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pitkään vankka rooli suomalaisten työllistäjänä. Suomalainen tevateollisuus oli rakentunut vahvasti sukupuolittuneen 
työnjaon varaan ja alan työtehtävät oli jaoteltu naisten ja miesten tehtäviin. Halpa naistyövoima toimi kotimaisen 
teollisuuden valttina, joka houkutteli ulkomaisia teva-alan yrityksiä siirtämään tuotantoaan edullisempien 
työvoimakustannusten perässä Suomeen. 

Nykyistä globalisaatiota edelsi ”uusi kansainvälinen työnjako”, joka sai alkunsa 1970-luvulla. Se merkitsi 
työvoimavaltaisten tuotantovaiheiden siirtämistä teollisuusmaista kohti maita, joissa työvoima oli halpaa. Halvan 
työvoiman maiden kilpailuetu johtui muun muassa alhaisista palkoista, voimattomista ammattiliitoista ja investointi- ja 
veroetuuksista. Suomalaisessa tekstiili- ja vaatetusteollisuudessa kehitys näkyi muun muassa ulkomaisten yritysten 
vetäytymisenä, minkä lisäksi kotimaista tevateollisuutta nakersi vaatteiden ja tekstiilien halpatuonti maista, joissa 
tuottaminen oli vielä Suomeakin edullisempaa. 

Tutkin maisterintutkielmassani millä tavoin tekstiili- ja vaatetusteollisuudessa tapahtunut kansainvälisen työnjaon muutos 
vaikutti alan työntekijöihin Suomessa vuosien 1975 ja 1989 välillä ja kuinka he itse suhtautuivat kehitykseen. Selvitän, 
mitkä tekijät vaikuttivat halpatuonnin kasvuun markkinoilla ja millaisia toimenpiteitä lisääntyvää tuontia vastaan tehtiin. 
Kysyn lisäksi, kuinka yhteiskunnassa vallalla olleet asenteet naisista, heidän työnteostaan sekä heille sopivista rooleista 
vaikuttivat alan palkkaukseen ja tevateollisuuden pelastamiseksi tehtyihin toimenpiteisiin. Tarkastelen matalapalkkaisten 
tekstiili- ja vaatetusteollisuuden naistyöntekijöiden asemaa myös osana ammattiyhdistysliikettä. Vastaan 
tutkimuskysymyksiini laadullisen sisällönanalyysin avulla. Alkuperäislähteinäni käytän Tekstiili- ja Vaatetustyöväen 
Liitto Teva ry:n jäsenlehtiä.  

Esitän tutkielmassani, että kansainvälisessä työnjaossa tapahtuneet muutokset vaikuttivat voimakkaasti ja läpileikkaavasti 
suomalaiseen tekstiili- ja vaatetusalaan ja sen työntekijöihin. Vastatakseen kiristyvään kilpailuun suomalainen 
tevateollisuus pyrki erikoistumaan ja panostamaan laatuun. Taistelu halpatuontia vastaan oli kuitenkin vaikeaa, sillä 
edullisen tuotannon taustalla vaikuttivat halpatuotantomaiden alhaiset työvoimakustannukset, jotka juonsivat juurensa 
puutteellisiin työntekijöiden oikeuksiin. Suomalaiset tevatyöntekijät suhtautuivat halpatuonnin kasvuun pelokkaasti ja 
katsoivat sen uhkaavan sekä heidän omaa työllisyyttään että koko teollisuudenalan tulevaisuutta. Yhtenä halpatuonnin 
epäreiluimmista piirteistä pidettiinkin sitä, että se iski pahasti alaan, joka oli matalapalkkainen ja naisvaltainen. 
Kehityksessä keskeistä roolia näyttelivät myös kauppa ja kuluttajat, jotka tekemillään valinnoilla vaikuttivat tekstiili- ja 
vaatetusteollisuuden työllisyystilanteeseen Suomessa.  
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1. Johdanto 
 
1.1 Tutkimuksen aihe ja tausta 

 

”Teva-alan työllisyyttä ei enää kyetä turvaamaan näpertelyllä, vaan se vaatii voimakkaita perussyihin 

vaikuttavia toimia. Suomen tai minkään muunkaan kehittyneen maan teollisuus ei voi kilpailla 

sellaisten maiden tuotannon kanssa, joissa työntekijöiltä on kielletty tärkeimmät perusoikeudet, kuten 

omiin olosuhteisiin vaikuttaminen ammattiyhdistystoiminnan avulla ja joissa yritykset on vapautettu 

kaikesta taloudellisesta ja sosiaalisesta vastuustaan työntekijöitään kohtaan.” 

Pääkirjoitus Teva-lehdessä 7.12.1977 

Vaatteiden ja tekstiilien merkitys ulottuu niiden välittömän materiaalisen ulottuvuuden yli. 

Pukeutumisen kautta ihmiset antavat ensivaikutelman itsestään, ilmentävät persoonallisuuttaan ja 

kertovat omasta taustastaan toisille. Vaatteet ovat mukana sekä arjessa että juhlassa, rakentaen 

mielikuvia meistä kanssaihmisten ajatuksiin. Tietyt vaatekappaleet ja -merkit voivat saavuttaa 

aseman statussymboleina, joiden avulla halutaan välittää viestejä eksklusiivisuudesta ja rikkaudesta. 

Vaatteiden taustalta löytyvä tarina on usein kuitenkin vähemmän hohdokas, kuin niihin liitettyjen 

mielleyhtymien kautta saattaisimme ensiksi ajatella. Kulutusvalinnoissa ei ole kysymys vain 

muodista ja trendeistä. Tekstiili- ja vaatetusteollisuus (teva) on työvoimavaltainen ala, jonka 

työntekijöihin tehdyt ostopäätökset vaikuttavat. 

Suomessa tekstiili- ja vaatetusteollisuus on perinteikäs ja historiallisesti merkittävä teollisuudenala, 

jonka juuret ulottuvat aina 1700-luvun alkuun saakka.1 Alalla oli pitkään vankka rooli suomalaisten 

työllistäjänä ja esimerkiksi maailmansotien välisenä aikana jopa viidennes kotimaisista teollisuuden 

työpaikoista löytyi tevateollisuudesta.2 Teva-ala alkoi panostaa voimakkaasti kansainvälistymiseen 

1950-luvulta alkaen. Ulkomaankauppa kasvatti merkitystään viennin kasvaessa nopeasti varsinkin 

lähimarkkinoilla.3 Suomi kuului tuolloin niin sanottujen halpatuotantomaiden kategoriaan, minkä 

vuoksi kansainvälistymiskehitykseen liittyvät ongelmat saavuttivat maan tevatuotannon muita 

teollisuusmaita myöhemmin. Kotimaisen teollisuuden valttina toimi halpa naistyövoima, joka 

houkutteli etenkin ruotsalaisia yrityksiä siirtämään tuotantoaan edullisempien työvoimakustannusten 

perässä Itämeren yli.4 Suomalainen tevateollisuus oli rakentunut vahvasti sukupuolittuneen työnjaon 

 
1 Lappalainen & Almay 1996, 7–8. 
2 Lappalainen & Almay 1996, 15. 
3 Vuori & Ylä-Anttila 1989, 42. 
4 Rahikainen 2007, 106. 
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varaan ja alan työtehtävät oli jaoteltu naisten ja miesten tehtäviin. Miehet olivat sijoittuneet 

”ammattitaitoa vaativiin” ja paremmin palkattuihin pesteihin, kun taas naiset vastasivat 

rutiiniluontoisista ja matalapalkkaisista tehtävistä. Tevateollisuuden sukupuolittuneen työnjaon 

perusta luotiin jo teollisen vallankumouksen alussa. Työnantajat palkkasivat tekstiilitehtaille muun 

muassa kutojiksi ”mestareita”, jotka olivat poikkeuksetta miehiä. Naiset ja lapset toimivat heidän 

aputyövoimanaan.5  

Nykyistä globalisaatiota edelsi ”uusi kansainvälinen työnjako”, joka sai alkunsa 1970-luvulla. Se 

merkitsi työvoimavaltaisten tuotantovaiheiden siirtämistä teollisuusmaista kohti maita, joissa 

työvoima oli halpaa. Halvan työvoiman maiden kilpailuetu pohjautui alhaisiin palkkoihin, 

voimattomiin ammattiliittoihin sekä investointi- ja veroetuuksiin.6 Täällä kehitys näkyi muun muassa 

ruotsalaisten yritysten vetäytymisenä, minkä lisäksi kotimaista tevateollisuutta nakersi vaatteiden ja 

tekstiilien tuonti maista, joissa tuottaminen oli vielä Suomeakin edullisempaa.7 Suomalaisten 

naistyöntekijöiden keskituntiansiot olivat samaan aikaan nousseet roimasti. Kun vuonna 1961 naiset 

olivat tienanneet urakkatyöstä keskimäärin 1,80 markkaa tunnilta, oli tuntipalkka vuonna 1976 10,86 

markkaa.8 Suomi ei enää ollut samanlainen halpatyömaa, kuin ennen. Kiristyvän kansainvälisen 

kilpailun pyörteissä tekstiili- ja vaatetusteollisuus toivoi tukea valtiolta ja sen toimintaedellytyksiä 

pyrittiinkin turvaamaan erinäisin keinoin. Suomi esimerkiksi solmi uusien vientitalouksien kanssa 

kahdenkeskisiä sopimuksia tuonnin rajoittamiseksi sekä tuki työllisyyttä julkisten hankintojen 

avulla.9  

Talouden nousu- ja lamakaudet ovat tyypillisesti heijastuneet ensimmäisinä tekstiiliteollisuuteen.10 

1970-luvun öljykriisi ja sen jälkeinen lama inflaatioineen jättivät jälkensä suomalaiseen 

tevateollisuuteen. Konkurssien määrä lähti nousuun ja halpatuonti kasvatti markkinaosuuttaan.11 

Erikoistuminen nähtiin teva-alan keinona selviytyä halpatuonnin aiheuttamista ongelmista.12 Alan 

kannattavuutta pyrittiin lisäämään myös tiukentamalla tehtaiden työtahtia kasvattamalla urakkatöiden 

osuutta, mikä johti työolojen heikkenemiseen ja tyytymättömyyteen työntekijöiden keskuudessa.13  

 
5 Kasvio & Piispa 1985, 22. 
6 Wichterich 2002, 17–18.  
7 Esimerkiksi Teva 9.11.1976, Halpatuontia rajoitettava ja turva perustuotannolle, 8; Teva 6.5.1981, Janstorp keksi 
lopettamissyyt – Turussa 60 työttömäksi, 8. 
8 Ala-Kapee, Valkonen & Österberg 1979, 21–22. 
9 Esimerkiksi Teva 25.1.1978, Intian halpatuontia saatiin rajatuksi, 1; Teva 11.6.1983, Yhteiskunta antaa lapselle 
kotimaista laatua, 3. 
10 Lappalainen & Almay 1996, 7. 
11 Kaarninen Mervi, Kaarninen Pekka & Sänkiaho Tanja 2005, 15. 
12 Teva 8.2.1978, Työnantajat: Erikoistuminen voisi auttaa tekstiiliä, 1–2. 
13 Teva 18.11.1975, Urakka ja pakkotahti käyvät hermoille, 3.  
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Uusi kansainvälinen työnjako ja sitä seurannut halpatuonnin merkittävä kasvu kotimaan markkinoilla 

pakotti tevateollisuuden muuttamaan toimintatapojaan radikaalisti. Kannattavuuden nimissä 

suomalaisetkin yritykset alkoivat asteittain siirtää tuotantoaan halvan työvoiman maihin alhaisempien 

tuotanto- ja pääomakustannusten perässä. Tuotannon siirtäminen heikensi alan työllisyystilannetta ja 

johti osaltaan työolojen kiristymiseen. Konkurssien määrä ja työttömyys lähtivät 

ennennäkemättömään nousuun 1990-luvun vaihteessa taloudellisen laman sekä Neuvostoliiton ja 

idänkaupan romahduksen myötä. Teollisuuden syöksykierteen pysäyttäminen osoittautui aikalaisille 

vaikeaksi tehtäväksi.14 

Tevatyöläisten etua ajoi ammattiyhdistysliike. Tekstiili- ja Vaatetustyöväen Liitto Teva ry 

perustettiin vuonna 1970, kun Kutoma- ja Neuletyöväen liitto, Tekstiilityöväen liitto ja Suomen 

Vaatetustyöläisten liitto päättivät yhdistää voimansa. Uusi liitto puolusti alan kotimaisten 

työntekijöiden työllisyyttä ja oikeuksia lisääntyvää halpatuontia, väheneviä työpaikkoja ja 

työnantajien kiristyviä vaatimuksia vastaan. Lisäksi se taisteli sukupuolten välisen tasa-arvon 

toteutumisen puolesta niin työmarkkinoilla kuin ammattiyhdistysliikkeessäkin. Teva ry pyrki 

aktiivisesti saamaan enemmän jalansijaa kattojärjestössään SAK:ssa sekä lisäämään 

vaikutusvaltaansa tekemällä yhteistyötä muiden matalapalkkaliittojen kanssa. Liitto toimi aktiivisesti 

myös kansainvälisellä tasolla, pitäen tiiviisti yhteyttä muun muassa muiden Pohjoismaiden tekstiili- 

ja vaatetustyöväen liittojen edustajiin. Teva ry:n itsenäinen toiminta päättyi vuonna 2004, jolloin se 

yhdistyi Kemianliittoon.15 

Vaatteiden, tekstiilien ja asusteiden tuotanto on siirtynyt suurelta osin länsimaista globaaliin 

etelään.16 Uuden kansainvälisen työnjaon ja sitä seuranneen vaatetusteollisuuden globalisaation 

myötä alkunsa sai niin sanottu pikamuoti, jolla tarkoitetaan halpaa ja nopeaa vaatetuotantoa, joka 

perustuu senhetkisiin trendeihin.17 Pikamuotiteollisuuden tiedetään rikkovan ihmisoikeuksia, 

tuhoavan ympäristöä ja aiheuttavan ilmastonmuutosta. Tevateollisuudesta onkin muodostunut tänä 

päivänä yksi maailman saastuttavimmista teollisuudenaloista.18 Edes suomalainen tekstiili- ja 

vaatetusala ei ole selvinnyt tuotannon siirtymästä puhtain käsin, vaikka kotimainen on pyritty 

brändäämään eettiseksi ja ekologiseksi vaihtoehdoksi ulkomaiselle. Suunnittelua lukuun ottamatta 

tuotteiden valmistus tapahtuu pitkälti Suomen rajojen ulkopuolella. Todellisista tuotanto-olosuhteista 

 
14 Kaarninen et al. 2005, 20–21, 25. 
15 Kaarninen et al. 2005, 10, 50, 219–221, 234. 
16 Puhuttaessa globaalista etelästä ja globaalista pohjoisesta viitataan kehittyvien maiden ja läntisten teollisuusmaiden 
väliseen asetelmaan. 
17 Joy, Sherry, Venkatesh, Wang & Chan 2012, 275. 
18 Yle Uutiset 12.8.2018, Harva tietää halpavaatteen todellisen hinnan, https://yle.fi/uutiset/3-10309581 (viitattu 
29.4.2020). 
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on vaikea ottaa selvää, sillä alan toimijat eivät välttämättä kerro tuotanto-olosuhteista julkisuuteen. 

Toisaalta tuotantoketjut voivat olla niin pitkiä, ettei yrityksellä edes ole mahdollisuutta tuntea niitä 

kokonaisuudessaan.19 Suomalaisen tekstiili- ja vaatetusteollisuuden historian tuntemuksen merkitystä 

kasvattaa myös se, että tevatuotteiden tuotannon uumoillaan palaavan kiertotalouden muodossa 

takaisin Suomeen.20 Jotta voimme ymmärtää paremmin, kuinka nykyiseen tilanteeseen on päädytty, 

on syytä valottaa kehityksen alkua. Suomalaista tekstiili- ja vaatetusteollisuutta onkin syytä tutkia 

kansainvälisen työnjaon muutosten ja halpatuonnin kasvun perspektiivistä käsin. 

 

1.2 Tutkimuskysymykset, lähteet ja metodi 

 
Selvitän maisterintutkielmassani millä tavoin tekstiili- ja vaatetusteollisuudessa tapahtuneet 

kansainvälisen työnjaon muutokset vuosien 1975–1989 aikana vaikuttivat alan työntekijöihin 

Suomessa ja kuinka he itse suhtautuivat kehitykseen. Työväenhistoriallisen lähestymistavan lisäksi 

lähestyn aihettani sukupuolinäkökulmasta käsin. Kysyn, kuinka yhteiskunnassa vallalla olleet 

asenteet naisista, heidän työnteostaan ja heille sopivista rooleista vaikuttivat alan palkkaukseen sekä 

teollisuuden pelastamiseksi tehtyihin toimenpiteisiin. Tarkastelen matalapalkkaisten tekstiili- ja 

vaatetusteollisuuden naistyöläisten asemaa myös osana ammattiyhdistysliikettä. Lisäksi kysyn, mitkä 

tekijät vaikuttivat halpatuonnin kasvuun markkinoilla ja millaisia toimenpiteitä lisääntyvää tuontia 

vastaan tehtiin. Tutkielmassani tarkastelen ensiksi halpatuonnin kasvua, minkä jälkeen siirryn 

Suomen tevavientiin ja kotimaan kauppaan. Seuraavaksi kiinnitän huomioni suomalaisen 

tevateollisuuden työllisyyteen ja työoloihin sekä alan naisvaltaisuuteen ja sen vaikutukseen niin 

arvostuksen kuin palkkauksenkin saralla. 

Suomalaisen tevateollisuuden kansainvälistymisen kiihtymispisteenä voidaan pitää esimerkiksi 

Suomen liittymistä Euroopan vapaakauppa-alueen Eftan liitännäisjäseneksi vuonna 1961 tai 

vapaakauppasopimuksen solmimista Euroopan talousyhteisön kanssa vuonna 1973.21 Aloitan aiheen 

tarkastelun kuitenkin vasta vuodesta 1975, koska keskeisin lähteeni, Tekstiili- ja Vaatetustyöväen 

Liitto Teva ry:n jäsenlehti, alkoi ilmestyä tuon vuoden alusta. Tänä päivänä tekstiili- ja 

vaatetusteollisuuden tuotanto on pitkälti hävinnyt Suomesta, vaikka sillä on ollut merkittävä rooli 

maan historiassa. Mielikuvat tevateollisuuden alasajon syistä kytkeytyvät usein Neuvostoliiton 

 
19 Eettisen kaupan puolesta ry, Rank a Brand -selvitys 2019, https://eetti.fi/wp-
content/uploads/2019/04/Eetti_Rank_a_Brand_4_2019.pdf (viitattu 7.10.2021). 
20 Helsingin Sanomat 18.8.2021, Suomessa on monta nousevaa kestävien tekstiili-kuitujen valmistajaa, mutta alan 
tuntijoiden mielestä se ei vielä riitä, https://www.hs.fi/talous/art-2000008199729.html (viitattu 29.10.2021). 
21 Haapala & Peltola 2019, 143. 
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hajoamiseen, 1990-luvun lamaan ja Euroopan unioniin liittymiseen. Kehityksen juuret ulottuvat 

kuitenkin 1990-lukua syvemmälle historiaan, minkä vuoksi rajaan tutkielmani ajallisesti vuoteen 

1989.  

Maisterintutkielmani pohjautuu Tekstiili- ja Vaatetustyöväen liitto Teva ry:n jäsenlehden 

artikkeleihin. Vuosien 1975 ja 1987 välillä lehti tunnettiin nimellä Teva, kun taas vuoden 1987 

heinäkuusta eteenpäin se ilmestyi nimellä Toimikas. Tutkielmassa pureudutaan työntekijöiden 

näkökulmaan ja heidän kokemuksiinsa. Analysoimalla Teva ry:n jäsenlehden artikkeleita on 

mahdollista selvittää, kuinka muutos kansainvälisessä työnjaossa vaikutti tevatyöläisiin ja kuinka he 

kokivat alan murrosvaiheen. Tiedostan, että ammattiliiton henkilöstölehden käyttöön aineistona 

liittyy lähdekriittisiä haasteita. Vanhoista liitoista sosialidemokraatteihin kallellaan olivat Suomen 

Vaatetustyöläisten ja Kutoma- ja Neuletyöväen Liitot, kun taas Tekstiilityöväen Liiton enemmistö 

oli lähimpänä Työväen ja Pienviljelijäin Sosialidemokraattista Liittoa (TPSL) ja vähemmistö 

kansandemokraatteja. TPSL yhdistyi Suomen Sosialidemokraattiseen Puolueeseen vuonna 1973. 

Poliittisten ryhmittymien olemassaolo näkyi muun muassa vaaliavustuksia jaettaessa ja liiton 

toimitsijoiden valinnassa.22 Myös jäsenlehden taustalta on löydettävissä puoluepoliittisia näkemyksiä 

ja pyrkimyksiä, mikä näkyi muun muassa kielteisenä suhtautumisena muihin, kuin 

vasemmistopuolueisiin. Puoluepolitiikka on läsnä niin lehden uutisaiheissa, mainoksissa kuin 

henkilöhaastatteluissakin. Myös Teva ry:n sisäiset sosiaalidemokraattien ja kommunistien väliset 

kiistat ovat havaittavissa Tevan ja Toimikkaan sivuilta. 

Teva ry:n vuoden 1974 edustajakokousvaalien tuloksena muodostui tasapainoliitto niukalla 

sosialidemokraattien enemmistöllä. Sd-ryhmä sai edustajapaikoista 55 prosenttia ja 

kansandemokraattien ryhmä 45 prosenttia. Seuraavissa liittokokousvaaleissa vuonna 1982 Teva ry:n 

SDP-valtaisuus kasvoi entisestään, kun kansandemokraatit menettivät kymmenen prosenttiyksikköä 

kannatuksestaan. Ennen vuoden 1986 liittokokousta kd-ryhmä hajosi ja siitä irrottautuneet edustajat 

muodostivat oman Tevan yhtenäisyysryhmän, mutta seuraavaan liittokokoukseen mennessä 

kansandemokraatit olivat jälleen yhdistäneet rivinsä. Kd-ryhmän vaiherikkaan ajanjakson aikana 

sosialidemokraattien kannatus pysyi 65 prosentin tuntumassa. Vuosien 1975-1989 välillä myös Teva 

ry:n puheenjohtajat olivat taustaltaan sosialidemokraatteja.23 Liiton SDP-vetoisuus herättääkin 

lähdekritiikkiin liittyviä kysymyksiä Tevan ja Toimikkaan sisältöjen ja lehdissä käytetyn retoriikan 

suhteen. Lehden eri artikkeleiden kirjoittajista on kuitenkin vaikea saada tietoa, minkä vuoksi tekstien 

pohjalta on hankala tehdä johtopäätöksiä siitä, oliko kirjoittajan poliittinen tausta kommunistinen vai 

 
22 Kaarninen et al. 2005, 44–45. 
23 Kaarninen et al. 2005, 46–48. 
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sosialidemokraattinen. Joka tapauksessa poliittisten näkemysten voidaan katsoa vaikuttaneen 

esimerkiksi viestinnässä käytettyihin sanavalintoihin ja kehystämisen tapoihin.  

