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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuksen kohteena ovat kuntatyönantajan määräaikaisiin työsuhteisiin kohdistamat työsuhdemallit ja niiden yhteensopivuus
toimintaympäristöön. Ensinnäkin kuntatyönantajan määräaikaisiin työsuhteisiin kohdistamia työsuhdemalleja analysoidaan korostuneesti
strategisen suunnittelun ja johtamisen näkökulmasta. Toiseksi määräaikaisiin työsuhteisiin liittyvä toimintaympäristö käsitetään kuntatyönantajan
subjektiivisesta näkökulmasta todennettavaksi. Kolmanneksi yhteensopivuutta tarkastellaan teoreettisesta viitekehyksestä johdettujen
työsuhdemallien ja erilaisten toimintaympäristön tyyppien ideaalien "parien" välityksellä.
Tutkimuksen tarkoitus on laajentaa ja syventää organisatorisen tehokkuuden käsitettä tutkimalla kuntatyönantajan työsuhdemallien ja
toimintaympäristön yhteensopivuuden ”taloudellisuutta”. Tämän perusteella muodostuu tavoitteeksi ymmärtää ja tulkita kuntatyönantajan
määräaikaisiin työsuhteisiin kohdistamia toimia objektiivisesti ns. yhteiskuntatieteellisellä lähestymistavalla.
Tutkimusmenetelmänä käytettiin evolutionaarista monitahoarviointia, johon liittyi kunnallisten työmarkkinajärjestöjen edustajien
teemahaastattelut ja Kuntatyönantaja-lehden sisällönanalyysi. Sekä teemahaastatteluiden että sisällönanalyysin tulosten mittaamisen
lähtökohtana oli laadullinen diskurssianalyysi, tosin toimintaympäristön luotauksen analysoinnissa käytettiin myös joitakin kvantitatiivisia
tilastollisia suureita.
Tärkeimpinä tutkimustuloksina voidaan pitää työsuhdemallien ja toimintaympäristön yhteensopivuuden arviointia sekä sen merkitystä suhteessa
laajempaan yhteiskunnalliseen kontekstiin. Tutkimuksen mukaan kuntatyönantaja kohdistaa määräaikaisiin työsuhteisiin
”institutionaalis-dualistista työsuhdemallia”, johon liittyy sekä institutionaaliset tekijät (esim. perhevapaiden vaikutus määräaikaisten määrään)
että kuntatyönantajan NPM-doktriinin mukainen tehokkuusajattelu. Kuntatyönantajan subjektiivisesti käsittämäksi toimintaympäristötyypiksi
osoittautuu vakaa, muuttumaton toimintaympäristö. Tämän perusteella työsuhdemallien ja toimintaympäristön yhteensopivuus on melko huonoa,
vaikkakin määräaikaisten työntekijöiden työolosuhteita ollaankin jatkuvasti parannettu. Yhteiskunnallisesti tämän tutkimuksen tulokset viittaavat
siihen, että kuntatyönantajan toiminnan arvoperusta on muuttunut 1990-luvun lopulta alkaen yhdenmukaisten työmarkkinoiden
tavoitteellisuudesta kohti eriytyvien työmarkkinoiden legitimointia. Tämä tarkoittaa myös ko. aihepiirin jatkotutkimuksissa eriytyvien
työmarkkinoiden kontekstin käsittämistä ja huomioimista esimerkiksi käsitteellisissä valinnoissa.
Tutkimuksen tärkeimpinä lähteinä ovat työsuhdemallien analysoinnissa G.R. Littlerin (1982) teos ”The Development of the Labour in Capitalist
Societies”, toimintaympäristön tarkastelussa Emeryn ja Tristin (1965) julkaisu ”The Causal Texture of Organizational Environments” ja
yhteensopivuuden käsittelyssä Kallion (1992) teos ”Kuntaorganisaation ja sen toimintaympäristön välisen vuorovaikutuksen teoreettista
tarkastelua” sekä Kastin ja Rosenzweigin (1985) teos ”Organization and Management".
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