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ESIPUHE 
 
Päätin valtio-opin Laudatur-seminaari I:een osallistuessani syyslukukaudella 2004 tutkia pro 

gradussani feodalismia ja nykyajan elämää. Tarkoituksena oli alusta lähtien selvittää, voisiko näistä 

kahdesta aihealueesta löytää yhtymäkohtia. Ajan kuluessa tutkimuskysymys täsmentyi ja aiheeseen 

tuli kiihkottomampaa etäisyyttä, jossa asioiden kärjekäs esittäminen vähentyi ja pehmentyi. Nyt 

kesällä 2007 voin olla melko tyytyväinen lopputulokseen. Se on jotakin sen kaltaista, kuin varmaan 

odotinkin.  

 

Työni ohjaajana on toiminut professori Marja Keränen. Haluan esittää hänelle lämpimät kiitokseni 

hyvästä ohjeistuksesta ja vaivannäöstä, jota on lisännyt se, että viimeisen vajaan vuoden ajan olen 

tehnyt gradua etäopiskeluna Lapualta.  

 

Suuren kiitoksen ansaitsevat myös kaikki tavalla tai toisella tukea gradunteolleni ja koko yliopisto-

opiskelulleni antaneet läheiseni. Erityiskiitoksen haluan esittää vaimolleni Kristiinalle ja tyttärelleni 

Elisabetille. Se kärsivällinen kannustus, jota olen saanut epätoivon hetkinä kotoa, on auttanut 

tällaista ratin taakse hullaantunutta haaveilijaa saamaan aikaan edes jotakin valmista. 

 

 

Niin se ei siis ole sen vallassa, joka tahtoo, eikä sen joka juoksee, vaan Jumalan, joka on 

armollinen. (Room. 9:16) 
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TIIVISTELMÄ 

 
Olen pro gradussani pyrkinyt selvittämään, voidaanko nykyajan työelämästä löytää feodaalisia 

piirteitä. Materiaalina tutkimuksessani olen käyttänyt työlainsäädäntöä, yleistä aiheeseen liittyvää 

kirjallisuutta sekä internetuutisia aihepiiristä. Keskeisenä tutkimusajatuksenani on ollut, onko 1990-

luvun alusta lähtien Suomessa toteutunut työlainsäädännön kokonaisvaltainen uudistaminen tuonut 

työelämään sellaisia elementtejä, joita voisi nimittää feodaalisiksi piirteiksi liittyen keskiaikaiseen 

konkreettiseen feodalismiin. Aihepiiriä on käsitelty melko abstraktilla tasolla, sitoutumatta kovin 

voimakkaasti varsinaisen historiallisen feodalismin melko tiukkoihinkin määrittelykriteereihin.  

 

Käsittelyn kohteena ovat olleet lähes kaikki työlainsäädäntöön kuuluvat lait, sekä muun muassa 

paikallinen sopiminen käsitteenä liittyen useampaankin työlainsäädäntöön kuuluvaan lakiin. 

Lakimuutoksia olen käynyt läpi enemmän tai vähemmän yksityiskohtaisesti. Lakimuutoksiin 

liittyen olen tuonut julki myös mielipiteitä niiden hyvyydestä tai huonoudesta. Komiteanmietinnöt 

ja hallituksen esitykset edustavat eräänlaista virallista perustelua lain muutosten tarpeellisuudelle. 

Kuljetusala ja ammattiyhdistysliike ovat toimineet eräänlaisina erityistutkimuskohteina. Kuljetusala 

myös toimii esimerkinomaisena aihepiirinä joitakin työlainsäädännön lakeja käsiteltäessä. 

 

En näkisi uuden työlainsäädännön lisäävän feodaalisia piirteitä työelämässä. Toki siinä painotetaan 

joustavuutta, mutta toisaalta työntekijän suojeluunkin kiinnitetään yhä enemmän huomiota. 

Konkreettiset muutokset sen pohjalta eivät ole heikentäneet kuitenkaan työntekijän asemaa 

ainakaan enempää kuin vastaavasti työnantajan asemaa. Mikäli feodaalisia piirteitä halutaan 

työelämästä löytää, voisikin hedelmällisempi tutkimuskohde olla lain rikkominen ja kiertäminen. 

Tällöin ei kuitenkaan voida enää tarkastella lakipykäliä, ja siten työelämän juridiikan tutkimiselta 

putoaa pohja pois. Ammattiyhdistysliikkeen rooli on toki muuttunut vuosien varrella, mutta ei 

välttämättä heikentynyt. Pikemminkin se on joutunut muuttamaan asennettaan 

yhteistyökykyisemmäksi työnantajaa kohtaan. Feodaalisten piirteiden etsiminen on ollut työssäni 

eräänlainen ajatusleikki. Kielteinen tutkimustulos ei mitätöi tutkimuksen tarpeellisuutta, vaan 

toivoakseni hälventää fanaattisimpia aiheeseen liittyviä mielikuvia. Tutkielmani on kuitenkin vain 

eräs kommentti muiden joukossa, joten keskustelulle aiheesta on varmasti tarvetta jatkossakin.  

 

Avainsanat: feodalismi, työelämän muutos, työlainsäädäntö, kuljetusala, ammattiyhdistysliike.  
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1 JOHDANTO 
 
Pro gradussani on lähtökohtana käsitellä keskiaikaista feodalismia ja nykyajan työelämää, niin että 

feodalismi muodostaa työlleni eräänlaisen teoriakehyksen ja työelämä esiintyy varsinaisena 

tutkimuskohteena. Historiallisena taustatekijänä vaikuttaa siis keskiaikainen feodalismi, joka 

puhtaimmillaan esiintyi Länsi-Euroopassa 1000-luvun vaiheilla. Feodalismille tyypillistä oli vallan 

siirtyminen alemmas esimerkiksi kuninkaan vallan heikentyessä.  

 

Työelämän muutokset 1990-luvulla ja erityisesti kyseisellä vuosikymmenellä eletyn talouslaman 

jälkeen saivat aikaan tietynlaista uudelleenjärjestelyä valtasuhteissa siinä kolmiossa, jonka 

muodostavat valtio, työnantajat ja työntekijät. Yleinen käsitys lienee, että vallan siirtymistä ainakin 

valtiolta alaspäin, siis paikallistasolle, tapahtui. Tällöin puhutaan usein vallan lisääntymisestä 

esimerkiksi yritysten keskuudessa, eli työnantajien ja työntekijöiden lisääntyneistä 

mahdollisuuksista päättää erinäisistä itseään koskevista asioista keskenään. Tässä siis voidaan nähdä 

jonkinlaista samankaltaisuutta keskiaikaiseen feodalismiin, jossa ylimmän hallitsijan valtaa siirtyi 

alaspäin. Toki on syytä pitää mielessä, ettei keskiajan kohdalla voida edes puhua nykyisen 

kaltaisesta valtiosta.  

 

Vuonna 2004 julkaistussa kirjassaan Työelämän huonontumisen lyhyt historia professori Juha Siltala 

hahmottelee työelämän muutosta melko negatiivisesta perspektiivistä. Kirjan selvä sanoma tuntuu 

olevan, että työelämä on muuttunut radikaalisti huonommaksi sitten hyvinvointivaltiokauden 

kultapäivien. Oman tutkimuksenikin tarkoituksena on selvittää, onko työelämä huonontunut, 

peilaten aihetta feodalismiin. Siltalan kirja on tullut tunnetuksi työelämään liittyvissä keskusteluissa. 

Kirjan suosion perusteella jo voidaan päätellä, että sen käsittelykohde, työelämän muutos, on hyvin 

ajankohtainen aihe. 

 

Tutkimuskysymykseni pukisin seuraavanlaiseen muotoon: ”Voidaanko nykyajan työelämästä löytää 

feodaalisia piirteitä?”. Pääkriteerinä tällaisten piirteiden tunnistamiselle pidän työsuhteeseen 

sisältyvää epätasa-arvoa, jonka voidaan katsoa saaneen alkunsa 1990-luvun muutosten, siis 

globalisoitumisen ja talouslaman seurauksena. Työelämän muutoksen suhteen käsittelen vain 

Suomen tilannetta, feodalismia taas enimmäkseen liittyen sen tyypillisimpään keskiaikaiseen 

ilmenemisalueeseen eli Länsi-Eurooppaan. Kuitenkin painotus gradussani on nykyajan työelämällä, 

kuten jo aiemmin olen maininnut.  
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Työelämän suhteen käyn työlainsäädännön läpi melko kokonaisvaltaisesti, koska sitä on 1990- ja 

2000-luvun aikana uudistettu merkittävästi. Koko työlainsäädännön voi nyt katsoa olevan melko 

tuore, sillä vanhimmat siihen kuuluvat lait ovat nykymuodossaan 1990-luvun alkupuolelta. 

Varsinaisten työelämän lakien lisäksi käsittelen tieliikennelainsäädännön puolelta erästä 

lakimuutosta, johtuen siitä että kuljetusala esiintyy työssäni eräänlaisena erityistutkimuskohteena. 

Luonnehdin yleisesti 1990-luvun muutoksia koko kansakuntamme viitekehyksessä, ja käsittelen 

paikallista sopimista monelle laille yhteisenä aihepiirinä. 

 

Feodalismia käsittelen pitkälti siteeraten alan tutkijoita, suomalaisista esimerkiksi Tapani 

Hietaniemeä ja Jouko Nurmiaista. Ulkomaalaisista feodalismitutkijoista gradussani tilaa saavat 

muun muassa Marc Bloch ja Otto Brunner, sekä myös marxilaisiksi kutsutut historioitsijat, kuten 

Rodney Hilton ja Paul Sweezy. Korostan etten itse pyri tekemään keskiaikaisesta feodalismista 

uusia tulkintoja, vaan otan sen ikään kuin annettuna teoriakehyksenä työlleni.  

 

Työelämätutkimuksen puolella siteeraan professoreja Martti Kairinen ja Seppo Koskinen sekä 

tohtori Vesa Ullakonojaa heidän lainopilliseen ammattitaitoonsa liittyen. Varsinaisista 

työelämätutkijoista paljon siteerattuja henkilöitä gradussani ovat muun muassa Raija Julkunen, 

Jouko Nätti, Juha Siltala ja Kaj Ilmonen. Kuljetusalan ehdottomana asiantuntijana siteeraan Tapio 

Bergholmia. 

 

Pro graduni on lähinnä kirjallisuustutkimus. En ole tekemässä työelämäänkään liittyen varsinaisia 

uusia ja uraauurtavia tulkintoja sen feodaalisista piirteistä, pitkälti nojaudun siihen mitä on sanottu ja 

pyrin tätä kautta hahmottamaan totuutta asiasta. Toki johtopäätökset siitä, voidaanko nykyajan 

työelämästä löytää feodaalisia piirteitä, ovat omiani. Vastuun niistä siis kannan myös yksin. 

 

Valtio ja markkinat nähdään usein toisilleen vastakkaisina käsitteinä, joista jälkimmäisen katsotaan 

viime aikoina kasvattaneen rooliaan edellisen kustannuksella. Usein nähdään, että 

hyvinvointivaltioiden kulta-ajasta on siirrytty globaaliin markkinatalouteen, jossa kansallisvaltiot ja 

sen mukana esimerkiksi niiden työelämään liittyvät järjestelmät joutuvat sopeutumaan 

kansainvälisiin muutosvaatimuksiin. Markkinoiden roolin lisääntyminen viime vuosina lienee 

kiistämätön tosiasia. Epävarmempaa on, kuinka tämä on vaikuttanut kansallisvaltioihin ja niiden 

työelämään. 
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Seuraavaksi lähden tarkastelemaan, mitä feodalismi historiassa on tarkoittanut. Käsittelen 

feodalismia pääasiassa sen tyypillisimmissä muodoissaan ja ilmenemisaikoina, ja jonkin verran 

myös muita keskiaikaisia ilmiöitä, kuten maanherruutta.  
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2 FEODALISMI OSANA EUROOPAN HISTORIAA 

 
2.1 Mitä feodalismi oli? 

 
Feodalismin käsitteen määrittely on historioitsijoiden keskuudessa ollut vaikeaa, koska termillä 

voidaan tarkoittaa eri asioita. Siitä voidaan puhua konkreettisena ajanjaksona, jonka rajoista 

kiistellään, tai sitten arvolatautuneena terminä, jolla yleensä tarkoitetaan aikansa elänyttä ja 

negatiivista ilmiötä, johon keskeisesti kuuluu vallan epätasapainoinen jakautuminen kahden tai 

useamman henkilön välillä. Joidenkin tutkijoiden keskuudessa feodalismia ei välttämättä ole 

käsitelty erityisen negatiivisena asiana, vaan sillä on voitu nähdä myös positiivisia vaikutuksia. 

Vaikka historian tutkijan (ja myös politiikan tutkijan) tulee pyrkiä työskennellessään tarkastelemaan 

kohdettaan mahdollisimman arvovapaasti ja neutraalisti, lähden kuitenkin siitä, että feodalismi 

käsitteenä tulee omassa työssäni olemaan pääasiassa negatiivinen ilmiö. En sulje pois 

mahdollisuutta, että mahdolliset feodaalisiksi tulkittavat piirteet nykyajan työelämässä voisivat 

tuoda siihen jotakin positiivistakin. Kuitenkin oma käsitykseni feodalismista lähenee jo edellä 

mainittua määritelmää, jossa feodalismilla ja sen myötä feodaalisilla piirteillä tarkoitetaan ennen 

kaikkea vallan epätasapainoista jakautumista henkilöiden välillä. Tällöin on luultavaa, että asetelma 

tuntuu epäoikeudenmukaiselta vähemmän valtaa omaavan osapuolen tai osapuolten kannalta.  

 

Feodalismi on määritelty karkeasti ottaen kahdella toisistaan poikkeavalla tavalla. Ensimmäinen 

niistä koskee pääasiassa läänityksiä. Tätä on kutsuttu suppeaksi feodalismitulkinnaksi. Sen mukaan 

feodaalisissa yhteiskunnissa oli kyse herrojen ja vasallien keskinäisistä suhteista, joita määrittivät 

herran luovuttama määräaikainen, elinikäinen tai periytyvä läänitys ja siihen liittynyt 

sotapalvelusvelvoite. (Lehtonen 2000, 47) Maanherra siis luovutti maapalan palvelijalleen, joka 

vastikkeena tästä palveli sotilaana herransa leivissä. Tähän tulkintaan liittyvät soturit, jotka 

feodalismista puhuttaessa helposti tulevat mieleen. Itävaltalainen Otto Brunner käsittelee 

keskiaikaista Eurooppaa ja siihen liittyen muun muassa maanherruutta. Hänen tutkimuksissaan 

feodalismi liittyy ainakin pääosin läänitysjärjestelmään. Myös esimerkiksi Max Weberin 

feodalismitulkinnat liittyvät aika kiinteästi läänityksiin. Toista näkemystä feodalismista on kutsuttu 

laajaksi feodalismipuhetavaksi. Tämän näkemyksen mukaan feodalismissa kyse ei ollut pelkästään 

herrojen keskinäisestä hallintajärjestelmästä vaan ennen kaikkea herrojen ja talonpoikien suhteista. 

(Lehtonen 2000, 47) On puhuttu uudesta tuotantomuodosta, joka syntyi hajonneen valtiollisuuden 
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tilassa, jossa välitön paikallisherra ruumiillisti valtiollista valtaa. (Lehtonen 2000, 47-48) Mikäli 

näitä kahta feodalismitulkintaa halutaan jaotella poliittisen suuntauksen perusteella, voidaan 

ensimmäistä, siis läänityksiin keskittyvää määritelmää kutsua porvarilliseksi. Täksi sitä 

vasemmistolaiset ovat nimittäneetkin. Se ei ole äkkiseltään katsoen kovin arvolatautunut, mutta 

kenties se vasemmiston silmissä saakin porvarillisen leiman juuri siksi, siis sen vuoksi ettei se pyri 

näkemään feodalismissa riistoa ja epätasa-arvoa ainakaan samalla tavalla kuin laaja 

feodalismitulkinta. Ei-marxilaisia historioitsijoita on syytetty siitä, että he ovat muovanneet 

feodaalisen tuotantotavan käsitteen uudelleen niin, että se ei enää kuvaa koko 

yhteiskuntajärjestelmää vaan tiettyjä keskiaikaisen hallitsevan luokan sisäisiä suhteita (Hilton 1988a, 

43).  

 

Laajaa feodalismitulkintaa taas on kutsuttu marxilaiseksi. Sitä ovat harjoittaneet etenkin 

vasemmistolaisina tunnetuksi tulleet tutkijat, kuten Marc Bloch ja Paul Sweezy. En haluaisi 

määritellä omaa tutkimustani vasemmistolaiseksi, mutta ottaen huomioon teemat, joihin laaja 

feodalismipuhetapa pääasiassa keskittyy (herran ja talonpojan suhde sekä valtiollisuuden 

hajoaminen), näkisin sen soveltuvan työhöni paremmin kuin enimmäkseen läänitysjärjestelmään 

keskittyvän suppean feodalismitulkinnan. ”Feodaalisen anarkian” ajattelumallissa hajonneen 

valtiollisuuden tilassa paikallinen linnanherra ruumiillistaa valtiota ja saattaa näin 

häikäilemättömästi alistaa talonpojat ja riistää talonpoikaisen tuotannon ylijäämän itselleen 

(Lehtonen 2000, 58-59). Tällaisten tulkintojen siirtäminen analogioina nykyajan työelämään olisi 

liian kärjistettyä ja yliampuvaa, eikä siihen tulekaan sortua. Vaikka keskiajallakin oikeus oli 

oleellista ja esimerkiksi Brunnerin tuotannossa aikakautta hahmotetaankin paljolti oikeuden 

näkökulmasta, ei ajanjakson oikeudenmukaisuutta voida rinnastaa siihen laeilla turvattavaan 

vapauteen ja oikeudenmukaisuuteen, mikä oikeusvaltiollisessa Suomessa vallitsee. Matti Viikarin 

(1995, 102) mukaan keskiajalla ei ollut vapaita ja muodollisesti tasa-arvoisia valtion kansalaisia niin 

kuin meidän porvarillisessa yhteiskunnassamme, ei ollut yksityisomaisuuden käsitettä nykyisessä 

merkityksessä, ei ollut porvarillisen yhteiskunnan sopimussuhteita. Kuitenkin laajan 

feodalismitulkinnan käsittelemistä aihepiireistä voidaan löytää ”ituja” rinnastukseen nykyajan 

työelämän epäkohtiin, kunhan tulkinnoissa ollaan varovaisia. Suppeaakaan feodalismitulkintaa ei 

kuitenkaan omassakaan työssäni ole syytä kokonaan hylätä, koska kuten Numa Denis Fustel de 

Coulanges (Nurmiainen 1997a, 47) on todennut, tarkoittaa ”feodaalinen hallinto” eli feodalismi sekä 

herraluokan sisäisiä valtasuhteita että viljelijäväestön alistamista. Laajemmassakin 

feodalismikäsityksessä on puutteensa. Se on osoittautunut ongelmalliseksi siksi, että herrojen 

”feodaalista” valtaa ja muun muassa feodalismille tyypillisenä pidettyä maaorjuutta esiintyi 
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lukuisissa yhteiskunnissa, joita ei kuitenkaan ole mielekästä pitää muuten feodaalisina, koska niistä 

puuttuu esimerkiksi vasallius, läänitys tai heikko kuninkuus (Lehtonen 2000, 49). 

 

Maantieteellisesti tutkimukseni keskittyy Länsi-Eurooppaan. Jotkut feodalismitutkimukset kyllä 

ovat selvittäneet, onko esimerkiksi Japanissa ollut tällaista ilmiötä. Puhuttaessa feodalismista se 

kuitenkin yleensä yhdistetään Eurooppaan, vieläpä maantieteellisesti hyvin rajatulle alueelle. Niinpä 

näen viisaimmaksi käsitellä feodalismia juuri sen länsieurooppalaisissa olosuhteissa keskiajalla. 

Tulen käsittelemään feodaalisia piirteitä myöhempänä lyhyesti myös liittyen uuden ajan Ruotsi-

Suomeen, osoittaen näin että heikkoja feodaalisia ilmentymiä on ollut myös meillä. 

 

 

2.2 Feodalismi Keski-Euroopassa keskiajalla 

 
Feodalismin kohdalla on tärkeää erotella varsinainen feodaalinen yhteiskunta ja feodaaliset piirteet 

yhteiskunnassa. Varsinaisen feodaalisen yhteiskunnan on yleisesti katsottu päättyneen viimeistään 

1300-luvulla, mutta feodaalisia piirteitä löytyneen tämän jälkeenkin. Olihan feodalismin 

poispyyhkäisy tavoitteena vielä Ranskan vallankumouksessakin 1780- ja 1790-luvun taitteessa. Ei 

ole kuitenkaan perusteita pitää vallankumousta edeltänyttä Ranskaa feodaalisena yhteiskuntana. 

Yleensä feodalismin on katsottu syntyneen 1000-luvun taitteen vaiheilla. Tyypillisinä feodaalisina 

alueina on pidetty esimerkiksi ainakin osia nykyisestä Ranskasta. 

 

Ranskalaisen Marc Blochin feodaalinen aika sai alkunsa karolinkisen valtakunnan hajoamisesta, 

josta alkoi ensimmäinen feodaalinen aika eli varhaisfeodalismi. Tätä seurasi toinen feodaalinen aika. 

Ensimmäinen feodaalinen aika tarkoittaa Blochilla aikakautta karolinkivaltakunnan rappiosta 1000-

luvun puoliväliin ja toinen feodaalinen aika siitä 1200-luvulle ulottuvaa vaihetta. Ensimmäinen 

feodaalinen aika sai alkunsa erilaisista hyökkäysaalloista Euroopassa (Nurmiainen 1997b, 61-69) 

Toisen feodaalisen ajan syyt taas olivat sisäisestä sekasorrosta johtuvia (Nurmiainen 1997b, 72). 

Blochin ensimmäinen feodaalinen aika tosin on saanut kritiikkiä osakseen, sen ei ole katsottu olevan 

feodaalinen lainkaan tai ainakaan ei riittävän feodaalinen (Nurmiainen 1997c, 94). Ensimmäisen ja 

toisen feodaalisen ajan taitteeseen liittyi Blochin mukaan olennaisena osana järjestysvallan 

taantuma, joka johtui useasta tekijästä, joista merkittäviä olivat erityisesti ulkoiset hyökkäykset sekä 

valtiorakenteen heikkeneminen Kaarle Suuren jälkeen (Nurmiainen 1997b, 68-69). 

Maantierosvouksesta on puhunut myös esimerkiksi Paul Sweezy, todeten ilmiön kyllä olleen koko 
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ajanjakson ajan (Sweezy 1988, 54). Karolinkivaltakunta oli voimakas, keskitetty hallinto, jonka 

hallitsemiskyky väheni kuitenkin Kaarle Suuren kuoltua. Tässä yhteydessä on hyvä tuoda esiin 

Rushton Coulbornin (Hietaniemi 1997a, 17-20) niin sanottu barbaariteoria, jolla hän pyrkii 

selittämään feodalismin syntyä. Hänen mallissaan keskeistä osaa näyttelevät barbarisoituneet 

heimot, jotka kykenevät käyttämään imperiumin heikkoa tilaa hyväkseen. Coulbornin mukaan 

horjuvaa ja hajoavaa imperiumia seuraa joko nopeasti uusi imperiaalinen sivilisaatio tai sitten seuraa 

feodalismin aika, jolloin hallinta on desentralisoitunutta vasalliuteen ja läänityksiin perustuvaa 

herranvaltaa (täysfeodalismi) tai sille lähisukulaista epätäydellistä feodalismia, jossa joko molemmat 

tai toinen elementeistä puuttuvat tai ovat vajavaisesti kehittyneitä. Tapani Hietaniemi katsookin, että 

suuri osa perinteisistä feodalismikeskusteluista liikkuu Coulbornin esittämän kaltaisen, niin sanotun 

patrimoniaalisen syklin – tai yhden imperiumin hajoamisen ja uusiutumisen – käsitteellistämisen 

parissa. Noin vuosien 750-850 välillä katsotaan vallinneen karolinkisen imperiumin, joka alkoi 

hajota. On huomattavaa, että ainakin yleensä historioitsijat määrittelevät feodalismin synnylle selvän 

ajankohdallisen alun, johon liittyy jokin kiinteä tapahtuma. Omassa työssäni oletettujen feodaalisten 

piirteiden työelämään ilmestymisen tarkan ajankohdan määrittely on hieman vaikeaa, mutta 

työelämän suhteen aloitan käsittelyni Suomen 1990-luvun laman jälkimainingeista, siis 1990-luvun 

puolivälin vaiheilta. Lama näyttelee siis keskeistä tapahtumaa tutkimuksessani, sitä voisi pitää 

eräänlaisena barbaarihyökkäykseen verrattavana käänteenä.  

 

Karolinkien valtakauden lopussa Länsi-Francian valtarakenne pirstaloitui. Niin sanotun 

kapetinkidynastian perustajan Hugo Capetin (987-996) asema ei missään vaiheessa muodostunut 

vahvaksi. Kuninkuuden rappiosta alkanut kehitys ylti ajan myötä myös valtahierarkian alimmille 

askelmille. 1100-luvun lopulle tultaessa prosessi oli täydellinen: oikeusvalta oli hajonnut 

lukemattomille oma-aloitteisesti asemiinsa nousseille ”aatelisille”. Vuosituhannen vaihteesta alkanut 

läntisen Euroopan linnarakentaminen nähdään nykyisin seurauksena linnanisäntien halusta harjoittaa 

pakkovaltaa vaikutusalueellaan ja pitää talonpojat kurissa ja nuhteessa, sekä samalla 

naapurilinnoituksen isäntä poissa ryöstelemästä. (Nurmiainen 1997c, 86-87) Feodalismi liittyi siis 

vahvasti maaseutuun, mikä keskiajan kyseessä ollessa ei ole mitenkään erikoista. Keskittyihän 

elämä tuohon aikaan useimmiten maaseudulle. Kuitenkin keskiajankin kohdalla feodalismista 

voidaan puhua myös kaupunkien viitekehyksessä. Täten en näe ongelmaksi omassa työssäni 

feodaalisten piirteiden etsimisen työelämästä, joka liittyy ainakin pääosin urbaaniin ympäristöön. 