Tiedostan, että lähdekriittisestä näkökulmasta tarkasteltuna jäsenlehtien kertomaa ei voida pitää 

objektiivisena totuutena. Sen avulla on kuitenkin mahdollista saavuttaa tietämys tekstiili- ja 

vaatetustyöväen kokemuksista osana kansainvälisessä työnjaossa tapahtunutta muutosta ja 

teollisuuden kansainvälistymiskehitystä. Haen vastauksia tutkimuskysymyksiini laadullisen 

sisällönanalyysin, lähiluvun ja tulkinnan avulla sekä pyrin tutkimuskirjallisuuteen nojaten asettamaan 

työntekijöiden kokemukset osaksi laajempaa yhteiskunnallista kontekstia. 

Tutkimuskirjallisuudessa kiinnitin huomioni käsitteiden ”tekstiiliteollisuus” ja ”vaatetusteollisuus” 

käyttöön. Havaitsin, kuinka käsitteitä käytetään usein rinnakkain, minkä lisäksi termillä 

tekstiiliteollisuus saatetaan viitata myös vaatteiden teolliseen tuotantoon. Myös minun tutkielmassani 

käsitteet ”tekstiiliteollisuus” ja ”vaatetusteollisuus” ovat keskeisiä. Kun tarkastelen niitä yhdessä, 

käytän lyhennettä tevateollisuus. Teollisuuden työntekijöihin viitatessani hyödynnän myös etuliitettä 

teva-, esimerkiksi tevatyöntekijä, tevatyöläinen tai tevalainen. On huomattava, että aikalaiset 

puhuivat ”tevasta” myös viitatessaan sekä Tekstiili- ja Vaatetustyöväen liittoon että sen jäsenlehteen. 

Jotta voisin välttää käsitteisiin liittyvät sekaannukset, lyhennän jatkossa Tekstiili- ja Vaatetustyöväen 

liiton muotoon TVL. Kun viittaan ammattiliiton jäsenlehteen ennen vuoden 1987 heinäkuuta, käytän 

ilmaisua Teva-lehti.  

Käsiteltäessä tevateollisuudessa tapahtunutta kansainvälisen työnjaon muutosta uudet vientitaloudet 

nousevat keskeiseen asemaan. Käytän näistä aikalaisten tavoin rinnakkain käsitteitä ”halvan 

työvoiman maat” ja ”halpatuotantomaat.” TVL:n jäsenlehdissä niistä käytetään myös ilmaisua 

”kehitysmaat” tai ”kolmannen maailman maat.” Kehitysmaa on sanana holhoava, eikä kylmän sodan 

aikaisiin jakolinjoihin perustuva luokittelu ensimmäisen, toisen ja kolmannen maailman maihin ole 

enää 2020-luvulla ajankohtainen. Olenkin päättänyt korvata edellä mainitut ilmaukset 

maisterintutkielmassani käsitteillä ”globaali etelä” ja ”kehittyvät maat.” 

 
 
1.3 Aiempi tutkimus ja kirjallisuus 

 
Hyödynnän tutkielmassani sekä työväenhistorian että tekstiili- ja vaatetusteollisuuden tutkimusta. 

Tekstiili- ja Vaatetustyöväen Liiton historiaa ovat tutkineet Mervi Kaarninen, Pekka Kaarninen ja 

Tanja Sänkiaho teoksessa Taitavien käsien liitto: Tekstiili- ja Vaatetustyöväen Liitto Teva 1970–

2004, joka on laaja ja kattava selvitys suomalaisten tekstiili- ja vaatetustyöläisten historiasta. 
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Teoksessa paneudutaan muun muassa edunvalvontaan, työllisyyteen ja tasa-arvoon liittyviin 

kysymyksiin. Näihin teemoihin ei kuitenkaan keskitytä kansainvälisessä työnjaossa tapahtuneiden 

muutosten tai halpatuonnin kasvun perspektiiveistä käsin, minkä vuoksi maisterintutkielmani 

tarjoama näkökulma on yhä tarpeellinen. Lisäksi Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK:ta 

koskeva kirjallisuus on ollut olennaisessa osassa tutkielmani tekoa. Tapio Bergholm käsittelee 

teoksessa SAK:n vuosisata suomalaisten työmarkkinoiden historiaa SAK:n ja sitä edeltäneiden 

keskusjärjestöjen perspektiivistä käsin. Tämän lisäksi hyödynnän Pirkko Österbergin, Pirjo Ala-

Kapeen ja Marjaana Valkosen vuonna 1979 ilmestynyttä selvitystä Nainen SAK:laisessa 

ammattiyhdistysliikkeessä: Katsaus naisten ansioiden kehitykseen sekä naisten järjestäytymiseen ja 

toimintaan tarkastellessani tevalaisten naisten asemaa osana ay-liikettä. 

Arto Seppälän Lanka läpi vuosisatojen on perusteellinen historiateos suomalaisesta 

tekstiiliteollisuudesta 1700-luvulta vuoteen 2005. Kirja on toimitettu tekstiili- ja vaatetusteollisuuden 

työnantajaliiton satavuotisen matkan kunniaksi. Seppälä kuvaa tekstiiliteollisuuden vaiheikasta 

kehitystä kattavasti, ottaen kansainvälistymisen tarjoamat mahdollisuudet ja uhkakuvat osaksi aiheen 

käsittelyä. Teos on kuitenkin kirjoitettu lähes yksipuolisesti työnantajien perspektiivistä käsin, eikä 

Seppälä ota huomioon työntekijöiden puolta tarinasta. Piippa Lappalainen ja Mirja Almay paneutuvat 

puolestaan kotimaisen vaatetusteollisuuden historiaan teoksessa Kansakunnan vaatettajat. 

Lappalainen ja Almay pyrkivät selvityksellään tarjoamaan kattavan kuvauksen niin suomalaisista 

vaatetuksen tekijöistä kuin teollisuudenalasta ylipäätäänkin. Teos pohjautuu Vatevan eli 

Vaatetusteollisuuden keskusliiton arkistomateriaaleihin, minkä seurauksena työntekijöiden ääni jää 

tässäkin teoksessa syrjään. Lappalainen ja Almay keskittyvät tarkastelemaan lähinnä vaatteiden 

suunnitteluun, yritysten menekkiin ja muotiin liittyviä teemoja. Kuvaukset kansainvälistymisestä 

rajoittuvat suppeisiin mainintoihin. 

Vaatetusteollisuus tienhaarassa: Joustavan teknologian mahdollisuudet perinnäisellä toimialalla on 

Synnöve Vuoren ja Pekka Ylä-Anttilan tutkimus, joka tarkastelee teknologisen kehityksen tarjoamia 

mahdollisuuksia tekstiili- ja vaatetusteollisuuden kansainvälisen toimintaympäristön muutoksessa. 

Tutkimuksen julkaisuvuosi on 1989, jolloin länsimaisen vaatetusteollisuuden tulevaisuusnäkymät 

olivat ankeat ja modernin teknologian toivottiin tuovan helpotusta alan ahdinkoon. Pekka Nykäsen 

selvitys Suomen vaatetusteollisuuden hintakilpailukyky ja kilpailumenestys vuosina 1967–1985 

keskittyy puolestaan suomalaisen vaatetusteollisuuden kilpailuedellytyksiin ja -kykyyn 

kansainvälisillä markkinoilla. Molemmat tutkimukset ovat Suomen itsenäisyyden juhlavuoden 

rahasto Sitran julkaisemia.  
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Anu Suoranta on tutkinut naisten asemaa työmarkkinoilla teoksessaan Halvennettu työ. Hän 

tarkastelee työn sääntelyä ja hallintaa sekä ammattiyhdistysliikkeen kehitystä erityisesti naisten 

työsuhteista käsin. Suorannan teos pohjautuu vahvasti tekstiiliteollisuuden historiaan, koska ala 

rakentui halvan naistyön varaan. ”Selitys löytyi naisten sukupuolesta ja naiseuteen liitetyistä 

ominaisuuksista, jotka olivat määritelmällisesti miesten ominaisuuksia halvempia”, Suoranta 

väittää.24 Hänen selvityksensä naisten eriarvoisuuden ja matalapalkkaisuuden syistä ovat keskeisiä 

minun tutkielmani kannalta. Naisten taloudellista epätasa-arvoisuutta ja halvan naistyövoiman 

käyttöä on tutkinut myös Christa Wichterich teoksessa Globalisoitu nainen.  

Marjatta Rahikainen käsittelee artikkelissa Anticipating the Globalisation of Labour: Finnish Women 

as Immigrant and Offshore Labour for the Swedish Economy ruotsalaisten tekstiili- ja 

vaatetusteollisuuden yritysten tuotannon siirtymistä Suomeen. Rahikainen lähestyy aihetta 

sukupuolihistoriallisen näkökulman pohjalta, minkä lisäksi hän käsittelee aihetta kansainvälisen 

työnjaon muutoksiin liittyvien kysymysten kautta. Tekstiili- ja vaatetusteollisuuden sukupuolten 

väliseen työnjakoon ja eriarvoisuuteen tarjoaa näkökulmia myös Antti Kasvion ja Leena Piispan 

tutkimus Tekstiilitehdas ja sen naistyöntekijät, joka tarkastelee Oy Finlayson AB:n Ikaalisten tehtaan 

naistyöntekijöitä sekä heidän työskentelyään alan teknisen murrosvaiheen keskellä. Tutkimus 

tarkastelee työyhteisöä pureutuen kansainvälisen työnjaon muutoksiin ja selviytymiskeinoihin 

lisääntyvän kansainvälistymisen keskellä, minkä lisäksi se tarjoaa näkökulmia suomalaisen 

tekstiiliteollisuuden työolojen käsittelyyn. 

Suomalaisista tekstiili- ja vaatetusalan yrityksistä on kirjoitettu useampia historiikkeja. Journalistit 

Esa Koivuranta, Kati Pehkonen, Tuija Sorjanen ja Annina Vainio tutkivat teoksessa Marimekko: 

Suuria kuvioita Marimekon historiaa aivan sen alkutaipaleelta 2010-luvulle saakka. Kirjassa 

käsitellään muun muassa Marimekon vaikeuksia 1970- ja 1980-luvun teva-alan haasteellisessa 

toimintaympäristössä. Teos tarjoaa yksityiskohtaisen kuvauksen suomalaisesta vaatetusalan 

yrityksestä, joka haasteista selvitäkseen joutui sulautumaan osaksi isoa konsernia ja pakotettiin 

siirtämään osa tuotannosta kotimaasta Kaukoitään.25 Toinen kiinnostava yritykseen keskittyvä teos 

on Tellervo Vahalan kirjoittama Ihmisten Nanso, joka ilmestyi Nanson 75. juhlavuoden kunniaksi. 

Teos käsittelee yhtiön historiaa kuitenkin varsin suppeasti ja Vahala toteaakin esipuheessa, että ”sen 

tavoitteena ei ole olla johdonmukainen historiakirja.”26 Ihmisten Nanso kuitenkin valottaa 

 
24 Suoranta 2009, 56–57. 
25 Koivuranta, Pehkonen, Sorjanen, Vainio 2015, 386–387. 
26 Vahala 1996, 4. 
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mielenkiintoisella tavalla merkittävän ja pitkäikäisen suomalaisen teva-teollisuuden yrityksen 

kehityskulkua läpi 1900-luvun jälkipuolen haasteiden.  

Relevantin tutkimuskirjallisuuden puute aiheutti osaltaan haasteita tutkielman tekoon. Suomalaista 

tekstiili- ja vaatetusteollisuutta ei ole juuri tutkittu kansainvälisen työnjaon muutoksesta käsin, eikä 

tekstiili- ja vaatetusteollisuuden työntekijöiden historiaa ole tarkasteltu näiden teemojen kautta. 

Työntekijäpuolen näkymättömyys alan kirjallisuudessa herättää kysymyksiä. Miksi näin on? 

Poikkeavatko suomalaisten tekstiili- ja vaatetusteollisuuden työntekijöiden kokemukset alan 

murrosvaiheesta työnantajapuolen rakentamasta narratiivista? Onko suhtautuminen naisvaltaisen 

alan työvoimaan ollut niin vähättelevä, ettei heidän historiansa kertomista ole pidetty tärkeänä tai 

tarpeellisena? Huomionarvoista on myös se, että halpatuonti näyttäytyy aiemmassa tutkimuksessa 

lähinnä osana sivulauseita. Aiheen ollessa tänä päivänä ajankohtaisempi kuin pitkään aikaan, 

ansaitsee se tulla tarkastelluksi myös suomalaisesta perspektiivistä käsin. 
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2. Tuontia, vientiä ja kotimaista kysyntää 
 
2.1 Halpatuonnin uhka 

 
Kansainvälistymisen ja vapautuneen kaupan myötä halpatuotetut tevatuotteet löysivät tiensä Suomen 

markkinoille. Tuonnin vaikutukset olivat tuntuvat suomalaisessa yhteiskunnassa ja ne koskettivat niin 

teollisuutta, kauppaa kuin ay-liikettäkin. Halpatuonti oli käsitteenä aikalaisille hankala, eikä sen 

määritelmästä vallinnut yksimielisyyttä, sillä tuonnin edullisuuden taustalta oli löydettävissä useita 

selittäviä tekijöitä. Tuotteiden huokeaan hintatasoon vaikuttivat muun muassa raaka-aineiden 

edullisuus, alkuperämaan tarjoama tuki vientituotteille sekä alhaiset työvoimakustannukset, joista 

jälkimmäistä pidettiin yleisesti hyväksytyimpänä halpatuonnin mittarina. Lisäksi puutteellinen 

työturvallisuus painoi tuotantokustannuksia alas.27 Seppo Niemi, Tekstiili- ja Vaatetustyöväen Liiton 

puheenjohtaja vuosina 1974–1986, jaotteli halpatuonnin kolmeen eri kategoriaan, jotka olivat 

kehitysmaiden tuonti, valtiojohtoista kauppaa harjoittavien tuonti ja tuonti, jonka kohdalla 

valmistukseen saatiin tukea julkiselta vallalta.28 Suomeen halpatuotettuja tuotteita saapui esimerkiksi 

Etelä-Koreasta, Hongkongista ja Macaosta.29 Itä-Aasiassa sijainneiden maiden lisäksi myös Portugali 

luettiin merkittäväksi halpatuotettujen vaatteiden ja tekstiilien alkuperämaaksi sen alhaisista 

työvoimakustannuksista johtuen.30 

Suomalaisen tekstiili- ja vaatetusteollisuuden tuotanto siirtyi erityisesti Portugaliin, mikä aiheutti 

laajalti työttömyyttä kotimaassa. Portugalin työoloissa oli parantamisen varaa eikä sen 

maantieteellinen sijainti Euroopassa estänyt ihmisoikeusloukkauksia työmarkkinoilla. Teva-lehti 

uutisoi, kuinka Portugalin lainsäädäntö velvoitti työnantajia maksamaan minimipalkkaa 18 vuotta 

täyttäneille työntekijöille, mikä johti lapsityövoiman käytön yleisyyteen. Vaatimukset 

minimipalkasta eivät siis koskettaneet alaikäisiä, minkä vuoksi tevatehtailla työskenteli jopa 13-

vuotiaita lapsia. Ulkomaisilla yrityksillä oli portugalilaisten keskuudessa huono maine ja niiden 

kerrottiin pitäneen palveluksessaan niin lapsityövoimaa kuin vanhuksiakin. Lehden mukaan 

suomalaiset ja ruotsalaiset yritykset eivät olleet poikkeus sääntöön, vaan ne tunnettiin paikallisten 

keskuudessa lainrikkojina.31 Sen sijaan, että suomalaiset yritykset olisivat toimineet Portugalissa 

samojen eettisten periaatteiden mukaan kuin kotimaassa, ne nojasivat paikalliseen puutteelliseen 

 
27 Teva 17.5.1978, Kansanedustaja Jermu Laine: TEVA-ongelmat ja valtiovallan toimet, 5; Teva 22.3.1984, Halpatuonti 
- kahden kauppa, kolmannen korvapuusti, 8. 
28 Teva 8.3.1978, Mistä apu teva-alalle? 1. 
29 Teva 22.3.1984, Halpatuonti - kahden kauppa, kolmannen korvapuusti, 8. 
30 Rahikainen 2007, 105. 
31 Teva 20.5.1975, Anneli Kivelä: Portugalin neljästä tevaliitosta yksi kumouksen jälkeen, 8. 



 

 11 

lainsäädäntöön ja jopa rikkoivat sitä. Lapsityövoiman käyttöön suhtauduttiin Suomessa paheksuen, 

mikä ei kuitenkaan estänyt alaikäisten työntekijöiden hyödyntämistä eteläeurooppalaisessa 

tuotannossa. 

Uuden kansainvälisen työnjaon myötä suomalainen tekstiili- ja vaatetusteollisuus alkoi kiinnittää 

entistä enemmän huomiota halpatuonnin aiheuttamiin haasteisiin 1970-luvulla. Sitä pidettiin 

merkittävänä syynä kotimaisen teva-alan kurimukselle sekä sen tulevaisuuden suurimpana uhkana. 

Halpatuonnin vaikutus oli nähtävissä niin kotimaan markkinoilla kuin alan vientimahdollisuuksia 

tarkasteltaessakin.32 Halpatuonti näytti kovaa vauhtia syrjäyttävän markkinoilta Suomessa 

valmistetut tuotteet, joiden tuotannossa panostettiin edullisen hinnan sijasta laatuun. Halpatuonnista 

saadun hyödyn katsottiin karkaavan monikansallisille yrityksille, kun heikko työllisyystilanne olisi 

tarvinnut parantuakseen enemmän kotimaista tuotantoa suosivaa kulutusta.33 Teva-lehti nimeääkin 

monikansallisten yritysten toiminnan yhdeksi syyksi alan kurimukselle. Niiden katsottiin siirtäneen 

halvan työvoiman maihin modernia teknologiaa, jonka ansiosta kyseisten valtioiden vienti oli 

saavuttanut ylivoimaisen kilpailuasetelman erityisesti sarjatuotannon saralla.34 Jäsenlehdessä jopa 

väitettiin, että halpatuonti oli ylikansallisten yhtiöiden keino savustaa pienemmillä resursseilla 

toimivat yritykset ulos markkinoilta.35 

Halpatuonnin aiheuttamat vaikeudet oli havaittu Suomen lisäksi myös muissa Pohjoismaissa ja 

vuoden 1975 liittokokouksessaan Pohjoismainen Vaatetustyöläisten Unioni määritteli halvan 

työvoiman maiden tuonnin vaikeaksi työllisyyspoliittiseksi ongelmaksi. Sen lisäksi, että unioni halusi 

puuttua palkkausjärjestelmiin ja matalapalkkaisuuteen liittyviin haasteisiin, se nimesi tavoitteekseen 

nostaa palkkatasoa niissä maissa, joissa ammattiyhdistysliikkeen edellytykset edistää työntekijöiden 

oikeuksien toteutumista olivat heikot.36 Pohjoismainen tevateollisuus ei siis pyrkinyt ajamaan vain 

omaa etuaan, vaan sen tavoitteena oli edistää myös kehittyvien maiden tevatyöntekijöiden asemaa 

kansainvälisen toiminnan mahdollistamin keinoin.   

Halpatuonti iski ensiksi voimalla tekstiiliteollisuuteen ja jo vuonna 1978 42 prosenttia Suomen 

tekstiilikulutuksesta oli hyvin halpaa, ulkomailla tuotettua tavaraa.37 Myös vaatetusteollisuudelle 

halvan työvoiman maiden tuonti muodostui konkreettiseksi uhaksi 1970-luvulla, jolloin suomalaiset 

tuotteet menettivät asemaansa erityisesti ruotsalaisilla markkinoilla. Vaatetuksen viennin kasvu oli 

 
32 Esimerkiksi Teva 28.6.1977, Tarvitsemme valtion apua teva-teollisuuden turvaksi, 4. 
33 Teva 19.6.1978, Halpatuonti aisoihin, teollisuuden tunnettava vastuunsa! 2. 
34 Teva 17.5.1978, Kansanedustaja Jermu Laine: TEVA-ongelmat ja valtiovallan toimet, 5. 
35 Teva 14.6.1977, Isku iskun perään, 2. 
36 Teva 26.8.1975, Halpa tuonti uhkaa alaa Pohjoismaissa, 3. 
37 Teva 5.3.1978, Mistä apu teva-alalle? 1. 
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vielä vuosikymmenen puolivälissä tuontia suurempaa, mutta pikkuhiljaa tilanne alkoi kääntyä 

päinvastaiseen suuntaan.38 Vaikka halpatuonnin haasteet koskettivat aluksi vain muutamia 

tuoteryhmiä, TVL tiesi jo tuolloin, että se tulisi tulevaisuudessa aiheuttamaan ongelmia koko alalle. 

