusimista 

tietyin ajoin. Myös työhistoriaa kuvaavat tarkemmat tiedot olisivat tarpeen. 

Tilastokeskuksen työvoimatutkimusten valossa työsuhteiden pituuksissa on 

tapahtunut viime vuosina ( 1982-86) eriytymistä: toisaalta alle vuoden 

työsuhteiden osuus on kasvanut 16.5 prosentista 18.4 prosenttiin, toisaalta 

vähintään kymmenvuotisten työsuhteiden osuus on kasvanut 33.3 prosentista 

38.8 prosenttiin (ks. myös Lehto 1988, 52-55; Eriksson 1988). Toisin sanoen 

työmarkkinoilla olisi tapahtumassa eriytyvää kehitystä ainakin työsuhteiden 

pituuksilla arvioituna. Myös tiedot teollisuuden työvoiman vaihtuvuuden 

supistumisesta 1970-luvun jälkipuoliskolta lähtien (Eriksson 1988) viittaavat 

sisäisten työmarkkinoiden merkityksen kasvuun. Työvoiman keski-ikäistymi

nen 1990-luvulla merkinnee edelleen vaihtuvuuden supistumista. Myös 

muissa pohjoismaissa on saatu viitteitä siitä, että sisäisten työmarkki

noiden merkitys olisi kasvamassa (Holmiund 1984; Arbetsmarknad... 1988; 

Nilsson 1988; Standing 1988). 

Työmarkkinoiden sisäistymisen rinnalla on havaittavissa myös toisen

suuntaisia kehityspiirteitä. Yhtenä kehityspiirteenä voidaan pitää tila

päistä työvoimaa tarjoavien yritysten lisääntymistä 1980-luvulla. Suomessa 

niiden toiminta on luvanvaraista, Ruotsissa niiden toiminta on rajoite

tumpaa (Emerson 1988, 785). Ainakin toistaiseksi ne kattavat Suomessa 

kuitenkin vain murto-osan palkansaajista. Sen sijaan määräaikaiset työsuh

teet ovat Suomessa yleisempiä joskaan niiden osuus palkansaajista ei ole 

työvoimatutkimusten mukaan olennaisesti kasvanut 1980-luvulla (v. 1981 

11 %, v. 1986 12 %). 

Samankaltaisia kehityspiirteitä on havaittu myös muissa maissa Ja 

useat tutkijat olettavat epätyypillisten tai uudenlaisten työsuhteiden 

olevan yleistymässä ( työvoiman vuokraus, alihankinta, määräaikaiset 
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työsuhteet, pikkuyrittäjyys jne.) (esim. Bernstein 1986, 396-400; Bluestone 

& Harrison 1988b, 43-47; Cordova 1986, 645-646; Pahl 1988, 256; Sarfati 

& Kobrin 1988, 17-22). Tämänkaltaisten työsuhteiden yleistymisen on 

nähty johtavan ns. normaalin työsuhteen murenemiseen (esim. Däubler 

1988; Zachert 1988). 

Tutkimusaineiston toisena ongelmana oli sen kohdentuminen vain 

palkansaajiin, mikä rajasi tarkastelun ulkopuolelle mm. työttömät, joiden 

voidaan ajatella muodostavan oman lohkonsa työmarkkinoilla. Toisaalta 

työn ja työttömyyden välillä tapahtuu tunnetusti jatkuvaa lilkettä ja vain 

osalle (työttömien ydinryhmälle) työttömyys on pysyvämpi olotila. Työoloai

neiston tulosten mukaan työttömiä rekrytoitiinkin tavallisimmin sekun

daar:isille työmarkkinoille. 

5.3. Yritysjohdon strategiat ja työvoiman käyttö 

Kansallisten työmarkkinoiden tasolla liikkuva tutkimus jää pakostakin 

yleiseksi, siinä peittyvät sekä alueelliset, toimialoittaiset yms. erot että 

niitä synnyttävät tekijät. Koko palkansaajakuntaa koskevaa analyysiä 

pyrittiin siksi syventämään rajaamalla tarkastelu yhteen toimialaan (tavara-

. talokauppa) ja yhteen alueeseen (Jyväskylä) sekä etsimällä työvoiman 

käytön eriytymiseen vaikuttavia tekijöitä. Kiinnostuksen kohteena olivat 

yritysten kilpailu- ja työvoimastrategioiden vaikutukset työvoiman käyttöön 

ja työntekijöiden valinnanmahdollisuudet paikallisilla työmarkkinoilla. 

Kilpailustrategian perusteella tutkimuksen kohteena olleet tavaratalot 

voitiin jakaa kahteen ryhmään: edullisia hintoja korostaviin itsepalvelutava

rataloihin ja muotia ja laatua korostaviin vaatetuspainotteisiin palvelutava

rataloihin. Kilpailustrategioilla oli oletusten mukaisesti vaikutusta työ

voiman käyttöön. Itsepalvelutavarataloissa työvoiman määrä suhteessa 

myyntiin oli vähäisempi kuin palvelutavarataloissa ja vastaavasti itsepalve

lutavaratalojen myyjät kokivat työnsä raskaammaksi. Myös osa-aikatyötä 

käytettiin enemmän itsepalvelu- kuin palvelutavarataloissa. 