 

Joseph R.Strayer (1956, 16-24) toteaa länsimaisen feodalismin olleen hallinnan muoto. Hänen 

mukaansa feodaaliherra ei ollut vain yksi jäsen miehissä, jotka vaikuttivat hallitukseen; hän oli 
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hallitus omalla areenallaan. Strayerin mukaan eräs feodalismin rappion merkki olikin, kun syntyi 

sellaisen hallituksen idea, jonka muodosti aristokraattien ryhmä.  Pohjois-Ranska, jonne feodalismi 

alkoi ilmestyä, oli kärsinyt sekä sisällissodasta että viikinkien hyökkäyksistä. Strayerin mukaan 

varhainen feodaalinen hallinto oli vaatimaton ja joustava. Vastoin yleistä käsitystä se oli aluksi vain 

pieni ponnahdus traditiosta. Saksan Strayer nostaa esimerkiksi maasta, jossa feodalismi ei kehittynyt 

kunnolla. Saksalaiset kuninkaat eivät käyttäneet feodalismia hallintonsa tärkeimpänä jalustana. Sen 

sijaan he luottivat instituutioihin, jotka periytyivät karolinkiselta ajalta. Se tarkoitti, että hallitsija 

käyttäytyi kuin paikalliset herrat yhä olisivat hänen toimitsijoitaan ja kuin paikalliset tuomioistuimet 

yhä olisivat hänen kontrollinsa alla. Strayerin kommentti on mielenkiintoinen, koska siitä saa 

käsityksen, että feodalismin täyteen muotoon tuleminen estyi Saksassa, koska kuningas vain 

yksinkertaisesti ei ottanut feodalismia huomioon toiminnassaan, ikään kuin kielsi sen olemassaolon. 

Strayerille feodalismi ei kuitenkaan merkitse pelkästään huonoa asiaa, vaan hänen mukaansa Saksan 

kuninkaallisesta hallinnosta tuli heikompi, koska se vanhaan pitäytymällä epäonnistui kehittämään 

uusia ideoita ja instituutioita. Strayer näyttääkin kuuluvan niihin, joiden mielestä kuningas kykeni 

feodalismin avulla vahvistamaan asemaansa, kuten Ranskan kuningas hänen mukaansa teki.  

 

Marc Bloch käsittelee teoksessaan Feudal Society niin sanottua ”homagen” seremoniaa. Tässä oli 

kyse henkilön jonkun korkea-arvoisemman, siis herran, suojeluun tulemisesta. Syyksi tähän Bloch 

mainitsee, että merovinkiyhteiskunnassa valtio ja perhe eivät enää tarjonneet suojelua. Enää 

ensimmäiselläkään feodaalisella ajalla sukulaisryhmä ei tarjonnut riittävää suojelua. Tämä johti 

suojelun hakemiseen muualta. Blochin mukaan sukulaisside oli yksi feodaalisen yhteiskunnan 

oleellisista elementeistä. Sen suhteellinen heikkous selittää miksi feodalismia ylipäätään oli. 

”Homageen” liittyi oma seremoniansa, josta on dokumentteja jo 700-luvun jälkimmäiseltä 

puoliskolta alkaen. (Bloch 1982, 142-148) Blochille feodaalinen oli ennen muuta adjektiivi, jolla 

voitiin jäsentää keskiajan Euroopan yhteiskuntia (Nurmiainen 1997b, 58). Huolimatta siitä, tai 

ehkäpä juuri sen vuoksi, että läänitysjärjestelmä ja tuotantotapa eivät olleet tälle 

keskiaikanäkemykselle sen tärkeämpiä asioita kuin muutkaan 900- ja 1200-lukujen väliseen aikaan 

liitetyt seikat (Nurmiainen 1997b, 58), on Blochin tuotannossa tutkimustani hyödyntävää 

näkökulmaa. Toki läänitysjärjestelmä ja tuotantotapa ovat feodalismille keskeisiä asioita, mutta 

Blochin feodalismiin liittyvä ”totaalihistoriallinen” ote soveltuu jonkinkaltaisena metodina myös 

omaan tutkimukseeni, jossa feodaalisia piirteitä pyritään aika abstraktilla tavalla löytämään oman 

aikamme olosuhteista. Täten omalle työlleni voi olla pelkästään hyvä, mikäli feodalismia ei 

määritellä kovin tarkasti (toisaalta Blochkin määrittelee joukon välttämättömiä ehtoja sille, että 

yhteiskuntaa voidaan nimittää feodaaliseksi).  
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Bloch erottelee toisistaan kaksi riippuvuuden muotoa. Toinen oli perinnöllinen, ja tunnettiin 

vapaudelle vastakkaisena. Se oli itse asiassa maaorjallinen. Toinen taas, jota kutsuttiin vasalliudeksi, 

päättyi silloin kun toinen tai molemmat osapuolet kuolivat. Käytännössä näin ei kuitenkaan aina 

käynyt. Jälkimmäinen suhde oli luonteeltaan sotapalvelua. (Bloch 1982, 161) 

 

Helposti voi muodostua harhakuva, että feodalismi on käsittänyt koko keskiajan, eli sitä on tavalla 

tai toisella jatkunut uuden ajan ja keskitetyn valtion alkuun, siis 1500-luvulle asti. Kuitenkaan 

yleisesti ei katsota, että varsinaista feodalismia olisi ollut enää ainakaan 1300-luvun jälkeen. Tämän 

jälkeen havaittavista feodaalissävytteisistä ilmiöistä olisikin hyvä puhua esimerkiksi feodaalisina 

piirteinä. Tällöin niillä varmasti on jonkinlainen kytkös itse konkreettiseen feodalismiin, mutta niitä 

ei voida enää kutsua puhtaaksi feodalismiksi. On esitetty näkemyksiä, joiden mukaan vuosina 980-

1050 tapahtuneen feodaaliseksi vallankumoukseksi kutsutun prosessin vaikutuksesta Euroopan 

länsiosiin, etenkin nykyisin ranskalaisille alueille, syntyi ”pitkän vuosisadan” (980-1150) kestänyt 

feodaalinen aikakausi, jonka loputtuakin yhteiskunnassa säilyi feodaalisia piirteitä aina uusimman 

ajan kynnykselle asti. Läntisimmän Euroopan yhteiskunnissa säilyi eräitä feodaalisia tai sellaisina 

pidettyjä piirteitä aina teollisen ajan kynnykselle asti, mutta nämä piirteet eivät olleet enää siinä 

määrin yhteiskuntaa määrittäviä kuin aiemmin. (Nurmiainen 1997c, 97-100) Feodaalisen 

vallankumouksen termi ei liity läänittämiseen, vaan spontaaniin herruuden järjestymiseen, 

mentaliteetteihin ja taloudellis-sosiaalisiin muutoksiin (Nurmiainen 1997c, 92). Mikäli 

nykyaikaisesta suomalaisesta työelämästä feodaalisina pidettäviä piirteitä löytyy, ei varsinaista 

historiallista jatkumoa keskiaikaan varmastikaan voida osoittaa. Tällöin pitääkin puhua feodalismia 

muistuttavista, jollakin tavalla siihen liittyviin tekijöihin rinnastettavista ilmiöistä. Rodney Hilton 

toteaa kärjistävää ilmaisua käyttäen ”pitkän, menestyksekkään ja monia muotoja saaneen talonpojan 

riiston kauden” päättyneen ainakin useimmissa Euroopan maissa 1300-luvun puolenvälin ja lopun 

välillä (Hilton 1988a, 40) Marxilaisten tutkijoiden teksteissä feodalismi siis jatkuu ehkä jopa hieman 

kauemmin kuin monilla muilla historioitsijoilla. Vaikka 1300-luku asetetaan päättymisajankohdaksi, 

1400-luvun kohdallakin puhutaan feodaalisesta vallasta, siitä kuinka valtiossa määräävässä asemassa 

olevat yrittivät tuolloin valtion kontrollin avulla säilyttää sen olennaisimmat osat (Hilton 1988b, 

142). 

 

Oikeushistoriallinen tutkimus on pitänyt läntisen Euroopan yhteiskuntaa feodaalisena alkaen siitä, 

kun läänitysjärjestelmän on nähty vakiintuneen keskeiseksi yhteiskuntaa määrittäväksi piirteeksi. 

Vastaavasti feodaaliseksi sanotun ajan loppu on ajoitettu sen mukaan, milloin keskitetyn 
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kuninkaanvallan on katsottu tulleen hajautettua läänitysjärjestelmää merkittävämmäksi (Nurmiainen 

1997c, 77). Näin siis läänitykset, halutaanpa niistä käyttää mitä termiä tahansa, kuitenkin kulkevat 

feodalismista puhuttaessa ja sen ajanjaksoa määriteltäessä paljolti mukana, vaikka haluttaisiinkin 

keskittyä pääosin laajaan feodalismitulkintaan. Useimmissa tulkinnoissa on feodalismille tai 

feodaaliselle yhteiskunnalle pidetty tyypillisenä julkisen ja yksityisen vallan sekä omistusten 

sekoittumista. (Nurmiainen 1997c, 86) Mielestäni Tuomas M.S.Lehtosen määritelmä feodaalisesta 

yhteiskunnasta on selkeä ja paljon kertova, ainakin jos otetaan huomioon oma, lähinnä laajaan 

feodalismitulkintaan keskittyvä työni. Lehtosen mukaan feodaaliselle yhteiskunnalle oli 

luonteenomaista hajonnut valtiollisuus ja uusi intensiivinen paikallisvalta, jossa ylempien herrojen 

valta oli siirtynyt yksittäisten linnanherrojen käsiin. Valta oli tullut hyvin lähelle talonpoikaa, eikä 

tuon paikallisvallan yläpuolella ollut kiistatonta valtarakennetta, joka olisi sitä hillinnyt. (Lehtonen 

2000, 76) 

 

Mielenkiintoinen kysymys on, halutaanko feodalismi nähdä hallitsijan (siis kuninkaan tai valtion) 

valtaa heikentävänä vai vahvistavana. Yleensä feodalismi nähdään ilmiönä, jossa valtaa siirtyy 

hallitsijalta paikallistasolle, siis keskiajalla ajatellen erilaisille paikallisherroille. Kuitenkin 

esimerkiksi Otto Brunner on käsitellyt feodalismia myös mahdollisena kuninkaanvallan 

vahvistajana. Hän käsittelee tuomiokuntaläänityksiä, jossa kuninkaan herttua- ja kreivikuntien 

viranhaltijoista tuli kuninkaan vasalleja ja jossa tuomiokunta itsessään, siihen kytkeytyvä julkinen 

valta ja tuomiokunnasta saatavat juoksevat tulot tulivat läänitykseksi, feodaalisuhteen esineelliseksi 

perustaksi (Brunner 1992, 53). Tuomiokuntien viranhaltijat sidottiin tiukemmin kuninkaaseen, sillä 

väärinkäytökset saattoivat johtaa läänityksen menettämiseen. Brunner näkee koko läänitysoikeuden 

olleen hallitsijoiden pyrkimystä tukea allodialismin herruusrakenteiden jatkuvasti uhkaamaa 

heikentynyttä kuningasvaltaa. Toisaalta hän toteaa, että mikäli tuomiopiirien feodalisointi tapahtui 

täydellisesti, ei läänityslaitos onnistunut kuninkaanvallan vahvistamisessa. (Brunner 1992, 53-57) 

Allodialismilla Brunner tarkoittaa eräänlaisia vapaatiloja, siis kuninkaanvallasta riippumattomia 

tiloja (Brunner 1992, 51). Myös Marc Blochin mukaan allodiaalista omaisuutta säilyi melkein 

kaikkialla (Bloch 1982, 445). Voisi siis ajatella, että Brunnerin tutkimuksissa allodiumitilat 

edustavat eräänlaista hajottavaa feodalismia, siis sellaista mikä toimii hallitsijan valtaa heikentävästi. 

Brunnerin feodalismin käsittelyä on jossain kohdin hieman vaikea tulkita, mutta ymmärrän sen 

suunnilleen näin: tuomiokuntaläänitykset voivat osaltaan vahvistaa hallitsijan asemaa lisäten niiden 

haltijoiden riippuvuutta kuninkaaseen. Näin tapahtui vahvojen kuninkaiden aikana. Kun kuninkuus 

kuitenkin heikkeni, nousi paikallinen herruus isompaan rooliin. Lisäksi tuomiokuntaläänitykset 

tulivat ajan myötä perinnöllisiksi ja näin syntyi paikallinen herruusjärjestelmä, jolle sidos hallitsijaan 
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ei enää merkinnyt paljoa. Näin ollen varsinainen läänityslaitos ja sen mukana feodalismi ei 

lähtökohtaisesti vahvistanut sen enempää kuin heikentänytkään hallitsijan valtaa, vaan suuntaus 

tähän lähti liikkeelle jostakin muusta, ilmeisesti pääasiassa siitä, kuinka suuren valta-aseman kukin 

hallitsija kykeni itselleen luomaan. Läänityslaitos vain oli eräänlaisen toimijan asemassa tässä 

prosessissa. Kenties voisi ajatella, että yhteiskunnan vapaatilat edustivat koko ajan hallitsijaan 

kohdistuvaa vaaraa tämän valta-aseman heikkenemisestä. Eräs hallitsijan haaste oli pitää tämä 

mahdollisuus toteutumattomana. Esimerkiksi karolinkivaltakunnan kohdalla sen hajoamiseen on 

esitetty syyksi keskusvallan auktoriteetin vähittäistä menettämistä suhteessa maakuntien 

mahtimiehiin (Nurmiainen 1997c, 84). Järjestelmän rappio johti vallan hajoamiseen yhä pienempiin 

yksiköihin (Nurmiainen 1997c, 84). 

 

Max Weber jakaa feodalismin tuotannossaan karkeasti sanoen kahtia, läänitysfeodalismiin ja 

prebendaalifeodalismiin eli prebendalismiin. Läänitysfeodalismin perustana oli ideaalityyppisesti 

sopimus, mutta prebendaalifeodalismin perustana taas viime kädessä hallitsijan mielivalta. Niin 

läänitys- kuin prebendaalifeodalisminkin Weber näkee olevan säätypatrimonialismin alalajeja, jonka 

vastakohta oli puhdas patrimonialismi, joka hänen ajattelussaan yhdistyy mielivaltaan.  

Säätypatrimonialismissa taas oli kyse linnanherran seurueen tietynlaisesta itsenäisestä asemasta. Jos 

henkilökunnan jäsenet itsenäistyivät herrasta ja onnistuivat rajoittamaan tämän valtaa ja 

perustamaan hänen kanssaan sopimuksellisia tai puolisopimuksellisia suhteita, patrimonialismista 

tuli weberiläisen käsitteistön mukaisesti feodalismia. Länsimaisen feodalismin Weber liittää 

tuotannossaan nimenomaan läänitysfeodalismiin, prebendalismin hän taas kytkee Aasiaan. 

Läänitysfeodalismin keskiössä hänen mukaansa ei ollut valtiollinen koneisto vaan persoonallinen 

suhde henkilökohtaisesti vapaiden ”herrojen” välillä. Tätä suhdetta Weber kutsuu ”veljeytymiseksi”. 

(Hietaniemi 1997b, 217-223) Weberin käsitys feodalismista on siis pitkälti suppean 

feodalismitulkinnan mukainen. Erottelussa prebendalismin ja feodalismin välillä oli keskeistä niiden 

erilainen suhde patrimoniaaliseen valtioon. Läänitysfeodalismin perustana oli ideaalityyppisesti 

sopimus, mutta prebendalismin perustana taas viime kädessä hallitsijan mielivalta. (Hietaniemi 

1997b, 218-220) Jos nykyajan työelämää halutaan tulkita weberiläisessä teoretisoinnissa, on se 

lähempänä läänitysfeodalismia kuin prebendalismia. Vaikka työelämässä ei voidakaan ajatella 

olevan kahta henkilökohtaisesti vapaata ”herraa”, on liian karrikoitua yrittää osoittaa sen olevan 

mielivaltaista prebendalismia.  

 

Oma aihepiirinsä pohdittavaksi on feodalismin liittyminen yleensä maaseutuun. Rodney Hilton 

kuitenkin hylkää täysin kritisoimansa kannan, jonka mukaan yhteiskunta olisi jakaantunut 
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feodaaliseen maaseutuun ja tälle vastakkaiseen porvarilliseen kaupunkiin. Tilalle hän tarjoaa niin 

maaseudun kuin kaupungitkin sisäänsä sulkevaa yhtenäistä feodaalista järjestelmää. Hiltonin 

näkemyksiä on kuitenkin kritisoitu niiden niin sanotun vaiheteoreettisen piirteen vuoksi, josta 

johtuen feodalismi hänen näkemyksissään kestää ajallisesti liian kauan. Otto Brunnerkaan ei pidä 

keskiaikaisen yhteiskunnan jaottelusta feodaaliseen maaseutuun ja porvarilliseen kaupunkiin. Hänen 

mukaansa näkemys siitä, että ”feodalismin” maailmasta kohoava ja sille vieras ja vihamielinen 

porvaristo lopulta voittaa feodalismin ja kehittyy kansakunnaksi, yksinkertaistaa asioita aivan liikaa, 

vaikkei varmastikaan ole väärä. (Kokkonen 1997, 170-176) Ongelma siitä, tuleeko feodalismista 

puhua ainoastaan liittyen maaseutuun vai hyväksytäänkö sen sisään myös kaupungit, poistuu jos 

feodalismi (tai ehkäpä taas: feodaaliset piirteet) halutaan ymmärtää tietyn kaltaisena suhteena 

kahden tai useamman henkilön välillä. Omassa työssäni sen paremmin maaseutu kuin kaupunkikaan 

ei sinällään näyttele keskeistä osaa, vaan työsuhde, olipa sen ympäristö sitten kumpi tahansa.  

 

 

2.3 Feodaaliset piirteet Ruotsi-Suomessa  
 

Suomen historiaan liittyen varsinaisesta feodalismista ei juuri voida puhua. Toki Ruotsi-Suomen 

aikana maassamme oli läänityksinä niin sanottuja kreivi- ja vapaaherrakuntia, joilla hallitsija palkitsi 

esimerkiksi sodassa menestyneitä aatelisia. Näitä muodostettiin kuitenkin uuden ajan alussa, jolloin 

feodalismia ei katsota olleen enää Keski-Euroopassakaan. Mauno Jokipii näkee peruseron 

keskiaikaisen läänityslaitoksen ja uuden ajan järjestelmän välillä olevan siinä, että edellinen oli 

luonteeltaan hallintojärjestelmä, jälkimmäinen palkkausjärjestelmä. Uudella ajalla läänityksiä 

annettiin palkaksi henkilöille, joiden palveluksia tarvittiin valtakunnan hyväksi. (Jokipii 1956, 19) 

Eino Jutikkala kieltää Suomen olleen feodaalinen yhteiskunta, mutta mainitsee feodaalisina piirteinä 

esimerkiksi sen, että keskiajalla paikallishallinto ja verotus oli läänitetty linnanisännille 

(Nurmiainen&Piippo 1997, 319). Petri Karosen mukaan feodaalisessa järjestelmässä läänitykset 

olivat niin irrallaan kuninkaasta ja valtiosta, että niitä voisi kutsua valtioiksi valtioissa. Periaatteessa 

Ruotsin ja Suomen suurläänityksillä vallitsikin tällainen järjestys, sillä kreivin tai vapaaherran asema 

oli joillakin alueilla melkein kuninkaan veroinen. Todellisuudessa Ruotsissa ja Suomessa ei Karosen 

mukaan feodaalisia piirteitä kuitenkaan esiintynyt, sillä se olisi edellyttänyt, että kuningas olisi 

luovuttanut kyseiset alueet kokonaan pois omasta kontrollistaan. Lisäksi kuninkaan valta oli vahva 

tärkeimpienkin suurläänitysten omistajien edessä. (Karonen 1999, 253) 1600-luvun 

hallintojärjestelmän kohdalla tulee puhua vaikkapa ”feodaali-ideologiasta”, ei varsinaisesta 
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feodalismista, kuten Nurmiainen ja Piippo (1997, 328) toteavat. Heidän mukaansa tässä yhteydessä 

hyviä termejä käytettäviksi olisivat esimerkiksi "monarkistinen järjestelmä" tai ”kartanotalous”. 

Vaikka suoranaista feodalismia ei Ruotsi-Suomessa olekaan ilmennyt, lienee edellä mainittujen 

kreivi- ja vapaaherraläänitysten kohdalla mahdollista puhua jonkinlaisista feodaalisista piirteistä. 

Omassa työelämätutkimuksessanikin keskeisiä ovat nimenomaan feodaaliset piirteet, ei suinkaan 

voimakas ja selvä feodalismi. Ruotsi-Suomen läänitykset todistavat, etteivät heikot feodaaliset 

piirteet ole Suomen historiassa tuntemattomia. 

 

 

2.4 Maanomistajan ja talonpojan suhde  

 
Keskiaikaista yhteiskuntaa käsiteltäessä on hyvä ottaa omaan tarkasteluunsa tuolle ajalle niin 

tyypillinen maanomistajan ja talonpojan suhde. Vaikkei kartanotaloutta ja maanherruutta voikaan 

pitää millään muotoa feodaalisina ilmiöinä (Piippo 1997, 119), ovat ne kuitenkin vaikuttaneet 

Euroopassa samaan aikaan kuin feodalismi, ja täten yhdistyvät siihen melko helposti. 

Maanomistajan ja talonpojan suhteessa voidaan nähdä myös paljon poliittista, ja sen joidenkin 

piirteiden vertaaminen nykyajan työantajan ja –tekijän suhteeseen on käyttökelpoista. Marxilaisilla 

tutkijoilla esimerkiksi maaorjuus on ollut keskeisessä roolissa feodalismista puhuttaessa. Muutenkin 

feodalismista ja siihen liittyvistä epäkohdista puhuttaessa ensimmäisenä usein tulee mieleen juuri 

maaseudun ilmiöt, jotka tiivistyvät maanomistajaan ja talonpoikaan. Kuten Mikko Piippo (1997, 

103) on korostanut, joutuvat myös feodalismia ainoastaan juridis-hallinnollisena, ehkä myös 

sotilaallisena, herrojen välisenä organisoitumismuotona pitävät tutkijat yleensä tuomaan 

feodalismikuvauksiinsa mukaan talouden sekä herran ja talonpojan suhteen esitellessään feodaalisen 

yhteiskunnan ja herrojen elämän taloudellista perustaa.  

 

Helposti keskiaikaisesta herran ja talonpojan suhteesta puhuttaessa sen ajatellaan olleen hyvin 

epätasapainoinen herran hyväksi. Kuitenkin kaikkien herruussuhteiden olemuksena oli talonvalta ja 

sen puitteissa tapahtuva suojelu (Hietaniemi 1992, 148). Muntmannen-instituutio eli suojatit kehittyi 

jo frankkiaikana: varsinkin maata viljelevät talonpojat asettuivat jonkin herran suosioon. Herransa 

suosion kadottanut talonpoika joutui turvattomaan asemaan, mikäli hän ei löytänyt uutta suojelijaa. 

Herran ja talonpojan välillä kehittyi uskollisuussuhde, jossa molempia osapuolia koskivat tietyt 

oikeudet ja velvollisuudet. Brunnerkin myöntää, että suhde oli asymmetrinen, koska toinen osapuoli 

oli puolustuskykyinen ja toinen ei, mutta toisaalta herra oli sidottu talonpoikaan eräällä olennaisella 
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tavalla. (Hietaniemi 1992, 148-150) Tällä olennaisella tavalla Brunner tarkoittaa herran antamaa 

suojelua. Talonpoikakaan ei ollut täysin alistettu herransa suhteen, hän saattoi esimerkiksi asettua 

toisen herran suosioon tai siirtyä kaupunkiin (Hietaniemi 1992, 150). Marc Blochkin puhuu 

vasallisuhteiden vastavuoroisuudesta. Vasalliuteen perustuvasta herruussuhteesta tuli hänen 

mukaansa niin sanottu feodaalinen pyramidi silloin, kun alivasallien tuli ensisijaisesti olla uskollisia 

ei korkeimmalle, vaan lähimmälle herralleen. Toki esimerkiksi Jouko Nurmiainen on asettanut 

kyseenalaiseksi, kuinka todellista tällainen menettely oli. (Nurmiainen 1997b, 64-65) 

 

Eräs keskiaikaiseen elämään ja myös herran ja talonpojan suhteeseen liittyvä asia Brunnerin 

tutkimuksissa on yksityissodankäynti. Hänen mukaansa kyseessä ei ollut mikään illegitiimi 

väkivallan purkaus, vaan koko keskiajan politiikalle ominainen oikeusmuoto. Aateliset herrat 

tarttuivat aseisiin keisariaan, maakunnanruhtinastaan tai läänitysherraansa vastaan. (Hietaniemi 

1992, 159) Yksityissodankäyntiä käsiteltäessä on mielenkiintoista sen suhde vahvaan valtioon. 

Hallitsijat alkoivat nimittäin julistaa ensimmäisiä yksityissodankäynnin kieltoja merovinkiajalta 

lähtien, kun vahva kuninkuus alkoi ensi kerran nousta. Pysyviä ja tehokkaita kieltoja saatiin aikaan 

ainoastaan niissä valtioissa, joita on pidetty nykyaikaisen valtion esikuvina (normannivaltiot: 

Normandia, Sisilia, Englanti). (Hietaniemi 1992, 160) Yksityissodankäynnin voisikin ajatella olleen 

eräänlainen feodaaliherrojen taistelumuoto, jota heikko hallinto ei kyennyt kieltämään, vaikka sen 

toteuttamista säätelivätkin monet määräykset. Omalla tavallaan se myös kertoo siitä, että tuohon 

aikaan valta enimmäkseen sijaitsi paikallistasolla, ainakin näkyvä valta. Toki on hyvä pitää 

mielessä, ettei koko keskiaikaa ehkäpä voikaan hahmottaa nykyaikaisen modernin ja keskitetyn 

valtion perspektiivistä. Tietenkin keskiajallakin oli ollut hetkittäisiä voimakkaita valtioita 

(esimerkiksi Kaarle Suuren valtakunta), mutta enimmän osan ajanjaksoa korkein hallitsija ei ollut 

kaiken vallan keskipiste.  

 

Marc Blochin mukaan yleisenä suuntauksena oli, että hänen määrittelemänsä ensimmäisen 

feodalismin aikana (800-luvulta noin vuoteen 1000) epävapaiden talonpoikien yleiset 

työvelvollisuudet muuttuivat ensin maataloustuotteina suoritettaviksi veroiksi ja jo toisen 

feodalismin aikana (1000-luvulta 1200-luvulle) yhä enenevässä määrin rahasuoritteiksi 

vaihdantatalouden elpymisen edistyessä (Nurmiainen 1997b, 66). Rahatalouden vaikutusta 

feodalismiin ovat pohtineet myös marxilaiset tutkijat (joiksi toki Blochkin kenties voidaan lukea). 

