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LECTIO PRAECURSORIA

Pohjoismainen työelämän laatu Euroopan parasta
– mutta kuinka kauan?
Armi Mustosmäki

Vuosituhannen vaihteessa työelämän laatu oli
kiinnostuksen kohteena sekä julkisessa kes
kustelussa että politiikan ja virkamiesten pyö
reissä pöydissä. “We do not need only more jobs,
but better jobs” muodostui sekä Euroopan unio
nin (EC2001) että OECD:n työllisyysstrategian
(OECD 2003) keskeiseksi teemaksi.
Myös Suomessa työelämän laadun merki
tys ja kehittämistavoitteet ovat perinteisesti
olleet mukana hallitusohjelmissa. Esimerkiksi
Jyrki Kataisen hallituksen aikana, työministe
ri Lauri Ihalainen valitsi työelämän laadun ke
hittämisen yhdeksi kolmesta hallituskauden
päätavoitteista. Työelämästrategiaa kehitet
tiin yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa.
Strategia valmistui vuonna 2012 ja strategian
visiona oli tehdä suomalaisesta työelämästä
Euroopan parasta vuoteen 2020 mennessä.
Työelämän laatu on ymmärretty keskeiseksi
tekijäksi kun tavoitellaan tuottavuuden ja kil
pailukyvyn kehittämistä, korkeampaa työlli
syysastetta, pidempiä työuria, ja e linikäistä
oppimista ja työntekijöiden ja heidän per
heidensä hyvinvointia. (Työelämän kehittä
misstrategia vuoteen 2020.)
Työelämän laadun kehittäminen ei kuiten
kaan ole mikään uusi idea. Se juontaa juurensa
1960- ja 70-luvulle, maailmansotien sodan jäl
keiseen kasvun aikaan. Teollistuneessa yhteis
kunnassa raskaita, tylsiä ja jopa vaarallisia töi
tä korvattiin nousevilla palkoilla ja koheneval
la elintasolla. Teknologian kehitys, talouden ja