Näkemys perustui tevalaisten jakamaan kokemukseen siitä, että valtio ei tuntunut tarjoavan apua 

räpiköivälle tevateollisuudelle. Liitto katsoi lisäksi, että suoraan alalle kohdistettuja toimenpiteitä oli 

tehty hyvin vähän.39 

TVL nimesi yhdeksi suomalaisen teollisuuden keskeisimmistä ongelmista sen puuvillaraaka-

ainepainotteisuuden, josta johtuen Suomen tekstiiliteollisuuden tuotantorakenne muistutti pitkälti 

globaalin etelän ja sosialististen maiden vastaavaa. Tämän vuoksi ennustettiin, että edellä mainittujen 

kilpaileva tuonti tulisi vaikuttamaan Suomeen muita Euroopan maita enemmän, mikä olisi omiaan 

aiheuttamaan suuria haasteita kotimaiselle teollisuudelle. Lisäksi se arvioi, että vaatetuksen suuri 

painoarvo maan tevateollisuudessa teki siitä muita teollisuusmaita haavoittuvamman halvan 

työvoiman maiden kilpailulle.40 Työnantajat puolestaan katsoivat, että teva-alan huonontunut tilanne 

johtui heikosta kilpailukyvystä, jonka he katsoivat aiheutuneen liian suurista palkoista 

kilpailijamaihin verrattuna. TVL:n liittovaltuusto oli väittämästä eri mieltä. Se näki, että heikko 

kilpailukyky johtui suunnittelemattomuudesta ja erikoistumisen puutteesta, mikä osaltaan oli 

seurausta tekstiili- ja vaatetusalan yritysten tuotannon keskittymisestä liialti niin sanottujen 

standardituotteiden valmistukseen.41 

Halpatuonnin kasvu ei ollut tasaista 1970- ja 1980-luvuilla, vaan välillä se jopa hidastui. Vaihtelu 

saattoi olla vuositasolla suhteellisen voimakasta, mikä näkyy TVL:n jäsenlehden artikkeleissa ja 

liiton edustajien ulostuloissa. Lehden antamaa kuvaa tuonnista voikin luonnehtia epävakaaksi ja 

nopeasti muuttuvaksi. Yhteen vuoteen saattoi mahtua aikoja, jolloin eri tahot lehden sivuilla ensiksi 

iloitsivat halpatuonnin kasvun hidastumisesta, kun seuraavassa hetkessä tulevaisuuden näkymiä 

kuvattiin uhkaaviksi ja työpaikkojen kerrottiin olevan entistäkin suuremmassa vaarassa. Tilanne 

saattoi vaihdella myös tekstiilin ja vaatetuksen välillä suuresti niin, että toinen tahkosi herkeämättä 

voittoa samalla, kun toinen kitkutteli vaivalloisesti eteenpäin.42 Kun tarkastellaan esimerkiksi 

vaatetusteollisuutta vuosien 1975–1979 välillä, on havaittavissa, kuinka suuria muutoksia muutaman 

vuoden sisään mahtui. Vuosikymmenen puolivälissä ala oli hätää kärsimässä, kun taas vuonna 1978 

vaatteiden halpatuonnin osuus Suomen markkinoilla laski 6 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. 

 
38 Kaarninen et al. 2005, 24. 
39 Teva 8.11.1977, Rautaisannos tietoa pohjoismaakurssilta, 4. 
40 Teva 11.6.1980, Teva-ala arka kilpailulle, 3. 
41 Teva 9.11.1976, Halpatuontia rajoitettava ja turva perustuotannolle, 8. 
42 Esimerkiksi Teva 20.2.1980, Vaatevienti ennätyksellistä, 4; Teva 19.11.1980, Tekstiilin käyrä kääntynyt alaspäin, 8. 
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Vuosikymmenen loppu toi helpotuksen vaatetusteollisuudelle myös kotimaisten tilausten 

lisääntyessä ja viennin kasvaessa.43 “Tosiasiassa maamme teva-ala näyttää muista Euroopan maista 

poikkeavalla tavalla kestävän ulkoiset paineet verrattain hyvin”, Jermu Laine, SDP:n kansanedustaja, 

iloitsi Teva-lehdessä keväällä 1979.44 Tämän esimerkkiuutisen sävy poikkeaa huomattavasti 1970-

luvun puolivälissä vallinneen taloudellisen laman keskellä julkaistuista artikkeleista, jotka korostivat 

alan ahdinkoa ja epävarmaa tulevaisuutta. 

Hetkellisistä suvantovaiheista huolimatta halpatuonnin yleinen trendi oli kasvava ja kiihtyvä. 

Vaatetusteollisuuden keskusliitto Vateva ilmaisi huolensa suurentuvista tuontiluvuista, kun ne 

kasvoivat merkittävät 34 prosenttia vuoden 1980 aikana. Tästä suurin osa, niin arvon kuin määränkin 

mukaan tarkasteltuna, oli maista, jotka luettiin kustannustasoltaan halpatuontimaihin. Esimerkiksi 

Itä-Aasian tuonti oli kasvanut arvoltaan yli 50 prosentin verran.45 Vuonna 1987 Toimikkaassa 

puhuttiin jo tuonnin hyökyaallosta.46 Vaikka Suomen kehitys oli aiemmin poikennut muista 

Euroopan maista, kävi 1980-luvulla selkeästi ilmi, että maa ei ollut halpatuonnille immuuni.  

Suomalaisen tekstiili- ja vaatetusteollisuuden tulevaisuutta pyrittiin ennustamaan tarkastelemalla 

Ruotsin teva-alan kehitystä. Teva-lehti uutisoi vuonna 1981, että länsinaapurimme tekstiili- ja 

vaatetusteollisuus oli menettänyt puolen vuosikymmenen aikana jopa 14 000 työpaikkaa 

halpatuonnin kasvun myötä.47 Saman kohtalon odotettiin lankeavan Suomellekin, sillä kotimainen 

teollisuus näytti seuraavan Ruotsin viitoittamaa tietä. Halpatuonti oli pikkuhiljaa onnistunut 

ulottamaan lonkeronsa markkinoillemme jäädäkseen, mihin suomalaisessa tevateollisuudessa 

havahduttiin toden teolla vasta 1980-luvun lopulla. Halpatuonnin vyöry oli päässyt yllättämään alan 

toimijat, koska edeltävien vuosien aikana tilanne markkinoilla oli näyttänyt hetkellisesti menevän 

parempaan suuntaan halpatuonnin vähentyessä ja muun tuonnin lisääntyessä.48 Teollisuudessa oli 

optimistisesti ajateltu, että kalliimpien tuontivaatteiden menekin kasvu tulisi merkitsemään 

suurempaa kysyntää myös kotimaisille vaatteille. Ennustus ei kuitenkaan käynyt toteen. 

Kilpailu halpatuonnin kanssa koettiin mahdottomaksi. Halpatuotannon etujen katsottiin juontavan 

juurensa siihen, että halvan työvoiman maissa työntekijöille ei sallittu tärkeimpiä perusoikeuksia, 

kuten omiin työolosuhteisiin vaikuttamista ammattiyhdistystoiminnan keinoin. TVL piti 

ongelmallisena myös sitä, että Kaukoidässä yrityksillä ei ollut minkäänlaista sosiaalista tai 

 
43 Esimerkiksi Teva 16.12.1975, Työttömyys kuin kulkutauti, 1; Teva 16.3.1979, Vaateteollisuus lähtenyt kasvuun, 1. 
44 Teva 21.2.1979, Vaatetuksen ulkomaankaupan tulevaisuuden näkymät, 5. 
45 Teva 11.2.1981, Vaatetusviennillä ennätysvuosi, 2. 
46 Toimikas 10.9.1987, Tuonnin hyökyaalto syö kotimaista, 13. 
47 Teva 17.6.1981, Unioni keskusteli tuotteen alkuperästä, 1. 
48 Toimikas 4.2.1988, Vaate tyhjeni halpatuonnista ja rakennemuutoksesta, 11. 
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taloudellista vastuuta työntekijöistään.49 Riistämällä työntekijöiltä näiden oikeudet yritykset 

pystyivät saavuttamaan niin merkittävän etumatkan markkinoilla, että suomalaisille yrityksille ei 

jäänyt juuri muita vaihtoehtoja, kuin häviäminen. 

TVL perusteli suomalaisen tevateollisuuden tärkeyttä jäsenlehdessään vetoamalla maan 

omavaraisuuteen. Kotimaisen tuotannon katsottiin tuovan varmuutta epävarmoihin aikoihin ja 

vähentävän riippuvuutta muista valtioista potentiaalisten tulevaisuuden kriisien keskellä. Lisäksi 

TVL painotti alan roolia merkittävänä työllistäjänä ja korosti sen olevan yksi harvoista 

teollisuudenaloista, joka tarjosi työmahdollisuuksia nimenomaan naisille.50 Alan sosiaalisen 

merkityksen suuruutta perusteltiin myös sillä, että sen parissa työskenteli paljon yksinhuoltajia. 

Tevan ja Toimikkaan sivuilla on lisäksi aistittavissa, kuinka suomalainen tekstiili- ja vaatetusala piti 

omia tuotteitaan ylivoimaisesti parempina kilpailijoidensa halpatuotettuihin vastineisiin verrattuna.  

Halpatuontitavaraa kuvattiin muun muassa ala-arvoiseksi, minkä lisäksi alan kotimaiset toimijat 

katsoivat, ettei ulkomailla osattu valmistaa ilmastoomme sopivia vaatteita.51 Edellä mainittuja 

havaintoja tarkastellessa on tärkeä pitää mielessä, että Teva-lehti ja Toimikas koostuivat 

ammattiliiton omalle jäsenistölleen tuottamista teksteistä, joissa käytetyt sanavalinnat ja retoriset 

keinot eivät olleet sattumanvaraisia. TVL halusi valaa jäsenistöönsä tulevaisuudenuskoa, minkä 

lisäksi se pyrki selittämään teollisuudessa vallinneita olosuhteita tevatyöläisten tuntemuksia ja 

kokemuksia tukien. Sen lisäksi, että tällainen viestintä lisäsi työntekijöiden uskoa parempaan, 

voidaan sen katsoa edesauttaneen tevalaisia pysymään TVL:n jäseninä – miksi tevatyöntekijät 

olisivat halunneet kuulua liittoon, jos tekstiili- ja vaatetusteollisuudessa ei olisi ollut tulevaisuutta? 

Kaikki tekstiili- ja vaatetusteollisuuden työnantajat eivät pitäneet halpatuontia ongelmana – 

päinvastoin. Tätä havainnollistaa hyvin Pantalon-nimisen vaatetusalan yrityksen johtajan Henry 

Backlundin haastattelu, joka julkaistiin Teva-lehdessä keväällä 1986. Hän kommentoi, kuinka 

suomalaisten tuotteiden korkea laatu tai suunnittelu eivät voineet toimia valttikortteina lisääntyvää 

halpatuontia vastaan.  “Suomessa ei ole mitään suunnittelua! Kaikki tulee ulkoa – muutamin 

poikkeuksin kuten esim. Marimekko. Mitä tulee laatuun, ommellaan Hong Kongissa ja Portugalissa 

paremmin kuin Suomessa tällä hetkellä”, Backlund väitti. “Halpatuonti ei ole huonoa – se vain on 

halpaa. Meidän ei siis pidä kilpailla halpatuonnin kanssa”, hän jatkoi. Backlund havainnollisti 

kotimaisen tuotannon kannattavuuteen liittyviä ongelmia Pantalonin kautta: yrityksestä olisi hänen 

mukaansa voinut tulla kannattava suhteessa halpatuontiin joko laskemalla palkkoja 

 
49 Teva 7.12.1977, Yhteistyötä työpaikkojen säilyttämiseksi, 2. 
50 Ala-Kapee et al. 1979, 10. 
51 Teva 23.11.1976, Ankeita näkymiä Jyväskylässä, 7; Teva 24.2.1982, Lähetystö NL:n viennin puolesta, 6. 
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viidelläkymmenellä prosentilla tai vaihtoehtoisesti nostamalla tehoa puolella.52 Jo entuudestaan 

kireillä urakoilla tehon kasvattaminen olisi ollut hyvin haastavaa, eivätkä työntekijät, saati TVL olisi 

olleet valmiita laskemaan alan jo valmiiksi matalaa palkkatasoa. Backlundille yrityksen johtajana 

halpatuonti näyttäytyi kannattavana vaihtoehtona, eikä hän ollut ainoa laatuaan. 

Syy halpatuonnin suosimiselle oli mitä ilmeisin: se oli kotimaiseen tuotantoon verrattuna 

huomattavasti edullisempaa. Teva-lehti nimesi matalampien tuotantokustannusten lisäksi 

verokeinottelun yritysten motiiviksi siirtää tuotanto Suomen rajojen ulkopuolelle.53 Moni yritys 

päätyi maahantuomaan jopa sellaisia tuotteita, joita sen omat työntekijät valmistivat. Tekstiilien ja 

vaatteiden tuotanto halvan työvoiman maissa oli niin kannattavaa, että esimerkiksi Finlayson valitsi 

kustannussyistä tuontikankaan ja laittoi alaisensa lyhennetylle työviikolle Suomessa. Työntekijät 

olivat pettyneitä yrityksen toimintaan, jota he pitivät epäoikeudenmukaisena. “Työnantaja yrittää 

esittää, että on suuri lahja kun yleensä saadaan olla tehtaalla. Olen sitä mieltä, että työttömyyttä ei 

olisi, jos kankaita ei olisi tuotu ulkomailta”, totesi Teva-lehden haastattelema Viljo Tuomola.54 

Yritykset käyttivätkin tuotannon siirtämistä halvemman työvoiman maihin pelotteena 

työntekijöidensä vaatimuksia vastaan.55  

Työntekijät kokivat halpatuotetut tekstiilit ja vaatteet suurena uhkana sekä heidän omalle 

työllisyydelleen että yleisesti kotimaiselle tevateollisuudelle. Heistä oli epäreilua, että maahan 

kärrättiin “halpatuontimaista nälkäpalkoilla teetettyjä tekstiilejä” samalla, kun ala kärsi pahenevasta 

työttömyydestä Suomessa.56 Kilpailukyvyn parantamiseksi kiristetyt urakat ja alaisiin kohdistetut 

kovenevat vaatimukset saivat monet pelkäämään työpaikkansa puolesta, minkä lisäksi lisääntynyt 

stressi oli omiaan aiheuttamaan vaikeuksia työntekijöiden työkykyyn.57 Ruotsalaisen Fjällravenin 

toiminta Suomessa tarjoaa hyvän esimerkin siitä, millaisia vaikutuksia halpatuotantoon siirtymisellä 

oli tevalaisten perspektiivistä tarkasteltuna. Yritys alkoi siirtää toimintojaan Etelä-Koreaan 1980-

luvun puolivälissä, vaatien samalla entistä tiukempaa urakkaa suomalaisilta työntekijöiltään. Teva-

lehti väitti tehtaan omistajien todenneen alaistensa huolestuneita puheenvuoroja kuultuaan, kuinka 

työntekijöiden tulevaisuus riippui vain ja ainoastaan heistä itsestään. Yritysjohdon kommentit 

aiheuttivat suurta ahdistusta työntekijöiden keskuudessa, sillä he eivät uskoneet jo valmiiksi kireiden 

urakoiden nostamisen olevan enää mahdollista.58 Fjällraven siirsi vastuun tehtaan tulevaisuudesta ja 

 
52 Teva 23.4.1986, Lomautetut tekevät työnsä kurssilla, 10. 
53 Teva 23.2.1983, Kriisi vain syvenee ellei Teva pidä suurempaa ääntä itsestään, 6. 
54 Teva 6.5.1975, Finlaysonin työntekijät huolissaan Forssassa, 4. 
55 Kaarninen et al. 2005, 26. 
56 Teva 19.4.1978, Työttömyys lisääntyy, 2. 
57 Esimerkiksi Teva 2.12.1981, Urakka ja eristyminen vaarat tasapainolle, 8. 
58 Teva 5.11.1987, Tyytyväisyys vaihtui katkeruuden kyyneleiksi, 10–11. 
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työpaikoista työntekijöille itselleen, jättäen samalla huomiotta vaatimustensa aiheuttaman 

inhimillisen ahdingon. TVL syyttikin ruotsalaisia yrityksiä siitä, etteivät ne tunteneet vastuuta 

alaisistaan. Liitto katsoi, että voiton maksimoinnilla oli yritysten toiminnassa sitä suurempi 

merkitys.59 

Suomalaiset tevatyöntekijät tunsivat solidaarisuutta halvan työvoiman maiden kollegoitaan kohtaan 

ja olivat huolestuneita muun muassa kehittyvien maiden naisten ylipitkistä työpäivistä ja alhaisesta 

palkkatasosta. TVL pyrki lisäämään tietoisuutta halpatuotantomaiden tehdastyöläisten kohtaamista 

ongelmista julkaisemalla jäsenlehdessään artikkeleita heidän arjestaan ja kokemuksistaan 

säännöllisesti, eritoten 1980-luvulla. Huoli globaalin etelän työoloista oli selvästi aistittavissa niin 

Tevan kuin Toimikkaankin sivuilla. Yhdeksi halpatuotannon suurimmista vaikeuksista nimettiin 

lapsityövoiman käyttö ja moni juttu keskittyikin nimenomaan tehtaiden lapsityöläisiin. Huolimatta 

siitä, että lapsityövoiman käyttö oli kansainvälisesti tuomittavaa jo YK:n ihmisoikeusjulistuksen 

perusteella, oli se monissa halvan työvoiman maissa “enemmän tai vähemmän” laillista ja 

järjestelmään sopeutettua.60 Kuten jo aiemmin tässä luvussa kävi ilmi, myös suomalaiset 

tevayritykset syyllistyivät lapsityövoiman käyttöön esimerkiksi Portugalissa. 

1970- ja 1980-luvuilla rauhantyö sekä kansainvälinen solidaarisuustyö olivat keskeinen osa 

työväenliikettä, ja niillä oli vahva asema myös SAK:n toiminnassa. Keskusjärjestö osoitti tukensa 

erityisesti Etelä-Afrikan vapautusliikkeille. Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK 

perustettiin vuonna 1986 organisoimaan SAK:n ja sen jäsenliittojen solidaarisuustyötä.61 TVL 

panosti erityisesti lapsityövoiman vastaiseen työhön, mikä näkyi jäsenlehdessä aiheesta kirjoitettujen 

juttujen säännöllisenä julkaisutahtina. Liiton jäsenten innostuneisuutta solidaarisuustyöhön voi 

havainnollistaa taksvärkkikeräysten kautta. Esimerkiksi vuoden 1982 keräyksessä liiton toimisto ja 

paikallisosastot onnistuivat keräämään jopa 50 000 markkaa keräyksen kohteena olleiden Namibian, 

Salvadorin ja Nicaraguan hyväksi, minkä lisäksi TVL lahjoitti pottiin vielä ylimääräiset 5000 euroa. 

SAK:laisista liitoista vain Metalliliitto ja Kunta-alan ammattiliitto ylsivät parempaan suoritukseen. 

Keräyksiin osallistuivat erityisesti ne ammattiliitot, jotka olivat toiminnassaan käsitelleet 

Solidaarisuuskeskusta ja sen toimintaa.62 Tätä taustaa vasten tarkasteltuna tevalaisten 

solidaarisuudentunto halvan työvoiman maiden kollegoitaan kohtaan näyttäytyy tyypilliseltä 

piirteeltä aikakauden työväenliikkeelle. 

 
59 Teva 6.5.1981, Janstorp keksi sopivat lopettamissyyt – Turussa 60 työttömäksi, 8. 
60 Teva 13.6.1981, Lapsityövoima pois tehtaista tai kauppasuhteet poikki, 3. 
61 Bergholm 2001, 67–68. 
62 Kaarninen et al. 2005, 226–227. 
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Pohjoismaiset tekstiili- ja vaatetusalan yritykset toivat miljoonien kruunujen edestä vaatteita 

esimerkiksi Thaimaasta, jossa lapsityö oli merkittävä ongelma. Osa maan teollisuudessa 

työskennelleistä tytöistä oli vain 11 vuotta vanhoja. Heidän työpäivänsä olivat 10–12 tuntisia, 

palkkaus täysin riittämätön toimeentulon turvaamiseksi ja työolot orjuuden kaltaiset. Teva-lehden 

tekemässä reportaasissa kerrotaan, kuinka Bangkokin “helvetin tehtaiden” tytöt olivat käytännössä 

vankeja työpaikoillaan. “Heitä ympäröivät vahdit siltä varalta, että he yrittäisivät karata”, artikkelissa 

kuvataan. Lehti painotti myös kuluttajien vastuuta toteamalla, kuinka “heidän ansiostaan me voimme 

ostaa halpoja vaatteita pohjoismaissa ja muissa Euroopan maissa. Kun näin teemme, harvat 

ajattelevat, että vaatteet ovat Kaukoidän orjatehtaiden pienten lasten valmistamia.”63 Aikakaudelle 

tyypillisen kansainvälisen solidaarisuuden eetoksen sekä tietoisuuden lisäämisen, myötätunnon ja 

sympatian herättämisen lisäksi TVL:n uutisoinnin tavoitteena voidaan pitää kotimaisten vaatteiden 

ja tekstiilien kulutuksen kasvua. Suosimalla suomalaista tevatuotantoa kuluttajat sekä tukivat 

työllisyyttä kotimaassa, että äänestivät kukkaroillaan halpatuotannon haittoja vastaan. 