On esitetty teoria, että rahatalous toimi feodaalisten suhteiden hajottajana, jonka kuitenkin Rodney 

Hilton (1988a, 37) kiistää tai ainakin epäilee sitä vahvasti. Hänen mukaansa olemme nähneet, että 

feodaalinen vuokra voitiin maksaa yhtä hyvin rahana kuin työnä tai tavarana ilman että mitenkään 
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muutettiin tilanherran ja vuokraviljelijän välistä suhdetta. Hilton toteaa, että niiden kannalta, jotka 

kannattavat teoriaa rahasta feodalismin hajottajana, on kiusallista että rahakorvaus esiintyy jo 1100-

luvulla, ja rahaläänitykset vain vähän myöhemmin. (Hilton 1988a, 37) Tämähän on aikaa, jonka 

varmasti jokainen tutkija myöntää olleen niin feodaalista, kuin mahdollista. Joseph R.Strayer toteaa 

kaikkien auktoriteettien olevan yksimielisiä siitä, että feodalismi saavutti huippunsa 1100- ja 1200-

luvulla (Strayer 1956, 16). Hilton toteaa jo Marxin korostaneen, että rahan hajottava vaikutus alkoi 

tuntua vasta sitten kun feodaalisen tuotantotavan hajoamisen historiallinen prosessi oli käynnissä 

(Hilton 1988a, 37). Paul Sweezy tulkitsee Maurice Dobbin katsovan, että näyttää olevan olemassa 

yhtä paljon todisteita sen puolesta, että rahatalouden kasvu sinänsä johti maaorjuuden lujittumiseen 

kuin sen, että se aiheutti feodalismin rappion. Dobb näkee feodalismin hajoamisen johtuneen sen 

tehottomuudesta ja vallassa olevan luokan lisätulojen tarpeesta, jotka tekijät yhdessä aiheuttivat 

kestämättömän paineen tuottajalle. (Sweezy 1988, 53) Sweezy itse kuitenkin kritisoi tätä näkemystä. 

Hän näkee syynä feodalismin rappioon kaupan kasvun, siis järjestelmän ulkopuolisen syyn. (Sweezy 

1988, 56-57) Puhtaasti marxilaisten tutkijoiden kohdalla tulee ottaa huomioon tutkimuksen 

aatteellinen lähtökohta ja kenties poliittisesti värittyneet pyrkimykset, mutta silti heidän 

teoretisointinsa feodalismista sopii vertailumielessä ainakin jossain määrin omaan työelämän 

tarkasteluuni. Vaikka puhtaasti marxilainen tutkimus onkin tätä nykyä pitkälti pois muodista, en 

näkisi sen käyttämisen oman työni osana vievän tutkimustani sivuraiteille. Tietenkin pitää muistaa, 

että marxilainen niin sanottu vaiheteoreettinen näkemys siitä, kuinka riippuvuuden muodoissa 

orjuutta seurasi maaorjuus (feodalismi), jota taas seurasi kapitalismi, on kritisoitu mekaanisena 

(Hietaniemi 1997a, 34-35). Tällainen tulkinta lieneekin ajan myötä kyllä jo jäänyt historiaan. Syytä 

on myös ottaa huomioon, että marxilaisten tutkijoiden ohella monet muutkin sisällyttävät 

feodalismiin taloudellisen järjestäytymisen osia, katsoen ettei yhteiskunnallista organisaatiota voida 

kuvata ainoastaan yhden poliittisen näkökulman kannalta – puhumattakaan vain yhteen juridiseen 

luonteenpiirteeseen eli läänitykseen perustuvista näkemyksistä (Piippo 1997, 104-105). 

 

Varhaiskeskiaikaista kartanotaloutta on kuvattu järjestelmänä, jossa maanherran hallitsema maa oli 

jaettu kahteen osuuksiltaan suuresti vaihtelevaan osaan. Herrantilaa viljeltiin suoraan herran 

alaisuudessa, toista osaa viljelivät alustalaiset, joille maa oli lainattu. Alustalaisista osa oli 

epävapaita ja osa vapaita. Tämäntyyppistä järjestelmää on kutsuttu myös klassiseksi kartanoksi. 

Myöhemmin tutkimus on kuitenkin tullut siihen tulokseen, että tällainen klassinen 

kartanojärjestelmä toimi vain maantieteellisesti rajatulla alueella ja oli muutenkin vain yksi 

järjestäytymismuodoista. Tämä kartanojärjestelmä joutui kriisiin ja hajosi sydänkeskiajalla. (Piippo 

1997, 107-110) 
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Keskiaikaisiin maatalousolosuhteisiin liittyen myös maanherruus on mielenkiintoinen ilmiö. 

Esimerkiksi Otto Brunner käsittelee tätä tuotannossaan. Hän määritteli sen maanhaltijan ja 

maanherran suhteeksi, jonka perustana oli molemminpuolisen luottamuksen periaate (Hietaniemi 

1992, 149). Piippo (1997, 112) taas näkee maanherruudella (sanan suppeassa merkityksessä) 

tarkoitettavan niitä oikeuksia, jotka herra saa alustalaisiinsa maanomistuksensa myötä, ja joiden 

oikeudellisena perustana on nimenomaisesti maakappaleen hallinta. 

 

Brunnerin mukaan ”talo” oli maanherruuden ydin, erillisen rauhan piiri. Talonrauhan alueella 

talonherra saattoi käyttää oikeutettua väkivaltaa. Talonherra suojeli talossaan asuvia henkilöitä, 

omaisiaan ja palvelusväkeään, jotka yhdessä muodostivat familian. Talonpojat Brunner erottelee 

teoriassaan ritarinkaltaisesti eläviin asekykyisiin miehiin ja maalla asuviin miehiin yleensä. 

(Hietaniemi 1992, 147-149) Brunner käsittelee tutkimuksissaan myös uskollisuudenvalaa tai -

lupausta (Huldigung), joka perusti uskollisuudensuhteen herran ja hänen suosiossaan olevan 

henkilön välille. Hän korostaa, että uskollisuutta saattoi olla olemassa ainoastaan oikeudellisesti ja 

moraalisesti hyväksyttävissä puitteissa. Siksi sillä oli tiukat rajansa tavoissa ja oikeudessa. 

Uskollisuussuhde sisälsi implisiittisesti mahdollisuuden kapinaan. (Hietaniemi 1992, 149-150) Tältä 

osin Brunnerin tutkimukset lähenevät ”homagen” seremoniaa tutkinutta Marc Blochia. Brunnerin 

mukaan herra oli velkaa suojelunsa, suojeltu taas apunsa (Hietaniemi 1992, 150). On hyvä huomata, 

että tässäkin kohtaa Brunner puhuu myös talonpojista esimerkkinä suojeluksessa olevista. Vaikka 

Brunnerin tutkimukset keskittyivätkin suppean feodalismitulkinnan alueelle, eli läänityksiin, on hän 

tuotannossaan käsitellyt myös talonpoikien asemaa. Brunner kuitenkin korostaa, miten vaikea on 

puhua talonpoikien asemasta yleensä, katsoen tilanteen riippuneen suuresti herran henkilöstä ja 

historiallisesta tilanteesta (Hietaniemi 1992, 150). Hän toteaa kuitenkin, että herran pyrkimys 

mahdollisimman laajaan oikeuksiensa hyväksikäyttöön ja riippuvuussuhteiden yhtenäistämiseen on 

yhtä selvästi havaittavissa keskiajalla kuin talonpoikien pyrkimys perinteisen asemansa 

vakiinnuttamiseen ja parantamiseen, mutta että kaikki nämä kamppailut tapahtuivat kuitenkin 

uskollisuussiteen vallitessa (Brunner 1992, 39). Brunner ei siis ilmeisesti näe ainakaan paljoa 

tapahtuneen sellaista, että talonpoika olisi noussut oikeudettomasti isäntäänsä vastaan. Hänhän 

kuitenkin myöntää, että talonpojalla oli mahdollisuus eräänlaiseen ”oikeutettuun” kapinaan, siis 

tilanteessa jossa isäntä oli rikkonut uskollisuudenvalansa.  

 

Brunnerin mukaan maanherroja oli ollut jo Rooman valtakunnan aikana, ja imperiumin hajottua sen 

alueet vallanneiden talonpoikaiskansojen kuninkaat asettuivat niiden tilalle. Toisaalta hän toteaa 
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uuden herruuden muodon kehkeytyneen valmiiksi karolinkiaikana.. Brunner puhuu herruussuhteiden 

alueesta, joka oli vapaa sen yläpuolella olevien ”valtiollisten” instanssien vaikutuksesta (tiettyjä 

tapauksia lukuun ottamatta). Brunnerin mukaan talon ja talonvallan perusta säilyi pitkään olemassa, 

vasta valistunut itsevaltius ja Ranskan vallankumouksen lainsäädäntö rajoitti talonvaltaa 

merkittävässä määrin. (Brunner 1992, 35-37) Tästäkin huomaamme, ettei tällaista herruutta voi pitää 

pelkästään feodalismiin liittyvänä ilmiönä, koska puhdas feodalismi oli loppunut jo kauan ennen 

valistunutta itsevaltiutta ja Ranskan vallankumousta. Myöskään herran ja talonpojan välille 

syntynyttä uskollisuussidettä ja siihen liittyvää suojeluvaltaa ei voi pitää pelkästään feodaalisina 

ilmiöinä, koska näiden Brunner toteaa tässä muodossa päättyneen uuden ajan valtion toimenpiteisiin 

(Brunner 1992, 39-40). Feodalismihan kuitenkin loppui jo ennen uutta aikaa ja sen valtiota.  

 

Ne talonpojat, jotka eivät olleet minkään maanherruuden suojeluksessa, olivat kuninkaan ja hänen 

virkailijoidensa suojeluksessa tai sitten muodostivat oman erityisryhmänsä herruusjärjestelmässä 

(Brunner 1992, 38). Täten voidaan taas huomata, ettei kuninkaan valta keskiajallakaan ollut täysin 

mitätön. Brunner toteaa, että herruusjärjestelmä ei kyennyt lyömään itseään tehokkaasti läpi kelttien 

hallitsemilla alueilla Brittein saarilla sekä Pohjanmeren rannikkoseutujen talonpoikaisissa 

maaseutuyhteisöissä (Brunner 1992, 39). Olisikin mielenkiintoista tietää, voisiko jälkimmäiseen 

sijoittaa myös tuonaikaisen Ruotsi-Suomen. Kustaa Vaasan noustua valtaan Ruotsi-Suomesta tuli 

varsin keskitetyn hallinnon maa, mutta kuinka tilanne oli ollut ennen Kustaa Vaasaa? 

 

Kaiken kaikkiaan Brunner kuitenkin korostaa länsimaisen talonpojan melko vapaata asemaa. Hän 

toteaa tämän olleen itsenäinen ja kaikista riippuvuussiteistään huolimatta omanneen merkittävästi 

taloudellista ja oikeudellista itsenäisyyttä. Brunner katsoo herruusjärjestelmän suojeluksen ja rauhan 

omalta osaltaan vaikuttaneen siihen, että länsimaisesta talonpoikaistyypistä kehittyi ensi sijassa 

talouteen suuntautunut, jonka pääasiallinen toiminta oli rauhanomaista työtä talossa ja pellolla. 

Tähän yhteyteen hän liittää kristinuskolle ominaisen työn erityisen arvostuksen, mutta katsoo 

herruusjärjestelmien luoneen edellytykset kristinuskon työeetoksen omaksumiselle. (Brunner 1992, 

40) 

 

Mikko Piippo katsoo, että keskiajan agraariyhteiskuntaa on mielekkäämpää pyrkiä analysoimaan 

maanherruuden kuin kartanotalouden tai kartanon käsitteen avulla. Herran ja talonpojan suhde oli 

feodaaliseksi kutsutussa yhteiskunnassa monimuotoisempi kuin mitä vain taloudelliseen toimintaan 

viittaava kartanotalous antaa ymmärtää. (Piippo 1997, 113) Mielestäni tämä perustelu soveltuu myös 
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omaan tutkimuskohteeseeni, koska kuten Piippo (1997, 113) jatkaa, maanherruuden käsite kuvaa 

monimuotoisuutta ja sen kahta puolta – maata ja herraa – kartanoa ja kartanotaloutta paremmin.  

 

Keskiajan maanherruusjärjestelmässä suuri osa herran tuloista kerättiin herrantilojen maatalouden 

tuoton ohella erilaisina palveluina ja maksuina alustalaisilta. Maan käyttöoikeudesta alustalainen 

maksoi herralle vuokraa varhaiskeskiajalla luontoistuotteina, mutta sydänkeskiajalta alkaen yhä 

enenevästi käteisenä rahana. (Piippo 1997, 115) Tähänhän ymmärtääkseni liittyvät joidenkin 

marxilaisten jo aiemmin käsittelemäni kiistat feodalismin rappion syistä, jossa eräänä aspektina on 

ollut rahatalouden vaikutus. Mielenkiintoista maanherruudesta puhuttaessa on se, etteivät kaikki tilat 

olleet yksityisten maanomistajien omistamia, vaan myös esimerkiksi kirkoilla ja luostareilla oli 

maaomaisuutta ja täten myös talonpoikia alamaisinaan. Tosin kirkolliset maat olivat hajautuneet 

lukemattomien itsenäisten instituutioiden alaisuuteen (Piippo 1997, 115). Vertaillen omaan 

tutkimuskohteeseeni tästä voisi ajatella, ettei työelämän tutkimisen kohdallakaan ole niin keskeistä, 

tutkiiko joitain yksityisiä yrityksiä vai esimerkiksi julkisia organisaatioita. Yksityisellä sektorilla 

oletetut feodaaliset piirteet voivat kuitenkin kenties näkyä selvemmin. 

 

On tärkeää huomata, että familia oli työyhteisön ohella sosiaalinen ja oikeudellinen yhteisö. 

Maanherruuksien merkitys oikeusyhteisöinä näkyy siinä, että familia oli maanherran ja alustalaisten 

välisissä, maanherruudellisia ongelmia koskevissa kiistoissa kartano-oikeuden alainen. Kaikkien 

alustalaisten tuli osallistua käräjille, jolla tuomiosta päättivät tavallisesti paikalle tulleiden 

keskuudesta valitut lautamiehet. (Piippo 1997, 116-117) Vaikka päätösten perusteluna käytettiinkin 

aluksi kirjoittamatonta oikeutta ja 1100-luvulta alkaen kirjallisia kartano-oikeuksia (Piippo 1997, 

117), väistämättä tulee mieleen, kuinka vapaita maanherran preferensseistä tällaiset tuomiot olivat. 

Sellaisen alustalaisten keskuudesta valitun lautamiehen, joka tuomitsi vastoin maanherran tahtoa, 

saattoi olla vaikea jatkaa tämän alaisena. Välttämättä näin ei kuitenkaan käynyt, maanherraa ei tule 

ennakkoluuloisesti nähdä alin omaan itsevaltaisena tyrannina. Mikäli äänestyspäätös noudatti lakia, 

ei toiminnasta vastoin maanherran toivetta välttämättä koitunut ikäviä seurauksia.  

 

Aluksi familia oli muodostunut lähinnä orjista, mutta varhaiskeskiajalla maanherruuden piiriin tuli 

myös vapaita, kun nämä suojelua saadakseen antoivat herralle maansa, johon he saivat 

nautintaoikeuden maanvuokraa (precaria) vastaan (Piippo 1997, 117). Tästä toisen palvelukseen 

suostumisesta suojelua saadakseenhan myös Bloch kirjoitti. Mielenkiintoista Piipon kirjoituksessa 

on, että vapaat säilyttivät oikeudellisen asemansa ja pysyivät kuninkaan tai kreivin alaisina vaikka 

tulivatkin precarian kautta herruuspiiriin kuuluviksi. Kahden ääripään, vapaan ja orjan, ohella 
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maanherruuksiin kuului erilaisten epävapaiden ryhmiä. Osa näistä oli herran vapauttamia orjia, osa 

puolestaan oli alun perin ollut vapaita talonpoikia. Vapaan ja epävapaan ero kuitenkin alkoi 

menettää merkitystään karolinkiajan kuluessa, ja sen myötä maan haltijan oikeudellinen asema. 

Vaikka oikeudenmukainen asema organisaatiossa menetti merkityksensä, tehtävänmukaisesta 

familian jäsenten kerrostumisesta tuli tärkeää. (Piippo 1997, 117) Eli toisin sanoen varsinaisella 

feodaalisella ajalla ero vapaiden ja epävapaiden välillä ei ollut enää niin keskeistä, liekö sitä edes 

enää ollut olemassa.  

 

Piippo ehdottaa termin "feodaalinen" sijasta käytettäväksi esimerkiksi "herruudellista tuotantotapaa" 

kuvattaessa keskiaikaista, monimuotoista hallitsemista (Piippo 1997, 118). Omassa työssäni 

kuvattaessa työsuhteiden muutosta termi "herruudellinen" voisi myös toimia, mutta toisaalta 

feodaalinen käsitteenä on vakiintunut, ja avautuu ihmisten mielissä kenties ainakin jonkin verran sen 

kaltaisille mielikuville, mitkä tässä yhteydessä ovat tervetulleita, toki turhia kärjistyksiä välttäen. 

Toki myös feodalismi-termin ongelmana taitaa olla, että se tuo helposti mieleen juuri jonkin 

muinaisen ja historiaan jääneen tapahtumajakson, ja termin soveltaminen nykypäivän tilanteeseen 

voi tuntua kömpelöltä. Kuitenkin sen määrittelyssä on työelämän tarkasteluun liittyen sellaista 

vertailemiseen houkuttelevaa ainesta, minkä uskon olevan tiettyyn rajaan asti käyttökelpoista.  

 

Brunner puhuu maanherruuteen liittyen myös maakunnanherrasta, jonka oikeudellinen käsite 

(princeps terrae, dominus terrae eli Landesherr) alkoi muodostua jo 1100-luvulta lähtien. 

Maakunnassa ei ollut ruhtinasta, joka olisi edustanut valtiossa koko kansakuntaa, jolloin yksityinen 

ihminen olisi ollut ainoastaan yksilönä, alamaisena, vastassa ruhtinasta. Kun maakunnan herra toimi 

maakuntayhteisön johtajana, hän oli asemassa primus inter pares (ensimmäinen vertaistensa 

joukossa). Kuitenkin hän oli samalla myös maakunnanyhteisön suojelija. Tästä oli lähtöisin hänen 

"ylivaltansa" (Oberkeit), valta antaa käskyjä. (Hietaniemi 1992, 151-154) On huomionarvoista, että 

Brunner puhuu tässä kohdin ainakin enimmäkseen keskiaikaisen Saksan tilanteesta (Hietaniemi 

1992, 151), jossa feodalismi ei ollut tyypillisimmillään. Kuten Brunner huomauttaa, on tärkeää 

huomata, että maakunnan oikeusjärjestyksessä kukaan ei suojellut maakunnanherraa täysin 

asekykyisiä aatelisia vastaan, joten kaikkien velvollisuuksien täyttämisessä ja varsinkin verotuksessa 

säilyi tietty vapaaehtoisuuden elementti. (Hietaniemi 1992, 154-155) Jää hieman epäselväksi, 

toimivatko jotkut maakunnan jäsenet jo feodaalisena aikana maakunnanherran valtaa heikentävästi, 

kuinka vahvasti feodaalinen Saksa nyt edes tuolloin oli.  
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2.5 Feodalismin ilmenemispiirteistä lyhyesti 

 
Kootusti feodalismin keskeisimpinä ilmenemispiirteinä voisi nostaa esille vallan siirtymisen 

vertikaalisesti alemmas (esimerkiksi valtiolta pois) jonkin tapahtuman / tapahtumasarjan 

seurauksena sekä osittain toisilleen vastakkaisina mutta myös toisiaan täydentävinä kaksi 

ajattelumallia, joista toinen korostaa läänitysjärjestelmää ja siihen liittyviä herrojen välisiä suhteita, 

toinen taas herrojen ja heidän alaistensa välisiä suhteita sekä ylipäänsä kaikenlaisia epätasa-

arvoiseen vallanjakoon liittyviä elementtejä. Jälkimmäinen tulkintatapa on yleisesti saanut 

vasemmistolaisen leiman, koska sen avulla feodalismissa helposti nähdään esimerkiksi epätasa-

arvoa. Kuten jo aiemmin olen maininnut, soveltuu jälkimmäinen näistä kahdesta ajattelutavasta 

paremmin omaan työelämätutkimukseeni. Keskeisenä feodalismin määrittelynä oman työni kannalta 

voisi korostaa hajonnutta valtiollisuutta. Täten läänitykset, niin tärkeitä kuin ne konkreettisen 

feodalismin tutkimiselle ovatkin, eivät omassa työssäni toimi kriteereinä. Oma tutkimuskohteeni 

ovat mahdolliset feodaaliset piirteet, ja niiden kohdalla vallan siirtyminen valtion tasolta alaspäin ja 

sen epätasainen jakautuminen kahden tai useamman henkilön välillä, käytännössä työsuhteen 

puitteissa.  

 

Feodalismin voidaan tulkita joko vahvistavan tai heikentävän hallitsijan valtaa. Omassa työssäni 

lähden siitä, että feodalismi tarkoittaa valtion vallan heikkenemistä. Yleinen käsitys lieneekin, että 

feodalismissa ylimmän hallitsijan valta vähenee ja valtaa siirtyy alemmalle tasolle. Yleensä 

feodalismin vallitessa esimerkiksi kuninkuus on ollut heikko. Tarpeellista on myös korostaa 

järjestelmän tiettyä rappeutumista, kykenemättömyyttä kunnolliseen hallitsemiseen.  

 

Maanherruutta ja kartanotaloutta ei sinällään tule pitää feodaalisina ilmentyminä, mutta ne kuitenkin 

ovat vaikuttaneet samoihin aikoihin kuin feodalismi ja lisäksi luonnehtivat eurooppalaista keskiaikaa 

hyvin. Maanherruudessa on oleellista isännän ja talonpojan suhde, mistä voidaan löytää 

jonkinasteista analogiaa nykyajan työnantajan ja työntekijän suhteeseen. Keskiajalla maanomistajan 

ja talonpojan suhde rajoittui maaseutuun, mikä ei kuitenkaan sulje pois sen vertailumielessä 

käyttämistä myös nykyaikaisen työelämän tutkimisessa, olipa ympäristö sitten mikä tahansa.  

 

 

 

 

 20



3 TYÖELÄMÄN FEODAALISET PIIRTEET 
 
Kuten jo aiemmin olen määritellyt, ymmärrän työelämän feodaalisilla piirteillä sellaista syntynyttä 

asetelmaa, jossa valta on jakautunut työnantajan ja työntekijän välillä epätasaisesti, edellisen eduksi. 

Tähän liittyy keskeisesti valtion roolin heikkeneminen, eli eräänlainen vallan siirtyminen alemmalle, 

siis työpaikkatasolle. Korostan, että jo lähtökohtaisesti uskon löytäväni työelämästä vain heikkoja 

tällaisia piirteitä, joiden feodaalisiksi nimeäminen on toki määrittelykysymys ja voi olla jopa 

epäilyttävää. Pyrkimykseni on tehdä tutkimusta mahdollisimman neutraalisti, asettumatta sen 

enempää työnantajan kuin työntekijänkään etujen ajajaksi. Uskon tässä kohtuullisen hyvin 

onnistuvani, koska tunnen sympatiaa raskaassa työssä raatavia palkkatyöläisiä kohtaan, mutta 

toisaalta pohjalaisena etenkin pk-yrittäjyys on myös lähellä sydäntäni. 

 

Pääasiallisena tutkimuskohteena työssäni on siis työelämä, tarkemmin määriteltynä sen muutos 

1990-luvun laman jälkeen. Hahmotan tutkimuskohdettani enimmäkseen työlainsäädännön kautta, eli 

tutkin aiheeseen liittyviä juridisia muutoksia viime vuosina.  

 

Kaiken kaikkiaan voisi todeta, että sopimuksellisuus on viime vuosina työelämässä lisääntynyt. 

Hyvinvointivaltiokauden kulta-aikana tulopoliittiset kokonaisratkaisut olivat yleisiä maassamme, eli 

asiat sovittiin melko lailla keskitetysti. Maailman muututtua radikaalisti 1990-luvun alussa myös 

Suomen asema mullistui, kun Neuvostoliiton hajotessa maaltamme poistuivat viimeisetkin pidäkkeet 

taloudelliselta uudistumiselta ja enemmän länteen suuntautumiselta. On syytä ymmärtää, että jo 

tämä ulkopoliittinen muutos vaikutti työelämään. Kansainvälisyys lisääntyi, ja se toi mukanaan 

paljon uusia mahdollisuuksia esimerkiksi suomalaisten yritysten toimintaan. Toisaalta se toi 

mukanaan myös globaalin kilpailun, mitä ei kuitenkaan aina ole nähty välttämättä huonona asiana. 

Suomen jäsenyys Euroopan Unionissa vuonna 1995 vahvisti näitä tendenssejä entisestään.  

 

Juha Siltalan (2004, 135) mukaan globalisaation puolestapuhujat korostavat yleensä ylemmän 

keskiluokan työpaikkojen lisääntymistä informaatioteknologiasektorilla, kun taas 

globalisaatiokriitikot viittaavat alemman keskiluokan työehtojen proletarisoitumiseen heikommin 

koulutettujen työntekijöiden siirtyessä hyvin maksetuista vakinaisista töistä palvelualan huonosti 

maksettuihin pätkätöihin.  
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Siltala katsoo, ettei globalisaatio vaikuta niinkään luonnonvoimaisesti vaan enemmänkin 

ilmapiirinä, jossa köyhien ja rikkaiden kuilu aletaan hyväksyä ja julkista kulutusta leimaa 

niukkuuden tunne. Hän kuuluttaa hyvinvointivaltion kilpailuetuna ja ay-liikkeen partnerina 

näkemisen perään. (Siltala 2004, 374) Siltala siis katsoo, että globalisaatio toimii eniten välineenä 

kansallisten tavoitteiden toteuttamiselle.   

 

Oman osuutensa työelämän muutokseen aiheutti 1990-luvun alun lama, mikä rajuudessaan toi 

irtisanomiset ja lomautukset tunnetuiksi työntekijöiden keskuudessa. Vähän aiemmin koettu 

taloudellinen ekspansio ja sääntelystä vapautuminen olivat omalta osaltaan syyllisiä nyt tilalle 

tulleeseen taloudelliseen ahdinkoon, koska uutuudenviehätyksessä oli toimittu liian nopeasti ja 

vastuuttomasti. Nousukausi vaati nopeasti veronsa.  