Kilpailustrategiat synnyttivät siten eroja yritysten välillä työvoiman 

käytössä. Samalla ne vaikuttivat yritysten sisäisiin työvoimastrategioihin, 

joiden oletin vaikuttavan keskeisesti työvoiman käytön eriytymiseen 
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yrityksissä. Segmentaatioteorioiden pohjalta oletin työvoiman . käytön 

eriytyvän sen mukaan, kuinka tärkeitä eri työpaikat ja niiden haltijat 

ovat yritykselle. Tarkastelukohteeksi valitsin Tainion (1982) tavoin ne 

työvoiman käytön alueet, joilla yritysjohdon toimintamahdollisuudet ovat 

suurimmat: työpaikkojen rakenne, työvoiman allokaatio ja henkilöstön 

kehittäminen. Näitä alueita voidaan pitää mahdollisina indikaattoreina 

johdon sisäisestä työvoimastrategiasta - mikäli sellainen ylipäänsä on 

olemassa. Strategian käsitettä käytin Apostlen ym. (1985b) tavoin hyvin 

väljässä merkityksessä etsien sitä pikemminkin yritysjohdon toimien 

seurauksista kuin päätöksenteon luonteesta. 

Tavarataloissa olikin havaittavissa reuna- ja ydintyöpaikkoja, joissa 

oli erilainen työn sisältö, joihin sijoitettiin ja rekrytoitiin erilaisia 

työntekijöitä ja joiden työntekijöitä koulutettiin eri lailla. Yritysjohdon 

sisäinen strategia oli tässä suhteessa samanlainen palvelu- ja itsepal

velutavarataloissa, joten kilpailustrategialla oli vaikutusta nimenomaan 

työvoiman määrällisen käytön eroihin tavaratalotyyppien välillä. 

Yritysjohdon aktiivinen vaikutus näytti kohdistuvan nimenomaan ydin

työpaikkoihin: ydintyöpaikkojen työntekijät rekrytoitiin useammin työnan

tajan suoran yhteydenoton kautta kuin reunatyöpaikoissa, työpaikkakoulutus 

kohdistui nimenomaan ydintyöpaikkojen työntekijöihin jne. Reunatyöpaikois

sa yritysjohdon vaikutus oli selvästi passiivisempaa. Yritykset eivät ole 

pitäneet myöskään reunatyöpaikkojen työolosuhteiden parantamista tarpeel

lisena (esim. työvoimasta ollut ylitarjontaa). Yritysjohto on ollut kiinnos

tunut nimenomaan ydintyövoimasta. 

Yritysten työvoimastrategiana on siten ollut eriytynyt työvoiman 

käyttö. Viime vuosien . keskusteluissa eriytyminen on kytketty yritysten 

erilaisiin joustavuusstrategioihin. Tavarataloissa tärkeimpänä määrällisen 

joustavuuden hankkimiskeinona on ollut 1970-luvun lopulta lähtien osa-ai

katyön todella nopea kasvu. Osa-aikatyön kasvu on ollut nopeinta nimen

omaan reunatyöpaikoissa. Ja koska osa-aikatyöstä on ollut vaikea päästä 

kokoaikatyöhön, on osa-aikatyön keskittyminen reunatyöpaikkoihin vaikeut

tanut samalla liikkuvuutta reuna- ja ydintyöpaikkojen välillä. 

Yritysjohdolla näytti siten olleen sekä kiinnostusta että mahdollisuuk

sia eriyttää tavaratalokaupan työmarkkinat. Yritysjohdon intressien toteutu

minen selittyy ainakin osittain siksi, että työntekijöiden neuvotteluvoima 

kaupan alalla on keskimääräistä vähäisempi (alhaisempi järjestäytymisaste, 
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työvoiman ylitarjonta, työn vaatima lyhyt oppimisaika jne.). Työntekijät 

eivät ole myöskään yhtenäinen ryhmä: sukupuolten väliset erot ovat 

selviä. Näitä eroja syventää edelleen osa-aikatyön naisvaltaisuus. 

Työntekijöiden mahdollisuudet valita työpaikkansa olivat vähäiset. 

Työsuhteen alkaessa valinnanvaraa oli ollut kolmasosalla työntekijöistä, 

tutkimusajankohtana enää viidesosa uskoi löytävänsä uuden, palkkaukseltaan 

vastaavan työpaikan kaupalliselta alalta. Työsuhteiden syntymisessä rat

kaisevaa ei siten ollut niinkään työntekijöiden kuin työnantajien valinta: 

työnantaja valitsi työntekijän, ei päinvastoin. 