työn palveluvaltaistuminen ja koulutustason
nousu muuttivat niin työelämää kuin arvo
jakin. Vanha kompromissi, jossa huonot työ
olot hyväksyttiin ikään kuin vaihtokauppana
kohenevasta elintasosta, alkoi murtua. Ajatus
organisaatioiden ja työn kehittämisestä virisi
poliitikkojen, johtajien, ammattiliittojen ja tut
kijoiden piireissä. Uudet ajatukset, kuten yri
tysdemokratia, työntekijöiden osallistumis
mahdollisuudet ja työtyytyväisyys tuottavuu
den edellytyksinä alkoivat levitä ympäri teol
listuneita maita.
Pohjoismaat ovat olleet työelämän laadun
kehittämisen edelläkävijöitä. Norja ja Ruotsi
olivat ensimmäisten maiden joukossa, jotka
alkoivat rakentaa erityisiä työelämän kehit
tämisohjelmia. (esim. Cherns & Davis 1975;
Gustavsen 2007). Suomessakin työelämän ke
hittämisen aikakausi käynnistyi 1980-luvulla
ja varsinaiset ohjelmat 1990-luvulla (Alasoini
2016a). Erityistä näissä kehittämisohjelmissa
on se tapa, jolla ne yhdistävät eri toimijoita ja
intressejä: eri ministeriöitä, työmarkkina- ja
yrittäjäjärjestöjä sekä muita työelämän tutki
muksen ja kehittämisen organisaatioita.
Pohjoismaat erottuvatkin Euroopan par
haina maina erilaisissa työelämää koskevissa
vertailuissa, oli kyse sitten työelämän laadusta,
uusista työn organisoinnin muotojen yleisyy
destä, työaikojen joustavuudesta, tai naisten
osallistumisesta työmarkkinoille.
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Pohjoismaissa työelämän laadun kehitys
erityistä
Artikkeliväitöskirjassani olen tarkastellut Poh
joismaista työelämän laatua ja sen muutosta
vertailevasta näkökulmasta. Maatason vertai
lujen lisäksi tutkin työelämän laadun ajallista
muutosta, eroja eri työntekijäryhmien eli eri
ammattiasemassa olevien naisten ja miesten
välillä sekä eri palvelualojen välisiä eroja. Tut
kimuksessani työelämän laatu on sateenvar
jokäsite, joka kokoaa alleen työntekijöiden ar
viot kehittämis- ja vaikutusmahdollisuuksista,
työn kiireisyydestä ja työn epävarmuudesta (ks.
myös Gallie 2007; Green 2006).
Tutkimuksen osa-artikkeleissa on käytet
ty eurooppalaisia ja suomalaisia työolo
aineistoja. Eurooppalainen työolotutkimus
(EWCS) on joka viides vuosi tehtävä lomake
tutkimus, joka on tarjonnut arvokasta tietoa
työhön liittyvistä laadullisista näkökohdis
ta vuodesta 1990 lähtien. Vuonna 2005 mu
kana oli jo 27 Euroopan maata ja yli 100 ky
symystä. Osa lomakkeen sisällöstä on pyritty
pitämään muuttumattomana, jotta ajallisten
muutosten seuraaminen säilyisi mahdollise
na. Tutkimuksessa on lisäksi käytetty suo
malaista Tilastokeskuksen työolotutkimus
sarjaa vuosilta 1977–2013 sekä erään EUtutkimushankkeen puitteissa kerättyä Quality
of life in a Changing Europe 2007-hankkeen
aineistoa.
Teoreettisesti tutkimus ammentaa institu
tionaalisesta teoriasta (mm. Gallie 2007). Siinä
missä universaalit teoriat työelämän muutok
sista, olettavat muutokset kaikkialla samanlai
siksi, kuten työelämän laadun heikkenevän ja
työmarkkinoiden jakautuvan hyviin ja huonoi
hin töihin, institutionaaliset teoriat olettavat
että samankaltaisilla muutospaineilla voi olla
erilaisia seurauksia maiden poliittisista, kult
tuurisista, historiallisista ja institutionaalisis
ta eroista johtuen.
Erityisesti Pohjoismainen malli erottautuu
rakenteiden ja instituutioiden suhteen muus
ta Euroopasta (Gallie 2003; 2007; Kasvio ym.
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2012). Työmarkkinalainsäädännön, vaikutus
valtaisen ammattiyhdistysliikkeen, kollek
tiivisten työehtosopimusten ja ammatteihin
valmentavan koulutusjärjestelmän ajatel
laan tuottavan hyvää työelämää. Instituutiot
myös suodattavat globalisaation ja teknolo
gian muutoksen kielteisiä vaikutuksia työ
elämän laadulle sekä hillitsevät polarisaatio
riskejä. Pohjoismaisen mallin kestävyyttä ei
kuitenkaan voi pitää itsestäänselvyytenä, sil
lä työelämää sääteleviin instituutioihin koh
distuu merkittäviä muutospaineita. Siksi en
simmäinen tutkimuskysymys on, että onko
Pohjoismainen työelämän laatu edelleen
hyvää?
Tulokset osoittavat, että Pohjoismaissa
työelämän muutos on ollut erilaista muuhun
Eurooppaan verrattuna. Pohjoismaat muo
dostavat erityisen, korkean työelämän laa
dun ryhmän. Maiden välisen vertailun mu
kaan Pohjoismaisilla työntekijöillä on hyvät
mahdollisuudet kehittää ja käyttää ammatti
taitoaan sekä vaikuttaa työn tekemisen tapoi
hin. Pohjoismaat ovat ainut maaryhmä missä
työelämän laatu on pysynyt korkealla tasolla.
Lisäksi tarkastelut työelämän laadun muu
toksesta eri ammattiasemien mukaan tuke
vat institutionaalisen teorian oletuksia siitä,
että työelämän laadun polarisaatioriskit ovat
Pohjoismaissa muuta Eurooppaa pienemmät.
Ylemmissä ja alemmissa ammattiasemassa
olevien väliset erot työelämän laadun mitta
reilla eivät ole suurentuneet – sen sijaan erot
ovat pienentyneet Suomessa 1977–2013.
Työntekijäasemassa olevat ovat ottaneet kiin
ni toimihenkilö- ja asiantuntija-ammateissa
toimivia kehittymis- ja vaikuttamismahdol
lisuuksien suhteen. Samaan aikaan esimer
kiksi Iso-Britanniassa, havaitaan työelämän
laadun rapautumista ja polarisaatiota (esim.
Felstead, Gallie & Green 2015). Iso-Britannia
määrittyykin liberaalin mallin edustajaksi,
jossa työmarkkinoita säätelevät instituutiot
eivät ole saavuttaneet yhtä vahvaa asemaa ja
siten työnantajilla nähdään olevan enemmän
valtaa sanella toimintansa ehtoja.
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Tarinaan Pohjoismaista työelämän laadun
mallimaana kuitenkin muodostuu myös var
joja: työn kiireisyyden kokemukset ja koettu
työn epävarmuus ovat lisääntyneet merkittä
västi. Samalla näistä kielteisistä kehityssuun
nista on tullut yhtäläisesti eri ammattiase
massa olevia työntekijöitä koskettavia ongel
mia. Nämä tulokset antavat viitteitä siitä, ettei
institutionaalinen kehys kuitenkaan onnistu
torjumaan kaikkia globalisaation ja teknolo
gian kehityksen muutospaineita.

