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1 Johdanto 

Työllisyys on kestoaihe yhteiskunnallisessa keskustelussa ja palkkatyöstä on kehit-

tynyt yhä erottamattomampi osa ihmisten toimintaa yhteiskunnassa. Työn yksilöta-

son ulottuvuuksien lisäksi yhteiskunnan tasolla työllisyys ja työmarkkinat kytkey-

tyvät tiiviisti taloudellisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin kehitykseen. Työmarkkinat ja 

työllisyys ovat esimerkiksi liitoksissa niin sosiaaliturvaan, verotukseen kuin koulu-

tukseenkin.1 Työ tuottaa yhteiskunnassa hyvinvointia ja on jopa sen edellytys. Ta-

loudellisen hyvinvoinnin näkökulmasta valtion tulot ja niillä ylläpidettyjen hyvin-

vointivaltion instituutioiden toiminta on pitkälti kiinni työllisyyden suotuisasta ke-

hityksestä ja työn tuottavuudesta. Työllisyydellä ja toimivilla työmarkkinoilla onkin 

vahva yhteys yhteiskunnan rakenteiden ylläpitoon ja kansantalouden kehitykseen. 

Hyvinvointiajattelun typistämistä pelkästään talouskasvun ja työllisyyden väliseksi 

suhteeksi on kuitenkin syytä tarkastella kriittisesti, sillä silloin taloudellinen hyvin-

vointi voi saada ylivoimaisen aseman suhteessa sosiaaliseen hyvinvointiin.2 

Työllisyyden tunnusluvuista – ensin työttömyysasteesta ja myöhemmin työllisyys-

asteesta – on tullut lähes bruttokansantuotteen veroisia kansantalouden suoritus-

kyvyn mittareita ja samanaikaisesti ennen kuvittelemattomasta työttömyyden ta-

sosta on tullut uusi normi. Huolta työllisyydestä ja työttömyydestä käytetään sekä 

päätöksentekoa ohjaavana että sitä oikeuttavana näkökulmana.3 Raija Julkusen 

(2002) mukaan ”työllisyys on uudella tavalla veitsenterällä, jatkuvassa hälytysti-

lassa, jotakin jota on koko ajan seurattava ja tuotettava.”4 

Tässä tutkimuksessa vertailen kahta talouden laskukautta, jolloin työllisyys on pu-

huttanut Suomessa erityisen paljon. Ajanjaksoina ovat 1970-luvun puoliväli sekä 

1990-luvun alku – tarkemmin määriteltynä suomalaisen stagflaation5 alku vuosina 

 

1 Heinonen, Hämäläinen, Räisänen, Sihto & Tuomala 2004, 11. 
2 Koistinen 2014, 50, 87–88. Tutkimuksessa työ käsitetään palkkatyönä. Palkkatyö ja yrittäjyys ovat 
teollistumisen myötä vahvistuneet arvon tuottamisen keinoina, mikä on vahvistanut markkiname-
kanismin välittämän työn arvon dominanssia. Työtä mitataan hyvin yleisesti lähinnä sen vaihtoar-
voilla, huomioimatta työn muita yhteiskunnallisia merkityksiä. Ks. Koistinen 2014, 92–93. 
3 Koistinen 2014, 161–162; Heinonen ym. 2004, 14. Työllisyysaste on ollut käytössä vasta 1990-
luvun lopulta alkaen. Tätä ennen työllisyyttä käsiteltiin yleisesti työttömyysasteen avulla. 
4 Julkunen 2002, 316. 
5 Stagflaatiolla tarkoitetaan erityisesti 1970-luvun ilmiötä, jossa työttömyys ja inflaatio nousevat 
yhtäaikaisesti. Ks. Wolff & Resnick 2012, 22. 
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1975 ja 1976, sekä 1990-luvun laman kaksi ensimmäistä vuotta 1991 ja 1992. Kau-

sista ensimmäinen edustaa Suomessa 1960-luvulta alkanutta ja 1990-luvun alkuun 

päättynyttä hyvinvointivaltion kasvukautta sekä toisaalta myös talouden kasvun hi-

dastumista. 1990-luvun alkuvuodet taas olivat vahvasti murrosaikaa ja koko vuosi-

kymmentä taas on määrittänyt vahvasti lama ja sen tuomat leikkaukset hyvinvoin-

tivaltioon, sekä toisaalta talouden nopea avautuminen ja kansainvälistyminen.6 

Kahdessa vuosikymmenessä 1970-luvulta 1990-luvulle työmarkkinoilla siirryttiin 

kohti vapaampaa markkinaohjautuvuutta ja toisen maailmansodan jälkeen synty-

neen työmarkkinoiden keskitetyn järjestelmän merkitys heikkeni, vaikkei ehkä niin 

paljon kuin välillä oletetaan. Suomalainen yhteiskunta muuttui selkeämmin mark-

kinataloudeksi erityisesti 1980-luvulta lähtien, mikä näkyi sääntelyn ja taloussuun-

nittelun vaiheittaisena purkamisena. Samanaikaisesti kuitenkin säilytettiin suhteel-

lisen laaja julkinen sektori ja kattava sosiaaliturva, mikä on luonut paineita julkisen 

sektorin rahoituksen kestävyydelle ja täten välillisesti työllisyyden ylläpidolle.7 

Tutkimus keskittyy kahteen Suomen historian keskeisimpään työmarkkinakeskus-

järjestöön, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestöön (SAK) ja Suomen Työnanta-

jain Keskusliittoon (STK). Työmarkkinakeskusjärjestöjen yhteiskunnallinen valta ja 

vaikutus politiikan tekoon on ollut Suomessa merkittävä ja siksi myös niiden näke-

myksiä työllisyydestä on aiheellista tutkia. Keskusjärjestöt ovat olleet asemassa, 

josta on mahdollista vaikuttaa politiikan suuntaan ja laajasti erilaisiin yhteiskunnal-

lisiin päätöksiin. Siinä missä poliittisen historian valtavirta on korostanut usein yk-

silöiden merkitystä, keskityn tässä tutkimuksessa korostetusti yhteiskunnan kollek-

tiivisten eturyhmien vaikutusvaltaan talous- ja työllisyyspuheessa.8 

Työmarkkinakeskusjärjestöt voivat omalla ohjauksellaan pyrkiä vaikuttamaan tasa-

painoon, joka yhteiskunnassa muodostuu taloudellisen tehokkuuden, työllisyyden 

ja sosiaalisen turvallisuuden välille. Tämä ajatus tasapainotekijöistä voidaan yksin-

kertaistaa niin, että taloudellista tehokkuutta tavoittelevat ensisijaisesti yritykset eli 

työnantajat ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta sekä toimeentulon turvaa 

 

6 Hannikainen & Eloranta 2019, 26. 
7 Kallioinen, Keskinen, Lähteenmäki, Paavonen & Teräs 2010, 58. 
8 Bergholm 2015, 169. 
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palkansaajat. Näiden tasapainotekijöiden pohjalta osapuolet perustelevat myös 

työllisyydestä huolehtimisen merkitystä ja siihen käytettäviä keinoja.  Erityisesti ta-

loudellisten kriisien kohdatessa sekä taloudellisia että sosiaalisia riskejä pyritään 

hallitsemaan niin, ettei tasapaino järkkyisi liiaksi.9 Tästä syystä kriisit ovatkin usein 

niitä hetkiä, jotka nostavat myös työllisyyskysymykset julkisuuden keskiöön.10 

Tässä tutkimuksessa työllisyyspuheen tarkastelun lähtökohdaksi otetaan sosiaali-

sen konstruktionismin näkemys kielestä toimintana, joka ilmenee diskurssien muo-

dossa. Diskurssi on kielenkäyttöä, joka on sidottu käyttäjänsä subjektiiviseen tapaan 

merkityksellistää ja jäsentää maailmaa eli konstruoida sitä.11 Työmarkkinakeskus-

järjestöt tuottavat ja uusintavat kielenkäytön kautta institutionaalisia rakenteita ja 

toiminnan malleja, tämän tutkimuksen tapauksessa työmarkkinarakenteita, käytän-

teitä ja omaksuttuja työllisyyskäsityksiä. Yhteiskunnallinen diskurssiympäristö 

määrittää myös julkisuuden ja sen toimijoiden rajat asettamalla diskurssit eriarvoi-

seen asemaan. Toiset diskurssit ovat vaikutukseltaan vahvempia ja käyttökelpoi-

sempia tietyssä ajallisessa kontekstissa kuin toiset.12 

Esimerkiksi tiettyihin talouspoliittisiin argumentteihin nojaavat työllisyysdiskurs-

sit ovat tietyssä ajassa laajemmin omaksuttuja ja yleisesti hyväksyttyjä kuin toiset. 

Näin tapa, jolla puhumme työllisyydestä eli työllisyysdiskurssimme muokkaavat 

työllisyyteen suhtautumista ja myös työllisyysongelman käsittelyä politiikassa. Pi-

demmällä aikavälillä työllisyysdiskurssit muovaavat myös suomalaisia työmarkki-

noita tietynlaisena omalakisena instituutionaan. Vaikutus siirtyy myös toiseen 

suuntaan, sillä instituutiot vaikuttavat myös diskurssien edelleen uusintamiseen 

määrittelemällä työmarkkinoiden toiminnan säännöt tai reunaehdot.13 

SAK:n ja STK:n työllisyyspuheeseen ja -diskursseihin liittyen tutkimuksen keskei-

senä tavoitteena on tarkastella työmarkkinoiden ja talouspolitiikan institutionaali-

sia muutoksia ja instituutioiden uusintamisprosessia. Keskeistä on erityisesti 

 

9 Koistinen 2014, 19–20.  
10 Toisaalta kriisit myös saattavat nostaa esiin korostetusti talouden tasapainon turvaamisen peh-
meämpien arvojen ja sosiaalisten riskien kustannuksella. Talouden tasapainottamisen ja suhdanne-
politiikan harjoittamisen talouspoliittinen ristiriita on tutkimuksen keskeisiä lähtökohtia. 
11 Jokinen, Juhila & Suoninen 2016, 21; Pietikäinen & Mäntynen 2019, 40–41. 
12 Reunanen & Väliverronen 2020, 35. 
13 Mayr 2008, 1. 
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työmarkkinajärjestöjen näkemys työllisyydestä makrotaloudellisen kehityksen 

sekä toisaalta myös sosiaalisen hyvinvoinnin tekijänä suomalaisessa yhteiskun-

nassa. Nämä näkemykset tehdään näkyviksi työmarkkinajärjestöjen tuottamissa ja 

ylläpitämissä työllisyysdiskursseissa. 

Henkilökohtaisena kimmokkeena työmarkkinoiden toiminnan sekä talous- ja työ-

politiikan tutkimiseen on toiminut kiinnostus intressiryhmien vaikutusvallan muu-

toksiin sekä talouskuria ja julkista velkaa koskevien keskustelujen jatkuvuuksiin 

suomalaisessa yhteiskunnassa. Erityisesti ajatus eri ryhmien vallasta määritellä yh-

teiskunnallisen piirin ja keskustelun itsestäänselvyyksinä otettuja asioita ilmiöiden 

käsitteellistämisen kautta on kiinnostavaa sekä historian että nykyhetken näkökul-

masta. Kiinnostukseni koskeekin siinä mielessä yhteiskunnallista vallankäyttöä, in-

tressien ristiriitoja ja niistä syntyviä jännitteitä. Tutkimuksessa keskityn siihen, 

kuinka nämä jännitteet ovat näkyneet työmarkkinoilla ja eri tahojen mahdollisuuk-

sissa vaikuttaa työllisyyteen ja välillisesti koko kansantalouden kehitykseen. Tavoit-

teenani on ollut ymmärtää paremmin hyvinvointivaltion historiaa ja tulevaisuutta 

työmarkkinoiden muuttuvien valtasuhteiden ja instituutioiden sekä työllisyyden 

yhteiskunnallisen roolin rinnalla. 

1.1 Tutkimuskysymykset 

Tutkimus rakentuu keskeisten työllisyysongelmaa ja työmarkkinoiden instituutio-

naalista muutosta koskevien tutkimuskysymysten ympärille. Tutkimuskysymysten 

avulla pyrin tarkastelemaan sekä vertailemaan työllisyysongelman vakiintunutta 

asemaa työntekijöiden ja työnantajien intressiryhmien osalta. Päätutkimuskysy-

myksenä pyrin selvittämään, kuinka SAK:n ja STK:n keskusjärjestölehdissä tuotta-

mat ja ylläpitämät työllisyyden yhteiskunnallisiin merkityksiin liittyvät diskurssit 

kehittyivät suomalaisen stagflaatiokriisin alussa 1975–1976, sekä 1990-luvun la-

man alkupuolella 1991–1992? Tarkastelussani haluan huomioida työllisyyspuheen 

merkitystä erityisesti laajoissa talouspolitiikka- ja hyvinvointikeskusteluissa.14 Tä-

män lisäksi pohdin tutkimuksessa, kuinka työllisyysdiskurssit vaikuttivat valituilla 

 

14 Makrotason yhteiskunnan rakenteellisen tarkastelun vastakohtana mikrotasolla työllisyyttä voi-
daan tarkastella yksilön tai organisaation rationaalisen päätöksenteon näkökulmasta. 
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ajanjaksoilla suomalaisiin työmarkkinoihin instituutiona ja kuinka toisaalta työ-

markkinat instituutiona vaikuttivat työllisyysongelmaa koskevien diskurssien syn-

tyyn. Tutkimuksessa haluankin osaltani seurata sitä, kuinka työnantajien ja työnte-

kijöiden työllisyysdiskurssit ovat institutionalisoituneet työllisyysongelman muo-

dossa osaksi työmarkkinoiden ja suomalaisen yhteiskunnan sääntöjä ja käytänteitä. 

Tutkimuksen rajatuissa puitteissa pyrin kriittisesti arvioimaan, missä määrin työlli-

syysongelmasta on kehittynyt työmarkkinakeskusjärjestöjen eriävien tai yhtene-

vien yhteiskunnallisten näkemysten ilmentymä. 

Työllisyysongelma on muotoiltu tutkimuksen päähuomion kohteeksi ja se käsitteel-

listää yleisesti varsinkin 2000-luvulla julkisessa keskustelussa esitettyä huolta liian 

alhaisesta työllisyydestä sekä myös liian korkeasta työttömyydestä suhteessa kan-

santalouden kantokykyyn.15 Nykyhetken kansantalouden kantokyvyn ja hyvinvoin-

tivaltion rahoituksen uhkakuvat ovat lähinnä tutkimuksen motivaattori ja sen läh-

tökohta, sillä työllisyysongelmaa voidaan käsitteellistää myös muilla tavoin. Erilai-

set käsitteellistämisen tavat kiteytyvät viiteen luvussa 6 käsiteltävään työllisyysdis-

kurssiin. Työllisyysongelma mainitaan myös sanallisesti aineistossa, joten se on 

luonnollinen valinta nimittämään tutkimuskohdetta.16  

Työllisyysongelman käsitteellä pystytään tarkastelemaan yhteiskunnan kehitystä 

suhtautumisessa työllisyyteen median diskursiivisten käytäntöjen muutoksen 

kautta.17 Työllisyys esitetään julkisessa puheessa nykyisin usein hyvinvoinnin saa-

vuttamisen keinona ja mittarina, ja työllisyysongelmaa käytetään niin poliittisten 

päätösten perusteluna kuin oikeutuksena. Varsinainen esimerkiksi työllisyyden as-

teen korostaminen on noussut vasta 1990-luvun myötä työttömyyden rinnalle tai 

sen tilalle retoriikassa. Työllisyysongelman käsitteen avulla huomioidaan kuitenkin 

sekä työttömyys että työllisyys. Työllisyysongelman käsitteen avulla on mahdollista 

tarkastella työnantajien ja työntekijöiden suhtautumista työllisyyteen ja työttömyy-

teen laajoina yhteiskunnallisina kysymyksinä, jotka muuttuvat ajassa. 

 

15 Kajanoja 2018, 9. Jouko Kajanojan toimittamassa teoksessa aihetta käsitellään työllisyyskysymyk-
senä, joka kattaa esimerkiksi eri politiikan osa-alueet, työn murroksen sekä sosiaaliturvan.  
16 Esim. PT 21/1976, PT 30/1976, PT 49/1976. 
17 Fairclough 1997, 50. Tutkimusaineisto edustaa sekä suomalaista tulopoliittista vakautta ja järjes-
telmän pysyvyyttä, että toisaalta järjestelmän muutospaineita ja ryhmien välisiä ristiriitoja.  
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Keskittymällä diskursseihin pyritään hahmottamaan intressiryhmien työmarkkina-

keskusjärjestöjen muodossa käyttämää valtaa työllisyysongelman määrittelyssä ja 

sitä kautta työmarkkinaosapuolten vaikutusta työllisyysongelman institutionalisoi-

tuneeseen luonteeseen. Työmarkkinaosapuolet esittävät aineistossa näkemyksiä ta-

louspolitiikasta, sosiaalipolitiikasta, työpolitiikasta ja tulopolitiikasta, sekä ulti-

maattisesti näillä politiikan eri politiikkalohkoilla tavoitellusta hyvinvoinnista.18 

Ovatko työnantajien ja työntekijöiden näkökulmat työllisyysongelmaan ja siihen 

vaikuttamiseen erkaantuneet vai lähentyneet ja kuinka työllisyysongelmasta on tul-

lut nykyinen keskeinen yhteiskunnallinen ja poliittinen aihe? 

1.2 Tutkielman rajat ja rakenne 

Työmarkkinapuheen tutkimuksen rajojen määrittely on keskeistä tutkimustyön on-

nistumisen kannalta. Teoreettinen pohja, aineisto ja menetelmät käsitellään tar-

kemmin omissa luvuissaan tuonnempana. Työmarkkinahistorian tutkimuskentän 

laajuuden vuoksi on myös aiheellista rajata aietta muutoinkin tarkemmin. 

Tutkimuksessa käsitellään työmarkkinasuhteita tulopolitiikan ja kolmikannan nä-

kökulmasta, keskittyen yksityiseen työnantajaosapuoleen ja ammattiyhdistysliik-

keeseen sekä niitä edustaviin keskusjärjestöihin.19 Työnantajapuolella tärkein kes-

kusjärjestö on ollut STK ja sen työn jatkajina ovat olleet Teollisuuden ja Työnanta-

jain Keskusliitto (TT) ja myöhemmin Elinkeinoelämän Keskusliitto (EK). TT syntyi 

STK:n yhdistyttyä yhdeksi liitoksi Teollisuuden Keskusliiton (TKL) kanssa vuoden 

1993 alusta. TT ehti toimia noin vuosikymmenen enne koko työnantajapuolen yh-

distävää EK:ta, joka aloitti toimintansa 2005. Palvelualojen kasvun myötä myös Lii-

ketyönantajain Keskusliitto (LTK), joka muuttui vuodesta 1995 alkaen Palvelu-

työnantajien keskusliitoksi, tuli myös osaksi EK:ta. Tässä tutkimuksessa työnantaja-

keskusliitoista keskitytään ajallisesti vain STK:hon, lukuun ottamatta Teollisuus-

viikkoa, joka oli STK:n ja TKL:n yhteinen pää-äänenkannattaja ja merkittävin 

 

18 Talous-, sosiaali- ja työpolitiikka ovat yhteiskuntapolitiikan eri osa-alueita. Työpolitiikka voidaan 
jakaa edelleen työvoima- ja työllisyyspolitiikan käsitteisiin, jotka kuvaavat niiden tavoitteita. 
19 Kolmikannalla tarkoitetaan kolmen työmarkkinaosapuolen, eli työnantajien, ay-liikkeen ja val-
tion, muodostamaa järjestelmää, jossa tehdään laajasti yhteiskuntaa koskevia päätöksiä sekä sopi-
muksia keskitetysti. Kolmikantaisuus ei koske pelkästään työmarkkinoiden päätöksentekoa, vaan 
levittäytyy laajemmin jopa miltei kaikille yhteiskunnallisen päätöksenteon alueille. Ks. Wuokko, 
Jensen-Eriksen, Tala, Kuorelahti & Sahari 2020, 24–26. 
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työnantajalehti 1990-luvun alussa. Ennen TT:n syntyä STK:n roolina oli toimia työ-

markkinapolitiikan osapuolena tulopolitiikassa ja TKL vastasi muusta teollisuuden 

edunvalvonnasta.20 

Työntekijöiden ja koko palkansaajapuolen osalta keskusjärjestövalta on ollut SAK:n 

käsissä, erityisesti 1960-luvun eheytymisen jälkeen.21 SAK:n rinnalla palkansaaja-

järjestöinä toimivat myös kasvavat toimihenkilöjärjestöt, jotka eivät kuitenkaan 

päässet osallisiksi STK:n ja SAK:n johtamaa työmarkkinapolitiikan keskiötä.22 Val-

tion rooli on merkittävä yhtenä kolmikannan ja tulopolitiikan osapuolena, sillä tulo-

politiikan tavoitteena on ollut ohjata taloutta ja yhteiskuntaa laajemmassa mittakaa-

vassa. Kolmikantaisesti syntyvissä tupo-sopimuksissa on määritelty viitekehys 

työnantaja- ja palkansaajajärjestöjen yksityiskohtaisemmille alakohtaisille neuvot-

teluille ja sopimiselle. Valtio ei ole toiminut varsinaisena sopimusosapuolena työeh-

tosopimuksissa, mutta se on ohjannut osaltaan taloutta kokonaisratkaisun avulla.23  

Palkansaajakeskusjärjestöistä on rajattu tarkastelusta pois yksinomaan toimihenki-

löitä edustavat järjestöt ja siksi tutkimuksessa käytetäänkin myös termiä työnteki-

jät, erotuksena kaikista palkansaajista. Toimihenkilöiden osuus palkansaajista kas-

voi koulutuksen ja rakennemuutoksen myötä merkittävästi ja 1980-luvun alussa 

toimihenkilöitä oli jo enemmistö palkansaajista. 1970-luvulta alkaen toimihenkilöi-

den asema työnantajien luotettuina karisi ja myös toimihenkilöt kokivat oman vah-

vemman edunvalvontansa tärkeyden uudessa valossa. Tämä vaikutti myös osaltaan 

työmarkkinaneuvottelujen voimasuhteisiin sekä kiihdytti palkansaajajärjestöjen 

keskinäistä kilpailua jäsenistä.24 SAK:n historialliseen rooli STK:n vastavoimana ja 

 

20 Wuokko ym. 2020, 16–17; Pietiäinen 2009, 259–260; Mansner 2005, 542–545. 
21 Ay-liikkeen eheytymisellä tarkoitetaan 1960-luvun lopulla keskusjärjestö- ja liittotasolla tapahtu-
nutta eri sosiaalidemokraattisten ryhmittymien sekä kommunistien yhteistyön palautumista. Ehey-
tymistä edelsi 1950-luvun lopun ja 1960-luvun alun hajaannus, jolloin kiistoja oli sekä sosiaalide-
mokraattien sisällä että sosiaalidemokraattien ja kommunistien välillä. Kommunistien keskusjär-
jestöön integroimista vastustavat sosiaalidemokraatit perustivat SAK:n kanssa kilpailevan Suomen 
Ammattijärjestön (SAJ), joka toimi 1960–1972. Ks. Bergholm 2015, 217–224. 
22 Wuokko ym. 2020, 17–18, 20–21. 
23 Mt., 26–27. Myös liittotasolla voidaan solmia työehtosopimuksia ilman keskusjärjestön ohjausta 
ja osallisuutta. Erilaiset tulopolitiikan asteet tai sopimusmuodot eivät ole keskeisiä tutkimuksen 
kannalta ja tulopolitiikkaa käsitelläänkin yhtenäisenä instituutiona. 
24 Bergholm 2018, 15; Mansner 2005, 61–63. Toimihenkilökeskusjärjestöt ovat historiallisesti ol-
leet Suomen Teknisten Toimihenkilöiden Keskusliitto (STTK), Toimihenkilö- ja virkamiesjärjestö-
jen Keskusliitto (TVK) ja Korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö (Akava). Nykyinen Toi-
mihenkilökeskusjärjestö STTK muodostui 1993 kun entisen TVK:n jäsenet liittyivät siihen. Entisten 
kolmen ja nykyisten kahden keskusjärjestön lisäksi toimihenkilöliittoja kuuluu myös SAK:hon. 
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työntekijöiden edustajana, SAK:n edelleen suurimman palkansaajakeskusjärjestön 

aseman sekä yleisesti tutkimuksen pituuden asettamien rajoitteiden vuoksi toimi-

henkilöt jätetään kategorisesti tässä tutkimuksessa analyysin ulkopuolelle. 

Yksityisen sektorin maataloustuottajia ei tarkastella tarkemmin heidän tutkimuk-

sen aikarajauksella toissijaisesta työmarkkinaroolista johtuen.25 Toisen maailman-

sodansodan jälkeen vuonna 1947 yhteiskunnallisen tilanteen rauhoittuessa Maata-

loustuottajain Keskusliitto (MTK) oli verrattain hyvässäkin asemassa etujärjestönä 

ja se toimi suvereenisti neljäntenä työmarkkinaosapuolena 1940- ja 1950-luvuilla. 

Maataloustuottajien rooli kuitenkin heikkeni vähitellen elinkeinorakenteen muu-

toksesta johtuvan alkutuotannon työvoimatarpeen heikkenemisen myötä.26 

SAK ja STK on valittu tutkimuksen keskiöön, sillä ne ovat keskusjärjestöinä edusta-

neet pitkään vastakkaisia intressejä kollektiivisessa sopimusjärjestelmässä eli niin 

sanotussa kolmikannassa valtion kanssa. Juuri SAK ja STK tunnustivat vuoden 1940 

tammikuun kihlauksessa toisensa neuvotteluosapuoliksi ja saattoivat alulle suoma-

laisia työmarkkinoita yhä määrittävän palkansaajien ja työnantajien keskinäissuh-

teen.27 SAK ja STK jättivät muut osapuolet, joidenkin mielestä jopa eduskunnan, var-

joonsa neuvotellessaan tulopolitiikasta usean vuosikymmenen ajan keskenään.28 

Lama tai taantuma vaikuttaa yleensä selkeästi työmarkkinajärjestöjen keskinäisiin 

sekä sisäisiin valtasuhteisiin ja tavoitteisiin työmarkkinapolitiikassa. Ay-liike ja am-

mattiliitot haluavat laskusuhdanteen aikaan yleensä pitää kiinni saavutetuista työt-

tömyysetuuksista, koska vastavuoroisesti korkea työttömyys antaa työnantajapuo-

lelle etulyöntiaseman palkkaneuvotteluissa. Työntekijäpuoli haluaa pitää liittoon 

kuulumisen motivoivana, eikä siten halua leikkauksia etuuksiin.29 Talous- ja yhteis-

kuntapoliittiset kiistelynaiheet siis nousevat korostetusti esiin työmarkkinapu-

heessa molemmilla puolilla korkean työttömyyden myötä. Sekä työttömyyden luku-

jen korostaminen julkisessa keskustelussa, että työmarkkinajärjestöjen muuttuvat 

ja korostuvat tavoitteet lamassa ovat perusteena aineiston rajaukselle juuri lama-

 

25 Alkutuotannon ja maatalouden merkitys elinkeinorakenteessa oli myös vähenevä 1960-luvulta 
eteenpäin. Ks. kuviot 2 & 3. 
26 Tala 2020, 116; Bergholm 2012, 275. 
27 Wuokko ym. 2020, 11. 
28 Wuokko 2020, 219–220; Savtschenko 2015, 88. 
29 Timonen 2002, 257. 
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aikoihin ja korkeimman työttömyyden sekä työllisyyden laskun hetkiin Suomen toi-

sen maailmansodan jälkeisessä historiassa. 

Vaikeimmat työttömyyden nousun ja työllisyyden laskun jaksot kestivät muutaman 

vuoden ja eivät koskaan koko vuosikymmentä. Lehtiaineisto on rajattu vuosiin 

1975–1976 ja 1991–1992 työttömyys- ja työllisyystilastoissa havaittavien suunnan-

muutosten sekä työllisyysongelman ilmaantuvuuden perusteella.30 Tutkimus kes-

kittyy eritysesti työllisyyden kriisikausien alkuihin. Tarkkojen työllisyys- ja työttö-

myyskehityksen käännekohtien tunnistaminen ja sen mukaan aineiston ajallinen ra-

jaaminen ei sinällään ole diskurssien tutkimuksen luonteen takia ehdotonta. Aika-

rajaus on tehty lähinnä kyseisten ajanjaksojen vilkkaamman julkisen keskustelun 

vuoksi, sekä myös tutkimusteknisten syiden vuoksi.31 Aineiston rajaus vuoteen 

1992 on perusteltavissa myös STK:n toiminnan lakkaamisella vuoden lopussa, vaik-

kakin työnantajapuolella syntyi uusi keskusjärjestö TT jatkamaan STK:n roolia. 

Tutkimus koostuu eri osista, joissa käsittelen tutkimuksen taustaa sekä analyysiä. 

Toisessa pääluvussa käyn läpi tutkimuksen teoreettisen pohjan ja aiemman tutki-

muksen työmarkkinoista. Kolmannessa luvussa esittelen käyttämäni lehtiaineiston 

ja menetelmät. Neljännessä luvussa siirryn tiiviimmin työllisyyden ja työmarkkinoi-

den aihepiiriin esittelemällä yhteiskunnallinen ja historiallinen konteksti. Viides 

luku rakentuu SAK:n ja STK:n vuosien 1975–1976 sekä 1991–1992 talous- ja työlli-

syysteemojen analyysille. Luvussa kuusi analysoin lehtiaineistossa esiintyviä työlli-

syysdiskursseja. Lopuksi luvussa seitsemän esitellen johtopäätökset ja analyysin tu-

loksia, sekä pohdin tutkimuksen tulosten merkitystä.  

 

30 Ks. Liite I. Työttömien absoluuttinen määrä sekä työttömyysaste alkoivat kasvaa 1975 ja 1991. 
Samanaikaisesti työllisten absoluuttinen määrä ja työllisyysaste alkoivat laskea. Negatiivistä kehi-
tystä kesti molempien lamakausien aikana neljä vuotta. Vuosina 1979 ja 1995 tapahtuivat korjaus-
liikkeet päinvastaiseen suuntaan ja työllisyysnäkymät muuttuivat positiivisemmiksi. 
31 Aineiston suuren määrän vuoksi on välttämätöntä rajata aineistoa jollakin tavalla. Rajaus tiettyi-
hin vuosiin tilastollisten muutosten perusteella on kapea ja tiedostankin, että potentiaalista tutki-
musaineistoistoa olisi enemmän, jos aika ja tutkielman rajat sen sallisivat. Rajaus tiettyihin vuosiin 
ei tarkoita, etteikö työllisyyspuhetta olisi esiintynyt myös muina aikoina. 



 

10 
 

2 Teoriat ja aiempi tutkimus 

Hyödynnän tutkimuksessa työmarkkinoiden analysointiin soveltuvia yhteiskunta-

teorioita, nimellisesti sosiaalista konstruktionismia, ja siitä juontuvaa diskurssiana-

lyysiä menetelmänä, sekä uusinstitutionalismia edustavia teoreettisia lähtökohtia ja 

korporatismin tutkimusta. Tutkimuksessa pyrin syntetisoimaan näitä eri näkökul-

mia kyllin ehyeksi ja ymmärrettäväksi yhteiskunnallista muutosta selittäväksi ko-

konaisuudeksi. Tutkimuksen teoreettisena lähtökohtana on tutkia työllisyyspuhetta 

ja työmarkkinoita toimijuuden näkökulmasta tarjoten esimerkiksi vastakohdan yh-

teiskunnan rakenteellisille selitysmalleille. Kiinnitän huomiota erityisesti kielen-

käytön toimijuuteen, joka edellyttää jonkin tasoista tietoisuutta toiminnan olosuh-

teista. Toimijoiden tietoisuus ja tiedostamattomuus ovat edelleen yhteydessä insti-

tuutioiden muotoutumiseen ja yhteiskunnan valtasuhteisiin.32 

Historian kuvaukset käyvät ilmi ja ovat jatkuvasti läsnä sekä käytössä instituutioi-

den ja diskurssien kautta. Toimijuudella on historiallinen ulottuvuutensa. Toimijuus 

luo ajatusten ja käsitysten jatkuvuutta, sillä toimijat kantavat aina mukanaan insti-

tutionaalisia rakenteita ja diskursseja, samalla myös itse tulkiten ja uusintaen niitä 

toimintansa kautta. Pauli Kettunen ja Klaus Petersen (2011) ovat tiivistäneet hyvin-

vointivaltion historian tutkimisen kolmeen ymmärtämistapaan, jotka toimivat mie-

lestäni hyvin myös hyvinvointivaltion historiaa lähellä olevan työmarkkinahistorian 

lähtökohtina: historia kansallisina erityislaatuisuuksina, historia alkuperänä ja his-

toria polkuriippuvuuksina.33 Näistä näkökulmista hyödynnän erityisesti kansallisen 

erityislaatuisuuden ja polkuriippuvuuden teemoja. 

Tämä pääluku jakautuu alalukuihin seuraavasti. Aluksi esittelen sosiaalisen kon-

struktionismin, joka keskittyy kielenkäytön toimijuuden tutkimukseen. Tätä seuraa-

vat katsaukset 1990-luvulla virinneeseen aiempaa empiirisempään uusinstitutiona-

lismiin sekä korporatismin tutkimukseen. Lopuksi esittelen tiiviisti tutkimukselle 

relevantin työllisyys- sekä työttömyysdiskursseista ja työmarkkinaosapuolten väli-

sistä suhteista aiemmin tehdyn tutkimuksen. 

 

32 Kyntäjä 1993, 37. Institutionaalinen valta perustuu lähinnä toimijoiden tietoisuuteen instituution 
syntyhistoriasta. Ks. lisää esim. Heiskala 2000. 
33 Kettunen & Petersen 2011, 3–9. 
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2.1 Sosiaalinen konstruktionismi 

Tässä tutkimuksessa työmarkkinat hahmotetaan ensisijaisesti sosiaalisena kon-

struktiona. Työmarkkinoiden toiminta ja muutos käsitetään monen eri osatekijän 

summana, kompleksisena järjestelmänä. Tämän näkökulman valinnalla halutaan 

tuoda esiin työmarkkinoihin vaikuttavat lukuisat eri intressit ja niitä edustavat toi-

mijat, jotka myös yhtäaikaisesti uusintavat yhteiskunnassa vallitsevia rakenteita.34 

Sosiaalinen konstruktionismi on tutkimuksen metateoreettinen lähtöpiste ja yläkä-

site, ei niinkään analyysin konkreettinen rakennusosa, selkeärajainen teoria tai me-

netelmä. Metateoreettiset lähestymistavat pohjustavat käsitystä kielenkäytöstä toi-

mintana ja tästä juontuvaa diskurssianalyysiä menetelmänä.35 

Sosiaalinen konstruktionismi varsinaisena teoreettisena suuntauksena sai alkunsa 

1960- ja 1970-luvuilla Vivien Burrin (2015) mukaan erityisesti psykologian ja sosi-

aalipsykologian aloilla levittäytyen myös humanistisiin ja yhteiskuntatieteisiin.36 Se 

linkittyy laajemmin käsitykseen postmodernismista, joka nousi varsinkin kulttuurin 

alalla modernismin vanhentuneiksi koettuja käsityksiä ja totuuksia vastaan. Sosiaa-

litieteissä sosiaalinen konstruktionismi postmodernina suuntauksena muodostui 

vastavoimaksi erilaisille rakenteiden merkitystä korostaville teorioille korostaen 

toimintaa todellisuutta muokkaavana tekijänä. Sosiaalinen konstruktionismi tuo 

esiin myös tulkintojen moninaisuuden ja korostaa pluralistista lähestymistapaa tie-

teeseen ja tiedon syntymiseen.37 

Sosiaaliselle konstruktionismille on ominaista tarkastella jo olemassa olevaa tietoa 

kriittisesti ja reaalimaailmassa tehtävien havaintojen objektiivisuus kyseenalais-

taen. Täten se haastaa positivistisen ja empiirisen lähestymistavan tieteessä koros-

taen vastavuoroisesti tietoa koskevien ennakko-oletusten ja käsitysten roolia. Nämä 

käsitykset eivät vastaa välttämättä suoraan havainnoimaamme todellisuutta, vaan 

ymmärryksemme on aina sosiaalisesti konstruoitunut käsitys siitä. Rakennamme 

 

34 Koistinen 2014, 54. 
35 Diskurssianalyysi menetelmänä käsitellään luvussa 3.2. 
36 Burr 2015, 1, 15. Esimerkiksi psykologiassa Burr ajoittaa sosiaalisen konstruktionismin synnyn 
1970-luvun alkuun. Myös sosiaalipsykologiassa kiinnostuttiin yhä enemmän dominoivien yhteiskun-
nan ryhmien vaikutuksesta käsitykseen hyväksytyistä arvoista ja samalla heräsi myös suurempi kiin-
nostus tavallisia ihmisiä ja heidän reaalimaailman kokemuksiaan kohtaan. 
37 Burr 2015, 12–14. Yhteiskuntateorian kenties tunnetuimpia rakenneteorioita on Karl Marxin his-
toriallisen materialismin teoria, jossa yhteiskunnallista muutosta selitetään sen rakenteilla. 
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käsityksemme asioista ja ilmiöistä sosiaalisessa ja erityisesti kielellisessä vuorovai-

kutuksessa toisten toimijoiden kanssa. Sosiaalisesti konstruoitunut ymmärryk-

semme maailmasta ohjaa myös sosiaalista toimintaamme ja käsitystämme vallasta 

esimerkiksi niin, että ymmärrämme toiset asiat sallittuina ja toiset kiellettyinä. Kä-

sityksemme ja ymmärryksemme maailmasta ja sen ilmiöistä on myös aina historial-

lisesti ja kulttuurisesti muotoutunut. Maailmankuvamme ja tulkintamme kiinnitty-

vätkin aina tiettyyn aikaan ja kulttuuriin. Tiedostan tästä juontuvan tulkinnanvarai-

suuden ja relativismin eli tiedon suhteellisuuden vaaran tässä lähestymistavassa.38 

Sosiaalisen konstruktionismin relativistinen suhtautuminen tietoon ja faktoihin on 

kuitenkin myös hedelmällinen lähestymistapa. Voidaan ajatella, että tietyssä kult-

tuurissa ja tietyn yhteiskunnan sisällä rakentuu omanlainen kokonaisuus totuuk-

sina pidetyistä asioista ja nämä totuudet pätevät vain tämän kokonaisuuden sisällä. 

Tämä asettaa tiedon ja totuuksien esittämisen kritiikin kohteiksi. Tieto rakentuu 

aina jonkin näkökulman ja intressien varaan, ja täten myös poissulkee toisia totuuk-

sia julkisen tai hyväksytyn piiristä.39 

Suomalaiset työmarkkinat ja suomalainen yhteiskunta ovat kulttuurisesti ja histori-

allisesti spesifi kokonaisuus, jonka sisällä on vallinnut ja vallitsee tietty käsitys tie-

dosta ja yhteisesti oletetuista sekä jaetuista totuuksista, jopa itsestäänselvyyksistä. 

Yhteiskunnan rakenteet sekä valmiit kategoriat ja luokittelun tavat ohjaavat ajatte-

luamme sekä omaksutun tiedon uusintamista väistämättä.40 Esimerkiksi suhtautu-

misemme konsensukseen konseptina on muotoutunut sen historian ja kulttuuristen 

merkitysten kautta. Laajasti ymmärretty konsensus on kuvannut suomalaista yh-

teiskuntaa hyvin melko pitkään ja tämä käsityksemme on rakentunut historiallisten 

kollektiivisten kokemusten, kuten 1940 tammikuun kihlauksen, sekä tämän tiedon 

ja sen merkityksen uusintamisen pohjalle.41 Sosiaalisen konstruktionismin 

 

38 Burr 2015, 1–5, 26–27. Sosiaalisen konstruktionismin sisällä on yleistä tehdä jako episteemiseen 
ja ontologiseen konstruktionismiin, joista tässä tutkimuksessa nojataan jälkimmäiseen. Ontologi-
nen konstruktionismin mukaan todellisuus ja tutkimuskohde eivät palaudu kokonaisuudessaan. 
Myös kielen ulottumattomissa olevan maailman olemassaolo tunnustetaan, toisin kuin episteemi-
sessä konstruktionismissa. 
39 Burr 2015, 9. 
40 Burr 2015, 10. 
41 Wuokko ym. 2020, 14. Tammikuun kihlauksen merkitystä korostamalla erityisesti ay-liike on ko-
rostanut keskinäiseen luottamukseen perustuvan sopimusyhteiskunnan merkitystä. Tammikuun 
kihlausta on käytetty voimakkaana luottamukseen ja yhteistyöhön viittaavana argumenttina. 
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lähestymistapa auttaa havaitsemaan vastaavia tapoja, joilla tieto työmarkkinoista ja 

tarkemmin ottaen työllisyydestä yhteiskunnallisena ongelmana on muodostunut 

työmarkkinakeskusjärjestöjen toimijuuden ja niiden edustamien intressien sekä 

vallan kautta. Tämä avaa tutkimukselle kriittisen näkökulman suomalaisen työlli-

syyspuheen historialliseen tarkasteluun. 

2.2 Instituutioiden tutkimus ja työmarkkinat 

Instituutio on yhteiskuntatieteiden peruskäsite, jota käytetään laajasti eri tieteen-

aloilla. Tässä tutkimuksessa otan lähtökohdaksi eritoten 1990-luvulta alkaen nous-

sut uusinstitutionalismi (neo-institutionalism), joka on nostanut institutionaalisen 

tarkastelun yhä keskeisempään asemaan useilla yhteiskuntatieteen aloilla. Uusins-

titutionalismi jakautuu tutkimuksellisesti useampiin alahaaroihin, joista tämän tut-

kimuksen osalta keskitytään lähinnä polkuriippuvuutta korostavaan historialliseen 

institutionalismiin. Polkuriippuvuudella tarkoitetaan kehitystä, jossa yhteiskunnan 

kehitystä määrittävät sen sisäiset toimijuuden kautta vähitellen muodostuneet ins-

tituutiot. Instituutiot voivat ohjata kehitystä joko positiiviseen tai negatiiviseen 

suuntaan.42 Aihetta ovat tutkineet esimerkiksi taloustieteessä ja politiikan tutki-

muksessa vaikuttavat Daron Acemoğlu sekä James A. Robinson. 

Alkuun on tärkeää määritellä mitä instituutioilla uusinstitutionalismin mukaan tar-

koitetaan. Suuntauksen keskeinen tutkija Douglass C. North (1990) esittää instituu-

tiot yhteiskunnallisen toiminnan sääntöinä ja rajoitteina (constraint). Hänen mu-

kaansa tarkastelemalla instituutioita voidaan tutkia myös yhteiskunnan historial-

lista kehitystä ja sen merkitystä. Instituutioiden keskeinen tehtävä on vähentää epä-

varmuutta niin taloudessa kuin poliittisessa ja sosiaalisessa ihmistenvälisessä kans-

sakäymisessä, ja samalla ne muokkaavat myös kaikkea ihmisten välistä vuorovaiku-

tusta. Instituutiot voidaan jakaa formaaleihin ja informaaleihin rajoitteisiin. For-

maaleja instituutioita edustavat esimerkiksi lainsäädäntö tai muut yhteiskunnan 

säännöt, informaaleja taas tavat ja käytänteet. Keskeistä on, että molempien rajoit-

teiden rikkomisesta seuraa jonkinlainen rangaistus. Organisaatioita ja instituutioita 

erottaa toimijuus. Organisaatiot, kuten SAK ja STK, ovat toimijoita ja instituutiot, 

 

42 Koponen & Saaritsa 2019, 16–17. 
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kuten tulopolitiikka, toiminnan pelisääntöjä tai rajoitteita. Organisaatioihin kuuluu 

yksilöitä, jotka tavoittelevat yhdessä jotakin päämäärää.43 

Northin mukaan taloudellinen muutos tapahtuu instituutioiden ja organisaatioiden 

vuorovaikutuksen kautta. North on muotoillut tätä koskevat viisi väittämää. Ensin-

näkin organisaatioiden ja instituutioiden kilpailu sekä vuorovaikutus niukkuuden 

vallitessa muuttaa instituutioita. Toiseksi kilpailu ohjaa organisaatioita panosta-

maan inhimilliseen pääomaan eli osaamiseen, josta on hyötyä kilpailussa vallitse-

vassa institutionaalisessa viitekehyksessä. Kuten jo edellisessä kappaleessa on to-

dettu, myös organisaatiot muuttavat instituutioita. Kolmanneksi instituutiot määrit-

tävät kannattavat investoinnit. Neljänneksi kannattavuutta arvioidaan yksilöllisesti. 