Tavarataloja koskevia tutkimustuloksia ei voida tietenkään suoraan 

yleistää koko kauppaa tai kokonaistyömarkkinoita koskeviksi. Kyseessä oli 

tapaustutkimus, jonka tavoitteena oli nimenomaan lohkoutumisprosessin 

erittely. Toisaalta tulokset olivat varsin samansuuntaisia kuin Tainion 

teollisuusyrityksiä koskeneessa tutkimuksessa (1982): eri työpaikkoja ja 

niiden haltijoita kohdellaan selvästi eri tavalla riippuen näiden työpaikkojen 

merkityksestä yritykselle. Tämä viittaisi siihen, että valittu lähestymistapa 

soveltuisi laajemminkin yritysten työvoiman käytön tutkimiseen. 

5.4. Yhteiskuntapoliittisia johtopäätöksiä 

Segmentaatioteorioiden yhtenä tunnuspiirteenä on niiden voimakas yhteis

kuntapoliittinen suuntautuminen (Wachter 1974, 641; Taubman & Wachter 

1986, 1183), mikä on näkynyt jo teorioiden syntyhistoriassa. Teorioiden 

normatiivisuus on ollut samalla yhtenä erona hallitsevaan taloustieteelliseen 

tarkastelutapaan. Segmentaatioteoreetikkojen mukaan työpaikkarakenteen 

eriytymisen vähentäminen edellyttää ns. huonojen työpaikkojen osuuden 

supistamista ja hyvien työpaikkojen osuuden lisäämistä (Harrison 1972, 

65; Doeringer & Piore 1975, 79; Lutz & Sengenberger 1980, 298; George 

& Shorey 1987, 442). Tähän pyrkivän työn humanisointipoiitiikan tulisi 

suuntautua myös työllisyyspoliittisiin päämääriin. Vastaavasti työn tarjonta

puolella koulutusjärjestelmää kehittämällä tulisi vähentää työvoiman 

tarjonnan eriytymistä, mutta yksinään koulutustoimenpiteet ovat tehotto

mia (Hutchinson ym. 1984, 201). Vaikka jonkin ryhmän työmarkkinamahdol

lisuuksia voitaisiinkin koulutuksen avulla parantaa, seurauksena olisi -
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vallitsevan työmarkkinarakenteen säilyessä - että tämä ryhmä syrjäyttäisi 

muita ryhmiä primaarellta työmarkkinoilta (Doeringer & Piore 1975, 74; 

Freiburghaus & Schmid 1975, 444). 

Toiseksi tarvitaan vaikuttamista yritysten henkilöstöpolitiikkaan 

koskien erityisesti työhönottoa ja irtisanomisia, ts. puuttumista yritysten 

allokaatiotoimenpiteisiin (esim. syrjinnän kieltäminen, irtisanomissuoja). 

Tosin tällä hetkellä suuntaus on useissa maissa päinvastainen. Kun · aiemmin 

pohdittiin, miten työmarkkinoita voidaan parhaiten säädellä, niin nyt 

kysytään, pitäisikö niitä lainkaan säädellä (Sengenberger 1987, 14; Piore 

1986, 158-159). 

Segmentaation kietoutuminen tiiviisti sukupuolen mukaisiin jakoihin 

työmarkkinoilla merkinnee samalla sitä, että lohkoutumisen purkaminen 

on ongelmallista. Tosin lohkoutumisen ei välttämättä tarvitse kytkeytyä 

segregaatioon. Muutokset sukupuolittaisessa segregaatiossa ovat tunnetusti 

olleet vaatimattomia: ammattien ja toimialojen sukupuolijaot ovat pysy

neet samankaltaisina koko 1900-luvun. Myös yritykset segregaation vähen

tämiseksi esimerkiksi vaikuttamalla nuorten ammatinvalintaan ovat osoit

tautuneet ongelmallisiksi. Vähiten vaikeita muutokset ovat olleet profes

sioissa. Kaiken kaikkiaan muutokset näyttävät olevan mahdollisia vain 

pidemmällä aikavälillä. 

Työvoimapolitiikan kannalta segmentaatioteorioiden sanoma on ensin

näkin, että ne korostavat talouspolitiikan vaikutusten erilaisuutta eri 

osatyömarkkinoilla ja siten tarvetta valikoiviin toimenpiteisiin. Toisaalta 

sama politiikkasuositus sisältyi jo Rehnin ja Meidnerin oppiin aktiivisesta 

työvoimapolitiikasta (Korpelainen 1988, 7-8), jonka kohdealueena olivat 

nimenomaan ulkoiset työmarkkinat. Vastaavasti sosiaalipolitiikan kannalta 

segmentaatioteoriat suuntaavat huomiota työmarkkina-aseman vaikutuksiin 

hyvinvoinnin ja sosiaaliturvan eriytymiseen (esim. Klein 1987; Marklund & 

Svallfors 1987; Pilrainen 1988). 

Työmarkkinoiden lohkoutumisen voidaan ajatella myös vaikuttavan 

työvoimapolitiikan toimintamahdollisuuksiin. Esimerkiksi työmarkkinoiden 

sisäistyessä työvoimahallinnon kohdealueena korostuvat ulkoiset työmark

kinat. 