TVL tiedosti, että kotimainen tevateollisuus ei voinut rakentaa ympärilleen “täydellistä suojamuuria” 

halpatuontia vastaan, mutta toivoi silti toimia sen hillitsemiseksi. Sekä solidaarisuudesta, että oman 

toimintansa vakauttamiseksi liitto vaati, että Suomi sallisi tuonnin vain sellaisista maista, joissa 

ammattiyhdistysliikkeen demokraattisten toimintaperiaatteiden toteutuminen oli turvattu ja 

työntekijät pääsivät nauttimaan ainakin vähimmäissosiaaliturvasta.64 Työntekijöiden oikeuksien 

toteutumattomuus nähtiin globaalina ongelmana. TVL painotti, kuinka ammattiyhdistysliikkeen 

keinoin oli mahdollista parantaa työntekijöiden asemaa ja korosti, kuinka läntisten teollisuusmaiden 

harjoittama talouspolitiikka ja kansainvälinen kauppa vaikuttivat suuresti globaalin etelän maiden 

kehitykseen. Tämän vuoksi liitto katsoi, että teollisuusmaat kantoivat suurta moraalista vastuuta 

kehittyvistä maista.65  

Länsimaat pyrkivät suojelemaan omaa tevatuotantoaan senkin jälkeen, kun tavaramarkkinat olivat 

muuten avautuneet. Kauppaa säädeltiin tuontikiintiöiden ja tullien avulla, minkä lisäksi 

kansainvälisen tekstiili- ja vaatekaupan sääntelyyn laadittu monikuitusopimus (MFA, Multifibre 

Arrangement) hyväksyttiin vuonna 1973.66 Päivitetty versio sopimuksesta ratifioitiin helmikuussa 

1982. Neuvottelut uuden sopimuksen aikaansaamiseksi olivat haasteelliset EEC-maiden67 ja 

globaalin etelän näkemysten törmättyä toisiinsa. Jälkimmäinen tavoitteli ymmärrettävästi suurempaa 

 
63 Teva 24.10.1984, Lapsiorjat valmistavat halpatuontivaatteemme, 10. 
64 Teva 1.12.1982, Vedetään kotiin päin, 2. 
65 Teva 13.6.1984, Lapsityövoima pois tehtaista tai kauppasuhteet poikki, 3. 
66 Goto 1989, 204. 
67 Euroopan talousyhteisö eli EEC, European Economic Community. 
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osuutta EEC-maiden tekstiili- ja vaatekaupasta, kun ensin mainitut puolestaan halusivat karsia 

halpatuontia markkinoillaan merkittävästi.68 Sen lisäksi, että sopimus suojasi teollisuusmaiden 

tevatuotantoa, se tarjosi kehittyville maille väylän viennin lisäämiseen, minkä vuoksi moni valtio 

koki lisärajoitusten laatimisen tarpeelliseksi esimerkiksi kahdenkeskisen sopimisen avulla.69 

Kansainvälisen kaupan edistämiseksi laadittu yleissopimus ja Maailman kauppajärjestön edeltäjä 

GATT70 kuvasi 1984 julkaisemassaan tutkimuksessa monikuitusopimusta epäonnistumiseksi, sillä se 

katsoi, ettei tekstiili- ja vaatetusala enää tarvinnut suojelua halvan työvoiman maiden kilpailua 

vastaan. TVL oli kommenteista ymmärrettävästi huolissaan, sillä sopimus oli ollut sen edun 

mukainen. Liitto pohti millaisia vaikutuksia sopimuksen poisto aiheuttaisi sekä Euroopan 

markkinoille että Suomen teollisuudelle ja kuinka nopeasti ne näkyisivät. Huolta aiheuttivat myös 

halvan työvoiman maiden keskinäiset jännitteet: kilpailu tevatuotannosta oli laajentunut globaalin 

etelän ja pohjoisen asetelman ulkopuolelle. “Teva-alalla esimerkiksi Hongkong ja Taiwan ovat 

puolestaan eristämässä vielä halvempia maita, kuten Pakistan, Sri Lanka tai Kiina”, Teva-lehti kuvasi 

muuttunutta tilannetta.71 

Koska Suomi ei kyennyt päihittämään halvan työvoiman maita palkkatason mataluudessa, tuotteiden 

laadukkuuteen panostamista pidettiin keskeisenä keinona selviytyä kovenevan kilpailun pyörteissä. 

Suomalaiselle teollisuudelle nähtiin kannattavampana siirtyä tuottamaan “raskaan” 

vaatetusteollisuuden tuotteita, esimerkiksi päällysvaatteita, standardituotteiden, kuten t-paitojen ja 

kerrastojen sijasta.72 Päättäjiltä TVL vaati tuonnin rajoittamista alan tilanteen parantamiseksi. 

Liittovaltuusto väitti vuoden 1976 kannanotossaan, kuinka tällaiset päätökset eivät olisi maksaneet 

valtiolle juuri mitään, mutta kotimaisen työllisyyden kannalta niillä oli suuri merkitys.73  Suomi pyrki 

hillitsemään halpatuontia solmimalla sitä rajoittavia sopimuksia. Esimerkiksi vuonna 1977 se sopi 

Hongkongin ja Macaon kanssa tekstiilituotteiden maahantuonnin rajaamisesta 11-13 miljoonaan 

markkaan 14 kuukauden ajaksi.74 Myös Intian tuontia onnistuttiin sääntelemään, minkä lisäksi 

neuvottelupyyntöjä lähetettiin muun muassa Malesiaan, Singaporeen ja Sri Lankaan.75 Koska 

halpatuonti oli aluksi keskittynyt tiettyihin tuoteryhmiin, pyrittiin tilannetta helpottamaan myös 

kohdistamalla tulleja täsmällisesti esimerkiksi sukkahousuille.76  

 
68 Teva 10.3.1982, Kansainvälinen kauppasopimus vahvistettu, 11. 
69 Kaarinen et al. 2005, 22–23. 
70 Lyhenne sanoista General Agreement on Tariffs and Trade. 
71 Teva 24.10.1984, Suojasopimus on loppumassa – Vieläkö halpatuonti on teva-alan pääpulma, 12. 
72 Teva 24.10.1984, Halpatuonti haaste ay-liikkeen kansainvälisyydelle, 16. 
73 Teva 9.11.1976, Halpatuontia rajoitettava ja turva perustuotannolle, 8. 
74 Teva 31.5.1977, Halpatuonnille rajoja, 6. 
75 Teva 25.1.1978, Intian halpatuontia saatiin rajatuksi, 1. 
76 Teva 11.1.1977, Sukkahousuille erikoistulli, 1. 
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TVL kehotti päättäjiä tukemaan kotimaista teollisuutta myös julkisin hankinnoin. Tevalaiset 

riemuitsivat, kun valtio päätti sijoittaa kotimaiseen lastenvaateteollisuuteen tilaamalla 

äitiyspakkauksen suomalaisilta valmistajilta vuonna 1983. Tilaus toi töitä jopa kolmellesadalle 

tekstiili- ja vaatetusteollisuuden työntekijälle.77 Valtion lisäksi myös kunnilta vaadittiin tekoja 

tevateollisuuden eteen. Liitto pyrki paikallisosastojensa kautta vaikuttamaan kuntapäättäjiin, jotta ne 

olisivat päätöksenteossaan suosineet kotimaisella tevalaisella työllä valmistettuja tuotteita.78 Liitto 

toivoi lisäksi kauppa- ja teollisuusministeriöltä markkinahäiriölain soveltamista halpatuontia vastaan, 

sosiaalikustannusten tasapainottamista pääomavaltaisten alojen79 kanssa sekä idänkaupan 

lisäämistä.80 Huolimatta siitä, että osa TVL:n toiveista toteutui, liitto katsoi, ettei päättäjiä 

kiinnostanut huolehtia kotimaisen tevateollisuuden elinvoimaisuudesta. Tehdyt toimenpiteet eivät 

riittäneet turvaamaan työllisyyttä, minkä vuoksi pyyntöjen koettiin kaikuvan kuuroille korville.81 

Teva-lehden haastatteleman tutkija Antti Kasvion mukaan ainoan lääkkeen halpatuontiin liittyvien 

ongelmien ratkaisemiseksi tarjosi ammattiyhdistysliike ja sen kansainvälistyvä politiikka. Tuotannon 

siirtyessä merten taakse sen tuli kuitenkin muuttaa omia toimintatapojaan menestyäkseen. Kasvio 

painotti, kuinka liikkeen olisi syytä siirtyä “korporatiivisesta sulkeutuneisuudesta kansainväliseen 

solidaarisuuteen.” Kasvion mukaan kieltojen ja rajoitusten sijaan tärkeämpää oli pohtia millainen 

kansainvälisen työnjaon muoto olisi työntekijöiden kannalta hyödyllinen ja kuinka se olisi järkevintä 

toteuttaa. “Tilanne on uusi niin ay-liikkeelle kuin tutkijoillekin. Mitään valmiita toimintamalleja ei 

kukaan vielä asiasta pysty esittämään. Suunta pitäisi kuitenkin olla laajempaan kansainvälisyyteen”, 

Kasvoi totesi.82 

Huolimatta halpatuonnin aiheuttamasta ahdingosta kotimaiselle tekstiili- ja vaatetustuotannolle TVL 

painotti ulostuloissaan, kuinka globaalin etelän työläisillä oli täysin samanlainen oikeus työhön ja 

toimeentuloon kuin Suomen tevalaisillakin. Myös kansainvälinen tevaliitto otti kantaa heidän 

puolestaan ja vaati, että kauppasopimuksia laadittaessa sopimusosapuolten tuli kiinnittää erityistä 

huomiota tuotantomaan sosiaalioloihin ja niiden parantamiseen. Yhtenä vaihtoehtona esitettiin 

monikuitusopimukseen sisällytettävää sosiaaliklausuulia, joka olisi taannut globaalin etelän 

työläisille vähimmäispalkan ja enimmäistyöajan. Sopimus olisi lisäksi velvoittanut maiden 

hallitukset valvomaan monikansallisten yritysten toimintaa, jotta ne olisivat varmasti noudattaneet 

 
77 Teva 11.6.1983, Yhteiskunta antaa lapselle kotimaista laatua, 3. 
78 Teva 5.10.1983, Osastotkin kotimaisuuden asialle, 1. 
79 Pääomavaltaisilla aloilla kiinteää pääomaa on reilusti suhteessa työvoimakuluihin. 
80 Teva 20.10.1982, Työllisyyden nimessä liitto vaatii apua valtiovallalta, 1, 7. 
81 Esimerkiksi Teva 23.11.1976, Aina vain huonompaa, 2. 
82 Teva 24.10.1984, Halpatuonti haaste ay-liikkeen kansainvälisyydelle, 16. 
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klausuulin määräyksiä halvan työvoiman maissa.83 TVL korosti, kuinka ihmisoikeusrikkomusten 

vastaiseen taisteluun tuli panostaa. Perusoikeuksien ja “säällisen” palkan takaamisen nähtiin kitkevän 

myös suomalaista teollisuutta kurittavaa tuontia.84 Toimikkaan sivuilla ehdotettiin, että länsimaiden 

ja kehittyvien maiden välisen yhteistyön oli lähdettävä jälkimmäisen ehdoilla mahdollisimman 

hyvien lopputulosten saavuttamiseksi.85 Kehittyvien maiden ja teollisuusmaiden työntekijöiden etuja 

ei siis pidetty toisilleen vastakkaisina. 

On kuitenkin hyvä pitää mielessä, että kolikolla on aina kaksi puolta. Halpatuontiakaan ei ole 

mielekästä tarkastella turhan mustavalkoisesti, sillä sen vaikutukset eivät rajoitu vain negatiivisiin. 

Tutkija Kimmo Kiljunen nosti muutaman myönteisen seurauksen esiin Teva-lehden haastattelussa 

keväällä 1984. Hän totesi halpatuonnin hillitsevän inflaatiota, minkä lisäksi tuontitavaran laatu oli 

koko ajan paranemaan päin. Kiljunen myös korosti sen merkitystä kehittyvien maiden 

työllisyydelle.86 Kiljunen toimi vuosien 1984-1988 aikana Kehitystutkimuksen seuran 

varapuheenjohtajana ja vuosina 1981-1985 Taloudellisten kehitysmaasuhteiden neuvottelukunnan 

jäsenenä, millä on voinut olla vaikutusta hänen lehdessä esittämiin argumentteihin.87 

Huolimatta halvan työvoiman maiden tevalaisten alipalkkauksesta ja sosiaalisten oikeuksien 

puuttumisesta niin itse työntekijöiden, kuin heidän perheidensäkin toimeentulo oli riippuvainen 

tekstiili- ja vaatetusteollisuuden parissa hankituista tuloista. Kiinnostavaa on, että samaa argumenttia 

käytetään edelleen oikeutuksena halpatuotettujen pikamuotivaatteiden ja tekstiilien ostamiseen. 

1970- ja 1980-luvun tilannetta ei kuitenkaan voi suoraan verrata nykypäivään, sillä tuotannon 

volyymit ja ihmisten kulutuskäyttäytyminen ovat muuttuneet aiempaan verrattuna radikaalisti. On 

totta, että teollisuus on luonut alalle runsaasti työpaikkoja, mutta pikamuotiteollisuudesta elantonsa 

hankkivat ompelijat eivät saa elämiseen riittävää palkkaa, vaan joutuvat elämään suoranaisessa 

köyhyydessä.88 

Kiljunen väitti, että hänen näkemyksensä mukaan kansainvälistyvien suomalaisyritysten tuotannon 

siirtyminen halvan työvoiman maihin ei tulisi itsessään aiheuttamaan ongelmia. “Sitä vastoin tiettyä 

vaaraa on tulevaisuudessa havaittavissa siinä, että halpatuontia harjoittavat suomalaisyritykset 

tekevät vastaisuudessa entistä enemmän erilaisia markkinointi- ja lisenssisopimuksia”, Kiljunen 

kommentoi. Hän totesi, että sopimukset mahdollistivat suomalaisille yrityksille tuotteiden 

 
83 Teva 22.10.1980, Kansainvälinen tevaliitto: Määräys sosiaalioloista saatava kauppasopimuksiin, 1. 
84 Teva 13.10.1988, Jotakin puuttuu, 5. 
85 Teva 1.9.1988, Oslon konferenssista: Napatanssista tasa-arvoon, 10. 
86 Teva 22.3.1984, Halpatuonti – kahden kauppa, kolmannen korvapuusti? 8. 
87 Kimmo Kiljusen CV, https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/464.aspx (viitattu 14.12.2021). 
88 Fashion Checker www-sivu, https://fashionchecker.org/ (viitattu 14.9.2021). 
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valmistuksen halvan työvoiman maissa samalla, kun tuotteiden suunnittelu jäi Suomeen.89 Suomessa 

suunnitelluille tuotteille siis etsittiin halvan työvoiman maista valmistaja, joka suostui tuottamaan ne 

kaikista edullisimpaan hintaan. Sopimukset olivat lyhytaikaisia ja ne laadittiin vain yhdestä erästä 

kerrallaan.90  

Kiljunen osui oikeaan hahmotellessaan halpatuontiin liittyviä potentiaalisia uhkakuvia: tänä päivänä 

lyhytaikaiset sopimukset ovat pikamuotiteollisuutta leimaava elementti. Pitkäkestoisiin sopimuksiin 

verrattuna ne mahdollistavat alan toimijoille tarvittavan joustavuuden ja nopeuden reagoida 

markkinoiden pikaisesti muuttuviin vaatimuksiin.91 Kansalaisjärjestöt ovat kritisoineet toimintaa 

äänekkäästi, sillä sen katsotaan heikentävän työoloja ja vaikuttavan negatiivisesti työntekijöiden 

oikeuksiin. Globaalin etelän työvoiman side pikamuotibrändeihin ja jälleenmyyjiin on luonteeltaan 

väliaikainen ja epävakaa, mikä juontaa juurensa niiden mahdollisimman edullisiin hintoihin 

perustuvaan ostopolitiikkaan. Niin paikalliset työnantajat kuin länsimaiset ostajatkin pyrkivät 

painamaan palkkoja alas ja pitämään työläiset kurissa epävarmojen työjärjestelyiden avulla.92 

1980-luvun lopulla Suomen tekstiili- ja vaatetusteollisuudessa tiedostettiin, että tuotannon 

siirtyminen alhaisen kustannustason maihin oli vääjäämättä edessä. Uuden vuosikymmenen 

kynnyksellä kotimainen kulutuskysyntä oli nousussa, mutta siitä saatu hyöty valui suomalaisten 

tevayritysten sijasta ulkomaisten ketjuliikkeiden ja tuontiyritysten taskuihin. Tuonti jatkoi 

vuosittaista kasvuaan, eikä vientikään tuntunut vetävän.93  

 

2.2 Vientiponnisteluja ja naapurikauppaa 

 
Suomalainen tekstiili- ja vaatetusteollisuus säilyi pitkään elinvoimaisena muihin eurooppalaisiin 

maihin verrattuna. Alan toiminta oli laajentunut 1960- ja 1970-luvuilla voimakkaasti ja vientiosuuden 

kasvattaminen tapahtui rivakasti erityisesti ruotsalaisomisteisen tevatuotannon ansiosta.94 Suomi oli 

Portugalin lisäksi Euroopan toinen merkittävä halpatuotantomaa ja kotimaiset tekstiili- ja 

vaatetusteollisuuden työntekijät olivat halpatyövoimaa ulkomaisten toimijoiden silmissä.95 

Suomalaisen teva-alan halpatuontikehityksen katsotaankin saaneen alkunsa ruotsalaisten 

 
89 Teva 22.3.1984, Halpatuonti - kahden kauppa, kolmannen korvapuusti? 8. 
90 Toimikas 22.10.1987, Rakennemuutos vie työpaikat kehitysmaihin, 6-7. 
91 Bruce & Daly 2006, 334. 
92 Bad Contracts, Clean Clothes Campaignin www-sivu, https://cleanclothes.org/bad-contracts/ (viitattu 23.10.2021). 
93 Kaarninen et al. 2005, 20. 
94 Lappalainen & Almay 1996, 224–225. 
95 Rahikainen 2007, 105. 
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valmistajien siirrettyä tuotantoaan maahan edullisten tuotantokustannusten perässä.96 Suomen 

tevateollisuus sinnitteli pitkään halpatuonnin haittavaikutusten ulkopuolella, koska juuri 

palkkakustannusten pienuus mahdollisti tilauskantojen ja kotimaisten yritysten kilpailuasetelman 

säilymisen hupenevilla markkinoilla.97 Viennin suuri merkitys suomalaisille tevayrityksille käy 

selkeästi ilmi niiden tuotantorakennetta tarkasteltaessa. Esimerkiksi Lappfiber Oy:n toiminta oli 

täysin viennin varassa ja vain 5 prosenttia sen tuotannosta oli suunnattu kotimaan markkinoille.98  

1970-luvun puolivälissä ulkomaisten tilausten määrä lähti luisumaan alaspäin ja esimerkiksi 

Neuvostoliiton vienti vähentyi voimakkaasti edeltäviin vuosiin verrattuna. Idänviennin laskun 

taustalla vaikutti voimakas inflaatio. Samaan aikaan länsimarkkinoilla pinta-alaa valtasi 

halpatuonti.99 1970-luvun aikana tuonti uhkasi erityisesti kotimaista tekstiiliteollisuutta ja 

tekstiilituotteiden tuonti olikin lähes kaksinkertaista vientiin verrattuna.100 Vuosikymmenen lopulla 

vaatetusteollisuus paransi asemiaan viennin lähdettyä jälleen kasvuun, mikä kohensi myös alan 

työllisyystilannetta: vaatetusta vaivasi paikoin jopa työvoimapula.101 Vaatteiden vienti kohosi 

ennätyslukemiin 1980-luvulle tultaessa, jolloin tevavienti vahvistui myös kokonaisuudessaan, kun 

tekstiiliteollisuuden tuotteiden vienti nousi 25 prosentilla. Maakohtaisesti tarkasteltuna eniten 

lisääntyi vienti Neuvostoliittoon, joka samalla vahvisti asemansa toiseksi suurimpana vientimaana. 

Ruotsi säilytti edelleen ensimmäisen sijan 39 prosentin osuudella. Vienti kasvoi voimakkaasti myös 

EEC-maihin. Positiivisia näkymiä varjosti kuitenkin halpatuonnin kääntyminen vahvaan nousuun 

1980-luvun alussa viennin myönteisestä kehityksestä huolimatta.102 

Ruotsalaisen teollisuuden saapumisen juuret ovat 1950- ja 1960-lukujen aikaisessa työvoimapulassa, 

jolloin työpaikkojen sallittiin siirtyvän pois emämaasta. Muutosta oli tuolloin ajamassa jopa Ruotsin 

ammattiyhdistysliike.103 Vuonna 1978 tuontivaatteet kattoivat jo 65-70 prosenttia länsinaapurin 

markkinoista samalla, kun kotimaisen tuotannon osuus supistui 30-35 prosenttiin.104 Tilanne poikkesi 

huomattavasti Suomesta, jossa kotimaisen tevateollisuuden osuus markkinoista oli vielä 1980-luvun 

alussa noin 75 prosenttia.105 Kotimaisen tevateollisuuden perspektiivistä ruotsalainen siirtymä 

tuontivaatetukseen oli varsin tervetullut, koska se loi runsaasti työpaikkoja Suomeen taloudellisesti 

 
96 Teva 24.10.1984, Halpatuonti haaste ay-liikkeen kansainvälisyydelle, 16. 
97 Teva 30.8.1977, Puheenjohtaja Seppo Niemi: Vaikeudet jatkuvat, 1, 6. 
98 Teva 17.5.1978, Eikö kotimaisuus kelpaa? 3. 
99 Teva 30.8.1977, Puheenjohtaja Seppo Niemi: Vaikeudet jatkuvat, 1, 6. 
100 Kaarninen et al. 2005, 24. 
101 Teva 16.5.1979, Vaatetusteollisuus lähtenyt kasvuun, 1. 
102 Teva 11.3.1981, Vaatetusviennillä ennätysvuosi, 2 ja NL:n osuus tekstiiliviennistä on kasvanut näkyvästi, 12. 
103 Teva 5.6.1985, Tevaunionin tavoite: Kauppasopimus yhä suojaksi tuontia vastaan, 1. 
104 Teva 8.2.1978, Ruotsi siellä, Suomi täällä, 6. 
105 Vuori & Ylä-Anttila 1989, 42. 
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haastavinakin aikoina. Suomen hintataso oli Ruotsiin verrattuna halvempi, minkä lisäksi toiminnan 

käynnistäminen onnistui lähes täysin ilman kiinteitä kustannuksia. Suomessa valtio ja kunnat tukivat 

tuotannon perustamista kehitysalueille, minkä vuoksi niin ulkomaiset kuin suomalaisetkin yritykset 

etsivät halvempia tuotantopaikkoja syrjäisemmiltä seuduilta.106 Suurempiin kaupunkeihin verrattuna 

kehitysalueiden työvoima oli edullisempaa.107 Ulkomaisten investointien toivottiin hillitsevän 

Suomesta Ruotsiin kohdistunutta maastamuuttoa sekä auttavan kaupungistumisen kurittamaa 

maaseutua pysymään asutettuna.108 Vaatetus oli kuitenkin varsin epävarma teollisuudenala niin 

työntekijöille kuin kunnillekin, koska sen siirtäminen paikasta toiseen oli kevyttä ja helppoa. 