Viidenneksi instituutioiden muutos on sidoksissa historialliseen kehitykseen.44 

Vaikka instituutiot ovat yhteiskunnan osa-alueet ja alat läpäiseviä käsitteitä, tämän 

tutkimuksen työllisyys- ja talouspoliittisen puheen tarkastelun vuoksi taloustieteel-

linen paradigma instituutioista on keskeisimpiä. Erityisesti 1990-luvulta lähtien ta-

loustieteiden kiinnostus instituutioita yhteiskuntaa ja talouden realismia selittä-

vänä tekijänä lisääntyi. Uusklassisen taloustieteen toisinaan staattisen suoraviivai-

sen markkinoiden toiminnan tulkinnan lisäksi alettiin soveltaa mittavissa määrin 

uusinstitutionaalista näkökulmaa, joka voidaan nähdä dynaamisempana yhteiskun-

nan rakenteet ja erilaiset intressit yhdistävänä lähestymistapana.45  

Taloustieteen ohella kaikille yhteiskuntatieteille yleinen lähestymiskulma instituu-

tioihin on hyvinvointivaltioinstituutio, joka ohjaa jäsentensä elämää sen kaikissa eri 

vaiheissa esimerkiksi koulutuksen tai sosiaaliturvan kautta. Yhteiskunnan ja työ-

markkinoiden instituutiot myös määrittävät sitä, kuinka työntekijät ja työnantajat 

toimivat työmarkkinoilla. Pertti Koistisen (2014) mukaan ”[T]yöelämän suhteet – 

työehtosopimukset ja työntekijöiden oikeudet -, työmarkkinat ja työhön osallistu-

minen ovat yksi kaikkein vahvimmin ohjattuja, säänneltyjä ja institutionaalisten ra-

kenteiden ja käytänteiden määrittämiä yhteiskunnan osa-alueita.”46 

 

43 North 1990, 3–5. 
44 North 1990, 110–112; Lamberg, Ojala & Eloranta 1997, 20. 
45 Lamberg & Ojala 1997, 9–10. 
46 Koistinen 2014, 72. 
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Hyviksi koettujen ja toimivien työelämän instituutioiden pitäisi uusinstitutionaali-

sen lähestymistavan mukaan edesauttaa taloudellista kasvua. Suomalaiset työmark-

kinat instituutiona ovatkin edesauttaneet taloudellista kasvua, mutta myös huomi-

oineet samalla työvoima- ja sosiaalipolitiikan osana tulopolitiikkaa. Suomalaisilla 

työmarkkinoilla sekä suomalaisessa korporatismissa ja tulopolitiikassa organisaa-

tioita tai toimijoita ovat olleet työmarkkinajärjestöt ja valtio, jotka ovat uusintaneet 

työmarkkinoita, korporatismia ja tulopolitiikkaa instituutioina, mutta myös toimi-

neet niiden asettamien rajoitteiden mukaan. Kyse onkin kaksisuuntaisesta kehästä, 

jossa toimijat vaikuttavat instituutioihin uusintamalla niiden rakennetta toiminnas-

saan ja samalla instituutiot ohjaavat toimijuutta tiettyyn suuntaan. 

Tulopolitiikka suomalaisena instituutiona on historiallisessa tarkastelussa osoittau-

tunut toimivaksi, vaikka sen rooli onkin rapautunut vuosien aikana. Työmarkkinoi-

den instituutioiden toimintaa on kuitenkin analysoitu kahtalaisesti. Yhtäältä korpo-

ratistiset, pitkälle keskittyneiden työmarkkinoiden ja laajan hyvinvointivaltion 

maat kuten Suomi ovat pärjänneet taloudellisesti hyvin vähintäänkin 1990-luvulle 

saakka. Toisaalta myös hajautetut ja vahvasti markkinavoimien ohjaukseen luotta-

vat työmarkkinat ovat toimineet tehokkaasti. Hyvinvointivaltion kasvukauden 

myötä vahvistuneen sosiaalisen korporatismin etuna voidaan nähdä institutionaa-

lisen sosiaalisen pääoman kertyminen, mikä käytännössä tarkoittaa luottamusta 

institutionaalisessa kehyksessä toimivien eri organisaatioiden välillä.47 

Polkuriippuvuutta yhteiskunnallisen kehityksen määreenä voidaan jakaa instituuti-

oiden ominaisuuksien mukaan. Daron Acemoğlu ja James A. Robinson (2012) ovat 

esittäneet polkuriippuvuuden eli yhteiskunnallisen kehityksen ja kehityksen mah-

dollisuuksien riippuvan instituutioista. Eri maiden erilaisia kehityspolkuja voidaan 

selittää erityisesti eroilla taloudellisissa ja poliittisissa instituutioissa, jotka ovat 

edelleen eroteltavissa vielä tarkemmin ekstraktiivisiin ja inklusiivisiin instituutioi-

hin. Inklusiiviset talouden instituutiot esimerkiksi kannustavat kansalaisia taloudel-

liseen toimintaan sekä hyödyntämään omaa potentiaaliaan ja tuovat hyötyä suurelle 

osalle kansasta. Ekstraktiiviset instituutiot taas luovat ensi sijassa mahdollisuuksia 

harvoille ja kerryttävät varallisuutta ja valtaa yhteiskunnan eliitille. Inklusiiviset 

 

47 Tanninen 2004, 424–425. Ks. lisää sosiaalisesta korporatismista luvusta 4.2. 
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talouden instituutiot yhdistetään perinteisesti vahvasti markkinatalouteen ja tär-

keimmät niiden ominaisuudet ovat yksityisomaisuuden turva, riippumaton oikeus-

järjestelmä sekä riittävä valtion tuki yritystoiminnan harjoittamiselle. Valtion rooli 

on tärkeä erityisesti institutionaalisen kokonaisuuden koordinaation ja markkina-

talouden koordinaation kannalta. Valtiossa, jossa on inklusiiviset instituutiot valtion 

harjoittama sääntely ja valvonta ennaltaehkäisee tietyn tyyppistä haitallista toimin-

taa ja mahdollistaa toisaalta talouden tehokkuuden ja ihmisten vapauden tavoitella 

omia henkilökohtaisia päämääriä. Acemoğlu ja Robinson toteavatkin, että inklusii-

viset instituutiot tarvitsevat ja hyödyntävät valtiota toimiakseen.48 

Inklusiivisuuden ja ekstraktiivisuuden käsitteet ovat myös johdettavissa taloudel-

listen instituutioiden lisäksi poliittisiin instituutioihin. Se millaiset taloudelliset ja 

muut instituutiot yhteiskuntaan muodostuvat riippuu siitä, kenellä on valta poliitti-

sissa instituutioissa ja minkälaisia toiminnan kannustimia valtaapitävät luovat. 

Siinä missä inklusiiviset instituutiot tarvitsevat tarpeeksi vahvaa valtiota toimiak-

seen, ne myös tarvitsevat hajautettua valtaa, joka tuottaa lähtökohtaisesti hyvin-

vointia suurelle määrälle ihmisiä. Ekstraktiiviset instituutiot taas vahvistavat har-

vojen hyötyä ja keskitettyä valtaa. Näistä lähtökohdista voidaan nähdä demokraat-

tisten järjestelmien hyödyt ja autoritaaristen tai jopa absoluuttisen vallan järjestel-

mien heikkoudet.49 Suomalaisen yhteiskunnan mielletään omaavan pitkälti inklusii-

viset instituutiot. Tässä on kuitenkin eroavaisuuksia instituution mukaan. Esimer-

kiksi Hannikaisen (2019) mukaan, suomalainen eläkejärjestelmä ei ole alun perin 

kehittynyt inklusiiviseksi, vaikka siitä hyötyi jollakin tasolla suuri osa kansasta.50 

2.3 Korporatismin tutkimus 

Korporatismi ei ole yksiselitteinen käsite. Göran Therbornin (1992) mukaan sen 

merkitystä saatetaan usein korostaa tai käsitettä voidaan käyttää selittämään tiet-

tyjä kehityskulkuja, vaikkei välttämättä määritellä itse käsitteen merkitystä tarkem-

min. Yksinkertaisimmillaan korporatismilla voidaan viitata ihmisten yhteenliitty-

mään ja sosiaaliseen kanssakäymiseen ihmisten välillä. Yhdistystoiminta on yksi 

 

48 Acemoğlu & Robinson 2012, 73–76. 
49 Acemoğlu & Robinson 2012, 79–80. 
50 Hannikainen 2018, 205–206. 
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korporatismin keskeinen ilmenemismuoto ja kollektiivisen toiminnan muoto. Kol-

lektiivisen toiminnan vastakohtana on yksilön toiminta sekä myös määrätty toi-

minta (commanded action). Yhdistystoiminta ja sitä kautta korporatismi kiinnittyvät 

elimellisesti yhteiskunnan luokkarakenteeseen, joka muodostuu työn ja pääoman 

järjestäytymisestä yhteiskunnassa. Porvaristo muodostaa oman pääomaa turvaa-

van eturyhmänsä ja työntekijät työtään turvaavan eturyhmänsä.51 

Laajemmasta pohjoismaisesta näkökulmasta korporatismi on yleensä kiinnittynyt 

erityisesti sosiaalidemokratian kannatukseen ja vasemmiston poliittisen vallan kas-

vuun. Tämä ei ole kuitenkaan säännönmukaista ja korporatismin mallejakin on 

useita.52 Ritva Savtschenko (2015) on todennut väitöskirjassaan kokoavasti, että 

”pohjoismaisesta näkökulmasta korporatismin edellytyksiksi määritellään korkea 

järjestäytymisaste, työmarkkinasuhteiden institutionalisointi, reformistinen ay-

liike, keynesiläinen talouspolitiikka, kehittynyt konfliktien sääntely, keskitetyt työ-

markkinaneuvottelut, sosiaaliset sopimukset ja vaihdanta sekä metodina neuvotte-

lut, kompromissit ja konsensus.”53 

Pohjoismaiden työmarkkinoita voi sanoa hallinneen toisen maailmansodan jälkeen 

yhteiskunnan kollektiiviseen hyvään tähtääminen ja pitkälle keskittyneet työmark-

kinainstituutiot. Oikeastaan nämä kaksi asiaa voidaan nähdä myös toisiaan vahvis-

tavina. Yhteiskunnan eri eturyhmät kasvoivat suuriksi ja vaikutusvaltaisiksi, edus-

taen suurta osaa väestöstä. Jos ryhmien edut laajenevat varsinkin väestöllisesti ho-

mogeenisessä yhteiskunnassa laajasti kattaviksi ja tunnustetuiksi eduiksi (super-en-

compassing interest), yksilön etu tulee vastaamaan yhteistä etua ja näin esimerkiksi 

julkishyödykkeet tulevat tehokkaasti jaetuksi, ja teoriassa myös ilman väärinkäytön 

riskiä. Tämä on Mancur Olsonin (1996) mukaan yksi tärkeä selittävä tekijä juuri 

Pohjoismaiden taloudellisen järjestäytymisen tapaan.54 

Toisen maailmansodan jälkeen korporatismiin, niin Suomessa kuin muuallakin län-

simaissa, on liitetty vahvemmin Barry Eichengreenin koordinoiduksi kapitalismiksi 

kutsuma kausi, joka korosti keynesiläisittäin valtion roolia taloudessa. Työllisyyden 

 

51 Therborn 1992, 24–27. 
52 Katzenstein 1985, 97. 
53 Savtschenko 2015, 6. 
54 Olson 1996, 85. 
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hoito, inflaation torjunta ja suhdannevaihteluiden tasaaminen nähtiin talouskasvun 

avaimina.55 Euroopan jälleenrakennuksen myötä useat maat siirtyivät korostamaan 

kysyntää ja työllisyyttä. Keynesiläinen talouden valtiojohtoinen ohjaus pyrki talous-

kasvuun korporatististen rakenteiden avulla ja vastasyklisellä talouspolitiikalla. Ta-

louspolitiikka kietoutui myös sosiaalipolitiikkaan, sillä valtiot tavoittelivat yhä laa-

jempia sosiaalipoliittisia uudistuksia. Korporatismiin kuului myös työmarkkinaneu-

vottelujen läheinen yhteys harjoitettuun makrotalouspolitiikkaan.56 

Usein korporatismi rinnastetaan myös koordinoituun markkinatalouteen. Niillä mo-

lemmilla viitataan järjestelmään, jossa yhteiskunnan rakenteet, instituutiot, tukevat 

sekä mahdollistavat ihmisten toimintaa. Työelämän suhteet ovatkin Suomen ta-

pauksessa normatiivisesti sopimuksilla sovittuja käytänteitä. Erityisesti Pohjois-

maat, mutta myös Saksa sekä Ranska jossakin määrin, ovat edustaneet koordinoitua 

tai korporatistista mallia. Vielä tarkemmin usein käytetyllä pohjoismaisella mallilla 

tarkoitetaan laajaa eri yhteiskunnan osa-alueet kattavaa hyvinvointijärjestelmää, 

johon kuuluvat niin koulutus, työelämä sekä sosiaalipolitiikka. Pohjoismaisessa 

mallissa normatiiviset käytänteet on muodostettu käytänteiksi, joita julkiset insti-

tuutiot ensi sijassa ylläpitävät. Suomi on myös kehittynyt tämän mallin sisällä.57 

2.4 Aiempi työmarkkinasuhteiden ja talouden rakenteiden tutkimus  

Työmarkkinoita sekä työmarkkinaosapuolia on tutkittu Suomessa runsaasti ja nii-

den historiallinenkin tutkiminen on siinä mielessä vaivatonta, että analysoitavaa ai-

neistoa löytyy mittavasti arkistoituna. Tutkimuksen kannalta merkittävän aiemman 

tutkimuksen muodostavat sekä yhteiskuntahistorian että muiden yhteiskuntatietei-

den tutkimus suomalaisista työmarkkinoista ja talouden rakenteista. Pelkästään 

työllisyyskysymyksiin keskittyvää tutkimusta ei työmarkkinaosapuolten osalta kui-

tenkaan ole tehty kovin suurta määrää, vaikka aihetta on sivuttu usein. 

 

55 Hannikainen & Eloranta 2019, 28. Keynesiläinen taloustieteen näkökulma on strukturalistinen ja 
makrotaloustieteen roolia korostava. Uusklassinen taloustiede korostaa lähinnä yksilön rationaali-
sia valintoja ja lähtökohtaisesti mikrotaloustiedettä. Ks. Wolff & Resnick 2012, 18–19. 
56 Savtschenko 2015, 19. 
57 Koistinen 2014, 72–75. Suomen tapauksessa erityisen merkittävä tekijä on ollut metsäteollisuus 
ja sen vaikutus teollisuuden kehitykseen. Esimerkiksi Ruotsissa teollisuus on taas historiallisesti 
nojannut enemmän koneteollisuuteen ja autoihin. Suomalaisesta korporatismista lisää luvussa 4.2. 
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Sami Outinen on tutkinut sosiaalidemokraattien suhtautumista työllisyyteen vuo-

sina 1975–1998 väitöskirjassaan Sosiaalidemokraattien tie talouden ohjailusta 

markkinareaktioiden ennakointiin: Työllisyys sosiaalidemokraattien politiikassa Suo-

messa 1975–1998 (Helsingin yliopisto, 2015). Outinen on tutkinut työllisyyttä puo-

luepoliittisesta näkökulmasta, siinä missä tässä tutkimuksessa huomio kiinnittyy 

työmarkkinajärjestö- ja eturyhmänäkökulmaan. Nämä näkökulmat myös limittyvät 

vahvasti, sillä sosiaalidemokraatit käyttivät merkittävää valtaa ay-liikkeen ja SAK:n 

kautta työmarkkinoilla ja työmarkkinaosapuolten myötävaikutuksella. Outinen esit-

tää väitöksessään, että sosiaalidemokraattien hyvinvointivaltion periaatteisiin ja 

valtiolliseen talouden sääntelyyn aiemmin nojannut politiikka muuttui kohti mark-

kinaehtoisuutta. Kehitys kohti jopa kilpailuvaltioksi kutsuttavaa yhteiskuntaa, jossa 

yksityinen yritystoiminta nähdään talouselvytyksen parhaana kohteena ja korkeaa 

inflaatiota sekä kilpailukyvyn heikkenemistä pelätään, ei olisi tapahtunut ilman so-

siaalidemokraatteja. Outisen tutkimuksen lähtökohta on hyvin samankaltainen kuin 

tämän tutkimuksen – keskiössä on työllisyyden kasvava merkitys poliittisena kysy-

myksenä. Tässä tutkimuksessa korostan kuitenkin työllisyyspuhetta SAK:n ja STK:n 

osalta, siinä missä Outinen on tarkastellut puoluepolitiikkaa.58 

Suomalaisen tulopolitiikan kieltä ja valtaa on tutkinut Timo Kyntäjä. Hänen sosiolo-

gian väitöskirjansa Tulopolitiikka Suomessa: Tulopoliittinen diskurssi ja instituutiot 

1960-luvulta 1990-luvun kynnykselle (Turun yliopisto, 1993) käsittelee tulopolitiik-

kaa korporatistisena yhteiskunnallisten ristiriitojen ratkaisuun pyrkivänä sääntely-

mekanismina.59 Kyntäjän väitöskirja tarjoaa perustan suomalaisen tulopolitiikan 

diskurssien käsittelyyn ja tulopolitiikan institutionalisoitumiseen. Tutkimus osoit-

taa työmarkkinajärjestöjen roolin kasvun tulopolitiikan aikakaudella niin päätök-

senteossa kuin sen suunnittelussa. Eturyhmät tulivat vahvemmin osaksi tulopoliit-

tista sääntelyä jakamalla asiantuntemustaan valmistelutyössä ja siten samalla myös 

legitimoivat näin päätöksentekoa omalla osallistumisellaan.60 Kyntäjä esittää väi-

töskirjassaan välttämättömyyteen nojaavan retorisen toiminnan logiikan, joka 

 

58 Outinen 2015, 19–20, 24, 27, 317–318, 323. 
59 Kyntäjä 1993, 24. 
60 Kyntäjä 1993, 237. Järjestelmässä piilee myös demokratiavajeen vaara, kun samat toimijat val-
mistelevat ja tekevät päätöksiä. Vaikka näennäisesti kaikki eturyhmät ovat edustettuina, todellisuu-
dessa edustajina ovat keskusjärjestöt, joiden intressit voivat erota koko eturyhmän intresseistä. 
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perustuu talouden ulkoiseen tasapainoon ja viennin edistämiseen sekä kilpailuky-

kyyn rajoittamalla inflaatiota ja kotimaista kulutusta. Tästä logiikasta juontuvat 

edelleen myös työllisyyden, tasa-arvon ja hyvinvoinnin esittäminen ongelmalähtö-

kohdista käsin ja Kyntäjän mukaan alisteisina talouden lainalaisuuksille ja kilpailu-

kyvylle.61 Olen hyödyntänyt välttämättömyyden logiikkaa tutkimuksen analyysissä 

vertailemalla aineistoa eri ajoilta ja pyrkimällä havaitsemaan muutoksia tai jatku-

vuutta sen ilmenemisessä ja uusintamisessa. 

Tämän tutkimuksen kannalta keskeisintä ja kattavinta tutkimusta työmarkkinaosa-

puolista ovat tehneet Tapio Bergholm ja Markku Mansner. Bergholm on johtanut 

SAK:n historiaprojektia ja kirjoittanut keskusjärjestön neliosaisen historiasarjan. 

Hän on muutenkin tutkinut ay-liikettä ja työmarkkinasuhteita, ja kirjoittanut väitös-

kirjansakin suomalaisten työmarkkinasuhteiden erityispiirteistä.62 Mansner taas on 

keskittynyt STK:n historiasta kirjoittamiseen ja hän on julkaissut muun muassa kes-

kusjärjestön neliosaisen historiasarjan Suomalaista yhteiskuntaa rakentamassa. 

Bergholmin ja Mansnerin tarkat kuvaukset SAK:n ja STK:n näkemyksistä ja toimin-

nasta ovat ensiarvoisen tärkeitä tälle tutkimukselle. 

Suomen talouden rakenteiden ja instituutioiden kuvauksessa tukeudutaan edellä 

mainittujen lisäksi erityisesti Jukka Pekkarisen ja Juhana Vartiaisen kirjoittamaan 

toisen maailmansodan jälkeistä talouspolitiikkaa kuvaavaan teokseen Suomen ta-

louspolitiikan pitkä linja.63 Tälle tutkimukselle olennaista aiempaa tutkimusta suo-

malaisesta työttömyydestä 1900-luvulla on tehnyt erityisesti Jorma Kalela.64 Hyvin-

vointivaltiokehitystä, suomalaista työtä ja kansallista suorituskykyä erityisesti työ-

väenliikkeen näkökulmasta on tutkinut Pauli Kettunen.65 Tämän lisäksi talous- ja 

työmarkkinapolitiikan ja median suhdetta kolmen eri vuosikymmenen aikana ovat 

tutkineet vastikään vuonna 2020 Esa Reunanen ja Jari Väliverronen.66 

 

61 Kyntäjä 1993, 260. 
62 Bergholmin väitöskirja Kaksoissidoksen synty: Suomen työmarkkinasuhteiden toimintatavan muo-
toutuminen 1944–1969 (Itä-Suomen yliopisto, 2015) käsittelee suomalaisen kolmikantaisen järjes-
telmän syntyä. Bergholm korostaa erityisesti valtion puuttumista tulonjakopoliittisiin kysymyksiin 
sekä työmarkkinajärjestöjen vaikutusvaltaa työntekoon liittyvässä sosiaaliturvassa. Bergholm no-
jaa tulkinnassaan rakenteita ja instituutioita muuttaviin tapahtumiin. Ks. esim. Bergholm 2015, 10.  
63 Pekkarinen & Vartiainen 1993. 
64 Kalela 1989. 
65 Kettunen 2001, 2006 & 2011. 
66 Reunanen & Väliverronen 2020. 
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3 Aineisto ja menetelmät 

Tutkimuksen aineistona käytetään työnantaja- ja työntekijäosapuolen aikakausleh-

tiä. SAK:n Palkkatyöläinen sekä STK:n Työnantaja ja Teollisuusviikko aikakausleh-

det on valittu aineistoksi, sillä ne olivat merkittäviä työmarkkinakeskusjärjestöjen 

julkisia viestinnän kanavia tutkimuksessa tarkastellulla ajanjaksolla. Useat lehdistä 

ilmestyivät viikoittain ja niillä oli usein merkittävä asema etujärjestöjen toiminnasta 

viestimisessä sekä omalle viiteryhmälleen, että myös laajemmin yhteiskunnalle. 

Olen rajannut tutkimuksen aineiston työllisyysongelmaa tarkastellen korkean työt-

tömyyden ja laskevan työllisyyden kausien alkupäihin. 1970-luvun työttömyyden 

osalta rajasin aineiston taantuman alkuvuosiin 1975–1976 ja 1990-luvun laman al-

kupään osalta vuosiin 1991–1992. Tilastollisesti tarkasteltuna työttömyys alkoi 

nousta ja työllisyys heikentyä mainittuina ajanjaksoina.67 Rajausta on myös perus-

teltu luvussa 1.2. 

Aineiston analysoinnissa olen käyttänyt laadullista sisällönanalyysiä ja tarkem-

maksi lähestymistavaksi valitsin kriittisen diskurssianalyysi, jonka avulla pyrin tut-

kimaan erilaisten työllisyyskysymyksiin kiinnittyvien diskurssien avulla oikeutet-

tuja, legitimoituja sekä ylläpidettyjä valtarakenteita. Diskurssianalyysi sopii hyvin 

erityisesti niin kutsuttujen luonnollisten aineistojen eli tutkijasta riippumatta ole-

massa olevien aineistojen analysointiin. Aikakauslehtitekstit ovat hyvä esimerkki 

juuri tällaisesta aineistosta. Erityisen soveltuvia työmarkkinakeskusjärjestöjen ai-

neistot ovat siksi, että ne ilmentävät suomalaisille työmarkkinoille luonteenomaisia 

erityisesti tulopolitiikkaan liittyviä sosiaalisia käytäntöjä. Työmarkkinalehdillä on 

ollut selkeä osa työmarkkinasuhteiden ylläpidossa ja uusintamisessa.68  

Tässä pääluvussa esittelen ensin tutkimuksessa käytettävä aineiston ja luon lyhyen 

katsauksen järjestölehtien kehitykseen. Suhtaudun aineistoihin historiantutkimuk-

sen edellyttämällä lähdekriittisellä otteella. Toisessa alaluvussa kuvataan menetel-

mät, joiden avulla aineiston analyysi on toteutettu. 

 

67 Ks. Liite II (työttömyyteen ja työllisyyteen liittyvät tunnusluvut).  
68 Juhila & Suoninen 2016, 362–363. Jos tutkija on itse kerännyt aineistonsa esimerkiksi haastatte-
luina, ei tutkimuksessa päästä käsiksi samalla tavalla luonnolliseen vuorovaikutukseen. 
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3.1 Keskusjärjestölehdet tutkimusaineistona 

Tutkimuksessa tarkastelen STK:n ja SAK:n keskusjärjestölehtiä, jotka lukeutuvat 

laajempaan aikakauslehtien luokkaan. Työnantajalehdistä keskeisimpiä ja siten tut-

kimuksessa analysoimiani järjestölehtiä ovat STK:n Työnantaja (TA) vuosilta 1975 

ja 1976, sekä STK:n ja TKL:n yhteisjulkaisu Teollisuusviikko (TV) vuosilta 1991 ja 

1992.69 Työntekijäpuolen lehdistä selkeästi keskeisin ja merkittävin lehti on ollut 

vuodesta 1929 julkaistu SAK:n Palkkatyöläinen (PT).70 Työnantajapuolella järjestö-

lehtiä joista valita oli useampia ja kenttä myös muuttui enemmän ajan kuluessa, 

siinä missä Palkkatyöläinen säilyi yhtäjaksoisesti samana lehtenä sisällön toki 

muuttuessa. Työmarkkinalehtiä on tutkittu paljonkin, mutta erityisesti työnantaja-

puolen järjestölehdet ovat olleet aiemmin vähäisemmän kiinnostuksen kohteena. 

Palkkatyöläistä on käytetty useammin tutkimusaineistona, mutta Työnantajaa tai 

Teollisuusviikkoa ei niinkään. 

Suomen Yleinen Työnantajaliitto (myöhemmin STK) perusti alkuperäisen Työnan-

taja-lehden jo ensimmäisenä toimintavuonnaan 1907. Vuonna 1919 lehden nimi 

muutettiin Teollisuuslehdeksi. Teollisuuslehti toimi pitkään STK:n pääsääntöisenä 

tiedotuslehtenä, mutta 1960-luvulle tultaessa sen vetovoima koettiin liian heikoksi 

ja uutiset jo ilmestyessään vanhentuneiksi. Työmarkkinajärjestelmän muutokset 

vaikuttivat myös työnantajapuolen lehdistöön. Vuodesta 1968 alkaen Työnantaja-

nimellä kulkevan STK:n uusi ajantasainen pää-äänenkannattaja tuli vuonna 1961 

aloitetun STK:n tiedotuslehden korvaajaksi.71 Samalla vanha Teollisuuslehti keskit-

tyi nimensä mukaisesti enemmän teollisuuden tulopolitiikan ulkopuolisiin työ-

markkina-asioihin. 1975 TKL:n perustamisen yhteydessä pohdittiin myös työnanta-

jalehtien yhdistämistä. Alkuperäinen STK:n Työnantaja-lehti eli 1919 jälkeen Teol-

lisuuslehti yhdistettiin TKL:n Teollisuussanomien kanssa vuonna 1978 pelkäksi Te-

ollisuus-lehdeksi ja sitä julkaisivat lyhyen aikaa STK sekä TKL yhdessä vuosina 

1978–1980 Työnantajan rinnalla.72 

 

69 Työnantajaa julkaistiin vuosina 1968–1980 ja Teollisuusviikkoa vuosina 1980–1992. 
70 Palkkatyöläistä julkaistiin paperilehtenä 1929–2016. Palkkatyöläinen papereista biteiksi. Verkko-
uutinen Sak.fi, 22.11.2016. 
71 Mansner 1991, 443–446. 
72 Mansner 1990, 589–593, 240. 
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Vuodesta 1981 alkaen uusi lähentyneiden STK:n ja TKL:n yhteinen pää-äänenkan-

nattaja Teollisuusviikko alkoi ilmestyä ja samalla edeltävät Työnantaja, TKL:n Teol-

lisuus Tiedottaa ja myös aiempi yhteinen lehti Teollisuus lakkautettiin. Teollisuus-

viikko ehti ilmestyä aina STK:n ja TKL:n vuoden 1993 viralliseen yhdistymiseen 

saakka.73 Uuden yhdistyneen TT:n tiedotuslehdeksi perustettiin TT Jäsentieto.74 

SAK:n Palkkatyöläinen oli pitkään viikoittain ilmestynyt lehti ja SAK:n pää-äänen-

kannattaja, joka oli suunnattu ensisijaisesti ay-liikkeeseen kuuluville jäsenille.  Palk-

katyöläisen ja myös muiden työväenlehtien tukeminen tulivat SAK:lle yhä tärkeäm-

mäksi ay-liikkeen vahvistuessa 1970-luvulta alkaen. Lehtien laajaa levikkiä pidettiin 

ay-liikkeessä tärkeänä, sillä näin pystyttiin vastaamaan vastapuolen eli työnantajien 

ja porvarien hallitsemaan tiedottamiseen ja uutisointiin paremmin. Loppuvuodesta 

1969 SAK:n hallitus vahvisti työväenlehtien tukemisen ay-liikkeen tehtäväksi.75 

Palkkatyöläinen on valittu tämän tutkimuksen aineistoksi, sillä sen rooli oli keskei-

nen eheytyneen ay-liikkeen mediana 1970-luvulta alkaen. Palkkatyöläisessä kirjoi-

tettiin asioista ja ilmiöistä sekä keskusjärjestön, että myös liittojen näkökulmasta. 

Nämä näkökulmat eivät välttämättä myöskään aina kohdanneet ja mielipide-erot 

lehden sivuilla sallittiin. Tapio Bergholmin mukaan Palkkatyöläinen kehittyi liitto-

jen jäsenlehdestä kohti selkeämmin keskusjärjestölehteä sotien jälkeen. Samalla 

kärkkäimmät ideologiset piireet ja kannanotot hävisivät ja lehti muuttui enemmän 

yleisluontoiseksi aikakauslehdeksi. Jäsenliitot perustivat omia lehtiään ja tämä söi 

osaltaan Palkkatyöläisen levikkiä 1970-luvun puolivälistä eteenpäin. Tutkimuksen 

ajanjaksolla levikki oli korkeimmillaan noin sata tuhatta 1970-luvun alussa.76 Juuri 

keskittyminen enemmän keskusjärjestön lehdeksi 1970-luvun puolivälistä eteen-

päin on yksi peruste tarkastella Palkkatyöläistä. Palkkatyöläinen ilmestyi pitkään 

viikoittain, mutta viimeisinä vuosikymmeninä yhä harvemmin.77 

 

73 Mansner 2005, 514; Mansner 1990, 240. 
74 TT Jäsentieto 17/1993. Tässä lehdessä informoitiin edelleen keskusjärjestön alaan kuuluvista 
asioista, mutta journalistinen ote laantui ja tiedottaminen korostui. Myös lama vaikutti lehtitoimin-
nan supistumiseen ja tehostamispyrkimyksiin. 
75 Bergholm 2012, 41–42. 
76 Pajunen, Pirjo: Lehti välittää ajan henkeä. Palkkatyöläinen 7/2008, 3.8.2008. 
77 Palkkatyöläinen papereista biteiksi. Verkkouutinen Sak.fi, 22.11.2016. Uutiset siirtyivät kokonaan 
verkkoon 2016 alkaen. 
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Olen kerännyt tutkimuksessa käyttämäni lehtiaineiston Kansalliskirjaston kokoel-

mista sekä Työväenliikkeen kirjastosta. Työnantajalehdet keräsin Fennica-kokoel-

masta valokuvaamalla ja Palkkatyöläisen mikrofilmeiltä tallentamalla sekä osittain 

painetuista lehdistä kuvaamalla. Muodostin tutkimusaineisto keräämällä tarkoin 

työllisyyttä, työttömyyttä ja yleisesti työvoimaa laajemmasta yhteiskunnallisesta 

näkökulmasta käsittelevät tekstit järjestölehdistä. Tällä rajasin työllisyysongelman 

personifioituneet yksilötason ilmentymät tarkastelun ulkopuolelle. Pyrin muodos-

tamaan tutkimusaineistoni vain selkeästi keskusjärjestöjen näkökulmasta työlli-

syyttä käsittelevistä teksteistä. Esimerkiksi koulutusta ja nuorten kesätöitä koske-

vat uutiset eivät pääsääntöisesti sisälly aineistoon, vaikka ne toki ovat yhteydessä 

palkkatyöhön eri tavoin. Pääsääntöisesti aiheiden täytyi ilmetä joko jutun otsikossa, 

ingressissä, kuvaajissa tai taulukoissa. 

Olen sisällyttänyt aineistoon kaikki sopivat sisällöltään työllisyysongelmaan kantaa 

ottavat tekstit edellä mainituilta vuosilta. Usein lyhyet ja vain tilastolliset maininnat 

sekä toteamukset työllisyydestä tai työttömyydestä on jätetty pois, sillä ne eivät tar-

jonneet sisällöllisesti kantaaottavuutta työllisyysongelmaan. Samoin rajasin SAK:n 

alaisten ammattiliittojen ja STK:n alaisten työnantajajärjestöjen sekä eri työvoima-

sektorien järjestölehdissä esitetyt näkemykset aineiston ulkopuolelle, sillä keskityn 

tutkimuksessa yksin keskusjärjestöjen työllisyyspuheeseen. Analyysissä keskityn 

vain lehtien suomenkieliseen sisältöön78. Myös artikkeleissa esitetyt arviot ulkomai-

den työllisyyden kehityksestä olen jättänyt pois lopullisesta aineistosta, koska tut-

kimus käsittelee suomalaista yhteiskuntaa.79 Tiedostan, että tekemäni aineiston ra-

jaaminen vain määrittelemälläni tavalla tutkimusaihetta käsitteleviin teksteihin voi 

luoda vääristymää tutkimuksen tuloksiin, sillä kaikki lehdissä oleva teksti voi ilmen-

tää ja tuottaa työllisyysongelmaan liittyviä diskursseja. 

Kokonaisuudessaan kävin aineiston keruussa lehtiaineistoa läpi sekä STK:n lehdistä 

että Palkkatyöläisestä yli kahdeksan vuosikertaa (jotka ovat analyysin kohteena). 

Olen joutunut useampaan otteeseen tiivistämään aineistoa tutkimuksen edetessä 

 

78 Suomenkielisen Palkkatyöläisen rinnalla julkaistuun ruotsinkielistä Löntagare -lehteä. Työnanta-
jalehdissä osa sisällöstä, pitkään lehden takasivu, oli kirjoitettu ruotsiksi. 
79 Lehdissä on usein kirjoitettu myös Euroopan työmarkkinoiden tilanteesta, erityisesti Ruotsin ja 
muiden Pohjoismaiden kehityksestä. 
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maisterintutkielman pituusrajoitteiden vuoksi. Lopullinen aineistoni käsittää yh-

teensä 196 lehtijuttua eli dokumenttia (joista kappalemäärällisesti Palkkatyöläi-

sessä 106 ja STK:n lehdissä 90) ja 219 lehtisivua. Tekstit vaihtelevat lyhyistä muu-

taman kappaleen kommenteista useamman sivun artikkeleihin. 

Työmarkkinajärjestöjen julkaisemat järjestölehdet ovat nykyisinkin aikakausleh-

tien genrenä hyvin omanlaisensa. Aikakauslehdet poikkeavat sanomalehdistä siinä, 

että ne kohdistetaan selkeämmin tietylle lukijakunnalle, eikä niinkään tietylle alu-

eelle kuten sanomalehdet. Aikakauslehdet nähdäänkin Maija Töyryn (2009) mu-

kaan selkeämmin lukijalähtöisenä mediana, siinä missä sanomalehtien osalta kes-

keisempää on tekijöiden rooli. Aikakauslehtiin kuuluvat järjestö- ja ammattilehdet 

voivat olla sekä lukijoihin journalistisella läheisyydellä suhtautuvia, että toisaalta 

myös tapaan ja tottumukseen nojaavia lehtiä. Jäsenyys on voinut saada lukemaan 

lehteä, vaikkei se välttämättä aina olisi puhutellut lukijaa henkilökohtaisesti.80 

Työmarkkinajärjestöjen ammatti- ja järjestölehdet eivät istuneet yksioikoisesti ai-

kakauslehdille miellettyyn muottiin, sillä työmarkkinajärjestöjen lehdillä oli myös 

tärkeä asema tiedotuksessa. Erityisesti Työnantaja-lehti oli 1970-luvulla enemmän 

tiedotuslehti ja STK itse myös nimitti lehteä sellaiseksi.81 Työnantajalehdet muuttu-

vatkin aikakauslehtimäisemmiksi vasta 1990-luvulla. Vaikka lehtien kohderyhmänä 

olivat ensisijaisesti omat jäsenet ja ammattikunta tai edunsaajat, tavoittivat ne suo-

malaisen tulopolitiikan kaikenkattavan luonteen vuoksi myös laajemmin eri ryhmiä. 

Lehtien viesti oli osoitettu myös poliitikoille, virkamiehille ja toisille järjestöille.82 

Järjestölehtiä sekä työmarkkinaosapuolia tutkiessa on myös hyvä korostaa suoma-

laisen median vahvaa poliittista jakautumista pitkäänkin toisen maailmansodan jäl-

keen. Järjestölehdet olivat tärkeitä poliittisen keskustelun alustoja, ja lehdet edusti-

vat osaltaan selkeästi tiettyjä poliittisia kantoja ja myös luokkatietoisuutta. Tämä 

erotti järjestölehdet selkeästi esimerkiksi sitoutumattomasta ja usein työmarkkina-

järjestöjen konsensuspolitiikan uutisoinnin suhteen passiivisestakin Helsingin Sa-

nomista tai muista sitoutumattomista lehdistä.83 

 

80 Töyry 2009, 129, 133. 
81 Esim. etusivu TA 15/1975. 
82 Reunanen & Väliverronen 2020, 190. Lukijoita kuvattu TV 19/1991: Täältä pesee, vastedeskin.  
83 Reunanen & Väliverronen 2020, 163. 
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3.2 Sisällönanalyysi ja kriittinen diskurssianalyysi 

Olen toteuttanut tutkimusaineiston laadullisen sisällönanalyysis foucaultlaiseen 

ajatteluun sekä kriittiseen diskurssianalyysiin nojaten.84 Tätä tutkimuksen lähesty-

mistapaa voidaan yleisemmällä tasolla kuvata ranskalaiseen diskurssianalyysin kä-

sitykseen painottuvaksi sekä rationalistista analyysitapaa korostavaksi. Ranskalai-

nen diskurssianalyysi on pitkälti lähtöisin Michel Foucault’n ajattelusta ja se poh-

jautuu diskurssien syntyyn ja uusintamiseen kulttuurin muovautumisen proses-

seissa.85 Rationalistisella analyysitavalla tarkoitetaan lähinnä diskurssien ilmentä-

misen tapoja tutkivaa diskurssianalyysiä. Tässä tutkimuksessa tämä ilmenee ta-

poina käsitteellistää ja ymmärtää työllisyysongelmaa.86 

Sisällönanalyysillä ja kriittisen diskurssianalyysin lähestymistavalla pyrin hahmot-

tamaan analysoitavien työmarkkinakeskusjärjestöjen vallankäyttöä ja työmarkki-

noiden rakenteiden sekä instituutioiden uusintamista lehtiaineistossa. Diskurssi-

analyysin suuntauksia on useita ja Foucault’n diskurssien sekä vallankäytön yh-

teyttä tutkivaa suuntausta ovat jatkaneet esimerkiksi kriittisen diskurssianalyysin 

piiriin lukeutuvat Ian Parker87 sekä Norman Fairclough.88 Kriittinen diskurssiana-

lyysi perustuu yleensä selkeämmin teoriaan ja tutkimuksen ennakko-oletuksiin, hy-

poteeseihin ja argumentteihin esimerkiksi valtarakenteista, siinä missä analyytti-

nen diskurssianalyysi antaa suuremman painoarvon aineistolähtöisyydelle. Olen 

valinnut kriittisen diskurssianalyysin tietoisesti lähestymistavaksi, koska se ottaa 

huomioon työmarkkinasuhteiden ideologiset ja poliittiset latautuneisuudet sekä 

 

84 Jokinen, Juhila & Suominen 2016, 200, 213. Michel Foucault edustaa niin sanottua poststruktura-
listista sosiaalisen konstruktionismin suuntausta ja hän on keskittynyt tutkimuksissaan paljolti val-
lan ja diskurssien suhteeseen. 
85 Remes 2006, 299–304. Ranskalaisen diskurssikäsityksen keskiössä on tiedon siirtäminen ja tul-
kinta nykyhetkessä. Tutkimuksessa hyödynnetään myös osin englantilaista diskurssikäsitystä (joka 
keskittyy yleensä enemmän keskusteluanalyysiin ja lingvistiikkaan) ja erityisesti Norman Fair-
cloughn kriittistä diskurssianalyysiä.  
86 Remes 2006, 319–322. 
87 Ks. esim. Parker, Ian: Discourse Dynamics. Critical Analysis for Social and Individual Psychology. 
Routledge, Lontoo 1992. 
88 Jokinen & Juhila 2016b, 250. Kuten jo aiemmin tässä luvussa on ilmaistu, jako kriittiseen ja ana-
lyyttiseen diskurssianalyysiin on osaltaan keinotekoinen ja tutkimus voi sisältää molempien suun-
tausten aineksia. 
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suomalaisten työmarkkinoiden historiallisen kehityksen. Tutkimuksessa annan kui-

tenkin tilaa myös analyyttisuudelle ja aineistolle diskurssien määrittelyssä.89 

Diskurssianalyysissä keskeistä ei ole asioiden kuvailu, vaan paremminkin se, kuinka 

kuvailu tehdään. Eero Suoninen on kuvannut diskurssianalyysin kohteena olevia pe-

rusyksikköjä eli asioiden kuvauksia selonteoiksi John Shotterin mukaan. Suonisen 

mukaan selonteoilla ihmiset tekevät ymmärrettäväksi yksilöä ja maailmaa anta-

malla niille merkityksiä, samaan aikaan selonteko myös muotoilee sitä todellisuutta 

ja maailmaa, jota se kuvaa. Selonteoilla tarkoitetaan tässä tutkimuskontekstissa 

analyysin kohteena olevia lehtitekstejä. Selonteoissa käytetään yhteiskunnallisesti 

ja kulttuurisesti sidosteisia ja ymmärrettäviä elementtejä, kuten työmarkkina- tai 

talouspoliittiselle puheelle ominaista institutionalisoitunutta kieltä. Ne ylläpitävät 

kulttuurin tavanomaisia rakenteita, joiden puolesta tai vastaan argumentoidaan. Se-

lonteot myös ylläpitävät diskursseja, joihin ne viittaavat.90 

Kriittinen diskurssianalyysi toimii hyvin tutkittaessa sitä, millaista kuvaa työllisyys-

ongelmasta järjestölehdissä luodaan ja miten tämä puhe kytkeytyy institutionalisoi-

tuneeseen valtaan.91 Diskurssien institutionalisoitumisella tarkoitetaan vuorovai-

kutustapojen objektivoitumista, joka kehittyy toimijoiden välisen vuorovaikutuksen 

tavan laajentuessa instituution syntyhistorian ymmärtävien ja sisäistäneiden toimi-

joiden ulkopuolelle. Tällä tavoin tietty tapa tehdä tai käsittää asioita muuttuu mää-

rääväksi yhteiskunnan objektiiviseksi todellisuudeksi, jossa instituutiot ovat irtau-

tuneet syntyhistoriastaan ja muuttuneet toimijoille läpinäkymättömiksi.92  

Diskurssianalyysissä valtaa ei käsitetäkään ominaisuudeksi, jota toimija eli subjekti 

voi pitää hallussaan tai omata. Diskurssien ja vallan suhdetta tarkasteltaessa vallan 

nähdään rakentuvan samoin kuin diskurssien, eli sosiaalisissa käytännöissä. Kuten 

usein vallan ja diskurssien suhdetta tutkittaessa, tässäkin tutkimuksessa kiinnite-

tään myös huomiota institutionalisoituneisiin ja mahdollisen hegemonisen aseman 

 

89 Jokinen & Juhila 2016b, 241–242. 
90 Suoninen 2016, 188–189.  
91 Remes 2006, 313; Pietikäinen & Mäntynen 2019, 40. 
92 Heiskala 2000, 98. 
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saaviin diskursseihin eli diskursseihin, jotka näyttäytyvät itsestäänselvyyksinä, ky-

seenalaistamattomuuksina ja luonnollisina totuuksina.93 

Itsestäänselvyys (common sense) käy ilmi kulttuurisidonnaisella argumentaation ta-

solla ja hegemonisten diskurssien voidaan ajatella muodostavan itsestäänselvyyk-

sien sosiaalisen ympäristön. Nykypäivän todellisuutta on kuitenkin myös useiden 

hegemonisten – usein ristiriitaistenkin – diskurssien yhtäaikaisuus, jota poliittiset 

toimijat käyttävät myös hyväkseen argumentaatiossaan.94 Jokisen ja Juhilan mu-

kaan ”diskurssien hegemoitumisessa on kyse tiedon, vallan ja totuuden yhteen kie-

toutumisesta” ja kulloinkin tunnustetut totuudet tai faktat rakentuvat aina tietyn 

jaetun merkityssysteemin kehyksessä.95 Suomalaisen työmarkkinainstituution si-

sällä on vallinnut ja vallitsee useita erilaisia ja yhtäaikaisia merkityssysteemejä. 