 

Työmarkkinat joutuivat laman myötä uuteen tilanteeseen. Työmarkkinalainsäädäntö joutui 

arvostelun kohteeksi. Kiander ja Vartia katsovat ettei tämä johtunut niinkään siitä, että 

työmarkkinoiden institutionaaliset jäykkyydet olisivat olleet laman aiheuttajia, vaan siitä, että niiden 

katsottiin syventävän lamaa ja pitkittävän siitä toipumista. (Kiander & Vartia 1998, 287) 

Talouskriisin edetessä lisääntyivät elinkeinoelämän vaatimukset työmarkkinoiden 

joustavoittamisesta. Työttömyyttä alettiin selittää työmarkkinoiden jäykkyyksillä ja korkeilla 

työvoimakustannuksilla. (Kiander & Vartia 1998, 294) Työttömyyden hidas aleneminen saikin 

monet puheenvuoron käyttäjät vaatimaan radikaalia työmarkkinoiden ja sosiaaliturvajärjestelmän 

uudistamista (Kiander & Vartia 1998, 303). 

 

Raija Julkunen on katsonut, että talouskriisi auttoi uudistusten läpiviemisessä, koska se kanavoitui 

hyvinvointivaltion ja työmarkkinainstituutioiden muutosvaatimusten perusteluksi. Hänen mukaansa 

1990-luvun alun lama selittää paljolti sitä, että 1980-luvun lopussa jo periaatteiltaan luonnosteltu 

rakennemuutos saatettiin 1990-luvun kuluessa toteuttaa niinkin kattavasti.  (Alasuutari 2006, 45-61) 

Julkunen siis nähtävästi tulkitsee laman tulleen avuksi siten, että se antoi rakenteellisille 

uudistuksille paremmin hyväksyttävän syyn. 

 

Työelämän hektisemmäksi muuttuminen jatkuu yhä. Uusimmalla työlainsäädännöllä on pyritty 

vastaamaan työmarkkinoilla tapahtuneisiin muutoksiin ja suuntautumaan kohti joustavuutta ja 

tilannekohtaisuutta (Koskinen & Ullakonoja 2005, 160). Esimerkiksi toiminnan 

kansainvälistyminen, kilpailun kiristyminen ja yksilöllisten vaatimusten korostuminen vaikuttavat 

työnantajan ja työntekijän väliseen työsuhteeseen lähitulevaisuudessa nykyistä enemmän (Koskinen 
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& Ullakonoja 2005, 224). Sopimusehtojen tulisi olla sopeutettavissa vallitseviin olosuhteisiin, mutta 

samanaikaisesti myös pyritään turvaamaan työntekijän henkilökohtaiset tarpeet ja kulloinenkin 

elämäntilanne (Koskinen & Ullakonoja 2005, 160). Täten siis vallan enemmän paikallistasolle 

siirtymisestä huolimatta on turha lähteä teoretisoimaan radikaaleilla feodalismi-ajatuksilla. Selvää 

nimittäin on, että joustavuuden ja työsuhteiden epävakaistumisen keskellä on myös työntekijöiden 

oikeuksiin viime vuosina kiinnitetty suuresti huomiota. Mielenkiintoista on niin sanotun paikallisen 

sopimisen lisääntyminen, johon sekä työnantajat että työntekijät suhtautuvat yleensä lähtökohtaisesti 

myönteisesti. Ajatuksena on, että joistakin keskitetyistä työmarkkinajärjestöjenkin ratkaisuista 

voidaan sopia työpaikkatasolla toisin. Myös laki (esimerkiksi uusi vuosilomalaki) voi antaa 

mahdollisuuden poiketa sen määräyksistä valtakunnallisella työehtosopimuksella (Koskinen & 

Ullakonoja 2005, 119). Paikallisen sopimisen mahdollistavien työehtosopimuksen määräysten 

kohdalla voidaan puhua suppeasta paikallisesta sopimisesta (kyseessä siis TES:n määräyksestä toisin 

sopiminen), laajasta paikallisesta sopimisesta taas silloin kun yritys- tai toimipaikkatason sopiminen 

perustuu lakiin tai normaaliin sopimusautonomiaan (Kairinen 2004, 212). Kaiken kaikkiaan 

paikallinen sopiminen on mielenkiintoinen ja ajatuksia herättävä ilmiö. Yhdeltä kannalta ajateltuna 

on varsin hyvä, että työnantajat ja työntekijät pystyvät keskenänsä neuvottelemaan kumpaakin 

tyydyttävistä työehdoista. Toisaalta taas tulee mieleen, kuinka tasapuolista tällainen keskustelu on. 

Eräs aspekti kuitenkin on taas luottamusmiesten olemassaolo työntekijöiden etuja puolustamassa. 

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n luottamushenkilöille tehdyn kyselyn mukaan 

luottamushenkilöiden palkoista ja työehdoista sopimiseen mennyt aika on lisääntynyt 18 prosentista 

31 prosenttiin vuoden 2000 taloudellisen muutoksen vuoksi, josta alkaen yrityksissä on voitu sopia 

paikallisesti enemmän palkoistakin (http://www.demari.fi/Article.jsp?article=7407). 

 

Martti Kairinen (2004, 212-213) näkee paikallisen sopimisen lisääntymisessä yhteyttä kilpailun 

kiristymiseen. Kuitenkin hänen mukaansa etenkin hyvän taloustilanteen vuosina on palkkaetuja 

parantavia sopimuksia syntynyt paikallisesti selvästi enemmän kuin niitä heikentäviä. Käytännön 

palkkaetujen tason korotukset, eli liukumat, ovat jo pitkään olleet käytäntönä, tosin vaihtelevasti eri 

aloilla. Kairisen mukaan paikallisesta sopimisesta on koettu voittopuolisesti olleen hyötyä niin 

henkilöstölle kuin yritysten tuottavuudelle ja kannattavuudelle. Hän kuitenkin myöntää, että toisaalta 

paikallista sopimista on käytetty myös taloudellisten vaikeuksien hoitamiseen toteuttamalla sovitulla 

tavalla eräitä henkilöstömenojen säästöjä ja lomautuksia.  

 

Julkunen ja Nätti (1995, 80) taas toteavat suoraan ammattiyhdistysliikkeen suhteen paikalliseen 

sopimiseen olleen varauksellinen. Keskusjärjestöjen olemassaolo on riippuvainen keskitetystä 
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työehtopolitiikasta, siitä että järjestön sisällä erot eivät repeä liian suuriksi. Lisäksi työntekijöiden 

resurssit tasavertaiseen neuvotteluun ja sopimiseen ovat paremmat järjestö- kuin yritystasolla.  

 

Tarkasteltaessa Julkusen ja Nätin sekä Kairisen näkemyseroja liittyen paikallisen sopimisen 

hyväksyntään on syytä ottaa huomioon kirjoitusten aikaväli. Julkusen ja Nätin teksti on vuodelta 

1995, Kairisen vuodelta 2004. Mietinnän arvoinen kysymys onkin, voisiko paikallinen sopiminen 

olla tullut hyväksyttävämmäksi näiden vuosien aikana. Vuonna 1995 elettiin vielä laman 

jälkimainingeissa, ja esimerkiksi työttömyys oli suurempi ongelma kuin vuonna 2004. Varmastikin 

1990-luvun alkupuolella ja vielä puolenvälin aikoihinkin paikallisella sopimisella oli huono kaiku, 

koska se liittyi usein ikäviin asioihin. Oma aspektinsa taas on se, että itse asiassa Kairinen ei 

käsittele hyväksyttävyyttä ay-liikkeen kannalta, vaan henkilöstön ja yritysten kannalta (Kairinen 

2004, 213). Julkunen ja Nätti taas myöntävät jo vuonna 1995, että palkansaajien yksilölliset asenteet 

paikallista sopimista kohtaan ovat periaatteessa myönteiset (Julkunen & Nätti 1995, 80). Näin siis 

kirjoittajat eivät välttämättä olekaan eri mieltä paikallisen sopimisen hyväksyttävyydestä, 

käsiteltävät tahot osittain vain eroavat toisistaan.  

 

Ainakin osa ammattiyhdistysliikkeen johdosta suhtautunee paikalliseen sopimiseen edelleen 

epäilevästi, koska ainakin Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliiton (AKT) puheenjohtaja Timo Räty 

mainitsee Palkkatyöläinen –lehden haastattelussa 12.12.2006 yritystason sopimisen erääksi 

työnantajan vaatimukseksi, jonka tulee laittaa Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestön SAK:n 

miettimään, kannattaako tulopoliittisen sopimisen pöytään nyt voimassa olevan sopimuksen 

päättyessä lähteä (Palkkatyöläinen 12.12.2006 nro 10/06; www.palkkatyöläinen.fi). Samaisen liiton 

valtuuston puheenjohtaja Taisto Saarinen kritisoi maaliskuussa 2007 AKT:n omassa lehdessä SAK:n 

puheenjohtajan päänavausta paikallisen sopimisen suhteen. Saarinen kehottaakin keskittymään 

tärkeämpiin asioihin. (http://akt.ip-finland.com/magazine/2007/4-2007/liitetiedostot/3_ko.pdf) 

 

Viime aikoina yrittäjien edunvalvontajärjestö Suomen Yrittäjät on alkanut puhua paikallisen 

sopimisen lisäämisestä niin sanotun joustoturvatessin avulla. Yrittäjien mukaan työlakeja tulisi 

muuttaa niin, että jos yritystasolla on sopimishalua ja –kykyä, voitaisiin siinä tapauksessa laajasti 

sopia parhaista käytännöistä työehtosopimuksista poikkeavasti. Yrittäjät muistuttavat, että 

työehtosopimukset muodostavat aina perälaudan, johon työntekijät voivat turvautua, jos eivät halua 

sopia paikallisista järjestelyistä. Paikallisen sopimisen lisääminen joustoturvatessin avulla on 

Yrittäjien mukaan yksi tärkeimmistä asioista työmarkkinoiden rakenteiden muutoksessa. 

Rakennemuutosta tarvitaan työvoiman saatavuuden parantamiseksi, työllisyyden helpottamiseksi ja 
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globalisaatiossa sopeutumisen parantamiseksi. 

(http://www.yrittajat.fi/sy/bulletin.nsf/mainnews/E8A66D9A1032346BC22572710047D8A1) 

 

Voisi ajatella, että paikallinen sopiminen sinällään ei varsinaisesti tuo sen paremmin onnea kuin 

murhettakaan. Se on pikemminkin moottori käytännön työsuhdetoiminnan palveluksessa. Kuitenkin 

sen käytön lisääntyminen (esimerkiksi verraten sen käyttöä vuosina 1992 ja 1998; Kairinen 2004, 

214) ja myös negatiivisissa ilmiöissä mukana oleminen antaa aihetta perehtyä siihen 

tutkimusteemana syvemmin. Paikallisen sopimisen mahdollistavina tekijöinä voidaan erotella lain 

säännökset, valtakunnallisen TES:n määräykset, yrityskohtaiset työehtosopimukset, 

yhteistoimintasopimukset ja työsopimukset (Kairinen 2004, 215-218). Paikallista sopimustoimintaa 

on kehitetty merkittävässä määrin syksyllä 1993 tehdyn liittokohtaisen työmarkkinaratkaisun 

yhteydessä (Kairinen 1996, 69). Tällöin työmarkkinakierroksella paikallista sopimista koskeva 

työehtosopimusmääräys otettiin hyvin moneen työehtosopimukseen (Hietala 1996, 99).  

 

Toisin sopimista voidaan harjoittaa esimerkiksi lomauttamiseen liittyen. Valtakunnalliset 

työmarkkinajärjestöt voivat nimittäin työehtosopimuksin määrätä työnantajan määräaikaisen ja 

tilannekohtaisesti sovittavan lomauttamisen perusteista toisin kuin mitä (työsopimus)laissa 

säädetään (TSL 13:7 §) (Kairinen 2004, 343). Työehtosopimuksissa puolestaan on mahdollista 

siirtää tästä asiasta päättäminen paikallista sopimista koskevien menettelyjen piiriin (Kairinen 2004, 

343). 

 

Seppo Koskinen ja Vesa Ullakonoja (2005, 224) katsovat että keskeistä tulevaisuudessa on, mitä 

arvoja työlainsäädännön halutaan ilmentävän. Perustuuko työlainsäädäntö tulevaisuudessa edelleen 

etupäässä työntekijän suojelun lähtökohtaan vai tuleeko työlainsäädännöstä taloudessa tapahtuvien 

muutosten välitön seuraaja ja etupäässä työnantajan intressien mukainen? Tätä kysymystä ei heidän 

mukaansa tule jättää pelkästään markkinavoimien vastattavaksi. Siihen vastaamista he pitävät 

meidän jokaisen perusoikeutena. Koskisen ja Ullakonojan voisi siis katsoa tulkitsevan nykyisen 

työlainsäädännön ainakin vielä toteuttavan esimerkiksi työntekijän suojelua. Kuitenkin he näkevät 

vakavan mahdollisuuden tilanteen muuttumiselle huonompaan suuntaan. Kun on kyseessä professori 

ja lakimies, eikä esimerkiksi kaksi poliitikkoa, antaa tällainen lausunto mielestäni entistä enemmän 

perusteita työelämän mahdollisten feodaalisten piirteiden tutkimiselle.  
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3.1 Muuttunut työlainsäädäntö 

 
Viime vuosina työlainsäädäntö on lähes kauttaaltaan uusittu (Koskinen & Ullakonoja 2005, 13). 

Vielä vanhana jäänteenä olleen yhteistoimintalain uudistamisestakin saatiin marraskuussa 2006 

aikaan sopu hallituksen sisällä, ja helmikuussa 2007 eduskunta hyväksyi uuden yt-lain. Voimaan se 

astui heinäkuun alussa 2007, tosin 20-29 henkilöä työllistäviin yrityksiin sitä ei vielä sovelleta. 

1990-luvun laman jälkeen uudistuneita tai kokonaan uusia työlainsäädäntöön kuuluvia lakeja ovat 

työaikalaki (1996), työsopimuslaki ja laki yksityisyyden suojasta työelämässä (2001), joista 

jälkimmäinen uudistettiin vuonna 2004, työturvallisuuslaki ja työterveyshuoltolaki (2003), 

yhdenvertaisuuslaki (2004) sekä vuosilomalaki (2005) (Koskinen & Ullakonoja 2005, 13). Lakiin 

naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta tehtiin merkittäviä muutoksia 2005 (Koskinen & Ullakonoja 

2005, 13). Koskisen ja Ullakonojan (2005, 13-14) mukaan uuden työlainsäädännön sinänsä 

perinteisiä arvoja ovat yksityisyys, yksilöllisyys, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, ja perinteisten 

arvojen uudenlaisen korostamisen ohella työlainsäädäntö suojelee edelleen työntekijää varsinkin 

työsopimuksen päättämistilanteissa.  

 

Työttömyyden ollessa edelleen ongelma maassamme on myös työlainsäädännössä otettu tämä 

huomioon. Vuonna 2005 tehtiin muutoksia työsopimuslakiin niin sanotun muutosturvan osalta. Sen 

piiriin kuuluvat ne työntekijät, jotka on irtisanottu taloudellisilla tai tuotannollisilla syillä (siis ei 

henkilökohtaisista syistä – kirjoittajan huomautus), ja joilla on takana vähintään kolmen vuoden 

mittainen työhistoria saman tai eri työnantajan työssä keskeytyksettä tai määräaikaisissa työsuhteissa 

yhteensä vähintään 36 kuukautta viimeksi kuluneen 42 kuukauden aikana (Nieminen 2006, 71). 

Tällaisen työntekijän kohdalla työnantaja on velvollinen ilmoittamaan hänen irtisanomisestaan 

viipymättä työvoimatoimistolle. Muutosturvatilanteessa työvoimatoimisto laatii irtisanotulle 

työntekijälle työllistymisohjelman, jos työntekijä niin haluaa. Tiettyjen ehtojen täytyttyä tällaiselle 

työttömälle voidaan maksaa työllistymisohjelmalisää omatoimisen työnhaun, työkokeilun, 

työnhakuun liittyvän valmennuksen ja työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen ajalta. (Nieminen 

2006, 71-72) 

 

Muutosturva kokonaisuudessaan mielestäni korostaa työnantajan velvollisuuksia ja vastuuta 

irtisanomastaan työntekijästä. Työnantajan on esimerkiksi tiedotettava muutosturvan piiriin 

kuuluvalle työntekijälle tämän oikeuksista työllistymisohjelmaan ja työllistymisohjelmalisään. 

Vaikka myös työvoimaviranomaiset ovat velvollisia tiedottamaan työntekijälle, työnantajan 
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tiedottamisvelvollisuus on kuitenkin ensisijainen. Työntekijän oikeuksia korostaa lisäksi esimerkiksi 

se, että hänellä on oikeus palkalliseen työllistymisvapaaseen irtisanomisaikana hakiessaan töitä, 

mennessään työhaastatteluun, osallistuessaan uudelleensijoitusvalmennukseen taikka osallistuessaan 

työllistymisohjelman tekoon tai siinä sovittuihin toimenpiteisiin. (Nieminen 2006, 71-72) Vaikka 

pitkähkön aikaa työsuhteessa olleen työntekijän asema irtisanomistilanteessa onkin kohtalaisen 

hyvä, on kuitenkin syytä muistaa, että esimerkiksi kollektiiviperusteisten irtisanomisten sinänsä 

melko matalaan kynnykseen ei ole puututtu (Koskinen & Ullakonoja, 14). Kuitenkin näkisin 

muutosturvassa jonkinlaista työntekijän asemaa turvaavaa byrokratiaa, jonka työsuhteisiin tuleminen 

tuskin on lainkaan huono asia. Toki sitäkin voidaan arvostella vaikkapa sillä argumentilla, että 

muutosturva vaikeuttaa irtisanomisia, jotka kenties joskus voisivat olla yrityksen kannattavuuden 

kannalta jopa suositeltavia. Eri asia on, kuinka moraalisesti kestävä tällainen argumentti on.  

 

 

3.1.1 Työaikalaki 

 
Yleinen työaikalaki (TAL 605/1996) tuli voimaan 23.11.1996. Sen säätämiseen vaikutti 

merkittävästi Euroopan Yhteisön työaikadirektiivi 93/104/EY, jonka päätarkoituksena on 

yhdensuuntaistaa jäsenmaiden työaikanormistoja. Direktiivistä johtuvat myös eräät työaikojen 

suhteen säädetyt enimmäisrajat ja vähimmäislepoajat. (Kairinen 2004, 374) 

 

Tärkeänä kotimaisena uudistustavoitteena lakia valmisteltaessa oli pyrkimys aikaisempaa 

joustavampiin työaikakäytäntöihin ennen muuta säännöllisten työaikojen sijoittelun osalta. 

Mahdollisuudet poiketa paikallisesti sopimalla lain erinäisistä säännöksistä laajenivat. (Kairinen 

2004, 374) 

 

TAL on yleislaki, jonka soveltaminen syrjäytyy silloin, kun työajoista on olemassa erillislaki tai 

erityisiä säännöksiä. Erityissäännöksiä työajoista sisältyy nykyisin muun muassa merityöaikalakiin, 

lakiin työajasta kotimaanliikenteen aluksissa, EY:n asetukseen tieliikenteen sosiaalilainsäädännön 

yhdenmukaistamisesta, lakiin nuorista työntekijöistä sekä kotitaloustyöntekijän työsuhteesta 

säädettyyn lakiin. Eri alojen työehtosopimuksissa on työaikoja koskevia määräyksiä. 

Työaikakysymykset kuuluvat normaalin säännöstämiskompetenssin piiriin, kunhan vain pysytään 

lain pakottavien rajojen puitteissa. Uuden TAL:n tavoite työaikojen joustavoittamisesta on 

olennaisesti toteutettu laajentamalla mahdollisuuksia poiketa valtakunnallisilla työehtosopimuksilla 
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lain säännöksistä (TAL 40 §) ja sallimalla TES:lla sopia säännöllisestä työajasta paikallisesti. 

(Kairinen 2004, 375-376) 

 

Työaikalaki on työntekijän suojelemista tarkoittavilta osiltaan pakottavaa oikeutta. Sopimus, jolla 

vähennetään työntekijälle TAL:n mukaan tulevia etuja, on mitätön, jollei tästä laista muuta johdu. 

Pakottavuus ei kuitenkaan ole täydellistä, sillä laki on osittain dispositiivinen (eli tahdonvaltainen 

(Kairinen 2004, 127)) ja viranomaisillakin on valta myöntää eräitä poikkeuksia. (Kairinen 2004, 

393) Työoikeudessa normaali tahdonvaltaisuus on sellaista, että mikä tahansa sopimus, esimerkiksi 

työsopimus, syrjäyttää lain säännöksen (Koskinen & Ullakonoja 2005, 39).  

 

Työaikalaki laajensi paikallisen sopimisen mahdollisuuden säännöllisen työajan osalta myös 

sellaisiin yrityksiin, joissa työnantaja on työsopimuslain 2:7 §:n nojalla velvollinen noudattamaan 

asianomaisen alan yleissitovaa työehtosopimusta (TAL 10 ja 11 §:t). Muita asioita ei 

järjestäytymättömässä yrityksessä voida paikallisesti sopia yleissitovan työehtosopimuksen 

perusteella (TAL 40 a §). Lisäksi uusi työaikalaki antaa mahdollisuuden sopia työntekijän ja 

työnantajan välillä siitä, että vuorokautinen säännöllinen työaika on normaalia tunnin pidempi neljän 

viikon tasoittumisjaksolla (TAL 12 §). Laki antaa oikeuden sopia myös liukuvasta työajasta 

(sijoittelusta) (TAL 13 §). (Kairinen 2004, 213) 

 

 

3.1.2 Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 

 

Kuten todettua, nykyinen laki yhteistoiminnasta yrityksissä on uudistunut. Vanha laki säädettiin 

vuonna 1978 ja se tuli voimaan kesällä 1979 (Kairinen 2004, 440). Vuonna 1988 työelämän 

uudistuksen yhteydessä muokattiin myös yhteistoimintalakia osittain uudelleen. Tällöin yt-

menettelyistä tuli kollektiiviperusteisten irtisanomisten, lomauttamisten ja osa-aikaistamisten 

menettelytapalaki. (Kairinen 2004, 440-441) Timo Kauppinen nostaa yhteistoimintalain säätämisen 

1970-luvulla esimerkiksi työmarkkinajärjestöjen lain sisällön pilkkua myöten sanelemisesta 

tulopolitiikan alkuaikoina. Hänen mukaansa lain lopullinen sisältö sovittiin näiden välillä. 

(Kauppinen 2005, 153) 

 

Yhteistoimintalain kautta henkilöstö saa jonkinlaisia mahdollisuuksia vaikuttaa työnantajan 

direktiovaltaan ja jopa liikkeenjohtovaltaan. Yhteistoiminta on siten osa niin sanottua työelämän 

demokratiaa. Yhteistoimintalaki kohdistaa työnantajaan neuvotteluvelvollisuuden ja 
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tiedottamisvelvollisuuden. Nykyään lakiin sisältyy myös työnantajaan kohdistettu 

suunnitteluvelvoite. Yt-lakia ei sovelleta valtion, kunnan tai muun julkisyhteisön virastossa tai 

laitoksessa, vaan yhteistoiminnasta valtion virastoissa ja laitoksissa on oma lakinsa ja kuntasektorilla 

taas asiasta on sovittu kollektiivisopimuksin. (Kairinen 2004, 441-443) Kunta-alallakin on käynnissä 

valmistelu varsinaisesta yt-laista, joka korvaisi nykyisen yleissopimuksen 

(http://www.kuntatyonantajat.fi/modules/upndown/download_file~id~4177F81FBE5C47AA8361B

D685F6A121B.asp). 

 

Yhteistoimintalain uudistuksen perusteluina on esitetty esimerkiksi se, että vielä voimassa oleva yt-

laki on aikoinaan tullut sovellettavaksi huomattavasti nykyistä vakaampaan yritys- ja 

työsuhdekenttään. Talouden yleisissä kehitysehdoissa on tapahtunut 1970-luvun lopun jälkeen muun 

muassa kansainvälistymisen, elinkeinorakenteen, henkilöstörakenteen, yritystoiminnan 

erikoistumisen ja verkottumisen sekä konsernimuodon vaikutuksen kasvun myötä olennaisia 

muutoksia. Lakiin lisätyt lukuisat erillismuutokset ovat omalta osaltaan myös merkinneet sitä, että 

laki on tullut vaikeasti sovellettavaksi. Kokonaisuudistuksen tavoitteena on parantaa lain 

luettavuutta ja ymmärrettävyyttä. (Yhteistoimintalakikomitean mietintö 2006, 8; 

http://www.mol.fi/mol/fi/99_pdf/fi/06_tyoministerio/06_julkaisut/10_muut/yt-lakimietinto.pdf) 

Työsuhteiden muodossa ja vakaudessa on katsottu tapahtuneen huomattavia muutoksia. Myös 

Eurooppa-oikeuden normien on katsottu lisänneen lain uudistamistarvetta. (Kairinen et al 2005, 1) 

 

Yt-lain uudistusta on perusteltu myös työntekijöiden jaksamiseen liittyen. Esimerkiksi SDP:n 

kansanedustaja Tero Rönni katsoo kirjoituksessaan Ylä-Satakunta –lehdessä 14.12.2006, että entistä 

kovempi työtahti, jatkuva kilpailuttaminen, vuokratyö sekä pätkätyön ongelmat aiheuttavat nuorissa 

pahoinvointia. Hän katsoo yt-lain uudistuksen olevan eräs ratkaisu näihin ongelmiin. 

(http://www2.eduskunta.fi/fakta/edustaja/595/kirjoituksia.html) 

 

Lain tarkoituksessa ja sen eri yhteistoimintamenettelyjä koskevissa säännöksissä korostetaan 

aikaisempaa enemmän yhteistoiminnan henkeä ja yksimielisyyteen pyrkimistä 

(Yhteistoimintalakikomitean mietintö 2006, 36; 

http://www.mol.fi/mol/fi/99_pdf/fi/06_tyoministerio/06_julkaisut/10_muut/yt-lakimietinto.pdf). 

 

Hyvitysseuraamus siitä, että työntekijä on irtisanottu, lomautettu tai osa-aikaistettu noudattamatta 

yhteistoimintamenettelyä, säilyy periaateiltaan samana, mutta sen enimmäismäärä olisi 30 000 euroa 

aikaisemman työntekijän palkkaan sidotun enintään 20 kuukauden palkkaa vastaavan määrän sijaan. 
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Ehdotuksessa on otettu huomioon muiden lakien korvauksia koskevat säännökset ja suhteutettu se 

niihin. Ehdotuksen perusteella myös työntekijöiden keskinäisen tasavertaisuuden katsotaan 

toteutuvan paremmin, kun samasta työnantajan menettelyrikkomuksesta seuraisi samansuuruinen 

korvaus ottamatta huomioon kunkin työntekijän henkilökohtaista palkkaa. 