”Työntekijät saavat sekä Suomessa että Ruotsissa herkästi tuntea alan pienetkin menekkivaikeudet”, 

Teva-lehdessä kirjoitettiin. TVL tiedosti, että ruotsalaiset yritykset eivät olleet tulleet Suomeen 

jäädäkseen, vaan olivat valmiita häipymään muualle heti, kun voitot uhkasivat pienentyä.109 

Ruotsalaisen Algots-nimisen yrityksen toiminnan tarkastelu havainnollistaa hyvin suomalaisen 

teollisuuden erityistä asemaa eurooppalaisessa kontekstissa. Yritys kohtasi merkittäviä haasteita 

1970-luvun lopulla Ruotsissa, jossa se joutui supistamaan toimintaansa kannattavuuden 

heikentymisen seurauksena. Samaan aikaan yritys suunnitteli suuria investointeja 

tuotantomenetelmien ja konekannan uusimiseksi Itämeren toisella puolella.110 Huolimatta emämaan 

ongelmista, yrityksen teollinen teva-tuotanto oli säilynyt tuottoisana Suomessa. Tätä edesauttoi se, 

että Algotsin suomalaisten työntekijöiden palkkataso oli puolet pienempi heidän ruotsalaisiin 

kollegoihinsa verrattuna.111 Vaikka investoinnit otettiin Suomessa riemulla vastaan, työntekijät 

tunsivat myötätuntoa ruotsalaisia työtovereitaan kohtaan. ”Emme mekään iloisia olisi, jos 

menettäisimme työpaikkamme siksi, että jokin suomalaisyritys siirtyisi Ruotsiin”, Algotsin Alajärven 

tehtaan pääluottamusnainen Katri Oksa kommentoi tilannetta.112  

Vuosikymmenen vaihteen lennokas kausi ei kestänyt kauaa, kun jo 1970-luvun puolella alkanut 

suomalaisen tevateollisuuden Ruotsin viennin hiipuminen alkoi seuraavalla vuosikymmenellä 

voimistua suurimpien asiakkaiden siirtäessä tuotantoaan entistäkin halvempiin maihin. Suomi ei enää 

pärjännyt kilpailussa halpatuotantomaille, joissa rahan katsottiin ”poikivan” paremmin. Kotimaisista 

yrityksistä esimerkiksi Nanso tippui tuolloin pois Ruotsin hintakilpailusta.113 Ruotsalaiset 

 
106 Teva 14.1.1981, Trikoo valuu kehitysalueille, 4; Teva 23.2.1983, Sopeutua ja tulla sopeutetuksi, 2. 
107 Esimerkiksi Teva 7.5.1987, Inka Turusta Virroille: Siirto syö 20 työpaikkaa, 4. 
108 Rahikainen 2007, 105. 
109 Teva 26.8.1975, Uusi aluepolitiikka Välttämätön Suomessa, 9; Teva 21.11.1984, Kansainvälinen vai kotimainen, 2. 
110 Teva 8.2. 1978, Algotsin arkipäivää: Ruotsissa lomautetaan – Suomessa uudistetaan, 1–2. 
111 Rahikainen 2007, 106. 
112 Teva 8.2. 1978, Algotsin arkipäivää: Ruotsissa lomautetaan – Suomessa uudistetaan, 1–2. 
113 Vahala 1996, 20; Teva 7.5.1987, Ruotsalaisyritykset jättävät Suomen, 3. 
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tevayritykset vetäytyivät Suomesta muun muassa Pohjois-Afrikkaan ja Portugaliin. Kadonneita 

vientiosuuksia paikkailtiin lisäämällä vientiä Neuvostoliittoon ja vuonna 1982 se oli ohittanut Ruotsin 

suurimpana vientimaana. Itänaapurin osuus Suomen viennistä oli tuolloin 37 prosenttia, kun vienti 

Ruotsiin oli tippunut 28 prosenttiin.114  

Suomen kohonnut palkkataso sai ruotsalaisyritykset nostamaan kytkintä.115 TVL ei suhtautunut 

ruotsalaisyritysten katoamiseen suopeasti. Liitto katsoi niiden vaihtavan paikkakuntaa ja maata sen 

mukaan, mistä kulloinkin oli saatavilla maksimaalinen voitto. Teva-lehdessä tilannetta kuvattiin 

termillä ”Ruotsin tauti”. Esimerkiksi Janstorp lakkautti ensin Turun tehtaansa ja siirsi tuotantonsa 

Pieksämäelle halvempien työvoimakustannusten perässä, kunnes yhtiö lopulta ilmoitti 

työntekijöilleen lakkauttavan toimintansa Suomessa kokonaan. Työt siirtyivät muun muassa 

Portugaliin ja Maltalle, missä tuottaminen oli halvempaa.116 ”Ruotsalaisyritykset viipyivät Suomessa 

niin kauan, kuin ihmisistä ja tuotannosta otettiin kaikki irti. Nyt ne ovat siirtymässä maihin, joissa 

ammattiyhdistysliikkeen voima ei ole sama kuin Pohjoismaissa”, totesi Tuulikki Kannisto, TVL:n 

puheenjohtaja vuosina 1986–1991, Toimikkaan haastattelussa syksyllä 1987.117 

Teva-lehti uutisoi vuonna 1976 neuvostoliittolaisten ostokäytöksen muutoksesta. Kankaiden, 

vaatteiden ja jalkineiden myynti oli kuluneella viisivuotiskaudella kasvanut 30 prosenttia. ”Ollaan 

menossa siihen, että ravinto ei kohta enää ole päähankintakohde, vaan neuvostoliittolaisen ostajan 

kiinnostus kohdistuu vaatteisiin, jalkineisiin ja erityisesti kestokulutustavaroihin, jotka tekevät 

jokapäiväisen elämän mukavammaksi ja viihtyisämmäksi”, lehdessä kirjoitettiin.118 Heikon 

kotimaisen kysynnän ja Ruotsin viennin supistumisen myötä Neuvostoliiton kaupasta muotoutuikin 

1980-luvulla keskeinen työllisyyden takaaja. Heti vuosikymmenen alussa tekstiilivienti 

Neuvostoliittoon kasvoi merkittävästi ja vuonna 1981 vientikiintiö ylitettiin sataprosenttisesti.119 

Teva-lehti uutisoi vuoden 1981 alussa, kuinka lisenssiviraston määräysten mukaan Neuvostoliittoon 

suuntautuneessa vaatetusviennissä kotimaisuusaste oli lähes sataprosenttinen muutamia poikkeuksia 

lukuun ottamatta. Puheenjohtaja Seppo Niemi vakuutti liitolle, etteivät lisenssimääräykset tulisi 

muuttumaan seuraavan viisivuotiskauden aikana, mikä turvasi etenkin tekstiiliteollisuutta. 

Neuvostoliittoon vietävissä vaatteissa käytettiin lähinnä Finlaysonin ja valtio-omisteisen Valvillan 

 
114 Teva 23.2.1983, Kriisi vain syvenee ellei Teva pidä suurempaa ääntä itsestään, 6. 
115 Toimikas 22.10.1987, Rakennemuutos vie työpaikat kehitysmaihin, 6-7. 
116 Teva 6.5.1981, Janstorp keksi sopivat lopettamissyyt – Turussa 60 työttömäksi, 8; Toimikas 28.4.1988, Janstorp 
lähtee – 170 menettää työnsä, 1. 
117 Toimikas 10.9.1987, Gefa lopettaa myös Kouvolassa, 5. 
118 Teva 13.1.1976, Kulutus ja kysyntä kasvavat Neuvostoliitossa, 7. 
119 Teva 11.2.1982, NL:n osuus tekstiiliviennistä on kasvanut näkyvästi, 12; Teva 27.1.1982, Puheenjohtaja Seppo 
Niemi: Lähes 4000 Tevan jäsentä ilman työtä, 5. 
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valmistamia kankaita. Teoksessa Taitavien käsien liitto esitetään, että kotimaisuusaste oli tuolloin 

todellisuudessa 80 prosentin luokkaa, mikä oli myös merkittävä määrä.120 Kyseessä saattoi olla 

TVL:n inhimillinen erehdys tai pyrkimys luoda optimismia jäsenistön keskuuteen. Kiinnostavaa on, 

että idänkauppa synnytti tekstiilin ja vaatetuksen työntekijöiden välille kahtiajakoa huolimatta 

ammattiyhdistysliikkeen korostamasta työntekijöiden välisestä solidaarisuudesta. 

Vaatetusteollisuuden puolella vaadittiin kotimaisuusasteen pienentämistä, koska se olisi saanut 

hankittua kankaita halvemmalla ulkomailta. Tekstiiliteollisuus puolestaan perusteli 

kotimaisuusasteen säilyttämistä sillä, että se ylläpiti työllisyyttä tekstiilin lisäksi myös vaatetuksen 

puolella. Lisäksi Neuvostoliiton viennin argumentoitiin tasapainottavan ”pitkine sarjoineen” 

suhdanneherkkää koti- ja länsikauppaa.121  

Neuvostoliittolaisten toimijoiden kanssa solmittiin suuria, parhaimmillaan jopa miljoonien arvoisia 

sopimuksia.122 Suhtautuminen isoihin vaatekauppoihin vaihteli suomalaisten toimijoiden 

keskuudessa, mikä käy ilmi esimerkiksi Stockhaus-nimisen yrityksen työntekijöiden haastatteluista 

vuodelta 1980. Stockhaus oli solminut 10 miljoonan markan arvoisen farkkukaupan Neuvostoliiton 

kanssa, mistä yhtiön johdon kerrottiin olevan tyytyväinen. Työntekijät sen sijaan eivät olleet erityisen 

innostuneita miljoonakaupasta. ”Tavara on myyty halvalla ja se merkitsee sitä, että työnteko ei saa 

maksaa. Meistä sen kaupan kannattavuus puristetaan”, totesi pääluottamusmies Eila Näivö.123 

Valtavat kaupat ja tiukat kustannusvaatimukset edellyttivät kireää urakkaa, mikä lisäsi työntekijöiden 

kuormitusta ja stressiä. 

Viennissä tapahtuneet muutokset vaikuttivat heti tekstiili- ja vaatetusteollisuuden 

työllisyystilanteeseen. ”Ellei vielä syksyn kuluessa Neuvostoliittoon suuntautuvassa kaupassa 

tapahdu käännettä parempaan, se merkitsee suoraan noin 5000 työpaikan menetystä”, Seppo Niemi 

totesi TVL:n valtuuston kokouksessa vuonna 1981. Samaan aikaan myös länsiviennin odotettiin 

vähenevän, mikä omalta osaltaan tarkoitti tuhansien työpaikkojen menetystä.124 TVL halusi tehostaa 

vientiä Neuvostoliittoon myös suojatakseen tevateollisuutta halpatuonnilta ja vaati, että teva-ala tulisi 

ottaa huomioon idänkaupan neuvotteluissa. Kun liiton lähetystö kävi tapaamassa ulkoministeriön 

kauppapoliittisen osaston virkamiehiä helmikuussa 1982, tevatuotteiden länsivienti oli odotusten 

mukaisesti supistunut ja Neuvostoliiton kanssa käytyä kauppaa rajoitettiin erinäisin vientilisenssein.  

 
120 Kaarninen et al. 2005, 25; Teva 14.1.1981, Kotimaisuusaste NL:n viennissä säilyy entisenä, 4. 
121 Teva 14.1.1981, Kotimaisuusaste NL:n viennissä säilyy entisenä, 4. 
122 Teva 29.8.1979, Suuri vaatekauppa NL:oon, 1. 
123 Teva 28.5.1980, Farkkukauppa Neuvostoliittoon, 8. 
124 Teva 4.11.1981, Työllisyys valtuustossa, 1. 
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Idänkauppa oli bilateraalista tavaranvaihtokauppaa, joka tarkoitti sitä, että Neuvostoliiton ja Suomen 

välinen tuonti ja vienti maksoivat toisensa. Kiintiöt laadittiin Neuvostoliiton viisivuotissuunnitelmien 

mukaan ja kaupan järjestelyistä vastasi maiden välinen kauppakomissio.125 TVL:n lähetystö 

argumentoikin sen puolesta, että Suomi lisäisi Neuvostoliitosta tekemiään ostoja. ”Samoin on 

ilmennyt, että Neuvostoliitto olisi halukas ostamaan teva-tuotteitamme enemmänkin, mikäli 

tavaranvaihtomme antaisi teva-viennille tilaa”, virkamiesten suuntaan viestittiin. Kaupan 

tasapainottamiseksi ja tuontikiintiöiden nostamiseksi ehdotettiin kone- ja laitehankintojen tekemistä 

itärajan tuolta puolen. Liitto kritisoi valtiovaltaa siitä, että se ei kohdellut kaikkia teollisuudenaloja 

tasapuolisesti myöntäessään vientilisenssejä.126 Teva-ala koki jääneensä oman onnensa nojaan, 

vaikka sen tuotteille olisi liiton mukaan löytynyt kysyntää. Idänkaupan luonteen vuoksi Suomi ei 

kuitenkaan voinut lisätä vientiään tuontia suuremmaksi. Suomessa idäntuonnista ei vastannut valtio, 

vaan yksityiset yritykset. Neuvostoliitto tuotteen alkuperämaana näyttäytyi mainehaittana 

suomalaisten silmissä, minkä vuoksi esimerkiksi koneiden ja autojen tuontiin suhtauduttiin maassa 

vastahakoisesti.127 Vientikiintiöitä ei yksinkertaisesti riittänyt kaikille. TVL:n argumentointi 

idänviennin lisäämisen puolesta heijastaakin hyvin liiton luonnetta tekstiili- ja vaatetustyöläisten 

eturyhmänä, joka tarkasteli asioita omasta perspektiivistään käsin.  

TVL:n pyynnöistä huolimatta vaatetuksen vienti Neuvostoliittoon supistui vuoden 1982 aikana. 

Yritykset, joiden toiminta oli nojannut vahvasti idänkauppaan, ajautuivat ongelmiin.128 Länsiviennin 

toivottiin tuovan helpotusta tilanteeseen, vaikka liitto tiesi, että EEC-maiden markkinoilla vallitsi 

kova kilpailu.129 Vateva oli kuitenkin toiveikas ja katsoi, että länsiviennin varaan olisi voitu rakentaa 

pitkällä tähtäimellä uusia työpaikkoja vielä 1980-luvun lopullakin, mutta sen tiedettiin edellyttävän 

”uusien temppujen” oppimista. ”Meidän ei kannata matkia kansainvälisiä virtauksia, on löydettävä 

omaleimaiset tuotteet”, painotti Vatevan tutkija Sirkka Aaltonen. Erityisesti suunnittelupuoleen 

tehtävät panostukset olivat hänen mukaansa avain länsimarkkinoiden valloitukseen.130 Suomalaisista 

tuotteista esimerkiksi lasketteluvaatteet menivät hyvin kaupaksi Keski-Euroopassa. Niiden menekkiä 

oli kuitenkin vaikea ennustaa, sillä talouden suhdannevaihteluiden lisäksi kysyntään vaikuttivat 

leudot talvet ja epäedullinen sää.131 

 
125 Haapala & Peltola 2019, 147. 
126 Teva 24.2.1982, Lähetystö NL:n viennin puolesta, 1, 6; Teva 5.11.1986, Uutta tuontia, 5. 
127 Salovaara 2020, 3, 5. 
128 Teva 6.10.1982, Vaatetus laskussa, 1; Teva 23.2.1983, Sopeutua ja tulla sopeutetuksi, 2. 
129 Teva 18.5.1983, Toivo pantava länsivientiin, 8. 
130 Teva 3.12.1989, Vaatteiden länsivienti virkistyy vähitellen, 6–7. 
131 Vaatetusteollisuuden vuosikirja 1989, 12. 
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Menestyäkseen lännessä suomalaisen teva-alan oli siis uudistettava toimintaansa panostamalla entistä 

enemmän tuotesuunnitteluun sekä muodikkuuteen. Lisäksi pidettiin tärkeänä, että teollisuus 

erikoistui nimenomaan sellaisille aloille, joilla suomalaisilla oli jo entuudestaan vahvaa osaamista, 

kuten vapaa-ajan vaatteisiin ja ulkoiluun. Vatevan mukaan suomalainen teollisuus kuitenkin jäi 

hintakilpailussa toiselle sijalle. Järjestö totesi, että etenkin Keski-Euroopassa oli siirrytty niin 

sanottuun sekahinnoittelujärjestelmään, minkä vuoksi Suomi oli alkanut menettää osuuksiaan 

länsimarkkinoilla vuodesta 1981 alkaen. Sekajärjestelmässä vaatteiden hinnat painettiin alas 

tuottamalla ne osittain halpatuotantomaissa. Suunnittelu toteutettiin edelleen länsimaissa, minkä 

vuoksi ne merkittiin vaatteiden alkuperämaiksi. Suomalaisista toimijoista sekahinnoittelun 

edelläkävijäksi Vateva nimesi Seppälän.132 

Teva-lehti uutisoi vuonna 1986, kuinka neuvostoliittolaisista kuluttajista oli pikkuhiljaa tullut sekä 

hinta- että muotitietoisempia verrattuna aiempaan. Tevateollisuus ei voinut enää laskea sen varaan, 

että kauppa kävisi Neuvostoliiton kanssa joka tapauksessa: Suomi oli nyt vain yksi kauppakumppani 

muiden joukossa.133 Neuvostoliiton kaupan kannalta huolta herätti myös tekstiiliteollisuuden 

omistuksen keskittyminen yhä harvempien toimijoiden käsiin. Tuotannon vähenemisen ja 

yksipuolistumisen katsottiin synnyttävän uhan vaatetusteollisuuden viennille.134 Lisäksi Suomessa 

valmistettujen tekstiileiden ja vaatteiden suuri kotimaisuusaste oli kääntynyt teollisuudelle 

vahingolliseksi, kun Neuvostoliiton markkinoille rantautui halvempia tuotteita muualta.135 

1970-luvulla teva-ala oli nojannut Ruotsin vientiin ja seuraavalla vuosikymmenellä panokset 

asetettiin Neuvostoliiton kauppaan. Kun idänvienti jatkoi supistumistaan edelleen 1980-luvun 

puolivälin jälkeen, tuhansien tevalaisten työpaikat joutuivat vaakalaudalle. Tällä kertaa 

neuvostotuonti oli vähentynyt öljyn hinnan alenemisen ja dollarin kurssin laskun johdosta. Aiemmin 

Suomi oli maksanut valmistamillaan tuotteilla osan idän tuontiöljystä, mikä oli hyödyttänyt 

kotimaista tevateollisuutta.136 ”Kaikki yritykset satsasivat sen varaan ja nyt kun Neuvostoliiton 

kauppaa on tuonnin puutteessa jouduttu supistamaan, ollaan konkurssien ja lopettamisten keskellä”, 

Toimikkaassa kuvattiin idänkaupan laskusta suomalaiselle tevateollisuudelle aiheutuneita seurauksia 

vuonna 1988.137 Idänkaupan väheneminen yhdessä vaatetuonnin kasvun kanssa oli ajanut monet 

pienikokoiset yritykset konkurssiin ja isommat saneeraustoimien partaalle.138 

 
132 Teva 3.12.1986, Vaatteiden länsivienti virkistyy vähitellen, 6-7. 
133 Teva 8.10.1986, ”Voimme vaikuttaa – emme ratkaista”, 6. 
134 Teva 18.6.1986, Liittokokouksen kannanotto: Rakennemuutos vahingolliseen suuntaan, 7. 
135 Kaarninen et al. 2005, 25. 
136 Teva 8.10.1986, Kahden välinen kauppa vaatii tasapainon, 6. 
137 Toimikas 4.2.1988, Järkisyyt puoltavat uuden liiton tekoa, 4. 
138 Toimikas 28.4.1988, Rakennemuutos vie työpaikkoja tevateollisuudelta, 14. 
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Neuvostoliiton viennin näkymät olivat ankeat uuden vuosikymmenen lähestyessä. Idänkaupan 

uumoiltiin jäävän pysyvästi matalalle tasolle ja viennin ennustettiin jopa romahtavan vuonna 1989. 

Joulukuussa 1988 allekirjoitetun Suomen ja Neuvostoliiton välistä kauppaa koskevan 

tavaranvaihtopöytäkirjan mukaisesti vuonna 1989 suomalaisten vaatteiden vientiä itänaapuriin 

leikattiin jopa 40 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Yhteensä tevatuotteiden vienti väheni 

tuolloin noin kolmanneksella. ”Tämä on raskas isku, joka vielä kohtaa yrityksiä kovin eri tavalla. Se 

iskee melkoisen loven esimerkiksi Valvillan ja Finlaysonin toimituksiin”, kommentoi 

Tekstiiliteollisuusliiton johtaja Klaus Stening. Myös Vatevan toimitusjohtaja Jussi Peitsara luonnehti 

alan näkymiä synkiksi.139 

Teollisuuden ennustukset idänviennin tulevaisuudesta toteutuivat 1990-luvun alussa tavalla, jota 

kukaan ei osannut ennakoida. Itänaapurin kanssa käydyllä ulkomaankaupalla oli ollut suuri merkitys 

Suomen taloudelle, minkä vuoksi Neuvostoliiton romahdus yhdistettynä 1980-luvulla harjoitettuun 

”kasinotalouteen” ajoi Suomen syvään lamaan. Työttömyys nousi voimakkaasti, samoin konkurssien 

määrä. Lama kuritti erityisen voimakkaasti vaatetusteollisuutta, jonka tuotanto laski jopa 20 prosentin 

vuosivauhtia. Tekstiili ja vaatetus pääsivät pahimman yli vuonna 1994, mutta haasteet eivät 

kuitenkaan loppuneet tähän. Seuraavana vuonna Suomesta tuli Euroopan unionin jäsen, minkä myötä 

tavaroiden vapaa liikkuvuus markkinoilla lisääntyi. Ulkomaankaupan suurin haaste 1990-luvulla 

olikin vahvasti kasvanut tuonti.140 

 

 2.3 Kauppa ja kuluttajat kotimarkkinoilla 
 

Kotimainen kulutuskysyntä oli heikolla tolalla 1970-luvun puolivälissä lamasta ja inflaatiosta 

johtuen. Kuluttajien alentunut ostovoima korosti hinnan merkitystä, mikä vaikeutti kotimaisten 

tuotteiden menekkiä. Kulutuksen painopiste alkoi pikkuhiljaa siirtyä halpatuotettuihin tekstiileihin ja 

vaatteisiin.141 Hinta säilyi tärkeänä kilpailukeinona aina 1980-luvun lopulle saakka, jolloin 

halpatuotantomaiden tuonnin yleinen trendi jatkoi edelleen nousuaan muuta tuontia nopeammin.142 

Suomalaisten tuotteiden osuuden pienentyessä kotimarkkinoilla TVL korosti, kuinka halpatuotetut 

vaatteet ja tekstiilit menivät kuitenkin kaupaksi vain silloin, kun niitä tarjottiin asiakkaille.143 

Halpatuonnin nousu ei tapahtunut tyhjiössä, sillä tuotteille täytyi löytyä kysyntää. Tekstiili- ja 

 
139 Toimikas 19.1.1989, Neuvostovienti supistuu kolmanneksella, 6. 
140 Kaarninen et al. 2005, 15, 17, 21. 
141 Teva 7.12.1977, Kulutuskysyntä ratkaisee: Tekstiilissä entistäkin heikompaa, 1, 8. 
142 Vaatetusteollisuuden vuosikirja 1989, 10. 
143 Toimikas 18.2.1988, Kaupan osuus, 2. 
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vaatetusalan rakennemuutosta ja uutta kansainvälistä työnjakoa ei olekaan mielekästä tarkastella 

ilman kaupan ja kuluttajien roolin huomioimista kehityksessä.  