Tiedotusvälineiden ja julkisuudessa esiintyvien eri toimijoiden kielellisiä esittämis-

tapoja voidaan tutkia ideologisuuden käsitteen kautta. Norman Fairclough on tutki-

nut tiedotusvälineiden ja vallan yhteyttä, ja hän korostaa erityisesti median kielen 

ideologista toimintaa. Ideologisen toiminnan ja vallan lähtökohdaksi otetaan kapi-

talistinen järjestelmä, jonka myötä syntyy jako omistavaan ja työtä tekevään luok-

kaan. Tämä ideologinen jako näkyy selkeänä myös työmarkkinaosapuolten jakautu-

misessa. Näin ideologisuus merkitsee erilaisia tapoja käsittää maailmaa, eli se voi-

daan tulkita myös eroina merkityssysteemeissä. Nämä erot tulevat kielessä esiin eri-

laisina representaatioina, identiteetteinä ja sosiaalisten suhteiden esityksinä.96 

Ideologista kielenkäyttöä tutkittaessa on myös tärkeä tiedostaa tutkijan oma posi-

tion läsnäolo tutkimuksen taustalla. Tiedostankin myös tutkijana, että käyttämäni 

kieli sisältään aina näkökantoja ja sidosteisuutta, joille olen itse myös osin sokea. 

 

93 Jokinen & Juhila 2016a, 63–64. Produktiivisen vallan käsite on alun perin peräisin Foucault’a, ks. 
lisää esim. Power/Knowledge. Selected Interviews & Other Writings 1972–1977 (toim. Colin Gordon). 
Pantheon Books, New York 1980. 
94 Jokinen 2016a, 147–148. 
95 Jokinen & Juhila 2016a, 84. Ks. lisää esim. Foucault, Michel: The Archeology of Knowledge. Tavis-
tock Publications, Lontoo 1972.  
96 Fairclough 1989, 31–33; Fairclough 1997, 23. Esimerkiksi työelämä tai kansantalous representoi-
daan tietyllä tavalla tietyssä mediakontekstissa. Vallan käyttö voidaan jakaa edelleen pakottavaan 
ja suostumukselliseen valtaa, joista jälkimmäisessä ideologinen valta on keskeinen vallan väline. 
Jaottelu pakottavaan ja suostumukselliseen valtaan sekä ajatus vallan hegemonisesta luonteesta on 
peräisin Antonio Gramscilta. Foucault ja Gramsci käsittelivät molemmat tuotannossaan totuuden ja 
vallan yhteyttä. Lahtinen, Mikko: ”Gramsci totuudesta ja vallasta”, Niin & näin 2/1994. 
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Ideologisuuden liittää valtaan ja vallankäyttöön sen taustaoletukset, väittämät ja it-

sestäänselvyydet, joita voi olla toisinaan vaikeakin huomata. Ideologisuus merkitsee 

osin ennalta konstruoituja näkemyksiä ja merkityksiä, jotka vaikuttavat sosiaaliseen 

vuorovaikutukseen ja valtasuhteiden uusintamiseen.97 Tällä tavoin ideologisuuden 

käsite on liitettävissä edellä esitettyihin institutionalisoituneen vallan ja hegemonis-

ten diskurssien käsitteisiin. Nämä kaikki ilmentävät vallan, kielen ja sosiaalisen vuo-

rovaikutuksen yhteyttä. 

Ryhdyin aineiston analyysiin pitkälti aiemman tutkimuksen ja työllisyysongelmaan 

rajautuneiden tutkimuskysymysten turvin. Normatiivisen työllisyysongelman va-

linta ohjaa tarkastelemaan ongelmaa ylläpitäviä rakenteita ja valtaa niiden taustalla. 

Vaikka ennakkokäsitys etsittävistä diskursseista on aineiston analysoinnin alussa 

ollut jo tiedossa, on aineisto luettu analyyttisesti tulkinnoille avoimena. Kyseessä on 

työmarkkinapuheen usein hyvin institutionalisoituneen kielen tutkiminen ja tästä 

syystä myös aihe ohjaa analyysiä valtaa tarkastelevaan suuntaan.98 

Aineiston käsittelyssä pyrin ensin havaitsemaan selonteoissa eli analysoitavissa do-

kumenteissa esiintyvät työllisyysongelman liittyvät taloudellisen tehokkuuden ja 

sosiaalisen oikeudenmukaisuuden teemat, sekä näihin liittyvät alateemat, kuten in-

flaation torjunnan tai työttömyysturvan. Valitut pääteemat pohjautuvat tutkimus-

kirjallisuudessa esitettyyn taloudellisen tehokkuuden, sosiaalisen oikeudenmukai-

suuden ja työllisyyden kolmen tasapainotekijän yhteyteen työmarkkinoiden oh-

jauksessa.99 Aineiston käsittelyssä tavoitteenani oli siirtyä sisällöstä muotoon, eli 

ensin tunnistaa tekstistä tietyt teemat, sitten diskurssit ja sen jälkeen analysoida 

sitä, miten näitä diskursseja käytetään tai puolustetaan eri argumentein.100 Analyy-

sin edetessä huomasin, että taloudellisen tehokkuuden ja sosiaalisen oikeudenmu-

kaisuuden teemat yhdistyivät moniin muihinkin teemoihin sekä aineistossa itses-

sään että tutkimuskirjallisuudessa. Aineiston suhteen on yleensä hyvä kiinnittää 

huomiotta enonsiaatioon eli kertojan ja tekstin suhteeseen. Tässä tapauksessa 

 

97 Fairclough 1997, 25–26. 
98 Jokinen & Juhila 2016a, 64–66. Tietoinen normatiivinen ongelmalähtöisyys ohjaa tutkimusta so-
veltavaan suuntaan, vastakohtana laajemmin ilmiötä tarkastelevalle perustutkimukselle. 
99 Ks. luku 1.  
100 Jokinen, Juhila & Suoninen 2016, 173–175. 
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kertoja on usein nimeämätön ja lehden sekä kyseisen keskusjärjestön linjaa edus-

tava toimittaja.. Tekstissä toimijuus olikin yleensä aina joko SAK:lla tai STK:lla.101 

Temaattisen erittelyn jälkeen etsin määrittelemieni eri kokonaisuuksien väliltä yh-

täläisyyksien, mutta myös erojen, ilmenemistä merkityksenannoissa eli erilaisia 

toistuvia merkityssysteemien osia. Etsin aineistosta tapoja käsitteellistää työllisyys-

ongelmaa tarkemmin edellä mainittujen ylätason teemojen alle. Näistä osista ja yh-

täläisyyksistä määrittelin kokonaisia merkityssysteemejä eli diskursseja. Viisi muo-

dostamaani diskurssia ovat: tasapaino ja työllisyyden toissijaisuus -diskurssi, työl-

lisyyden ensisijaisuus -diskurssi, moraalidiskurssi, kilpailukyky- ja tehokkuusdis-

kurssi sekä kasvudiskurssi. Tämän lisäksi pyrin havaitsemaan diskurssien mahdol-

lista hegemonista asemaa sekä diskurssien esiintymistiheyttä että erityisesti dis-

kurssin voimakkuutta, selvyyttä ja vaihtoehdottomuutta tutkimalla.102 Diskursseja 

tutkittaessa on yleisemminkin tärkeää keskittyä vahvoihin merkityksenantoihin, ei 

niinkään toistumistiheyteen.103 Kaikki diskurssit esitellään analyysissä luvussa 6. 

Analyysi on teknisesti suoritettu käyttämällä laadulliseen sisällönanalyysiin sovel-

tuvaa AtlasTI -ohjelmaa.  Ohjelma on helpottanut tallennetun tiedon yhtäaikaista 

teemoittelua, koodaamista ja analysointia.  

 

101 Metsämuuronen 2006, 107. 
102 Jokinen & Juhila 2016a, 66–67. Hegemonisten diskurssien tapauksessa esimerkiksi tiheästi tois-
tuvat aladiskurssit voivat toimia hegemonisia diskursseja legitimoivina tekijöinä. 
103 Alasuutari 2011, 149–150. 
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4 Työllisyyden yhteiskunnallinen konteksti ja työmarkkinat 

Suomalaisen yhteiskunnan erityispiirteet ovat muovanneet myös työmarkkinois-

tamme omanlaisensa. Työllisyyden on nostanut julkiseen keskusteluun Suomessa 

yhä vahvemmin hyvinvointivaltion kestävyysongelmat. Työmarkkinoilla vallitsevaa 

epävarmuutta työn tekemisestä ja työn saamisesta on tasoitettu hyvinvointival-

tioperiaatteiden mukaisesti sosiaaliturvalla. Tämän kaltainen sosiaaliturvan kehi-

tyksen voidaan nähdä antaneen työntekijöille enemmän vapauksia ja luoneen riip-

pumattomuutta työnantajista.104 Hyvinvointivaltion taustalla ovat vaikuttaneet hy-

vinvoinnin lisäksi tavoitteet tuottavuuden ja työllisyyden parantamisesta, erityi-

sesti palkkatyön yleistymistä korostaen. Suomalaisen yhteiskuntapolitiikan tavoit-

teena onkin ollut pitkälti talouden sekä yhteiskunnan modernisaatio ja työvoiman 

kasvattaminen, jossa se on myös pitkän aikavälin tarkastelussa onnistunut.105 

Suomalaisen yhteiskunnan sotienjälkeisistä ”suurista kertomuksista” yksi merkittä-

vin on kertomus suomalaisen hyvinvointivaltion synnystä. Pauli Kettusen (2006) 

mukaan hyvinvointivaltio näyttäytyy julkisessa keskustelussa usein hieman virheel-

lisesti kuin yhtenäisenä projektina, jolla on ollut tietty päämäärä ja tavoitteet. Hy-

vinvointivaltiokertomuksessa 1970-lukua leimaavat hyvinvointivaltion rakentami-

sen, kasvattamisen ja lujittamisen toimet. Kun taas hyvinvointivaltioajattelua erityi-

sesti 1990-luvulta kohdanneet haasteet ovat saaneet aikaan ajatuksia hyvinvointi-

valtion lopusta ja kannanottoja sen säilyttämisen puolesta.106 

Hyvinvointivaltio rakentui Suomessa verrattain myöhään kansainvälisesti katsot-

tuna, mutta hyvinvointivaltion laajentaminen myös kesti meillä aina 1980-luvulle 

eli pidempään kuin esimerkiksi muissa Pohjoismaissa. Yleisesti ottaen hyvinvointi-

valtion rahoituksesta ja julkisten menojen kasvusta huolestuttiin jo 1970-luvun ta-

louden laman yhteydessä, mutta Suomessa järjestelmän rankka uudelleenarviointi 

tapahtui vasta 1990-luvun laman myötä.107 Hyvinvointivaltiokehityksen rinnalla ai-

kaa 1970-luvulta aina 2000-luvun alkupuolelle saakka suomalaisia työmarkkinoita 

ja työmarkkinapolitiikkaa on määrittänyt vahvasti korporatistinen 

 

104 Kananen 2018, 169. 
105 Kiander 2018, 51. 
106 Kettunen 2006, 4–11. 
107 Heiskala & Kantola 2010, 128–129. 
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päätöksentekojärjestelmä, jossa työmarkkinaosapuolet osallistuvat yhteiskunnalli-

seen päätöksentekoon. Tämä korporatistinen järjestelmä käsitetään Suomen kon-

tekstissa useimmiten kolmikantana, johon kuuluvat työntekijä- ja työnantajajärjes-

töt sekä valtio. Suomalaisen korporatismin kulmakivi on ollut tulopolitiikka, jonka 

puitteissa on päätetty laajasti työmarkkinoihin liittyvistä asioista, kuten palkoista, 

tulonjaosta tai verotuksesta.108  

Suomalaisen korporatismin ja tulopolitiikan ydin eli työmarkkinaneuvottelut koos-

tuvat yleensä enimmäkseen palkkaneuvotteluista eli työvoiman hinnasta sopimi-

sesta, vaikka tulopoliittisessa kokonaisratkaisussa on sovittu muistakin tärkeistä 

yhteiskunnan kehitykseen liittyvistä asioista. Työllisyyttä on käsitelty yleensä työn-

tekijöitä koskevan sääntelyn puitteissa, ja työn sääntely on liittynyt yleensä ensisi-

jaisesti työoloihin vaikuttamiseen ja työn intensiteettiin.109 

Tämän pääluvun alaluvuissa kuvaan tutkimukselle oleellisen työllisyyden ja työ-

markkinoiden yhteiskunnallinen kontekstin, joka sisältää suomalaisen yhteiskun-

nan taloudellisen rakennemuutoksen ja työvoiman kehityksen suuret linjat, sekä 

korporatismin ja tulopolitiikan 1960-luvulta 2000-luvun kynnykselle. 

4.1 Talouden ja työvoiman kehitys sekä rakennemuutos 1960-luvulta alkaen 

Suomen talouskasvu pian sodan jälkeen oli nopeaa ja monet yhteiskunnalliset muu-

tokset alkoivat edetä vauhdilla. Suomen monia muita länsimaita myöhäisempi ra-

kennemuutos ja hyvinvointiyhteiskunnan rakentaminen loivat mahdollisuuden 

hyödyntää parhaat opit sekä varoa muiden virheitä. Toisen maailmansodan jälkeen 

syntyneet suuret ikäluokat muuttivat väestön ikärakennetta tulevina vuosikymme-

ninä taloudelle edullisiksi ja työikäistä väestöä oli paljon 1990-luvulle saakka.110 

Nopeaa talouskasvua edistivät erityisesti teollisuusinvestoinnit ja integroituminen 

kansainväliseen kauppaan sekä länteen. Talouden kasvujohtoisuus sai suurimman 

iskun 1970-luvun puolen välin öljykriisin myötä, mikä näkyy myös kuviossa 1 

 

108 Wuokko ym. 2020, 24–25. Kolmi- tai useampikantainen malli ei kuitenkaan ole sama asia kuin 
tulopolitiikka. Wuokko ym. mukaan, ”Tulopolitiikkaa ei voi olla ilman kolmikantaa, mutta kolmi-
kanta ei edellytä tupoja.” 
109 Tyrväinen 1988, 36. 
110 Hannikainen & Eloranta 2019, 18–19. 
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kasvun pysähtymisenä. Hidastumisen taustalla oli toki muitakin syitä, mutta ne kul-

minoituivat öljykriisiin. Voimakkain kasvun aika oli 1960-luvulla, mutta koko ajan-

jakso vuodesta 1946 aina vuoteen 1974 saakka bruttokansantuote kasvoi keskimää-

rin jopa viisi prosenttia vuodessa. 1990-luvun lama vaikutti talouden kehitykseen 

tarkastelujaksolla kaikista negatiivisimmin, mikä näkyy selkeänä laskuna brutto-

kansantuotteessa. Uusi nousu alkoi 1990-luvun jälkipuolella. Positiivinen kehitys 

taittui 2008 finanssikriisin seurauksena jälleen bruttokansantuotteen laskuun.111 

Kuvio 1 Suomen, Pohjoismaiden ja Länsi-Euroopan112 kiinteähintainen  
bruttokansantuote asukasta kohti 1960–2010 (2011 Yhdysvaltain dollareissa) 

 

Lähde: Maddison Project Database, 2020 päivitys. 

Kuten kuviosta 1 näemme, Suomi on seurannut pitkään verrokkiensa jäljessä. Eri-

tyisesti muut Pohjoismaat ovat erkaantuneet bruttokansantuotteensa kehityksessä 

Suomea korkeammalle tasolle 1990-luvun kiinniottamisen jälkeen. Suomessa 1990-

luvun laman vaikutukset olivat ennenäkemättömiä ja lamalla on ollut myös pysyviä 

vaikutuksia, joista keskeisimpiä olivat pysyvästi korkea työttömyys ja pitkäaikais-

työttömyyden synty. Suomen pitkän aikavälin talouskasvusta ovat selkeästi hyöty-

neet jollakin tavalla kaikki yhteiskuntaryhmät. Rakennemuutos on kuitenkin tar-

koittanut myös osalle heikompaa toimeentuloa, työttömyyttä tai muita ongelmia hy-

vinvoinnissa. Nykytutkimuksessa bruttokansantuotteen ja talouskasvun suhdetta 

hyvinvoinnin kehitykseen voidaankin tarkastella myös kriittisesti arvioiden.113 

 

111 Hannikainen & Eloranta 2019, 21–22. Kasvu oli voimakkainta Euroopassa vuosina 1950–1973. 
112 Tähän tarkasteluun on valittu Alankomaat, Belgia, Iso-Britannia, Itävalta, Ranska ja Saksa. 
113 Hannikainen & Eloranta 2019, 22. Perinteiset elintason mittarit voidaankin pyrkiä haastamaan 
myös uusilla hyvinvoinnin mittareilla. 
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Toisen maailmansodan jälkeen Suomessa koettiin voimakas rakennemuutos, jonka 

myötä yhteiskunnan ja talouden rakenteet modernisoituivat. 1960-luvulla saivat al-

kunsa varsinaiset rakennepoliittiset toimenpiteet yhteiskunnassa, niin teollisuu-

dessa kuin esimerkiksi koulutuksen alueella. Rakennemuutos merkitsi Suomen koh-

dalla voimakkaita positiivisia muutoksia, mutta sisälsi myös negatiivisen näkö-

kulma erityisesti maaseutujen tyhjenemisen ja alueiden eriarvoistumisen muo-

dossa. Rakennemuutos sai liikkeelle myös työperäisen maastamuuton 1960- ja 

1970-luvuilla, joka kohdistui erityisesti Ruotsiin. Samalla alkutuotannon työpaikat 

myös hupenivat ja jalostus sekä erityisesti palvelualat nostivat osuuttaan elinkeino-

rakenteessa. Haapalan ja Peltolan (2018) mukaan tämä niin kutsuttu ensimmäinen 

rakennemuutoksen ”aalto” päättyi 1980-luvulla.114 

Tällä hyvinvointivaltion kasvukaudeksikin kutsutulla ajanjaksolla 1960-luvulta 

1980-luvun loppuun Suomi otti voimakkaasti muita länsimaita ja esimerkiksi Ruot-

sia elintasossa ja bruttokansantuotteessa. Rakennemuutos yhdistyi Suomessa julki-

sen sektorin kasvuun, naisten työssäkäynnin lisääntymiseen ja toimihenkilöiden 

määrän sekä suhteellisen osuuden lisääntymiseen. Ilman rakennemuutokseen liit-

tyvää talouskasvua ja valtion taloudellisten resurssien kasvua ei hyvinvointival-

tioinstituutioita olisi pystytty rahoittamaan.115 

Hyvinvointivaltion kasvukaudella julkisen talouden toimijoissa valtion ja kuntien 

rinnalle syntyivät myös tulonsiirtoja koordinoivat sosiaaliturvarahastot. Niiden 

maksamien kotitalouksien tulonsiirtojen suhde bruttokansantuotteeseen on nous-

sut vuosina 1960–2010 noin viidestä prosentista yli 20 prosenttiin. Kaikista eniten 

ovat kasvaneet eläkkeet. Julkisen talouden rahoitusongelmat eivät ole uusia ja jo 

1970-luvulla esimerkiksi kuntien talous muodostui velvoitteiden kasvaessa ongel-

maksi.116 Valtiontalouden alijäämä pakottaa valtiota joko lainanottoon tai kulujen 

leikkauksiin. Pidemmällä aikavälillä myös rakenteellisten uudistusten tuottamat 

hyödyt voivat pienentää alijäämää. Suomessa julkisen talouden velkaantuminen on 

noussut erityisesti 1990-luvun lamassa ja myöhemmin finanssikriisin myötä. Vuo-

sina 1990–1993 valtionvelan suhde kokonaistuotantoon kasvoi ennätyksellisesti 

 

114 Haapala & Peltola 2018, 149. 
115 Hannikainen 2018, 215–216. 
116 Heikkinen 2019, 38–41. 
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10,5 prosentista 50,2 prosenttiin. Laman myötä myös leikkauksiin ja julkisen talou-

den sopeuttamiseen ryhdyttiin kovinkin toimin. Keskustelu on jatkunut edelleen 

2000-luvun puolella kestävyysvajeen muodossa. Keskeinen kysymys on ollut se, mi-

ten hidastuvan talouskasvun ja heikon valtiontalouden yhtälö ratkaistaan.117 

Kuvio 2 Rakennemuutos prosentteina bruttoarvonlisäyksestä 1960–2010 

 

Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito. 

Kuten yllä olevasta kuviosta 2 voidaan nähdä, ovat palvelut kasvattaneet osuuttaan 

kansantalouden bruttoarvonlisäyksestä miltei 70 prosenttiin 2010-luvun alkuun 

mennessä, kun vielä 1970-luvun puolivälissä osauus oli noin puolet. Alkutuotannon 

eli erityisesti maa- ja metsätalouden osuuden lasku on ollut selkeä 1960-luvulta 

2000-luvulle. Jalostuksen, eli rakennusteollisuuden ja muun teollisuuden, osuus 

elinkeinorakenteesta on pysynyt jokseenkin samalla tasolla pidempään. 

Rakennemuutosta voidaan tarkastella myös työllisten absoluuttisen määrän mu-

kaan (kuvio 3). Myös absoluuttisesti työllisten määrässä mitattuna kehitys eri sek-

toreilla on pääpirteissään kulkenut samaan suuntaan kuin bruttoarvonlisäyksen 

muutokset. Palvelusektori työllisti 2010-luvulla selkeästi suurimman osan työlli-

sistä, siinä missä alkutuotannon ja jalostuksen työllisten määrä on laskenut selkeästi 

verrattuna palvelusektoriin. Palvelusektorilla talouden taantumat vaikuttaisivat 

kuitenkin näkyvän selkeämmin, mikä näkyy esimerkiksi voimakkaana pudotuksena 

 

117 Heikkinen 2019, 46–52. Valtionvarainministeriön määrittelemä kestävyysvaje on vakiinnuttanut 
asemansa keskeisenä käsitteenä nykypäivän talouspuheessa erityisesti 2008 finanssikriisin jälkeen. 
Kestävyysvaje käsitteellistää huolta valtion menojen kasvusta tuloja suuremmiksi ilman korjaavia 
toimia esimerkiksi verotukseen tai tulonsiirtoihin. Ks. Sorsa 2017, 69–71; VM 2007, 14. 
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työllisissä 1990-luvun alkupuoliskolla. Selkeästi nopein työllisyyden kasvu 1960-lu-

vulta eteenpäin onkin kohdistunut palveluihin. Palveluiden kasvua selittää 1990-lu-

vun alkuun saakka osaltaan julkisten palveluiden kasvu, mutta tästä eteenpäin kas-

vua on ollut vain yksityisissä palveluissa.118 

Kuvio 3 Työvoiman määrä tuhansina sektoreittain 1960–2010119 

 

Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito. 

Työllisten absoluuttisessa määrässä ja sektorien suhteellisessa osuudessa kansan-

talouden bruttoarvonlisäyksestä on ajoittain tapahtunut myös erisuuntaista muu-

tosta. Tähän vaikuttaa muun muassa vaihtelu työn tuottavuudessa, mikä näkyy teo-

riassa työvoiman ja tuotantopanosten siirtymänä heikon tuottavuuden sektoreilta 

paremman tuottavuuden sektoreille. Perinteinen elinkeinorakenteen muutos on 

yleensä kulkenut alkutuotannosta jalostuksen kautta palveluihin. Siirtymä alkutuo-

tannosta jalostukseen on kuitenkin vaihe, joka jäi Suomen osalta väliin tai vähem-

mälle merkitykselle. Korkeimmillaankin jalostuksen osuus bruttokansantuotteesta 

oli enintään 40 prosenttia 1974.  Jalostus ei koskaan ole saavuttanut suurimman 

sektorin asemaa, toisin kuin useissa muissa länsimaissa.  On myös huomionarvoista, 

että tuottavuus ei välttämättä parane enää siirryttäessä jalostuksesta palveluihin ja 

rakennemuutos ei välttämättä siis paranna työn tuottavuutta.120 

 

118 Hannikainen & Eloranta 2019, 20–21. 
119 Työllisten tilastoinnin tapa on muuttunut ja vuodesta 1975 taaksepäin arvot on laskettu takau-
tuvasti aiemmasta tilastosta saatujen kertoimien avulla. Näin on saatu muodostettua uuden stan-
dardin (ESA2010) mukainen yhtenäinen tilasto. Jalostuksen sektori on saatu yhdistämällä teolli-
suuden ja rakentamisen toimialat (toimialaluokituksen luokat B–E ja F). 
120 Jalava 2019, 177–178; Mansner 1990, 19–20; Hannikainen 2018, 215. 
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Suomen pieni vientivetoinen ja -riippuvainen talous on ollut toisen maailmansodan 

jälkeen pitkälti kansainvälisten suhdanteiden armoilla. Vientivetoisuuden vuoksi ul-

koisen kilpailukyvyn hetkelliset heikentymiset ovat heijastuneet kovinakin talous-

poliittisina tasapainottavina toimenpiteinä.121 1970-luvun alkupuolen kansainvä-

listä öljykriisiä seurannut työttömyys nousi Suomessa lakipisteeseensä 8 prosent-

tiin 1977. Vaikka 1980-luvun loppuvuosina päästiin jo miltei täystyöllisyyteen, 

nousi 1990-luvun lamassa työttömyysaste jopa lähelle 20 prosenttia. Vaikka työttö-

myys on laskenut tämän jälkeen, se ei ole palautunut lamaa edeltäneelle tasolle. 

Jaakko Kianderin (2018) mukaan 1990-lamassa työllisyys ja työttömyyden ehkäise-

minen eivät olleet ensisijaisia harjoitetun talouspolitiikan tavoitteita, sillä niitä ei 

nähty laajasti realistisina vaihtoehtoina tiukalle leikkauspolitiikalle. Vasta 2007 

työllisyysaste nousi jälleen lamaa edeltäneelle vuoden 1990 tasolle.122 Alkava kan-

sainvälinen finanssikriisi kuitenkin muutti tämän positiivisen kehityksen suunnan 

ja työllisyysaste laski jälleen sekä työttömyys nousi. Negatiivinen kehitys on havait-

tavissa sekä absoluuttisissa määrissä että suhteellisesti työllisyys- ja työttömyysas-

teissa vuoden 2009 luvuista alkaen.123 

Kuvio 4 Työvoiman määrä tuhansina ja työttömyysaste prosentteina 1960–2010124 

 

Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus, Työllisyys ja työttömyys 1959–2018, Työvoimatilastoja 60 vuotta. 

 

121 Kiander 2018, 51. 
122 Kiander 2018, 53–57. 
123 Tarkemmat luvut ks. Liite II. 
124 Kuvion tiedot taulukoituna ks. Liite II.  
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Kuviossa 4 on kuvattuna työllisten absoluuttinen määrä eli työvoiman kysyntä, sekä 

kokonaistyövoiman koko eli työvoiman tarjonta.125 Tilastokeskuksen määritelmä 

työn kysynnästä ja tarjonnasta ei kuitenkaan huomioi reaalimaailmaa parhaalla 

mahdollisella tavalla, sillä työvoiman kysyntä ja tarjonta eivät todellisuudessa usein 

kohtaa tai muodosta tällaista tasapainotilaa. Tässä ei myöskään tulla ottaneeksi 

huomioon osatyömarkkinoita, joilla kysynnän ja tarjonnan tasapainot voivat vaih-

della.126 Kokonaistyövoimaan kuuluvat kaikki ne niin kutsutusti työikäiset eli 15–

74-vuotiaat henkilöt, jotka tutkimusviikolla olivat työllisiä tai työttömiä.127 Työttö-

myysaste kuvaa työttömän työvoiman suhdetta koko työvoimaan ja siksi yllä oleva 

kuvio esittääkin periaatteessa saman asian kahdesta eri näkökulmasta, absoluutti-

sena henkilömääränä sekä suhteellisesti prosentteina ilmaistuna.128 

Työvoimaan kuuluvien määrä on kasvanut 1960-luvulta 2010-luvulle reilusti yli 

puolella miljoonalla henkilöllä. Yksi merkittävä tekijä työvoiman kasvulle on suur-

ten ikäluokkien siirtyminen työelämään 1960-luvun lopulta alkaen.129 Samalla kun 

suuret ikäluokat siirtyivät työelämään, poistui työelämästä pieniä vanhempia ikä-

luokkia. Vuosina 1970–1990 työelämään siirtyi 140 000 naista ja jopa 240 000 

miestä. Tähän vaikuttivat naisten työssäkäynnin yleistyminen ja miesten kohdalla 

erityisesti elinajan pidentyminen. 1990-luvun jälkeen työvoiman kasvu on hiipunut 

lähes kokonaan. Toinen merkittävä selkeästi huomattava muutos on työttömien 

määrän sekä työttömyysasteen jääminen pysyvästi korkeammalle tasolle 1990-lu-

vun laman jälkeen. Vastakohtana työttömyys oli erityisen pientä ennen 1970-luvun 

 

125 Tilastokoulu > Työmarkkinatilastot > 1 Mitä työmarkkinat ovat? > 1.2 Työlliset muodostavat ky-
synnän, työvoima tarjonnan. 
126 Heinonen ym. 2004, 55. Nykytutkimus keskittyy yhä enemmän osatyömarkkinoihin ja niiden ta-
sapainojen tutkimiseen. 
127 Työttömäksi määritellään Työvoimatutkimuksessa henkilö, joka on tutkimusviikolla ollut työtä 
vailla ja etsinyt kuitenkin työtä palkansaajana tai yrittäjänä aktiivisesti viimeisen neljän viikon ai-
kana ja voisi aloittaa työn kahden viikon kuluessa. Työlliseksi määritellään henkilö, joka on tutki-
musviikolla tehnyt työtä vähintään tunnin palkkaa tai yrittäjätuloa vastaan. Ks. SVT: Työvoimatut-
kimus, työttömän ja työllisen määritelmät. 
128 Työllisyyttä on mitattu ennen vuotta 1960 henkilötyövuosina ja vasta tästä eteenpäin työllisiä 
on tilastoitu lukumääränä sekä erikseen toteutuneina työtunteina. Aiemmin myös osa-aikaiset 
työntekijät muunnettiin kokovuotisiksi ja henkilötyövuoden käsite ei muutenkaan ota huomioon 
muutoksia vuotuisessa työtuntimäärässä. 
129 Ryynänen & Notkola 2007, 284. Suuret ikäluokat, eli Suomessa vuosina 1946–1950 syntyneet, 
siirtyvät eläkkeelle yhä kiihtyvämmässä tahdissa 2020-luvulla ja täyttävät 75-vuotta eli heitä ei las-
keta enää kuuluviksi työvoimaan. 
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puoliväliä.130 Työttömyydellä on myös muita ulottuvuuksia, kuten rakenne- tai suh-

dannetyöttömyys, jotka eivät tässä näy. 

Toinen tällä hetkellä miltei yleisempi, mutta kuitenkin uudempi tapa tarkastella työ-

voimaa on työllisyysaste (kuvio 5). Työllisyysasteessa voimme nähdä työttömyys-

asteen kanssa samansuuntaisen muutoksen. Työllisyysaste on heikentynyt työttö-

myysasteen tavoin 1970-luvun lopulla ja 1990-luvun alussa. Työllisyysaste eroaa 

työttömyysasteesta siinä, että työllisyysasteessa työllisten määrä suhteutetaan 

koko samanikäiseen eli työikäiseen väestöön (yleensä 15–64-vuotiaat), siinä missä 

työttömyysaste lasketaan työttömien osuutena kokonaistyövoimasta ei koko väes-

töstä.131 Työllisyysasteeseen vaikuttaa suoraan siihen laskettavien ikäluokkien 

koko ja se voi siten muuttua myös ikäluokkien koon muuttuessa. Pitkän ajan tarkas-

telussa työllisyysasteeseen vaikuttaakin siis väestön ikärakenteen muutokset.132 

Kuvio 5 Työllisyysaste prosentteina 1960–2010, 15–64-vuotiaat133 

 

Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus, Työllisyys ja työttömyys 1959–2018, Työvoimatilastoja 60 vuotta. 

Työllisyysaste kuvaa taloudellisesti aktiivisen väestön osuutta koko väestöstä. Työl-

lisyysasteen lisäksi huoltosuhteesta on tullut usein käytetty mittari, joka jakautuu 

väestölliseen ja taloudelliseen huoltosuhteeseen. Ensimmäinen kuvaa lasten ja 

 

130 Myrskylä, Pekka: Työvoiman kasvu hiipui lamaan. Hyvinvointikatsaus 2/2010, Tilastokeskus. 
131 SVT: Työvoimatutkimus, työllisyysasteen määritelmä. 
132 Taskinen, Pertti: Työllisyysaste mittaa työllisten osuutta väestöstä – ei enempää, ei vähempää. Ti-
lastokeskus. 
133 SVT: Työvoimatutkimus, Työllisyys ja työttömyys 1959–2018, Työvoimatilastoja 60 vuotta. Työlli-
syysaste on laskettu taannehtivasti vuodesta 1962. Työllisyysasteen tilastointi aloitettiin virallisesti 
1998. Työllisyysasteen tilastointi poikkeaa Työvoimatutkimuksen muusta tilastoinnista, sillä sen 
kohteena on käytetty Suomessa 1990-luvulta asti 15–64-vuotiaita (perustuu yleiseen eläkeikään ja 
aiempiin EU:n käytäntöihin). Tästä syystä työllisyysaste esitetään erillisenä kuviona tässä tutki-
muksessa.  
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vanhuuseläkkeellä olevien suhdetta työikäiseen väestöön. Jälkimmäinen kuvaa työ-

voiman ulkopuolella ja työttöminä olevien suhdetta aktiiviseen väestöön. Taloudel-

lisen huoltosuhteen odotetaan nousevan eli heikentyvän Suomessa sekä monissa 

länsimaissa väestön ikääntyessä.134 Huoltosuhde ilmentää kestävyysvajeen tavoin 

talouden rakenteellisia heikkouksia. Kestävyysvajeen hillitsemisessä ja huoltosuh-

teen ylläpitämisessä työllisyyden ylläpitäminen on keskeisin keino.135 

Kuvio 6 Työvoimaosuus prosentteina 1960–2010, 15–74-vuotiaat136 

 

Lähde: Tilastokeskus, Väestörakenne & Työvoimatutkimus, Työllisyys ja työttömyys 1959–2018, Työvoimatilas-
toja 60 vuotta. 

Työvoiman koostumuksen lisäksi on tärkeä tarkastella koko väestöä, joka jakautuu 

työvoimaan kuuluvaan ja työvoiman ulkopuolella oleviin. Työvoiman ulkopuolella 

olevia ovat lapset, opiskelijat, palkatonta kotitaloustyötä tekevät sekä eläkeläiset. 

Työvoimaosuudella (kuvio 6) voidaan tarkastella, kuinka suuri osa työikäisestä vä-

estöstä kuuluu työvoimaan. Työvoimaosuus voi muuttua väestön ja työvoiman 

muuttuessa. Esimerkiksi eläkeläisten lisääntyminen laskee työvoimaosuutta.137 

Pekka Myrskylän mukaan erityisesti 1990-luvulta lisääntynyt työttömyys selittää 

miltei kokonaan työvoimaosuuden, eli työvoimaan osallistumisen, pienemisen.138 

 

134 Koistinen 2014, 101–102. Työllisyysasteeseen luetaan työikäisten lisäksi mukaan vain yksityis-
taloudessa asuvat, mikä rajaa osan työllisistä pois (mm. armeija). 
135 Vartiainen 2016, 57–58. 
136 Työvoimaosuus on laskettu kokonaistyövoimaan kuuluvien osuutena samanikäisestä (15–74-
vuotiaasta) väestöstä. Työvoimaosuutta nimitetään myös työhönosallistumisasteeksi ja sillä kuva-
taan väestön halukkuutta tai kykyä osallistua työvoimaan. Tilastokoulu > Työmarkkinatilastot > 3 
Työmarkkinatilastojen peruskäsitteet ja tunnusluvut > 3.2 Työvoimaosuus. 
137 Koistinen 2014, 96–98. 
138 Myrskylä, Pekka: Työvoiman kasvu hiipui lamaan. Hyvinvointikatsaus 2/2010, Tilastokeskus. 
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Työvoimaosuutta voidaan myös tutkia eri väestöryhmien osalta, jolloin tietyn ryh-

män osuutta verrataan edellisestä poiketen työvoimaan kuuluvaan väestöön, eikä 

työikäiseen väestöön. Työvoiman ja työvoimaosuuksien sekä työhön osallistumisen 

mittaaminen on tärkeää, sillä kertovat siitä ketkä ylipäänsä luetaan työvoimaan. Ne 

kertovat samalla yhteiskunnan rakenteellisista muutoksista ja palkkatyön yleisty-

misestä ja yhä suuremman kansanosan siirtymisestä työmarkkinoiden käytettä-

väksi. Naisten, nuorten ja eläkeikää lähestyvien työvoimaan osallistuminen ovat 

keskeisiä tämän tutkimuksen kiinnostuksen kohteista ja nousevat usein järjestöleh-

dissäkin esille. Työvoimaosuuden avulla voidaan arvioida työvoimavähennyksiä ja 

lisäyksiä ja tästä on myös kyse, kun halutaan vaikuttaa työn kysyntään ja tarjon-

taan.139 Työvoimaosuuden ja työllisyysasteen vertailusta (kuviot 5 ja 6) voidaan 

päätellä, että potentiaalinen työvoima väheni esimerkiksi 1990-luvun laman aikana. 

Työvoimaosuus ei laske yhtä jyrkästi, sillä taloudellisessa taantumassa tai lamassa 

osa työvoimasta poistuu potentiaalisesti työmarkkinoiden käytössä olevien jou-

kosta esimerkiksi siirtymällä opiskelemaan tai hoitamaan perhettä kotiin. 

4.2 Suomalainen korporatismi ja tulopolitiikka 

Suomen kontekstissa korporatismi voidaan käsittää päätöksentekojärjestelmänä, 

jossa työmarkkinajärjestöt osallistuvat yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.140 

Korporatismin teoreettista perustaa on käsitelty jo edellä luvussa 2.3. Korporatis-

milla on ollut suuri vaikutus koko itsenäisyyden ajan talouspolitiikkaan, jos asiaa 

tarkastellaan eturyhmien ja erityisesti vientiteollisuuden vaikutuksen näkökul-

masta. Suomalaisen korporatismin historia on pitkä ja vielä 1960-luvulla sitä hallitsi 

erityisesti elinkeinoelämä. Vasta tulopolitiikan ja kolmikantaisuuden myötä myös 

ay-liike eli työntekijät ja muutkin palkansaajat liittyivät malliin mukaan.141 

Suomalaisen korporatismin juuret ovat elinkeinoelämässä ja varsinkin teollisuu-

dessa. Jukka Pekkarinen ja Juhana Vartiainen (1993) ovat esimerkiksi esittäneet, 

että suomalainen korporatismi on pääpiirteissään ainakin 1900-luvun puoliväliin 

asti juuri yksityisen sektorin vetämää kasvuun ja rakennemuutokseen 

 

139 Koistinen 2014, 98–100. 
140 Wuokko ym. 2020, 24.  
141 Pekkarinen & Vartiainen 1993, 26, 43, 338. 
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suuntautunutta ja kannattavuutta korostavaa. Näiden ensisijaisuus on jättänyt työl-

lisyyden ja talouden vakauden pitkään toissijaiseksi. Vakauden tavoittelusta tuli 

keskeisempää vasta 1980-luvulla niin kutsutun sosiaalisen korporatismin myötä. 

Sosiaalisessa korporatismissa painotetaan työn ja pääoman luokkapohjaista teho-

kasta järjestäytymistä, sekä ammatillisen ja poliittisen järjestäytymisen päällekkäi-

syyttä. Käytännössä sosiaalinen korporatismi kuvaa hyvin juuri Suomen työmarkki-

najärjestelmää jo 1970-luvun lopulta 1990-luvun alkuun.142 

Kuvio 7 Järjestäytymisaste prosentteina 1960–2010, valitut Länsi-Euroopan maat 

 

Lähde: OECD, Labour Statistics, Trade union density. 

Suomen työvoima on vahvasti järjestäytynyttä, kuten yllä olevasta kuviosta 7 nä-

emme.143 Vuonna 2010 Suomi oli työvoiman järjestäytymisasteella mitattuna sa-

malla noin 70 prosentin tasolla kuin Ruotsi ja Tanska. Erkaantuminen tässä vertai-

lussa mukana olevista muista Euroopan maista alkoi 1970-luvulla. Suomessa järjes-

täytymisaste koki jyrkän nousun vuodesta 1968 vuoteen 1972, jolloin se nousi mil-

tei 20 prosenttiyksikköä neljän vuoden aikana. Korkeimmillaan järjestäytymisaste 

oli lamassa vuonna 1993, jolloin se oli hieman yli 81 prosenttia. 

Korporatismiin kietoutuu Suomen kontekstissa myös vahvasti konsensusajattelu. 