(Yhteistoimintalakikomitean mietintö 2006, 36; 

http://www.mol.fi/mol/fi/99_pdf/fi/06_tyoministerio/06_julkaisut/10_muut/yt-lakimietinto.pdf)  

 

Kaikessa lyhykäisyydessään yt-lain voisi kuvailla siten, että esimerkiksi yrityksen ollessa 

tilanteessa, jossa sen tulee tehdä taloudellisista tai tuotannollisista syistä henkilöstön irtisanomisia, 

täytyy yrityksen käynnistää yhteistoimintaneuvottelut. Näissä neuvotteluissa työnantajan tulee 

tiedottaa muutosten perusteista, vaikutuksista ja vaihtoehdoista.  Vanha yt-laki koski yrityksiä, joissa 

on vähintään 30 työntekijää. Kuitenkin eduskunnan äänestyksessä 9.2.2007 hyväksytyssä uudessa 

yt-laissa sen soveltamispiiriin kuuluvat jo yritykset, joissa on yli 19 työntekijää. Juuri tämä oli 

keskeinen kohta kiihkeässä erimielisyydessä, jonka lakiesitys synnytti hallituksen sisällä. SDP 

kannatti ehdotusta, mutta Keskusta ja RKP vastustivat, katsoen muutoksen muun muassa 

heikentävän pienten ja keskisuurten yritysten työllistämismahdollisuuksia. Kuitenkin Keskusta ja 

RKP taipuivat lopulta, saaden lakiesitykseen pieniä haluamiaan muutoksia. 

 

Mielenkiintoista koko jupakassa oli havaita, että työmarkkinajärjestöt lähes kokonaan kannattivat 

lakiesitystä. Elinkeinoelämän Keskusliitto (EK) ja Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö (SAK) 

korostivat lain olevan pitkään valmisteltu kompromissi. Se olikin valmisteltu kolmikannassa 

useamman vuoden ajan. Kuitenkaan Suomen Yrittäjät ei hyväksynyt lakiesitystä, ja otti tappion 

vastaan melko raskaasti. Arvostelua sen suusta sai niin maan hallitus kuin EK:kin. 

 

SAK:n puheenjohtaja Lauri Ihalainen katsoo kolmikannan osoittaneen toimivuutensa, kun lain 

soveltamisraja säilyi kolmikantavalmistelun mukaisessa 20:ssa. Hänen mukaansa ”lakiesityksen 

syntyminen kuvaa kolmikannan toimivuutta ja lisää aikaisemmin toteutettujen 

muutosturvalainsäädännön ja tilaajavastuulain kanssa työelämän oikeudenmukaisuutta”. 

(http://www.sak.fi/ajankohtaista_tiedotteet.shtml/02?22211) 

 

Esimerkiksi Suomen Yrittäjien katsontakanta lakiesitykseen sen sijaan on melko päinvastainen. 

Järjestön toimitusjohtaja Jussi Järventauksen mukaan ”pienyrittäjien kannalta laki ei ole suinkaan 

tasapainoinen kokonaisuus, koska heille tulee nykytilanteeseen verrattuna pelkästään uusia 

velvoitteita ilman ensimmäistäkään helpotusta” 
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(http://www.yrittajat.fi/sy/bulletin.nsf/86bbd9a7d73e0c3e00256a6c0046c1a3/4cf13218c99852eac22

5721a004350a0!OpenDocument).  

 

Myös eduskunnassa lakiehdotus on herättänyt melkoista väittelyä. Lähetekeskustelussa 8.11.2006 

voidaan havaita vallinneen melko selkeä hallitus-oppositio –asetelma, kuitenkin niin että Kokoomus 

oppositiopuolueena kritisoi lakiehdotusta lähinnä johtuen sen haittavaikutuksesta yrittäjille, 

Vasemmistoliiton taholta taas kuului kritiikkiä koko yt-lakia kohtaan liittyen sen voimattomuuteen 

työntekijöiden aseman suojelijana. Sitä pidettiin lähinnä ”ulosheittolakina”. Tällainen se lieneekin 

ollut ainakin lama-aikana.  Martti Kairisen johtama yt-lakia tutkinut ryhmä toteaa, että lamavuosien 

1992-1993 yhteistoimintamenettelyssä painottuivat voimakkaasti muutoksen hallinnan ja 

henkilöstön vähentämisen asiaryhmät (Kairinen et al 2005, 3). 

 

Eduskunnassa lakia kritisoivat muun muassa kokoomuslaiset yrittäjäkansanedustajat. 

Mielenkiintoista on kuitenkin havaita, että kritiikkiin tuli ymmärrystä ja jopa vastakaikua myös 

joiltakin keskustalaisilta kansanedustajilta. Tämä kertoo varmastikin siitä, että perinteisesti 

yrittäjäystävällisenä tunnettu Keskusta joutui eduskuntavaalien alla hieman kiusalliseen tilanteeseen 

hyväksyttyään yt-lakiehdotuksen melko lailla alkuperäisessä muodossaan. Nyt osa sen 

kansanedustajista uskaltautui arvostelemaan lopputulosta, missä painoi varmasti sekä aito mielipide 

asiasta että myös pelko menetettävistä äänestäjistä. Toisaalta voidaan myös kysyä, kuinka paljon 

esimerkiksi Kokoomuksen kritiikki oli aitoa yrittäjien asemasta huolehtimista, kuinka paljon taas 

koko yt-laista vaaliaseen tekemistä. 

(http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/ptk_111_2006_ke_p_2.shtml) 

 

Uudessa eduskuntakeskustelussa 8.2.2007 jakolinjat lakiehdotukseen pysyivät poliittisten 

suuntausten suhteen ennallaan. Ehkä huomattavin muutos marraskuun tilanteeseen nähden oli, että 

oppositiopuolue Kristillisdemokraatit oli omaksunut kielteisen kannan lakiesitykseen, kun se 

aiemmin oli vielä pysynyt melko lailla sivussa keskusteluista. Kristillisdemokraatit perustelivat 

kielteisyyttään pääasiassa sillä, että katsovat pienistä yrityksistä puuttuvan sellaiset ongelmat, joita 

lakiesityksellä pyritään ratkomaan. Lisäksi Kristillisdemokraatit kritisoivat lain ulottamispyrkimystä 

yhdistyksiin ja säätiöihin. 

(http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/ptk_154_2006_ke_p_1.shtml#pvuoro13) 

 

Paljon uudessa yt-lakikeskustelussa tilaa sai myös Suomen Yrittäjien hallituksen puheenjohtaja Eero 

Lehden 5.2.2007 julkisuuteen antamat kommentit, joiden mukaan irtisanomistilanteissa 
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luottamusmiesten tulisi joutua lähtemään ensimmäisinä. Nykyään luottamusmiesten irtisanomissuoja 

on melko korkea. Eduskunnassa Kokoomusta yritettiin syyllistää Lehden lausunnoista, joista se 

kuitenkin sanoutui tiukasti irti. Epäiltiin myös, sotkiko Yrittäjien nokkamies kommenteillaan 

järjestönsä viimeisetkin pääsymahdollisuudet tupo-pöytään. 

(http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/ptk_154_2006_ke_p_1.shtml#pvuoro22) 

 

Eduskuntakeskustelujen tason voisi kommentoida vaihdelleen asiallisesta ja analyyttisestä 

populistiseen henkilökohtaisuuksiin menemiseen. Yhteistoimintalain voi todella sanoa herättäneen 

sekä sen puolustajien että vastustajien keskuudessa tunteita, joka todellisia tai teennäisiä. 

 

Lopulta uusi yhteistoimintalaki sai eduskunnan äänestyksessä 9.2.2007 yllättävänkin laajan 

hyväksynnän (123-50). Oppositiopuolueista Kokoomus, Kristillisdemokraatit ja Perussuomalaiset 

äänestivät kokonaisuudessaan lakiesitystä vastaan, Vasemmistoliitto taas kokonaisuudessaan sen 

puolesta. Vihreiden kohdalla annetut äänet jakautuivat  6-1, enemmistön äänestäessä lakiesityksen 

hyväksymisen puolesta. Hallituspuolueista Sosiaalidemokraatit ja Ruotsalaiset äänestivät 

kokonaisuudessaan lakiesityksen puolesta. Keskustasta ei ennakkoarvailujen kukaan äänestänyt 

lakiesitystä vastaan, tyhjää sen sijaan painoi neljä kansanedustajaa. Poissa äänestyksestä oli 

kuitenkin 16 kansanedustajaa, joista keskustalaisia oli viisi. Arvailujen varaan jää, oliko 

poissaolijoista osa jäänyt tulematta välttääkseen äänestämisen. 

(http://www.eduskunta.fi/triphome/bin/thw.cgi/trip/?${APPL}=aanestysu&${BASE}=aanestysu&$

{THWIDS}=12.15/72527&${oohtml}=aax/hex5000&${html}=aax/aax5000&${snhtml}=aax/aaxn

osyn&${savehtml}=/thwfakta/aanestys/aax/aax.htm) 

 

Neljä tyhjää äänestänyttä Keskustan kansanedustajaa (Kyösti Karjula, Markku Rossi, Mauri Salo ja 

Seppo Särkiniemi) laativat asiasta yhteisen tiedotteen, jossa he kritisoivat yt-lain sisällön lisäksi 

valmistelutapaa, jossa Suomen Yrittäjien ääntä ei saatu kuuluviin. Heidän mukaansa yt-lain 

laajennusta alle 20 henkeä työllistäviin yrityksiin ei ole hallitusohjelmassa, jolloin he eivät ole 

kansanedustajina myöskään sidottuja lakiesitykseen. Tiedotteen allekirjoittajat mainitsevat jo paljon 

esillä olleet perustelut, joiden mukaan lain laajennus 20-30 henkeä työllistäviin yrityksiin lisää 

byrokratiaa ja heikentää työllistämistä, sekä voi pahimmassa tapauksessa jopa toimia kasvun 

esteenä. He katsovat, ettei nykyinenkään yt-lainsäädäntö ole pystynyt estämään irtisanomisia 

yrityksissä. Tässä siis Karjula, Rossi, Salo ja Särkiniemi lähestyvät Vasemmistoliiton ajatuksia yt-

laista ”ulosheittolakina”, joka on voimaton estämään potkujen toteutumisia. Tiedotteen 

allekirjoittajien mukaan vastuullinen yrittäjä toimii jo nykyään pienissäkin yrityksissä hyvässä 
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yhteistoiminnassa henkilöstön kanssa. (http://www.sarkiniemi.fi) 

 

Nämä neljä keskustalaista kansanedustajaa katsovat kuitenkin, että Matti Vanhasen hallituksen 

yrittäjyys-, talous- ja työllisyyspolitiikka on ollut poikkeuksellisen menestyksekästä, josta todistavat 

20 000 uuden yrityksen ja 100 000 uuden työpaikan aikaansaaminen. Tiedotteen allekirjoittajat eivät 

omien sanojensa mukaan halunneet äänestyksessä yhtyä Kokoomuksen passiiviseen ja 

epäjohdonmukaiseen linjaan. He vakuuttavat tukevansa hallituksen kokonaisuudessaan hyvää 

yrittäjyys-, talous- ja työllisyyspolitiikkaa. (http://www.sarkiniemi.fi) 

 

Yhteistoimintalain uudistamisesta mietinnön tehneen komitean mukaan työpaikkatason 

yhteistoiminnassa on kysymys työntekijöiden vaikutusmahdollisuuksista heidän omaan työhönsä 

niin, että sekä henkisten että taloudellisten voimavarojen hyväksikäyttö lisääntyy. Tutkimusten 

mukaan työnantajan ja työntekijöiden välisellä vuorovaikutuksella näyttää olevan myönteisiä 

seuraamuksia sekä organisaation toiminnan kehittämiselle että henkilöstön hyvinvoinnille. Näin 

toisaalta tuottavuus, tehokkuus ja tuloksellisuus ja toisaalta työntekijöiden tyytyväisyys, viihtyvyys 

ja työelämän laatu paranee. (Yhteistoimintalakikomitean mietintö 2006, 37-38; 

http://www.mol.fi/mol/fi/99_pdf/fi/06_tyoministerio/06_julkaisut/10_muut/yt-lakimietinto.pdf) 

Eräänä soraäänenä uudelle yt-laille on kuitenkin esitetty neljän tyhjää äänestäneen 

keskustalaiskansanedustajankin esille nostama ajatus, että alle 30 hengen yrityksissä, joihin vielä 

voimassa olevaa yt-lakia ei sovelleta, yhteistoiminnan henkeä on yleensä jo valmiiksi. Pyrkimys sen 

lisäämiseen lakisääntelyn avulla on omiaan vain kiristämään tunnelmaa yrityksissä, kun byrokratia 

lisääntyy. On sanottu, että yrittäjä haluaisi keskittyä varsinaisen työnsä hoitamiseen, ei niinkään 

erinäisiin lain edellyttämiin muotoseikkoihin. On myös uumoiltu, että rajan laskeminen 20 ja sitä 

useamman hengen työllistäviin yrityksiin vaikuttaa niin, etteivät tätä pienemmät yritykset ole enää 

halukkaita kasvattamaan kokoansa näihin mittasuhteisiin. Tällaista luultavasti tarkoittavat mainitut 

neljä keskustalaiskansanedustajaakin puhuessaan lain mahdollisesta aiheuttamasta yritysten kasvun 

esteestä (http://www.sarkiniemi.fi/). 

 

Tarkasteltaessa niin vanhaa kuin uuttakin yt-lakia, kovin helposti niitä ei voi nähdä osana 

jonkinlaista työelämän feodalisoitumiskehitystä. Pikemminkin ne ovat kapuloita työnantajien 

rattaissa. Todistaahan tästä se hyökkäävä asennekin, jolla Suomen Yrittäjät uuteen lakiesitykseen on 

suhtautunut. Uutta onnistunutta lakiesitysprosessia voisi pitää merkkinä etujärjestöjen yhteistyön 

vahvistumisesta, tai ainakin hyvänä säilymisestä. Kuitenkin on syytä muistaa lähtökohtana olevan, 

että yritysjohto tekee lopulliset ratkaisut myös yt-asioissa (Kairinen 2004, 442). Lisäksi 
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valtakunnallisilla työmarkkinajärjestöillä on työehtosopimuksillaan valta muuttaa yhteistoimintalain 

kaikkia yksityisoikeudellisia asioita (Kairinen 2004, 442). Tähän lienee viittaava myös EK:n johtaja 

Seppo Riski Palkkatyöläinen –lehden haastattelussa, missä hän toteaa ettei mikään estä Suomen 

Yrittäjiä tekemästä poikkeavia sopimuksia, jos heillä on neuvottelukumppani (Palkkatyöläinen 

7.11.2006 nro 9/06;  http://www.palkkatyolainen.fi/). 

 

SAK:n edunvalvontaosaston johtaja Lauri Lyly katsoo uuden yt-lain lisäävän paikallista sopimista. 

Hän ihmettelee, miksi jatkuvasti tätä vaativat Suomen Yrittäjät nyt purnaavat. Lyly katsoo tilanteen 

kuvaavan hyvin yrittäjien todellista paikallista sopimishalua. 

(http://www.sak.fi/suomi/tyossa.jsp?id=31645&location1=2&sl2=14&lang=fi) 

   

Yhteistoimintaneuvottelujen aikana irtisanottavien määrä saattaa vähentyä, mikä ei kuitenkaan 

välttämättä ole itse neuvottelujen ansiota. Yhtä lailla työnantajan taloudellinen tilanne voi 

neuvottelujen käynnissäoloaikana parantua, tai sitten irtisanottujen määrään on alun alkaenkin 

sisällytetty ”ilmaa”. Viimeksi mainitusta vaihtoehdosta lienee ollut kyse esimerkiksi vuonna 2006 

käydyissä Postin aiemmin osittain omistaman Kelpo Kuljetuksen yt-neuvotteluissa. Neuvottelut 

koskivat 250 autonkuljettajaa, mutta lopulta irtisanottuja oli 101. 

(http://www.palkkatyolainen.fi/pt2006/pt0609/p061107-a4.html; 

http://www.pau.fi/?x21091=1545634) 

 

Niissäkin tilanteissa, missä vaikuttamisen mahdollisuudet ovat pienet, yt-menettelyllä on merkitystä 

tiedottamisen sekä ratkaisujen perustelemisen ja vaihtoehtojen osalta (Kairinen et al 2005, 

tiivistelmä). 

 

 

3.1.3 Uusi työsopimuslaki  

 
Kesäkuun 1. päivänä 2001 tuli voimaan uusi työsopimuslaki, jonka valmistelu oli aloitettu jo vuonna 

1995. Uudistettu laki sai osakseen kriittikiäkin, pääasiassa siksi että sen katsottiin olevan liian 

joustamaton, kun nykyisessä globalisoituvassa maailmassa tarvittaisiin työelämän lakeihinkin 

joustoa. Esimerkiksi yt-lain puitteissakin siteerattu Keskustan kansanedustaja Kyösti Karjula 

(http://www.karjula.suomi.net/) kritisoi työsopimuslakikomitean mietintöä 15.4.2000 kolumnissaan 

Kaleva-lehdessä siitä, että se on ottanut lähtökohdakseen perinteisen palkkatyön, jättäen lähes 
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kokonaan huomioimatta yrittäjyyden ja palvelutyön tarpeet. Karjula kritisoi komiteanmietintöä 

myös esimerkiksi siitä, ettei pienyrityksille ole tulossa mahdollisuutta paikalliseen sopimiseen.  

 

Hallituksen esitys uudeksi työsopimuslaiksi (HE 157/2000) kuitenkin korostaa 1990-luvun 

työelämän sääntelyllä perätyn sellaista joustavuutta, joka ottaa huomioon yrityksen tarpeet 

muuttuvissa olosuhteissa. Hallituksen esityksessä todetaan, että vaikka uusi työsopimuslaki 

rakentuisi edelleen heikomman osapuolen eli työntekijän suojelun periaatteelle, työelämän 

peruslakina siltä edellytetään myös riittävää joustavuutta. Sen on oltava sovellettavissa kaiken 

kokoisissa ja kaikilla aloilla toimivissa yrityksissä ja työnantajayhteisöissä. 

(http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2000/20000157) 

 

Martti Kairisen johtaman työsopimuslain seurantatutkimuksen II osaraportin mukaan lailla ei ole 

koettu olleen kovinkaan merkittäviä vaikutuksia käytäntöihin tai työvoimakustannuksiin. 

Uudistuksen arvioitiin kuitenkin voittopuolisesti parantaneen työntekijöiden asemaa. Muun muassa 

määrä- ja osa-aikaisten yhdenvertaisuutta koskevien säännöksien arvioitiin parantaneen 

työntekijöiden asemaa. Toisaalta nämä sääntöuudistukset ovat voineet hieman heikentää 

työnantajien mahdollisuuksia käyttää työvoimaa joustavasti. (Kairinen et al 2004, tiivistelmä) 

 

Työsopimuslain eräs merkittävimmistä muutoksista on sen puuttuminen työehtosopimusten 

yleissitovuusjärjestelmään. Keskeisimmät uudistukset koskevat oikeutta noudattaa tietyin 

edellytyksin niin sanottua normaalisitovaa työehtosopimusta yleissitovasta työehtosopimuksesta 

huolimatta, yleissitovan työehtosopimuksen kriteereiden uudenlaista painottamista sekä 

yleissitovuuden vahvistamista viranomaismenettelyin. Työsopimuslain säätämisen yhteydessä 

säädettiin erityinen laki työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamisesta (56/2001), jolla 

yleissitovuuden arviointi siirrettiin työehtosopimuksen vahvistamislautakunnan tehtäväksi. 

(Kairinen et al 2004, 44) 

 

Yleissitovuutta koskevien säännösten muuttamisen tarkoituksena oli vahvistaa aiempaa 

yksityiskohtaisemmin yleissitovuuden perusteet ja samalla luoda yleissitovuusjärjestelmän 

edellyttämää vakautta. Kairisen johtaman tutkijaryhmän mukaan muutoksella päästiin aikaisempaa 

parempaan sopimusturvaan ja oikeusvarmuuteen niin työntekijöiden kuin yritystenkin kannalta 

arvioiden. Tutkijaryhmän mielestä selvää on myös se, että yleissitovuuden vahvistamismenettely on 

nopeuttanut asioiden käsittelyä. (Kairinen et al 2004, 49) 
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Tutkijaryhmän mukaan työsopimuslakiin eri tavoin liittyviä yhteiskunnan muutostrendejä ovat 

muun muassa palvelutyön lisääntyminen, tietoyhteiskuntakehitys ja työvoiman osaamisvaatimusten 

kasvu, työelämän joustojen lisääntyminen, työnteon muotojen moninaistuminen, verkostomainen 

vuorovaikutus työelämän toimijoiden välillä sekä työelämän kansainvälistyminen. Heidän mukaansa 

näyttäisi siltä, että uusi työsopimuslaki ei juurikaan edistä mainittujen kehityssuuntien edellyttämien 

uusien ja joustavien toimintatapojen kehittymistä, mutta toisaalta ei myöskään estä sitä. (Kairinen et 

al 2004, 17) 

 

 

3.1.4 Työsuojelu esimerkkinä työnantajan vastuusta 

 
Työsuhteessa työnantajaan kohdistuva työsuojeluvelvoite osoittaa mielestäni kohtalaista 

tasapuolisuutta työnantajan ja työntekijän roolien kesken. Työnantajan yleinen huolehtimisvelvoite, 

joka tarkoittaa työturvallisuuslain työnantajalle asettamaa velvoitetta huolehtia tarpeellisin 

toimenpitein työntekijöiden turvallisuudesta sekä fyysisestä että henkisestä terveydestä, on 

ymmärrettävä vastapainona työnantajan työnjohto-oikeudelle (Koskinen & Ullakonoja, 131). 

Työnantajan huolehtimisvelvollisuuden toteuttamiseksi työturvallisuuslaki velvoittaa työnantajan 

järjestelmälliseen ja jatkuvaan työympäristön sekä työolosuhteiden arviointiin ja parantamiseen 

(Koskinen & Ullakonoja, 133). Selvittämis- ja arviointivelvoite (TturvaL 10 §) ulottuu muun muassa 

tekijöihin, joiden perusteena voi olla työntekijän ikä, sukupuoli, ammattitaito ja muut hänen 

henkilökohtaiset edellytyksensä. Lisäksi tarkkailuvelvollisuus ulottuu työntekijän fyysisen ja 

psyykkisen turvallisuuden ja terveyden ohella työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen. (Koskinen & 

Ullakonoja, 133-134) Näin siis voisi katsoa, että työsuojelu asettaa työnantajalle melko suuren 

vastuun niiden riskien minimoimiseksi, jotka voivat uhata työntekijän työskentelyä. Käytännön 

esimerkkinä voisi olla vaikkapa maaliskuussa 2004 sattunut Konginkankaan surullinen bussiturma, 

jossa onnettomuuden osapuolena olleen ajoneuvoyhdistelmän omistava kuljetusliike ja sen entinen 

toimitusjohtaja haastettiin oikeuteen työturvallisuusrikoksesta, kuolemantuottamuksesta ja 

tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkomisesta (http://www.autoweb.fi/naytauutinen.php?id=752). 

Syytteet johtuivat siitä, että turmarekan reitillä aikataulussa pysyäkseen katsottiin jouduttavan 

ajamaan jatkuvasti vähäistä ylinopeutta ja rikkomaan ajo- ja lepoaikamääräyksiä, sekä siitä että 

autossa yli ylikuormaa (http://www.autoweb.fi/naytauutinen.php?id=752).  

 

Mielestäni työsuojelulainsäädännön työnantajaan enemmän kuin työntekijään kohdistuva 
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velvoittavuus käy ilmi esimerkiksi siinä, että vaikka työturvallisuuslaissa on säädetty myös 

työntekijän velvollisuuksista, kuten esimerkiksi työnsä ja työolosuhteiden edellyttämän 

turvallisuuden ja terveellisyyden ylläpitämiseksi tarvittavan järjestyksen ja siisteyden sekä 

huolellisuuden ja varovaisuuden noudattaminen, ei näiden velvollisuuksien noudattamista ole 

kuitenkaan tehostettu rangaistusuhalla (Koskinen & Ullakonoja, 146). Toki Kairinen (2004, 407) 

näkee että työntekijälle saattaa seurata velvoitteidensa rikkomisesta työturvallisuuslaissa tarkoitettu 

rikkomusrangaistus tai rikoslaissa säädetty rangaistus sekä ehkä myös eräitä työoikeudellisia sekä 

siviilioikeudellisia seuraamuksia (muun muassa työsopimuksen purku ja vahingonkorvaus). Olisikin 

mielenkiintoista tietää, kuinka yleistä tällainen työntekijän rankaiseminen 

työturvallisuusvelvoitteidensa rikkomisesta on. Tuskin kovin yleistä, koska Koskisen ja Ullakonojan 

käsitys on ettei velvoitteiden noudattamista ole tehostettu rangaistusuhalla, ja Kairinenkin käyttää 

lievää termiä ”saattaa seurata”. 

 

Uuden työturvallisuuslain säätämistä on perusteltu muun muassa sillä, että vanhaa lakia on 

luonnehdittu tehdaslaiksi. Sen säännökset ovat koskeneet pääasiassa sellaisia tapaturmia ja 

vaaratilanteita, jotka ovat olleet tyypillisiä lain säätämisajankohdan teollisille työpaikoille. 

(Komiteanmietintö 2001:13, 14; 

http://pre20031103.stm.fi/suomi/tso/julkaisut/tyoturvallisuuslaki.pdf) 

 

Edellinen suuri työsuojelu-uudistus (valvontalain säätäminen sekä työsuojeluhallinnon 

voimavarojen lisääminen) toteutettiin Suomessa 1970-luvulla. Viime vuosikymmeninä 

työntekijöiden työkyky ja erityisesti henkinen hyvinvointi ovat nousseet yhä tärkeämmäksi 

työelämän kehittämisalueeksi. (Komiteanmietintö 2001:13, 35; 

http://pre20031103.stm.fi/suomi/tso/julkaisut/tyoturvallisuuslaki.pdf) 

 

Fysikaalisille ja kemiallisille tekijöille altistumisen arvioidaan vähentyneen viime vuosikymmeninä. 

Henkisen kuormituksen osalta kyselytutkimukset viittaavat siihen, että useiden tekijöiden osalta 

kehitys on ollut kielteistä. (Komiteanmietintö 2001:13, 39; 

http://pre20031103.stm.fi/suomi/tso/julkaisut/tyoturvallisuuslaki.pdf) 

 

Ongelmana vanhan, vuodelta 1958 olleen työturvallisuuslain kohdalla olivat myös runsaat 

alemmantasoiset säädökset, joiden noudattamisesta johtuen itse laki jäi joskus jopa taka-alalle. 