TVL syytti kauppiaita siitä, että ne eivät välittäneet myymiensä tuotteiden laadusta tai 

alkuperämaasta. ”Heidän moraaliinsa kuuluu, että ratsastetaan suomalaisella suunnittelulla, mutta 

muuten vaatteella ei ole Suomen kanssa muuta yhteistä, kuin tulli. Sekin yhä harvemmin”, 18.2.1988 

ilmestyneen Toimikkaan pääkirjoituksessa väitettiin. Liitto alleviivasi kaupan moraalista vastuuta 

alan työllisyydestä toteamalla, että se ohjasi suomalaisten kulutusta tekemillään valinnoilla.144 

Kauppiaiden kerrottiin toisinaan jopa ylistivän halpatuontia lehdistölle. Vuoden 1983 maaliskuun 

ensimmäisessä Teva-lehdessä julkaistiin Joensuun Vaatetustyöntekijöiden Aune Mustosen kolumni, 

jossa hän tiedotti muita liiton jäseniä Pirjo Kärnän, paikallisen työnantajan, näkemyksistä koskien 

halpatuontia. Kärnä oli lähettänyt joensuulaiseen Nuorisovinkki-lehteen mielipidekirjoituksen, jossa 

hän otti vahvasti kantaa halpatuonnin puolesta, varsinkin Hongkongista Suomeen suuntautuvana. 

Erityistä suitsutusta saivat tuontituotteiden halvat hinnat sekä se, että Itä-Aasiassa työntekijöiden 

palkkakustannukset olivat huomattavasti alhaisemmat suomalaisten tevatyöläisten ansioihin 

verrattuna.145 

Kotimaiset kauppiaat arvostelivat suomalaisen tekstiili- ja vaatetusteollisuuden toimintatapoja. 

Vaatehuoneen johtaja Pekka Pietilä painotti Toimikkaan haastattelussa, että halpatyövoiman 

hyödyntäminen antoi kaupalle mahdollisuuden ainutlaatuisuuteen ja erottautumiseen 

vaatemarkkinoilla. “Vaatekaupat haluavat erottua kilpailijoista omilla mallistoillaan ja ulkomainen 

30–40 prosenttia halvempi vaate myy paremmin”, Pietilä perusteli halpatuonnin suosimista. Hän 

totesi myös, että kuluttaja valitsi ulkomaisen tuotteen, mikäli sen hinta oli 20 prosenttia edullisempi 

kotimaiseen verrattuna. Syntynyt säästö oli tuntuva kuluttajan rahapussissa. Lisäksi halpatuotannossa 

kuunneltiin Pietilän mukaan asiakkaan toiveita, toisin kuin Suomessa. Suomalainen teollisuus sekä 

suunnitteli että valmisti omat mallistonsa, joita myytiin eteenpäin kaikille vaatteita myyville kaupan 

alan toimijoille. Pietilä korosti, että tässä tilanteessa hinta jäi ainoaksi keinoksi kaupoille erottua 

kilpailijoistaan. Halvan kustannustason maissa valmistajat eivät itse suunnitelleet mallistojaan, vaan 

keskittyivät ainoastaan toteuttamaan asiakkaidensa toiveita.146 

Sekä ammattiliittojen että työnantajien suhtautuminen kansainvälistä tevakauppaa säännelleeseen 

monikuitusopimukseen oli myönteinen. Pohjoismaiset teva-alan ammattiliitot pitivät sopimusta 

merkittävänä mahdollisuutena omalle tuotannolleen ja yrittivät saada siihen sisällytettyä määräyksen, 

 
144 Toimikas 18.2.1988, Kaupan osuus, 2. 
145 Teva 9.3.1983, Kauppias ylistää halpaa tuontia, 8. 
146 Toimikas 18.2.1988, Tuontivaate houkuttaa hinnalla ja mallistolla, 3. 
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joka olisi velvoittanut jokaista sopimuksen ratifioinutta maata suuntaamaan määrätyn vähimmäisosan 

oman tekstiili- ja vaatetusteollisuutensa tuotannosta kotimaisille markkinoille. Tämän 

“kotimaisuuskiintiön” varaamisen katsottiin turvaavan läntisten teollisuusmaiden työllisyyden lisäksi 

tevatuotteiden saannin myös kehittyvissä maissa.147 Maahantuojien puolestaan kerrottiin 

asennoituneen monikuitusopimukseen kielteisesti. Teva-lehti väitti 5.6.1985 ilmestyneessä 

numerossaan, että ne olisivat pyrkineet jopa tietoisesti luomaan vastakkainasettelua tuottajien ja 

kuluttajien välille sopimukseen liittyen tavoitellessaan itselleen maksimaalista taloudellista hyötyä.148 

Teollisuuden keinot vaikuttaa kaupan toimintaan eivät olleet rajattomat. TVL tavoitteli muutosta 

lisääntyneeseen halpatuontiin neuvottelemalla, ottamalla kantaa ja pyrkimällä yhteistyöhön kaupan 

keskeisten toimijoiden kanssa. Esimerkiksi syyskuussa 1982 TVL vaati yhdessä viiden muun 

SAK:laisen liiton kanssa kaupan keskusjärjestöiltä, kuten Keskolta ja SOK:lta, toimia halpatuonnin 

rajoittamiseksi. Liitot katsoivat, että kaupan oli mahdollista rajoittaa halpatuontia omilla toimillaan 

ja vaativat, että ne suosisivat valikoimissaan kotimaisia tuotteita. Liitot olivat huolestuneita teva-

tuotteiden lisäksi nahka- ja kumialan tuotteita, kotitalouslaitteita sekä lasi- ja posliinituotteita 

uhanneesta halpatuonnista. SAK korosti kaupan alan edustajille, kuinka tarkoituksena oli vain ja 

ainoastaan lisätä kotimaista kulutusta, eikä edistää protektionismia tai puuttua kansainvälisiin 

sopimuksiin. Keskusjärjestöt suhtautuivatkin myönteisesti ajatukseen halpatuontituotteiden myynnin 

vähentämisestä esitetyllä tavalla.149 

Vuonna 1988 Suomessa myytävistä kengistä alle 40 prosenttia ja vaatteista noin 60 prosenttia olivat 

alkuperältään kotimaisia. Tilanne oli muuttunut merkittävästi vuosikymmenen alkuun verrattuna, 

sillä vielä vuonna 1980 kotimaisten vaatteiden osuus oli ollut 80 prosentin luokkaa.150 TVL vaati nyt 

entistä kovemmin, että kauppa olisi astunut tukemaan suomalaista tekstiili- ja vaatetustuotantoa 

halpatuonnin uhkaa vastaan. Liitto katsoi, että kauppiailla oli tärkeä rooli alan tulevaisuuden 

varmistamisessa ja koki, että halpatuotettujen tekstiileiden ja vaatteiden menekkiä kaupassa olisi 

edelleen voitu “hyvällä tahdolla rajoittaa.”151 Halpatuonnin räjähdysmäisen kasvun myötä TVL 

tavoitteli jälleen tiiviimpää yhteistyötä kaupan kanssa 1980-luvun lopulla. Yhdessä Kenkä- ja 

Nahkatyöväen Liiton kanssa se pyysi kaupan keskusliitoilta, että niiden sisäänostajat alkaisivat 

entistäkin tietoisemmin suosia kotimaassa valmistettuja tekstiileitä ja vaatteita. Yhteistyön kautta 

 
147 Teva 22.10.1980, Kansainvälinen tevaliitto: Määräys sosiaalioloista saatava kauppasopimuksiin, 1. 
148 Teva 5.6.1985, Tevaunionin tavoite: Kauppasopimus yhä suojaksi tuontia vastaan, 1. 
149 Teva 6.10.1982, Liitot vaativat: Kauppojen suosittava kotimaista, 1. 
150 Teva 13.10.1988, Työllisyys on tahdon asia, 3–4. 
151 Teva 6.10.1982, Liitot vaativat: Kauppojen suosittava kotimaista, 1. 
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liitot toivoivat lisäksi pääsevänsä paremmin kiinni kuluttajien toiveisiin, jotta Suomessa olisi voitu 

tuottaa paremmin kysyntää vastaavia tuotteita.152 

Suomalainen tevateollisuus oli tottunut kahteen sesonkiin, joiden varaan sen koko toimintamalli oli 

rakentunut. 1980-luvulla sesonkien määrä nousi ja vuosikymmenen lopulla niitä oli jopa 

kahdeksan.153 Välisesonkien vakiinnutettua paikkansa muodissa kauppiaat toivoivat teollisuudelta 

lisämallistoja vastatakseen kysyntään. Kauppa oli jo aiemmin toivonut monipuolisuutta mallistoihin, 

kaikista mieluiten jokaiselle ketjulle erikseen suunniteltuja erikoismallistoja. Toiveet osoittautuivat 

kaavoihin kangistuneelle kotimaiselle tevateollisuudelle haastaviksi toteuttaa. Mikäli teollisuus 

pyydettäessä tarjosi vain vanhojen mallistojen lisäleikkuita, ei kaupalle jäänyt muuta vaihtoehtoa, 

kuin turvautua halpatuontiin.154 Yksilöllisyys vetosi myös kuluttajiin, minkä vuoksi halpatuonnin 

suosiminen oli kaupoille kannattavaa, tuotettiinhan Suomessa niiden mukaan ”vain yhtä ja samaa 

valmistajasta riippumatta.”155 Nopeasyklinen muoti vetosi erityisesti nuorisoon, mikä sai heidät 

kuluttajina suosimaan halpatuotettuja tevatuotteita kotimaisten toimijoiden ollessa kykenemättömiä 

vastaamaan muuttuneeseen kysyntään.156  

Halpatuonnin suosion kasvua selitettiin vähittäiskaupan keskinäisellä kilpailulla.157 Kotimaisten 

vaihtoehtojen suosiminen menetti hohtonsa kauppiaiden silmissä, sillä ainoaksi vaihtoehdoksi erottua 

joukosta ja herättää kuluttajien mielenkiinto oli turvautua ulkomaiseen tuotantoon. Halpatuotannon 

avulla ne tekivät enemmän voittoa sekä menekin kasvun että halvempien tuotantokustannusten 

ansiosta. Miksi kauppiaat olisivat suosineet kotimaista, jos siitä ei ollut heille itselleen mitään hyötyä? 

Myös tutkija Antti Kasvio korosti suomalaisen tekstiili- ja vaatetusteollisuuden toimintatapojen 

vanhanaikaisuutta ja niiden vaikutusta alan kannattavuuteen Toimikkaan haastattelussa syksyllä 

1987. Hänen mukaansa teollisuuden olisi täytynyt kyetä muuttuneessa toimintaympäristössä 

reagoimaan nopeammin kysynnän vaihteluihin.158 

Tekstiili- ja vaatetusteollisuus kehitti valmistusmenetelmiään, jotta se olisi voinut vastata paremmin 

kauppiaiden toiveisiin ja muuttuneeseen kulutuskysyntään. Toimikas esitteli vuonna 1987 JOT-

strategian, jonka avulla vaatteita valmistettiin ”Juuri Oikeaan Tarpeeseen.” Valmistussarjat olivat 

pienentyneet ja tuotanto nopeutunut sesonkien määrän kasvun myötä, mikä johti mullistukseen niin 

 
152 Teva 13.10.1988, Työllisyys on tahdon asia, 3–4. 
153 Toimikas 27.10.1988, Työllisyyskampanja sai suopeutta, 7. 
154 Teva 4.6.1987, Mikä vaate käy kaupaksi? 1. 
155 Toimikas 27.10.1988, Lyhyet sarjat ja vakaammat työpaikat, 6–7.  
156 Vahala 1996, 34. 
157 Toimikas 4.2.1988, Vaate tyhjeni halpatuonnista ja rakennemuutoksesta, 11. 
158 Toimikas 22.10.1987, Itseohjautuvilla ryhmillä joustavuutta vaihetyöhön, 16.  
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suunnittelun kuin valmistuksenkin saralla. JOT asetti tuotannon markkinoiden suoraan ohjaukseen. 

Vaatteita ei enää seisotettu varastossa, sillä kehittyneen tietotekniikan avulla pystyttiin tuottamaan 

täsmälleen oikeaan aikaan ja tarpeeseen. Tuotannon optimoinnin lisäksi uusi toimintamalli nopeutti 

valmistusprosessia: ennen yhden vaatteen tekemisessä kesti puolitoista viikkoa, mutta JOTin 

käyttöönoton myötä aika lyheni puoleentoista päivään.159  

Uudesta strategiasta huolimatta suomalaisen tevateollisuuden oli vaikea sopeutua lisämallistoihin, 

lyhyisiin sarjoihin ja nopeisiin toimituksiin. Kotimainen palkkausjärjestelmä oli rakennettu pitkien 

sarjojen aikana, minkä vuoksi työntekijät kokivat muutokseen sopeutumisen vaikeaksi.160 Heidän 

arjessaan kehitys näkyi lähinnä urakoiden kiristymisenä. Uudistusten toteutus oli jähmeää, minkä 

vuoksi kauppiaat kokivat tuotannon siirron ulkomaille helpompana ja taloudellisesti 

kannattavampana vaihtoehtona. JOT-strategia on kuitenkin säilyttänyt paikkansa teollisuudessa tähän 

päivään saakka. Yritykset tavoittelevat JOTin avulla etua suhteessa kilpailijoihin. Sen avulla 

tuotantoprosessi on mahdollista kehittää mahdollisimman optimaaliseksi ja tehokkaaksi, minkä 

lisäksi strategian avulla voidaan vastata paremmin kuluttajien toiveisiin, parantaa tuotteiden hinta-

laatu-suhdetta sekä pienentää hukkaan heitettyjen resurssien määrää.161 

Jos kauppiaat toimivat halpatuontikysymyksissä portinvartijan roolissa, ratkaisun avaimia pitelivät 

käsissään kuluttajat. Kotimaisen kysynnän taso vaikutti suoraan tekstiili- ja vaatetusteollisuuden 

työllisyystilanteeseen. TVL katsoi, että valtion 1970-luvun laman aikana harjoittama kireän rahan 

politiikka kurjisti alan tilannetta turhaan, sillä se rajoitti suomalaisten kulutuskysyntää jopa 

maksutasevaikeuksiin saakka. Tulojen pienentyessä ensimmäiset ostojen supistukset kohdistettiin 

yleensä tekstiileihin ja vaatteisiin, minkä vuoksi kulutuksen väheneminen vaikutti suuresti 

tevateollisuuden toimintaedellytyksiin.162 Hinta ei kuitenkaan aina ollut tärkein kulutusvalintoihin 

vaikuttanut tekijä; sen lisäksi kuluttajien päätöksiin vaikuttivat trendit. Esimerkiksi laadukas 

italialainen, ranskalainen ja ruotsalainen muoti kiinnosti suomalaisia ostajia. Kaupat rakensivat 

tietoisesti omaa imagoaan suosimalla merkki- ja muotivaatteita pyrkiessään vetoamaan tyylitietoisiin 

kuluttajiin. Moni kauppias asettelikin ulkomaiset tuotteet kotimaisia paremmin esille.163 TVL 

 
159 Toimikas 19.11.1987, Ompelijat töihin tietokonepäätteelle, 10–11; Toimikas 11.5.1989, Keskitetyn 
sopimusjärjestelmän perusteet ohenevat, 4–5. 
160 Toimikas 1.9.1988, Luhdalla haetaan käypäistä mittaa työnvaihtolisälle, 4–5. 
161 Kootanaee, Babu, Talari 2013, 16–17. 
162 Teva 9.9.1975, Liitto ministerin juttusilla – Kireän rahan politiikka tehnyt alalle työttömiä, 1. 
163 Toimikas 26.5.1988, Kallis vaate teollisuuden tietoinen valinta, 6–7. 
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puolestaan pyysi, että vaateliikkeissä olisi tuontituotteiden rinnalla ollut aina esillä myös suomalainen 

vaihtoehto.164 

TVL:n liittovaltuusto toivoi, että kaikki kuluttajat, mutta erityisesti ammattiliittojen jäsenet, olisivat 

vaatineet kauppoihin kotimaisia vaatteita ja tekstiilejä alan kurjan työllisyystilanteen 

parantamiseksi.165 Kun kotimaisen työn liiton selvitys vuodelta 1989 kertoi, että suomalaiset 

kuluttajat arvostivat kotimaisia tuotteita, tevalaiset olivat mielissään. Kyselyssä selvitettiin 

kuluttajien suhtautumista kotimaassa ja ulkomailla tuotettuihin tavaroihin yleisesti, eikä tarkastelu 

rajoittunut vain tekstiileihin ja vaatetukseen. Kotimaisissa tuotteissa kunnioitettiin erityisesti 

laadukkuutta, kun taas niiden korkea hinta nähtiin merkittävänä heikkoutena. Ulkomaisissa tuotteissa 

kuluttajia viehättikin niiden edullisempi hinta, minkä lisäksi ne miellettiin muodikkaiksi. 

Tuontitavaran puutteet liittyivät laatuun, kestävyyteen ja huoltoon.166 Kiinnostavaa on, kuinka 

muodikkuutta ei yhdistetty suomalaisuuteen. Hinta ei siis ollut suomivaatteiden ainoa ongelma. 

Kotimaisten tuotteiden pitäminen arvossa ei juuri näkynyt kansalaisten kulutuskäyttäytymisessä 

ainakaan tevatuotteiden osalta. 1980-luvun lopulla kaksi kolmesta suomalaisen vaatteesta oli 

ulkomaista alkuperää, eivätkä kuluttajat enää asettaneet laadulle ja kestävyydelle yhtä suurta 

painoarvoa kuin ennen. Yksilöllisyyden lisäksi heille riitti, että vaatteet kestivät käyttökelpoisina 

yhden sesongin ajan, jonka jälkeen vaatekerta haluttiin joka tapauksessa uusia vastaamaan muodin 

tuoreimpia tuulia.167 Tämä oli vastoin kaikkia suomalaisen tekstiili- ja vaatetusteollisuuden vanhoja 

toimintaperiaatteita. Kulutuksessa tapahtuneet muutokset vaikuttivatkin radikaalisti tuotantoon. 

Lyhyiden sarjojen ja ripeiden toimitusten painoarvo kasvoi entisestään tuotteiden vaihtuessa 

kauppojen hyllyillä aiempaa tiuhempaan tahtiin. Samalla työntekijöihin kohdistunut paine kasvoi, 

sillä tuotteiden oli oltava heti laadultaan virheettömiä, eikä ”susia” sallittu.168 

Kun kuluttajat ottivat kaupan muuttuneet syklit omakseen, heikentyi suomalaisten vaatteiden 

kilpailukyky halpatuontia vastaan merkittävästi. 1980-luvun lopulla Vateva alkoi jo puhua 

rakenteellisesta siirtymästä alihintaiseen vaatetukseen, jolla tarkoitettiin sitä, että suurin osa 

suomalaisista suosi halpoja ulkomaisia vaatteita kotimaisten vaihtoehtojen kustannuksella.169 Tänä 

päivänä kuluttajat ovat yhä haluttomia sijoittamaan vaatteisiin, joiden he tietävät olevan muodin 

aallon harjalla enintään muutaman sesongin ajan. Kun kuluttaja suosii halvempaa tuotantoa, hänen 

 
164 Toimikas 13.10.1988, Työllisyys on tahdon asia, 3–4. 
165 Teva 25.8.1982, Työtä mutta ei ylityötä, 2. 
166 Toimikas 7.9.1989, Suomi ja Ruotsi arvostavat kotimaista, 6. 
167 Toimikas 7.9.1989, Myötätuuli odotuttaa, 3. 
168 Toimikas 29.9.1988, Kun menisi niin kuin toivotaan, 14–15. 
169 Toimikas 7.9.1989, Myötätuuli odotuttaa, 3. 
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on mahdollista omistaa suuri valikoima erilaisia asuja. Jos sama kuluttaja panostaisi valinnoissaan 

esimerkiksi laatuun tai eettisyyteen, hänen vaatekaappinsa pitäisi sisällään määrällisesti vähemmän 

vaatekappaleita.170 Tässä on pikamuotiteollisuuden suosion ydin: tevatuotteiden hinnat on painettu 

niin alas, että kuluttajien on mahdollista hankkia joka viikko uusia vaatteita ja käyttää niitä ainoastaan 

yhden kerran. 

”Mikä saa nuoret leikkaamaan partakoneenterällä krokotiilimerkin vaatteesta kaupan pukuhuoneessa 

ja siirtämään sen omaan halpatuontipuseroonsa?” kysyttiin Toimikkaassa helmikuussa 1989. 

Vastaukseksi esitettiin jälleen muotia, joka oli saanut ihmiset ostamaan merkkejä pelkkien vaatteiden 

sijasta. Vaatemerkkien avulla kuluttajat pyrkivät ilmentämään omaa identiteettiään ja sosiaalista 

asemaansa. Toimikkaassa todettiin, että merkit luotiin ihmisten elämäntapojen ympärille, jota 

havainnollistettiin toteamalla, kuinka ”menestyvälle liikenaiselle on omat merkkinsä, sporttiselle 

miehelle omansa, farkkuhenkiselle nuorelle löytyy paljon valinnanvaraa, Laura Ashley tarjoaa 

romanttiselle teinitytölle sinetit.” Merkki tai kallis hinta ei kuitenkaan toiminut laadun takeena, 

vaikka se moninkertaisti tuotteen symbolisen arvon. Sekä hintava merkkituote että sen 

halpahallikopio saattoivat olla peräisin samasta halvan työvoiman maan tehtaasta.171  

Kuluttajat ovat halukkaita käyttämään merkittäviäkin summia rahaa tuotteisiin, joiden valmistajat 

mielletään ”luksusbrändeiksi.” Brändeihin liitetään mielikuvia haaveista, eksklusiivisuudesta sekä 

kauneudesta ja taiteesta, minkä lisäksi niitä käytetään apuna statuksen rakentamisessa. Kuluttaja 

saattaa haaveilla kalliin tuotteen omistamisesta pitkiäkin aikoja ennen sen hankintaa, mikäli 

ostaminen on hänelle koskaan mahdollista.172 Kaikesta huolimatta tevateollisuudelta löytyi 

ymmärrystä kuluttajien toimille. TVL painotti mainonnan ja markkinoinnin vaikutusta 

kulutusvalinnoissa. ”Kuluttaja on muodin markkinoijien kanssa tasavertainen pelikumppani vasta 

sitten, kun hän tietää, millä keinoin häneen kulloinkin vedotaan”, Toimikkaassa todettiin.173  

Tekstiili- ja Vaatetustyöväen Liitto pyrki itsekin vaikuttamaan kuluttajiin kampanjoinnin keinoin. 