Suomalaisella erityisesti 1970-luvulta 1980-luvulle voimissaan olleella 

 

142 Pekkarinen & Vartiainen 1993, 61, 403–404. Sosiaalisen korporatismin tutkiminen lisääntyi 
1970-luvun stagflaatiokriisin myötä taloustieteessä ja se nähtiin keinona hallita inflaatiota ja työlli-
syyttä työmarkkinoilla onnistuneesti ja estää vapaamatkustajan ongelmaa. Ks. lisää Tarantelli 1986. 
143 Työvoiman kokonaisjärjestäytymisaste nousee, mikäli mukaan lasketaan myös vain kassoihin 
kuuluvat (nykypäivänä noin viidesosa työvoimasta). Ks. TEM, Työolobarometri 2019, 143–145.  
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konsensusajattelulla tarkoitetaan laajaa eri politiikan osa-alueet, työväestön ja por-

varit, työntekijät ja työnantajat, kattavaa yhteisymmärrystä, jossa hallituksen ja työ-

markkinaosapuolten päätösten tueksi tavoitellaan laajaa poliittista kannatusta. Kä-

site vakiintui viimeistään vuonna 1977 pääministeri Kalevi Sorsan koolle kutsu-

massa Korpilammen konferenssissa. Konferenssissa oli tavoitteena löytää yhteiset 

talous- ja yhteiskuntapoliittiset tavoitteet taloudellisesti kireän ja poliittisesti tuleh-

tuneen 1970-luvun puolivälin jälkeen. Konferenssin merkitys suomalaiselle konsen-

susajattelulle on jälkikäteen tarkasteltuna ollut merkittävä ja esimerkiksi Juho Saa-

ren mukaan se voi vertautua jopa talvisodan henkeen eri yhteiskunnan intressiryh-

mät yhdistäneenä tapahtumana. Talvisodan hengen nimissä vuonna 1940 työnanta-

jien ja ay-liikkeen solmima tammikuun kihlaus nähdään yleensä suomalaisen keski-

tetyn sopimisen lähtöpisteenä, siinä missä Korpilammen konferenssi esitetään kon-

sensusajattelun alkuna. Molemmat ovat ensisijaisesti mentaalisia muutoksia, joita 

seurasivat myöhemmin varsinaiset institutionaaliset muutokset yhteiskunnassa.144 

Myös merkkejä konsensuksen rakoilemisesta ja tulopolitiikan hautaamisesta on tul-

lut tasaiseen tahtiin jo useamman vuosikymmenen ajan. Erityisesti työnantajat ovat 

pyrkineet erkaantumaan keskitetystä sopimisesta toistuvasti, mutta pragmaatti-

suus on vetänyt takaisin keskitettyyn sopimiseen. Poliittinen vaikutusvalta ja keski-

tetyn järjestelmän kustannusedut ovat olleet merkittävät myös työnantajille.145 

1990-luvun alun lama oli koetus myös konsensukselle ja keskitetylle sopimiselle. Se 

sai työnantajat ja hallituksen vastakkain ay-liikkeen kanssa, mutta keskitetty järjes-

telmä ei tästä huolimatta murentunut ja selkeämmin yhteistyö palautui jo 1995.146 

Suomalainen korporatismi ja keskitetyn sopimisen tapa ovat saaneet vahvastikin 

vaikutteita ulkomailta. Voimakkain vaikutus on ollut Ruotsilla, jonka työmarkkinoi-

den kehitystä Suomessa on seurattu usein tarkasti. Aktiivisen työvoimapolitiikan 

(ATP) käsite on myös lähtöisin Ruotsista, ja sen muotoilivat ensimmäisenä Gösta 

Rehn sekä Rudolf Meidner. ATP:stä puhutaan myös usein yksinkertaisesti työvoi-

mapolitiikkana ilman aktiivinen-etuliitettä ja käytän tässä tutkimuksessa molempia 

termejä samassa merkityksessä. ATP:llä tarkoitetaan valtion puuttumista 

 

144 Saari 2010, 469–470. 
145 Wuokko ym. 2020, 410–411. 
146 Sahari 2020, 305–307, 325–327. 
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työllisyyteen niin, että yhteiskunnan työvoimavaroja kehitetään ja ohjataan suhdan-

teiden mukaan. Aktiivinen työllisyyteen vaikuttaminen nousi toisen maailmanso-

dan jälkeen keynesiläisten talousvirtausten rinnalla yhä varteenotettavammaksi 

vaihtoehdoksi useissa maissa. Uudella Rehn-Meidner-mallilla pyrittiin uudenlai-

seen politiikan vaikuttavuuteen keinoina ATP sekä palkkapolitiikka.147 

ATP:llä Rehn ja Meidner pyrkivät ratkaisemaan inflaation ja työllisyyden vaikean 

yhteensovittamisen ongelmaa. Työmarkkinoiden ongelmana nähtiin se, että kor-

keaa inflaatiota rajoitetaan finanssipolitiikalla, mikä tarkoittaa käytännössä työttö-

myyden lisäämistä. ATP:n alkuperäisenä tavoitteena oli edistää niin työllisyyttä 

kuin talouskasvua ja samalla mahdollistaa rakenteellisia uudistuksia, työvoiman 

liikkuvuutta sekä palkkapolitiikkaa.148 Uusinstitutionalismia edeltävissä taloustie-

teen tulkinnoissa tuotannontekijöiden hankkimista ja ulkoisten tekijöiden merki-

tystä talouskasvulle on yleensä korostettu. Vasta myöhemmin instituutiot ja sisäi-

nen toimijuus ovat saaneet suuremman roolin ja merkityksen tutkimuksessa.149 

Suomalaisen korporatismin keskiössä on ollut kolmikantainen tulopolitiikaksi nimi-

tetty yhteistyö valtion ja työmarkkinakeskusjärjestöjen kesken. Kolmikantaisen 

päätöksenteon tavoitteena oli vakauttaa taloutta ja luoda mahdollisuuksia suunni-

tella pidemmälle tulevaisuuteen tilanteessa, jossa talous kasvoi sekä kansainvälistyi. 

Kolmikantaisen tulopolitiikan ensimmäinen askel oli Keijo Liinamaan 1968 solmittu 

ensimmäinen tulopoliittinen kokonaisratkaisu eli tupo.150 Timo Kyntäjä on kuvan-

nut suomalaista tulopolitiikkaa eturyhmien vaikutusvallan virallistavana poliitti-

sena instituutiona, joka institutionalisoitui alkuperäisestä vapaaehtoisuuteen pe-

rustuvasta järjestelmästä rakenteen ja säännöt omaavaksi tulopolitiikan kokonai-

suudeksi. Kyntäjän mukaan kyse on oikeastaan poliittisesta toimintaohjelmasta, 

jonka avulla tasoitetaan ja sovitellaan yhteiskunnallisten näkemysten kirjoa tietoi-

sesti ja tavoitellaan laajempaa ideologista yhtenäisyyttä. Kun eri eturyhmillä on 

 

147 Polus 2010, 49. 
148 Koistinen 2014, 355–361. 
149 Acemoğlu, Johnson & Robinson 2005, 388–389. 
150 Böckerman & Kiander 2006, 146–147. Ensimmäinen tulopoliittinen kokonaisratkaisu eli tupo oli 
Liinamaa I, joka neuvoteltiin 1968. 
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yhteiset perusarvot ja tavoitteet, voivat ne myös tavoitella yhteisiä päämääriä ja in-

tegraation syventyessä torjua erilaiset näkemykset.151 

Tulopoliittinen integraatio ja osapuolten yhteisten etujen tunnustaminen tukivat 

myös itsessään järjestelmän ylläpitoa. Tähän päätelmään tulivat myös Maiju 

Wuokko, Niklas Jensen-Eriksen, Henrik Tala, Elina Kuorelahti ja Aaro Sahari Pitkät 

kihlajaiset -tutkimushankkeessa. Yksi hankkeen pääteesejä oli, että suomalainen 

työmarkkinahistoria on hyvin pitkälti miltei suljetun sopimisjärjestelmän historiaa. 

Työmarkkinapolitiikasta sovitaan keskitetysti ja tästä järjestelmästä on myös vai-

kea irtautua. Kyse on aina ollut siitä ketkä ovat mukana neuvotteluissa ja ketkä nii-

den ulkopuolella.152 Instituutioiden ja polkuriippuvuuden näkökulmasta, juuri tä-

män tulopolitiikan ja keskitetyn järjestelmän logiikan voi nähdä polkuriippuvuutta 

vahvistavana ja tätä näkökulmaa olen hyödyntänyt myös analyysissä.153 

Tulopolitiikka nähdään ensisijaisesti intressien tasapainon säilyttämisenä ja ristirii-

tojen sääntelynä, ei suhteiden muuttamisen välineenä. Kyntäjän mukaan tulopolitii-

kan avulla pyrittiin ylläpitämään myös toisinaan kannattamattomia talouden sekto-

reita sekä tietoisesti laajentamaan hyvinvointivaltiota. Tuottavuuden kasvun ja tu-

lopolitiikan tavoitteena eivät olleet rakenteelliset uudistukset.154 Toisaalta vallan-

käytön näkökulmasta kyse on juuri resurssien ja voimavarojen allokoinnin tietoi-

sesta suunnittelusta, vaikkei suoraan suhteiden muuttamisesta. Kyntäjä on esittä-

nyt, että toisaalta tulopolitiikalla on tietoisesti rahoitettu hyvinvointivaltiota ja sal-

littu julkisen sektorin kasvu, mutta samalla on rapautettu tulopolitiikan pohjaa.155 

Kolmikannan lisäksi talouspoliittinen valta on Suomessa ollut vahvasti virkamiesten 

käsissä. Talouspoliittinen ohjaus on tullut usein puoluepolitiikan ulkopuolelta ja 

vailla poliittista ohjausta. Suomen talouspolitiikalle keskeistä onkin valtiovarainmi-

nisteriön ja Suomen Pankin roolien korostuminen. Usein keskuspankkien rooli on 

kansainvälisessä vertailussa vähentynyt siirryttäessä keynesiläiseen talouspolitiik-

kaan, mutta Suomen kohdalla näin ei käynyt sillä Suomi ei juuri omaksunut 

 

151 Kyntäjä 1993, 24–25, 82. 
152 Wuokko ym. 2020, 21. 
153 Ks. instituutioista ja polkuriippuvuudesta luku 2.2. 
154 Kyntäjä 1993, 155–156. 
155 Kyntäjä 1993, 249. 
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keynesiläisiä makrotalousoppeja. Jako valtiovarainministeriön harjoittamaan fi-

nanssipolitiikkaan ja keskuspankin harjoittamaan rahapolitiikkaan (instrumenttina 

ohjauskorko), on pääasiassa selkeä. Erot näkyvät lähinnä siinä kumpaan suuntaan 

talouspoliittisesti on milloinkin oltu enemmän kallellaan. Sekä keskuspankin että 

virkamiehistön voimakkaan talouspoliittisen vaikutusvallan voi nähdä toteutuneen 

Suomessa talouspolitiikan erillisyytenä muusta politiikasta.156 

4.3 Työllisyyteen liittyvä lainsäädäntö 

Lainsäädäntö on keskeinen formaali työmarkkinoiden toimintaa kehystävä instituu-

tio. Varsinainen työlainsäädäntö on kuulunut 1950-luvulta alkaen olennaisena 

osana tulopolitiikkaan. Työllisyysongelman tarkastelun kannalta keskeisempiä lain-

säädännön alueita ovat kuitenkin julkista valtaa työn tarjoamiseen tai työllistämi-

seen eri tavoin velvoittavat lait sekä perusoikeuksien määrittely. Tämän tutkimuk-

sen ajanjaksolle keskeisimmät näistä ovat vuosien 1971 ja 1987 työllisyyslait. Työ-

lainsäädännön lisäksi työtä koskevia perusoikeuksia on kirjattu myös perustusla-

kiin 1970-luvun alussa ja 1995 perusoikeusuudistuksen myötä. 

Sodan jälkeisistä vuosien 1945 ja 1946 teollisuustyöntekijöiden varsinaisista konk-

reettisista työehtosopimuslaeista lähtien kollektiivinen sopiminen kehittyi Suo-

messa keskeiseksi käytännöksi työmarkkinoilla.157 Työehtojen kehittämisen lisäksi 

myös sosiaaliturvan ja työttömyysturvan kehittäminen olivat usein tiiviisti yhtey-

dessä työllisyyskysymyksiin. Työttömyysturvan uudistaminen 1960-luvulla mer-

kitsi siirtymistä niin sanotusta työlinjasta korvauslinjaan158, joka rakentui vahvasti 

palkkatyön, ammattitaitoisen työvoiman ja vapaaehtoisen kassaperustaisen työttö-

myysturvan varaan. Lainsäädännön 1960-luvun kehitys loi ja sillä aktiivisesti myös 

luotiin pohjaa yhteistyölle ja kollektiivisen sopimisen järjestelmälle, joka edistäisi 

entistä vahvempaa ja päämäärätietoisempaa yhteiskuntapoliittista linjaa.159 

 

156 Pekkarinen & Vartiainen 1993, 64–65. 
157 Suviranta 2000, 32. 
158 Työlinjalla tarkoitetaan perinteistä suhtautumista työttömyyden hoitoon julkisesti järjestettyjen 
työllisyystöiden avulla. Korvauslinjalla tarkoitetaan työttömyyskorvausten ensisijaisuutta työlli-
syystoimena. Sotien jälkeen merkittävin muutos työlinjasta korvauslinjaan tapahtui Rafael Paasion 
ensimmäisen hallituksen aikana 1966–1968. Ks. Kalela 1989, 187–188. 
159 Kalela 1989, 188–189. Merkittäviä 1960-luvun uudistuksia olivat esimerkiksi SAK:n ja STK:n yh-
teistyöllä synnyttämä työttömyyskassalain uudistus (1960). 
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Julkista valtaa työllistämiseen velvoittavien työllisyyslakien historia alkaa vuoden 

1956 työllisyyslaista, jolloin vastuu työttömyydestä siirrettiin kunnilta valtiolle ja 

työttömyyden hoidon pääpainopiste asettui valtion työttömyystöihin. Jorma Kale-

lan mukaan 1950-luvun muutos suhtautumisessa työllisyyteen merkitsi täystyölli-

syyspolitiikan alkua. Täystyöllisyyttä ei määritelty tuolloin oikeutena työhön, vaan 

Pekka Kuusen mukaan valtion sääntelyn lähtökohtana oli ensisijaisesti työvoiman 

kysynnän ja tarjonnan tasapainon ja työmarkkinoiden toiminnan varmistaminen.160 

Vuoden 1971 työllisyyslaki kiteytti vuosikymmenen alun työvoimapoliittiset piir-

teet.161 Samalla sen myötä työttömyystyöt ja siirtotyömaat loppuivat lopullisesti ja 

työttömyysturvasta tuli korvausperustainen. 1971 laissa myös korostettiin työvoi-

man liikkuvuutta, kuitenkin ilman pakottavuutta. 1971 työllisyyslaista 1984 vuoden 

työttömyysturvauudistukseen asti työttömyysturva ei ollut sidottu työllisyystöihin 

tai työn perässä liikkumiseen. Maija Absetz onkin esittänyt, että 1984 uudistus oli 

tietynlainen paluu työlinjaan 1960-luvulta alkaneen korvauslinjan jälkeen.162 Vuo-

den 1987 työllisyyslailla kumottiin virallisesti vuoden 1971 laki ja tarkennettiin jäl-

leen julkisen vallan työllistämisvastuuta ja sen toteuttamista, sekä esimerkiksi mää-

riteltiin lakiin tavoitteeksi täystyöllisyys.163 1987 säädetty ja 1988–1992 voimassa 

ollut työllisyyslaki tai ”Lex Leppänen” loi kunnille velvoitteen työllistää asukkaansa. 

Laki kumottiin 1992 sen koituessa liian kalliiksi julkiselle taloudelle ja kunnille.164 

Entisessä Suomen perustuslaissa eli vuoden 1919 Hallitusmuodossa kansallinen 

työvoima oli asetettu valtion erityiseen suojelukseen ja tätä lainkohtaa vahvistettiin 

1972 lisäten lakiin valtiolle velvoite tarjota työtä kansalaisille. Tämä SDP:n kansan-

edustaja Knuuttilan tekemä ehdotus ja siitä seurannut muutos perustuslain perus-

oikeuksiin ei kiinnittänyt kuitenkaan aikanaan kovin suurta huomiota.165 Perusoi-

keuksiin tehtiin vielä 1995 laajempi uudistus, ennen uuden perustuslain voimaan-

tuloa 2000.166 

 

160 Kalela 1989, 166–167, 184, 193. Työllisyyslait säädettiin myös vuosina 1960 ja 1963. Näillä la-
eilla säädettiin muun muassa työnvälitystoiminnan tehostamisesta ja muista työllistämistoimista. 
161 Kalela 1989, 191. Työllisyyslaki (946/1971), laki astui voimaan 1972 alusta. 
162 Absetz 2020, 93, 101. 
163 Suviranta 2000, 36. Työllisyyslaki (275/1987). 
164 Outinen 2015, 236. 
165 Kalela 1989, 191. Laki Suomen Hallitusmuodon muuttamisesta (592./1972). 
166 Suviranta 2000, 49.  
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5 Työllisyysongelma ja poliittistaloudellinen kehitys 

Tutkimuksen lähtökohtana on vertailla kahta toisistaan eriävää ajanjaksoa, joille on 

kuitenkin yhteistä taloudellinen taantuma tai lama, ja siitä johtuva työllisyyskeskus-

telun korostunut asema julkisessa puheessa. Tässä pääluvussa käsitellään vuosien 

1975–1976 ja 1991–1992 yhteiskunnallinen ja taloudellinen tilanne työllisyyson-

gelman, yleisen talouspolitiikan ja muiden politiikkalohkojen suunnitelmien sekä 

toteutuksen näkökulmasta. Alalukujen pääpaino on SAK:n ja STK:n suhteen kehityk-

sessä ja niiden käsityksissä yhteiskunnan sekä talouden tärkeistä tekijöistä. 

5.1 Työttömyyden, hintavakauden ja vaihtotaseen ongelmat 1975–1976 

1970-luvun turbulentteja suomalaisia työmarkkinoita leimasivat tuoreesta tulopo-

litiikasta ja vuosikymmenen lopun konsensushengen muotoutumisesta huolimatta 

myös suuret työtaistelut ja kansainvälinen lama.167 Tulopolitiikassa vakiintuivat 

laajat keskitettyihin sopimuksiin palkkojen ohella sisällytetyt sosiaalipaketit, mer-

kittävimpänä esimerkkinä vuoden 1974 Lindblom-sopimus, sekä esimerkiksi vero-

tuskysymykset yhä laajemmin.168 Aika vuoden 1968 ensimmäisestä tuposta 1970-

luvun puoliväliin oli tulopolitiikan ja keskusjärjestöjen vallan kasvuvaihetta.169 Uu-

den työvoimapolitiikan määrääväksi tekijäksi nousi työttömyyden hallinta. Työttö-

myys näkyi rakennemuutoksen myötä yhteiskunnassa aiempaa laajemmin, eikä ra-

joittunut entiseen tapaan esimerkiksi suhdannetyöttömyyteen ja maaseudulle. Työ-

voiman määrä lisääntyi 1970-luvun kuluessa, mutta yhtäaikaisesti työttömyyden 

kokeminen laajeni ja pitkittyi yksilöiden tasolla. Työllisyysongelman rakenteet 

näyttäytyivätkin selvemmin ensi kertaa 1970-luvulla.170 

Ay-liikkeen eheytys 1960-luvun lopulla loi mahdollisuudet työntekijäkeskusjärjes-

tön kasvulle ja samalla myös laajempien yhteiskunnallisten tavoitteiden 

 

167 Savtschenko 2015, 126. Suomi oli 1970-luvulla yksi Euroopan lakkoherkimmistä maista. 
168 Kyntäjä 1993, 248. Sosiaalipakettien sisällyttäminen tupoihin on Kyntäjän mukaan suomalainen 
erikoisuus, jota on hyödynnetty legitimoimaan kokonaisratkaisua ja samalla myös kompensoitu 
palkkaratkaisujen hintaa. 
169 Kyntäjä 1993, 252–253. Ks. lisää luku 4.2. 
170 Kalela 1989, 198–199. 
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asettamiselle, sekä keskitettyihin työmarkkinaratkaisuihin siirtymiselle.171 Ay-liik-

keen eheytymisen ja yhteiskunnallisen vaikutusvallan kasvun sekä edellä mainitun 

rakennemuutoksen lisäksi ja siihen liittyen maastamuuton vaikutukset näkyivät 

työmarkkinoilla. 1960-luvulla alkaneen maastamuuton aikana työtä lähdettiin etsi-

mään Ruotsista kotimaassa uhkaavan työttömyyden vuoksi. Varsinkin 1970-luvun 

alkupuolella maastamuutto loi Suomeen vastakkaisen ongelman eli työvoimapulan, 

mikä korosti aiheen merkitystä työmarkkinapuheessa ja vaikutti osaltaan työnteki-

jäpuolen lakkoherkkyyteen ja -menestykseen.172  

STK puolestaan tavoitteli koko vuosikymmenen vakautta poliittiset realiteetit tie-

dostaen ja oli näin valmis sopimaan keskitettyjä sopimuksia työntekijäpuolen 

kanssa. Tavoite ei realisoitunut toivotulla tavalla ja keskitetty sopiminen vaikeutui 

vuosikymmenen edetessä.173 Tästä huolimatta STK pysyi tupojen kannalla SAK:n so-

siaalidemokraattien kanssa.174 Kaiken kaikkiaan 1970-luvulla keskusjärjestöjen 

valta oli vahvimmillaan. Esimerkiksi Tapio Bergholm on todennut, että STK ja SAK 

olivat yhteiskuntapoliittisen valtansa huipulla 1974 saadessaan ajamansa ehdolliset 

työeläkelakien muutokset läpi eduskunnassa. Samalla keskusjärjestöjen vaikutus-

vallan epädemokraattiset piirteet tulivat näin yhä selkeämmin esiin järjestöjen kan-

sanedustuslaitokselle asettamien ehtojen myötä.175 Markku Mansner on korostanut 

1970-lukua suomalaisen parlamentarismin haastavana aikana, jolloin työmarkkina-

keskusjärjestöillä on ollut mahdollisuus ottaa yhteiskunnallista valtaa käyttöönsä 

hallitusten vaihtuessa tiheään ja puoluekentän ollessa myllerryksessä.176 

Työmarkkinasuhteiden lisäksi taloussuhdanteet vaihtelivat 1970-luvulla voimak-

kaasti. Pääpiirteissään vuosikymmenen alun nousujohteisuus kääntyi 1973 öljykrii-

sin myötä kansainväliseen lamaan Suomi mukaan lukien. Kansainvälisen talouden 

ongelmat olivat rakenteellisia, mutta öljyn ja muidenkin teollisuuden raaka-ainei-

den markkinat toimivat katalyytteinä kriisille. Kriisi näkyi nousseiden raaka-

 

171 Bergholm 2012, 75–76. SAK:hon kuuluvien ammattiliittojen jäsenmäärä nousi ennen vuosikym-
menen vaihdetta jo yli puolen miljoonan. Hieman yli kymmenessä vuodessa määrä nousi yli kaksin-
kertaiseksi. Vaikka eri liittojen jäsenmäärät vaihtelivat, tarkoitti kokonaisjäsenmäärän kasvu mer-
kityksen kasvua eritoten keskusjärjestölle. 
172 Bergholm 2012, 505. 
173 Mansner 1990, 352; Wuokko 2020, 210. 
174 Wuokko 2020, 211. 
175 Bergholm 2012, 376. 
176 Mansner 2005, 22. 
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aineiden hintojen lisäksi nousevana inflaationa ja nopeasti lisääntyvänä työttömyy-

tenä eli stagflaatioilmiönä. Kansainvälisesti kaupan vaihtotaseet sekä kansantalouk-

sien alijäämät nousivat ja talouden sopeuttaminen nähtiin laajasti tarpeellisena. 

Kansainvälisen rahajärjestelmän dollariin sitonut Bretton Woods -järjestelmä päät-

tyi 1971 ja valuuttojen, Suomen markka mukaan lukien, epävarmuus lisääntyi. Kan-

sainvälisesti kenties suurin talouspoliittinen muutos oli siirtymä pois keynesiläi-

sestä suhdannetasausta harjoittavasta vastasyklisestä talouspolitiikasta kohti 

markkinoiden itsenäistä ohjautuvuutta.177 Oikeastaan suhdannepolitiikka on jäänyt 

talouspolitiikan pitkän linjan tarkastelussa Suomen kohdalla aina toiseksi valtionta-

louden tasapainolle ja esimerkiksi sosiaalipoliittisiin uudistuksiinkin on ryhdytty 

vain ylijäämän niin salliessa. Finanssipolitiikka on Suomessa yleensä ennemmin 

vahvistanut talouden suhdanteiden vaikutuksia kuin tasoittanut niitä.178 

Suomen talouden voimakas rakennemuutos 1960- ja 1970-luvuilla vaikutti keskei-

sesti työmarkkinoiden tilanteeseen laman saapuessa. Talouskasvu 1970-luvulla oli 

yleisesti ottaen voimakasta, mutta nopeasti ailahtelevaa. Kiinteät investoinnit kas-

voivat ennätyskorkealle juuri 1970-luvun puolivälissä, mutta tämä ei näkynyt vält-

tämättä työllisyydessä. Suomalaiset siirtyivät etsimään työtä ulkomailta, erityisesti 

Ruotsista, kun työtä ei kotimaasta löytynyt ja palkat olivat paremmat länsinaapu-

rissa. Bergholm on esittänyt, että Suomen 1970-luvun työmarkkinasuhteet kytkey-

tyvätkin tiiviisti Ruotsin vastaavaan kehitykseen ja Ruotsiin suuntautuvaan maasta-

muuttoon.179 Maastamuuton vaikutukset työllisyydelle ovat myös vahvasti esillä 

työmarkkinalehdissä niin SAK:lla kuin STK:llakin.180  

Työllisyyden huonontuminen tapahtui kansainväliseen lamaan verrattuna vasta vii-

veellä syksyllä 1975. Vuosikymmenen alkupuolella vaivanneesta työvoimapulasta 

ei ollut enää tietoakaan eikä vastassa oleviin työllisyyden ongelmiin oikein ollut 

osattu varautua.181 Hallitus oli sosiaalidemokraattisen pääministeri Kalevi Sorsan 

johdolla pyrkinyt hillitsemään työttömyyttä kireällä talouspolitiikalla panostamalla 

 

177 Pekkarinen & Vartiainen 1993, 125–126. Suomessa kehitys kulki tosin jälkijunassa, eikä 1970-
luvulla keynesiläisyyttä ja suhdannepolitiikkaa juuri Suomessa omaksuttu. 
178 Julkunen 2001, 72; Kyntäjä 1993, 251; Fellman 2019, 264. 
179 Bergholm 2012, 81, 505. 
180 Työperäinen maastamuutto esiintyy teemana aineistossa jopa 31 kertaa vuosina 1975–1976.  
181 Bergholm 2012, 413. 



 

51 
 

vaihtotaseen ja viennin kilpailukyvyn kohentamiseen. Sami Outinen on esittänyt 

väitöskirjassaan, että sosiaalidemokraattien tiukan talouskurin vaikutus vahvasti 

vientiin nojaavan Suomen talouteen oli merkittävä alkuvuonna 1975.182 SAK:n Palk-

katyöläisessä käytiin keskustelua Sorsan hallituksen talouspolitiikasta vilkkaasti.183 

Kun talouden tila heikkeni edelleen, kutsui presidentti Kekkonen marraskuun lo-

pussa 1975 Martti Miettusen muodostamaan keskustaoikeistolainen enemmistö-

hallitus vedoten työttömyyden uhkaan kansallisena hätätilana. Tästä Miettusen II 

hallituksesta käytettiinkin myös nimeä hätätilahallitus.184 Työttömyyslukujen huo-

noimmat vuodet päättyivät vuoteen 1978 työttömyyden kasvun taittuessa ja inflaa-

tion laskiessa alle OECD:n keskiarvon. Pahimmat työttömyysvuodet ja työllisyyden 

heikkenemisen vuodet olivat 1975–1978.185  

Talous- ja työpoliittiset tavoitteet ja keinot tavoitteiden saavuttamiseksi vaihtelivat 

keskusjärjestöjen välillä, vaikka yhteneväisyyksiäkin oli löydettävissä. Työllisyysti-

lanteen heikkeneminen selvisi koko laajuudessaan SAK:lle ja STK:lle vasta syksyn 

1975 mittaan ja myös aineistossa työllisyyspuhe tuli vahvemmin esiin vasta silloin. 

SAK:n vuosien 1975 ja 1976 työllisyyteen liittyvät tavoitteet tiivistyivät selkeimmin 

ensin täystyöllisyyden turvaamiseen ja toiseksi elintason nostamiseen.186 Työttö-

myyden kasvun nähtiin olevan suoraan seurausta harjoitetusta tiukasta talouspoli-

tiikasta.187 STK:n Työnantajassa sen sijaan korostettiin enemmän työllisyyden yllä-

pitoa muiden talouspolitiikan osa-alueiden ja erityisesti viennin rinnalla.188 

 

182 Outinen 2015, 48–49. Sorsa I hallitus toimi syyskuusta 1972 kesäkuuhun 1975 ja se oli pääpir-
teissään SDP:n ja keskustan punamultahallitus. Hallituskauden alussa Sorsa I ajoi useita merkittäviä 
ja kalliitakin uudistuksia, mutta loppukaudesta joutui kiristämään taloutta laman uhkan myötä. Ks. 
Nevakivi 2009, 300. 
183 Bergholm 2012, 477. Esim. Nils Nilsson ja Mauno Koivisto kiistelivät kiivaasti aiheesta. 
184 Bergholm 2012, 422. Erityisesti teollisuuden työttömyys koettiin uhkana. Työttömyyden lisäksi 
kasvava inflaatio ja vaihtotaseen epäsuhdat olivat keskeisiä ongelmia Miettusen hallitusta muodos-
tettaessa. Miettunen II oli kansanrintamahallitus, joka toimi alle vuoden marraskuusta 1975 syykuu-
hun 1976 ja erosi sosiaalidemokraattien ja SKDL:n jättäessä hallituksen. Miettunen jatkoi kuitenkin 
pääministerinä seuraavassakin hallituksessa (Miettunen III), joka jäi keskustalaiseksi vähemmistö-
hallitukseksi. Ks. Nevakivi 2009, 310–311, 378. 
185 Outinen 2015, 103. Työttömyys- ja työllisyysluvut ks. Liite I. 
186 Bergholm 2012, 50. Talouspolitiikan kaikkia muita kysymyksiä tarkasteltiin suhteessa täystyölli-
syyteen ja elintasoon. 
187 PT 46/1976: TTT: Kokonaistuotannon kasvumahdollisuuksia jää käyttämättä; PT 49/1976: 
Turha länsituonti maksutaseongelman syy & Työväenliikkeen ratkaisumallit. 
188 TA 2/1976: Työntekoa rankaistaan & Toimitusjohtaja Pentti Somerto: Hyvinvointitason ylläpitä-
misessä vaikeuksia. 
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Koko aineistossa työllisyyteen talouden makrotasolla kaikista selkeimmin liitettäviä 

teemoja ovat hintavakaus ja inflaation torjunta, työvoiman kysynnän ja tarjonnan 

ongelmat sekä maksu- sekä vaihtotaseongelmat. Inflaation torjunta oli näistä ta-

voite, jossa SAK:n ja STK:n, sekä myös hallituksen, näkökulmat kohtasivat parhaiten. 

Olihan inflaatiota pyritty hillitsemään jo 1970-luvun alkuvuosina, vaikkakin laihoin 

tuloksin. Kuitenkin inflaation syistä ja vastalääkkeistä oltiin erimielisiä.189 Sekä 

SAK:n että STK:n kolme selkeintä teemaa olivatkin työllisyys, inflaatio ja vaihtotase. 

SAK:n Palkkatyöläisessä edellä mainitut 1975–1976 talouspolitiikan kolme keskei-

sintä haastetta esitetään toisiinsa kytkeytyvänä kolmiona, joista erityisesti työttö-

myyteen ja vaihtotaseen alijäämään SAK:lla oli esittää toimia. Inflaation hillinnän ja 

rahapolitiikan nähtiin kuuluvan keskuspankille, vaikka SAK ja STK olivat toki esittä-

neet niihin toimia aiemminkin. STK:n Työnantajassa ongelmiksi nähtiin ennemmin-

kin tehokkuuden ja tuottavuuden ongelmat ja niistä juontuva hyvinvoinnin ylläpitä-

misen ongelma sekä inflaatio. Tehokkuus- ja tuottavuusongelmat keskittyivät erityi-

sesti vientiteollisuuteen ja vaihtotaseen tasapainotus nähtiin STK:ssa ensiarvoisen 

tärkeänä. STK:n tärkeimmät tavoitteet olivat myös laajemmin koko maksutaseen ta-

sapaino, työllisyyden ylläpitäminen, inflaation torjunta sekä muu hintatason hal-

linta. Hintatasolla STK viittasi erityisesti palkkojen kohtuullisuuteen suhteessa tuot-

tavuuden kasvuun. STK vastusti vahvasti palkankorotuksia, koska näki niiden vain 

kiihdyttävän inflaatiota.190 Palkkojen ja inflaation välinen jännite oli yksi keskeisim-

mistä jännitteistä 1970-luvun puolivälin kriisissä keskusjärjestöjen välillä. 

Elokuussa 1975 SAK:n puheenjohtaja Pekka Oivio otti voimallisesti kantaa työllisyy-

den turvaamisen puolesta. Oivion elokuun 1975 kannanotossa SAK piti tärkeänä 

työllisyyden turvaamista, hyvinvointivaltion turvaamista ja sosiaalipoliittisia uudis-

tuksia, erityisesti perhepoliittisissa kysymyksissä. Puheenjohtaja Oivion kannanto-

tossa vastustettiin kireää rahapolitiikkaa, silloista kauppapolitiikkaa sekä yritysten 

hinnoittelupolitiikkaa, kysynnän sääntelyä tai supistamista ja työvoimapulaa.191 

 

189 PT 17/1975: Inflaatio II (osa kolmiosaista juttusarjaa inflaatiosta); TA 11/1975: Erkki Partanen: 
Työnantajat ovat itse olleet lisäämässä inflaatiovauhtia. 
190 TA 27/1976: Tapani Kahri STK-päivän tilaisuudessa: Jokainen palkankorotusprosentti lisäisi in-
flaatiota ja heikentäisi työllisyyttä. 
191 PT 15/1975: Pekka Oivio: Työllisyys turvattava. 
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Työvoimapulaa vastaan oli myös STK, joka koki sen myös SAK:ta suurempana on-

gelmana ja peräsivät siihen varautumista nousukautta odottaen.192 STK:n edusta-

mien työnantajien luottamus muun muassa työvoimaministeriön työvoiman kysyn-

täennusteeseen ei ollut suurta ja Työnantajassa esitettiin todellisen kysynnän ole-

van merkittävästi suurempi eli työvoimapulan olevan myös merkittävämpi on-

gelma.193 Työvoimapula oli keskustellussa perua jo 1960-luvulta, jolloin se liittyi yh-

teen asuntopulan kanssa.194 Asuntotuotanto sekä muut työvoiman liikkuvuuteen 

liittyvät näkökulmat olivat esillä edelleen 1970-luvun puolivälissä, ei tietysti vähiten 

edelleen jatkuvien muuttoliikkeen ja rakennemuutoksen vuoksi. 

Työllisyyden parantamiseen esitettiin Palkkatyöläisessä ja Työnantajassa sekä suo-

ria, että välillisiä työllisyystoimia. Kansantalouden kasvuun tähtäävien välillisten 

keinojen johdannaisena myös työllisyyden voitiin esittää parantuvan. Välilliset kei-

not eivät suoraan kohdistu työvoimaan ja tällä tavoin ne voidaan erottaa suoremmin 

työvoimaan vaikuttavista toimista eli lähinnä aktiivisesta työvoimapolitiikasta.195 

Positiivisen talouskehityksen tavoittelu keskittyi lähinnä erilaisiin maksutasekysy-

myksiin, erityisesti vaihtotaseeseen.196 Välilliset ja suorat työllisyystoimet luovat 

myös keskeisen jaon seuraavassa luvussa esiteltävien työllisyyden ensisijaisuutta 

tai toissijaisuutta korostavien diskurssien välille. 

Muiden kuin työvoimapoliittisten keinojen kärkenä SAK esitti keskeisimpänä väliai-

kaisia tuontirajoituksia.197 Tämän lisäksi Palkkatyöläisessä työllisyystoimenpiteiksi 

esitettiin kotimaisen tuotannon edistäminen ja myös yhteistyö Neuvostoliiton sekä 

muiden sosialistimaiden kanssa lähinnä lisäämällä tuontia näiltä suunnilta tai 

 

192 Työvoimapula esiintyy Työnantajassa vuosina 1975–1976 vähintään yhdeksässä artikkelissa 
tärkeässä osassa argumentaatiota. Esim. TA 5/1975: Ratkaiseeko poissaolopulman poistaminen työ-
voimapulan?; TA 10/1976: STK-päivä Jyväskylässä: Työttömyys taittuu työvoimapulaksi & Työllisyy-
den ylläpito yrityksissä turvattava. 
193 TA 8/1976: Työvoimaministeriön työryhmä: Työvoiman kysyntä ja tarjonta tasapainossa v. 1980 
mennessä. 
194 Bergholm 2012, 275; Mansner 1990, 23–24. Asuntotuotanto sisältyi jo vuoden 1970 UKK-sopi-
mukseen, joka helpotti tätä ongelmaa. 
195 Koistinen 2014, 357–358. Työvoimapolitiikalla (ATP) pyritään vaikuttamaan suoremmin työlli-
syyteen esimerkiksi koulutuksen tai erilaisten muiden työllistämistoimien avulla. 
196 Maksutase kuvaa kansantalouden ulkoista tasapainoa reaali- ja rahoitustalouden näkökulmasta. 
Maksutase koostuu vaihto-, rahoitus- ja pääomataseista. Näistä vaihtotase kuvaa ulkomaisten ta-
loustoimien vaikutusta kansantalouden tasapainoon. SVT: Maksutase ja ulkomainen varallisuus-
asema. 
197 PT 15/1975: Pekka Oivio: Työllisyys turvattava; PT 18/1975: Kulutuskysyntää on ylläpidettävä; 
PT 2/1976: Työllisyystilanteesta vastuussa useat tahot. 
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toteuttamalla työllistäviä kiinteitä investointeja.198 Ulkomaankaupan tasapaino oli 

täystyöllisyyden ohella tärkeä tavoite, jonka SAK uskoi parantavan myös työlli-

syyttä. Tuontia rajoittamalla pyrittiin parantamaan vaihtotasetta eli käytännössä 

pienentämään tuontia ja mahdollisuuksien mukaan kasvattamaan vientiä, vaikka 

jälkimmäistä ei nähty kansainvälisen talouden laman vuoksi kovin todennäköisenä 

tai toimivana keinona. Tuonnin rajoittaminen oli myös vaihtoehtoinen keino kysyn-

nän sääntelylle. SAK:n esittämän kannan mukaan kysynnän sääntely oli vanhentu-

nut keino, sillä työttömyyden lisääntyminen ei SAK:n näkemyksen mukaan enää 

1970-luvulla vaikuttanut kysyntään merkittävästi ja näin hillinnyt inflaatiota. Tätä 

oli edesauttanut suhteellisen kattavan työttömyysturvan luominen.199 

Tuotantoon ja vientimarkkinoihin liittyvissä painotuksissa on merkittäviä eroja leh-

tien välillä. Myös STK halusi tukea kotimaiselle tuotannolle, mutta ilman valtion 

sääntelyä. Ehkä tärkein ero tässä SAK:hon oli se, että työllistävien investointien toi-

vottiin kohdentuvan yksityiselle sektorille ja erityisesti pahiten lamasta kärsivään 

rakennusteollisuuteen sekä vientiriippuvaisille teollisuuden aloille, kuten paperite-

ollisuuteen. Työllisyystoimien ja investointien ei STK:ssa toivottu kohdentuvan jul-

kiselle sektorille tai valtion työllisyystöihin. 

Palkkatyöläisessä 1975–1976 esitetty kritiikki kokonaiskysynnän kiristämistä koh-

taan on selkeää, eikä vaihtotaseen tasapainottamiseen pyrkivillä kokonaiskysyntää 

rajoittavilla toimilla nähdä positiivisia puolia. Kysynnän rajoittamisen nähtiin myös 

heikentävän kotimarkkinoita ja kotimaista tuotantoa sekä sitä kautta työllisyyttä.200 

STK:n mukaan kysyntää taas ei pitänyt lisätä työllisyyden kohentamiseksi, koska 

näin myös inflaation nähtiin vauhdittuvan.201 Tässä näkyy selkeä ero siinä, painote-

taanko työvoiman kysyntää vai tarjontaa työllisyyden hoidossa. Usein jako työnan-

tajien ja ay-liikkeen välillä näkyy niin, että ensimmäisessä leirissä on kannatettu 

 

198 PT 49/1976: Työllisyysseminaari: Uudet talouspoliittiset keinot käyttöön & Täystyöllisyyden edel-
lytyksenä suunnanmuutos. 
199 PT 17/1975: Inflaatio II & Tuontilistalla työläiset; PT 7/1976: Työttömyyden torjuntaan tarvitaan 
uusia keinoja. 
200 PT 46/1976: TTT: Kokonaistuotannon kasvumahdollisuuksia jää käyttämättä; PT 49/1976: 
Turha länsituonti maksutaseongelmien syy. 
201 TA 22/1975: Työllistämään. 



 

55 
 

enemmän työvoiman tarjontaan ja työvoiman aktivoimiseen puuttumista ja jälkim-

mäisessä taas kysyntään vaikuttamista ja työvoimapoliittisia toimia.202 

Kauppapoliittisten sekä tuotannollisten toimien lisäksi erityisesti SAK esitti, että 

työllisyyteen voidaan vaikuttaa niin verotuksella, kuin työvoimapolitiikan keinoiksi 

miellettävillä perhe-, asunto- ja koulutuspoliittisilla toimilla. STK luotti enemmän 

talouskasvun välillisiin hyötyihin työllisyydelle ja halusi keskittyä tasapainotta-

maan kansantaloutta. Esimerkiksi koulutuspolitiikassa keskiössä oli erityisesti toi-

sen asteen koulutuksen uudistaminen ja siihen liittyvä ammatillisen koulutuksen 

järjestäminen. Huoli koulutuksesta yhdistyi huoleen nuorten työllistymisestä.203 

Koulutuspolitiikka oli jo 1960-luvulta alkaen kasvavassa roolissa, kun osaavan työ-

voiman tarve ja sitä myöten laadukkaan sekä kattavan koulutuksen merkitys kas-

voivat yhteiskunnassa. Koulutuspolitiikka siirtyi poliittisesti enemmän vasemmalle 

1960-luvulta lähtien, mikä osaltaan myös aktivoi STK:n ja elinkeinoelämän suorem-

pia vaikuttamispyrkimyksiä uudella tavalla. Erityisesti ammatillisen ja yleissivistä-

vän koulutuksen painotuksista ja koulutusjärjestelmän rakenteesta oltiin keskusjär-

jestöissä eri mieltä.204 STK:ssa kannatettiin erityisesti työvoiman tarjontaan ja osaa-

misen parantamiseen nojaten ammattikoulutuksen lisäämistä.205 

Perhepoliittiset ja sukupuolten tasa-arvoon liittyvät kysymykset olivat myös esillä 

vuosina 1975–1976. Erityisesti naisten työssäkäynti herätti keskustelua niin Palk-

katyöläisessä kuin Työnantajassakin. Naisten työllisyys ja työvoimaosuus kasvoivat 

1970-luvulla, todettiin Tilastokeskuksen lukuihin viitaten Työnantajassa loka-

kuussa 1976. Naisten työnteon yleistymisen suurimmaksi syyksi esitettiin toimeen-

tulo ja taloudellinen pakko. Syitä yleistymiselle nähtiin koulutuksen lisääntymi-

sessä, asenteiden muutoksessa, työvoiman tarpeessa, elintasokilpailussa ja synty-

vyyden alenemisessa.206 Työnantajassa ei kuitenkaan uskottu 1970-luvun puolivä-

lissä, että odotettavaan työvoimapulaan saataisiin helpotusta naisten työllistymi-

sestä. STK:n näkemys oli, että lähinnä elinkeinorakenne ja maantieteelliset syyt 

 

202 Koistinen 2014, 18, 355–357. 
203 PT 11/1976: Työttömät nuoret ammattikoulutukseen; PT 21/1976: Nuorisotyöttömyys. 
204 Mansner 1990, 35–38. Esimerkiksi ammattikoulutus siirtyi kauppa- ja teollisuusministeriöstä 
opetusministeriöön. 
205 TA 8/1976: Työvoimaministeriön työryhmä: Työvoiman kysyntä ja tarjonta tasapainossa v. 1980 
mennessä; TA 26/1976: 1970-luvun muutos työvoiman rakenteessa: Naisten osuus noususuunnassa. 
206 TA 26/1976: 1970-luvun muutos työvoiman rakenteessa: Naisten osuus noususuunnassa. 