Työntekijäryhmien aseman eriytyminen asettaa työntekijöiden keski

näisen solidaarisuuden koetukselle. Ammattiyhdistysten on entistä vaikeampi 

edustaa yhtenäistä palkkatyöläisintressiä (Offe 1985, 157; Kane & Mardsen 
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1988, 120; Kosonen 1988, 215; Visser 1988, 171 ). Reunatyövoimaa on 

Atkinsonin (1987, 101) mukaan vaikeampi organisoida (alhaisempi järjestäy

tymisaste) ja heidän neuvotteluvoimansa on vähäinen. Tosin Suomessa ei 

ollut havaittavissa olennaisia eroja reuna- ja ydintyövoiman järjestäytymi

sessä. Sen sijaan ay-liikkeen toiminnassa reunaryhmien intressit (esimer

kiksi osa-aikatyö) ovat jääneet taka-alalle (samoin Kevätsalo 1986, 43; 

1988a, 144-145). Yrityskohtaisten työmarkkinoiden vahvistuminen merkinnee 

myös sitä, että yrityskohtaisuus tulee korostumaan sopimustoiminnassa 

(Pohjola 1988, 87). 

5.5. Joustavuus,· lohkoutuminen ja työmarkkinat 

Työmarkkinoihin kohdistuvaa yhteiskuntapoliittista keskustelua on suhteelli

sen korkeana pysyneestä työttömyydestä huolimatta alkanut hallita huoli 

työvoimapulasta ja työvoiman vähäisestä liikkuvuudesta. Samat kysymykset 

leimasivat keskustelua myös 1970-luvun alkupuoliskolla. Tuolloin ratkaisu

keinoiksi nähtiin mm. naisten lisääntyvä vetäminen työmarkkinoille ja 

siirtotyövoimaan turvautuminen. 1970-luvun puolivälin talouskriisin myötä 

huomion kohteeksi nousi työttömyys ja tavoitteena oli pikemminkin supistaa 

kuin edistää työvoiman tarjonnan kasvua. 1980-luvun jälkipuoliskolla 

etualalle ovat jälleen nousseet työvoimapula ja työvoiman vähäinen 

liikkuvuus. Syyksi nähdään työmarkkinoiden jäykkyys, joka estää työmark

kinoiden sopeutumista talouden rakennemuutoksiin. Keinoiksi työmarkkinoi

den joustavoittamiseksi on esitetty mm. koulutuksen ja työvoiman liikku

vuuden lisäämistä. 

Työmarkkinoiden lohkoutumisteorioiden näkökulmasta korostuu toimen

piteiden vaikutusten eriytyminen. Esimerkiksi liikkuvuuden lisäämistoimet 

vaikuttavat eri lailla yritysten sisäisillä kuin ulkoisilla työmarkkinoilla. 

Työvoiman liikkuvuus on luonteeltaan ja määrältään erilaista: yritysten 

sisäisillä työmarkkinoilla liikkuvuus kytkeytyy usein urakehitykseen, 

ulkoisilla työmarkkinoilla liikkuvuus on usein vastentahtoista (työsuhteet 

lyhyitä, määräaikaisia). Myös koulutuksen vaikutukset ovat erilaisia eri 

osatyömarkkinoilla: koulutuksen vaikutus esimerkiksi palkkaan on suurempi 

primaarisilla kuin sekundaarisilla työmarkkinoilla. Myös koulutushalukkuuden 
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voidaan olettaa vaihtelevan työmarkkinalohkoittain (Silvennoinen ym. 

1988, 89). 

Yritystasolla joustavuutta on tarkasteltu yritysten keinona sopeutua 

markkinoiden nopeisiin muutoksiin ja kiristyvään kilpailuun. Muutospaineet 

ovat kohdistuneet myös työvoimaan. Työvoiman joustava käyttö yritystasol

la voi tapahtua joko määrällisesti (ulkoinen strategia) tai toiminnallisesti 

(sisäinen strategia) (OECD 1986; Atkinson 1987; vrt. Pollert 1988a, b). 

Määrällinen strategia merkitsee joustavuuden lisäämistä osa-aikatyön, 

alihankinnan ja tilapäisen työvoiman avulla. Keskeiseksi ongelmaksi nousee 

tällöin työsuhdeturva. 1970-luvun joukkotyöttömyyden kasvun myötä useissa 

maissa parannettiin työntekijöiden työsuhde- ja työttömyysturvaa. 1980-lu

vulla suuntaus on ollut päinvastainen: työsuhdeturvaa on heikennetty 

(deregulaatio) ja korvaustasoa alennettu (Emerson 1988, 787). Tosin Suomi 

on ollut tässä suhteessa selvä poikkeus. 