Naisystävällisen hyvinvointivaltion
paradoksi

Institutionaaliset ankkurit eivät aina
tavoita uusien alojen työntekijöitä
Väitöstutkimukseni yhteenvedossa pohdin va
litun metodologian, institutionaalisen teorian
ja aineiston rajoja ja sitä miten ne vaikutta
vat siihen millaisia tutkimustuloksia voi löy
tää. Teorian on arvioitu antavan staattisen ja
yhtenäisen kuvan instituutioiden kattavasta ja
suojaavasta vaikutuksesta. Kriitikot ovat myös
esittäneet, ettei kyseisen viitekehyksen ohjaa
ma tutkimus onnistu havaitsemaan muutosta.
(esim. Crouch ym. 2009; Vidal & Hauptmeier
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Pohjoismaita pidetään yleisesti sukupuolten ta
sa-arvon mallimaana. Julkiset palvelut ja laajat
työn ja perheen yhdistämistä helpottavat hyvin
vointivaltion politiikat helpottavat naisten osal
listumista työmarkkinoille (esim. Anttonen
1994; Julkunen 1994). Institutionaalinen teoria
kuitenkin esittää pohjoismaisen mallin perhepolitiikan olevan itse asiassa ongelmallinen nai
sille työelämässä: segregoituneista työmarkki
noista ja perhevapaista johtuen naisten olisi
vaikeampi päästä kiinni hyviin (yksityisen sek
torin) työpaikkoihin, johtaviin asemiin ja kor
keille palkoille. Tätä mekanismia on kutsuttu
kirjallisuudessa naisystävällisen hyvinvointi
valtion paradoksiksi (Mandel & Semyonov
2006). Teoria myös olettaa, että perhepoliitti
silla etuuksilla on erityisen haitallisia vaikutuk
sia korkeammin koulutetuille naisille. Tämän
on arvioitu vaikuttavan työnantajien haluun
palkata naisia korkeaa osaamista vaativiin teh
täviin ja esimies- ja johtamisasemiin, sillä heillä
on mahdollisuus jäädä (pitkille) perhevapaille,
osa-aikatyöhön tai naisten arvellaan muuten
panostavan vähemmän työhönsä (Estévez-Abe
2009; Mandel & Shalev 2009).
Teorian ohjaamana kysyinkin onko suku
puolten välinen ero työelämän laadun mitta
reilla Pohjoismaissa suurempi kuin muualla
Euroopassa? Lisäksi tarkastelin väitettä kor
keammin koulutettujen ja ylemmissä ammatti