 

56 
 

estävät naisten työvoimaosuuden nousun jatkumisen.207 Naisten työssäkäyntiä kri-

tisoiviakin ääniä esiintyi. Pitkän aikavälin kehityksessä naisten työvoimaosuuden 

nousu nähtiin jopa osin uhkana syntyvyydelle ja näin väestö- ja työvoimapoliittisesti 

haitallisena. STK tarkastelikin lähinnä naisten työssäkäynnin kokonaishyötyä.208  

SAK:lle naisten työhön osallistuminen oli taas selkeästi tasa-arvokysymys, ei resurs-

sikysymys. Naisten työssäkäyntiin suhtauduttiin asiana, joka tulisi mahdollistaa 

mahdollisimman monelle naiselle. Tässä erityisesti perhepolitiikka, kuten päivähoi-

don kehittäminen, ja koulutuspolitiikka olivat keskeisiä.209 Perhepoliittisista uudis-

tuksista yksi tärkeimmistä on ollut vuoden 1973 lasten päivähoitolaki, jonka rin-

nalla tärkeitä perhepoliittisia- ja tasa-arvopoliittisia uudistuksia olivat esimerkiksi 

aborttilaki (1970), kansanterveyslain uudistus (1972), puolisoiden erillisverotuk-

seen siirtyminen (1974) sekä äitiysvapaan ja äitiyspäiväraha pidentäminen (1974). 

1970-luvun uudistuksissa näkyi jo 1960-luvulla alkanut kehitys kohti sukupuoliso-

pimusta, jonka keskiössä oli palkkatyöäitiyden käsite.210 Työttömyyden heikenty-

essä SAK kritisoi Palkkatyöläisessä naisten käyttöä työvoimareservinä, joka joustaa 

taloudellisesti tarvittaessa. Tämäkin osoitti tasa-arvopoliittista kantaaottavuutta. 

Tasa-arvon pyrkimys tuli esille myös kritiikissä sukupuolen mukaan eriytyneitä am-

matteja ja työmarkkinoita kohtaan.211 Naisten työllisyysaste kasvoi ja työllisyys pa-

rantui erityisesti juuri 1970-luvulla, samanaikaisesti miesten työllisyys heikkeni.212 

Muiden työllisyystoimien lisäksi myös SAK:lle tärkeään tulon- ja varallisuudenjaon 

ulottuvuuteen haluttiin puuttua veropolitiikalla. Työllisyyspoliittisena toimena SAK 

esitti verotuksen kiristämistä pääoman osalta ja valtion lainanottoa.213 SAK oli aset-

tanut 1971 edustajankokouksessa keskusjärjestön talouspoliittiset päätavoitteet, 

 

207 TA 8/1976: Työvoimaennusteet; TA 15/1976: Keijo Liinamaa: Työllisyyttä hoidettava tuotantoa 
pyörittämällä. 
208 TA 26/1976: Suomen työllisyystilanne kestänyt hyvin vertailun. Naisten työssäkäynnin argumen-
tointia käsitellään tarkemmin erityisesti luvussa 6.3. 
209 PT 15/1975: Pekka Oivio: Työllisyys turvattava. 
210 Julkunen 2010, 89–91. 1970-luvusta piirtyy kokonaiskuva sukupuolten tasa-arvoa lisänneenä 
vuosikymmenenä. Raija Julkunen on korostanut palkkatyöäitiyden merkitystä, eli naisten yhtäai-
kaista työssäkäyntiä ja äitiyttä, 1960–1970-lukujen Suomessa. Perhepolitiikka siirtyi 1970-luvulla 
luokkaeroista ja lastensuojelusta kohti sukupuolten tasa-arvon kysymyksiä. 
211 PT 49/1976: Seminaarin satoa (alaotsikkona Työttömyyden rakenteelliset seuraukset). 
212 Bergholm 2012, 22–24. Vuosina 1970–1975 naisten työllisyyden nousu oli yli 10 prosenttia. Al-
kava lama hidastutti naisten osuuden kasvua, mutta kehitys oli edelleen nouseva. Voimakkaimmin 
naisten työvoimaan osallistuminen nousi keski-ikäisillä. 
213 PT 2/1976: Työllisyyden rahoitus lainoin ja mm. suuria omaisuuksia verottamalla. 
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jotka olivat täystyöllisyys, vakaa hintataso ja rahanarvo, reaalipalkkojen korottami-

nen sekä tulon- ja varallisuudenjaon oikeudenmukaisuus.214 Myös niin kutsuttu ”ai-

neellinen ja sivistyksellinen tasa-arvoisuus kaikilla yhteiskunnallisen toiminnan 

alueilla”, kuten Tapio Bergholm on asiaa kuvannut. 1970-luvun edetessä erityisesti 

reaaliansioiden turvaamisen tärkeys korostui talouden laman ja inflaation nopean 

nousun vuoksi.215 Reaalipalkat nousivat esiin myös kymmenkunta kertaa Palkka-

työläisessä pelkästään vuoden 1976 työllisyysteksteissä ja reaaliansioiden turvaa-

minen oli työllisyyden rinnalla aineistonkin perusteella selkeästi tärkeä tavoite.216 

1970-luvulla työnantajille olivat tärkeitä kaikki kilpailukyvyn säilyttämiseen ja pa-

rantamiseen tähtäävät toimet sekä palkankorotusten hillitseminen tuottavuuden 

mukaan. STK tavoitteli liittokohtaisia ja sisällöllisesti niukkoja sopimuksia, mutta 

taipui yhteiskunnallisten realiteettien edessä keskitettyyn sopimiseen ja laajempiin 

ratkaisuihin.217 Tupojen julkilausuttuna tavoitteena oli laajemminkin palkkakehi-

tyksen hillitseminen suhteessa talouden tuottavuuden kehitykseen eli niin kutsuttu 

palkkamaltti. Tässä ei kuitenkaan onnistuttu enää varsinkaan 1970-luvulla ja jo pel-

kät sopimuskorotukset ylittivät usein tuottavuuden heikon kasvun.218 

Tulon- ja varallisuudenjako ei ollut STK:lle keskeinen teema ja varsinkaan pääoman 

roolia ei haluttu heikentää. STK vastusti uusia työnantajille kohdistettuja maksuja ja 

verotuksen kiristämistä vahvasti Työnantajassa. Erityisen selkeästi vastakkainaset-

telu SAK:n ja STK:n välillä käy ilmi juuri veropoliittisissa kannanotoissa eli kysymyk-

sessä tulon- ja varallisuudenjaosta yhteiskunnassa. Miettusen hallitus esitti esimer-

kiksi alkuvuodesta 1976, että työllisyysohjelma rahoitettaisiin osin pakkolainauk-

sella varakkaimmilta, mutta suurimmaksi osaksi rahoitus esitettiin hoidettavan ul-

komaisella lainalla kuten SAK:n ehdotuksissa. Hallituksen työllisyysohjelman 

 

214 Bergholm 2012, 50. 
215 Mt., 505. 
216 Esim. PT 7/1976: Työttömyyden torjuntaan tarvitaan uusia keinoja; PT 10/1976: Hallitusohjel-
massa monia ay-liikkeen kannalta tärkeitä tavoitteita. 
217 Mansner 1990, 352. Myös ay-liikkeessä keskitettyä sopimista vastaan esitettiin mielipiteitä kom-
munistien suunnalta. 
218 Kyntäjä 1993, 249. Palkkakysymyksen suhteen ongelmia tuottivat myös tupojen ulkopuolella 
omia sopimuksia tekevät ammattiliitot sekä työpaikkakohtaiset palkkaliukumat. Heikon tuotta-
vuuskehityksen 1970-luvulla palkkaliukumat kuitenkin turvasivat osin palkansaajien reaalituloja. 
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maksatuksen suhteen koettu epäoikeudenmukaisuus elinkeinoelämän suunnalta oli 

ilmeistä, erityisesti varallisuusveron korotusta kritisoitiin paljon.219 

Työnantajapuolen työllisyyden ja yleisen talouspolitiikan tavoitteet ja keinot olivat 

Työnantajassa laajemmalle levittäytyviä eikä STK laatinut yhtä suoraviivaisia ohjel-

mia kuten SAK. Selkeä ero STK:n Työnantajassa oli se, ettei työttömyyden heikkene-

miseen suhtauduta yhtä suurena uhkana. Työvoima nähtiin tuotannon tasoon so-

peutettavissa olevana asiana ja tuotantoprosessin yhtenä tuotannontekijänä. Suu-

rempi uhka oli yritysten toimintaympäristön heikkeneminen ja kansantalouden ta-

sapainon järkkyminen, tarkemmin ottaen vientiteollisuuden ahdinko ja maksuta-

seen epätasapaino. Työnantajassa oli myös Palkkatyöläisen kanssa yhteneviä tavoit-

teita, kuten jo mainitut työllisyyden ylläpitämisen, hintatason hillitsemisen ja mak-

sutaseen tasapainon tavoitteet. Keijo Liinamaan virkamieshallituksen budjettiesi-

tystä arvosteltiin Työnantajassa lokakuussa 1975 ristiriitaiseksi, vaikka edellä mai-

nituista kolmesta tavoitteesta oltiinkin sinällään yhtä mieltä. Hallituksen elvyttävän 

finanssipolitiikan ja kireän rahapolitiikan välillä nähtiin STK:ssa vaikeasti ratkais-

tava ristiriita työllisyysvaikutusten, inflaation ja maksutaseen osalta.220 

Vuodesta 1975 alkanutta työmarkkinoiden ja talouden sopeutumista sekä aktiivista 

sopeuttamista voi tarkastella eri näkökulmista. Keynesiläisyys alkoi näkyä varsinkin 

ay-liikkeen ajattelussa talouspoliittisen sääntelyn roolista. Todellisuudessa reaaliai-

kainen talouspolitiikka oli kriisissä selkeästi kiristyvää ja leikkauksiin taipuvaa, sillä 

kireää raha- ja finanssipolitiikkaa pidettiin erityisesti hallituksessa ainoina keinoina 

sopeuttaa kasvun hiipumisesta ja maksutaseen epäsuhdista kärsivää kansanta-

loutta. Keynesiläisyyden suhdanneopit eivät päässeet käytäntöön tässä kriisissä. 

Myös tulopolitiikan ja keskusjärjestöjen rooleista on erilaisia näkemyksiä. Jukka 

Pekkarinen ja Juhana Vartiainen ovat esittäneet, että tulopolitiikka jäi toissijaiseksi 

kireän talouspolitiikan realiteettien edessä. Tapio Bergholm on nähnyt asian toisin 

ja korostanut niin keskusjärjestöjen, hallituksen kuin Suomen Pankinkin yhteistä ta-

louden vakauttamispyrkimystä.221  

 

219 TA 2/1976: Työllisyysohjelman rahoitus: Veroja, maksuja, lainoja. Varallisuusverolla esitettiin ke-
rättävän 1,1 miljardia markkaa ja STK kyseenalaisti rahan tarkoituksenmukaisuutta ja tehokkuutta. 
220 TA 18/1975: Etujärjestöt arvostelevat budjettia. 
221 Pekkarinen & Vartiainen 1993, 51–52, 320; Bergholm 2012, 403. 
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5.2 Sukellus lamaan ja näkemyserojen kärjistyminen 1991–1992 

1990-luvun osalta lamavuodet ovat selkeämmin suomalaisten kollektiivisessa 

muistissa määrittyvä ajanjakso, kuin 1970-luvun puolivälin talouslama. 1990-luvun 

lamaa voidaan pitää merkittävänä vedenjakajana erityisesti suomalaisessa työ-

voima- ja sosiaalipolitiikassa, sillä se merkitsi huomattavia leikkauksia hyvinvointi-

valtion rakenteisiin. Jaakko Kianderin (2002) mukaan laman aiheuttama työttö-

myys nosti esiin uusia työllisyyden keskustelunaiheita, kuten kritiikkiä hyvinvointi-

valtion passivoivuutta ja yleissitovia työehtosopimuksia kohtaan.222  

Työttömyys- ja työllisyyslukujen valossa pahimmat lamavuodet sijoittuivat ajalle 

1991–1994 ja tästä ajanjaksosta kaksi ensimmäistä vuotta ovat tämän tutkimuksen 

kohteina. Vaikka työllisyys koheni 1990-luvun puolivälin jälkeen, työttömyys va-

kiintui pysyvästi korkeammalle tasolle vaikeammin nujerrettavaksi rakenne- ja pit-

käaikaistyöttömyydeksi.223 1990-luvun lama voidaankin nähdä työllisyyskysymyk-

sen selkeänä käännekohtana, jolloin työllisyydestä tulee tähänastisen kehityksen 

valossa selkeästi keskeisempi talous- ja yhteiskuntapolitiikan nimittäjä. 

1970-luvun stagflaatiosta eteenpäin voidaan nähdä kansainvälinen talouspoliitti-

nen murros pois pääosin epäonnistuneeksi koetusta keynesiläisyydestä ja kohti mo-

netarismia sekä aatteellisesti uusliberaalia sääntelystä vapaampaa taloutta. Tämä 

kehitys huipentui rahoitusmarkkinoiden vapauttamiseen 1980-luvun lopulla ja 

johti sen jälkeen uuteen lamaan.224 Talouspolitiikassa nähtiin 1970-luvun kriisin jäl-

keen, että inflaation torjunnassa oli epäonnistuttu ja kokonaiskysyntää ei olisi jär-

kevää pyrkiä sääntelemään. Uudet talouspolitiikan suuntaukset, erityisesti moneta-

rismi, merkitsivät keskittymistä hintavakauteen ja budjetin tasapainottamiseen. 

Näiden painotusten omaksumisella taas oli osaltaan negatiivisia vaikutuksia työttö-

myyteen.225 Pankkien varsinkin ulkomaisiin valuuttaluottoihin perustuva luotonan-

non nopea kasvu ja verotuksen kevennys saivat aikaan talouden ylikuumenemisen 

 

222 Kiander 2002, 61. 
223 Ks. Liite I. Esimerkiksi työttömien määrä ja työttömyysaste tuplaantuivat vuosien 1990 ja 1991 
välillä. Pahimpana lamavuonna 1994 työttömiä oli noin 408 000 ja työttömyysaste oli 16,6. Työllisiä 
oli hieman yli kaksi miljoonaa ja työllisyysaste oli 59,9. 
224 Pekkarinen & Vartiainen 1993, 360–362, 368–369. 
225 Kiander 2002, 49–51. 
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1980-luvun lopulla. Tämä johti luottoriskien realisoituessa lamaan ja edelleen val-

tion velkojen nopeaan kasvuvauhtiin sekä yhtäaikaisiin leikkauksiin.226 

Suomalaisen hyvinvointivaltion kasvukausi päättyi lamaan ja sen aiheuttamaan 

suurtyöttömyyteen. Talouden hetkellisen kriisikauden lisäksi taustalla vaikuttivat 

myös kansainväliset suuntaukset kuten teknologian kehitys ja globalisaatio, joilla 

molemmilla on ollut merkittävä vaikutus työmarkkinoihin laman jälkeen. Hyvin-

vointivaltion hyödyt jäivät toissijaisiksi tehokkuuden ja kilpailukyvyn sekä yksilö-

keskeisyyden vallatessa tilaa julkisesta keskustelusta. Väestön ikääntymisen ja so-

siaalimenojen kasvun ongelmat tulivat odotettua nopeammin ajankohtaisiksi.227 

Lama näkyi vahvasti työnantajien ja ay-liikkeen kiristyneinä väleinä ja varsinkin 

työnantajien kasvaneina pyrkimyksinä muuttaa koko keskitettyä sopimusjärjestel-

mää. STK:n tiukat vaatimukset saivat alkuun pontta lamasta, keskustaoikeistolai-

sesta Ahon hallituksesta228 ja Neuvostoliiton romahduksesta, mutta koko työnanta-

japuoli palvelualojen LTK mukaan lukien ei kannattanut järjestelmän hylkäämistä. 

STK:ssakin haluttiin lähinnä muuttaa järjestelmää, ei täysin hylätä sitä. Sen sijaan 

pääministeri Aho kannatti perustavanlaatuisia muutoksia ja halusi työmarkkinajär-

jestöt päättämään vain työllisyydestä ja palkoista. Muutos oli selkeästi poliittisesti 

oikealle ja tehostamistoimia sekä palkansaajien etujen karsimista saatiin aikaan 

sekä hallituksen että STK:n ajamina, vaikka keskitetty järjestelmä lopulta säilyi 

myös läpi laman.229 Ahon hallituksen yhteiskuntasopimuksen nimellä kulkenut 

säästöohjelma oli kova isku ay-liikkeelle kesällä 1991 ja yhtä lailla elokuussa STK:n 

esittelemästä 14 kohdan säästölistasta oltiin järkyttyneitä kaikissa palkansaajakes-

kusjärjestöissä. Lista sai jopa lisänimen saatanalliset säkeet.230 Uuden hallituksen 

keskeisin tehtävä oli palauttaa teollisuuden vientikilpailukyky ilman devalvaatiota. 

STK yhtyi pääpiirteissään hallituksen tavoitteisiin ja pitkään ay-liikkeellä ollut tulo-

politiikan aloitteen tekijän rooli siirtyi tai otettiin STK:lle leikkauslistan myötä.231 

 

226 Mansner 2005, 423–424. 
227 Hannikainen & Eloranta 2019, 31. 
228 Esko Ahon (kesk.) hallitus istui huhtikuusta 1991 huhtikuuhun 1995 eli koko vaalikauden. Halli-
tuksessa suurimmat puolueet olivat keskusta ja kokoomus (pienpuolueina RKP ja KD). 
229 Bergholm 2018, 497–513; Sahari 2020, 298. Ahon ehdottamassa mallissa rahapolitiikka olisi 
monetarismia mukaillen sälytetty itsenäiselle keskuspankille ja finanssipolitiikka hallitukselle. 
230 Mansner 2005, 443. 
231 Mansner 2005, 422–427; Saari 2006, 116. 
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SAK oli vahvasti keskitetyn järjestelmän puolesta ja STK:n kanssa eri mieltä työlli-

syyden merkityksestä ja talouspoliittisista toimista vuosina 1991–1992.  Kyse oli 

jälleen ensisijaisesti siitä, vakautetaanko vai elvytetäänkö taloutta ja millä keinoin. 

SAK uskoi työllisyyden hoidossa tulopolitiikkaan ja korosti keskitettyihin työmark-

kinaratkaisuihin tukeutumista, vaikka hallitus ja työnantajat yrittäisivätkin muuta. 

Kaikista voimakkaimmin koko ay-liike kävi hallituksen suunnittelemia työlainsää-

dännön ja työttömyysturvan leikkauksia vastaan ja onnistuikin estämään ansiosi-

donnaisen työttömyysturvan merkittävät heikennykset hallituskauden lopulla.232 

Vuosina 1991–1992 Palkkatyöläisessä ja SAK:n prioriteeteissa työllisyys sai ensim-

mäisen sijan tavoitteissa. SAK ei nähnyt nopeaa tasapainottamista järkevänä, mutta 

myönsi pidemmän aikavälin valtion talouden tasapainon tärkeänä. Ensi sijassa el-

vyttävällä talouspolitiikalla esitettiin kuitenkin saatavan työllisyys paremmin hal-

lintaan.233 SAK:n puolustuskanta koveni Ahon hallituksen esittelemien leikkausten 

myötä ja hyvinvointivaltion puolesta esitettiin useita puheenvuoroja.234 Työttömyy-

den lisääntyessä SAK:ssa nousi esiin myös työttömien jäsenten roolin määrittelemi-

nen sekä myöhemmin huoli rakenne- ja pitkäaikaistyöttömyydestä, myös sukupuol-

ten tasa-arvon näkökulmasta, erityisen haitallisina yhteiskunnallisina ongelmina. 

Pysyvän korkean työttömyyden kasvanut uhka nähtiin SAK:ssa vakavana.235 

Joulukuussa 1991 SAK esitti omia talouspoliittisia suunnitelmiaan työllisyyden hoi-

tamiseksi. SAK vetosi hallitukseen erityisesti teollisuuden tukemisella, varsinkin 

vientiteollisuuden ja kotimaisen tuontia korvaavan teollisuuden tukemisella. Monet 

työllistämisen tukitoimet olivat perinteistä valtion työllistämislinjaa seuraavia, 

mutta myös kotimaisiin investointeihin haluttiin kannustaa. Työvoimapoliittiset 

 

232 Bergholm 2018, 498. Bergholm esittää, että yhteisten vastustajien nimeäminen myös loi yhtenäi-
syyttä SAK:hon kuuluvien liittojen kesken. Ay-liikkeen järjestäytyneiden työntekijöiden kyky vas-
tustaa leikkauksia sosiaaliturvaan oli vahva ja myös ansiosidonnaisten tukien vakuutuksenomai-
suus sekä työhistoriasidonnaisuus suojasivat niitä pahimmilta leikkauksilta. Järjestäytymättömät, 
nuoret ja pitkäaikaistyöttömät olivat tässä kehityksessä häviäjiä. Ks. Timonen 2002, 265. 
233 PT 4/1991: SAK:n johtajat: Lama vaatii pitkän kuurin & SAK hallitukselle: Työllisyys kärkeen ta-
lousmurroksessa. 
234 PT 22/1991: Ihalainen pitää kiinni hyvinvointivaltiosta & Ahon hallitus murentaa hyvinvointival-
tiota. 
235 PT 27/1991: Työttömät syrjäytyvät liittojen toiminnasta; PT 32/1991: Onko SAK hyväksymässä 
pysyvän suurtyöttömyyden?; PT 4/1992: Liikkeeksi työttömillekin & Unohtaako ay-liike työttömät jä-
senensä. Palkkatyöläisen keskustelu työttömien asemasta ay-liikkeessä lisääntyi molempina tarkas-
teltuina vuosina. Palkkatyöläisessä myös kritisoitiin ay-liikkeen omaa toimintaa työttömiä kohtaan. 
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toimet haluttiin kohdistaa erityisesti rakenne- ja pitkäaikaistyöttömyyden torjun-

taan sekä nuoriin. Työvoimapolitiikka näyttäytyi kuitenkin myös Palkkatyöläisessä 

toissijaisena teollisuuden ja viennin edistämisen toivottujen sekä uskottujen työlli-

syysvaikutusten rinnalla. Työllisyyttä edistävien suorien toimien rahoitus esitettiin 

saatavan leikkaamalla tehottomista elinkeinotuista maataloudessa sekä korotta-

malla veroja, vaikka väliaikaista elvytyksen aiheuttamaa alijäämää ei suoranaisesti 

nähty kriittisenä ongelmana. Erityisesti pääomaverotuksen nostaminen aiheutti 

kiistaa työnantajapuolen kanssa ja yksi keskeisistä veroista oli liikevaihtovero.236  

Tulopoliittisessa hengessä SAK:n uusi puheenjohtaja Lauri Ihalainen korosti syk-

syllä 1991 myös palkkamalttia, kunhan reaalipalkat eivät joustaisi liikaa.237 STK taas 

myötäili hallituksen ajamia palkanalennuksia omassa teollisuudelle suunnatussa 14 

kohdan ohjelmassaan, jossa se ehdotti viiden prosentin palkanalennuksia ja loma-

rahojen poistoa.238 Aiemmin yleinen talouspoliittinen kilpailukykyase devalvaatio 

nähtiin SAK:ssa suurena uhkana palkoille ja kulutukselle, ja näiden kautta välillisesti 

työllisyydelle. Molemmissa keskusjärjestöissä devalvaatioita pidettiin pääosin van-

hentuneena rahapoliittisena keinona ja 1980-luvun lopulta olikin lähinnä kanna-

tettu vakaan markan politiikkaa. Devalvaation olemassa oleva vaihtoehto kuitenkin 

vaikeutta työmarkkinaneuvotteluja syksyllä 1991. Työntekijäpuolella vahvat perin-

teisten vientisektorien liitot tukivat devalvaatioaikeita ja yleisemminkin ay-liike ei 

ollut suostuvainen leikkauksiin, jos devalvoiminenkin oli mahdollista. Suomen 

Pankki ja enimmäkseen työnantajatkin olivat kuitenkin devalvaatiota vastaan. De-

valvaatio olisi heikentänyt merkittävästi STK:n ajaman leikkauslistan vaikutuksia. 

Työnantajapuolella yleisemmin devalvaatiosta oli monia mielipiteitä ja erityisesti 

devalvoinnista eniten hyötyvä vientisektori piti sitä lopulta vääjäämättömänä. Pit-

kän kiistelyn jälkeen markka devalvoitiin marraskuussa 1991 jopa 12 prosentilla ja 

vakaan markan politiikka sai päätöksen.239 

Vuoden 1992 puolella SAK muiden palkansaajajärjestöjen ohella kritisoivat erityi-

sesti hallituksen veronkiristyksiä palkansaajille. SAK:n mielestä suurin virhe oli olla 

 

236 PT 39/1991: SAK: Työllisyys heti kestohoitoon. 
237 PT 27/1991: Ihalainen ajankohtaisti vanhan vaatimuksen: Työtä kaikille. 
238 Mansner 2005, 449. 
239 Sahari 2020, 301–307. 
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huomioimatta sen vaikutusta kotimaiseen kysyntään, jonka ylläpitämisestä ay-liike 

oli huolissaan. Hallituksen ja työnantajapuolen nähtiin edelleen tässäkin ajavan 

vientiteollisuuden etua.240 Myös keskustelu vuonna 1987 voimaantulleesta työlli-

syyslaista kävi kuumana. Käytännössä työllisyyslaki tuli liian kalliiksi kuntien työl-

listämisvelvoitteen takia ja siksi siitä myös luovuttiin. Tämä tarkoitti merkittävää 

muutosta laissa formaalina instituutiona.241 SAK koki, että työllisyydestä säästettiin 

liikaa ja työvoimapolitiikasta siinä mukana. Työnvälitystoiminnan yksityistämis-

aikeille hallitus sai SAK:lta suoran tyrmäyksen ja sen esitettiin heikentävän esimer-

kiksi ammatillista liikkuvuutta. Kovaa kritiikkiä sai Ilkka Kanerva ja koko hallitus 

työministeriön heikentämisestä ja VM:n roolin kasvattamisesta. Työllisyyslain muu-

tosprosessissa VM:stä olisi voinut tulla vieläkin vahvempi.242 

Siinä missä ay-liike vastusti hallituksen Ahon hallituksen politiikkaa, oli työnantaja-

puoli suurimmaksi osaksi sen kannalla. STK heräsi talouslamaan hieman myöhem-

min ja oli vielä 1991 alkupuolella varsin huolissaan tulevaisuuden työvoiman riittä-

vyydestä ja povasi työvoimapulaa, aivan kuten 1975 alkaneessa kriisissäkin. STK:n 

ja muiden työnantajien kuva työllisyydestä kuitenkin muuttui nopeasti alkuvuo-

desta teollisuuden suhdannebarometrienkin näyttäessä laman merkkejä. Työvoi-

mapulapuhe ja siihen liittyvä huoli väestön työvoimaosuuden vähenemisestä erityi-

sesti eläkkeelle siirtymisen myötä jatkui kuitenkin taustalla.243 

STK:n työllisyyttä koskevat teemat liittyivät vuosina 1991–1992 ensi sijassa työttö-

myyden kuluihin yhteiskunnalle ja yritysten selviämiseen työttömyyskriisissä.244  

Rahaelvytystä vastustettiin STK:ssa ja työllisyyden nähtiin parantuvan vain välilli-

sesti yritysten sekä viennin tilan kohentuessa ja työn kannustimia parantaessa. 

Tästä syystä suurimmat talouspoliittiset toimet haluttiinkin kohdentaa niihin, ja 

 

240 PT 3/1992: Neljän kopla poistaisi raippaveron ja lisäisi kotimaista kysyntää. 
241 PT 6/1992: Työvoimapolitiikka budjetin puristuksessa 
242 PT 12/1992: Työministeriö ”ahistaa”. 
243 Bergholm 2018, 509–510. Työvoimapulaa ja työvoiman tarjonnan ongelmaa käsiteltiin esim. TV 
1/1991: STK ei laske ulkomaistyövoiman varaan & Taantuma vaatii uudenlaista otetta työllisyyden 
hoitoon. Eläkepoliittisia ongelmia käsiteltiin esim. TV 4/1991: Ei eläkkeelle vaan osa-aikatyöhön & 
TV 6/1992: Asko Tanskanen, Eläke-Varma: Työntekijöiden siirtäminen eläkkeelle tulee kalliiksi. 
244 Esim. TV 15/1991: Teollisuus arvioi hallituksen tiedonantoa: Valtion menotalous kiihtyy yhä käsit-
tämätöntä vauhtia, TV 17/1991: Ennätystyöttömyys koettelee yrityksiä, TV 11/1992: Työttömyys 
maksaa yli 20 miljardia, TV 16/1992: Työttömyys tuo kriisin. 



 

64 
 

kannustimet tarkoittivat lähinnä kiristyksiä työttömyysturvaan.245 Toisaalta myös 

työvoimapolitiikalla nähtiin olevan jonkinlainen rooli talouslaman työllisyysvaiku-

tusten tasaamisessa ja leikkausten sekä säästöjen vastapainona. Työvoimapolitiik-

kaan ei kuitenkaan varsinaisesti luotettu suhdannetyöttömyyden apuna. STK:n 

kanta oli edistää nuorten kouluttautumista ja työllisyyttä, sekä yleisesti työvoiman 

työkyvyn ylläpitoa. Tähän keinona nähtiin tehokkaampi ja työllistymisodotuksia pa-

rantava työvoimakoulutus eli entinen työllisyyskoulutus.246  

STK ajoi selkeästi työllisyyden hoitoa yleisellä kireällä talouspolitiikalla ja teollisuus 

sekä vienti edellä, samalla tukien erityisesti näiden alojen investointeja ja työllistä-

mistä. Työllisyys jäi STK:lla selkeästi toissijaiseksi tavoitteeksi yritysten toimintaky-

vyn ja kansantalouden tasapainon rinnalla. STK:n kaunistelematon näkemys teolli-

suuden ylivoimaisuudesta yhteiskunnan arvonluojana tuli myös Teollisuusviikossa 

esiin. Julkista sektoria, sen kasvua ja työllistävyyttä nähtiin ylläpidettävän teollisuu-

den tuotoilla.247 SAK taas ajoi kaiken kaikkiaan vahvemmin elvyttävää ja kotimaista 

kysyntää parantavaa politiikkaa, jolla olisi positiivisia vaikutuksia ensisijaiselle ta-

voitteelle eli työllisyyden ylläpidolle. SAK halusi pysyä vahvasti kiinni keskitetyssä 

järjestelmässä ja käyttää tulopolitiikkaa myös välineenä työllisyysongelman ratkai-

semisessa. SAK oli myös valmis osoittamaan mieltä työn ja oikeudenmukaisuuden 

puolesta. Ay-liikkeen jäseniä kokoontuikin suuriin mielenilmauksiin lokakuussa 

1991 ja helmi- sekä huhtikuussa 1992. Jälkimmäisen vuoden marraskuussa kiistely 

työttömyysturvasta päätyi melkein yleislakkoon, mutta palkansaajajärjestöt saivat 

yhdessä torjuttua hallituksen kaavailemat leikkaukset ja lakkouhka riitti hallituksen 

perääntymiseen.248 

  

 

245 Esim. TV 15/1991: Miten ja mitä elvytetään? 
246 Esim. TV 16/1991: Walle Jenytin, TT: Yritysten on panostettava nuoriin myös laman aikana, TV 
27/1991: Työttömyyskoulutusta 100 markalla päivässä. 
247 TV 23/1992: Rakenteet väärinpäin. Kuviosta 2 nähdään, että teollisuus ei koskaan noussut brut-
toarvonlisäyksellisesti merkittävimmäksi sektoriksi. Arvonlisäyksen ja menojen keskinäinen ver-
tailu ei sinällään myöskään ole välttämättä hedelmällistä, koska ne mittaavat eri suureita. Kansan-
talouden kestävyyden kannalta arvonlisäyksen suhdetta julkisiin menoihin on toisaalta aiheellista-
kin vertailla. 
248 Bergholm 2018, 497. 
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6 Työllisyysdiskurssit 

Työllisyysongelman esiintyvyys ja sanoittaminen järjestölehdissä oli vaihtelevaa ja 

käsitteellistämisen tavat osin intressisidonnaisia. Edellä luvussa 5 esittelin työlli-

syysongelmaan kytköksissä olevat ja vuosien 1975–1976 sekä 1991–1992 keskei-

simmät poliittistaloudelliset teemat. Tässä luvussa paneudun tarkemmin työllisyys-

ongelman käsitteellistämiseen. Historian näkökulmasta työntekijät ovat korosta-

neet useammin työllisyyden ja erityisesti palkkatyön merkitystä yhteiskuntaa 

koossa pitävänä voimana, siinä missä työnantajat ja elinkeinoelämä ovat suhtautu-

neet työllisyyteen vahvemmin työvoiman kysynnän ja tarjonnan tasapainona eli 

markkinana. Näiden tavoitteiden toteutumattomuus tai rikkoutuminen ilmenevät 

työllisyysongelmassa. Kyse on eroista ja toisaalta yhtäläisyyksistä tutkimuskohteen 

käsitteellistämisessä. Käsitteissä erot ja yhtäläisyydet ovat vakiintuneet kielenkäyt-

töömme diskursseina, joista toiset saavat vahvemman aseman kuin toiset249. 

Tutkimusaineiston analyysissä tarkastelen erityisesti argumentaatiota diskursiivi-

sena toimintana, eli sitä kuinka tietynlainen argumentoinnin tapa tai itse argumentit 

määrittyvät tietyssä diskurssissa.250 Käytännössä tarkastelen sitä, kuinka SAK ja 

STK ovat argumentoineet työllisyysongelman ja muiden ongelmien puolesta tai vas-

taan. Kuvaan alaluvuissa viisi erilaista diskurssia, jotka käsitteellistävät työllisyys-

ongelmaa eri tavoin. Tasapaino ja työllisyyden toissijaisuus -diskurssi ja työllisyy-

den ensisijaisuus -diskurssi ovat vastakkaisia tapoja nähdä työllisyyden ja työvoi-

man merkitys. Tämän lisäksi aineistoa analysoidessa havaitsin ja muodostin arvo-

perustaisen moraalidiskurssin, nimensä mukaisen kilpailukyky- ja tehokkuusdis-

kurssi sekä vakautta ja investointeja korostavan kasvudiskurssi. Kuvaan diskurs-

sien keskeiset piirteet informatiivisissa taulukoissa, joissa eritellään diskurssin omi-

naispiirteet, työllisyysongelman käsitteellistäminen, suhde työllisyyteen ja työvoi-

maan, sekä lyhyesti mahdollisten kielellisten keinojen eli retoriikan käyttö.251 

 

249 Jokinen 2016b, 203–204. Esimerkiksi 1960–luvulla alkanut muuttovirta maalta kaupunkeihin, 
on käsitteellistetty yhteiskunnallisessa kielenkäytössä vahvaksi kaupungistumisen käsitteeksi. 
250 Pietikäinen & Mäntynen 2019, 88. 
251 Retoriikan analyysi ei ole keskeistä, mutta sillä on huomioitu argumenttien vaikuttavuutta. 
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6.1 Talouden tasapaino ja työllisyyden toissijaisuus 

Tasapaino ja työllisyyden toissijaisuus -diskurssi 

Ominaispiirteet Työllisyyskysymysten alisteisuus yleiselle talouspolitiikalle ja kasvuta-

voitteille, valtiontalouden tasapainottamisen välttämättömyys ja ensisi-

jaisuus, välillinen/passiivinen työllisyyteen vaikuttaminen (viennin ensi-

sijaisuus, investoinnit ja 1980-luvulle saakka devalvaatio) 

Työllisyysongelman  

käsitteellistäminen 

Työnantajien ja valtion kustannusten nousun ongelma, työvoiman tarjon-

taongelma, mikrotalouden ongelma 

Suhde työllisyyteen ja  

työvoimaan 

Työvoima yhtenä tuotannontekijänä, työttömät hintavakausmekanismin 

osana, uusklassinen käsitys työmarkkinoiden tasapainoista, työllisyys en-

sisijaisesti yksilöiden velvollisuutena 

Kielelliset keinot Välttämättömyyden ja pakon retoriikka vahva erityisesti talouden va-

kauttamisen ja tasapainon suhteen 

Tasapaino ja työllisyyden toissijaisuus -diskurssi edusti aineistossa nimensä mukai-

sesti kansantalouden tasapainoa korostavia argumentteja. Diskurssissa työllisyy-

den rooli talouspolitiikassa sekä politiikassa yleisemminkin oli toissijainen tai ra-

jattu. Olen muodostanut diskurssin pitkälti Jukka Pekkarisen ja Juhana Vartiaisen 

määrittelemään suomalaisen talouspolitiikan ”pitkään linjaan” nojaten. Pitkä linja 

korosti 1900-luvun alkupuolelta saakka talouskasvua, rakennemuutosta ja avoimen 

eli kansainväliselle kilpailulle altistuvan sektorin kannattavuutta. Talouden vakaus 

ja myös työllisyys olivat tässä mallissa pitkälle toissijaisia, ensimmäinen 1980-lu-

vulle saakka ja jälkimmäinen pidempään. Talouspolitiikan pitkä linja on myös hä-

märtänyt poliittisia jakolinjoja ja korostanut virkamiesetoisuutta ja Suomen Pankin 

itsenäistä roolia. Mallissa huomioitavaa on myös keynesiläisten vaikutteiden vä-

hyys, vaikka suhdannepolitiikka ja vastasyklisyys monissa muissa länsimaissa 

omaksuttiin toisen maailmansodan jälkeen talouspolitiikan valikoimaan.252 

1900-luvun talouspolitiikan pitkää linjan rinnalla on esitetty myös muita Suomen 

talouspoliittisen mallin havainnollistuksia. Petri Böckerman ja Jaakko Kiander 

(2006) ovat tehneet jaon kahteen talouspolitiikan institutionaaliseen malliin, uu-

teen ja vanhaan. Vanha malli vastaa monilta osin Pekkarisen ja Vartiaisen kuvaamaa 

 

252 Pekkarinen & Vartiainen 1993, 61–65. Pekkarisen ja Vartiaisen mukaan poliittisen tahdon ja oh-
jauksen heikkous on korostanut poliittisen ohjauksen ulkopuolella toimivien instituutioiden ase-
maa talouspolitiikassa. VM:n ja Suomen Pankin vahva asema talouspolitiikassa on korostanut pää-
oman intressien vaikutusvaltaa ja valmistelun epäpoliittisuutta. 
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pitkää linjaa, mutta on rajattu hieman vahvemmin sotienjälkeiseen kasvukauteen. 

Tällekin mallille ominaista oli avoimen sektorin keskeisyys ja kasvupolitiikka. Mal-

lissa kasvun tärkeimpänä lähteenä nähtiin teollisuuden investoinnit ja talouspolitii-

kassa painotettiin vahvasti sekä julkisia että yksityisiä investointeja. Investointien 

ja viennin kannattavuuden turvana hyödynnettiin maltillista tulopolitiikkaa ja tar-

vittaessa valuuttakurssipolitiikkaa, erityisesti devalvaatiota.253 Investoinnit ja va-

luuttakurssipolitiikka olivat myös työllisyyspoliittisesti keskeisiä keinoja. Kohenta-

malla viennin edellytyksiä ja kasvua esimerkiksi devalvoimalla vaikutettiin myös 

välillisesti ja hieman viiveellä positiivisesti työllisyyteen.254 Devalvaatiosta tuli 

1980-luvulla ongelmallisempi talouspoliittinen keino ja siitä pyrittiin luopumaan.255 

2000-luvulla talouspolitiikan pitkää linjaa ja sen muuntumista on voitu tarkastella 

selvemmin. Puhun muuntumisesta, koska monet talouspolitiikan pitkän linjan jat-

kuvuudet eivät katkenneet 1990-luvullakaan. Selkeä talouden ja politiikan murros 

ajoitetaan yleensä 1990-luvun lamaan ja uudenlaisen kansainvälisyyden, markki-

noiden vapauden ja kilpailullisuuden korostamiseen. Lama ei kuitenkaan tarkoitta-

nut varsinaista fundamentaalista muutosta talouspolitiikan suunnassa esimerkiksi 

kohti suhdannepolitiikkaa. Ennemminkin suunta oli talouskuria vahvistava ja edusti 

pitkän linjan mukaista tiukkaa budjettikuria ja taseiden tasapainon tavoittelua. 