Toiminnallinen strategia merkitsee reagoimista ("joustavan erikoistumi

sen" myötä) muuttuviin työvoimatarpeisiin työntekijöiden lisääntyvän 

koulutuksen, moniammattitaitoisuuden, ryhmätyön yms. avulla. Tämänkaltai

sen strategian merkitys kasvaa työntekijöiden ammattitaitojen kasvaessa 

ja taitojen muuttuessa yritysspesifeiksi. Tiettyä painetta tähän suuntaan 

synnyttää Suomessa myös työvoiman ikääntyminen ja työvoiman tarjonnan 

supistuminen tulevaisuudessa. 

Toiminnallinen strategia voi merkitä yrityskohtaisen koulutuksen 

lisäämistä ja työmarkkinoiden sisäistämistä. Viitteitä tästä on jo saatu 

useissa maissa (Arbetsmarknad ••• 1988, 123-124; Wilkinson 1988, 342; Mehaut 

1988, 447). Myös Suomessa työnantajan kustantamaan koulutuksen osallis

tuneiden osuus palkansaajista on noussut (1977-86) työvoimatutkimusten 

mukaan 27 prosentista 33 prosenttiin. Samalla ero suurten ja pienten 

yritysten (toimipaikkojen) välillä on kasvanut. 

Työmarkkinoiden sisäistyminen saattaa johtaa siihen, että niille 

pääsy vaikeutuu ja valikointikriteerit tiukkenevat. Yrityskohtaisten työ

markkinoiden vahvistuminen merkinnee samalla yrityskohtaisuuden korostu

mista sopimustoiminnassa. Toisaalta uudelleen- ja jatkokoulutusta voidaan 

organisoida myös yritysten ulkopuolella aikuiskoulutusta laajentamalla, 

jolloin ammattitaidot ovat enemmän ammatti- kuin yrityskohtaisia. Tämä 

vaikuttaa mm. työntekijöiden liikkuvuusmahdollisuuksiin. 
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Joustostrategioiden valinnoilla on siten erilaisia vaikutuksia työmark

kinoihin. Kaupan työmarkkinoilla määrällisen joustostrategian korostuminen 

(osa-aikatyön lisääminen) merkitsi työvoiman eriytymistä. Työmarkkinoiden 

joustavoittamiseen näyttää laajemminkin liittyvän polarisoitumistendenssien 

uhka (Meulders & Wilkin 1987, 8, 16; Kern & Schumann 1987, 165-166; 

Emerson 1988, 805-806; Hyman 1988, 56; Kosonen 1988, 220; Rahkonen 1989, 

10-11 ). Kehityssuunta ei ole kuitenkaan väistämätön vaan valinnainen.
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SUMMARY: SEGMENTATION THEORIES, FINNISH LABOUR MARKETS 

AND THE USE OF LABOUR IN RETAIL TRADE. 

1. Segmented labour markets as idea! types

In the Finnish discussion on labour market segmentation the most common

ly referred-to theories are the dual labour market theory, the radical 

theory, and Sengenberger's theory of qualifications. The early dual labour 

market theory (Doeringer & Piore 1971) emphasized the importance of 

technological considerations and the nature of product demand in the 

. development of dualism in the labour market. In the radical approach 

(Edwards et al. 1975) it was the conflicting interests of management and 

labour that were supposed to encourage the management to divide the 

labour markets into separate submarkets. Lutz and Sengenberger (1974) 

supposed that labour markets are divided according to the qualifications 

of the workers. Given the empirical and theoretical origins of the segmen

tation research it is not surprising that diverse conceptualizations of 

segmentation abound. However, despite this diversity there are some 

common tenets which provide theoretical coherence (Clairmont et al. 

1983, 249-251). 

In this study segmentation is viewed as a consequence of the strate

gies of the employers and employees. Demand for labour reflects both 

external (economic environment, industrial structure, employment regula

tions) and internal (institutional customs and practices) constraints. 

Despite these constraints, there are also areas of discretion open to 

employers. The structure of jobs is not automatically determined but is 

the outcome of specific decisions. Managers can select policies by making 

choices among altematives. The differentiation of demand for labour can 

be classified according to whether the categories of employment provide 

good pay, security and prospect (primary labour markets) or fail to do 

so (secondary labour markets). Primary and secondary labour markets are 

in this study conceptualized essentially as idea! types rather than descrip-
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tions of facts. In practice labour markets are neither dual nor unitary. 

Industries, firms and jobs can be seen as ranging between two extremes 

which are the poles representing primary and secondary labour markets. 

The supply of labour is also structurated and differentiated in many 

ways (e.g. sex, qualifications, age, social class, race). In the labour market 

structured patterns of demand interact with diverse sources of supply to 

create segmented labour markets. Those labour force segments, which 

have the weakest bargaining capacity (e.g. limited education and experi

ence), are most likely to be located in secondary labour markets. By using 

already existing social divisions in the labour force employers can make 

the segmentation socially acceptable. 

2. Research problems and empirical data

The purpose of the study was to analyze labour market segmentation in 

Finland. This was done both at the national and lacal level. ( 1) At the 

national level the aim was to study to what extent the assumptions of 

the segmentation theories are relevant in Finnish labour markets. The 

study fell into the following tasks: operationalization of the segmentation 

theories, and the clarifying af the frequency af labour market segments, 

their characteristics, and their structurating effect on the labour market. 