Liitto lanseerasi vuonna 1984 kolmivuotisen Tyylikkäästi suomalainen -kampanjan, joka otti vahvasti 

kantaa kotimaisen vaatteen puolesta. Kampanjan päätavoitteena oli lisätä vaatemenojen osuutta 

suomalaisten kokonaiskulutuksessa, minkä lisäksi sen avulla haluttiin kasvattaa kotimaisen 

tuotannon markkinaosuutta. Liitto tiedosti kaupallistumisen ja nousevan kulutuksen olevan 

ristiriidassa työväenliikkeen arvojen kanssa. Vaatteiden ja tekstiilien kulutuksen kasvu kuitenkin tiesi 

 
170 Joy et al. 2012, 283. 
171 Toimikas 16.2.1989, Tavaramerkki on tärkeämpi kuin itse vaate, 11. 
172 Joy et al. 2012, 286–287. 
173 Toimikas 16.2.1989, Tavaramerkki on tärkeämpi kuin itse vaate, 11. 



 

 35 

tevalaisille töitä tehtäväksi, koska “mitä paremmin myydään sitä paremmin alalla ja työntekijöillä 

menee.” Toisaalta liitto pelkäsi, että kulutuksen ja kaupallistumisen merkityksen lisääntyminen 

ihmisten arjessa sai heidät unohtamaan yhteiskunnallisten ja ammattiyhdistysliikkeen asioiden 

tärkeyden.174 

Kampanjan katsottiin osuneen hyvään saumaan, sillä kalliiden elintasohankintojen tekeminen oli 

1980-luvun alussa hidastunut, minkä vuoksi teva-ala ennusti vaatehankintojen lähtevän määrälliseen 

nousuun.175 Vuosi kampanjan lanseerauksesta Teva-lehden sivuilla intoiltiin halpatuonnin kasvun 

pysähtymisestä, jonka yhtenä syynä pidettiin liiton ansiokasta kampanjointia. Kokonaiskuvaa 

tarkasteltaessa tuonti ei kuitenkaan ollut hidastunut ja esimerkiksi tuonti EEC-maista, kuten Italiasta 

oli kasvanut huolestuttavasti 38 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.176 Keskieurooppalaiseen 

tuontiin suhtauduttiin teollisuuden piirissä optimistisesti, sillä sen katsottiin merkitsevän sitä, että 

suomalaiset kuluttajat halusivat satsata aiempaa enemmän korkealaatuisiin vaatteisiin.177 

Halpatuontia torjuttiin kehittämällä valmistusmenetelmiä ja panostamalla entistä enemmän tuotteiden 

korkeaan laatuun. Kotimaisille kuluttajille suomalaisten vaatteiden suosimisen esteenä oli kuitenkin 

usein niiden kallis hinta, ja toimet alan pelastamiseksi nostivat jo entuudestaan korkeita kustannuksia. 

Kotimaiset vaatteet muuttuivat monille saavuttamattomiksi, sillä heillä ei ollut niihin enää 

yksinkertaisesti varaa.178 TVL tiedosti, ettei kuluttajien solidaarisuus riittänyt loputtomiin ja korosti 

Teva-lehdessä ymmärtävänsä, että halpoja ulkomaisia vaatteita ostettiin silloin, kun omat varat 

kävivät vähiin. Vaikka liitto kohdisti vaikuttamistoimintansa osittain kuluttajiin, sen painopiste oli 

erityisesti halpatuonnin rajaamisessa.179 Sen lisäksi, että TVL tunnusti pienituloisten vaikean 

yhteiskunnallisen aseman ja katsoi, että heidän syyllistämisensä kulutusvalinnoista olisi ollut 

epäreilua, liiton näkemykset edustivat aikakauden yleistä retoriikkaa, joka liittyi ajan 

vasemmistolaisen politiikan tapaan esittää ja ymmärtää kuluttajat.  

Korkea hinta saattoi olla keskeinen ainesosa yrityksen brändin rakentumisessa. Toimikkaan 

haastattelema Amis Oy:n toimitusjohtaja Maija Komulainen totesi, kuinka edullisten vaatteiden 

valmistaminen ei ollut enää Suomessa kannattavaa. Pienille yrityksille, jollainen myös Amis Oy oli, 

 
174 Teva 13.2.1985, Tyylikäs suomalainen antaa töitä tevalle, 3. 
175 Teva 8.2.1984, Tyylikäs suomalainen ostaa kotimaista, 6. 
176 Teva 13.2.1985, Tyylikäs suomalainen antaa töitä tevalle, 3. 
177 Toimikas 4.2.1988, Vaate tyhjeni halpatuonnista ja rakennemuutoksesta, 11. 
178 Toimikas 22.10.1987, Rakennemuutos vie työpaikat kehitysmaihin, 6–7. 
179 Teva 22.3.1978, Älä anna laman lannistaa, 6. 
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oli Komulaisen mukaan pärjäämisen kannalta tärkeää löytää oma asiakaskuntansa. “Korkea hinta voi 

olla yksi osa imagoa, niin meillä pitkälti on”, hän totesi.180  

Halpatuonti oli lisännyt hintapainetta kotimarkkinoilla, minkä vuoksi teollisuuden oli vaikea pyytää 

tuotteistaan hintaa, joka olisi vastannut kasvaneita tuotantokustannuksia.181 TVL oli hämillään siitä, 

että kotimaisia vaatteita ja tekstiileitä pidettiin yleisesti liian kalliina. Tuotteiden arvioitiin lähtevän 

edullisina tehtailta, mutta matkalla kauppaan hintaa kertyi jostain lisää.182 Halpatuotettuihin 

vastineisiinsa verrattuna kotimaiset tuotteet olivat arvokkaampia jo valmistuttuaan, jonka jälkeen 

kauppiaat lisäsivät oman osuutensa hintaan.183 Tutkimusten mukaan suomalainen vaate oli OECD-

maiden toiseksi kallein.184 Lisääntynyt kilpailu alalla ei ollut odotuksista huolimatta laskenut 

kotimaisten tuotteiden hintoja, eikä kenelläkään tuntunut olevan tietoa siitä, mistä tuotteiden 

lopullinen hinta tarkalleen ottaen koostui.185 

TVL katsoi suomalaisten kuluttajien olevan toisiin teollisuusmaihin verrattuna heikossa asemassa, 

koska lakisääteiset tekstiilimerkinnät myytävissä tevatuotteissa olivat puutteelliset.186 Vaikka 

kuluttajat pitivät kotimaisen tuotannon suosimista yhteiskunnallisesti merkittävänä, tiedettiin heidän 

kallistuvan hinnan perusteella tuontitavaran puoleen, mikäli tietoa tuotteiden alkuperämaasta ei ollut 

kaupassa saatavilla. TVL ja Kuluttajaliitto vaativat yhdessä, että elinkeinohallitus olisi tuonut 

tuotteiden alkuperään liittyvät tiedot saataville jo vaateliikkeisiin.187 Kotimaisuuden liiton myöntämä 

avainlipputunnus helpotti kuluttajia suomalaisten vaatteiden ja tekstiilien tunnistamisessa. 

Avainlippua sai käyttää tuotteissa, joiden kotimaisuusaste oli 50 prosenttia tai yli. Tunnuksen 

saamiseen ei siis riittänyt, että vaate oli esimerkiksi ommeltu Suomessa, jos sen kangas oli 

alkuperältään ulkomainen.188 

1980-luvun lopulla suomalaiset käyttivät itseensä enemmän rahaa kuin aiemmin. Valmisvaatteiden 

suunnittelijoiden tuli kääntää katseensa menneisyyden muoti-ilmiöistä tulevaisuuden trendeihin. 

”Vaatteella tulee palvella tämän päivän ihmistä, vaatebisnestä ja kauppaa”, Toimikkaan 

haastattelema Luhdan suunnittelija Anneli Kukkonen julisti. Kukkonen kertoi, kuinka hän pyrki 

luomaan mallistoja, jotka olivat yhtäältä suomalaisia ja kansainvälisiä. ”Se tarkoittaa, että mallisto ei 

 
180 Toimikas 4.2.1988, Aikapalkka ja hyvin menee, 10. 
181 Teva 11.8.1982, Taloudellinen katsaus, 6. 
182 Toimikas 27.10.1988, Lyhyet sarjat ja vakaammat työpaikat, 6–7. 
183 Toimikas 13.10.1988, Jotakin puuttuu, 5. 
184 Toimikas 27.10.1988, Kuva suoraan, 2. 
185 Toimikas 22.12.1988, Vaatteen hinta tutkittaneen, 4–5.  
186 Teva 7.9.1983, Tavoitteena tuotemerkinnät tekstiileihin, 1. 
187 Toimikas 22.12.1988, Vaatteen hinta tutkittaneen, 4–5.  
188 Teva 17.6.1981, Unioni keskusteli tuotteen alkuperästä, 1, 6. 
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saa olla juntti, mutta pitää uskoa suomalaisuuteen”, hän summasi.189 Työntekijöiden keskuudessa 

esitettiin lisäksi toiveita panostuksista tuotteiden entistä parempaan markkinointiin.190 Trendien 

läpimeno voitiin liiton mukaan varmistaa mainonnan lisäksi myös lehtijuttujen, 

ennakkomarkkinoinnin ja koemarkkinoiden avulla.191  

Kulutuksen lisääntymisestä huolimatta kotimaiset markkinoijat eivät pärjänneet kilpailussa.192 

Teollisuus kykeni hyödyntämään kulutuskysynnän kasvun vain paikoittain, ja siitä saadut hyödyt 

valuivat ulkomaille.193 Tevalaiset olivat tulkinneet suomalaisten tahtovan laatua, kun 

keskieurooppalainen tuonti oli kasvattanut osuuttaan kotimaan markkinoilla. Vaatetuksen puolella 

oltiinkin yllättyneitä, kun halpatuonnin hyökyaalto saavutti Suomen 1980-luvun loppupuolella.194 

Tämä kuvastaa hyvin alan vaikeaa ennustettavuutta sekä teollisuuden epätietoisuutta siitä, mitä 

kuluttajat todellisuudessa halusivat. Halpa hinta tuntui lopulta kääntäneen vaakakupin tuontitavaran 

eduksi.  

Onkin relevanttia kysyä, olisiko suomalaisen tevateollisuuden ylipäätään ollut mahdollista kilpailla 

halpatuonnin kanssa, vaikka kaikki tarvittavat toimenpiteet olisi tehty ja hinnat saatu painettua alas? 

Kotimainen tuotanto ei meinannut sopeutua kulutuksessa tapahtuneisiin muutoksiin ja kauppojen 

voitontavoitteluun kiristyneen kansainvälisen kilpailun kontekstissa. Vaatehuoneen Pietilä totesi 

Toimikkaan haastattelussa, kuinka kyseisen kaupan tuotantokumppaneiksi sopivat parhaiten maat, 

joissa teollistuminen oli vasta alkutekijöissä ja palkat sekä muut työvoimakustannukset sen vuoksi 

alhaiset. Hänen mukaansa esimerkiksi Etelä-Korean hintataso oli kohonnut jo niin korkeaksi, että 

sille oli alettu hakea edullisempia vaihtoehtoja. Pietilä ei kuitenkaan katsonut, että Vaatehuoneen 

toimintastrategia olisi kaivannut muutosta, sillä “uusia halpamaita syntyy sitä mukaa kun palkkataso 

toisissa nousee.”195 Pietilän haastattelusta käy ilmi, kuinka kauppiaat olivat valmiita etsimään 

maailmalta uusia maita, joissa tuotantokustannukset olivat toinen toistaan edullisemmat. Tevalaiset 

kokivat, ettei kauppaa kiinnostanut palauttaa tuotantoaan takaisin Suomen maaperälle. 

 
 
 

 
189 Toimikas 1.9.1988, Nyt pitää luoda tämän päivän vaatekulttuuria, 9.  
190Teva 6.10.1982, Liitot vaativat: kauppojen suosittava kotimaista, 1. 
191 Toimikas 27.4.1989, Muoti etsii ideansa ihmisten arjesta, 12. 
192 Toimikas 13.10.1988, Työllisyys on tahdon asia, 3–4.  
193 Teva 4.6.1987, Kulutuskysynnän kasvusta hyöty ulkomaille, 8. 
194 Toimikas 4.2.1988, Vaate tyhjeni halpatuonnista ja rakennemuutoksesta, 11. 
195 Toimikas 18.2.1988, Tuontivaate houkuttaa hinnalla ja mallistolla, 3. 
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3. Epävarmuutta ja tasa-arvoponnisteluja 
 

3.1 Työolot suomalaisessa tekstiili- ja vaatetusteollisuudessa 

 
Teva-alalla työntekijöiden työntekoa valvottiin ja säädeltiin. Heihin kohdistuneet vaatimukset 

liittyivät erityisesti työn tehokkuuden lisäämiseen, mitä tavoiteltiin esimerkiksi urakkatyön avulla. 

Urakka- eli kappaletyön toimintaperiaatteen mukaisesti työntekijöiden tuli pitää yllä työtahtia, joka 

teoriassa nosti heidän keskimääräisen ansiotasonsa aikapalkkaa korkeammaksi. Välillä korvaus 

urakoinnista saattoi kuitenkin jäädä tuntitaksaa alhaisemmaksi muun muassa huonosta raaka-aine-

erästä johtuen. Kiireen kasvaessa kaikki työntekijät eivät välttämättä pysyneet tahdissa mukana ja 

hitaimmat saattoivat joutua paikkailemaan puuttuvia suoritteitaan työajan ulkopuolella.196 Naiset 

tekivät urakkatyötä enemmän, kuin miehet. Esimerkiksi vuonna 1976 teollisuuden naistyöntekijöiden 

työajasta 34 prosenttia koostui urakoinnista, kun miehillä sen osuus jäi 24 prosenttiin.197 

Teva-ala oli luonteeltaan suhdanneherkkä, minkä vuoksi pitkäntähtäimen suunnitelmien laatiminen 

oli haastavaa sekä työntekijöille että työnantajille. Teollisuuden työpaikat olivat epävarmoja, mikä 

aiheutti vaikeuksia myös työnvälitykselle, koska työttömille ei voitu taata pysyvää virkaa.198 

Tulevaisuuden näkymien kurjistuminen näkyi suoraan myös työllistyneiden tevalaisten elintasossa. 

Yritysten oli mahdollista supistaa tuotantokustannuksia typistämällä viisipäiväinen työviikko 

nelipäiväiseksi, mikä laski kuukausipalkkaa.199 Lomautukset yleistyivät säästökeinona erityisesti 

tekstiiliteollisuudessa 1970-luvun puolivälin paikkeilla.200 Teva-lehti syytti työnantajia 

vastuuttomuudesta taloudellisten laskukausien aikana, jolloin niiden katsottiin jättävän työntekijät 

oman onnensa nojaan.201 Tehtaiden lopettamisten ja lomautusten ynnä muiden säästötoimien 

kerrottiin heikentävän myös sellaisten työntekijöiden turvallisuuden tunnetta, joiden työpaikassa ne 

eivät olleet millään tavalla ajankohtaisia.202 

Työntekijät olivat yrityksille kuluerä, minkä vuoksi heihin kohdistui säästötoimia.203 Urakkatyö oli 

yksi keino teollisuuden rationalisointiin, jolla tarkoitettiin töiden järkeistämistä. Teva julkaisi 

8.4.1975 ilmestyneessä numerossa Kauko Haukan kirjoittaman artikkelin otsikolla ”Rationalisointi 

 
196 Suoranta 2009, 190, 193. 
197 Ala-Kapee et. al 1979, 20.  
198 Toimikas 27.8.1987, Työnvälityksellekin pulmia teva-alan konkursseista ja suhdanneherkkyydestä, 8–9. 
199 Teva 25.3.1975, ’Finkan’ liinantekijät: Nelipäiväisyys tuntuu kukkarossa, 4. 
200 Teva 6.5.1975, Finlaysonin työntekijät huolissaan Forssassa, 5. 
201 Teva 9.11.1976, Halpatuontia rajoitettava ja turva perustuotannolle, 8. 
202 Teva 21.10.1981, Lomautukset ja lopettamiset tuttua todellisuutta, 4. 
203 Teva 7.10.1975, Liitos Finlaysoniin heikensi oloja Porissa, 3. 
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voittojen lisäämistä.” Haukka käsitteli tekstissä rationalisoinnin seurauksia työntekijöiden 

perspektiivistä. Järkeistämisen myötä tehtaiden työtahti oli kiristynyt, minkä lisäksi levähdyshetkiä 

työn välillä oli lyhennetty. ”Työnantaja ottaa työntekijästä irti sen mikä saatavissa on, vaikka 

terveyden ja ennenaikaisen eläkkeelle joutumisenkin uhalla”, Haukka kommentoi. Hän katsoi, että 

rationalisoinnin perimmäinen tarkoitus oli kapitalististen yritysten voittojen turvaaminen ja 

kasvattaminen. Haukan mukaan työnantaja oli saavuttanut tarkoituksensa, kun ”tuotantokustannukset 

tuotettua kappaletta kohti alenevat” ja ”yrityksen voitto lisääntyy.”204 Kuten artikkelista käy ilmi, 

työntekijöiden syytökset työolojen heikentymisestä kohdistuivat työnantajien toimintaan. 

1970-luvun puolivälissä teollisuustyöstä elantonsa saaneiden naisten tulojen osuus oli alle 60 

prosenttia miesten tuloista.205 Samaan aikaan myös Teva-lehdessä uutisointiin, kuinka tekstiili- ja 

vaatetusteollisuudesta saadut ansiot eivät seuranneet teollisuuden yleistä palkkakehitystä.206 Teva-

alan palkkoja kuvattiin niin pieniksi, etteivät ne yksinään riittäneet elämiseen. Osa työntekijöistä oli 

joutunut hankkimaan itselleen toisen työpaikan toimeentulonsa varmistamiseksi.207  TVL teki kovasti 

töitä sen eteen, että työehtosopimusneuvotteluissa olisi saatu parannuksia palkkoihin, mutta mikäli 

korotuksia tuli, työnantajat joutuivat pelkäämään yrityksensä kilpailukyvyn puolesta. 

Tekstiiliteollisuuden työnantajaliiton apulaisjohtaja Raimo Sihvonen kuvaili palkkatason nousua 

huolestuttavaksi vuonna 1984, kun tevalaiset yrittivät kuroa kiinni eroa muuhun teollisuuteen. 

Toimitusjohtaja Harry Sucksdorffin puolestaan kerrotaan huomauttaneen, että palkkojen nousun 

seurauksena tekstiiliteollisuudessa oli vähennetty 1500 työntekijää edeltävänä vuonna.208 

Palkkakysymys osoittautui todelliseksi umpikujaksi, josta ei ollut ulospääsyä. Työntekijät tarvitsivat 

parempaa palkkaa samalla, kun työnantajien täytyi painaa tuotantokustannukset alas halpatuonnin 

kasvun vuoksi. Molempia tyydyttävää ratkaisua oli mahdotonta löytää ja työntekijät saivat tuntea 

toimenpiteet joka tapauksessa nahoissaan: mikäli palkat nousivat, työpaikat vähenivät ja jos palkat 

pysyivät ennallaan, oli työläisten joko venyttävä äärettömiin urakoihin tai elää arkeaan kituuttaen.  

Palkkauksen ja halpatuontiongelman välinen syy-seuraussuhde kuvastaa hyvin tevateollisuuden 

ristiriitaisuutta. TVL pyrki tekemään kaikkensa saadakseen neuvoteltua paremmat työolot ja 

reilummat korvaukset tekstiili- ja vaatetustyöntekijöille, minkä lisäksi työllisyystilannetta yritettiin 

elvyttää, jotta työttömyyden kasvu olisi hidastunut. Kuitenkin, aivan 1970-luvun puolivälistä saakka 

työnantajien ääni kertoi toista tarinaa. He katsoivat, että alan huono tilanne juonsi juurensa heikkoon 

 
204 Teva 8.4.1975, Rationalisointi voittojen lisäämistä, 7. 
205 Ala-Kapee at al. 1979, 16. 
206 Teva 19.6.1978, Matalapalkkaisuus poistetaan keskitetyin ratkaisuin, 2. 
207 Teva 4.4.1984, Tulee vielä toinenkin aika... 2. 
208 Teva 16.5.1984, Valitusvirsi tekstiilin nuotilla, 12. 
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kilpailukykyyn, joka heidän mielestään johtui liian suurista palkoista kilpailijamaihin verrattuna. 

Tuloksena oli ikävä kierre: kun toinen osapuoli vaati parannuksia, halusi toinen lyödä jarrut pohjaan.  