Vaarana oli, että lain ja alemmanasteisten säännösten sisällöt eivät ole keskenään täydessä 
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harmoniassa. (Komiteanmietintö 2001:13, 52; 

http://pre20031103.stm.fi/suomi/tso/julkaisut/tyoturvallisuuslaki.pdf) 

 

Lainsäädännön muutoksissa on pyritty korostamaan sen terveyskäsitteen ulottumista myös 

henkiseen terveyteen ja kiinnittämään huomiota psyykkisiin rasitustekijöihin. Näiden suunnittelu, 

työ ja työvälineiden mitoitusta sekä työolosuhteiden kehittämisperiaatteita koskevien säännösten 

käytännön tulkinnassa on kuitenkin kiinnitetty näitä seikkoja enemmän huomiota koneiden, 

laitteiden, työtilojen, työ- ja tuotantomenetelmien sekä työn ruumiilliseen rasittavuuteen. Säännöksiä 

ei osata kytkeä erityisesti niihin työoloissa esiintyviin henkisen hyvinvoinnin osatekijöihin, joilla on 

suora yhteys terveyteen. (Komiteanmietintö 2001:13, 55; 

http://pre20031103.stm.fi/suomi/tso/julkaisut/tyoturvallisuuslaki.pdf) 

 

Ennakoivan työsuojelun tehostamiseksi työturvallisuuslain 2 luvun 9 §:ssä säädetään, että 

työnantajalla on oltava turvallisuuden ja terveyden sekä työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi 

tarpeellista toimintaa varten ohjelma, joka kattaa työpaikan työolojen kehittämistarpeet ja 

työympäristöön liittyvien tekijöiden vaikutukset (Komiteanmietintö 2001:13, 24-25; 

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2002/20020738). Tämäkin esimerkki kuvaa konkreettisesti sitä, 

että työturvallisuuslakikin tuo työnantajalle melko lailla velvoitteita. Eri asia tietenkin on, ettei näitä 

velvoitteita välttämättä aina noudateta, eivätkä työntekijät uskalla nostaa asiaa esille työpaikkansa 

menettämisen pelossa.  

 

Myös työterveyshuoltolain uudistamista perusteltiin vanhan lain ajasta jälkeenjääneisyydellä. 

Katsottiin, että suomalaisessa työelämässä on 1980- ja 1990-luvuilla tapahtunut voimakkaita 

muutoksia, kuten väestön ikääntyminen ja uuden teknologian käyttöönotto. Nämä ovat aiheuttaneet 

tarpeita työterveyshuollon kehittämiselle. (HE 114/2001, 3; 

http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2001/20010114.pdf) 

 

Työterveyshuollon kohdallakin ajattelua pyritään suuntaamaan laajempaan 

turvallisuuskokonaisuuteen kuin ennen. Työterveyshuollon sisällön ja laadun kehittämisen tueksi 

luotiin 1990-luvulla käsite hyvästä työterveyshuoltokäytännöstä, joka antoi mahdollisuuden 

työterveyshuollon toteuttamiseen prosessina, joka perustuu työpaikan tarpeisiin. Nykyisen 

työterveyshuollon avulla voidaan vaikuttaa yksittäisten vaaratekijöiden sijasta laajemmin 

terveysvaarojen ehkäisyyn ja työelämässä mukana olevien terveyteen ja työkykyyn. (HE 114/2001, 

3; http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2001/20010114.pdf) 
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Suomen työterveyshuoltolainsäädäntö koostuu useista eri laeista (työterveyshuoltolaki, 

sairausvakuutuslaki, työturvallisuuslaki, kansanterveyslaki) sekä asetuksista ja valtioneuvoston ja 

ministeriön päätöksistä (HE 114/2001, 6; http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2001/20010114.pdf). 

 

Kokonaisuutena työterveyshuollon toimintatapa ja –menetelmät ovat kehittyneet ja muuttumassa 

merkittävästi. Aiemmin työterveyshuoltoa pidettiin sarjana erillisiä toimenpiteitä, joilla on pyritty 

vastaamaan tunnistettuihin tarpeisiin usein riskitekijä- tai ongelmalähtöisesti. Kehitystyön tuloksena 

työterveyshuolto toimii entistä yleisemmin kokonaisvaltaisesti ja työpaikkojen yhteistoimintaa 

korostavalla tavalla. (HE 114/2001, 12; http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2001/20010114.pdf) 

 

Uuden lain myötä työterveyshuollon resursseja on tarkoitus kohdentaa nykyistä enemmän 

työolosuhteiden selvittämiseen ja muuhun työpaikalla tapahtuvaan toimintaan. Toiminnan tulisi 

laajentua sinne, missä sitä ei aikaisemmin ole ollut. (HE 114/2001, 14; 

http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2001/20010114.pdf) 

 

Työterveyshuoltolakiinkin liittyy yhteistoiminnallisia elementtejä. Lain 8 §:ssä säädetään siitä, että 

kun työnantaja valmistelee työterveyshuollon toteuttamiseksi tarpeellisia päätöksiä, työnantajan 

tulee toimia yhteistoiminnassa työntekijöiden tai heidän edustajiensa kanssa asioissa, jotka liittyvät 

työpaikan työterveyshuollon järjestämisen suuntaviivoihin ja toiminnan suunnitteluun mukaan 

lukien työterveyshuollon toimintasuunnitelma, sisältö, laajuus, sekä työterveyshuollon vaikutusten 

arviointi samoin kuin antaa työntekijöille tai heidän edustajilleen riittävän ajoissa asioiden käsittelyn 

kannalta tarpeelliset tiedot (Työturvallisuuslaki 1383/2001; 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20011383?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5

D=ty%C3%B6terveyshuoltolaki). 

 

Koko työoikeuden oikeuspoliittisena periaatteena on työntekijän suojeleminen. Työntekijää pyritään 

suojelemaan oikeusnormien pakottavuudella. Poikkeuksen tästä tekevät taloudelliset edut, kuten 

palkan maksaminen tai sen maksuaika tai –kausi, mutta näihinkin aiheisiin työehtosopimuksilla on 

yleensä kommentoitavaa. Teollistuneissa maissa keskeisimpiä työsuojelulainsäädännön kohteita 

ovat työaikaa ja vuosilomaa koskeva suojelu. Suomalaisessa työoikeudellisessa lainsäädännössä 

työturvallisuuslaki, laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta, yhdenvertaisuuslaki sekä laki 

yksityisyyden suojasta työelämässä ovat lakeja, joiden säännöksistä toisin sopiminen työntekijän ja 

työnantajan välillä ei ole sallittua. (Koskinen & Ullakonoja 2005, 159-160)  

 39

http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2001/20010114.pdf
http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2001/20010114.pdf
http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2001/20010114.pdf
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20011383?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=ty%C3%B6terveyshuoltolaki
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20011383?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=ty%C3%B6terveyshuoltolaki


 

Työnantaja ja työntekijä toimivat työpaikalla yhteistyössä työn turvallisuutta ja terveellisyyttä 

koskevissa asioissa. Jos työpaikalla työskentelee säännöllisesti vähintään 10 työntekijää, on 

työntekijöiden valittava keskuudestaan työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua (laki 

työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa 10 §, vuonna 2006 voimaan 

tulleessa laissa työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistyöstä 29 §( 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060044)). Työsuojelutoimikunta työpaikalle on 

perustettava, jos siellä työskentelee säännöllisesti vähintään 20 työntekijää (Nieminen 2006, 50). 

Uudessa laissa työsuojelutoimikunnasta säädetään 38 pykälässä 

(http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2006/20060044). Uuden työsuojelun valvontalain eräs tavoite 

on, että yhä useammassa työpaikassa valittaisiin työsuojeluvaltuutettu, siis myös pienissä, alle 10 

työntekijän työpaikoissa, joissa se on vapaaehtoista 

(http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+94/2005&base=erhe&palvelin=www.edu

skunta.fi&f=WORD). 

 

Uudella työsuojelulailla pyritään parantamaan viranomaistoiminnan ennakoitavuutta ja valvonnan 

tehokkuutta keskittämällä pakkokeinojen käyttöä keskeisiin kysymyksiin. Lähtökohtana on 

viranomaisten ohjaava ja neuvova toiminta. Työsuojelun yhteistoiminnan osalta lisätään 

työpaikkojen osapuolten sopimismahdollisuuksia. (Koskinen & Ullakonoja 2005, 158) 

 

Vuosille 2003-2004 tehtyyn tulopoliittiseen sopimukseen sisältyi esitys kolmikantaisen toimikunnan 

asettamisesta valmistelemaan työsuojelun valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa 

annetun lain uudistamista. Hallituksen esitys (HE 94/2005) laista työsuojelun valvonnasta ja 

työsuojeluyhteistyöstä valmistuikin kolmikantaisena yhteistyönä. 

(http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+94/2005&base=erhe&palvelin=www.edu

skunta.fi&f=WORD) 

  

Työsuojeluhallinnosta on annettu oma lakinsa vuonna 1993. Työsuojeluhallinnon yleisenä tehtävänä 

on asianomaisen ministeriön johdolla huolehtia työsuojelun alueellisesta ohjauksesta ja valvonnasta. 

Nykyisin ministeriönä toimii sosiaali- ja terveysministeriö. Poliisiviranomaisina toimivat 

työsuojelupiirin työsuojelutoimistot. (Kairinen 2004, 411) 
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3.1.5 Laki yksityisyyden suojasta työelämässä 

 

Laki yksityisyyden suojasta työelämässä säädettiin vuonna 2001 ja se uudistettiin kolmisen vuotta 

myöhemmin. Lain mukaan työnantaja saa kerätä ja säilyttää vain välittömästi työntekijän työsuhteen 

kannalta tarpeellisia henkilötietoja (laki yksityisyyden suojasta työelämässä 3 §). Tietojen tulee 

liittyä työsuhteen osapuolten oikeuksien ja velvollisuuksien hoitamiseen tai työnantajan tarjoamiin 

etuuksiin tai työtehtävien erityisluonteeseen. Tästä tarpeellisuusvaatimuksesta ei voida poiketa edes 

työntekijän suostumuksella. Käytännössä tavallisimmat yksityisyyteen ja tietosuojaan liittyvät 

ongelmat koskevat työntekijän terveyttä. (Nieminen 2006, 33)  

 

Laki koskee myös esimerkiksi kameravalvontaa ja sähköpostin käyttöä. Kameravalvontaa työnantaja 

voi käyttää, kun se on tarpeen työntekijöiden ja muiden tiloissa oleskelevien henkilökohtaisen 

turvallisuuden varmistamiseksi, omaisuuden suojaamiseksi tai tuotantoprosessien asianmukaisen 

toiminnan valvomiseksi sekä turvallisuutta, omaisuutta tai tuotantoprosessia vaarantavien tilanteiden 

ennaltaehkäisemiseksi tai selvittämiseksi (laki yksityisyyden suojasta työelämässä 16.1 §) 

(Nieminen 2006, 34). Kameravalvonnan tulee kuitenkin olla mahdollisimman avointa eikä sitä saa 

käyttää tietyn työntekijän tai tiettyjen työntekijöiden valvontaan työpaikalla (Nieminen 2006, 34). 

Sähköpostin käytöstä laissa säädetään, ettei työnantaja saa toimenpiteillään vaarantaa työntekijän 

yksityisluonteisten luottamuksellisten viestin salaisuutta sähköpostin ja muun tietoverkon käytössä. 

Siten työntekijä ei voi sitovasti sopia siitä, että työnantajalla on oikeus lukea työntekijän 

sähköpostia. Kuitenkin työnantajalla on oikeus kiireellisissä ja pakottavissa tilanteissa hakea esille ja 

avata työntekijän sähköpostiin tulleita työnantajalle kuuluvia viestejä. Tätä oikeutta varten laissa on 

yksityiskohtaiset säännökset (18-20 §). (Nieminen 2006, 34-35) 

 

Kameravalvonnan tarkoitus, käyttöönotto ja siinä käytettävät menetelmät sekä sähköpostin ja muun 

tietoverkon käyttö kuuluvat yhteistoimintalaissa tarkoitetun yhteistoimintamenettelyn piiriin. 

Yhteistoiminta- ja kuulemismenettelyn jälkeen työnantajan on määriteltävä kyseessä oleva tarkoitus, 

käyttöönotto, menetelmät ja tehtävät sekä tiedotettava näistä työntekijöille. (Nieminen 2006, 35) 

 

 

3.1.6 Yhdenvertaisuuslaki 

 
Vuonna 2004 säädettiin myös yhdenvertaisuuslaki (21/2004). Sen tarkoituksena on edistää ja turvata 
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yhdenvertaisuuden toteutumista sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeussuojaa lain 

soveltamisalaan kuuluvissa syrjintätilanteissa. Lain mukaan (4 §) viranomaisten tulee kaikessa 

toiminnassaan edistää yhdenvertaisuutta tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti sekä vakiinnuttaa 

sellaiset hallinto- ja toimintatavat, joilla varmistetaan yhdenvertaisuuden edistäminen asioiden 

valmistelussa ja päätöksenteossa. (Koskinen & Ullakonoja 2005, 64) 

 

Syrjinnän kieltoa koskevan lain 6 §:n mukaan ketään ei saa syrjiä iän, etnisen tai kansallisen 

alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, 

vammaisuuden, sukupuolisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. 

Sukupuoleen perustuvasta syrjinnän kiellosta säädetään naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 

annetussa laissa. Esimerkiksi niin sanottua positiivista erityiskohtelua yhdenvertaisuuslailla ei 

kuitenkaan estetä. Muun muassa iän mukaan määräytyvä erityiskohtelu on mahdollista perustuslain 

6 §:n yhdenvertaisuussäännöksestä huolimatta nuorisotyöttömyyden erityisongelmien takia. Ikään 

perustuvat mahdollisuudet työntekijöiden positiiviseen erityiskohteluun ovat varsin laajat. 

Yhdenvertaisuuslain myötä positiivinen erityiskohtelu on tunnustettu osaksi Suomen 

oikeusjärjestelmää. (Koskinen & Ullakonoja 2005, 64-68)  

 

 
3.1.7 Uusi vuosilomalaki 

 
Uusi, 1.4.2005 voimaan tullut vuosilomalaki tuo sopimuksenvaraisuutta työsuhteen käytäntöihin. 

Kuitenkin se puolustaa työntekijän oikeutta vuosilomaan. Uuden vuosilomalain merkittäviä 

muutoksia oli loman ansaintasääntöjen ulkopuolelle jääville annettu oikeus lomaa vastaavaan 

vapaaseen (VLL 8 §) (Koskinen & Ullakonoja 2005, 121). Koska tämä säännös antaa 

lomamahdollisuuden kahdesta arkipäivästä kalenterikuukautta kohti niillekin työntekijöille, jotka 

eivät työskentele kalenterikuukautta kohti 14 päivää tai 35 tuntia (Nieminen 2006, 126), laajentaa se 

mielestäni työntekijän oikeuksia. Tällaisen vähäisiä tuntimääriä käsittävän työsuhteen jatkuttua 

vuoden on työntekijällä halutessaan oikeus neljän viikon pituiseen vapaaseen, jonka ajalta hänelle 

maksetaan lomakorvaus. Oikeus vapaaseen perustuu pelkästään työsuhteen kestoon, eli työntekijälle 

kertyy oikeus vapaaseen myös kuukausilta, joiden aikana hän ei ole lainkaan tehnyt töitä. (Koskinen 

& Ullakonoja 2005, 121) 

 

Vaikka uuden vuosilomalain voikin katsoa laajentavan työntekijän oikeuksia, säilyttää työnantaja 
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kuitenkin myös työnjohdollisen asemansa. Tämä näkyy esimerkiksi siinä säännöksessä, että 

vuosiloma annetaan työntekijälle työnantajan määräämänä ajankohtana, jolleivät työnantaja ja 

työntekijä sovi asiasta (Koskinen & Ullakonoja 2005, 121). Työnantajan määräämisvaltaa rajoittavat 

kuitenkin vuosilomalain säännökset lomakaudesta ja eräät muut kiellot. Vuosilomasta 24 arkipäivää 

on sijoitettava lomakaudelle, joka on 2.5. – 30.9. välinen ajanjakso (kesäloma). (Koskinen & 

Ullakonoja 2005, 122) Muu osa lomasta (talviloma) on annettava viimeistään seuraavan lomakauden 

alkuun mennessä. Muita työnantajaan kohdistuvia velvollisuuksia ovat esimerkiksi selvittäminen 

työntekijöille tai heidän edustajilleen vuosiloman antamisesta työpaikalla noudatettavat yleiset 

periaatteet sekä työntekijälle tilaisuuden varaaminen esittää mielipiteensä loman ajankohdasta ennen 

sen määräämistä (VLL 22 §). (Koskinen & Ullakonoja 2005, 122) 

 

Uuden vuosilomalain mukaan loman antamisajankohdasta voidaan sopia työnantajan ja työntekijän 

välillä (VLL 21 §). Tällöin vuosilomalaki antaa suuren vapauden loman ajankohdasta sopimiseen, 

kunhan vain yksi lomajakso on vähintään 12 arkipäivää. (Koskinen & Ullakonoja 2005, 122) 

 

Jos työntekijän työsuhde päättyy ennen kesälomakautta, työnantaja ja työntekijä saavat sopia 

työsuhteen päättymiseen mennessä ansaittavan vuosiloman pitämisestä työsuhteen kestäessä. Tämä 

mahdollisuus voi olla työntekijän työttömyysturvan kannalta tarkoituksenmukainen vaihtoehto. 

Vastaavaa menettelyä on käytännössä sovellettu aiemminkin, mutta nyt se hyväksyttiin lain 

uudistuksessa. (Koskinen & Ullakonoja 2005, 123) 

 

Uuden lain mukaan työnantaja ja työntekijä saavat sopia 24 arkipäivää ylittävän vuosiloman 

pitämisestä lyhennettynä työaikana (VLL 21.4 §). Sopimus voidaan tehdä vain työntekijän 

aloitteesta ja se on tehtävä kirjallisesti. Siitä, miten työajan lyhennys toteutetaan, voivat osapuolet 

sopia vapaasti. Toteutustavan tulisi antaa työntekijälle selkeä mahdollisuus laajempaan lepoon kuin 

tavallisina työpäivinä. (Koskinen & Ullakonoja 2005, 123) Työnantaja ja työntekijä voivat myös 

sopia, että työntekijä säästää 18 arkipäivää ylittävän osan lomasta pidettäväksi seuraavalla 

lomakaudella tai sen jälkeen säästövapaana (VLL 27 §). Uusi vuosilomalaki antaa lisäksi 

työntekijälle oikeuden säästää 24 arkipäivää ylittävä osa lomastaan myöhemmin pidättäväksi 

säästövapaaksi. Tämä oikeus tulee kysymykseen vain niillä työntekijöillä, joilla olisi oikeus niin 

sanottuun talvilomaan. (Koskinen & Ullakonoja 2005, 123-124) 

 

Säästövapaata koskien myös työaikalakia (605/1996) on vuosilomalain uudistuksen myötä hieman 

muutettu. Kun työaikalain 23.1 ja 2 momentissa säädetään, että lisä- tai ylityöstä maksettava palkka 
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voidaan sopia vaihdettavaksi osaksi tai kokonaan vastaavaan vapaa-aikaan työntekijän säännöllisenä 

työaikana ja että vapaa-aika on annettava kuuden kuukauden kuluessa lisä- tai ylityön tekemisestä, 

jollei toisin sovita, säädetään työaikalain 23.3 momentin muutoksessa, että työnantaja ja työntekijä 

voivat 1 ja 2 momentissa säädetystä poiketen sopia, että lisä- tai ylityöstä korvauksena annettava 

vapaa-aika yhdistetään vuosilomalain 27 §:ssä tarkoitettuun säästövapaaseen. (Nieminen 2006, 121) 

 

Uusi vuosilomalaki ei tunne lomaltapaluu- tai lomarahaa, vaan niitä koskevat säännökset ovat 

työehtosopimuksissa. Vuosilomalaki antaa varsin laajan mahdollisuuden poiketa valtakunnallisella 

työehtosopimuksella vuosilomalain säännöksistä. (Koskinen & Ullakonoja 2005, 119) 

 

Perusteluina vuosilomalain uudistamiselle mainittiin muun muassa se, että työelämässä on vuodelta 

1973 peräisin olevan vuosiloman säätämisen jälkeen tapahtunut sellaisia muutoksia, joiden hallinta 

edellyttää lain uudelleenkirjoittamista. Sekä työaikalainsäädäntö että työsopimuslaki (55/2001) on 

uudistettu kokonaisuudessaan viime vuosien aikana. Vuosilomalaki oli siten viimeinen 

individuaalisen työoikeuden peruslaeista, jonka rakenteellinen uudistaminen oli toistaiseksi 

tekemättä. (HE 238/2004, 5; http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2004/20040238.pdf) 

 

Eräs vuosilomalakia ja paikallista sopimista koskeva ja näitä yhdistävä tekijä liittyy 

järjestäytymättömiin työnantajiin ja työehtosopimusten yleissitovuuteen. Tämähän oli eräs esille 

nostettu asia jo työsopimuslain uudistamisessa. Vuosilomalain mukaan järjestäytymätön työnantaja 

saa noudattaa vain sellaisia työehtosopimusmääräyksiä, jotka ovat sovellettavissa työsuhteen ehtona 

suoraan työehtosopimuksen perusteella. Jos yleissitovassa työehtosopimuksessa laista poikkeavan 

määräyksen sisältö on sen sijaan jätetty paikallisen sopimisen varaan, yleissitovaa työehtosopimusta 

noudattavalla työnantajalla ei ole oikeutta soveltaa sanottua määräystä. Yleissitovaa 

työehtosopimusta noudattavalla työnantajalla ei siten ole oikeutta tehdä työehtosopimukseen 

perustuvia paikallisia sopimuksia työntekijöiden kanssa. (HE 238/2004, 16; 

http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2004/20040238.pdf) Suomen Yrittäjät vaativat paikallista 

sopimismahdollisuutta myös järjestäytymättömille työnantajille, siis sellaisille jotka eivät kuulu 

mihinkään valtakunnalliseen työmarkkinajärjestöön. (HE 238/2004, 43; 

http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2004/20040238.pdf) Suomen Yrittäjiä ei tällaiseksi järjestöksi 

katsota.  

 

Lakiehdotuksesta lausunnon antaneista Suomen Yrittäjät ja Palvelutyönantajat suhtautuivatkin 

siihen kriittisimmin. Pääosa lausunnonantajista näki komitean ehdottaman vuosilomalain olevan 
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rakenteeltaan ja kirjoitustavaltaan nykylakia selkeämpi ja käytännössä ainoa realistinen tapa 

toteuttaa vuosilomalain uudistaminen. (HE 238/2004, 42-43; 

http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2004/20040238.pdf) 

 

 
3.1.8 Vuorotteluvapaalaki 

 
Laki vuorotteluvapaakokeilusta tuli voimaan vuonna 1996 (Kairinen 2004, 404). Nykyinen 

vuorotteluvapaalaki, joka on ollut voimassa vuoden 2003 alusta, on voimassa 31.12.2007 asti 

(http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20021305). Vuorotteluvapaalla tarkoitetaan järjestelyä, 

jossa kokoaikatyöntekijä sopii kirjallisesti työnantajansa kanssa siitä, että työntekijä vapautuu 

määräajaksi palvelussuhteeseen kuuluvien tehtävien suorittamisesta siten, että työnantaja sitoutuu 

vastaavaksi ajaksi palkkaamaan työvoimatoimistossa olevan työttömän työnhakijan palvelukseensa 

(Kairinen 2004, 404). 

 

Vuorotteluvapaan saannin edellytyksenä on vähintään 10 vuoden työhistoria ja se, että työsuhde, 

josta jäädään vapaalle, on kestänyt yhdenjaksoisesti vähintään vuoden. Vuorotteluvapaan kesto on 

vähintään 90 yhdenjaksoista kalenteripäivää eli kolme kuukautta ja yhteensä enintään 359 

kalenteripäivää (noin vuosi). Vuorotteluvapaa liittyy työllisyyden hoitamiseen ja työssäolevien 

jaksamisen ylläpitoon. (Kairinen 2004, 404) 

 

 

3.2 Tieliikennelain muutos 

 
Eräänä kuljetusalan työelämään muutosta ainakin tuoda pyrkivänä lakiuudistuksena voidaan mainita 

1.10.2006 voimaantullut tieliikennelain uudistus (441/2006). Vaikka tieliikennelaki ei varsinaisesti 

työelämän lakikokoelmaan kuulukaan, on kyseinen muutos työelämää koskettava mitä suurimmassa 

määrin.  

 

Lainmuutoksen tarkoituksena on selventää vastuun kohdentumista esimerkiksi tilanteissa, joissa 

raskaan liikenteen ajoneuvon kuorman kiinnittämisessä on puutteita, tai joissa ajoneuvon kuljettaja 

on rikkonut lakisääteisiä ajo- ja lepoaika- tai taukomääräyksiään. Lakimuutoksessa on uudistettu 

tieliikennelain 87 a pykälä, joka käsittelee vastuuta ajoneuvon kuormaamisesta kaupallisissa 
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kuljetuksissa. Lakimuutoksessa tieliikennelakiin on myös lisätty 4 momentti 105 a pykälään, joka 

käsittelee tieliikenteen sosiaalilainsäädännön rikkomista.  

 

87 a pykälässä keskeinen ajatus on, että mikäli kuorman on kiinnittänyt joku muu kuin auton 

kuljettaja, on hän vastuussa sen kiinnipysymisestä. Ennemmin vastuu on ilmeisesti tilanteessa kuin 

tilanteessa ollut lähinnä autonkuljettajalla. Yleisesti ottaen vastuu kuorman oikein sijoittelusta ja 

sitomisesta pysyy edelleen kuljettajalla, mutta tilanteissa joissa hän ei ole voinut kuorman 

tekemiseen vaikuttaa, kohdistuu vastuu sille joka kuorman tosiasiassa on tehnyt. 

(http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2006/20060441) 

 

Sosiaalilainsäädännön rikkomiseen liittyvässä 105 a pykälän 4 momentissa keskeisenä ajatuksena 

on, että lakisääteisiä ajo- ja lepoaikoja sekä taukoja tulee työssä noudattaa. Neljäs momentti 

laajentaa vastuuta näiden pitämisestä autonkuljettajan lisäksi kuljetusaikataulujen laatijaan. Mikäli 

kuljetuksen suorittaja on ilmoittanut, tai olosuhteista muuten on pääteltävissä, ettei 

kuljetussopimuksen mukaisessa aikataulussa voida pysyä rikkomatta ajo- ja lepoaika- sekä 

taukomääräyksiä, mutta aikataulun laatija tai joku muu henkilö kuitenkin edellyttää aikataulussa 

pysymistä, voidaan hänet tai hänen edustajansa tuomita rangaistukseen. 