Tämä näkyi erityisen vahvana STK:n ja hallituksen linjoissa vuosina 1991 ja 1992.256 

Böckermanin ja Kianderin jaottelussa 1990-luvun laman myötä siirryttiin talouspo-

litiikan uuteen institutionaaliseen malliin, jossa on asetettu varsinkin rahapoliittisia 

rajoitteita ja vähennetty talouspolitiikan roolia kokonaistaloudellisen kehityksen 

ohjaamisessa. Kehitys vapaampaan talouteen oli tosiasiassa alkanut jo 1980-luvulla, 

mutta se kiihtyi laman myötä. Uudessa mallissa talouspolitiikan rooli on lähinnä 

budjetin tasapainosta ja hintavakaudesta huolehtiminen.  Tässä suhteessa Suo-

messa muutos uuteen malliin alkoi näkyä vahvasti vuodesta 1991 alkaen finanssi-

politiikan merkittävänä kiristymisenä ja seuraavina vuosina julkisten menojen 

 

253 Böckerman & Kiander 2006, 137–143. Käytän edellä esiteltyä talouspolitiikan pitkää linjaa myös 
synonyyminä vanhalle mallille, sillä ne vastaavat hyvin samanlaista näkemystä talouspolitiikasta. 
254 Sihto 2006, 174. 
255 Ks. lisää luvusta 5.2. 
256 Esim. TV 15/1991: Toimitusjohtaja Tapani Kahri, STK: Työmarkkinarakenteet on uudistettava pe-
rusteellisesti & Kuka maksaa työttömyyden kulut?, TV 16/1992: Työttömyys maksaa työnantajalle 8,5 
mrd., PT 6/1992: Työvoimapolitiikka budjetin puristuksessa. 
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leikkauksina. 1990-luvun julkisen sektorin leikkauksista huolimatta ja myös 1980-

luvulla alkanutta teollisuuden rakennemuutosta seuraten investoinnit osaamiseen 

sekä tutkimus- ja kehittämistoimintaan kuitenkin kasvoivat 1990-luvulla. Vanhassa 

mallissa investoinnit keskittyivät fyysiseen pääomaan ja uudessa henkiseen.257 

Kokonaisuudessaan työllisyyden hoidossa ja yleisessä talouspolitiikassa vanha ta-

louspolitiikan pitkä linja kohtasi 1990-luvulla uudet avoimuuden ja kilpailullisuu-

den lisääntyvät haasteet. Työllisyyteen vaikuttaminen sai uusia näkökulmia ja van-

hoja erityisesti rahapoliittisia keinoja jäi pois. Tasapaino ja työllisyyden toissijai-

suus -diskurssissa keskeisintä on kuitenkin se, että työllisyystoimet olivat lähinnä 

välillisiä tai passiivisia. Lehtiaineistossa välillisten työllisyystoimien kärjessä säilyi-

vät niin 1970- kuin 1990-luvulla investointien ja viennin korostaminen. Tämän 

vuoksi diskurssi kuvastikin pitkän linjan sekä vanhan mallin mukaista jatkuvuutta 

suhteessa työllisyysongelmaan ja se näkyi erityisesti STK:n lehdissä.258 

Vuosien 1975 ja 1976 sekä työnantajien että työntekijöiden keskeisimmistä ongel-

mista, vaihtotaseen alijäämäisyydestä, inflaatiosta ja työttömyydestä, STK:ta kiin-

nostivat kaksi ensimmäistä. Työnantajan pääkirjoitus 23.1.1976 summasi hyvin tä-

män STK:n tasapainoa ja työllisyyden toissijaisuutta korostavan suhtautumistavan: 

Työllisyyden turvaaminen on eri tahoilla ja tasoilla olevien päättäjien 
kannanotoilla asetettu kaikkien muiden ongelmiemme yläpuolelle. 
Kiistämättä asian tärkeyttä voi kuitenkin hyvällä syyllä huomauttaa, 
että ongelmanasettelu voidaan tehdä toisinkin. Keskeisimmät ongel-
mamme ovat yhtä hyvin inflaatio ja maksutase, joiden hoitamisen sa-
nelemista edellytyksistä lähteminen toisaalta on myös tehokkainta 
työllisyyspolitiikka.259 

Työnantaja ilmensi lehtenä mainittuina vuosina hyvin selkeästi edellä määriteltyä 

talouspolitiikan pitkää linjaa vienti ja kilpailukyky edellä. Keskeinen argumentti oli 

se, että vienti luo edellytyksiä ongelmien ratkaisuun. Vaihtotaseen alijäämäisyyden 

pitkittyminen nähtiin myös velkaongelmana ja inflaatio varsinkin vientiä 

 

257 Böckerman & Kiander 2006, 140, 152–153. Teknologian rakennemuutoksella tarkoitetaan ja-
kautumista korkean ja matalan teknologian aloihin. 
258 Esim. TA 20/1975: Työllisyystilanne kiristyy – Ulkomailla vielä tiukempaa, TA 10/1976: STK-
päivä Jyväskylässä: Työttömyys taittuu työvoimapulaksi, TV 1/1991: Taantuma vaatii uudenlaista 
otetta työllisyyden hoitoon, TV 21/1992: Tarjontakriisi on pian edessä. 
259 TA 2/1976: Tarpeellista demagogiaa. 
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rasittavana hintakilpailukyvyn ongelmana.260 Vuosina 1975–1976 inflaation hillintä 

ja hintavakaus alkoivat konkretisoitua yhä tärkeämmiksi tavoitteiksi ja pitkästä lin-

jasta hieman jo poiketen myös vakaudella ainakin teoriassa ajateltiin olevan enem-

män merkitystä, vaikka käytännössä devalvaatiosta ei luovuttu.261 STK toi esiin 

myös työvoiman korkean vaihtuvuuden inflaatiota korottavan luonteen. Tästä 

syystä STK toi myös esiin työntekijöistä huolehtimisen, vaikka motivaationa olikin 

ensisijaisesti inflaation ja sitä kautta myös ay-liikkeen palkkavaateiden hillintä.262  

Työttömyyttä ei nähty Työnantajassa 1970-luvun osalta kovin vakavana ongelmana 

ja STK:ssa selkeästi nähtiin odotettavan nousukauden korjaavan työttömyyttä. Tä-

hän yhdistyi STK:n huoli työvoiman tarjonnasta, jonka ei uskottu kasvavan tar-

peeksi nopeasti huolimatta samanaikaisesta työttömyyden noususta. STK toi 1975 

ja 1976 työn kysynnän ja tarjonnan kohtaanto-ongelman263 esille yhä useammin ja 

ennusti työvoimapulaa. STK:ssa huoli koskikin sekä työvoimaosuuden ennustettua 

laskua että työvoiman laatua tai sopivan työvoiman saatavuutta. Naisten työvoiman 

ei uskottu tai ehkä haluttukaan enää kasvavan ja työvoiman eläköityminen alkoi 

huolestuttaa uutena ongelmana, vaikkei vielä kovin suuressa mittakaavassa.264  

Työnantajasta poiketen vuosina 1975 ja 1976 tasapaino ja työllisyyden toissijaisuus 

-diskurssi ei ilmennyt Palkkatyöläisessä vahvana. Maininnat koskivat erityisesti pit-

källä aikavälillä tapahtuvaa tasapainottamista ja huolta vaihtotaseen alijäämästä. 

Myös palkkapolitiikassa SAK oli valmis kohtuuteen ja myötäili pitkälti taustalla ta-

louspolitiikan pitkää linjaa. Elintason varmistamiseksi ja reaaliansioiden turvaa-

miseksi nähtiin jouduttavan tekemään myös joitain tiukkoja talouspoliittisia 

 

260 TA 18/1976: ETLAn ennusteet kuluvalle vuodelle: Reaaliansioiden kasvu 0,5 pros. Vaikea työlli-
syystilanne jatkuu. 
261 Esim. TA 20/1975: Yrityksiä tuettava työllistämisessä, TA 21/1975: Ministeri Pekka Ahtiala: In-
flaatio talttumassa. 
262 TA 1/1975: Työnantajain sopeuduttava työvoimapulaan, TA 27/1976: Tapani Kahri STK-päivän 
tilaisuudessa: Jokainen palkankorotusprosentti lisäisi inflaatiota. 
263 Kohtaanto-ongelmalla tarkoitetaan tilannetta, jossa työvoiman tarjonta ja kysyntä eivät kohtaa. 
Nykypäivänä tämä tarkoittaa yleensä sitä, että samanaikaisesti työttömien määrä on suuri, mutta 
tietyillä aloilla on myös pulaa osaavasta työvoimasta. Rakennemuutos on edistänyt kohtaanto-on-
gelman syntyä, sillä sen myötä uudet työpaikat eivät vastanneet vanhoja niin alueellisesti, vaaditta-
valta koulutustasolta kuin ammattiryhmiltään. Heinonen ym. 2004, 35–36. 
264 TA 8/1976: Eläkepoliittinen ongelma: Työikäisten lisääntyminen ei kasvatakaan työvoimaa & Työ-
voimaministeriön työryhmä: Työvoiman kysyntä ja tarjonta tasapainossa v. 1980 mennessä, TA 
10/1976: Työllisyyden ylläpito yrityksissä turvattava, TA 26/1976: Suomen työllisyystilanne kestänyt 
hyvin vertailun. Työnantajien näkemyksistä naisten työllistymisestä lisää moraalidiskurssin yhtey-
dessä luvussa 6.3. 
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päätöksiä. Inflaation ja työllisyyden yhteys nähtiin SAK:ssa tärkeänä ja siksi inflaa-

tiota myös pyrittiin hillitsemään.265 SAK:n varovaista myötämielisyyttä talousku-

rille selittänee osin SDP-vetoinen hallitus, joka korosti keväällä 1975 talouskuria.266 

Talouspolitiikan mallit on hyvin pitkälti otettu Suomessa annettuina malleina ja ky-

seenalaistamatta niiden sisältämiä itsestäänselvyyksiä. Timo Kyntäjän kuvaama 

välttämättömyyden retoriikka ja siihen sisältyvä toiminnan logiikka syntyivät jo 

1960-luvun kasvupolitiikan myötä. Viennin, kilpailukyvyn, investointien ja kasvun 

ensisijaisuuden korostaminen ja inflaation sekä kulutuksen rajoittaminen perustel-

laan normatiivisella ongelmanasettelulla. Tässä välttämättömyyden logiikassa työl-

lisyys-, tasa-arvo ja hyvinvointi ovat ongelmina alisteisia kasvulle ja kilpailukyvylle. 

Tämä on Kyntäjän mukaan johtanut monetarismiin ja rahapoliittisiin sääntelykei-

noihin suhdannepolitiikan ja tehokkaan finanssipolitiikan kustannuksella.267 Tämä 

välttämättömyyden logiikka näkyy tasapaino ja työllisyyden toissijaisuus -diskurs-

sin lisäksi myös kilpailukyky- ja tehokkuusdiskurssissa sekä kasvudiskurssissa, sillä 

nämä kolme diskurssia nivoutuvat tavoitteiltaan vahvasti yhteen. 

Työllisyysongelman kannalta on tärkeää huomata, että perinteisessä suomalaisen 

talouspolitiikan välttämättömyyksiin perustuvassa mallissa työttömyys ja työllisyys 

on nähty kansantalouden kokonaiskysynnästä erillisenä ongelmana. Tämä on tar-

koittanut suhdannevaihteluiden purkautumista ajoittain työttömyytenä. Tämä on 

näkynyt erityisesti 1990-luvun lamasta alkaen hintavakauden ja budjetin tasapai-

notuksen seurauksena.268 Tämä työllisyyden erillisyys on myös yksi syy siihen, 

miksei työttömyyttä pitkään nähty STK:ssa uhkana. Työllisyyden vaihtelut nähtiin 

edelleen 1990-lvun alussa pitkälti luonnollisena osana suhdannevaihteluita.269 

Tämä työllisyysongelman erillisyys muusta talouspolitiikasta alkoi kuitenkin mur-

tua 1990-luvun järjestölehdissä, kun työttömyyden pysyvyys alkoi konkretisoitua. 

STK korosti pysyvämpiin työllisyyden häiriöihin puuttumisessa kannustimien 

 

265 PT 17/1975: Inflaatio II, PT 44/1976: Oivion linjanveto. 
266 Ks. lisää Sorsan I hallitus luku 5.1. 
267 Kyntäjä 1993, 260. 
268 Sihto 2006, 181. 
269 TV 19/1991: STK:n lääkkeitä suurtyöttömyyteen: Talouspolitiikka keskeinen – eivät työllistämis-
temput. Työvoimapolitiikan rooli oli toissijainen suhdannetyöttömyyden hallinnan keinona. STK 
näki pitkään työttömyyden lähinnä suhdannetyöttömyytenä, vaikka myös huoli pysyvämmästä 
työttömyydestä alkoi voimistua. 
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vaikutusta.270 STK esimerkiksi kritisoi hallituksen työllisyysrahojen vääränlaista 

kohdentamista niin, että työn kannustimia ei oteta huomioon. Sosiaaliturvan katsot-

tiin heikentävän kannustimia ja se oli myös suuri kuluerä työnantajille.271 

Teollisuusviikon dokumentit tuottivat ja ylläpitivät vuosina 1991 ja 1992 vahvasti 

tasapaino ja työllisyyden toissijaisuus -diskurssia. 1970-luvulta alkanutta jatku-

vuutta työllisyysongelman suhteen edustavat STK:n näkemykset työvoimapulan 

uhasta ja yhä vahvemmin väestön ikääntymisestä sekä eläköitymisestä.272 1970-lu-

vulla STK:n esittämä huoli velanotosta pitkittyneiden alijäämäongelmien paikkaa-

miseksi näkyi myös 1990-luvulla Teollisuusviikossa, joskin hillitysti.273 Myöskään 

julkisen talouden kestävyyden ja työllisyyden yhteyttä ei korostettu. Tätä selittänee 

velkaantumisvastaisuus, joka sisältyi talouspolitiikan pitkään linjaan ja näkyi esi-

merkiksi hyvinvointivaltion kasvukaudella uudistuksen tekemisessä lähinnä ylijää-

mällä. Velan välttäminen oli itsestäänselvyys ja ehdoton suhde velkaan legitimoi ta-

sapaino ja työllisyyden toissijaisuus -diskurssin hegemonista asemaa.274 

Tapani Kahrin vuoden 1975 lainaus sopi edelleen kuvaamaan STK:n ja laajemmin-

kin työnantajapuolen työllisyyskantoja noin 15 vuotta myöhemmin. Työttömyyden 

uusi kokoluokka 1990-luvulla korosti kuitenkin Teollisuusviikon näkökulmaa työt-

tömyydestä kulueränä yrityksille sekä valtiolle ja nosti täten tasapainottamisen ja 

sopeuttamisen vaatimuksia. Julkisen talouden kasvu ja sen myötä STK:n näkökul-

masta välttämätön sekä välitön sopeuttamistarve vahvistuivat 1991 ja 1992 Teolli-

suusviikon kannanotoissa.275 Kuten luvussa 5.2 olen esittänyt, STK oli myös ajoittain 

 

270 TV 16/1992: Työttömyys tuo kriisin. Työllisyysongelman pysyvyys nähtiin erityisesti valtionta-
louden kestävyysongelmana, mutta myös muut mahdolliset negatiiviset yhteiskunnalliset vaikutuk-
set tiedostettiin työnantajien keskuudessa vähitellen laman edetessä.  
271 TV 3/1991: Työvoimatiedustelun sivutuloksia, TV 25/1992: Yritykset maksumiehinä. Työnantajat 
rahoittivat 1990-luvun alussa työttömyysturvan sosiaalivakuutusmenoista noin puolet. Ks. talou-
den instituutioiden vaikutuksesta kannustimiin luku 6.6. 
272 TV 1/1991: Taantuma vaatii uudenlaista otetta työllisyyden hoitoon, TV 4/1991: Ei eläkkeelle 
vaan osa-aikatyöhön, TV 13/1991: Vain julkinen työvoima kasvaa, TV 6/1992: Asko Tanskanen, 
Eläke-Varma: Työntekijöiden siirtäminen eläkkeelle tulee kalliiksi. 
273 TV 24/1991: TUPOSETOn synkeä viesti: Kallion sopimuksen tavoitteet jäävät 1990–1992 toteutu-
matta; TV 27/1991: Vaje vaatii 1/3 vientiä lisää. Velkaantumisvauhti oli 1990-luvun alussa hyvin 
nopea, ks. lisää luku 4.1. 
274 Hyvinvointivaltion rahoittamisesta lisää ks. luku 5.1. 
275 TV 15/1991: Kuka maksaa työttömyyden kulut? & Teollisuus arvioi hallituksen tiedonantoa: Val-
tion menotalous kiihtyy yhä käsittämätöntä vauhtia, TA 11/1992: Työttömyys maksaa yli 20 miljar-
dia, TV 15/1992: ETLA uskoo hitaaseen nousuun: Talous tasapainottuu tiukalla taloudenpidolla. 
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koko työmarkkinajärjestelmän uudistamisen kannalla. Esimerkiksi Tapani Kahri toi 

tämän varsin suorasanaisesti arvostellessaan tulopolitiikan tehottomuuksia.276 

Kriittisestä näkökulmasta erityisesti työnantajapuolen kansantalouden tasapainoa 

korostavan ja toissijaisuutta ilmentävän työllisyyspuheen voi nähdä yksilön vas-

tuuta yhteiskunnallisista muutoksista korostavana tehokkuuteen pyrkivänä reto-

riikkana. Kun tietty puhetapa saa määräävän aseman, sulkee se keskustelun ja julki-

sen puheen ulkopuolelle mahdollisia poikkeavia käsitteellistämisen tapoja. 277 Yksi-

lön korostaminen juontuu uusklassisen taloustieteen perusoletuksista, jotka koros-

tavat yksilön rationaalisia valintoja taloudellisen toiminnan perustana.278 

Vuosina 1991 ja 1992 tasapaino ja työllisyyden toissijaisuus -diskurssi näkyi myös 

Palkkatyöläisessä ja talouden tasapainottamista pitkällä aikavälillä ja velkaantumi-

sen hillitsemistä kannatti myös SAK.279 Sama tasapainottamisen välttämättömyy-

dellä argumentointi näkyi jälleen myös työntekijäpuolen päätelmissä. Vuonna 1991 

Palkkatyöläisessä todettiin esimerkiksi, että ”Valtiontalous pitää SAK:n mielestä ta-

sapainottaa pää kylmänä. Tämä tarkoittaa sitä, että hyväksytään talouselvytyksen 

vaatimat välttämättömät menot, mutta toisaalta sitoudutaan siihen, että valtion ra-

hakirstun alijäämä pannaan aisoihin tällä vuosikymmenellä.”280 Tiukkaa talouskuria 

vaaditaan kuitenkin niin, että samanaikaisesti dokumentti ilmensi myös seuraavan 

luvun työllisyyden ensisijaisuus -diskurssia. Ja vaikka SAK:n puhe valtiontalouden 

tasapainottamisesta edustaa talouspolitiikan pitkän linjan näkemyksiä, vastusti SAK 

kuitenkin hallituksen leikkauspolitiikkaa tuomiten sen vääränlaiseksi, epäoikeu-

denmukaiseksi ja liian kovaksi säästötoimeksi. 

 

 

276 TV 15/1991: Toimitusjohtaja Tapani Kahri, STK: Työmarkkinarakenteet on uudistettava perus-
teellisesti. 
277 Pietikäinen & Mäntynen 2019, 45. 
278 Wolff & Resnick 2012, 15. Tässä tutkimuksessa tyydyn tekemään eron yksilökeskeisen ja kollek-
tiivisen lähestymistavan välille, vaikka aihetta voisi tarkastella paljon laajemminkin. Näistä ensim-
mäinen ilmenee erityisesti tasapaino ja työllisyyden toissijaisuus -diskurssissa ja jälkimmäinen 
työllisyyden ensisijaisuus -diskurssissa. 
279 PT 4/1991: SAK:n johtajat: Lama vaatii pitkän kuurin. Ks. lisää valtion velkaantuminen luku 4.1. 
280 PT 39/1991: SAK: Työllisyys heti kestohoitoon. 
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6.2 Suhdannepolitiikka ja työllisyyden ensisijaisuus 

Työllisyyden ensisijaisuus -diskurssi 

Ominaispiirteet Työllisyyden ylläpito ensisijaisena yhteiskunnallisena tavoitteena, suh-

danne- ja rakennepolitiikka työllisyyden hoidossa, suora/aktiivinen vai-

kuttaminen työllisyyteen (aktiivinen työvoimapolitiikka, ATP) 

Työllisyysongelman  

käsitteellistäminen 

Makrotalouden ongelma, yhteiskunnan rakenteellinen ongelma,  

työvoiman kysynnän ja liikkuvuuden ongelma (ATP:n lähtökohdat281) 

Suhde työllisyyteen ja  

työvoimaan 

Palkkatyö yhteiskunnan keskeinen instituutio, täystyöllisyyden tavoite 

(SAK), korkea työllisyys hyvinvoinnin edellytys 

Kielelliset keinot Etujen ja osapuolten vastakkainasettelu, retoriset kysymykset ja käskyt 

Työllisyyden ensisijaisuus -diskurssin voi nähdä tasapaino ja työllisyyden toissijai-

suus -diskurssin vastakohtana. Diskurssissa korostettiin työllisyyden merkitystä 

laajana eri politiikkalohkoja yhdistävänä yhteiskunnallisena tavoitteena. Diskurssi 

korosti työpolitiikkaa työllisyyteen aktiivisesti vaikuttamaan pyrkivänä politiik-

kana, johon sisältyivät niin yleinen talouspolitiikka, työvoimapolitiikka, työllisyys-

politiikka, koulutuspolitiikka, palkkapolitiikka, ja monet muut politiikkalohkot.282 

Periaatteessa tämä tarkoitti pitkälti myös talouspolitiikan pitkästä linjasta poik-

keavia talous- ja työllisyyspoliittisia näkemyksiä, erityisesti keynesiläistä suhdan-

nepolitiikkaa ja makrotalouden elvytystä.283 Käytännössä, nämä kaksi diskurssia 

kuitenkin ristesivät jonkin verran. Eri työpoliittisten toimien, kuten ATP:n, puolesta 

puhuivat sekä kireää että löyhempää yleistä talouspolitiikkaa kannattaneet. 

Työllisyyden ensisijaisuus -diskurssi edusti pitkälti luvussa 4.2 esiteltyä alkupe-

räistä Rehn-Meidner-mallia, joka jakautuu työvoimapolitiikkaan, suhdanteiden ta-

saukseen sekä inflaationhillintään. Malli luotiin jo 1950-luvulla Ruotsissa, mutta 

Suomessa sen merkitys kasvoi vasta 1970-luvulla, kun varsinainen aktiivinen työ-

voimapolitiikka luotiin vuoden 1971 työllisyyslain myötä. Mallista poiketen suoma-

laisessa työvoima- ja työllisyyspolitiikassa ei kuitenkaan päädytty korostamaan 

täystyöllisyyttä ja eri politiikkalohkojen yhteisvastuuta työllisyydestä. Tämä tar-

koitti kysyntään vaikuttavista toimista eli lähinnä työllistämisvelvoitteista 

 

281 Heinonen ym. 2004, 57. 
282 Sihto 2006, 174–175. 
283 Elvytys toki kuului myös talouspolitiikan pitkän linjan keinoihin, mutta eri tavoin erityisesti yri-
tyksille kohdennettuna eikä yhtä voimakkaana. 
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luopumista ja työttömyyskorvausten sekä työvoiman tarjontaan vaikuttavien lä-

hinnä ammatillista sekä alueellista liikkuvuutta edistäneiden toimien korostumista. 

Toimeentulon ja talouskasvun turvaaminen rakennemuutosta silmällä pitäen tuli-

vat ensisijaisiksi tavoitteiksi.284 Näistä syistä työllisyyden ensisijaisuus -diskurssi 

vastasikin paremmin alkuperäistä Rehn-Meidner-mallia. 

Lähtökohtaisesti tasapaino ja työllisyyden toissijaisuus -diskurssia edustivat työn-

antajat eli STK ja työllisyyden ensisijaisuus -diskurssia työntekijät eli SAK. Tutki-

muksen päähuomionkohteena oleva työllisyysongelma oli ensisijainen SAK:lle, joka 

asetti keskeisimmäksi tavoitteekseen täystyöllisyyden vuosina 1975–1976, mutta 

korosti sen merkitystä myös 1991–1992.285 Työllisyyden makrotason tarkastelun 

ohella SAK:n Palkkatyöläisessä suuren roolin sai myös työllisyyden personifioitunut 

tarkastelu, joka kuitenkin on rajattu kategorisesti analyysin ulkopuolelle.286 

Ay-liikkeen ja työväenpuolueiden tavoitteet yhtenäistyivät nopeasti syksyllä 1975 

työllisyystavoitteen ensisijaisuuden taakse ja työnantajien sekä hallituksen vasta-

voimaksi.287 SAK:n vuosien 1975–1976 tavoitteissa täystyöllisyyden rinnalla pyrit-

tiin huolehtimaan palkansaajien elintasosta ja hallituksen kulutuskysyntää leikkaa-

via toimia arvosteltiin kovin sanoin.288 SAK:n halusi työvoimapolitiikalla vaikuttaa 

sekä työvoiman kysyntään että toisaalta tarjontaa parantavaan liikkuvuuteen. Ta-

louskuri nähtiin työvoiman uusintamiselle tuhoisana ja vientiteollisuutta suosivaa 

politiikkaa arvosteltiin SAK:ssa työvoimapolitiikan mahdollisuuksia kaventavan.289 

Työvoiman maassa pysyminen, koulutus ja naisten työllistymisen sekä työssäkäyn-

nin edistäminen nähtiin myös tärkeinä SAK:ssa, joka uskoi myös uudelleen tulevaan 

työvoimapulaan STK:n tavoin. SAK oli valmis panostamaan elvytyksellä juuri näitä 

 

284 Sihto 2006, 176–177. Ennen 1971 työllisyyslakia valtion ja kuntien työllistämistyöt olivat työlli-
syyspolitiikassa etusijalla. Ks. lisää luku 4.3. 
285 PT 23–24/1975: Talouspoliittinen tavoiteohjelma on edelleen ajankohtainen; PT 46/1976: Täys-
työllisyys tavoitteena & Työllisyyttä pohditaan Kiljavalla; 49/1976: Seminaarin satoa (alaotsikoina 
Täystyöllisyyden edellytyksenä suunnanmuutos & Täystyöllisyys keskeinen tavoite); PT 11/1991: 4:n 
koplan hallituseväät: Tavoitteeksi täystyöllisyys ja taantuman vaurioiden korjaaminen. 
286 Työllisyyttä käsiteltiin Palkkatyöläisessä usein henkilökohtaisen talouden, toimeentulon ja oi-
keudenmukaisuuden näkökulmasta. 
287 Bergholm 2012, 425. 
288 PT 15/1975: Pekka Oivio: Työllisyys turvattava; PT 18/1975: Kulutuskysyntää on ylläpidettävä & 
Terveys ja työ, kättäkö lyö?; PT 21/1976: Pekka Oivio: Korkea aika oppia suhdannepolitiikkaa. Ks. li-
sää luku 5.1. 
289 PT 17/1975: Tuontilistalla työläiset. 
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tulevaisuuden ongelmia helpottaviin työllisyys- ja työvoimapoliittisiin ratkaisui-

hin.290 Koulutuspolitiikka alkoi nousta yhä tärkeämmäksi työvoimapolitiikan kei-

noksi, jonka SAK uskoi kehittävän osaamista ja siten tehostavan tuottavuutta.291 

Edellä mainittujen lisäksi 1970-luvulla työterveyshuollon kehittäminen nähtiin 

työntekijöiden hyvinvointia myös ennaltaehkäisevästi ylläpitävänä toimena, jolla 

uskottiin olevan positiivinen vaikutus myös työssä pysymiseen ja siten työllisyy-

teen.292 Muun muassa näistä syistä 1970-luvulla työllisyyden ensisijaisuus -diskurs-

sissa argumentoitiin työllisyyttä elvyttävän politiikan puolesta. 

Myös STK kannatti 1970-luvulla osin työvoimapolitiikkaa suhdannetyöttömyyttä 

tasaavana keinona. Erityisesti nuorten työllistymisestä oltiin huolissaan ja työlli-

syyskoulutusta sekä työnvälitystoimintaa pidettiin kannatettavana aktiivisena työl-

lisyystoimena. Yleisesti työnantajien suhde työllisyyspolitiikkaan oli kuitenkin mo-

nimutkainen, politiikkalohkon erillisyyttä ja työllisyyden toissijaisuutta korostava. 

Työnantajat tukivat aktiivista, työvoiman laatua kehittävää politiikkaa ja vastustivat 

kiivaasti työnantajille kohdistuvia työttömyysturvamaksuja.293 STK oli SAK:n 

kanssa monista työvoimapoliittista työllistämistoimista eri mieltä, erityisesti se vas-

tusti valtion työllisyystoimia.294 Mielipiteet työvoimapolitiikasta häilyivät työnanta-

japuolella tämänkin jälkeen. Työttömyydestä tuli ensi kertaa pysyvää ja esimerkiksi 

nuorten työttömyydestä tuli 1970-luvun lopulla keskustelua herättänyt ongelma.295 

Yhteiskunnan rakenteiden vaikutus työllisyyteen esitettiin keskeisenä työllisyyden 

ensisijaisuus -diskurssissa, toisin kuin yksilön vastuuta työllisyydestä korosta-

neessa tasapaino ja työllisyyden toissijaisuus -diskurssissa. Työllisyysongelma käsi-

tettiin myös rakenteellisena ja rakennemuutokseen liittyvänä ongelmana, johon voi-

tiin vaikuttaa työvoiman ja työmarkkinoiden rakenteisiin vaikuttavalla politiikalla.  

Suhdannepoliittisten tavoitteiden lisäksi työvoimapolitiikkaan liittyi myös rakenne-

poliittisia sopeutumista tukevia tavoitteita, jotka saattoivat toisaalta myös ylläpitää 

 

290 PT 15/1975: Pekka Oivio: Työllisyys turvattava. 
291 PT 49/1976: Työryhmissä kuultua (aukeama). 
292 PT 19/1975: Terveys ja työ, kättäkö lyö?,  
293 Sihto 2006, 178; TA 2/1976: Työllisyysohjelman rahoitus: Veroja, maksuja, lainoja; TA 8/1976: 
Työttömyysavustusten korotus maksaa 60 mmk. 
294 TA 21/1975: Toimitusjohtaja Pentti Somerto: Työllisyyden ylläpitämiseen pyrittävä; TA 25/1976: 
Työttömyys on edelleen ongelmana. 
295 Kalela 1989, 198–199. 
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tehottomia rakenteita. Työvoimapolitiikka syntyi alun perin keinona tasata markki-

nareaktioiden aiheuttamaa suhdannetyöttömyyttä korkeasuhdanteissa ja vaikuttaa 

työllisyyteen tavalla, johon yleinen talouspolitiikka ei pystynyt. Lamassa työvoima-

politiikka voi elvyttää työllisyyttä vain yhdessä eri politiikkalohkojen kanssa.296 

Vuosina 1991 ja 1992 SAK ryhtyi puolustamaan vahvemmin työllisyyden hoidon en-

sisijaisuutta lamassa, mutta aiempi täystyöllisyyden tavoite alkoi vaikuttaa epärea-

listisemmalta. Työmarkkinoiden ei haluttu sopeutuvan holtittomasti tasapainoon 

yksin työttömyyden lisääntymisenä, vaan työllisyys kaipasi elvytystä ja aktiivista 

puuttumista säästölinjan sijaan.297 Diskurssi velvoitti reagoimaan työttömyyden 

kasvuun ATP:llä, erityisesti liikkuvuuteen ja osaamiseen panostaen, sekä työllistä-

viä investointeja tehden.298 Palkkatyöläisessä todettiin keväällä 1991 seuraavasti. 

On sanottu, että suomalainen työvoimapolitiikka on aktiivista, työ-
markkinoille kiinnittävää toimintaa. Nyt tämä käsite on testissä. Jos po-
liitikot eivät mitoita toimenpiteitä työmarkkinatilanteen mukaan, kaksi 
kolmasosaa työttömistä jää oman onnensa ja työttömyyskorvauksen 
varaan. Jos näin annetaan tapahtua, työvoimapolitiikan eteen sopii 
määre passiivinen, aivan määritelmän mukaan.299 

Palkkatyöläinen edusti vuosina 1991 ja 1992 vahvasti työllisyyden ensisijaisuus -

diskurssia, mitä voimisti tavoitteiden kärjistynyt ristiriitaisuus hallituksen ja työn-

antajien kanssa. SAK halusi pitää ihmiset työssä ja välttää työttömyyttä sekä lomau-

tuksia tarjoten vaihtoehdoksi työntekijöiden tehokkaampaa kouluttamista ja osaa-

misen parantamista.300 SAK ja myös muut palkansaajakeskusjärjestöt kannattivat 

ostovoimaa lisääviä toimia sekä kotimaiseen kysyntää kohdistuvaa elvyttämistä 

työllisyystoimena. Kuitenkin myös yritysten työllistämisen tukeminen sekä tuki-

työllistäminen ja julkiset investoinnit nähtiin työllisyyttä parantavina toimina.301 

 

296 Heinonen ym. 2004, 58–59. 
297 PT 13/1991: Työllisyys keskeinen SAK:n budjettitavoite; PT 17/1991: TTT arvioi: Elvytystä syytä 
jatkaa; PT 39/1991: SAK: Työllisyys heti kestohoitoon; PT 8/1992: Työtä! 
298 PT 16/1992: Relander ja SAK:n ekonomistit hylkäävät hallituksen säästölinjan: Investoinnit ja 
koulutus purevat työttömyyteen. 
299 PT 14/1991: Työttömyys vääjäämättä 200 000:een. 
300 PT 5/1991: Työttömyysturvan ja työllisyyslain palapeli testiin; PT 11/1991: 4:n koplan halli-
tuseväät: Tavoitteeksi täystyöllisyys ja taantuman vaurioiden korjaaminen; PT 14/1991: Työttömyys 
vääjäämättä 200 000:een; PT 34/1991: Työttömien koulutus jäämässä heitteille; PT 6/1992: Työvoi-
mapolitiikka budjetin puristuksessa. 
301 PT 33/1991: SAK ei luopuisi toistuvaistyöttömien tukityöpaikoista; PT 3/1992: Neljän kopla pois-
taisi raippaveron ja lisäisi kotimaista kysyntää. 
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1990-luvun osalta myös eläkeikä puhutti uudella tavalla ja työvoimapolitiikalla ha-

luttiin vaikuttaa työllisyyttä nostavasti myös työurien loppupäässä. Työllisyyden 

ensisijaisuus -diskurssin taustalla alkoi vaikuttaa vahvempi huoli huoltosuhteen 

heikkenemisestä, vaikka laman tuoma työttömyys ohjasi SAK:n tavoitteita myös re-

aaliaikaisesti toisin.302 Varhaiseläkkeitä myös kiristettiin 1992 työurien pidentä-

miseksi.303 Korkeasuhdanteeseen varautuva työvoimapolitiikka piti SAK:n mukaan 

suunnata työtä säästäviin toimiin eli käytännössä työn tuottavuuden nostamiseen. 

Työkykyisen työvoiman työssä pysymistä haluttiin edistää aiempaa täsmällisem-

mällä nuoriin ja pitkäaikaistyöttömiin kohdennetulla työvoimapolitiikalla.304 Sa-

malla naisten ja julkisten alojen korkeampi työttömyys huomioitiin Palkkatyöläi-

sessä.305 Rakennemuutos oli ohi ja liikkuvuuden ongelmat koskivatkin lähinnä am-

mattienvälistä liikkuvuutta. Koulutuksen merkitys nousi myös tätä liikkuvuutta pa-

rantavana toimena 1990-luvun työvoimapolitiikassa sekä SAK:ssa, että STK:ssa.306 

Työllisyyden ensisijaisuus -diskurssin korostama työvoimapolitiikka alkoi kääntyä 

1990-luvun lamassa kohti työttömien aktivoimista ja passiivista työttömyysturvaa. 

1990-luvun alussa aktiivisia työvoimapoliittisia toimia oli noin puolet, mutta osuus 

laski 2000-luvulla noin 30 prosenttiin.307 Työllisyyspolitiikan muutos näkyi esimer-

kiksi vuoden 1987 työllisyyslain kumoamisena, mikä poisti velvoitetyöllistämisen 

keinovalikoimasta. Vuosina 1991 ja 1992 Teollisuusviikossa ainoat työllisyyden en-

sisijaisuus -diskurssia ilmentäneet kannat liittyivät työvoiman osaamisen hyvin 

kohdistettuun kehittämiseen ja pitkäaikaistyöttömyyteen kasvavaan uhkaan.308 

Jukka Pekkarisen ja Juhana Vartiaisen 1990-luvun alun näkemys oli, että vasem-

misto oli pysynyt pitkälti suomalaisen talouspolitiikan pitkän linjan takana, eikä 

osoittanut suurta vastustusta esimerkiksi talouskuripolitiikalle. Tämä piti 

 

302 PT 34/1991: Eläketurva parantuu jos maahanmuutto vapautuu; PT 11/1992: Työvoimamme har-
maantuu huippuvauhtia. 
303 Bergholm 2018, 504. 
304 PT 6/1991: Työvoimapula vasta suurten ikäluokkien jäädessä eläkkeelle; PT 37/1991: Työttö-
myysuhka panee hakemaan ammattioppiin; PT 39/1991: SAK: työllisyys heti kestohoitoon. 
305 PT 33/1991: Naisten torjunnassa tositoimiin; PT 34/1991: Naisten työttömyys jää piiloon. 
306 PT 5/1991: Työttömyysturvan ja työllisyyslain palapeli testiin; TV 27/1991: Työttömyyskoulu-
tusta 100 markalla päivässä? 
307 Sihto 2006, 183–185, 188. 
308 PT 6/1992: Työvoimapolitiikka budjetin puristuksessa; TV 15/1991: Teollisuus arvioi hallituksen 
tiedonantoa: Valtion menotalous kiihtyy yhä käsittämätöntä vauhtia & Ministeri Ilkka Kanerva: Työl-
lisyyslaki vaatii korjaamista; TV 16/1992: Työttömyys tuo kriisin. 
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tutkimusaineistossa kohtuullisen hyvin paikkansa. Suomalainen vasemmisto omak-

sui keynesiläisyyden oppeja, mikä näkyi Palkkatyöläisessäkin esimerkiksi vahvana 

suhdannepolitiikan kannatuksena 1975–1976. Keynesiläisyys ei kuitenkaan saanut 

Suomessa laajempaa kannatusta ja myös vasemmisto kulki pitkälti konsensuksessa 

porvarien tai oikeiston kanssa talouspolitiikan pitkän linjan mukana.309 

Tässä luvussa analysoitu työllisyyden ensisijaisuus -diskurssi toi esiin enimmäk-

seen SAK:n ja ay-liikkeen ideaalitavoitteita ja kritiikkiä vastapuolia kohtaan. 1990-

luvun lamassa työllisyyden ensisijaisuus -diskurssi oli edelleen vahva ja 1970-lukua 

kielellisesti kärkkäämpikin, mikä näkyi myös dokumenttien vaativassa retorii-

kassa.310 Hallituksen säästöjä ja leikkauksia vastustettiin kyllä kovin ottein ja työn-

antajaien tulopolitiikasta erkaantumisen pyrkimystä ei katsottu hyvällä Palkkatyö-

läisessä. Tästä huolimatta kilpailukyvyn ja vientiteollisuuden edellytysten turvaa-

mista pidettiin tärkeinä ja niitä edustava muut diskurssit näkyivät vahvastikin. 

6.3 Arvot työllisyysongelman määrittelyssä 

Moraalidiskurssi 

Ominaispiirteet Argumentointi arvoihin perustuen (esim. konservatiiviset tai liberaalit 

arvot), yksilökeskeisyys tai kollektivismi, arvoista erityisesti oikeuden-

mukaisuuden keskeisyys argumenteissa 

Työllisyysongelman  

käsitteellistäminen 

Työllisyys oikeutena tai velvollisuutena, työttömyys kollektiivinen 

yhteiskunnan ongelma tai yksilön ongelma, työllisyyden ja sosiaalisen  

oikeudenmukaisuuden sidos, väärinkäytösten ongelmallisuus 

Suhde työllisyyteen ja  

työvoimaan 

Työllisyyden merkitys työn ja työmarkkinoiden oikeudenmukaisuudessa, 

hyvinvointivaltio työttömyyden ennaltaehkäisynä tai viimeisenä turva-

verkkona, työvoima yhteiskunnan voimavarana tai resurssina, työllisyy-

den ja tulonjaon yhteys 

Kielelliset keinot Vastakkainasettelu retorisen vaikuttamisen keinona, omien arvojen puo-

lustaminen ja toisten arvojen horjuttaminen, vastapuolen toiseuttaminen 

Moraalidiskurssia käsiteltäessä tarkastellaan oikeudenmukaisuuden ja arvojen 

esiintymistä työllisyysongelman käsitteellistämisessä. Diskurssi perustui erityisesti 

arvoilla argumentointiin oikeudenmukaisuuden puolesta tai vääryyttä vastaan, eli 

 

309 Pekkarinen & Vartiainen 1993, 63–64. 
310 PT 9/1992: Onko Ahon ideologiassa sijaa työministeriölle, PT 4/1992: Nyt olisi opittava selviä-
mään yhdessä: Työttömät henkistä kuormaa ay-liikkeelle?; PT 8/1992: Työtä! 
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vastakkainasettelu oli keskeinen moraalidiskurssin keino. Moraalidiskurssissa ko-

rostettiin arvoja, joista erityisesti yhteiskunnallinen tasa-arvo laajasti ymmärret-

tynä, tulon- ja varallisuudenjako, toimeentulon kysymykset sekä elintaso ja myös 

kysymys oikeudesta työhön olivat esillä. Moraalidiskurssissa kielen ideologisuus 

tuli yleensä selkeästi ilmi, sillä arvot esitettiin oman maailmankuvan ja ideologian 

ohjaamista lähtökodista oikeina ja totuuksina. Tämä johti myös useissa teksteissä 

toisen osapuolen toiseuttamiseen eli vahvaan erontekoon oman ryhmän ja muiden 

ryhmän välillä.311 Moraalidiskurssi oli keskimäärin vahvempi SAK:n työllisyyspu-

heessa, mutta havaittavissa myös STK:n lehdissä sekä 1970- että 1990-lukuvuilla. 

STK:n osalta moraalidiskurssi esiintyi esimerkiksi väärinkäytösten tuomitsemisena, 

työnteon arvostuksena tukien sijaan tai konservatiivisen perinteisen perhemallin 

arvostamisena sukupuolten tasa-arvon sijaan.312 Palkkatyöläisessä argumentoitiin 

yksiselitteisemmin moraalidiskurssin pohjalta vasemmistolaisien merkityssystee-

min arvoihin nojaten ja palkkatyöntekijän näkökulmasta oikeudenmukaisuutta ko-

rostaen. Tämä ei tarkoittanut faktanäkökulmien – kuten tutkimustulosten – niuk-

kuutta myöskään Palkkatyöläisessä, mutta moraalidiskurssi sai Palkkatyöläisessä 

työnantajalehtiä vahvemman aseman työntekijöiden puolustamisen ja työnantajien 

toiseuttamisen muodossa. Toiseuttaminen ilmeni yhtenäisyyttä edistäneen leiri-

ideologisuuden korostumisella eli porvarillisen työnantajapuolen ulkoistamisella 

”toisiksi” ja vastustajiksi erotuksena ”meistä” eli työväenliikkeestä. Tällä tavoin työ-

väenliike ja sitä kautta SAK ehdollistivat oman toimintansa tälle vastakkainasette-

lulle ja tavoittelivat tasa-arvoista ja oikeudenmukaista asemaa yhteiskunnassa.313 

Vuosina 1975 ja 1976 moraalidiskurssi oli Palkkatyöläisessä toiseksi vahvin dis-

kurssi. Moraalidiskurssin vahvuutta korostaa Palkkatyöläisen osalta sen ehdotto-

muus ja vaatimuksellisuus. Työnantajien ja valtiovallalla nähtiin olevan vastuu työn-

tekijöistä, jotka olivat oikeutettuja oikeudenmukaiseen riittävään toimeentuloon ja 

 

311 Juhila & Suoninen 2016, 370. 
312 Esim. TA 5/1975: Ratkaiseeko poissaolopulman poistaminen työvoimapulan?, TA 8/1976: Työttö-
myysrahat (työn arvostus), TA 26/1976: Suomen työllisyystilanne kestänyt hyvin vertailun (naisten 
työssäkäynnin ongelmat). 
313 Kettunen 2001, 150–151. Työväenliikkeen voima muokata yhteiskunnan kollektiivisia normeja 
oli Suomessa heikompi kuin esimerkiksi Ruotsissa. Suomalainen sosiaalidemokratia ei ole ollut 
yhtä vahva ja tämä on heijastunut osaltaan ay-liikkeen toimintaan ja työmarkkinaosapuolten väli-
seen osapuolisymmetriaan. 
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työhön.314 Lisäksi Palkkatyöläisessä näkyivät myös muut oikeudenmukaisuuden ky-

symykset, kuten tulo- ja varallisuuserojen oikeudenmukaisuus.315 SAK:ssa työlli-

syysongelmaan nähtiin voitavan vaikuttaa työllisyyden hoidon rahoituspohjaa uu-

delleenarvioimalla. Palkkatyöläisessä esitetiin oikeudenmukaisimmaksi valtion lai-

nanotto ja suurten pääomien verottaminen. Erityisesti jälkimäinen kehitys olisi 

myös vaikuttanut mainittuun ay-liikkeelle tärkeään tulo- ja varallisuuserojen tasaa-

miseen.316 Verotuskysymykset olivat myös vastakkaisesta syystä esillä Palkkatyö-

läisessä, sillä SAK vastusti voimakkaasti kaavailtua liikevaihtoveroa sekä palkansaa-

jien välillisten verojen korotuksia ja korosti pääomaverotuksen korjaamista.317 

1970-luvun osalta SAK:n Palkkatyöläisessä moraalidiskurssi oli eniten esillä työn-

teon oikeuden sekä toisaalta myös työntekijöiden verotuksen oikeudenmukaisuu-

den muodossa. Työn ja pääoman vastakkainasettelu näkyy erityisen selvänä juuri 

moraalidiskurssin argumenteissa työn ja toimeentulon puolesta sekä pääoman val-

taa vastaan. Tätä voidaan tulkita vahvaksi ideologiseksi luokkarakenteeseen nojaa-

vaksi kielenkäytöksi.318 Moraalidiskurssin kieltä voidaan pitää myös melko suorana 

ideologista valtaa ilmentävänä kielenkäyttönä verrattuna muissa työllisyysdiskurs-

seissa usein epäsuorempiin merkityksiin. 