The empirical research data was a study of working conditions, carried 

out by the Central Statistical Office in 1984, including interviews with 

4502 wage and salary earners representing ali the wage and salary earners 

in Finland. 

(2) At the local level the aim was to analyze the effects of manageria!

strategies to the segmentation of department store labour markets and 

workers' possibilities to chaose their jobs. The study was conducted in 

· Jyväskylä, Central Finland during the autumn of 1985. Jyväskylä is a

middle-sized Finnish town (about 70 000 inhabitants). There are six

department stores in the center of the town and of these five were

included in the study. Each af the firms emplayed about 80-250 people.

The managers and shop-stewards of the firms were interviewed, a ques

tionnaire was mailed to the workers. Of the 655 workers 422 returned

the questiannaire (66 %).
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3. Segmentation theories and the Finnish labour markets

When thinking of the relevance of the segmentation theories to Finnish 

labour markets one has to consider the special characteristics of Finnish 

labour markets. The internal labour markets have usually been connected 

to large organizations. From an international perspective Finnish firms 

are quite small. However, in the national labour market the differentiation 

between small- and large-scale firms is clear and the differentiation has 

sharpened during the 1980s in the Finnish manufacturing industry. 

The importance of the public sector is considerable in Finland: almost 

40 % of the wage and salary earners are working in the publlc sector 

(state, community or state-owned flrms). However, most segmentation 

theories have ignored the role of the public sector. In some segmentation 

studies the internal labour markets are supposed to be more typical of 

the public than of the private sector (e.g. Keller 1985). The results 

supported this hypothesis. 

The participation of women in the labour force in Finland has been 

and it still is on a very high level. It should also be noted that the 

ratio of part-time work is quite low in Finland (1984 11.5 % of women, 

but in USA 26.4 %). Further, women's unemployment rates have been 

lower than men's. However, labour markets are also in Finland sharply 

segregated by sex. 

One special characteristic of the Finnish labour force is its homo

geneity. There are no large ethnic or racial minorities nor quest workers 

in Finland. According to the segmentation theories these groups are 

supposed to be concentrated on the secondary labour markets. 

There are also important differences in industrial relations. In the 

United States the internal labour markets are generally acknowledged to 

be more highly developed than in Europe (Jain & Sloane 1980). On one 

hand this is probably due to the technological and economic differences 

between USA and Europe (e.g. firm size) and on the other hand to the 

plant- bargaining tradition typical of USA, which tends to give an 

advantage to present employees of the firms (Blackburn & Mann 1979). 

In Finland collective labour agreements are made between trade unions 

and employers' associations and they cover almost all groups of employ-
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ees. The rate of organization is high: in 1984 73 % of the wage and 

salary earners were organized in trade unions (in USA the rate of 

organization is less than 20 %). Correspondingly the institutionalization 

of the Finnish labour market is very comprehensive. Advanced systems of 

labour-market pollcy and social policy measures support employees suffer

ing from unemployment, sickness, etc. 

In consequence of these special characteristics of the Finnish labour 

markets we can assume that the Finnish labour markets are less polarized 

than in USA. Similar assumptions have been introduced in other Nordic 

countries (e.g. Boje 1986; Nilsson 1988). 

At first, four segmentation models were formed on the basis of the 

main theories of segmentation: a dual model (Berger & Piore 1980), a 

control model (Friedman 1977), a qualification model (Lutz & Sengenberger 

1974) and a labour process model. Part of the criteria described the 

employee's position in a company (possibilities of influencing, requirements 

of the Job, taking part in on-the-job training). Furthermore, some of the 

criteria expressed the employee's more general position on the labour 

market (vocational training, easiness of substitution, wage level, permanen

ce of employment). 

In compliance with the hypotheses, the labour market segments 

were related to the structure of labour demand. Peripheral employment 

. had an above-average frequency in small-scale and low paid branches of 

industry sensitive to economic fluctuations (e.g. manufacturing of textiles 

and wood products), as well as in agriculture and forestry. Core employ

ment was most frequent in financing and insurance industry and in ser

vices (public administration, education and research). The frequency of 

segments by occupational group varied correspondingly. 

The labour market segments also had a regional extent, peripheral 

employment being most frequent in Northern Finland and core employment 

in Southern Finland. 

The frequency of segments also varied by the socio-economic status 

and sex of the employees. Core employment was most frequent among 

upper white-collar employees, peripheral employment among workers. In 

each socio-economic group the men, more often than the women, got core 

employment, whereas the women got peripheral employment. The secondary 

labour market was also found to contain above-average numbers of less 
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trained and young employees. However, a large portion of women was 

also located in core jobs, which is perhaps affected by the scarcity of 

differences in educational level and work experience between the sexes 

as well as the small amount of part-time labour in the Finnish labour 

markets. 