(http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2006/20060441) 

 

Tieliikennelain muutoksen eräänä pyrkimyksenä on tuoda turvallisuutta maanteille, niin että 

huonosti kiinnitetyt kuormat ja väsyneet rekkakuskit vähentyisivät tien päältä. Aina autonkuljettaja 

ei käytännössä voi vaikuttaa sen paremmin kuorman oikeaan kiinnitykseen kuin ajoaikataulujen 

pitämiseenkään, joten vastuupiirin laajentamiselle on tilausta. Laki on hyväksytty eduskunnassa, 

eikä siihen liittyvässä lähetekeskustelussakaan 18.4.2006 lain hyvyydestä ja tarpeellisuudesta 

oikeastaan esitetty soraääniä lainkaan. Kuitenkin asetettiin jonkin verran kyseenalaiseksi, 

pystytäänkö niin kuorman sitomiseen kuin ajoaikojen noudattamiseenkaan pelkästään lakipykälin 

puuttumaan, koska kilpailun värittämällä kuljetusalallakin ainakin joskus vallitsevat melkoiset 

viidakon lait. Esimerkiksi Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliiton (AKT) kyselyn mukaan vuonna 

1999 rekkakuskeista joka kuudennen työviikko ylitti 60 tuntia, ja joka viides kuljettaja kertoi 

joutuneensa vaaratilanteeseen väsymyksen vuoksi (Siltala 2004, 177). Tilanne ei siten ole ainakaan 

täysin parantunut 1970-luvulta, jolloin ensi kertaa säädettiin kunnolla autonkuljettajien ajo- ja 

lepoajoista. Tuntuukin siltä, että lain kirjain ja käytäntö eivät välttämättä ole sama asia. 

 

Kuljetusalan 1960-luvun tilannetta kuvaillessaan Tapio Bergholm (2000, 186) toteaa, että useat alan 
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työnantajat eivät piitanneet työehtosopimuksista, työaikamääräyksistä tai lakisääteisistä 

ylityökorvauksista. Suomen Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliiton SAKT:n (AKT:n edeltäjän) 

toimitsijoiden ja aktiivien työ oli raskasta, koska itsepäisten työnantajien hallitsemissa yrityksissä 

jäsenistön mahdollisuudet, kyky ja halu ajaa omia etujaan olivat heikkoja. Autoliikenteen työntekijät 

olivat harvoin valmiita ryhtymään yhteenottoihin yrityskohtaisten kiistojen ratkaisemiseksi. 

Useimpien autoliikenteen työpaikkojen arki olikin rauhallista, koska työntekijät eivät tohtineet 

rettelöimällä vaarantaa työpaikkansa tai työyhteisön sisällä saavuttamiaan erityisetuja kuten 

esimerkiksi runsaita ajoja, hyviä linjoja, uudempia autoja tai säännöllisiä työvuoroja. 

 

Pohdinnan arvoista lienee, kuinka paljon kuljetusalan ilmapiirissä on tapahtunut esimerkiksi 1990-

luvun puolivälin jälkeen tässä suhteessa muutosta työntekijöiden kannalta myönteisempään 

suuntaan, kun individuaalisista syistä irtisanominen on lainsäädännön avulla tehty ainakin teoriassa 

vaikeammaksi kuin aikaisemmin.  

 

Olisi myös mielenkiintoista tietää, löytyykö tänäkin päivänä ammattikuljettajien joukosta vielä niitä, 

jotka katsovat ajo- ja lepoaikojen lailla säätelyn lähinnä hankaloittavan työn tekemistä, ja 

vaikeuttavan tulojen maksimoimispyrkimyksiä. 1970-luvun lakimuutosten myötä kaikki 

palkkakuljettajatkaan (saati sitten kaikki kuljetusyrittäjät) eivät ottaneet uusia säännöksiä vastaan 

järin innostuneesti. Tapio Bergholm tulkitsee tämän johtuneen siitä, että AKT:n johdon, 

toimitsijoiden ja järjestöväen ajama työajan säätely ja aikapalkkaus koskivat automiehisyyden 

ydintä, mikä selittää useiden kuljettajien penseyden sekä työaikalakia että aikapalkkausta kohtaan. 

Vastakkain oli kuljetusalan miehiselle kulttuurille pohjimmiltaan vieras raskaiden työolojen valittelu 

ja autonkuljettajien miehisen itsetunnon ytimeen kuuluva käsitys, että ”tosimiehet” selviävät alan 

kovissa työoloissa. Automiehisyyteen kuului myös vapauden ihanne, jota työnantaja tai lait eivät 

voineet kahlita. (Bergholm 2000, 421) Vielä vuosina 1986-1987 AKT:n taas taistellessa 

työaikasääntelyn kiristämiseksi liittojohto oli jäsenistöä innokkaammin liikkeellä (Bergholm 2000, 

574). 

 

Aina kuljetusyrittäjäkään ei kuitenkaan ole ajoaikataulujen rikkomisvaatimuksissaan ahne 

hyödyntavoittelija, vaan joutuu rikkomaan lakia säilyttääkseen kuljetussopimuksensa tilaajan 

kanssa. Kuljetuksen tilaajilla, siis esimerkiksi kaupalla ja teollisuudella, ei aina välttämättä ole 

ymmärrystä eikä haluakaan laatia kuljetusaikatauluja lain mukaisiksi.  

 

Jotta tieliikennelain muutoksen idea tehokkaasti toteutuisi, on niin eduskuntakeskustelussa kuin 
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muuallakin vaadittu poliisin valvontatoimien tehostamista. Eduskunnan lähetekeskustelussa 

mielenkiintoista oli havaita, ettei tästä lakimuutoksesta keskusteltaessa vallinnut lainkaan hallitus-

oppositio –asetelmaa, kuten esimerkiksi yt-laista keskusteltaessa oli. 

(http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/ptk_38_2006_ke_p_1.shtml) 1960- ja 1970-

luvulla ajo- ja lepoaikoihin lakimuutoksia tehtäessä yleinen mentaliteetti vielä oli se, että 

esimerkiksi Kokoomus ja Keskustapuolue vastustivat niitä, vasemmisto taas kannatti (Bergholm 

2000, 416-419). 1980-luvullakin oikeistopuolueet vastustivat AKT:n työajan rajoittamisvaatimuksia, 

toki ainakin osittain ehkä siksi että ammattiliitto halusi omistajakuljettajatkin kiristyvien määräysten 

piiriin (Bergholm 2000, 574). 

 

Lokakuussa 2006 voimaan tullut tieliikennelain muutos on todella tuore, eikä sen myötä toteutetun 

tilaajan vastuun vaikutuksista vielä liene olemassa tutkittua tietoa, kuten AKT:n sihteeri Juhani 

Koivunen on todennut. Myös AKT korostaa tehokkaan valvonnan merkitystä. (Auto-ja Kuljetusala 

15/2006; http://akt.ip-finland.com/magazine/2006/15-2006/liitetiedostot/akt15_12_13.pdf) 

 

Vastuun jakamisesta puhuttaessa mielenkiintoista on, että viimekesäinen (2006) AKT:n XIV 

edustajakokous on vaatinut kuljetuksenantajien eli kaupan ja teollisuuden tilaajavastuun piiriin 

saatettavaksi myös palkat ja muut työsuhteen ehdot (http://www.akt.fi/index.php?mid=366). 

Palkoista puhuttaessa tämä tarkoittaa käytännössä ilmeisesti sitä, että mikäli kuljetuksen tilaajat 

tekevät korvaustasoltaan niin matalia kuljetussopimuksia, etteivät kuljetusyrittäjät niistä johtuen 

kykene maksamaan autonkuljettajilleen työehtosopimusten mukaisia palkkoja, ovat myös 

kuljetusten tilaajat osavastuussa tästä.  

 

 

3.3 Vastentahtoinen yrittäjyys 
 

Eräs mahdollisuus feodaalisten piirteiden ilmenemisalueeksi voisi olla lain kiertäminen, mistä 

kuljetusalaakin koskettavana esimerkkinä mainittakoon niin sanottu vastentahtoinen yrittäjyys. 

SAK:n lakimiehen Anu-Tuija Lehdon mukaan viime vuosina näyttää yleistyneen käytäntö, jossa 

työnantajat ulkoistavat työntekijöitään yrittäjiksi, välttyen näin muun muassa työnantajamaksuilta, 

vuosilomapalkan maksamiselta ja työehtosopimusten noudattamiselta. Lehto katsoo, että mikäli 

yrittäjällä on käytännössä vain yksi toimeksiantaja eli entinen työnantaja, joka tosiasiallisesti 

määrää, milloin ja miten työ tehdään ja alihankintasopimukseen vielä liittyy kilpailukielto, kysymys 
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on työsuhteesta ja siten työlainsäädännön kiertämisestä. 

(http://www.demari.fi/Article.jsp?article=8109) Kuitenkin Vaasan yliopiston Johtamisen laitoksen 

tekemän tutkimuksen mukaan vastentahtoinen yrittäjyys on Suomessa vähäistä etenkin 

kansainvälisesti verrattuna. (http://www.mol.fi/mol/fi/06_tyoministerio/05_tiedotteet/2007-05-16-

02/index.jsp) 

 

Voisi ajatella, että vastentahtoinen yrittäjyys omalla tavallaan toteuttaa tietynlaista feodaalisten 

piirteiden ilmenemistä. Nähtävästi kyse on tilanteesta, jossa esimerkiksi jokin suuri kuljetusyritys 

päättää vähentää itse omistamaansa kalustoa ja ulkoistaa kuljetustehtävien suorittamista 

alihankkijoille. Tällöin osalla firman kuljettajista on edessä irtisanominen tehtävistään, mutta 

työttömäksi jäännille tarjoutuu vaihtoehtona ryhtyminen yrittäjäksi ja siten entisten tehtävien 

suorittamisen jatkaminen kyseiselle kuljetusyritykselle, nyt kuitenkin itsenäisenä yrittäjänä ja ilman 

palkkatyöläiselle kuuluvia etuja. Kyse täytyy olla vain itsensä työllistämisestä, eli yhden auton 

yrittäjyydestä. Vaasan yliopiston tutkijat korostavat tällaisessa tilanteessa yrittäjäksi ryhtymiselle 

syynä työttömyyden uhkaa. Kuitenkin kun ottaa huomioon kuljetusalalla vallitsevan työvoimapulan, 

on vaikea kuvitella että kovinkaan usein palkkakuljettajana jatkaminen olisi täysin mahdotonta. 

Kuitenkin esimerkiksi ikä saattaa muodostua esteeksi uudestaan toisen töihin työllistymiselle, ja 

saattaahan samoissa työtehtävissä jatkaminen, vaikkakin nyt yrittäjänä, houkutellakin joitakin. Mutta 

tällöinhän yrittäjäksi ryhtyminen ei olekaan enää ainakaan täysin vastentahtoista. 

 

Juha Siltala (2004, 176-177) katsoo uusia ”torppariyrittäjiä” olevan myös kuljetusalalla. Vuonna 

2004 kirjoittamassaan kirjassaan hän toteaa 3000 autokuskin olevan vastoin tahtoaan yrittäjinä. 

Hänen mukaansa he saavat kantaakseen yrittäjäriskin mutta eivät yrittäjän vapautta ja 

mahdollisuutta voittoon. Siltala katsoo, että kun iso kuljetusliike hoitaa ”asiakaspinnan” ja vetää 

voitot välistä, yrittäjä saa saman verran käteen kuin olisi palkkatyössä mutta joutuu tekemään 

enemmän työtä, hoitamaan paperisodan ja luopumaan lomistaan.  

 

Kun ottaa huomioon yrittäjän tehtävään sisältyvän riskin ja kaluston hankinnasta aiheutuvat 

velkakustannukset, on helppo katsoa Vaasan yliopiston tutkijoiden tapaan ilmiön olevan melko 

marginaalinen. Luulisi jo lainansaannissa kaluston hankkimiseksi edellytettävän jonkinlaista 

maksukatetta. Tietenkin jonkinlainen leasing-toimintakin voi olla mahdollista kaluston hankinnan 

kohdalla.  

 

 49

http://www.demari.fi/Article.jsp?article=8109
http://www.mol.fi/mol/fi/06_tyoministerio/05_tiedotteet/2007-05-16-02/index.jsp
http://www.mol.fi/mol/fi/06_tyoministerio/05_tiedotteet/2007-05-16-02/index.jsp


Mikäli kuljetustehtävän suorittaja omistaa kalustonsa, sotii tämä näennäisyrittäjyyden määritelmää 

vastaan, sillä Vaasan yliopiston tutkimuksessa yrittäjän varojen sijoitusta toimintaansa pidetään 

yhtenä tunnusmerkkinä aidolle yritystoiminnalle. Eräänä sijoituskohteena mainitaan toiminnassa 

tarvittava kalusto. 

(http://www.mol.fi/mol/fi/99_pdf/fi/06_tyoministerio/06_julkaisut/06_tutkimus/tpt327.pdf) Tärkeää 

tässä kohdin on, onko kuljetusalalla yleistä että entiselle työnantajalle nyt alihankkija-yrittäjänä 

työskentelevän kuljettajan työskentelymahdollisuutta myös muille on sopimuksin rajoitettu tai peräti 

estetty. Työsopimuslain 3 luvun 3 pykälän mukaan työntekijä ei saa tehdä toiselle sellaista työtä tai 

harjoittaa muutoinkaan sellaista toimintaa, joka huomioon ottaen työn luonne ja työntekijän asema 

ilmeisesti vahingoittaa työnantajaa työsuhteessa noudatettavan hyvän tavan vastaisena 

kilpailutekona (Kairinen 2004, 242).  Mikäli kilpailukielto siis alihankintasopimukseen sisältyy, 

muistuttaa asetelma työnantajan ja työntekijän välistä suhdetta, kuten Anu-Tuija Lehto edellä on 

huomauttanut.  

 

Toinen tärkeä kysymys on, omistaako kyseisen kaltaisessa työntekijästä alihankkijaksi 

siirtymistilanteessa uusi yrittäjä kuljetuskalustonsa, vai onko se edelleen jollain tapaa entisen 

työnantajan omistuksessa. Mikäli entinen työnantaja sen yhä omistaa, mutta silti alihankkijaa 

pidetään yrittäjänä, on mielestäni kyseessä jonkinasteinen näennäisyrittäjyys ja myös feodaalisiksi 

kutsuttavien piirteiden ilmentymä. Tietenkin epäilyttävältä tuntuva tilanne on myös silloin, jos uusi 

yrittäjä omistaa kalustonsa, mutta silti ajoja muille tilaajille on sopimuksin rajoitettu tai ne on 

kokonaan estetty. 

 

 

3.4 Ammattiyhdistysliikkeen roolin viimeaikainen muutos 

 

Viimeaikaiset muutokset suomalaisessa työelämässä ovat väistämättä vaikuttaneet myös 

ammattiyhdistysliikkeeseen. Ehkä keskeisimpänä muutostapahtumana tai ainakin 

muutosvaatimuksena on sen keskittyminen entistä enemmän jäsenistönsä edunvalvonnan lisäksi 

työpaikkansa kehittämiseen liittyviin kysymyksiin. Ilmonen ja Kevätsalo (1995) puhuvat 

jakokysymyksistä ja tuotantokysymyksistä, joista edellistä ay-liike on perinteisesti hoitanut 

vastakkainasettelun mentaliteetilla. Heidän mukaansa paikallinen ay-strategia on perustunut 

pääasiassa jakokysymyksiin ja niihin liittyvään epäluottamuksen kehään. Työnantajien 

aloitteellisuus työtehtävien ja –organisaatioiden kehittämisessä, laskusuhdanteiden kriisikokemukset 
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ja osallistumisjärjestelmät ovat kuitenkin lisänneet ay-liikkeen paikallisen tason aktiivien 

kiinnostusta tuotantokysymyksiin ja luottamussuhteiden vahvistumiseen. (Ilmonen&Kevätsalo 

1995, 153) 

 

Pari viime vuosikymmentä ovat merkinneet varsinkin keskusjärjestöissä ja liitoissa painopisteen 

hidasta siirtymistä tuotantokysymysten suuntaan. Tämä on näkynyt liittojen teknologiamyönteisissä 

kannanmäärittelyissä ja yrityksissä solmituissa teknologiasopimuksissa sekä jäsenten perustaltaan 

myönteisessä suhtautumisessa teknologisiin muutoksiin. Käytännön työpaikkatason 

kehittämishankkeet ovat kuitenkin osoittaneet, että muutos on erittäin hidas. (Ilmonen&Kevätsalo 

1995, 154)  

 

Ilmonen ja Kevätsalo katsovat näyttävän jo ilmeiseltä, että kollektiivisen sopimisen painopiste on 

siirtymässä vaiheittain keskusjärjestöistä liitoille ja jopa työpaikkatasolle. Tämä merkitsee pitkälti 

sitä, että myös ay-liikkeen sisäiset valtasuhteet muuttuvat. On näet havaittu, että juuri valittu 

neuvottelujen taso määrää paljolti sen, mikä ay-liikkeen osa, keskusjärjestö, liitto vai 

ammattiosastot, saa käyttöönsä eniten valtaresursseja. (Ilmonen&Kevätsalo 1995, 197) 

Työpaikkatason sopiminen on edelleen vuonna 2007 vahvistuva tendenssi, mutta neuvottelujen 

hajautuminen liittotasolle TUPO:n sijaan ei välttämättä ollenkaan. Nykyäänhän osa työnantajistakin 

näkee TUPO:n liittoneuvotteluihin nähden parempana johtuen sen palkkojen 

hillitsemistaipumuksesta. Toki keväällä 2007 suunnitelmat uudesta TUPO:sta kariutuivat, ja nyt 

edessä on liittokierros. 

 

On syytä huomata, että Ilmosen ja Kevätsalon kirja on vuodelta 1995, siis laman jälkimainingeissa 

kirjoitettu. Täten se kertoo tilanteesta yli kymmenen vuoden takaa. Tähän päivän tultaessa ay-

liikkeen tilanne on ainakin joiltakin osin varmaankin jo muuttunut lisää. Vuonna 2005 kirjoittamassa 

kirjassaan Ilmonen toteaa, että vaikka Suomessa on erityisesti hyökätty vakiintuneita 

työmarkkinoiden neuvottelukäytänteitä vastaan ja pyritty siirtämään tulopolitiikka yritys- ja jopa 

työpaikkatasoiseksi prosessiksi, täällä näillä puheille ei kuitenkaan ole ollut sanottavaa merkitystä 

muissa kuin työaikakysymyksissä. Talouspolitiikan järkevä hoito on toistaiseksi suosinut 

keskitettyjä tulopoliittisia ratkaisuja, jotka tosin ovat suoneet yrityskohtaista pelivaraa. Ne ovat 

heikentäneet osaltaan ay-liikkeen vastarintaa paikallisia sopimuksia kohtaan. (Ilmonen 2005, 52) 

 

Vuonna 1998 Ilmonen ja hänen tutkijaryhmänsä toteavat ratkaisevan tärkeää ay-liikkeellekin olevan 

nykyisin se, miten ne yritykset, laitokset, toimialat ja kansantaloudet, joiden palkansaajia ay-liike 
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edustaa, pärjäävät kansainvälisessä kilpailussa. Tästä syystä ne joutuvat entistä enemmän pohtimaan 

painopisteen siirtämistä monopolistrategiasta toimipaikkojen, toimialojen ja kansantalouden 

suorituskykyä tukevaan strategiaan. (Ilmonen et al 1998, 29) 

 

Vastakkainasettelun ja yhteistyön kulttuurit näyttävät elävän toimipaikoilla rinnakkain niin 

organisaation johdon kuin aktiivienkin mukaan. Ay-liikkeen sitoutuminen ja sitouttaminen 

työorganisaation päämääriin ovat kuitenkin nousseet organisaatioiden toiminnassa yhä 

keskeisemmiksi. (Ilmonen et al 1998, 110) 

 

Keskeisimpiä tuloksia on se, että työnantaja- ja ay-edustajien suhteet ovat parhaillaan selkeästi 

murrosvaiheessa.  Molemmat tahot ovat taipuvaisia puhumaan ”menneestä” työnantaja- tai ay-

toiminnasta, joka ymmärretään vastakohdaksi ”nykyiselle”. (Ilmonen et al 1998, 181) 

 

Poliittiset suhdanteet ovat nekin 1980-luvulla kääntyneet ay-liikkeelle epäsuosiollisiksi. 

Maailmanlaajuinen käänne taloudelliseen uusliberalismiin on johtanut moniaalla liikkeen juridisten 

ja taloudellisten toimintaedellytysten kapenemiseen. Myös Suomessa on ollut lamavuosina 

voimakasta pyrkimystä rajoittaa ay-liikkeen toimintatilaa. (Ilmonen 2005, 52) 

 

Taloudellinen lama vaikuttaa yleensä ay-liikkeisiin siten, että ne kadottavat edellytyksensä 

kollektiivisiin voimannäyttöihin, kun jäsenet työttömyyden pelossa ovat haluttomia niihin. Toisaalta 

laman vaikutus ay-liikkeeseen ei ole ollut yksinomaan suoraviivaisen negatiivinen. Erityisesti silloin 

kun työttömyysturva on sidottu ay-liikkeen jäsenyyteen, liike on saattanut jopa saada lisää jäseniä. 

(Ilmonen 2005, 52) 

 

Ilmonen katsoo ay-liikkeelle aiheuttaneen ongelmia myös jo ennen elinkeinorakenteen muutosta 

tapahtunut suomalaisen elinkeinoelämän lohkoutuminen vientisektoriin, kotimaan markkinoihin ja 

julkiseen sektoriin. Lohkoutuminen on saanut entistä näkyvämpiä seuraamuksia. Elinkeinoelämän 

lohkojen intressit ovat erkaantuneet toisistaan sitä näkyvämmin, mitä lähemmäs 1900-luvun loppua 

on edetty. Ammattiyhdistysliikkeen yhtenäisyys on joutunut tämän vuoksi kovalle koetteelle ja 

keskitettyjen tulosopimusten tekeminen on muuttunut aikaisempaa tuskaisemmaksi. (Ilmonen 2005, 

51) 

 

Ahlfors, Kolanen ja Reuna (1995) näkevät tärkeäksi ay-liikkeen laajenemisen, siis niin etteivät 

jäsenliittojen rajat tulevaisuudessa määrittyisi tiukasti jäsenten ammatin mukaan. Kun työnantajien 
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oma organisaatiojako rakentuu heidän omien intressien pohjalta, ja kun ammattiyhdistysorganisaatio 

rakentuu saman kaavan mukaisesti, niin tuloksena on että ammattiyhdistysliikkeen laajemmat 

tavoitteet hajoavat. Mitä enemmän yhteiskunnalliselta lohko- ja intressipohjalta organisoidutaan, sitä 

atomistisemmaksi ammattiyhdistysliikkeen toiminta muuttuu. Ja mitä atomistisemmaksi 

ammattiyhdistystoiminta tulee, sitä epäsolidaarisemmaksi se muuttuu. (Ahlfors&Kolanen&Reuna 

1995, 89) Ilmonen sen sijaan katsoo ettei liittojen sulautuminen ainakaan helpota niiden ongelmia, 

sillä kuten yrityselämässä myös ay-liitoissa toimivat hyvin erilaiset kulttuurit (Ilmonen 2005, 81-

82). 

 

Ahlfors et al katsovat myös, että kun ammattiyhdistysliike on suostunut supistamaan toimintansa 

pelkkiin palkka- ja sosiaalikysymyksiin, se on ”modernisoinut” itsensä työnantajien haluamaan 

suuntaan. Tästä on seurauksena, että ammattiyhdistysliikkeen yhteiskunnallinen asema on kirvonnut. 

Itsenäiseen suuntaan kehittynyt ammattiyhdistysliike harjoittaakin ”vähemmän politiikkaa”. 

(Ahlfors&Kolanen&Reuna 1995, 87) Heidän mukaansa joukkopainotteisella 

ammattiyhdistysliikkeellä on oltava taloutta laajempia muutosvisioita (Ahlfors&Kolanen&Reuna 

1995, 71). 

 

Yleisesti suomalaisen ay-liikkeen piirissä isompaan kokonaisuuteen fuusioitumiselle tuntuu olevan 

tilausta, sillä viiden teollisuusliiton (Metalliliitto, Kemianliitto, Puu- ja erityisalojen liitto, 

Sähköliitto ja Viestintäalan ammattiliitto) sekä kuljetussektorin puolelta Rautatieläisten Liiton 

kesken on käynnissä neuvottelut yhdistymiseksi isommaksi kokonaisuudeksi 

(http://www.demari.fi/Article.jsp?article=8080&category=7&main=7; 

http://www.demari.fi/Article.jsp?article=8283). 

 

Eräs tekijä, joka tulevaisuudessa koskettaa ay-liikettä yhä enemmän, on osa-aika- ja keikkatyön 

lisääntyminen. Alhfors et al:n mukaan markkinoiden eriarvoistuminen tuottaa yhä erilaisempia ja 

pirstaleisempia työsuhteita. Näissä työsuhteissa työskenteleviä varten ei ole olemassa 

pysyväissuhteisten työntekijöiden ammattiyhdistyksiin verrattavaa sosiaalista edustamissidettä. 

(Ahlfors&Kolanen&Reuna 1995, 64-65) Jako ”pätkätöitä” tekeviin osa- ja määräaikaisiin 

työntekijöihin sekä työttömiin ei ole johtunut kuin osaksi työn luonteen muuttumisesta joustavaksi 

(tietotyöksi), vaan pikemminkin työnantajapuolen työmarkkinapolitiikasta, sen uusista tavoista tehdä 

työsopimuksia (Ilmonen 2005, 51). 
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Vuonna 1988 Kimmo Kevätsalo on epäillyt, että saamme nähdä tulevaisuudessa aina vain enemmän 

yrityksiä muistuttavan ammattiyhdistysliikkeen, jossa erilaiset päälliköt matkivat yritysjohtajia ja 

jäsenet keskittyvät vapaa-ajan puuhiin toivoen mahdollisimman hyvää kurssikehitystä 

jäsenmaksuilleen ja muille sijoituksilleen. Tämä vaihtoehto voimistaa liittojen välistä 

palkkakilpailua, jossa vahvat pärjäävät paremmin kuin heikot. (Kevätsalo 1988, 14) Ehkäpä 

isompiin kokonaisuuksiin yhdistyminen olisikin omiaan hillitsemään liittojen välistä kilpailua. Tätä 

Alhfors et al edellä käsittääkseni tarkoittavatkin epäsolidaarisuudesta puhuessaan.  