STK:n Työnantajassa vuosien 1975 ja 1976 moraalidiskurssi ei ilmennyt jyrkkänä ja 

sen valossa työllisyyteen suhtauduttiin kaksijakoisesti. Toisaalta STK:ssa tunnustet-

tiin työntekijöiden perusturvasta huolehtiminen ja siten argumentoitiin sosiaalisen 

oikeudenmukaisuuden ja osaltaan myös yritysten itsensä vastuunkannon puo-

lesta.319 Toisaalta myös työntekijöiden oletettu työn välttely, työn heikot kannusti-

met ja väärinkäytösten epäoikeudenmukaisuus työnantajia kohtaan tuotiin esiin.320 

Hieman yllättäenkin naisten työllisyys ja asema työmarkkinoilla eivät tulleet Palk-

katyöläisessä vahvemmin esiin, vaikka naisten työssäkäyntiä perusteltiin muuten 

 

314 PT 15/1975: Pekka Oivio: työllisyys turvattava, PT 20/1975: Tulo- ja menoarvioesityksen perusta 
ja tavoitteet virheelliset. 
315 PT 23–24/1975: Talouspoliittinen tavoiteohjelma edelleen ajankohtainen. 
316 PT 2/1976: Työllisyyden rahoitus lainoin ja mm. suuria omaisuuksia verottamalla. 
317 PT 10/1976: Hallitusohjelmassa monia ay-liikkeen kannalta tärkeitä tavoitteita, PT 22/1976: Ta-
louspoliittinen ohjelmaluonnos vaatii kansanvaltaista talouspolitiikkaa. 
318 Fairclough 1989, 31–33. Moraalidiskurssissa luokkarakenne tuodaan esiin koko lehtiaineistossa. 
319 TA 21/1975: Toimitusjohtaja Pentti Somerto: Työllisyyden ylläpitämiseen pyrittävä. 
320 TA 4/1975: Työvoimapulaan totuttava, TA 8/1976: Työttömyysrahat. 
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kuin arvoperustaisesti.321 Työnantajassa sen sijaan naisten työssäkäyntiä käsiteltiin 

työllisyyden ja perheenhoidon ristiriidan näkökulmasta usein ja osin myös kyseen-

alaistaen naisten työllistymisen tarkoituksenmukaisuus.322 

Aiemmin 1970-luvun dokumenttien osalta vain STK:n esiin tuomat huijaukset ja 

väärinkäytökset nousevat vuosina 1991 ja 1992 myös Palkkatyöläisessä esiin. Myös 

työntekijöitä kritisoitiin väärinkäytöksistä.323 1990-luvun osalta laman kiihtymi-

sestä johtuen Palkkatyöläisessä moraalidiskurssi ilmeni lähinnä työn oikeudenmu-

kaisuuden, työntekijöiden ja myös työttömien ihmisarvoon sekä oikeudenmukai-

seen kohteluun vetoamisena. Suurtyöttömyys vahvisti moraalidiskurssia 1970-lu-

kuun verrattuna ja argumentit olivat korostetun arvopohjaisia ja työntekijöiden oi-

keuksia puolustavia.324 Työllisyys ja työttömyys nähtiin SAK:ssa myös laajasti eri 

ryhmiä koskevana ongelmana. Naisten rakenteellisen piiloon jäävän työttömyyden 

torjumista perusteltiin tasa-arvon argumentilla. 

Palkkatyöläisessä SAK:n vuoden 1990 järjestötutkimuksen käsittelyssä moraalidis-

kurssi näkyi erityisen vahvasti, mutta edunvalvonnan työllisyystavoitteet eivät niin-

kään. SAK:n jäsenten mielipiteet ay-liikkeen tärkeimmästä tavoitteesta olivat, jos ei 

nyt yksimielisiä, niin hyvin vahvasti painottuneita. Ylivoimainen enemmistö (59 %) 

piti tuloerojen tasoittamista ay-liikkeen tärkeimpänä tehtävänä. Muutos vertailu-

vuodesta 1984 oli 11 prosenttia enemmän vuonna 1990. Palkkatyöläisen uutisointi 

järjestötutkimuksesta koostetusta raportista vahvisti SAK:n tulonjakopoliittista 

suuntaa ja korosti otsikonkin tasolla tulonjaon keskeisyyttä keskusjärjestölle.325 Tu-

lonjakopoliittinen argumentointi nojasi vahvasti arvoista erityisesti yhteiskunnalli-

seen tasa-arvoon ja oikeudenmukaisuuteen. Tuloerojen tasoittamiseen pyrkiminen 

kuvastikin näin selkeästi työntekijöiden moraalidiskurssia. 

 

321 PT 49/1976: Seminaarin satoa (aukeama). Tässä dokumentissa naisten työvoiman käyttö työ-
voimareservinä tuomittiin työllisyyden rakenteellisena ongelmana.  
322 TA 8/1976: Työvoimaennusteet, TA 26/1976: Suomen työllisyystilanne kestänyt hyvin vertailun. 
Työnantajassa esitetyn työvoimapulaa koskevasta huolesta riippumatta naisten työssäkäynnin us-
kottiin jo saavuttaneen lakipisteensä ja huoli kohdistui naisten työssäkäynnissä perheeseen. 
323 PT 27/1991: Viranomaisilla ei resursseja valvoa: Huijaukset työttömyysrahoilla lisääntyneet. 
324 PT 39/1991: SAK pelkää, että työttömyys hajoittaa koko yhteiskunnan – Talous käyntiin tai 
teemme konkurssin. 
325 PT 12/1991: Tuloerojen tasoittaminen SAK:n tärkein tehtävä.  
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Teollisuusviikossa vuosina 1991 ja 1992 moraalidiskurssi alkoi näkyä yhä vahvem-

min työn velvollisuuden näkökulmana erityisesti SAK:n ja ay-liikkeen korostamien 

oikeuksien sijaan. Työn kannustimia haluttiin korjata ja työmoraalia arvosteltiin al-

haiseksi. Työttömyysturva oli STK:n mielestä saavuttanut liian kattavan ja passivoi-

van aseman, joka uhkasi yhteiskunnan taloudellista hyvinvointia.326 ”Työn menetys 

passivoi helposti koko ihmisen” todettiin Teollisuusviikossa jouluna 1991.327 ”Uu-

deksi moraalitaloudeksikin” kutsuttu siirtymä liittyy kiinteästi julkisen talouden 

kestävyyden ongelmiin, jotka nousivat 1900-luvun lopulla myös Suomessa. Siinä on 

argumentoitu työnteon puolesta ja syrjäytymistä vastaan, sekä sosiaaliturvan rajoit-

tamisen ja siitä riippuvuuden poistamisen puolesta.328 Uuden moraalitalouden ar-

gumentit ovat myös hyvin yhteneväisiä alkuperäisen työllisyysongelman tutkimus-

kohteen kanssa. 

STK:n ja yleisesti työnantajien siirtymä yhä vahvemmin tähän uuteen konservatiivi-

seen ja jopa uusliberaaliin kustannuksia rajoittavaan ja kilpailukykyä korostavaan 

arvomaailmaan näkyi selkeästi Teollisuusviikossa 1990-luvun alussa.329 Varsinkin 

STK:n työllisyyspuheessa esiintyvänä moraalidiskurssi korosti samaa välttämättö-

myyden logiikkaa kuin talouspolitiikan pitkä linja ja erityisesti tasapaino ja työlli-

syyden toissijaisuus -diskurssi. Varsinkin STK:n osalta moraalidiskurssi velvoitti 

torjumaan työttömyyttä ja leikkaamaan kuluja, jotta paradoksaalisesti voitiin pelas-

taa se hyvinvointivaltio, josta samanaikaisesti leikattiin.330 

Moraalipuhe tasapainotteli erityisesti Palkkatyöläisessä työllisyyden ensisijaisuus -

diskurssin kanssa. Tämä jako perustuu siihen, olivatko argumentit enemmän mo-

raalidiskurssin arvoihin perustuvia, vai esimerkiksi työvoimapolitiikkaan, muihin 

konkreettisiin työllisyystoimiin tai yleiseen talouspolitiikkaan perustuvia työllisyy-

den ensisijaisuutta korostavia toimia. Toisaalta moraalidiskurssi asettui STK:lla 

vahvuudessaan lähemmäs tasapaino ja työllisyyden toissijaisuus -diskurssia. Mo-

raalidiskurssi erosikin osapuolten käytössä paljon toisistaan. 

 

326 TV 3/1991: Työvoimatiedustelusta sivutuloksia;  
327 TV 29/1991: Suurtyöttömyydellä voi olla arvaamattomat seuraukset: Työn menetys passivoi hel-
posti koko ihmisen. 
328 Julkunen 2002, 317. 
329 TV 16/1992: Työttömyysturva natisee liitoksistaan: Suomella ei ole varaa joukkotyöttömyyteen. 
330 Julkunen 2002, 315. 
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6.4 Kilpailukyvyllä ja tehokkuudella työllisyys kuntoon 

Kilpailukyky- ja tehokkuusdiskurssi 

Ominaispiirteet Tuotantokapasiteetin ja resurssien tehokkaan sekä tarkoituksenmukai-

sen käytön korostaminen, työvoiman osaamisen kehittäminen, kilpailu-

olosuhteiden varmistaminen, devalvaation ristiriitaisuus 

Työllisyysongelman  

käsitteellistäminen 

Työllisyysongelma avointen markkinoiden kilpailukyvyn, tehokkuuden ja 

tuottavuuden puutteena, erityisesti 1990-luvulla työttömyyden raken-

teellisuus ja pitkäaikaistyöttömyys uusia uhkia 

Suhde työllisyyteen ja  

työvoimaan 

Työvoiman rooli tuotannontekijänä ja erityisesti koulutuksella kehitettä-

vänä voimavarana/resurssina, kilpailun esteiden poistaminen ja markki-

noiden tehokkuus työllisyyttä edesauttavina asioina, työsuojelu ja työvoi-

man hyvinvointi yhteisenä hyvänä 

Kielelliset keinot Yleistäminen puheessa yhteisestä hyvästä (erityisesti työntekijät) sekä 

yhteiskunnan kokonaisedusta (erityisesti työnantajat) 

Kilpailukykypuheen yleistyminen ajoitetaan usein 1990-luvun laman jälkeiseen ai-

kaan, joka merkitsi Suomen talouden avautumista, sääntelyn purkua ja alttiutta uu-

delle kilpailulle globaalissa ympäristössä. Myös työmarkkinajärjestöjen rooli muut-

tui uudessa kilpailukykyä ja tehokkuutta vaalivassa ympäristössä.331 Kilpailukyky- 

ja tehokkuusdiskurssi ilmeni aineistossa vaatimuksena tehokkaammasta resurssien 

ja tuotantokapasiteetin käytöstä, työvoiman kehittämisestä tuottavuuden nosta-

miseksi ja kilpailun esteiden poistamisesta. Diskurssin velvoitti edistämään näitä ta-

voitteita perustellen sitä vaihtoehdottomuudella hyvinvoinnin ylläpitämiseksi. Esi-

telty vaihtoehdottomuuden logiikka oli osa myös tätä diskurssia. Kilpailukyky- ja te-

hokkuusdiskurssi legitimoi näin tasapaino ja työllisyyden toissijaisuus -diskurssia. 

Kuten luvussa 6.1 olen jo suurelta osin viitannut, ulkoiset institutionaaliset perus-

ehdot määrittelivät vientiteollisuuden talouspoliittisen ensisijaisuuden, mikä tar-

koitti sen suosimista niin rahoituksessa, investoinneissa kuin kaikessa kilpailuky-

kyyn vaikuttavassa toiminnassa. Nämä perusehdot selittävät kilpailukyky- ja tehok-

kuusdiskurssin roolia työllisyyden toissijaista asemaa vahvistavana diskurssina. 

Viennin valta määritellä talouspolitiikan pitkä linja on ollut perua erinäisistä talou-

den jäykkyyksistä, viennin yksipuolisuudesta, alhaisesta jalostusasteesta, kilpailun 

puutteesta ja maatalouden keskeisestä asemasta Suomen kansantaloudessa.332 

 

331 Fellman 2019, 269–272. 
332 Kyntäjä 1993, 251. 
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Vaikka diskurssi oli vahvempi ja selkeämpi 1990-luvun järjestölehdissä, on sen pe-

rusta kuitenkin pidemmällä ja näkyi myös 1970-luvun dokumenttien osalta. Kilpai-

lukyky- ja tehokkuusdiskurssi näkyi myös melko tasapuolisesti sekä SAK:ssa että 

STK:ssa. Palkkatyöläisessä kilpailukyky- ja tehostamispuhe liitettiin erityisesti työn-

tekijöiden elintason kohentumiseen ja palkkatyön yleistymiseen. STK:n lehdissä 

diskurssi kiinnittyi erityisesti avoimen sektorin kilpailukykyyn ja yhteiskunnan ko-

konaisetuun. Investoinnit ja valuuttakurssipolitiikka olivat varsinkin STK:lle keskei-

siä työllisyyspolitiikan välineitä.333 Sekä 1970- että 1990-luvulla hintakilpailukyvyn 

parantaminen oli kilpailukyky- ja tehokkuusdiskurssin keskeisin argumentti ja de-

valvaatio muodosti diskurssin keskeisen kilpailukyvyn kiistanaiheen. Tästä syystä 

hintakilpailukyky käsitellään ensin muista diskurssin teemoista erillään. 

Vuosina 1975 ja 1976 sekä SAK että STK kannattivat hintavakautta, mutta erityisesti 

palkkapolitiikan eriävät näkemykset kiristivät osapuolten välejä. Inflaatio toisaalta 

kiihdytti työntekijöiden palkankorotusvaateita ja toisaalta nosti devalvaatiovaateita 

työnantajapuolella. Devalvaation paransi ainakin hetkellisesti avoimen sektorin kil-

pailukykyä ja siksi siihen turvauduttiin. Toisaalta se vähensi kotimaista ostovoimaa, 

alensi reaalipalkkoja sekä nosti inflaatiota.334 Pahimmillaan jatkuva devalvoinnin ja 

inflaation nousun nähtiin johtavan kierteeseen. 1970-luvulla kustannusten nousua 

jouduttiin leikkaamaan säännöllisin väliajoin devalvoimalla. Kilpailukyky saatiin 

näin hetkeksi palautettua vaihtotaseen alijäämän ja muiden haasteiden uhatessa.335 

1990-luvulla suhde devalvaatioon oli muuttunut merkittävästi, ja sitä kannattivat 

lähinnä vain siitä eniten hyötyvät vientialat hallituksen lisäksi. Yleinen konsensus 

oli pääosin devalvoimista vastaan, mutta siihen päädyttiin loppusyksystä 1991 puo-

lustajien sanoin ”pakon sanelemana.”336 SAK piti devalvaatiota haitallisena kulutuk-

selle ja palkoille, ja sitä kautta myös työllisyydelle. Se kuitenkin korosti 1990-luvulla 

entistä vahvemmin kilpailukykyä ja vientiä työllisyyden parantamisessa. Devalvoin-

nin sijaan keskeisimmät reaalisen kilpailukyvyn panostukset liittyivät koulutukseen 

 

333 Ks. luku 6.1. 
334 Esim. PT 17/1975: Inflaatio II; PT 44/1976: Oivion linjanveto; TA 11/1975: Erkki Partanen: 
Työnantajat ovat itse olleet lisäämässä inflaatiovauhtia; TA 27/1976: Tapani Kahri STK-päivän tilai-
suudessa: Jokainen palkankorotusprosentti lisäisi inflaatiota ja heikentäisi työllisyyttä. 
335 Pekkarinen & Vartiainen 1993, 250–251. 
336 Ks. luku 5.2 devalvaatiosta syksyllä 1991. 
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ja muihin keinoihin nostaa tuottavuutta. SAK:ssa hintakilpailukyvystä puhuttiin, 

mutta siihen ei tarjottu juuri konkreettisia keinoja. Palkkojenkin haluttiin nousevan 

maltillisesti, mikä työnantajien näkökulmasta taas nähtiin työvoimakustannusten 

nousuna.337 Myös SAK:ssa näkyi kuitenkin devalvoimisen hiipuva kannatus.338 

1990-luvun Teollisuusviikossa tuotiin esiin TKL:n kanta vahvan markan ongelmal-

lisuudesta ja erityisesti revalvaation (1989) haitallisuudesta avoimelle sektorille. 

Tässä TKL poikkesikin STK:n devalvaatiovastaisuudesta selkeästi.339 Rahapolitiikan 

kapea liikkumavara ja keinojen vähyys tunnustettiin STK:ssa, eikä devalvaatiota laa-

jemmin nähty käytettävissä olevana keinona aiemmin mainituista syistä johtuen.340 

Teollisuusviikossa korostettiinkin muiden kilpailukykytoimien tärkeyttä ja myös 

tupon syntyminen marraskuussa 1991 nähtiin kilpailukykyä kohentavana.341 

Hintakilpailukyvyn lisäksi Palkkatyöläisessä 1970-luvulla nousivat esiin erityisesti 

maatalouden tehostaminen ja sen tukien karsiminen tehokkuustoimena.342 SAK ko-

rosti myös useaan kertaan taloudellisten voimavarojen vajaakäyttöä, eli lähinnä 

työttömän työvoiman potentiaalin hyödyntämättömyyttä kasvua tuottavana teki-

jänä. Toisaalta myös toisenlaista tehokkuutta, kuten rahoituksen sujuvuutta, tuotiin 

esiin.343 Koulutus ja osaamisen kehittäminen nähtiin SAK:ssa kilpailukykyä pitkällä 

aikavälillä kestävästi vahvistavina tekijöinä, vaikka lyhyellä aikavälillä kiireellisem-

män työttömyyskoulutuksen ja nuorisotyöttömyyden ehkäisy korostuivat.344 

Kilpailukyky- ja tehokkuusdiskurssin tarkastelussa on hyvä huomata, että työväen-

liikekin on perinteisesti Suomessa ollut mukana kehittämässä työolosuhteita, ja 

 

337 PT 4/1991: SAK:n johtajat: Lama vaatii pitkän kuurin; PT 27/1991: Työllisyys-tupo tähtäimessä & 
Ihalainen ajankohtaisti vanhan vaatimuksen: Työtä kaikille.  
338 PT 32/1991: Onko SAK hyväksymässä pysyvän suurtyöttömyyden. SAK:n oma ekonomisti Peter J. 
Boldt totesi, että devalvoimalla ja työllisyyttä elvyttävällä talouspolitiikalla voidaan korjata hintakil-
pailukykyä ja palkkakehitystä. Devalvaatio oli lopulta myös pienempi paha kuin esimerkiksi sosiaa-
liturvan leikkaukset. 
339 TV 15/1991: Teollisuus arvioi hallituksen tiedonantoa: Valtion menotalous kiihtyy yhä käsittämä-
töntä vauhtia. 
340 TV 15/1991: Miten ja mitä elvytetään?; TV 25/1991: Nyt ollaan laman pohjassa. 
341 TV 26/1991: Suurten päätösten päivä 22.10.1991: ETAsta ja tuposta neuvotteluratkaisut;  
TV 29/1991: Puolella toimipaikoista liikaa väkeä: Teollisuuden työllisyys romahtamassa. 
342 PT 30/1976: Työllisyystilanne huolestuttaa; PT 44/1976: Oivion linjanveto.  
343 PT 49/1976: Työryhmissä kuultua (aukeama); PT 22/1976: Työllisyys ja hintapolitiikka keskei-
sinä valtuustossa; 
344 PT 2/1976: Työllisyystilanteesta vastuussa useat tahot; PT 11/1976: Työttömät nuoret ammatti-
koulutukseen; PT 49/1976: Työryhmissä kuultua (aukeama) & Seminaarin satoa (aukeama). 
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osaltaan kampanjoinut tuottavuuden kasvun ja tehokkuuden puolesta. Esimerkiksi 

tehdastyö oli toki pohjimmiltaan kapitalistista riistoa, mutta työväenliike on lähes-

tynyt asiaa myös pragmaattisemmin työnantajien rationalisointipyrkimysten nega-

tiivisten vaikutusten hillitsemistä korostaen. Tuotannon kasvu ja tehokkuus eivät 

ole olleet myöskään vasemmalla millään tavoin vastustettavia kehityspäämääriä, 

vaikka näkökulma historiallisen prosessin päämäärästä olisikin eronnut työnanta-

jien päämäärästä. Työväenliike ja myös ay-liike ovat tuotannon kasvunäkökulmien 

rinnalla korostaneet työntekijöiden elintason sekä elinolojen ylläpitoa yhteiskun-

nan yhteiseen hyvään nojaavan retoriikan voimin.345 Tämä yhteisen hyvän näkemys 

näkyi myös Palkkatyöläisessä ja myös elinkeinoelämän toimintaedellytysten tur-

vaamista pidettiin tärkeänä.346 

STK:n kilpailukyky- ja tehokkuuspuhe keskittyi vuosina 1975 ja 1976 pääosin hin-

takilpailukykyyn ja erityisesti palkkoihin. Tämän lisäksi työvoimapulan uhka sekä 

työntekijöiden kasvaneet poissaolot nähtiin työvoiman tehokkuutta ja kilpailuky-

kyä uhkaavina ongelmina, joihin myös haluttiin puuttua. 347 Myös työvoiman maas-

tamuutto liitettiin työvoimapulan pahenemiseen ja muuttoliikkeen hillintään halut-

tiin löytää keinoja. Työvoimapulan eli työvoiman niukkuuden uhka olikin hintakil-

pailukyvyn jälkeen STK:n suurimpia kilpailukyky- ja tehokkuusdiskurssissa esitet-

tyjä ongelmia 1970-luvun osalta. STK myös kritisoi omiaan, toteamalla yritysten 

työvoimakilpailun haitallisuuden inflaatiolle ja halusi näin hillitä liiallista vaihtu-

vuutta.348 STK:n Työnantajassa kilpailukyky- ja tehokkuusdiskurssissa taustalla vai-

kutti myös yleinen markkinatalouden edistäminen ja valtion liiallisen sääntelyn vas-

tustaminen markkinamekanismia heikentävinä toimina.349 Elinkeinoelämän etu sa-

maistettiin yhteiskunnan kokonaisetuun useassa kohdin ja silloin työllisyyden yllä-

pito jäi toiseksi kilpailukyvyn ja tehokkuuden pyrkimyksille.350 

 

345 Kettunen 2001, 90–91. 
346 PT 2/1976: Antero Tuominen: Työllisyyden turvaaminen SAK:lle keskeinen kysymys; PT 22/1976: 
Talouspoliittinen ohjelmaluonnos vaatii kansanvaltaista talouspolitiikkaa. 
347 TA 1/1975: Työnantajain sopeuduttava työvoimapulaan; TA 5/1975: Ratkaiseeko poissaolopul-
man poistaminen työvoimapulan?. 
348 TA 4/1975: Työvoimapulaan totuttava; TA 12/1975: Muuttovirrat; TA 8/1976: Työvoimaennus-
teet (työnantajat arvostelivat työvoimaennusteiden työvoiman kysyntää liina matalaksi). 
349 TA 11/1975: Max Jakobson inflaatiosta: Olemmeko joutuneet kahden järjestelmän ei-kenenkään-
maalle; TA 21/1975: Toimitusjohtaja Pentti Somerto: Työllisyyden ylläpitämiseen pyrittävä;  
350 TA 2/1976: Toimitusjohtaja Pentti Somerto: Hyvinvointitason ylläpitämisessä vaikeuksia. 
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1990-luvulla kilpailun rooli alkoi vahvistua kansainvälisyyden kanssa yhtäaikai-

sesti. Kilpailukyvyn ja työllisyyden kehityksen yhteys oli yhä vahvemmin välillinen, 

missä kilpailukyky- ja tehokkuusdiskurssi noudattaa hyvin samaa linjaa kuin tasa-

paino ja työllisyyden toissijaisuus -diskurssi. Myös suhtautuminen työntekijöihin ja 

heidän työolojensa parantamiseen oli muutoksessa jo 1980-luvulta alkaen. Kun 

aiemmin työntekijöiden etu oli nähty työväenliikkeen pääosin määräämänä yhtei-

senä hyvänä, siirtyi työntekijöiden olojen parantamisen korostaminen ja sitä kautta 

saavutettava tehokkuus nyt työnantajien puheeseen ja kysymyksenasetteluihin. 

Työnantajat alkoivat korostaa yhä enemmän työvoiman joustavuutta ja kilpailulli-

suutta myös työntekijöiden välillä. 351 

Kilpailukyky- ja tehokkuusdiskurssi näkyi vuosina 1991 ja 1992 yhä yhteneväm-

pänä molemmilla puolilla osin laman työttömyysshokista johtuen. Sekä SAK ja STK 

pitivät talouden pyörien pyörimistä tärkeimpänä laman ja työllisyydenkin lääk-

keenä.352 1990-luvun talouden avautuminen ja Euroopan integraatio näkyivät Palk-

katyöläisessä myös kilpailukyky- ja tehokkuusdiskurssissa uutena huolena työ-

markkinoiden tasapainosta työvoiman liikkuvuuden vapautuessa. Liikkuvuuden va-

pautumista ei kuitenkaan nähty todennäköisenä ratkaisuna mahdolliseen työvoi-

mapulaan tai nouseviin eläkeongelmiin. Työvoimapulan ennustamisen jatkumo 

1970-luvulta oli selkeä, mutta työvoiman niukkuutta ei nähty SAK:ssa pian uhkaa-

vana ongelmana, vaan vasta vuosikymmenen päässä.353 SAK:n kilpailukyky- ja te-

hokkuuspuheessa kilpailun edistäminen sai uutta pontta ja esimerkiksi tehottomia 

monopoleja haluttiin purkaa. Samalla esillä oli myös SAK:n kestoaihe eli maatalous-

tukien leikkaukset tehokkuuden parantamiseksi.354 Samoin koulutuksen pitkän ai-

kavälin hyödyt jatkoivat Palkkatyöläisessä pysyvänä teemana.355 

 

351 Kettunen 2001, 118–119; TV 16/1992: Työttömyysturva natisee liitoksistaan: Suomella ei ole va-
raa joukkotyöttömyyteen. 
352 PT 4/1991: SAK:n johtajat: Lama vaatii pitkän kuurin; PT 39/1991: SAK pelkää, että työttömyys 
hajoittaa koko yhteiskunnan – Talous käyntiin tai teemme konkurssin; PT 27/1991: Työllisyys-tupo 
tähtäimessä; TV 27/1991: Vaje vaatii 1/3 vientiä lisää. 
353 PT 6/1991: Työvoimapula vasta suurten ikäluokkien jäädessä eläkkeelle.PT 33/1991: ETA tuskin 
synnyttää ryntäystä Suomeen; PT 34/1991: Eläketurva parantuu jos maahanmuutto vapautuu. 
354 PT 4/1991: SAK hallitukselle: Työllisyys kärkeen talousmurroksessa; PT 17/1991: TTT arvioi: El-
vytystä syytä jatkaa. 
355 PT 37/1991: Työttömyysuhka panee hakemaan ammattioppiin; PT 5/1991: Työttömyysturvan ja 
työllisyyslain palapeli testiin. 
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STK:n Teollisuusviikossa kilpailukyky- ja tehokkuusdiskurssi näkyi kilpailukyvyn 

vaatimusten laajentumisena 1990-luvun osalta. STK:n kannanotoissa diskurssi nä-

kyi hintakilpailukyvyn lisäksi varsinkin julkisen talouden tehottomuuden arvoste-

luna ja tämän ongelman hallintaan saattamisena.356 Diskurssissa korostui yritysten 

realiteetit ja työvoiman vähentämisen välttämättömyys yritysten tehokkuutta ja kil-

pailukykyä säilyttävänä toimena. Diskurssi velvoitti rationalisointiin ja työntekijöitä 

joustavuuteen esimerkiksi otsikolla ”Joustot tukevat työllisyyttä.”357 Lama nosti 

myös paikallisen sopimisen vaatimuksia eli sopimusjärjestelmän ja työntekijöiden 

joustavuutta esille kilpailukyvyn ja tehokkuuden perusteella. Tämä tarkoitti STK:n 

näkökulmasta työvoimakustannusten rajoittamista.358 

6.5 Talouskasvu työllisyyden turvaajana 

Kasvudiskurssi 

Ominaispiirteet Talouskasvu keskeistä työllisyyden kehityksen kannalta; vastuullisuus, 

vakaus ja kotimaiset investoinnit edesauttavat kasvua ja siten työllisyyttä 

Työllisyysongelman  

käsitteellistäminen 

Talouskasvun ja tuottavuuden hidastumisen ongelma 

Suhde työllisyyteen ja  

työvoimaan 

Investoinneilla kiinteään tai aineettomaan/inhimilliseen pääomaan  

voidaan vaikuttaa työllisyyteen eri aikajänteillä:  

koulutus- tai rakenneinvestoinnit – pitkä aikajänne,  

teollisuus- tai muut kiinteät investoinnit – lyhyt tai keskipitkä aikajänne 

Kielelliset keinot Pakottavuus ja vaatimukset retoriikassa, edellytysten korostaminen 

(erityisesti aluepoliittinen tasapuolisuus ja yritystoiminta) 

Kasvudiskurssi perustui järjestöledissä pääasiassa kiinteän pääoman ja inhimillisen 

pääoman kasvun tavoittelulle ja näillä tavoitteilla välillisesti tai joskus suorastikin 

saavutettavalle työllisyyden tasolle. Aineistossa keskeisimpiä kasvudiskurssin mää-

rääviä teemoja olivat koulutuksen ja innovaatiokehityksen eli aineettomien inves-

tointien lisääminen, sekä erityisesti kasvua perinteisemmin ilmentävät ja edesaut-

tavat kiinteät investoinnit esimerkiksi teollisuuteen. Investointipuhe jakautui näin 

 

356 TV 13/1991: Vain julkinen talous kasvaa; 15/1991: Teollisuus arvioi hallituksen tiedonantoa: Val-
tion menotalous kiihtyy yhä käsittämätöntä vauhtia; TV 15/1992: ETLA uskoo hitaaseen nousuun: 
Talous tasapainottuu tiukalla taloudenpidolla. 
357 TV 16/1992: Työttömyysturva natisee liitoksistaan: Suomella ei ole varaa joukkotyöttömyyteen. 
358 TV 26/1992: Painopiste siirtyy paikalliselle sopimiselle. 
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henkiseen pääomaan ja kiinteisiin investointeihin. Talouskasvun ja investointien 

avulla esitettiin niin SAK:ssa kuin STK:ssa myös työllisyyden nousevan.359 

Kasvudiskurssin yksi keskeisistä ominaisuuksista oli tuottavuuden parantaminen ja 

sen edesauttama talouskasvu. Tuottavuuden korostaminen liittyy eritysesti talou-

den rakennemuutoksen 1960-luvulta lähtien ja erityisesti palkkojen sekä sosiaali-

menojen nousun hillintään. Rakennemuutoksen vaikutusten hallintaa voidaan pitää 

tärkeänä kasvupolitiikkaa puoltavana argumenttina.360 Tässäkin tutkimuksessa ha-

vaitaan, että rakennemuutoksen hallinnan tarve legitimoi kasvudiskurssia ja sen 

ajamia tavoitteita tuottavuudesta sekä talouskasvusta. Tuottavuutta ja kasvua tar-

vittiin, jotta rakennemuutoksen negatiivisista vaikutuksista, kuten alueiden ja am-

mattien eriytymisestä, voitiin selvitä. Aineistossa tämä tuli esiin varsinkin 1970-lu-

vun osalta tukea tarvitsevien alueiden määrittelyssä kehitysalueiksi.361  

Kasvudiskurssin takana oli myös Suomessa voimallisemmin 1960-luvulta virinnyt 

kasvupolitiikka, joka tähtäsi erityisesti kiinteän pääoman muodostamiseen. Vuosi-

kymmenen aikana ulkomaankauppaa ja vientiä avattiin merkittävästi, mutta myös 

talouden sääntely ja koordinointi pidettiin vahvana. Kiinteän pääomanmuodostuk-

sen edistämiseksi korot pyrittiin pitämään matalalla ja rahapolitiikka vakaana, 

mutta toisaalta tarvittaessa devalvaatioilla myös kasvatettiin viennin kilpailukykyä 

ja negatiivisena kääntöpuolena kasvatettiin inflaatiopaineita. Tulopolitiikalla taas 

pyrittiin osaltaan hillitsemään näitä suhdannevaihteluita ja inflaatiota. Valtion aktii-

vinen kasvupoliittinen rooli voitiin nähdä talouskasvun nopean kiihdyttämisen nä-

kökulmasta tarpeellisena koordinaationa erityisesti kiinteän pääoman kerryttämi-

sen kannalta. Moni muukin Euroopan maa turvautui samaan kasvumalliin toisen 

maailmansodan jälkeen. Suomen osalta talouskasvulla haluttiin luoda edellytyksiä 

yhtenäisyydelle, tasa-arvolle ja yhteiskunnan kokonaishyvinvoinnille.362 

 

359 Kiinteät investoinnit olivat korkeimmillaan 1970-luvun puolivälissä. Ks. lisää luku 5.1. 
360 Kyntäjä 1993, 100–101. 
361 Esim. TA 8/1976: Työvoimaministeriön työryhmä: Työvoiman kysyntä ja tarjonta tasapainossa v. 
1980 mennessä, Pt 22/1976: Talouspoliittinen ohjelmaluonnos vaatii kansanvaltaista talouspolitiik-
kaa. Aluepolitiikka sai vuonna 1966 alkusykäyksensä kasvupolitiikkaan liittyen. Aluepolitiikalla ha-
luttiin tasapainottaa alueiden teollistumiskehitystä ja rakennemuutosta. Tavoitteet vahvistuivat 
1970–1975 sekä erityisesti 1975–1979, jolloin rakennemuutos ja talouskasvu myös hidastuivat ja 
alueiden erot tasoittuivat. Ks. Okko 1989, 2.  
362 Fellman 2019, 267–269. 
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Edellä mainituista syistä työllisyysongelman ratkaisuun tähtäävä kasvupuhe sai 

vastakaikua sekä STK:ssa että SAK:ssa, vaikkakin myös erimielisyyttä ilmeni erityi-

sesti suhteessa valtion ja yksityisen sektorin roolien jakoon. STK:ssa valtiojohtoisia 

kiinteitä investointeja pidettiin niin 1970- kuin 1990-luvunkin osalta ei-toivottuina 

investointikohteina. SAK taas kannatti erityisesti 1970-luvulla valtion sääntelyä ja 

vahvaa roolia työllisyyttä kohentavien investointien suunnittelussa. Kuitenkin myös 

SAK siirtyi 1990-luvulla kannattamaan avointa kilpailua ja kansainvälistymistä. Sen 

sijaan kasvupoliittisista koulutusinvestoinneista osapuolet olivat aika yksimielisiä. 

Kasvudiskurssissa esiintyvää tuottavuutta on mitattu pisimpään klassisen kasvu-

teorian mukaan työpanoksen ja kiinteän pääoman suhteen avulla eli mittaamalla 

bruttokansantuotetta. Tässä ei kuitenkaan tulla huomioineeksi koulutuksen ja sen 

tuoman inhimillisen pääoman vaikutusta talouskasvulle, mikä on ollut Suomen koh-

dalla merkittävä. Suomi oli vielä 1900-luvun alussa selkeästi monia muita länsimaita 

jäljessä yhteiskunnallisessa kehityksessä, mutta erityisesti 1900-luvun jälkipuolis-

kolla se otti merkittävissä määrin niitä talouskasvussa kiinni (ks. kuvio 1). Erityi-

sesti merkittävästi kasvanut koulutustaso ja uusien teknologioiden keksiminen sekä 

hyödyntäminen ovat tärkeimpiä syitä nopealle talouskasvulle. 363 

Suomi on omaksunut suuren osan teknologiasta muilta, mutta myös kehittänyt in-

novaatioita itse. Talouskasvu on siis ollut sekä opittujen mallien ja teknologian hyö-

dyntämistä, mutta myös sisäsyntyistä ja erityisesti kiinteisiin innovaatioihin perus-

tuvaa. Innovoinnin todennäköisyys on kasvanut Arto Kokkisen (2019) mukaan var-

sinkin 1960-luvun jälkeen koulutustason ja siten inhimillisen pääoman, sekä kiin-

teän pääoman kasvun myötä.364 Niin kutsuttujen modernien kasvuteorioiden, eli in-

himillistä pääomaa huomioivien teorioiden, mukaan julkisen vallan koulutusinves-

toinneilla sekä kotimaisten innovaatioiden ja teknologian siirroilla voidaan vaikut-

taa positiiviesti pitkän aikavälin talouskasvuun. Tästä näkökulmasta katsoen korke-

aan koulutustasoon panostaminen on siis kannattanut Suomessa.365 Koulutuksen 

merkitys näkyy sekä kasvudiskurssissa että kilpailukykypuheessa aineistossa.366 

 

363 Kokkinen 2019, 249–254. 
364 Kokkinen 2019, 257–258. 
365 Kokkinen 2019, 262. 
366 PT 4/1991: SAK:n johtajat: Lama vaatii pitkän kuurin. 
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Vuosina 1975–1976 kasvudiskurssi ilmeni STK:n ja SAK:n lehdissä hieman eri ta-

voin. Työnantajassa kasvudiskurssi näyttäytyi työnantajaien edunvalvonnan näkö-

kulmasta ja yritysten tukemisen ja sen luoman kasvun esitettiin olevan parasta työl-

lisyyspolitiikkaa. Kasvun esitettiin syntyvän varsinkin kiinteistä teollisuusinves-

toinneista, jotka parantavat vientiä ja siten myös työllistävät paremmin.367 1970-lu-

vun osalta vakaus ja tuottavuus olivatkin yllättävän näkymättömiä STK:n kasvudis-

kurssissa. Yritysten edellytyksiä pidettiin tärkeinä edunvalvonnan näkökulmasta ja 

yleinen vakaus- ja tuottavuuspuhe jäivät kasvudiskurssissa toissijaisiksi tai tausta-

oletuksiksi. STK ei kuitenkaan uskonut kovin vakaasti työvoiman kasvuun ja näkikin 

tuottavuuteen keskittymisen tärkeimpänä kasvun lähteenä.368 

SAK oli vuosina 1975–1976 sitä mieltä, että resurssit eivät olleet tehokkaasti käy-

tössä, vaan kasvua olisi voitu edistää parempaa resurssien käyttöä edistämällä. 

Tässä tavoitteessa SAK:lla oli täystyöllisyyden tavoite mielessä.369 Toinen keskeinen 

kasvudiskurssin argumentti SAK:lla oli STK:n kanssa yhteneväinen vakaustavoite. 

SAK korosti vielä enemmän pitkäjänteisyyttä työllisyyden hoidossa ja yleisesti ta-

louspolitiikassa. Kasvun edellytyksenä nähtävää talouden vakautta edesauttavana 

asiana nähtiin työvoimapolitiikalla olevan tärkeä rooli.370 Työvoimapolitiikan kas-

vua turvaavan luonteen lisäksi kotimaisen kysynnästä huolta pitäminen sai SAK:ssa 

kannatusta ja oli myös selkeästi vastakkainen STK:n ja työnantajien ajamaan vienti-

sektorin ja ulkomaankaupan ensisijaisuuteen nähden.371 Tiivistetysti kasvudiskurs-

sin näkökulmasta vuosina 1975–1976 STK ja SAK näkivät molemmat varsinkin va-

kauden periaatteen tärkeänä ja korostivat kasvupuheessa jonkin verran investoin-

tien merkitystä. Suurin osa investointipuheesta jäi kuitenkin kasvudiskurssissa 

taka-alalle, vaikka investoinnit ovat diskurssin perusominaisuus. 

 

367 Yritysten toimintaedellytyksiä korostetaan esim. TA 22/1975: Työllistämään, TA 15/1976: Keijo 
Liinamaa: Työllisyyttä hoidettava tuotantoa pyörittämällä, TA 31/1976: Pääministeri Työnantaja-
lehdelle: Yritysten toiminta olisi nyt pyrittävä turvaamaan + Pääministeri haastattelutunnilla: Tuen 
antaminen yrityksille halpaa työllisyyden hoitoa. 
368 Vakausnäkökulmaa toivat esiin esim. TA 2/1976: Toimitusjohtaja, Pentti Somerto: Hyvinvointita-
son ylläpitämisessä vaikeuksia ja TA 26/1976: Suomen työllisyystilanne kestänyt hyvin vertailun. 
Myös tuottavuus tulee esiin jälkimmäisessä dokumentissa.  
369 PT 46/1976: TTT: Kokonaistuotannon kasvumahdollisuuksia jää käyttämättä, PT 49/1976: Työl-
lisyysseminaari: Uudet talouspoliittiset keinot käyttöön. 
370 PT 49/1976: Työryhmissä kuultua (aukeama). 
371 PT 49/1976: Seminaarin satoa (aukeama). 
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1990-luvun osalta investointien keston vaihtelu tulee paremmin esiin ja laman ko-

ettu vakavuus on tässä varmasti tärkeä selittävä tekijä. Varsinkin STK:ssa vaadittiin 

nopeita toimia kasvun turvaamiseksi. Nopeat toimet tarkoittivat erityisesti yritys-

ten toimintakyvyn turvaavia toimia ja investointeja teollisuuteen.372 Siinä missä 

1970-luvun osalta STK oli myös rakenneinvestointien kannalla, saivat vuosina 

1991–1992 nopeat teollisuuden toimintakykyä parantavat investoinnit selkeän etu-

sijan ja kasvudiskurssi kiinnittyykin niihin. STK:n näkemys investoinneista oli kään-

tynyt 1990-luvun alkuun mennessä pois perinteisestä kasvupoliittisesta lähesty-

mistavasta ja korostamaan yksityisten yritysten toimintaa vapailla markkinoilla.373 

Markkinataloutta tukevana toimena myös STK näki 1990-luvun alussa koulutuksen, 

erityisesti työvoimakoulutuksen, myös tärkeänä kasvun vipuna. Vaikka myös 1970-

luvulla koulutus oli läsnä STK:n puheessa, 1990-luvun lamassa työvoimapoliittinen 

koulutus sai tärkeämmän roolin työvoiman työkyvyn ylläpitämisessä ja kehittämi-

sessä. Työvoimakoulutuksen piti olla tehokasta ja työllistävää, ja sillä haluttiin tor-

jua erityisesti pitkäaikaistyöttömyyttä.374 

SAK:n palkkatyöläisen näkemykset kasvusta muuttuivat vähemmän 1970-luvun 

puolivälistä 1990-luvun alkuun. Palkkatyöläisessä korostettiin kuitenkin tuotta-

vuutta, joka oli aiemmin kuulunut lähinnä työnantajien puheeseen. Investointeja ha-

luttiin kohdistaa koulutukseen ja tuottavuuden parantamiseen.375 Investoinnit oli-

vat SAK:lla kuitenkin myös valtiojohtoisia kuten aiemminkin, vaikka rinnalle tuli 

vahvemmin myös yritysten suorempi työllistämisen tukeminen.376 SAK:n kasvupo-

liittinen diskurssi muuttui selkeästi enemmän markkinaehtoisempaan suuntaan ja 

talouskasvu nähtiin parhaana työllisyystoimena. Kuitenkin niin, että työntekijöiden 

hyvinvoinnista pidetään huolta ja kasvu on kestävällä pohjalla.377 

 

372 TV 15/1991: Teollisuus arvioi hallituksen tiedonantoa: Valtion menotalous kiihtyy yhä käsittämä-
töntä vauhtia.  
373 TV 22/1991: Työvoima-asiamies Pekka Castrén, STK kysyy: Tarvitaanko 400 000 työtöntä ennen 
kuin ay-liike herää. 
374 TV 27/1991: Työttömyyskoulutusta 100 markalla päivässä?, TV 16/1992: Työttömyysturva nati-
see liitoksistaan: Suomella ei ole varaa joukkotyöttömyyteen. 
375 PT 4/1991: SAK:n johtajat: Lama vaatii pitkän kuurin. 
376 PT 16/1992: Relander ja SAK:n ekonomistit hylkäävät hallituksen säästölinjan: Investoinnit ja 
koulutus purevat työttömyyteen. 
377 PT 39/1991: SAK pelkää, että työttömyys hajoittaa koko yhteiskunnan – Talous käyntiin tai 
teemme konkurssin. 
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7 Lopuksi 

SAK ja STK ovat toimijuudellaan olleet rakentamassa suomalaisen yhteiskunnan 

enemmän tai vähemmän jaettuja käsityksiä työllisyyden merkityksestä taloudelle ja 

hyvinvoinnille. Seuraavissa alaluvuissa käsittelen lyhyesti näitä merkityksiä, eli tut-

kimuksen tuloksia ja niistä tekemiäni johtopäätöksiä, sekä pohdin tutkimusaiheeni 

yleistä yhteiskunnallista merkitystä. 