The main purpose of the study was to analyze the extent to which 

the labour market models structurate the labour market in ways that 

agree with the hypotheses. The main common hypotheses of the different 

segmentation theories concerning the differences between segments were 

chosen as a target of the study: labour mobility in general and between 

the segments in particular, the frequency of internal labour markets, the 

bargaining power of employees, employer-employee relations, work orienta

tions, and factors affecting earnings. 

In general, the results lent support to the hypotheses. Labour mobility 

varied by segment. An above-average mobility away from and back to 

labour was characteristic of the peripheral employees: They had less 

working experience than the average. Before their present employment 

they had also been unemployed (especially the men) or doing housekeeping 

(the women) more often than others. 

The core employees had changed their occupation more seldom than 

the average, yet they had changed their Job more often. Lutz . and Sengen

berger (1974) hypothesized that this kind of mobility applied especially 

to occupational labour markets in dlstinction from firm-specific labour 

markets. Thus the mobility hypotheses of the qualification model proved 

problematic. 

Mobility between the segments was restricted. The estimations of the 

wage and salary earners as to their possibilities of getting skill-developing 

training, of advancing or of getting an altogether new job varied clearly 

by segment: the core employees thought they had the best possibilities, 

the peripheral employees the poorest. The changes in the work during the 

three previous years had also been most favourable in core employment. 

The results give hints of the barriers to an upward mobility, particularly 

in the secondary labour markets. 

Internal labour markets were most typical of core employment, as 

was assumed. Taking part in on-the-job training as well as the learning 

time required for the job varied clearly by each labour market segment. 
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Internal mobility was clearly most frequent with core employment. External 

mobility, on the other hand, was most frequent with peripheral employ

ment. The internal labour markets were also manifested by the endeavours 

of organizations to engage employees and limit the turnover of labour: 

core employment had the highest wage level and the most benefits. 

The employees' market capacity varied by segment. Peripheral employ

ees had the least vocational training and their job was the least in 

keeping with their training. Their belonging to a trade union was below 

the average (but not in the labour process model) and theY, were represen

tatives in their trade union more seldom than others. 

In agreement with the hypotheses of the segmentation theories, work 

orientations also varied by segment. Core employees, more often than 

the average, regarded gainful employment in general and their own Job 

in particular as important. Instrumental attitudes towards work were 

least frequent with core employment, whereas there were no essential 

differences between the labour market segments as far as the proportion 

of gainful employment to other areas of life was concerned. There existed 

more differences by sex and marital status than between the segments. 

One of the main doctrines of the segmentation theories is also the 

hypothesis that the factors affecting earnings vary by labour market 

segment. In accordance with the assumptions, education had clearly the 

least effect on the earnings in peripheral employment, whereas core 

employment was most affected. As for work experience, the differences 

between the segments were fewer. 

The general conclusion of the results was that besides the specific 

characteristics of the Finnish labour markets, the labour market models 

structurate labour market activities in ways that agree with the assump

tions. However, differences between the segments should be rather 

interpreted as gradua! than discontinuous. Furthermore, there were 

significant and even greater differences between the sexes and the socio

economic groups besides those existing between the segments. Yet the 

differences between the segments often remained statistically significant 

when standardizing sex and socio-economic status. Therefore, in studying 

for example wage determination or mobility, all these factors (labour 

market structure, sex, class) should be included in the analysis. 
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4. Segmentation of department store labour markets

At the national level the analysis remains inevitably quite abstract, it 

does not pay enough attention to differences between industries, regions 

etc. and to the factors, which affect the segmentation processes. Therefo

re, an attempt was made to deepen the analysis with a case study con

centrating on just one industry (department store trade) and one region 

(Jyväskylä). 

The purpose of the case study was to analyze the effects of manage

ment strategies on the segmentation of department store labour markets 

aild its effects on the workers' possibilities to choose their jobs. The 

strategies ln commodity markets were analyzed by interviewing the 

management and by using the business idea approach (what the firm sells, 

to whom, and how). As a result the department stores could be grouped 

into two types: those emphasizing service and those emphasizing low 

prices but not service. 

It was assumed that differences could also be found in the use of 

labour between these two types of department stores (see also carter & 

carter 1985). Self-service stores were assumed to try to minimlze labour 

costs. This was expected to manifest itself in the amount of workers, in 

the use of part-time work and in the intensification of work. The results 

lent support to these assumptions. The self-service stores had less. workers 

in relation to sales, the proportion of part-timers was higher, and the 

workers in these stores evaluated their work as harder than did the 

workers in the service stores. 

The main concern was to examine how the management deals with 

different jobs and their holders within the department stores. Segmentation 

theories suppose that this treatment varies according to the importance 

of the different jobs and their holders to the firm. Thus the intemal 

strategy of the management was being sought. The analysis concentrated 

on those areas in the use of labour where management is most independ

ent. These areas were job structure, labour selection and allocation, and 

personnel development. All these three internal issues were supposed to 

be potential areas where the tendential regularities reflecting the manage

ment' s strategy can be looked for - if they exist. 
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(a) The first task was to examine what kind of jobs were built into

the firms studied. It was of special interest to see how widespread the 

core and fringe jobs are and what kind of other characteristics and 

tendential regularities they might have. 