 

Kevätsalo katsoo, että kansainvälisen kilpailukyvyn ohella ja siihen liittyen tärkeä 

yhteisymmärryksen alue (ay-liikkeen, työnantajien ja valtiovallan kesken) on ollut veroasteen 

nousun estäminen. Veropoliittisella yhteisymmärryksellä on tärkeitä seurauksia 

ammattiyhdistysliikkeen toiminnalle. Se hidastaa tai estää sitä hyvinvointivaltion kehitystä, jossa 

toimeentulon ehdot vapautuvat markkinamekanismin pakoista. Pyrkimys veroasteen alentamiseen 

kohdistuu Kevätsalon mukaan niitä palkkatyöläisryhmiä vastaan, joiden toimeentulo on suoraan 

riippuvainen sosiaalisten tulonsiirtojen tai valtion erityistoimenpiteiden tasosta. Näin se vahvistaa 

ammattiyhdistysliikkeen asemaa niiden palkkatyöläisten edustajana, jotka pärjäävät 

palkkakilpailussa suhteellisen hyvin. (Kevätsalo 1988, 20)  

 

Pauli Kettunen (2001, 156) katsoo, että 1970-luvun alun jälkeen esimerkiksi Suomessa näkyi 

vahvana kehityssuunta, jonka myötä ay-järjestäytymisestä oli tulossa kansalaisuuteen rinnastuva 

selviö. Liikkeen keskeinen ylläpitäjä ja arkinen perustelija, jäsenmaksu, oli kadonnut. Jäsenmaksusta 

oli tullut veroluonteinen suoritus, jonka työnantaja pidätti palkasta ja jota vastaan jäsenellä oli 

oikeus saada edunvalvontapalveluja. Valtiokansalaisuuden merkityksen muutoksiin rinnastuvalla 

tavalla asiakkuus näyttää vahvistuvan myös tuon ay-kansalaisuuden aineksena.  

 

Kettusen mukaan ammattiyhdistysliikettä ei uhkaa vain se, että ”osapuolet” ovat tulleet selviöiksi, 

vaan ennen kaikkea se, että ”osapuolet” käyvät vaikeasti hahmotettaviksi. Samoin käyvät tasot, 

joilla osapuolten pitäisi muodostua (Kettunen 2001, 157). Jos ajattelee kuljetusalaa, kaikenlaisen 

alihankinnan lisääntyminen varmasti omalla tavallaan vaikeuttaa myös näissä työyhteisöissä 

ammattiyhdistysliikkeen toimintaa. Kun suuren kuljetusliikkeen ajossa oleva kalusto voi olla jopa 

täysin useiden pienten kuljetusyrittäjien omistamaa, muodostuu ydintyöyhteisöistä 

työntekijämäärältään niin pieniä, ettei esimerkiksi yt-laki useinkaan koske niitä.  
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Siltalan mukaan itseohjautuvien tiimien on yhtäältä sanottu alistaneen ammattiyhdistysliikkeen 

tuotantotalouteen, toisaalta taas avanneen ammattiyhdistysliikkeelle uusia valtalähteitä tuotannon 

organisoinnissa. (Siltala 2004, 379) 

 

Ilmonen ja Jokivuori katsovat ay-liikkeen kasvaneen vahvimmilleen sekä jäsenmäärällä mitaten että 

vaikutusvallassa savupiipputeollisuuden loiston päivinä, 1960- ja 1970-luvuilla. He katsovat ay-

liikkeen onnistuneen palkkatyöläisten yleisten oikeuksien, sosiaali- ja työttömyysturvan sekä 

eläkeoikeuksien, vahvistamisessa tinkimällä taloudellisista tavoitteistaan, osallistumalla valtiolliseen 

tulopolitiikkaan, jonka keskeinen tavoite oli yleensä tukea vientiteollisuutta pitämällä palkat 

yritysten tuottavuuden rajoissa ja kilpailijamaiden tasolla, ainakin liikkeen jäsenten parissa. 

(Ilmonen & Jokivuori 1998, 137) Voisi siis ajatella, että jo vahvimpina päivinään ay-liike toimi 

myös sellaisessa yhteistyössä työnantajan kanssa, jota Ilmonen ja Kevätsalo (1995) ovat nimittäneet 

tuotantokysymyksiin keskittymiseksi. 

 

Ilmonen ja Jokivuori katsovat, että samalla kun ay-liike tulopolitiikan avulla kykeni laajentamaan 

omaa toimitilaansa, se jäykistyi ylhäältä alaspäin toimivaksi koneistoksi ja kadotti kollektiivisen 

identiteettinsä. He katsovat tämän näkyneen ensimmäisenä jäsenten tunnepohjaisen sitoutumisen 

katoamisena. (Ilmonen & Jokivuori 1998, 138)  

 

Katriina Perkka-Jortikan näkemys tukee Ilmosta ja Jokivuorta. Hän katsoo hyvinvointivaltion 

ehdoilla ja rakenteissa tapahtuneen ekspansion merkittävän seurausvaikutuksen olleen, että suuri osa 

poliittisia ja korporatiivisia järjestöjä sekä kollektiiveja valtiollistui ja jäykistyi. Ne tulivat osaksi 

valtiota, sen sopimus- ja valtionapujärjestelmiä. Kansalaisyhteiskunnan, kuten 

ammattiyhdistysliikkeen, erillisyys ja itsenäisyys uhanalaistuivat, julkiset hallinnolliset ja 

kansalaisryhmien kollektiiviset asiat sekoittuivat keskenään. (Perkka-Jortikka 2004, 264) Perkka-

Jortikka siis tulkitsee ammattiyhdistysliikkeen siirtyneen kansalaisyhteiskunnan sfääristä valtion 

sfääriin.  

 

Perkka-Jortikka toteaakin puolueiden ja etujärjestöjen valtiollistuvan kansalaisten foorumeista 

yhteiskunnan olemassa olevien rakenteiden ja valtiollisen järjestyksen ylläpitäjiksi (Perkka-Jortikka 

2004, 263). 

 

Ilmonen (2005, 53) mainitsee kuljetusalan yhtenä esimerkkinä työmarkkinasektorista, jonka 

jäsenkunnan strategisessa asemassa piilee voimavaroja ammattiyhdistysliikkeelle. On varmasti totta, 
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että kuljetusala ja sen työntekijät ovat kansantaloudellisesti ajatellen tärkeitä tukipilareita. Tällöin 

heitä edustavalla ammattiliitolla on myös ehkä mahdollisuus toimia keskimääräistä räväkämmin. 

AKT:n kohdalla voisi ajatella, että tämä on joskus näkynyt esimerkiksi tietynlaisena 

lakkoherkkyytenä. Jos kaupalliset kumipyörät ja satamakuljetukset Suomessa lähes kauttaaltaan 

pysähtyvät, on sillä väistämättä vaikutusta maan talouteen. 

 

Toisaalta Ilmosen ja Jokivuoren (1998, 152) mukaan työorganisaatioiden hierarkian alinta tasoa 

edustavan SAK:n (jonka liitto AKT:kin on – kirjoittajan huomautus) nuorten jäsenten keskuudessa 

kollektiivisuus on murenemassa samaan aikaan kun toimihenkilöiden ay-liikkeessä nuoret etsivät 

kollektiivisuutta. Näin siis voidaan miettiä, kuinka vahva kannatuspohja AKT:lla tulevaisuudessa 

tulee jäsenistönsä keskuudessa olemaan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 56



4 POHDINTAA NYKYAJAN TYÖELÄMÄN MAHDOLLISISTA 

FEODAALISISTA PIIRTEISTÄ 
 

 

4.1 Tutkijoiden mielipiteitä  
 

Julkunen ja Nätti (1997, 118) katsovat että työnantajat ovat saaneet läpi tärkeitä joustovaatimuksiaan 

ensin vuoden 1993 työehtosopimuskierroksella ja sitten vuoden 1996 työaikalaissa, vaikka laki 

sisälsi myös työnantajien vastustamia kohtia kuten ylitöiden rajoittaminen. Julkusen ja Nätin 

mukaan lamalla oli merkittävä vaikutus siihen, että ammattiyhdistysliikkeet hyväksyivät työaikojen 

jouston (Julkunen & Nätti 1997, 107). 
 

Vuorotteluvapaaseen liittyen Julkusen ja Nätin (1997, 171) mukaan työnantajat kaikilla sektoreilla 

painottavat enemmän hyötyjä kuin haittoja. Organisaation saamia hyötyjä ovat uusien henkilöiden 

arviointi, pysyvän henkilöstön lisäkoulutus ja henkilöstöresurssien joustava kohdentaminen.  

 

Koskisen ja Ullakonojan (2005, 169-171) mukaan työsopimuslaissa on monin tavoin korostettu 

työnantajan velvollisuutta ylläpitää työsuhteita. Päättämiskynnyksen asettamisen lisäksi tämä näkyy 

erityisesti työnantajan velvoitteessa tarjota muuta työtä. Tämä velvoite, tosin hieman eri tavoin, 

koskee sekä henkilökohtaisilla että taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla tapahtuvia 

päättämisiä. Irtisanomisperustetta koskevan yleissäännöksen mukaan työnantaja saa irtisanoa 

toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen vain asiallisesta ja painavasta syystä. Purkamisen eli 

työsuhteen välittömästi päättämisen perusteesta ei työsopimuslaissa ole selventävää konkreettista 

luetteloa. Tällä on pyritty ohjaamaan työnantajia harkitsemaan henkilökohtaisella perusteella 

tapahtuvaa päättämistä ensi sijassa irtisanomisen kautta.  

 

Julkusen, Nätin ja Anttilan mukaan pitkiä työaikoja tehdään paitsi nousussa myös kehnossa 

taloudellisessa tilanteessa. (Julkunen&Nätti&Anttila 2004, 117) Näin siis voisi ajatella, että työn 

ahdistavuus ja raskaus ei välttämättä ole sidoksissa taloudellisesti vaikeisiin aikoihin. Kyseisten 

tutkijoiden tutkimustulos koskee it-alaa, mutta luultavasti myös kuljetusalalla toimii sama logiikka. 

Täten voisi katsoa, että feodalismia ei suuremmin ole laman myötä työsuhteisiin tullut. 
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Eurooppalaisen työolotutkimuksen mukaan (2000) ylhäältä sanellut tiukat aikataulut ovat yleistyneet 

viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tiukat aikataulut ovat yleisimpiä korkeaa koulutusta vaativissa 

teknisissä ja yhteiskunnallisissa tehtävissä, hallinto- ja toimistotyössä sekä kuljetus- ja liikennealalla. 

Varastot liikkuvat pyörien päällä eikä viivytyksiä siedetä. Projekteissa yksi työvaihe on toisen 

valmistumisesta kiinni, ja edellisen vaiheen viivästyminen pakottaa seuraavan vaiheen tekijän 

joustamaan illasta. (Siltala 2004, 247) 

 

 

4.2 Johtopäätökset  
 

Omassa tutkimuksessani ei ole tullut eteen kovinkaan vahvoja perusteluja sille, että 1990-luvun 

lama ja valtion mahdollinen heikkeneminen olisi feodalisoinut suomalaista työelämää. Toki 

joustavuus on ainakin jonkin verran lisääntynyt, mutta toisaalta tänä päivänä myös työntekijän 

suojeluun kiinnitetään jopa enemmän huomiota kuin aiemmin. 

 

Tuomas M.S.Lehtosen mukaanhan ”feodaaliselle yhteiskunnalle oli luonteenomaista hajonnut 

valtiollisuus ja uusi intensiivinen paikallisvalta, jossa ylempien herrojen valta oli siirtynyt 

yksittäisten linnanherrojen käsiin. Valta oli tullut hyvin lähelle talonpoikaa, eikä tuon paikallisvallan 

yläpuolella ollut kiistatonta valtarakennetta, joka olisi sitä hillinnyt”. (Lehtonen 2000, 76) Lehtosen 

lainaus korostaa, ettei paikallisvallan yläpuolella ollut kiistatonta valtarakennetta, joka olisi sitä 

hillinnyt. Jos ajatellaan nykyajan työelämän kohdalla paikallisvaltana yksityisiä yrityksiä, on heidän 

yläpuolellaan kiistaton valtarakenne, valtio ja laki. Tämä tai nämä valtarakenteet asettavat sääntöjä 

yritysten toiminnalle, esimerkiksi kuljetusalalla ajo- ja lepoaikamääräykset. Toki yritykset voivat 

rikkoa näitä sääntöjä, mutta poliisin harjoittaman valvonnan avulla valtio voi kontrolloida yrityksiä 

ja asettaa niille rangaistuksia. Kysymys kuuluu, onko yritysten laista piittaamaton käytös lisääntynyt 

1990-luvulla kiristyneen kilpailun myötä, vai onko esimerkiksi kuljetusalalla aina vallinnut ”villin 

lännen meno”. Laki on kiristynyt ajo- ja lepoaikojen suhteen, mutta kilpailun lisääntymisen myötä 

tarve niiden rikkomiselle kasvanut. Täten kilpailun kiristyminen ja toisaalta lainsäädännön 

kiristyminen työntekijän hyväksi voidaan nähdä eri suuntiin vetävinä elementteinä, joiden 

vahvuudesta toisiinsa nähden on hankala sanoa mitään yksiselitteistä.  

 

Paikallisen sopimisen suhteen mielipiteet sen hyvyydestä tai huonoudesta vaihtelevat suuresti 

edelleen, eikä jakolinjoja siihen suhtautumisessa voi vetää yksistään työnantaja-työntekijä –
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käsiteparin vastakkaisuuden avulla. SAK:n edunvalvontaosaston johtajan Lauri Lylyn 

(http://www.sak.fi/suomi/tyossa.jsp?id=31645&location1=2&sl2=14&lang=fi) toteamuksesta siitä, 

kuinka uusi yt-laki lisää paikallista sopimista, voisi vetää johtopäätöksen, että ainakin uuden yt-lain 

puitteissa paikallinen sopiminen toteuttanee työntekijän suojelua. Tietysti neuvotella aina voidaan, 

mutta lopputulos voi silti olla työntekijälle tappiollinen. Tälläkään lailla uusi yt-laki ei takaa 

työntekijälle esimerkiksi työpaikan säilymistä, se vain antaa puitteet joiden mukaisesti neuvottelut 

käydään. Toki kuitenkin on pidettävä mielessä, että yt-neuvottelujen ansiosta irtisanottavien määrä 

voi vähentyä vaikkapa siksi, että neuvotteluissa ainakin osalle irtisanomisia löydetään vaihtoehtoisia 

toimintatapoja, tai siksi että neuvottelujen kestäessä aika kuluu ja yrityksen tarve irtisanomisille voi 

vähentyä. 

 

Ehkäpä Lylyn (http://www.sak.fi/suomi/tyossa.jsp?id=31645&location1=2&sl2=14&lang=fi) 

ihmettely sille, miksi yleensä paikallisen sopimisen perään huuteleva Suomen Yrittäjät ei tässä 

tapauksessa yt-lakia ja sen myötä lisääntyvää paikallista sopimista halua, selittyy sillä etteivät 

Yrittäjät halua lisätä tämän kaltaista paikallista sopimista, jossa neuvottelujen kulku on melko lailla 

muotoseikoiltaan määrätty ja muotoseikoilla pyritään turvaamaan nimenomaan työntekijöiden 

oikeudet. Neuvottelut eivät lähde vapaasta tahdosta, vaan lain pakosta. 

 

Katsoisin, etteivät varsinkaan uusimmat työelämän lait, laki yksityisyyden suojasta (2001, uusittu 

2004) ja yhdenvertaisuuslaki (2004), tuo feodalismia työelämään. Nehän on säädetty nimenomaan 

työntekijän oikeuksia puolustamaan. Niiden määräyksistä ei ole edes mahdollista poiketa toisin 

sopimalla työnantajan ja työntekijän välillä. Yksityisyyden suojasta säädetyssä laissa on 

yhteistoiminnallisia elementtejä, yhdenvertaisuutta edistävä laki taas asettaa työnantajalle ainakin 

periaatteessa melko tiukat kriteerit sen toteuttamiseksi työntekijöiden keskuudessa.  

 

Uuden vuosilomalain voi katsoa tietyssä määrin laajentavan työntekijän oikeuksia (esimerkiksi 

antaen työsuhteen kestettyä vuoden lomamahdollisuuden myös niille, jotka eivät työskentele 14 

päivää tai 35 tuntia kuukaudessa), vaikka luonnollisesti työnantajan työnjohdollinen asema 

säilyykin. On syytä huomata, että vuosilomalaki antaa suuren mahdollisuuden poiketa sen 

määräyksistä valtakunnallisin työehtosopimuksin. (Koskinen & Ullakonoja 2005) Tietyllä tavalla 

tämän voisi katsoa siirtävän valtaa alaspäin, kuitenkin niin että valtio itse antaa siihen 

mahdollisuuden. Tärkeää on myös ottaa huomioon, että paikallinen sopimisoikeus 

työehtosopimusten mahdollistamana on vain järjestäytyneillä työnantajilla 

(http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2004/20040238.pdf). Täten mahdollinen vallansiirto 
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yritystasolle asti tapahtuu melko kontrolloidusti, se ikään kuin rajataan työmarkkinajärjestöihin 

kuuluvien työnantajien keskuuteen.  

 

Uudistetuista työelämän laeista työaikalaki on ainoa, joka antaa paikallisen sopimismahdollisuuden 

järjestäytymättömille työnantajille. Työaikalaki pyrkii lisäämään joustavuutta, mikä ei kuitenkaan 

tässä tapauksessa ole työntekijöiden kannalta kaikin puolin huono asia. Varmasti jokainen 

palkkatyöläinen haluaisi saada sanansijaa työaikojensa sääntelyyn. Täten joustavuus työaikalainkaan 

kohdalla ei ole ainakaan kokonaan negatiivinen ja feodaalisiin piirteisiin viittaava asia. Tietenkin 

aina on syytä huomioida, kuka joutuu joustamaan ja mihin suuntaan. 

 

Työturvallisuus- ja työterveyshuoltolaki toteuttavat mielestäni pikemminkin työntekijän suojelua 

kuin tämän aseman hankaloittamista. Työnantajalle nämä lait aiheuttavat erinäisiä velvoitteita, joita 

tokikaan ei välttämättä aina noudateta. Itse lainsäädäntö kuitenkin kohdistaa työnantajaan melko 

suuren vastuun työsuojelukysymyksissä. Työturvallisuuslaissa säädetty työnantajan yleinen 

huolehtimisvelvoite, joka tarkoittaa työturvallisuuslain työnantajalle asettamaa velvoitetta huolehtia 

tarpeellisin toimenpitein työntekijöiden turvallisuudesta sekä fyysisestä että henkisestä terveydestä, 

ymmärretäänkin vastapainona työnantajan työnjohto-oikeudelle (Koskinen & Ullakonoja, 131). Uusi 

työsuojelun valvontalaki tähtää muun muassa työsuojeluvaltuutettujen määrän lisääntymiseen 

(http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+94/2005&base=erhe&palvelin=www.edu

skunta.fi&f=WORD), mikä ei varmasti ainakaan heikennä työntekijöiden asemaa.  

 

Vuorotteluvapaalaki antaa työntekijälle mahdollisuuden pitää taukoa työskentelystä ja näin auttaa 

häntä jaksamaan. Lisäksi se mahdollistaa jollekin työttömälle työnhakijalle ansiotyön määräajaksi. 

Näin vuorotteluvapaan kohdallakaan ei voida nähdä merkkejä feodaalisista piirteistä, vaan 

pikemminkin työntekijän aseman vahvistumisesta. 

 

Jos ajatellaan Otto Brunnerin käsittelemää maanherruutta ja talonvaltaa, ja siirretään tämä 

ajatuskehikko analogiana nykyajan työelämään, voisi ajatella että keskiajalla talonpojan yhden 

herran alaiseksi sitoutuminen ja tältä suojelun saaminen vastikkeena alamaisuudesta ja siihen 

kuuluvasta palveluksesta on nykyään työelämässä vähenemässä, koska esimerkiksi pätkätyöt 

yleistyvät ja muutenkin työpaikkaa vaihdetaan ehkä enemmän kuin aiemmin. Toisaalta 

keskiajallakin talonpojalla oli mahdollisuus siirtyä toisen herran suojelukseen. 
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Kaiken kaikkiaan voisi ajatella, että työlainsäädännön kattava uudistus 1990- ja 2000-luvulla on 

vahvistanut työntekijän asemaa. Mikäli tarkastellaan puhtaasti lain kirjainta, voidaan löytää vain 

jonkin verran viitteitä mahdollisiin työntekijän asemaa huonontaviin seikkoihin. Tällaisina voisi 

ajatella ainakin lisääntyneet mahdollisuudet paikallisen sopimisen vahvistumiseen, mikä ei sekään 

kuitenkaan välttämättä aina ole yksinomaan työntekijöiden asemaa heikentävä elementti. Niin 

uusissa työlainsäädännön piiriin kuuluvissa laeissa kuin työehtosopimuksissakin on kohtia, jotka 

suoranaisesti määräävät sopimaan jostakin asiasta paikallisesti (Kairinen 2004, 215). Täten voisi 

ajatella, että olisi kyse jonkinlaisesta vallan siirtymästä paikallistasolle. Kuitenkin voidaan miettiä, 

kuinka pakotettu lainsäädännön takana oleva valtio tähän on, ja kuinka paljon on kyse tietoisesta 

valinnasta, siis tietoisesta vallan ja vastuun siirrosta alemmas. On hyvä muistaa myös, että 

esimerkiksi työehtosopimusten määräyksissä on perälauta, jota noudatetaan jos paikalliseen 

sopimukseen ei päästä.  

 

Vaikka työlainsäädäntö joissain kohdin pyrkiikin lisäämään joustavuutta työelämässä, en näkisi sen 

ainakaan vielä kovin paljoa lisääntyneen lainsäädännön kautta. Enemmistö lakipykälistä kuitenkin 

keskittyy työntekijän suojeluun, aiheuttaen työnantajalle vastuun lisääntymistä. Eihän uusi 

työsopimuslakikaan Kairisen tutkijaryhmän mukaan edistä kovin paljoa joustavuutta. (Kairinen et al 

2004, 17). On myös syytä muistaa, että työsuhteessa työnantajalla on työnjohto- eli direktiovalta. 

Täten hänen eräänlainen auktoriteettiasemansa työntekijään nähden on luonnollinen selviö, 

rakentuuhan koko työsuhde tavallaan sen ymmärtämisen ja hyväksymisen ympärille.  

 

Yhteistoimintalain uudistus on mielestäni eräs parhaista esimerkeistä siitä, ettei työlainsäädännön 

uudistuksen voida katsoa juurikaan heikentävän työntekijän asemaa. Kuten on todettu, yt-

neuvottelut eivät sinällään välttämättä kenenkään työpaikkoja säästä, mutta kuitenkin ne 

hankaloittavat ainakin mielivaltaisia irtisanomisia. Lain soveltamisrajan laskiessa tulevaisuudessa 

yrityksiin, jotka työllistävät yli 19 työntekijää, lisää se ainakin periaatteellisia oikeuksia myös näiden 

yksiköiden työntekijöillä. Myös muutosturva-säädökset työsopimuslaissa vaikeuttavat irtisanomisia.  

 

Jos feodaalisia piirteitä työelämästä haluaa etsiä, tuleekin varmaan keskittyä käytännön työelämän 

tutkimiseen, mennä ikään kuin lain kirjaimen ”taakse”. Tällöin puhutaan lakipykälien rikkomisesta, 

eli tällöin mahdolliset feodaaliset piirteet eivät työelämään tule lainsäädännön kautta, siis 

legitimoituina. Kuljetusalaa ajatellen esimerkkinä tästä voisivat toimia mainitut tietoiset ajo- ja 

lepoaikojen rikkomiset, siis tilanteessa joissa kuljetusyrittäjä vaatii työntekijöitään niitä rikkomaan 

tai työntekijä itse ilman kehoitustakin tiedostaa olevansa esimiehensä taholta painostettu tähän. 
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Toinen mahdollisuus on lain kiertäminen, esimerkiksi edellä käsitellyn vastentahtoisen yrittäjyyden 

avulla. Omassa tutkimuksessani pääasiallinen tutkimuslähde on kuitenkin ollut nimenomaan 

työlainsäädäntö. Sen muutoksen ei voi katsoa liiemmin feodaalisia piirteitä lisänneen.  

 

Mielestäni työelämän lisääntyvät paineet yleisesti ottaen tunnetaan, ja keinoja niiden vähentämiseksi 

mietitään. Työlainsäädännön viimeaikainen kattava uudistus kertoo omalta osaltaan siitä, että 

käytännön toimiin paineiden vähentämiseksi on myös ryhdytty. Tietenkään uudistukset eivät kaikkia 

miellytä, ja jotkut voivat nähdä niissä pyrkimystä heikentää työntekijän asemaa. Kuitenkin yhtä 

lailla on mielipiteitä, joiden mukaan työnantaja-asemassa olevien tilanne käy tulevaisuudessa entistä 

tukalammaksi.  

 

Kysymykseen, voidaanko nykyajan työelämästä löytää feodaalisia piirteitä, on mielestäni viisainta 

vastata varovaisen kielteisesti. Toki edellä mainittujen seikkojen ympäriltä, siis lähinnä lain 

rikkomisen ja kiertämisen puitteista tällaisia piirteitä saatetaan tulkita löytyvän, mutta ainakaan 

kovin vahvasti ne tuskin ovat näilläkään aihealueilla lisääntyneet. Luultavasti työntekijöihin 

kohdistuvat paineet esimerkiksi hyvinvointivaltioiden kulta-aikaan verrattuna ovat lisääntyneet, 

mutta toisaalta on hyvä muistaa että työelämän lainsäädäntö on koko ajan kehittynyt eteenpäin. Lain 

rikkomista ja kiertämistä on lisäksi harjoitettu varmasti aina.  

 

Ammattiyhdistysliikkeen rooli on vuosien varrella muuttunut. Se on viime aikoina joutunut 

ottamaan huomioon yhä enemmän koko edustamansa toimialan edun. Silti tämän ei mielestäni 

tarvitse katsoa juurikaan horjuttaneen ammattiyhdistysliikettä. Lakot ja lakonuhat ovat edelleen 

vahvoja käyttövälineitä ay-liikkeelle, mikäli sen vaatimuksiin ei muuten suostuta. Pikemminkin 

voisi ajatella, että ay-liikekin on ollut viime aikoina pakotettu tulemaan terveellä tavalla työnantajaa 

”vastaan” erinäisissä kysymyksissä, niin että kumpikin osapuoli on joutunut tarpeen vaatiessa 

joustamaan vaatimuksissaan. Varmasti paineet yhteistyöhön ovat lisääntyneet, mutta välttämättä sen 

ei ole tarvinnut merkitä ay-organisaatioiden heikkenemistä. Ammattiyhdistysliikkeen voisikin 

katsoa olevan nyt eräänlaisessa murrosvaiheessa, jossa sen tulee tarkastella kriittisesti ja 

ennakkoluulottomasti omaa tehtäväkenttäänsä, sitä millä tavoin se tulevaisuudessa parhaalla tavalla 

hoitaa jäsentensä edustamisen.  
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