asemissa olevien naisten epäsuotuisasta ase
masta ja kysyin onko sukupuolten välinen ero
työelämän laadun suhteen suurempi ylemmis
sä ammattiasemassa olevilla verrattuna työn
tekijäasemassa oleviin palkansaajiin?
Tarkastellessani sukupuolten välisiä ero
ja Euroopassa, havaitsin että erot työelämän
laadun mittareilla ovat kaventuneet kaikissa
maaryhmissä. Pohjoismaissa ero naisten ja
miesten välillä työelämän laadussa on kuiten
kin suurin. Pohjoismaat ovat myös ainut maa
ryhmä missä vaikutusmahdollisuudet työssä
ovat naisilla heikommat kuin miehillä. Kun
laajensin tarkastelua eri ammattiasemassa
oleviin miehiin ja naisiin havaitsin, että erot
ovat melko suuria ja pysyviä erityisesti alem
pien toimihenkilöiden ja työntekijäasemassa
olevien miesten ja naisten välillä. Nämä tulok
set tukevat oletuksia Pohjoismaisen naisystä
vällisen hyvinvointivaltion paradoksaalisuu
desta. Sen sijaan tukea eivät saa oletukset kor
keakoulutettujen naisten vaikeuksista päästä
hyviin työpaikkoihin: siinä missä ero ylem
pien toimihenkilömiesten ja naisten kohdal
la oli huomattava 1970-luvulla, 2010-luvulle
tultaessa eroa ylemmissä toimihenkilöasemis
sa työskentelevien miesten ja naisten välillä ei
enää ollut: naiset olivat saavuttaneet miehet
työn kehittämis- ja vaikutusmahdollisuuksien
suhteen, mutta myös kiireen ja epävarmuuden
suhteen.

Lectio praecursoria

Pohjoismainen työelämän laatu Euroopan parasta – mutta kuinka kauan?
2014). Aiempi tutkimus onkin painottanut, että
tutkimusmetodologiaa tulisikin kehittää tun
nistamaan myös sitä miten institutionaaliset
ankkureiden, kuten ammattiyhdistysliikkeen
ja ammatteihin valmentavan koulutusjärjestel
män vaikutukset, eivät tavoita kaikkia työnteki
jöitä ja työpaikkoja ja miten institutionaalista
kehystä vältellään ja kierretään.
Myös tämä tutkimus antaa viitteitä siitä,
ettei Pohjoismainen institutionaalinen kehys
välttämättä suojele yhtäläisesti vanhojen ja
uusien nopeasti syntyvien alojen työntekijöi
tä (ks. myös esim. Lloyd & Payne 2013; Lillie
& Sippola 2013). Kansainvälisessä kirjallisuu
dessa puhelinpalvelukeskukset ovat usein
esitetty esimerkki globaalin, rajat ylittäväs
tä tietoteknologiaa hyödyntävän työn organi
soinnin mallista, jota on pidetty työelämän
laadun kannalta ongelmallisena.
Myös tämän tutkimuksen valossa verrat
taessa perinteisempiin hoitoalan, vähittäis
kaupan ja pankki- ja sijoitusalan työntekijöi
hin, puhelinpalvelukeskusten työntekijät ko
kivat enemmän kiirettä ja heillä oli vähemmän
mahdollisuuksia vaikuttaa työn tekemisen ta
paan, sisältöihin, sekä vähäisemmät mahdol
lisuudet käyttää luovuutta työssään. Selitystä
tälle haettiin johtamisstrategioista, ja työn te
hostamisen tavoista. Erityisesti huomio kiin
nittyy niihin tapoihin miten työtä eri tavoin
siirtyy institutionaalisen kehyksen reunamille
ja ulkopuolelle. Työtä järjestellään uudelleen
vanhojen organisaatiorakenteiden ulkopuolel
le, esimerkiksi puhelinpalvelukeskuksiin, joi
hin voidaan palkata työntekijöitä uusilla hei
kommilla työehdoilla.