The structural labour market literature as well as labour process 

debate and job description studies suggest that two characteristics define 

to a great extent the contents of the job. These are the degree of auto

nomy and qualifications. Autonomy means the amount of influence the 

worker can have on his work ( tasks, work pace, methods, division of 

work, investments etc.) Qualifications mean how much time it takes from 

a new worker to learn the job (job-specific skills). On one hand it is an 

index of how easily the firm can replace the worker. 

The core jobs were defined to consist of those jobs where the 

respondents evaluated their jobs to include much autonomy and a lot of 

qualifications. The fringe jobs were respectively those with little autonomy 

and few qualifications. By these criteria, out of a total of 359 jobs 114 

(31.8 %) could be classified as fringe and 108 (30.0 %) as core jobs. 

There were 137 (38.2 %) intermediate jobs. (Data was missing from 63 

jobs.) 

Next the purpose was to describe the kind of other characteristics 

the two job segments possess. It was assumed that one of the fundamental 

factors defining the nature of the job is its position in the organizational 

hierarchy. According to the results, core jobs were generally located at 

the top of the organizational and occupational hierarchy while the fringe 

jobs were concentrated at the bottom level. 

The other job attributes studied were the amount of heaviness of 

work, required skills, and control at work. According to the results work 

in the fringe jobs was more monotonous and it required less skills than 

work in the core jobs, but no statistically significant differences could 

be seen in the control of work. 

(b) Other ways for the management to influence the organizational

reality . personally and directly are recruitment procedures and placement 

operations, which together can be referred to as the labour allocation 

process within an organization. The results pointed out quite clearly 

that, sex and vocational training were the strongest factors creating 

regularities in the results of labour allocation procedures. 
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Manageria! recruitment strategies were also elaborated by investigating 

the recruitment sources in the different types of jobs. The most common 

information sources for the fringe jobs were self-initiated inquiry, 

employment agency, newspaper and co- workers and friends. For the core 

jobs the most common information sources were self-initiated inquiry 

and newspaper. The weak position of employment agencies in finding the 

core jobs was worth noticing. The significance of "extended internal 

labour market" (information through existing employees of the firm) was 

also quite small (c.f. Manwaring 1984). There was also a clear distinction 

between men and women in their recruitment source in the studied job 

segments. Women had used their own initiative and employment agency 

more often than men. 

(c) Personnel development is quite definitely an area where manage

ment can make influential decisions according to its priorities. The 

employees in the core jobs have received very signlficantly more often 

employer-organized training than those in the fringe jobs. This indicated 

that in general, management was reluctant to change the polarlzation 

tendencies within the firms. The existing state of affairs seemed to be 

in the lnterest of the management. Otherwlse more slgns could be expected 

to appear whlch support the managements' attempts to change the 

situatlon. 

It can be concluded that the three decision-making areas (job struc

turing, labour allocation, and personnel development), representing various 

types of manageria! lnfluence, produced effects parallel to each other. 

Therefore, it seemed justified to conclude that lt ls in the interests and 

withln the influence of the management to differentiate the internal 

labour markets as to both the jobs and their human contents. The 

realization of the management's interests can be partly explained by the 

weak bargalning position of the workers in retail trade. Further, workers 

are not a homogenous group: the differences between the sexes are 

distinct. 

The differentiated use of labour was 1n connection with the use of 

different flexibility strategies. The most important strategy of obtaining 

. numerical flexibility (see Atkinson 1987) was the fast growth of part

time work since the late 1970s. And because it is difficult to change 

from part-time to full-time work in the retail trade labour market, the 
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concentration of part-time work on the fringe jobs has also hampered 

mobility between the different job segments. 

The segmentation of department store labour markets was also assumed 

to have consequences to the workers' possibilities to choose their jobs. 

The labour was hierarchical in form, a large amount of the jobs (especially 

of the core jobs) were filled through intemal labour markets, information 

about vacancies was quite limited and there was very limited evidence to 

support the idea that workers do have orientations which tend to lead 

them into congruent Job situations. The orientations were quite limited 

in their effects, and there were considerable constraints on job choice. 

Under these circumstances it was not surprising that only 35 % of the 

workers had had possibilities to choose their jobs at the beginning of 

their present employment. However, there was no statistically significant 

difference between the core and the fringe jobs as to this question. 

During the last ten years workers' possibilities to choose their jobs have 

declined mainly due to the growth of unemployment. 

The results of the case study cannot be generalized to the whole 

retail trade or to the national labour markets. However, the results were 

similar to those of Tainio (1982), who studied the use of labour in five 

manufacturing firms: different jobs and their holders are treated unequaUy 

depending on their importance to the firm. This implies that this kind of 

a research approach could be adapted also widely in analyzing the use of 

labour in firms. 
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