7.1 Tulokset 

Voi väittää perustellusti, että työllisyys ei Suomessa ole aina ollut en-
simmäisenä talouspolitiikan tavoitteiden joukossa. Toisaalta yhtä pe-
rustellusti voidaan sanoa, että politiikan pitkä linja on tähdännyt ni-
menomaan työpaikkojen luomiseen. Ristiriita syntyy siitä, että lyhyen 
ja pitkän ajan tavoitteiden yhteensovittaminen on ollut ajoittain vai-
keaa tai mahdotonta.378 

Yllä oleva Jaakko Kianderin lainaus kuvaa suhteellisen hyvin myös tämän tutkimuk-

sen lopputulemaa. Työllisyys näyttäytyi SAK:n ja STK:n järjestölehdissä vuosina 

1975–1976 ja 1991–1992 tärkeänä, muttei useinkaan keskeisimpänä teemana. 

Pitkä tai lyhyt aikaväli, elvytys tai vakautus – STK ja SAK valitsivat usein vastakkais-

ten työ- ja talouspoliittisten tavoitteiden ja keinojen väliltä. Huolimatta osapuolten 

eroista, tulopolitiikan ja korporatistisen järjestelmän institutionaaliset reunaehdot 

sitoivat osapuolet myös yhteisiin tavoitteisiin. Myös suhtautumisessa työllisyyteen 

oli löydettävissä yhteneväisyyksiä ja vahvaakin yhteiskuntapoliittisten linjojen jat-

kuvuutta. SAK:n ja STK:n näkökannat ja toiminta ovat vaikuttaneet suoraan suoma-

laisiin työmarkkinoihin ja siten niiden vaikutus myös työllisyyden kehitykselle on 

ollut kokonaisuudessaan merkittävä.379 

Työllisyyden erilaisista käsitteellistämisen tavoista eli työllisyysdiskursseista vah-

vimpana ja vaikuttavimpana järjestölehdissä ilmeni tasapaino ja työllisyyden toissi-

jaisuus -diskurssi, jossa työllisyys nähtiin yleiselle talouspolitiikalle ja kasvutavoit-

teille alisteisena taloudellisen hyvinvoinnin tavoitteena. Diskurssissa työllisyyteen 

vaikuttaminen oli välillistä ja yleiselle talouspolitiikalle alisteista. 

 

378 Kiander 2018, 49. 
379 Ks. esim. Wuokko 2020, 188–189. 
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Talouspolitiikan pitkäksi linjaksikin nimitetty suomalainen vientisektorin kilpailu-

kyvyn, talouskasvun ja rakennemuutoksen ensisijaisuutta korostanut politiikan 

malli sekä sitä edustaneet diskurssit ilmenivät hegemonisina läpi tutkimusaineis-

ton. Neljästä muusta työllisyysdiskurssista tasapaino ja talouden toissijaisuus -dis-

kurssia legitimoivat ja vahvistivat erityisesti kilpailukyky- ja tehokkuusdiskurssi, 

sekä kasvudiskurssi. Työllisyyden ensisijaisuus -diskurssi taas haastoi pitkän linjan 

mukaisia työllisyyskäsityksiä pitkälti keynesiläisen suhdannepolitiikan ja aktiivisen 

työvoimapolitiikan opein.380 Viides eli moraalidiskurssi ilmensi arvoja työllisyyson-

gelman käsitteellistämisessä ja sen vaikutus jakautui vastakkaisten tasapaino ja 

työllisyyden toissijaisuus sekä työllisyyden ensisijaisuus -diskurssien kanssa. 

Sekä SAK:n Palkkatyöläisessä että STK:n Työnantajassa ja Teollisuusviikossa voitiin 

havaita niin 1970- kuin 1990-luvunkin osalta diskursseihin sisältyvä suomalaiselle 

talouspolitiikalle 1960-luvulta alkaen ominainen välttämättömyyden logiikka. Tällä 

talouden ulkoista tasapainoa, vientiä ja kilpailukykyä sekä inflaation ja kulutuksen 

rajoittamista korostavalla logiikalla merkittiin talous- ja työpoliittisten toimien it-

sestäänselvyyttä ja kyseenalaistamattomuutta. Talouspolitiikan pitkän linjan välttä-

mättömyyksiin nojaavassa mallissa työllisyys käsitettiin kansantalouden kokonais-

kysynnästä erillisenä ongelmana, mikä tarkoitti suhdannevaihtelujen mukaan ajoit-

tain purkautuvaa työttömyyttä. Työpolitiikka ja työllisyysongelma esiintyivät var-

sinkin vuosien 1975–1976 järjestölehdissä erillisenä politiikkalohkonaan. Vuosina 

1991–1992 erillisyys ei ollut yhtä selvää ja lohkojen välinen vuorovaikutus lisääntyi. 

Tämä tarkoitti myös työllisyyspuheen laajempaa näkyvyyttä ja yleistymistä. 

Valtiontalouden tasapainoa ja kestävyyttä huoltosuhteen näkökulmasta voidaan pi-

tää hyvänä esimerkkinä toivotusta kehityksestä, johon sekä STK että SAK tähtäsivät. 

Näiden kahden toimijan väliset keskeisimmät erot löytyivätkin niiden suhtautumi-

sesta työllisyyteen ja valtiontalouteen saman yhtälön osina. Työllisyys oli sekä 

1975–1976 että 1991–1992 SAK:lle selkeästi keskeisempi ja ensisijaisempi tavoite 

 

380 Tutkimuksessa on analysoitu työllisyyspuhetta lähinnä uusklassisen työmarkkinoiden luonnol-
lista tasapainoa korostava talouden tulkinta ja keynesiläinen makrotalouden sääntelyä korostava 
talouden tulkinta toistensa vastakohtina nähden. Näiden lisäksi työmarkkinoita ja työttömyyttä on 
toki teoretisoitu lukuisilla muilla tavoin. Keynesiläisyyden ja uusklassisen teorian vastakkainaset-
telu on tehty erityisesti työllisyysongelmaan liittyvän talouden sääntelyn ja tasapainojen mukaan. 
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kuin STK:lle, joka taas korosti budjettitasapainoa, mutta sitäkin enemmän oman in-

tressiryhmänsä eli teollisuuden etuja. Välttämättömyyksinä esitettyjen institutio-

naalisten reunaehtojen omaksuminen oli selkeästi näkyvämpää STK:n kohdalla. 

Kuitenkin myös SAK:ssa jopa 1990-luvun laman keskellä ja SAK:n antamasta kovas-

takin kritiikistä huolimatta harjoitetulle talouskuria korostavalle ja talouspolitiikan 

pitkää seuraavalle vakautuspolitiikalle ei esitetty vahvoja vaihtoehtoja ja tapainot-

tamisen tarve tunnustettiin välttämättömänä vähintään pitkällä aikavälillä. 

Vaikka talouspolitiikan institutionaalisen mallin voidaan nähdä muuttuneen erityi-

sesti 1990-luvun alussa, voidaan myös perustellusti argumentoida jatkuvuuden 

puolesta. Jatkuvuutta työllisyyslinjassa ja -diskursseissa edustivat analyysissä eri-

tyisesti SAK, joka pyrki ylläpitämään keskitetyn työmarkkinajärjestelmän kasassa 

1990-luvun kriisissä, ja lopulta myös onnistui siinä kohtuullisesti. Talouspoliittinen-

kin jatkuvuus ulottuu yli 1990-luvun laman, sillä talouskuripolitiikka sai vahvistusta 

lamasta. Aloiteoikeuden siirtyminen työntekijöiltä työnantajille 1991 merkitsi sel-

keää murrosta tulopolitiikan ja työmarkkinasuhteiden institutionalisoituneissa ta-

voissa. Talouskuripolitiikan ja tiukan taloudenpidon juuret ovat kuitenkin pitkällä 

toisen maailmansodan jälkeisessä ja sitä varhaisemmassa historiassa. 

Edellä kuvatut tasapainon ja talouspoliittisten välttämättömyyksien näkemykset 

pysyivät tiukassa tulopolitiikassa ja työmarkkinasuhteissa kahdesta työttömyyden 

kriisistä ja laskusuhdanteesta huolimatta. Työllisyyden toissijaisuus ja alisteisuus 

muille talouspoliittisille päätöksille alkoi kuitenkin osin muuttua 1990-luvulla la-

man ja suurtyöttömyyden myötä. Lama korosti perinteisen tiukan talouskurin ja ta-

sapainottamisen jatkuvuutta, mikä näkyi sekä Palkkatyöläisessä että Teollisuusvii-

kossa. Vaikka jatkuvuudet eivät varsinaisesti katkenneet, alkoi työllisyyden rooli 

muuttua yhä tärkeämmäksi valtiontalouden näkökulmasta. Puhe työllisyyden yllä-

pitämisestä ja erityisesti työttömyyden kuluista yhteiskunnalle vahvistui. Työttö-

myyden hinnan korostaminen liittää kuitenkin työllisyyden aseman edelleen talous-

kurin ja tasapainottamisen jatkumoon. Tämä voidaan nähdä suomalaisten työmark-

kinoiden ja talouspolitiikan polkuriippuvuutta korostavana näkökulmana.381 

 

381 Ks. polkuriippuvuus luvussa 2.2. 
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7.2 Pohdintaa 

Työllisyydestä on tullut nykypäivänä keino vaikuttaa talouteen. Aiemmin talous vai-

kutti tai talous- ja työpolitiikalla tietoisesti pyrittiin vaikuttamaan työllisyyteen. 

Roolit ovat jossakin määrin kääntyneen. Yleisen talouspolitiikan rooli muihin poli-

tiikkalohkoin nähden on vahvistunut ja se määrittää selkeämmin myös työpolitiikan 

rajat. Ennen 1990-lukua talouspolitiikka asetti työpolitiikalle tehostamisen tavoit-

teita ja vaatimuksia, siinä missä sen jälkeen talouspolitiikka on keskittynyt työllisyy-

den kannustimien muokkaukseen ja työllisyystoimenpiteiden vaikuttavuuden arvi-

ointiin yleisestä talouspoliittisesta näkökulmasta. Laajenevat varsin itsenäiset poli-

tiikkalohkot vastasivat hyvinvointivaltion kasvukauden tarpeisiin ja nykyiset vas-

taavat uusiin, esimerkiksi globalisaation ja kilpailun asettamiin, haasteisiin.382 

Suomalaisen korporatismin juuret kiinnittyivät ennen toista maailmansotaa vah-

vasti elinkeinoelämän edunvalvontaan ja tästä syystä työnantajapuolella olikin 

suuri vaikutusvalta talous- ja työpolitiikan määrittymiseen ennen ay-liikkeen ehey-

tymistä ja tulopolitiikan syntyä 1960-luvulla. Ay- ja työväenliike eivät pyrkimyksis-

tään huolimatta pystyneet realisoimaan omia keinoja ja tavoitteitaan, kuten key-

nesiläistä makrotalouspolitiikkaa, osaksi keskitettyä järjestelmää. Ay-liike ja työn-

tekijät sitoutuivatkin näin yksityisen ja avoimen sektorin kilpailukyvyn sekä kasvun 

ensisijaisuuteen ja institutionalisoituneisiin talouden välttämättömyyksiin. Tämä 

edisti elinkeinoelämän, erityisesti teollisuuden ja viennin, hegemonisen aseman jat-

kuvuutta talous- ja työpolitiikassa sekä muissa yhteiskunnallisissa kysymyksissä. 

Työllisyyden käsittäminen on muuttunut aiemmasta oikeudesta toimeentuloon vel-

vollisuudeksi tuottaa arvoa yhteiskunnassa. Tämä on näkynyt työttömyyden nega-

tiivisten vaikutusten ja kulujen korostamisena, sekä yksilön velvollisuuksien keskei-

syytenä erityisesti 1990-luvulta alkaen.383 Samalla suomalaisen keskitetyn työ-

markkinajärjestelmän monet ominaispiirteet ja lainalaisuudet ovat heikentyneet. 

Toisesta maailmansodasta 1970-luvulle asti jatkuneella yhtenäisellä kasvukaudella 

luotujen kasvu- ja rakennepolitiikkaan keskittyvien tavoitteiden jatkuvuus kiinnit-

tyi keskitettyyn järjestelmään ja SAK:n sekä STK:n yhteisiin intresseihin. Tämän 

 

382 Saari 2006, 81–83. 
383 Julkunen 2002, 317; Kettunen 2001, 9. 
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jälkeen intressit ovat kuitenkin hiljalleen erkaantuneet uusien talouden rakenteisiin 

vaikuttavien ehtojen, kuten kansainvälisyyden ja sääntelyn purun, myötä. 

Suomi, talouden rakenteet ja työmarkkinat ovat muuttuneet paljon 1970-luvun jäl-

keen. Erityisesti ay-liikkeen ajamat täystyöllisyyden tavoitteet murenivat viimeis-

tään 1990-luvulla ja nykyään yhä suurempi osa väestöstä on arvoa tuottavan palk-

katyön ulkopuolella. Laman myötä kiristynyt julkisen talouden leikkaustarve on esi-

tetty hyvinvointivaltion turvaamiseen tähtäävänä toimena. Laman leikkaukset näh-

tiin hyvinvoinnin ylläpidolle välttämättöminä tasapainottamistoimina, mutta niiden 

voidaan nähdä myös aloittaneen paradoksaalisesti hyvinvointivaltion murentami-

sen altistamalla sen enenevässä määrin kilpailukyvyn ja tehokkuuden eetokselle.384 

Analyysissä havaitut 1990-luvulla kiihtyneet talouden ja työmarkkinoiden muutok-

set ovat edenneet nopeaa tahtia ja myös talouspolitiikan keinot ovat muuttuneet. 

Työmarkkinakysymysten suhteen Suomesta on tullut tiiviimpi osa Eurooppaa eri-

tyisesti vuoden 1995 EU-jäsenyydestä alkaen. Viimeistään euroon liittymisen myötä 

myös vanha talouspoliittinen malli muuttui lopullisesti, kun rahapoliittiset keinot 

poistuivat kansallisen toimivallan alaisuudesta ja finanssipolitiikan rooli korostui. 

Kaikesta tästä huolimatta työllisyysongelma on silti kehittynyt ja säilynyt kansalli-

sena ongelmana hyvinvoinnin ylläpidosta. Tämän tutkimuksen näkökulmaa olisi 

varsin mielenkiintoista laajentaa finanssikriisin jälkeisen työllisyysongelman ja työ-

markkinajärjestöjen vaikutusvallan tutkimiseen. 

Tässä tutkimuksessa olen pyrkinyt hahmottamaan keskeisimpien työmarkkinakes-

kusjärjestöjen työllisyysdiskursseja vuosina 1975–1976 ja 1991–1992. Analyysissä 

tavoitteenani on ollut avata työmarkkinakeskusjärjestöjen suhtautumista työllisyy-

teen yhteiskunnallisena ongelmana näinä ajanjaksoina. Tavoitteeni on ollut ottaa 

huomioon laajemmat talous- ja työpoliittisten linjojen muutokset ja niiden näkymi-

nen työllisyyspuheessa. Työllisyyden nykyinen yhteiskunnallinen rooli on pitkälti 

osa suomalaisen talouden ja työmarkkinoiden institutionaalista jatkumoa, vaikka 

erityisesti 1990-luvun jälkeen se on saanut paljon uusia tehtäviä kansainvälisty-

vässä, vanhenevassa ja työvoiman rakenteelta eriytyvässä Suomessa. 

 

384 Julkunen 2002, 315. 
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Liitteet  

Liite I Aineiston dokumentit ja niissä esiintyvät diskurssit 

Diskursseista käytetään taulukoinnissa seuraavia lyhenteitä: 

1. tasapaino ja työllisyyden toissijaisuus -diskurssi TD 

2. työllisyyden ensisijaisuus -diskurssi  ED 

3. moraalidiskurssi    MD 

4. kilpailukykydiskurssi   KID 

5. kasvudiskurssi    KAD 

Lisäksi diskurssin vahvuutta merkitään lyhenteen kirjoitusasulla. Lihavointi viittaa 

vahvaan diskurssiin (esim. MD), leipäteksti neutraalina esiintyvään diskurssiin ja 

suluissa oleva diskurssilyhenne heikkoon diskurssin esiintymään (esim. (KID)). 

Palkkatyöläinen (lyhenne PT), 1975–1976 ja 1991–1992 (SAK) 

Numero/ 
vuosi 

Julkaisupäivä Otsikko Diskurssit 

15/1975 18.8.1975 Pekka Oivio: Työllisyys turvattava ED, MD, KID 
17/1975 15.9.1975 Inflaatio II (osa 2/3) TD, ED, KID 
17/1975 15.9.1975 Tuontilistalla työläiset ED, KID 
18/1975 29.9.1975 Kulutuskysyntää on ylläpidettävä ED, (MD) 
18/1975 29.9.1975 Terveys ja työ, kättäkö lyö? ED, (MD) 

19/1975 13.10.1975 Inflaation torjunta TD, ED, KAD, 
(KID) 

20/1975 27.10.1975 Tulo- ja menoarvioesityksen perusta 
ja tavoitteet virheelliset 

ED, MD 

23–24 
/1975 

22.12.1975 Talouspoliittinen tavoiteohjelma on 
edelleen ajankohtainen 

ED, MD 

2/1976 19.1.1976 Vaikea ratkaisu MD 
2/1976 19.1.1976 Työllisyystilanteesta vastuussa useat 

tahot  
(MD) 

2/1976 19.1.1976 Antero Tuominen: Työllisyyden  
turvaaminen SAK:lle keskeinen  
kysymys 

KID, MD 

2/1976 19.1.1976 Työllisyyden rahoitus lainoin ja mm. 
suuria omaisuuksia verottamalla 

ED, MD 

5/1976 9.2.1976 Nils Nilsson: Valtiovallan kannettava 
sille kuuluva vastuu 

ED, MD 

6/1976 16.2.1976 Valtuuston kokouksen  
päätöslauselma  

ED 

6/1976 16.2.1976 Nuorisosihteeri Lauri Ihalainen:  
Tuloratkaisu nuorten työntekijöiden 
kannalta 
 

 

ED, MD 



 

ii 
 

7/1976 23.2.1976 Työttömyyden torjuntaan tarvitaan 
uusia keinoja 

ED 

7/1976 23.2.1976 Työllisyyskonferenssi herättää suurta 
kiinnostusta 

ED 

8/1976 1.3.1976 Työpaikkoja rakentamalla ED, KAD 
10/1976 15.3.1976 Hallitusohjelmassa monia ay-liikkeen 

kannalta tärkeitä tavoitteita 
ED, MD 

11/1976 22.3.1976 Työttömät nuoret  
ammattikoulutukseen 

ED, (TD) 

21/1976 31.5.1976 Pekka Oivio: Korkea aika oppia  
suhdannepolitiikkaa 

ED 

21/1976 31.5.1976 Nuorisotyöttömyys ED, (KID) 
22/1976 7.6.1976 Työllisyys ja hintapolitiikka  

keskeisinä valtuustossa 
ED, KID 

22/1976 7.6.1976 Talouspoliittinen ohjelmaluonnos 
vaatii kansanvaltaista  
talouspolitiikkaa 

ED, MD, KAD 

30/1976 16.8.1976 Työllisyystilanne huolestuttaa MD, ED, (KID) 
44/1976 22.11.1976 Oivion linjanveto ED, KID, (TD) 
46/1976 7.12.1976 Kassat tiukalla (ED) 
46/1976 7.12.1976 Täystyöllisyys tavoitteena ED 
46/1976 7.12.1976 TTT: Kokonaistuotannon  

kasvumahdollisuuksia jää  
käyttämättä 

ED, KAD, 
(TD) 

46/1976 7.12.1976 Työttömien toimeentuloturvaa  
lisättävä 

MD, (ED) 

46/1976 7.12.1976 Työllisyyttä pohditaan Kiljavalla ED, KID 
49/1976 27.12.1976 Työllisyyseminaari: Uudet  

talouspoliittiset keinot käyttöön 
ED, KAD 

49/1976 27.12.1976 Täystyöllisyys tavoitteena ED, KAD 

49/1976 27.12.1976 Lindblom selvitti SP:n politiikan  
perusteita 

TD (ei SAK), 
KID 

49/1976 27.12.1976 Työllisyyspolitiikka keskeiselle sijalle ED, KAD 
49/1976 27.12.1976 Turha länsituonti  

maksutaseongelman syy 
MD, KID 

49/1976 27.12.1976 Seminaarin satoa (aukeama) ED, MD, KID, 
KAD 

49/1976 27.12.1976 Työryhmissä kuultua (aukeama) ED, MD, KID, 
KAD 

50/1976 29.12.1976 Työttömyys kasvaa ED 

3/1991 28.1.1991 Rahaministeriö iskisi lamaan  
säästökuurilla 

TD, (ED), 
(KID) 

4/1991 4.2.1991 SAK hallitukselle: Työllisyys kärkeen 
talousmurroksessa 

KID, (ED) 

4/1991 4.2.1991 SAK:n johtajat: Lama vaati pitkän 
kuurin 

KID, TD, (ED), 
(KAD) 

5/1991 11.2.1991 Työttömyysturvan ja työllisyyslain 
palapeli testiin 

ED, MD, KID 



 

iii 
 

6/1991 18.2.1991 Työvoimapula vasta suurten  
ikäluokkien jäädessä eläkkeelle 

ED, KID, KAD, 
(MD) 

11/1991 25.3.1991 4:n koplan hallituseväät: Tavoitteeksi 
täystyöllisyys ja taantuman  
vaurioiden korjaaminen 

ED, KID 

12/1991 8.4.1991 Tuloerojen tasoittaminen SAK:n  
tärkein tehtävä 

MD 

13/1991 15.4.1991 Työllisyys keskeinen SAK:n  
budjettitavoite 

ED, KID, (TD) 

13/1991 15.4.1991 Tulos tai ulos ED 
14/1991 22.4.1991 Työttömyys vääjäämättä  

200 000:een 
ED 

15/1991 29.4.1991 Ahon laitaa, ilman paitaa? MD, (KAD) 

17/1991 20.5.1991 TTT arvioi: Elvytystä syytä jatkaa ED, KID 
20–21 
/1991 

17.6.1991 SAK:n jäsenet lähettävät terveisiä 
Finlandia-taloon: Saavutetut edut  
eivät kauppatavaraa! 

MD 

22/1991 25.6.1991 Ihalainen pitää kiinni  
hyvinvointivaltiosta 

MD, (TD) 

22/1991 25.6.1991 Ahon hallitus murentaa  
hyvinvointivaltiota 

MD 

23/1991 26.8.1991 Uudet syrjäytyjät MD 
24/1991 2.9.1991 Liittojen asiantuntijat arvioivat:  

Pohjalla ollaan, vaikka työttömyys 
vielä kasvaakin 

(MD), (KID) 

26/1991 16.9.1991 Kohta joka viides Lapissa työtön ED, (MD) 

27/1991 24.9.1991 Viranomaisilla ei resursseja valvoa: 
Huijaukset työttömyys rahoilla  
lisääntyneet 

MD 

27/1991 24.9.1991 Työttömät syrjäytyvät liittojen  
toiminnasta 

MD 

27/1991 24.9.1991 Työllisyys-tupo tähtäimessä ED, KID 
27/1991 24.9.1991 Ihalainen ajankohtaisti vanhan  

vaatimuksen: Työtä kaikille 
ED, MD 

29/1991 7.10.1991 Tuposeto: Työllisyystavoitetta ei  
saavutettu 

- 

31/1991 21.10.1991 Nykyisin se eikä se käy ED 
32/1991 28.10.1991 Onko SAK hyväksymässä pysyvän 

suurtyöttömyyden? 
ED 

33/1991 4.11.1991 SAK ei luopuisi toistuvaistyöttömien 
tukityöpaikoista 

ED, MD 

33/1991 4.11.1991 Naisten työttömyyden torjunnassa 
tositoimiin  

ED, MD 

33/1991 4.11.1991 ETA tuskin synnyttää ryntäystä  
Suomeen 

ED, KID 

34/1991 11.11.1991 Eläketurva parantuu jos  
maahanmuutto vapautuu 

ED, KID 

34/1991 11.11.1991 Naisten työttömyys jää piiloon ED, MD 



 

iv 
 

34/1991 11.11.1991 Työttömien koulutus jäämässä  
heitteille 

ED, KID 

37/1991 3.12.1991 Työttömyysuhka panee hakemaan 
ammattioppiin 

ED, (KID) 

39/1991 
(liite) 

23.12.1991 SAK pelkää, että työttömyys  
hajoittaa koko yhteiskunnan – Talous 
käyntiin tai teemme konkurssin 

ED, MD, KID, 
(TD) 

39/1991 23.12.1991 SAK: Työllisyys heti kestohoitoon ED, KID, KAD, 
(TD), (MD) 

1/1992 20.1.1992 Taloustiedon pikakursseja ED, TD, (KAD) 
1/1992 20.1.1992 Runttaako EY sosiaaliturvan? ED, (KID) 
1/1992 20.1.1992 Palkkaa vai korruptiota MD, (ED) 
3/1992 17.2.1992 Säästöilläkö lama tokenee ED, MD, (TD), 

(KID) 
3/1992 17.2.1992 Neljän kopla poistaisi raippaveron ja 

lisäisi kotimaista kysyntää 
ED, (MD), 
(KID), (KAD) 

3/1992 17.2.1992 Tyytymättömyyden talvi KAD, ED, KID 
4/1992 2.3.1992 Liikkeeksi työttömillekin ED, MD 
4/1992 2.3.1992 Unohtaako ay-liike työttömät  

jäsenensä? 
ED 

4/1992 2.3.1992 Kansliapäällikkö Pertti Sorsa:  
Työttömyyskuilun pohjalle vielä  
matkaa 

ED, KAD 

4/1992 2.3.1992 Oma puhelin, ideatapahtuma,  
rokkabaari… Työttömien toiminta  
viriämässä 

ED 

4/1992 2.3.1992 Nyt olisi opittava selviämään  
yhdessä: Työttömän henkistä  
kuormaa ay-liikkeelle? 

ED, MD, KID, 
(KAD) 

5/1992 16.3.1992 SAK 1993 budjetista: Työllisyys  
tehohoitoon 

ED, (TD) 

6/1992 30.3.1992 Työvoimapolitiikka budjetin  
puristuksessa 

ED 

7/1992 13.4.1992 Huonotuloiset kriisin maksajina MD, ED 
8/1992 27.4.1992 Työtä! ED, MD, KAD 
8/1992 27.4.1992 Säästöt lisäävät naisten työttömyyttä ED, MD 
9/1992 11.5.1992 Onko Ahon ideologiassa sijaa  

työministeriölle 
ED, (KAD) 

10/1992 26.5.1992 Työllistävätkö hävittäjäkaupat  
suomalaisiakin? 

ED, KAD 

10/1992 26.5.1992 SAK varoittaa vakavasti  
sosiaaliturvan peukaloijia:  
Leikkaus tietää lakkoa 

MD, ED, (TD) 

11/1992 8.6.1992 Työvoimamme harmaantuu  
huippuvauhtia 

ED 

12/1992 22.6.1992 Työministeriä "ahistaa" ED 
14/1992 24.8.1992 Hallitus rakentaa työmarkkinakriisiä ED 



 

v 
 

14/1992 24.8.1992 Kohta työttömyys koskettaa joka  
kolmatta perhettä 

ED 

14/1992 24.8.1992 Vakautusratkaisulla talous  
tasapainoon 

ED, MD, (TD), 
(KID), (KAD) 

15/1992 7.9.1992 Hallitus vaarantaa tulosovun ED, KID, KAD 
15/1992 7.9.1992 Budjetin työttömyysarvio edelleen 

tyhjän päällä? 
MD, ED 

16/1992 21.9.1992 Letkut irti vai kiinni ED, MD 
16/1992 21.9.1992 Relander ja SAK:n ekonomistit  

hylkäävät hallituksen säästölinjan: 
Investoinnit ja koulutus purevat  
työttömyyteen 

ED, KAD, 
(KID) 

17/1992 5.10.1992 Ihalainen Aholle: Tahallista uhittelua ED 

17/1992 5.10.1992 Hallitus työllistää 50 000:  
Työttömät maksajiksi 

MD 

18/1992 19.10.1992 Hyvinvointivaltio veitsenterällä MD, ED, KID 
19/1992 3.11.1992 Jäsenkysely osoittaa: Kasvava  

työttömyys rassaa SAK:laisia 
MD, ED 

21/1992 23.11.1992 Työn oikeus katkolla MD, ED, KID 

Työnantaja (lyhenne TA), 1975–1976 (STK) 

Numero/ 
vuosi 

Julkaisupäivä Otsikko Diskurssit 

1/1975 17.1.1975 Työnantajain sopeuduttava  
työvoimapulaan 

TD, KID 

4/1975 28.2.1975 Työvoimapulaan totuttava MD, KID, TD 
5/1975 14.3.1975 Ratkaiseeko poissaolopulman  

poistaminen työvoimapulan? 
MD, (KID) 

8/1975 25.4.1975 STK ja LTK lausunnossaan:  
Työmarkkinoilla toimii jo 70-luvun 
työvoiman lisäys 

KID, TD 

11/1975 6.6.1975 Erkki Partanen: Työnantajat  
ovat itse olleet lisäämässä  
inflaatiovauhtia 

TD, KID, (MD) 

11/1975 6.6.1975 Max Jakobson inflaatiosta:  
Olemmeko joutuneet kahden  
järjestelmän ei-kenenkään maalle 

MD, KID 

12/1975 20.6.1975 Muuttovirrat TD, KID 
18/1975 24.10.1975 Etujärjestöt arvostelevat budjettia - 

Lisärasitukset voivat heikentää  
työllisyyttä 

TD, (ED), 
(KID) 

20/1975 21.11.1975 Työllisyystilanne kiristyy - Ulkomailla 
vielä tiukempaa 

TD, KID 

20/1975 21.11.1975 Yrityksiä tuettava työllistämisessä TD, ED 
21/1975 5.12.1975 Toimitusjohtaja Pentti Somerto: 

Työllisyyden ylläpitämiseen pyrittävä 
ED, MD, KID 



 

vi 
 

21/1975 5.12.1975 Ministeri Pekka Ahtiala:  
Inflaatio talttumassa 

TD, KID 

22/1975 19.12.1975 Työllistämään TD, KAD 
2/1976 23.1.1976 Työllisyysohjelman rahoitus:  

Veroja, maksuja, lainoja 
TD 

2/1976 23.1.1976 Työntekoa rangaistaan MD 
2/1976 23.1.1976 Tarpeellista demagogiaa TD 
2/1976 23.1.1976 Toimitusjohtaja Pentti Somerto:  

Hyvinvointitason ylläpitämisessä  
vaikeuksia 

TD, KID, KAD 

8/1976 5.3.1976 Työvoimaennusteet TD, MD, KID, 
KAD 

8/1976 5.3.1976 Työttömyysrahat TD, MD 

8/1976 5.3.1976 Eläkepoliittinen ongelma:  
Työikäisten lisääntyminen ei  
kasvatakaan työvoimaa 

TD, ED 

8/1976 5.3.1976 Työvoimaministeriön työryhmä:  
Työvoiman kysyntä ja tarjonta  
tasapainossa v. 1980 mennessä 

TD, KID 

8/1976 5.3.1976 Työttömyysavustusten korotus  
maksaa 60 mk 

TD, (KID) 

10/1976 19.3.1976 STK-päivä Jyväskylässä: Työttömyys 
taittuu työvoimapulaksi 

TD, KAD 

10/1976 19.3.1976 Työllisyyden ylläpito yrityksissä  
turvattava 

TD, KAD 

11/1976 26.3.1976 Vastaisku vaihtuvuudelle TD, (ED), 
(KAD) 

13/1976 9.4.1976 Yritysten työllisyyspoliittiset  
avustukset 

TD, ED 

18/1976 21.5.1976 ETLAn ennusteet kuluvalle vuodelle: 
Reaaliansioiden kasvu 0,5 pros  
Vaikea työllisyystilanne jatkuu 

TD, KAD 

25/1976 1.10.1976 Työttömyys on edelleen ongelmana ED, KAD 
26/1976 8.10.1975 1970-luvun muutos työvoiman  

rakenteessa: Naisten osuus  
noususuunnassa 

ED 

26/1976 8.10.1976 Suomen työllisyystilanne kestänyt  
hyvin vertailun 

MD, KAD, TD, 
KID 

27/1976 15.10.1976 Tapani Kahri STK-päivän  
tilaisuudessa: Jokainen  
palkankorotusprosentti lisäisi  
inflaatiota ja heikentäisi työllisyyttä  

TD, MD, KID 

30/1976 5.11.1976 Työllisyys pyritty säilyttämään  
yrityksissä suurin ponnistuksin 

MD, KAD, KID 
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31/1976 12.11.1976 Pääministeri Työnantaja-lehdelle: 
Yritysten toiminta olisi nyt pyrittävä 
turvaamaan + Pääministeri 
haastattelutunnilla: Tuen antaminen 
yrityksille halpaa työllisyyden hoitoa 

TD, KAD, KID 

33/1976 26.11.1976 Somerton linja TD, KID 
33/1976 26.11.1976 ETLA edellyttää malttia TD, KID, KAD 
33/1976 26.11.1976 Oivion lähtökohdat MD, KID 

Teollisuusviikko (lyhenne TV), 1991–1992 (STK ja TKL) 

Numero/ 
vuosi 

Julkaisupäivä Otsikko Diskurssit 

1/1991 10.1.1991 STK ei laske ulkomaistyövoiman  
varaan 

TD, MD, KAD 

1/1991 10.1.1991 Taantuma vaatii uudenlaista otetta 
työllisyyden hoitoon 

TD, KID 

3/1991 7.2.1991 Työvoimatiedustelusta sivutuloksia TD, MD, KID 
4/1991 14.2.1991 Ei eläkkeelle vaan osa-aikatyöhön TD, KID 
11/1991 9.5.1991 Työvoimapulasta suurtyöttömyyteen TD, KID 
13/1991 16.5.1991 Vain julkinen työvoima kasvaa TD, KID, MD 
15/1991 6.6.1991 Kuka maksaa työttömyyden kulut? TD, MD 
15/1991 6.6.1991 Teollisuus arvioi hallituksen  

tiedonantoa: Valtion menotalous 
kiihtyy yhä käsittämätöntä vauhtia 

TD, KID, KAD, 
(ED) 

15/1991 6.6.1991 Ministeri Ilkka Kanerva:  
Työllisyyslaki vaatii korjaamista 

TD, ED 

15/1991 6.6.1991 Toimitusjohtaja Tapani Kahri, STK:  
Työmarkkinarakenteet on 
uudistettava perusteellisesti 

TD, KID 

15/1991 6.6.1991 Miten ja mitä elvytetään? TD, KID 
16/1991 13.6.1991 Walle Jenytin, TT: Yritysten on  

panostettava nuoriin myös laman  
aikana 

(KID) 

16/1991 13.6.1991 Oulu muistuttaa: Työttömyyttä on – 
mutta enemmistö on sentään työssä 

KAD, TD 

17/1991 1.8.1991 Ennätystyöttömyys koettelee  
yrityksiä 

TD 

17/1991 1.8.1991 Työttömyyden valtakunnallinen 
kuva: Nuoret ja pääkaupunkiseutu 
erityisongelmana 

- 

19/1991 29.8.1991 STK:n lääkkeitä suurtyöttömyyteen: 
Talouspolitiikka keskeinen –  
eivät työllistämistemput 

TD, KID, (ED) 

22/1991 26.9.1991 Työvoima-asiamies Pekka Castrén, 
STK kysyy: Tarvitaanko 400 000  
työtöntä, ennen kuin ay-liike herää? 

TD, KAD 
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23/1991 3.10.1991 Jatkuuko työttömyyden kasvu  
teollisuudessa? 

TD 

24/1991 10.10.1991 TUPOSETOn synkeä viesti: Kallion  
sopimuksen tavoitteet jäävät  
1990–1992 toteutumatta 

TD, KID 

25/1991 17.10.1991 Omatoimista työllistymistä aletaan 
tukea 

TD, KID 

26/1991 31.10.1991 Suurten päätösten päivä 22.10.1991: 
ETAsta ja tuposta  
neuvotteluratkaisut 

TD, KID, (MD) 

27/1991 14.11.1991 Työttömyyskoulutusta 100 markalla 
päivässä? 

TD, ED, KID, 
KAD 

27/1991 14.11.1991 Vaje vaatii 1/3 vientiä lisää TD, KID, 
(KAD) 

28/1991 21.11.1991 Keskustelu jatkuu  
työvoimakoulutuksesta 

KID, (TD) 

29/1991 19.12.1991 Työttömyydelläkin on historia (KID) 
29/1991 19.12.1991 Puolella toimipaikoista liikaa väkeä: 

Teollisuuden työllisyys  
romahtamassa 

KID, KAD 

29/1991 19.12.1991 Suurtyöttömyydellä voi olla arvaa-
mattomat seuraukset: Työn menetys 
passivoi helposti koko ihmisen 

MD, ED 

2/1992 20.1.1992 Hallitusmuodon 6. pykälä TD 
3/1992 3.2.1992 Työttömyyslääkkeet kortilla TD, KAD 
3/1992 3.2.1992 Työtön Kanerva hakeutuisi  

koulutukseen 
TD, MD, KAD 

5/1992 24.2.1992 8 kysymystä: Palkoista joustetaan,  
jos hinnat laskevat 

TD 

6/1992 2.3.1992 Asko Tanskanen, Eläke-Varma:  
Työntekijöiden siirtäminen eläkkeelle 
tulee kalliiksi 

TD, MD, KID, 
KAD 

7/1992 16.3.1992 Paine itärajan takaa suurin:  
Työttömien ulkomaalaisten määrä  
lisääntynyt 

TD, MD 

11/1992 27.4.1992 Työttömyys maksaa yli 20 miljardia TD 
14/1992 25.5.1992 Kansa tietää: Kasinopelit, pankit ja 

kansan tyhmyys veivät lamaan 
MD, TD 

15/1992 8.6.1992 ETLA uskoo hitaaseen nousuun:  
Talous tasapainottuu tiukalla  
taloudenpidolla 

TD, KID, KAD 

15/1992 8.6.1992 Kansan viisautta: Hidas toipuminen, 
huono työllisyys 

MD 

16/1992 15.6.1992 Työttömyys tuo kriisin  TD, ED, KID 
16/1992 15.6.1992 Työttömyys maksaa työnantajalle  

8,5 mrd. 
TD, MD 
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16/1992 15.6.1992 Tasa-arvovaltuutettu Tuulikki  
Petäjäniemi: Julkissektorin  
supistukset uhka naisten  
työssäkäynnille 

KID, KAD, MD 

16/1992 15.6.1992 Työttömyysturva natisee  
liitoksistaan: Suomella ei ole varaa  
joukkotyöttömyyteen 

TD, MD, KID 

21/1992 14.9.1992 8 kysymystä: Puolet pudottaisi  
palkkoja parantaakseen työllisyyttä 

MD, KID, KAD 

21/1992 14.9.1992 Apua nuorisotyöttömyyteen KAD 
21/1992 14.9.1992 Tarjontakriisi pian edessä TD, KID, KAD 
23/1992 28.9.1992 Rakenteet väärin päin TD 
25/1992 19.10.1992 Yritykset maksumiehinä TD, MD 

25/1992 19.10.1992 Kustannuksia hillitsevä tupo on 
avainasemassa 

TD, MD 

25/1992 19.10.1992 Nyt ollaan laman pohjassa TD, KID, KAD 
26/1992 2.11.1992 Vientivetoinen kasvu vaatii malttia TD, KAD 
26/1992 2.11.1992 Painopiste siirtyy paikalliselle  

sopimiselle 
KID, TD, KAD 

26/1992 2.11.1992 Eero Mölsä, Sidoste: Työpaikkojen 
luomisesta ei saisi rangaista 

TD, MD, KAD 

26/1992 2.11.1992 Talous ei lupaa heti parempaa:  
Kahtiajako syvenee entisestään 

TD, KAD 

26/1992 2.11.1992 Neuvontakeskukset auttavat  
alkuvaiheissa: Jättityöttömyys  
purkautuu yrittäjyyden  
lisääntymisenä 

TD, (MD) 

27/1992 9.11.1992 Tärkein voimavara (TD), (MD) 
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Liite II Työlliset, työttömät ja työttömyysaste vuosina 1960–2010, 15–74-

vuotiaat sekä työllisyysaste vuosina 1962–2010, 15–64-vuotiaat 

Vuosi Työttömät, 1000 hlö Työlliset, 1000 hlö Työttömyysaste, % Työllisyysaste, % 

1960 31 2097 1,5 .. 

1961 26 2121 1,2 .. 

19621) 28 2132 1,3 74,6 

1963 30 2128 1,4 72,2 

19642) 34 2151 1,6 72,2 

1965 31 2153 1,4 71,9 

1966 33 2160 1,5 71,6 

1967 65 2112 3,0 69,2 

1968 89 2070 4,1 67,2 

1969 59 2098 2,8 68,0 

1970 46 2217 2,0 70,5 

1971 55 2215 2,4 70,0 

1972 62 2215 2,7 69,3 

1973 57 2265 2,4 70,2 

1974 44 2326 1,8 71,7 

1975 62 2312 2,6 71,0 

1976 92 2278 3,9 69,7 

1977 140 2232 5,9 68,4 

1978 172 2200 7,3 67,3 

1979 143 2256 6,0 68,9 

19803) 114 2328 4,7 70,9 

1981 121 2353 4,9 71,1 

1982 135 2377 5,4 71,4 

1983 138 2390 5,5 71,5 

1984 133 2413 5,2 71,8 

1985 129 2437 5,0 72,2 

1986 138 2431 5,4 72,0 

1987 130 2423 5,1 71,7 

1988 116 2431 4,5 72,0 

19894) 80 2507 3,1 74,3 

1990 82 2504 3,2 74,1 

1991 169 2375 6,6 70,0 

1992 292 2206 11,7 64,7 

1993 405 2071 16,3 60,6 

1994 408 2054 16,6 59,9 

1995 382 2099 15,4 61,1 

1996 363 2127 14,6 61,9 

1997 314 2169 12,7 62,9 

19985) 285 2222 11,4 64,1 

1999 261 2296 10,2 66,0 

2000 253 2335 9,8 66,9 
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2001 238 2367 9,1 67,7 

2002 237 2372 9,1 67,7 

2003 235 2365 9,0 67,3 

2004 229 2365 8,8 67,2 

2005 220 2401 8,4 68,0 

2006 204 2443 7,7 68,9 

2007 183 2492 6,9 69,9 

20086) 172 2531 6,4 70,6 

20097) 221 2457 8,2 68,3 

2010 224 2447 8,4 67,8 

1) Työllisyysaste laskettu taannehtivasti vuodesta 1962. 

2) Vuoteen 1964 asti 15 täyttäneet, vuodesta 1965 alkaen 15–74-vuotiaat. 

3) Työttömyyseläkeläisistä luokiteltiin työttömiksi vain työtä etsineet. Työttömyysasteen aikasarja 

on korjattu taannehtivasti vuodesta 1980 alkaen. Määritelmämuutos tehtiin vuonna 1987. 

4) Vuodesta 1989 alkaen luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia aiempiin vuosiin. Käsitteet ja mää-

ritelmät yhtenäistettiin vastaamaan ILO:n ja Eurostatin vaatimuksia 1997–1999. Muutokset on kor-

jattu aikasarjaan taannehtivasti 1989 alkaen. 

5) Työllisyysaste otettiin käyttöön. Aktiivisen työnhaun kriteeriä tiukennettiin työttömän määritel-

mässä. Opiskelijat voitiin määritellä työlliseksi tai työttömäksi, jos täyttivät määritelmän perusteet. 

6) Työllisen määritelmän muutos. Työlliseksi luokitteluun vaikutti työstä poissaolon pituus ja saa-

dun palkan tai korvauksen määrä. Vaikutus vähäinen lähinnä lomautettujen ryhmään. 

7) Työllisen määritelmästä poistettiin ed. vuonna lisätty palkka- tai ansiosidonnaista korvausta 

koskeva ehto, jolloin vanhempainvapaalla olevia ei luokiteltu enää työllisiksi. Vaikutti pienten las-

ten äitien työllisyysasteeseen. 

Lähde: SVT: Työvoimatutkimus, Työllisyys ja työttömyys 1959–2018,  

Työvoimatilastoja 60 vuotta. 