Pohjoismaisen mallin tulevaisuuden
haasteet
Työelämän laatu ja työelämää säätelevät insti
tuutiot ovat edelleen ajankohtaisia ja poliittisia
– tosin eri tavalla kuin vuosituhannen taittees
sa. Pohjoismainen malli, siis sekä neuvotteluun
perustuvat työmarkkinasuhteet ja sopimuksel
284 n

lisuus, tasa-arvo, työelämän kehittämisen pe
rinne kuin hyvinvointivaltiokin ovat pudonneet
pois hallituksen agendalta. Tämän hetken halli
tus on ensimmäinen 20 vuoteen, jonka ohjelma
ei sisällä yhtään suoraa työelämän kehittämi
sen tavoitetta (Alasoini 2016b) tai sukupuolten
tasa-arvoa edistävää tavoitetta (Ratkaisujen
Suomi 2015).
Tämän tutkimuksen merkittävin anti julki
selle keskustelulle ja tutkimukselle on huo
mion kiinnittäminen siihen onko institutionaa
lisella kehyksellä merkitystä Pohjoismaisen
työelämän laadun ja sukupuolten tasa-arvon
kannalta sekä siihen miten työmarkkinat ja
kautuvat hyviin ja huonoihin töihin.
Naisystävällisen hyvinvointivaltion para
doksien esiin nostamisella on merkitystä eri
tyisesti keskustelun herättäjänä: tämä tutki
mus tuo myös esiin, ettei sukupuolten tasaarvo työelämässä ole vielä saavutettu Pohjois
maissa. Naisystävälliseksi mielletyillä politii
koilla voi olla epäsuotuisia seurauksia naisille
itselleen ja politiikan vaikutukset vaihtelevat
eri ryhmien kesken. Työ- ja perhepolitiikan
vaikutuksia tulisikin tarkastella huomioiden
eri sosio-ekonomisessa olevien työntekijät.
Kuitenkin muutoksia koskevat tulokset haas
tavat virittämään jatkotutkimusta ja päivittä
mään teorian oletuksia.
Tulokset ovat kiinnittäneet huomiota
myös siihen, miten kansainvälisesti vertail
len Pohjoismainen työelämän laatu on ollut
korkealla tasolla. Tutkimukseni johtopäätös
ten mukaan huomio tulee kuitenkin kiinnittää
myös siihen mikä hyvää työelämää on tuotta
nut ja siihen mikä sitä uhkaa. Globalisaatio ja
teknologian kehitys lisäävät mahdollisuuksia
työn uudelleen järjestelyyn ja instituutioiden
kiertämiseen. Globaalin talouden paineet oh
jaavat rationalisoimaan prosesseja ja tehosta
maan organisaatioiden toimintaa. Työntekijän
palkkaamisen sijaan työtä ulkoistetaan ja oste
taan toisilta yrittäjiltä (ks. myös Flecker & Meil
2010; Haidinger ym. 2014). Uudet innovaatiot,
esimerkiksi alustojen ja applikaatioiden kaut
ta välittyvä työ työntää työtä institutionaali
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sen kehyksen ulkopuolelle. Vaikka jonkin alan
tai sektorin uusi, erityinen työn organisoin
nin tapa voi näyttäytyä paikallisena ratkaisu
na, paikalliset prosessit ja käytännöt laajetes
saan horjuttavat ja murentavat Pohjoismaista
hyvää työelämää tuottavaa ja eriarvoisuutta
hillitsevää mallia.
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