Teollinen ompelutyö oli kuormittavaa ja alan pahimpina työsuojeluongelmina pidettiin 

rationalisoinnin kiristämää työtahtia ja urakkatyötä.209 Erään tutkimuksen mukaan Finlaysonin 

tekstiilityöntekijöistä 51 prosenttia ja Luhdan vaatetustyöntekijöistä 79 prosenttia arvioivat 

työtahtinsa joko melko tai erittäin kireäksi vuonna 1986, mikä havainnollisti ongelman yleisyyttä.210 

Tevatyöntekijät kokivat urakan ja etenkin sen palkkauksen epäinhimillisiksi. ”Kun pitkää sarjaa 

painaa hiki otsalla, tuntee joskus itsensä ihan robotiksi”, salolaisen Finn-Flaren työntekijä totesi 

kuvaillessaan kiirettään.211 Urakoiden kerrottiin olevan useilla työpaikoilla niin tiukkoja, että 

sopimuksen mukaiseen ansiotasoon pääseminen oli hyvin haastavaa. Urakkatyön stressaavuus ja 

pakkotahtisuus oli alan työntekijöiden keskuudessa yleisesti tiedostettu asia.212 Urakka oli myös 

ikäkysymys, sillä nuoret pääsivät siihen paremmin kiinni. 1980-luvun lopulla yli 55-vuotiaat 

työntekijät alkoivat olla harvinainen näky tehtaissa.213 Teva-alalla työskentely olikin niin raskasta, 

että työläisten vapaa-ajan kuvattiin kuluvan lähinnä töistä palautuessa siitäkin huolimatta, että 

yksitoikkoinen työ olisi kaivannut vastapainokseen kehittäviä vapaa-ajan aktiviteetteja.214  

Työn merkitys ihmisen mielenterveydelle on huomattava ja urakointi vaikutti siihen negatiivisesti. 

Mielenterveysongelmat olivatkin yleisiä tevatyöntekijöiden keskuudessa.215 Jatkuva stressi ja 

kuormitus ajoivat useat tevalaiset sairauslomille ja pahimmassa tapauksessa jopa 

työkyvyttömyyseläkkeelle.216 Urakka aiheutti ongelmia myös työpaikan ihmissuhteissa, kun 

epävarmuus omasta suorituksesta johti työntekijöiden keskinäiseen kateuteen ja kilpailuun. 

Työntekijät pelkäsivät jopa menettävänsä työnsä, mikäli toiset ylsivät parempiin suorituksiin.217 

Työskentely teva-alalla oli myös fyysisesti rankkaa yksipuolisista työliikkeistä johtuen. Työperäisistä 

sairauksista kärsivät eniten vaiheompelijat.218 Yleisiä työsuojeluriskejä työntekijöiden keskuudessa 

olivat erilaiset tuki- ja liikuntaelinten rasitusvammat ja muut fyysisen hyvinvoinnin häiriöt, kuten 

kulumasairaudet.219 Työpaikkaliikunnan tiedettiin hälventävän haittoja, mutta siihen ei aina varattu 

 
209 Esimerkiksi Teva 11.2.1975, 6. 
210 Teva 15.1.1986, Jäävätkö naisten kädet vaille työtä, 6–7. 
211 Teva 24.6.1982, Tilat inhimilliset, urakka epäinhimillinen, 4. 
212 Teva 12.6.1978, Aikapalkkaan siirtyminen tärkeää, 3. 
213 Toimikas 4.2.1988, Voitto otetaan työntekijän kautta, 9.  
214 Teva 4.11.1975, Vapaa-aika vain elpymistä, 3. 
215 Teva 10.3.1982, Filmi työsuojelun avuksi, 1. 
216 Teva 9.9.1975, Naisen asema teva-aloilla, 3. 
217 Teva 2.12.1981, Urakka ja eristyminen vaarat tasapainolle, 8. 
218 Teva 3.5.1978, Työperäisiä sairauksia vaiheompelijoilla eniten, 5. 
219 Teva 18.11.1975, Urakka ja pakkotahti käyvät hermoille, 3. 
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riittävästi resursseja.220 Kiire ja kovat vaatimukset aiheuttivat lisäksi viihtymättömyyden ja 

turvattomuuden tunteita sekä lisäsivät työtapaturmia.221 Rationalisoinnin seurauksena työntekijöiltä 

vaadittu työpanos oli noussut etenkin pitkälle ositetuissa ja monotonisissa työvaiheissa. TVL oli 

huolissaan työntekijöiden jaksamisesta, sillä se katsoi, että tevalaiset työskentelivät ”aivan 

inhimillisen sietokykynsä äärirajoilla.”222 

Työntekijät toivoivat hartaasti, että palkkauksen painopiste olisi siirretty urakkapalkasta 

aikapalkkaan.223 TVL yhdessä muun ammattiyhdistysliikkeen kanssa kannatti toivetta. Työnantajat 

kuitenkin vastustivat aikapalkkausta, koska he katsoivat sen johtavan tuotannon tehokkuuden 

alenemiseen.224 Suomesta löytyi kuitenkin esimerkkitapauksia, joissa aikapalkkaus oli itseasiassa 

lisännyt tuotantoa.225 Tästä huolimatta teollisuudessa vallinneen trendin mukaan työtä pyrittiin 

jakamaan entistäkin yksinkertaisempiin ja lyhyempiin vaiheisiin, mikä samalla mahdollisti työn 

sijoittamisen alempiin palkkaryhmiin. Kehityksen seurauksena vain harvat tevalaiset ylsivät 

ylemmän tason ansioihin.226 Äänet aikapalkan puolesta hiipuivat 1980-luvun mittaan, kun ala joutui 

toden teolla kilpailemaan markkinaosuuksista halpatuonnin kanssa. 

Tevan ja Toimikkaan artikkelien pohjalta on mahdollista päätellä, että suomalaisella teollisuudella 

olisi voinut olla paremmat edellytykset pärjätä rakennemuutoksen pyörteissä, mikäli tuotannon 

tehokkuutta olisi saatu nostettua ja kustannuksia laskettua.227 TVL ja työntekijät kuitenkin pitivät 

tähän tähdänneitä toimia epäinhimillisinä ja mahdottomina, koska urakat olivat monille liian kireitä 

ja palkat niin matalia, ettei niillä yksinään pärjännyt. Työntekijät voivat huonosti sekä henkisesti että 

fyysisesti ja sairastelu sekä ennenaikaiset eläkkeet eivät olleet poikkeuksellisia. Yrittäjille ainoaksi 

mahdollisuudeksi kilpailla markkinoilla tuntui jäävän edullisemmille apajille suuntaaminen ja 

yleistynyt halpatuonti tarjosikin heille loistavan keinon voiton tahkoamiseen. 

Tuottavuuteen ja viihtyvyyteen liittyviä ongelmia yritettiin ratkaista töiden uudelleenjärjestelyllä. 

Uudessa mallissa kukin työntekijä siirtyi aiemman monotonisuuden sijasta tekemään useampaa 

työvaihetta järjestäytyneenä ryhmiin. Työskentelyn mielekkyyttä pidettiin yllä sosiaalisuuden ja 

työtehtävien vaihtelun avulla. Työn valvominen oli työntekijöiden omalla vastuulla. Ensimmäiset 

uutiset vaatetusteollisuuden ryhmätyökokeiluista ilmestyivät Teva-lehden sivuille vuonna 1986.228 

 
220 Teva 23.3.1976, Värikästä aherrusta lastenvaatetehtaassa, 4–5. 
221 Teva 21.10.1975, Urakkapalkka lisää työläisten ongelmia. 1. 
222 Teva 10.2.1982, Filmi työsuojelun avuksi, 1. 
223 Teva 6.5.1975, Mekkoa, paitaa, housua, takkia – Tiklaksen tytöillä tiuha tahti, 4. 
224 Teva 21.10.1975, Urakkapalkka lisää työläisten ongelmia, 1. 
225 Teva 26.10.1976, Aikapalkka helpotti kaikkia, 4–5. 
226 Teva 24.9.1980, Nainen teva-teollisuudessa, 7. 
227 Esimerkiksi Teva 23.4.1986, Lomautetut tekevät työnsä kurssilla, 10. 
228 Teva 19.11.1986, Ryhmätyöstä painetta palkkarakenteen uudistamiseen, 4. 
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TVL:n ja sen jäsenistön keskuudessa ryhmätyö ei kuitenkaan kerännyt pelkästään kiitosta ja 

esimerkiksi Toimikkaan haastattelema Turon pääluottamusmies kritisoi työkierron palkkausta. 

Hänen mielestään tevalaiset olisivat ansainneet tuntuvan palkankorotuksen, koska kokeilu kerrytti 

työnantajalle huimia säästöjä.229 Uusi tapa järjestää työt tehtaalla vaati työntekijöiltä aiempaa 

monipuolisempaa osaamista ja useamman vaiheen hallintaa. Työntekijät katsoivat, että vastuun ja 

vaatimusten kasvun olisi pitänyt näkyä palkassa. He kuitenkin kokivat uudistuksen johtaneen aivan 

päinvastaiseen tilanteeseen: palkka tuntui alenevan sitä mukaa, mitä monitaitoisempi työntekijä oli.  

“Työ on muuttunut vaikeammaksi, häiriötekijöiden määrä on kasvanut, työtekijöiden taito on 

kasvanut, mutta palkka on pudonnut. Se kiristää pinnaa”, Naisten Pukutehtaan työntekijä kommentoi 

ryhmätyösysteemiä Toimikkaalle.230 Tilanne tuntui monista käsittämättömältä. 

Tevalaisista tuntui, että työpaikan ongelmiin ja epäkohtiin puuttuminen oli vaikeaa. Kun työttömyys 

oli suurta, alalla vallitsi niin sanotut “työnantajan markkinat.” Työntekijät kokivat, että huonosta 

työllisyystilanteesta johtuen työnantajien oli helppo hankkiutua eroon “epämieluisista” 

työntekijöistä, sillä kymmenet työttömät olivat valmiita tulemaan heidän tilalleen.231 Mielipiteiden 

ilmaisu tuntuikin monesta vaikealta, sillä he kokivat, että seurauksena saattoi olla siirto tai jopa 

lopputili.232 Globaalin etelän vaatetustyöntekijät kohtaavat vastaavia haasteita edelleen. 

Ammattiliittojen asema on heikko, mikä johtuu osittain siitä, että globaalit toimitusketjut sekä etsivät 

että tuottavat markkinaraon matalapalkkaisille, ammattiliittoon kuulumattomille työntekijöille. 

Työntekijöiden pyrkimyksiä järjestäytyä vaikeuttavat toimintaa organisoivien pelottelu, 

lainsäädännön asettamat rajoitukset ja riski yritysten pakenemiseen. Esimerkiksi Bangladeshissa 

ammattiliittojen toiminta on kielletty kokonaan osassa maata ja vaatetustyöntekijöiden 

järjestäytymisaste on alhainen, vain noin 5-10 prosentin luokkaa.233 

Ammattiyhdistysliike oli taistellut pitkään saadakseen työntekijöille paremman turvan mielivaltaisia 

irtisanomisia vastaan ja työsuhdeturvan parantaminen olikin yksi SAK:n keskeisimmistä tavoitteista. 

11.2.1981 ilmestyneen Teva-lehden pääkirjoituksessa otettiin voimakkaasti kantaa työntekijöiden 

oikeuksien turvaamiseksi perusteettomissa irtisanomistilanteissa. Kirjoituksesta huokuu 

työntekijöiden kokemus voimattomuudesta alan ajauduttua vaikeuksiin. ”Nykyinen käytäntöhän on 

se, että työnantaja voi melko vaivattomasti päästä eroon ”hankalasta” työntekijästä, jonka kasvot eivät 

miellytä. Työntekijä irtisanotaan – ”perusteet” kyllä aina löytyvät – ja jäädään odottamaan oikeuden 

 
229 Toimikas 8.10.1987, Työkierto tuo vaihtelua päivään, 8–9.  
230 Toimikas 29.9.1988, Luottamusmiehet avainasemassa, 6. 
231 Teva 22.3.1978, Älä anna laman lannistaa, 6. 
232 Teva 24.4.1985, Unohdettu ihminen tehtaassa, 15. 
233 Ashraf & Prentice 2019, 97. 
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määräämää näennäiskorvausta. Työntekijä on joka tapauksessa menettänyt työpaikkansa eikä 

oikeuskaan pysty sitä hänelle takaisin määräämään, vaikka irtisanomisen syyt olisivat laittomat”, 

kirjoituksessa summattiin mielivaltaisten potkujen epäoikeudenmukaisuutta.234  

Työntekijät saattoivat kokea hankalaksi myös työpaikan ongelmista kertomisen julkisuuteen. Tätä 

havainnollistaa Toimikkaan keväällä 1988 julkaisema artikkeli, jossa käsiteltiin Finn-Flare-nimisen 

yrityksen työilmapiiriä, jota kuvattiin pelontäyteiseksi. Yritys oli irtisanonut työntekijöitään ja 

kieltänyt näitä puhumasta potkuista eteenpäin esimerkiksi paikallisille työväenlehdille. “Kyllä aivan 

selvästi aistii työnantajien uhon ja isännän äänen korkeuden. Nyt halutaan näyttää meille koko 

akkalaumalle, missä on kaapin paikka. Pahinta on kuitenkin se, ettemme saisi kertoa ongelmistamme 

julkisuudessa. Näin voidaan kiristää jonkin aikaa, mutta joskus lanka katkeaa”, yrityksen työntekijä 

kommentoi tilannetta.235 Artikkelissa tuodaan kiinnostavalla tavalla esiin valtaa, jota työntekijät 

katsoivat työnantajien käyttäneen heihin. Myös teva-alan sukupuolittuneisuus tulee kommentissa 

esille: naistyöntekijät kokivat jääneensä alakynteen esimiesten mielivallan alla. 

TVL katsoi työnantajien toimien haittaavan ammattiyhdistysliikkeen toimintaoikeuksia, mikäli he 

suhtautuivat vastentahtoisesti ammattiyhdistystoimintaan. Liitto epäili, että luottamustehtävät olivat 

joissain tapauksissa syy tevalaisten työttömyyteen, sillä moni ammattiyhdistysaktiivi oli päätynyt 

kortistoon siitä huolimatta, että heidän paikkakunnallaan vallitsi työvoimapula.236 Isossakyrössä 

toimineen Pukuteollisuuden uutisoitiin irtisanoneen tehtaan pääluottamusmiehen ja ammattiosaston 

puheenjohtajan työsuhteet vastoin irtisanomismenettelylakia keväällä 1984. Liitto väitti, että 

todellinen syy irtisanomisille oli osallistuminen ammattiyhdistystoimintaan. Työnantajan kuvailtiin 

pitäneen sitä ”renttujen rettelöintinä.” 237 TVL painotti, että ammattiyhdistystoiminta ei saanut toimia 

perusteena irtisanomisille ja seuraavana vuonna liittovaltuusto ottikin kantaa jäsentensä paremman 

työsuhdeturvan puolesta.238 Liitto oli huolissaan myös työnantajien pyrkimyksistä rajoittaa 

luottamusmiesten toimintaoikeuksia työpaikoilla. Vuonna 1982 Ladytex julistettiin saartoon, kun 

yrityksen toimitusjohtaja pyrki vaikuttamaan työntekijöiden edustajan valintaan. Toimitusjohtaja 

irtisanoi tehtaan pääluottamusmiehen, koska työntekijät eivät halunneet tätä vaihtaa johtajan toiveista 

huolimatta.239 Lopulta Ladytex määrättiin korvauksiin, koska työnantajalla ei ollut valtuuksia puuttua 

työntekijöiden edustajan valintaan.240 Työnantajat eivät aina toimineet työläisten parhaan edun 

 
234 Teva 11.2.1981, Rakas mielivalta, 2. 
235 Toimikas 28.4.1988, Työnantajat haluaisivat ruusuntuoksua irtisanomisiin, 7. 
236 Teva 7.11.1984, Työttömän hyvinvointi, 2. 
237 Teva 24.4.1985, Kaksi aktiivia ulos talosta vanhaan malliin, 3. 
238 Teva 22.5.1985, Työntekijän turva paremmaksi, vaatii liittovaltuusto, 3. 
239 Teva 19.5.1982, Tukea Ladytexin työntekijöille ja kokousvalmisteluja, 1. 
240 Teva 2.11.1983, Ompelijat voittivat: Ladytex korvauksiin, 3. 
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mukaisesti, minkä vuoksi TVL:n voitto oli symbolisesti merkittävä työntekijöiden oikeuksien 

edistämisen kannalta.  

Työhygienia ja sen puute oli keskeinen ongelma tekstiili- ja vaatetusteollisuudessa. Melu, ilman 

epäpuhtaudet ja heikko valaistus kuormittivat työntekijöitä.241 Lisäksi tekstiilin puolella käytetyt 

kemikaalit loivat terveysriskin.242 Värien ja muiden kemiallisten aineiden käsittely aiheutti astmaa, 

allergista nuhaa ja kosketusallergiaa.243 Kesäisin ongelmaksi muodostui korkealle kohoava lämpötila 

ja ilmankosteus. Esimerkiksi Hämeen työsuojelupiirin työväentoimisto havaitsi vuonna 1975 Luhta 

Oy:n Lahden tehtaalla helteisestä kesästä johtuen lämpötilan nousevan jopa 35 asteeseen. Tehtaassa 

ei ollut järjestetty riittävän tehokkaasti työntekijöiden suojelua kuumuudelta ja kosteudelta.244 TVL 

syytti työnantajia haluttomuudesta puuttua työsuojelullisiin epäkohtiin, vaikka työntekijät joutuivat 

niiden altistamiksi päivittäin työssään. Työntekijäpuoli koki, kuinka muutamia poikkeuksia lukuun 

ottamatta työnantajat suhtautuivat välinpitämättömästi työhygienian parantamiseen etenkin silloin, 

kun parannukset maksoivat vähänkin rahaa.245 Jälleen kerran liitto toivoi, että yritysten johtotasolla 

olisi otettu enemmän vastuuta työntekijöistä ja heidän hyvinvoinnistaan. On kuitenkin tärkeä 

huomata, että työturvallisuuden haasteet eivät johtuneet pelkästään työnantajien haluttomuudesta 

korjata ongelmia. Työntekijöiden raportoitiin suhtautuvan suojavarusteiden käyttöön kielteisesti ja 

esimerkiksi kuulosuojainten käytön merkitystä terveydelle ei tiedostettu.246 

Työsuojelukampanjat olivat keskeinen osa ammattiyhdistysliikkeen toimintaa. Sen lisäksi, että se oli 

keino taistella työvoimapulaa vastaan, sen avulla edistettiin työntekijöiden oikeuksien toteutumista 

työpaikoilla. Työnantajat olivat huomanneet, että työsuojeluun kannatti panostaa, sillä poissaoloista 

ja onnettomuuksista aiheutui kustannuksia yrittäjillekin. TVL:n ensimmäinen valtakunnallinen 

työsuojelukampanja käynnistyi vuonna 1975. Kampanjan painopiste oli tekstiiliteollisuudessa.247 

Liitto edisti työsuojelua myös luovia keinoja, kuten filmiä hyödyntäen. Työsuojelua ja 

työnopastuskoulutusta varten tehty elokuva ”Paita on poikaa” julkistettiin vuonna 1982. TVL:n 

työsuojeluvaikuttaminen ei ollut vain liiton sisäistä, vaan se suuntautui myös ulospäin päättäjien 

taholle. Toiveissa oli muun muassa päivitys vanhentuneeksi koettuun ammattitautilakiin.248 Vuonna 

1988 astui voimaan uudistunut työsuojelulaki, jonka tevalaiset ottivat riemulla vastaan. Uudistuksen 

 
241 Teva 3.5.1978, Työperäisiä sairauksia vaiheompelijoilla eniten, 5. 
242 Teva 6.5.1981, Työsuojelun painopisteet: Melu, pöly, kemikaalit, 1. 
243 Teva 4.6.1987, Kemikaalien terveyshaittoja selvitettiin, 8. 
244 Teva 12.8.1975, Työsuojelutoimisto määrännyt työn tauotusohjeet kuumille aloille, 1. 
245 Teva 20.2.1980, Työsuojelu vaatii uutteruutta, 2. 
246 Teva 21.9.1983, ’Suojaimilla ei kuule eikä voi hengittää’, 6 ja Suojainten tarvetta ei tiedosteta, 12. 
247 Teva 25.3.1975, Työsuojelu tärkeä osa ammattiyhdistysliikkeen toimintaa, 3. 
248 Teva 10.3.1982, Filmi työsuojelun avuksi, 1. 
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myötä huomio kiinnitettiin psyykkiseen työsuojeluun, mikä oli liitolle tärkeää tevatyön 

yksitoikkoisen ja pakkotahtisen luonteen vuoksi. Uudistus otti huomioon teknologian kehityksen ja 

laissa painotettiinkin mikroelektroniikan ja automaation aiheuttamia vaaratekijöitä työntekijöille.249 

Teollisuuden automaatio eli koneistuminen nähtiin keinona teva-alan kilpailukyvyn säilyttämiseksi. 

Ruotsin vaatetustyöväen liitossa siihen suhtauduttiin positiivisesti, sillä sitä pidettiin parempana 

vaihtoehtona kuin yritysten siirtymistä kehittyviin maihin.250 Suomalaiset tevatyöntekijät katsoivat, 

että erityisesti raskaat, riskialttiit ja kuormittavat tehtävät sopivat automaation kohteiksi. 

Koneistuminen herätti heissä myös pelkoa muun muassa työntekijöiden kokeman henkisen paineen 

lisääntymisestä ja mahdollisista ongelmista, joita se tulisi aiheuttamaan alan ammattitaitovaatimusten 

ja uudelleenkoulutuksen suhteen.251 TVL pyrki nostattamaan jäsentensä ammatillista itsetuntoa 

automaation kiihtyessä. ”Kone ei voi koskaan korvata ihmistä pitkällä tähtäimellä, ihminen on elävä 

ja muuntautuva, mutta kone ei ole. Monien yritysten rationalisoinnin avulla saama ”hyöty” on todella 

lyhytnäköistä, aina tarvitaan työntekijöitä, jotta tuotteet syntyisivät”, kirjoitettiin Teva-lehdessä 

alkuvuodesta 1982.252  

Automaatiolle löytyikin argumentteja sekä puolesta että vastaan. Toiset katsoivat sen lisäävän 

pitkällä tähtäimellä työpaikkoja ja helpottavan teollisuustyöntekijöiden arkea poistamalla vaaralliset, 

monotoniset ja raskaat työtehtävät. Toisten, erityisesti työntekijöitä edustavien tahojen ulostuloissa 

korostui puolestaan kokemus automaatiosta uhkana työpaikkojen määrälle, minkä lisäksi sen 

katsottiin lisäävän työn yksitoikkoisuutta tekemällä ihmisestä koneen jatkeen.253  

Pelko siitä, että automaatio aiheuttaisi työttömyyttä ei ollut tuulesta temmattu. Erityisesti 

teollisuustyöpaikkojen määrä on ollut viime vuosikymmenten ajan laskussa teollisuusrobotiikan 

käyttöönotosta johtuen.254 Kehitys ei ole kuitenkaan koskettanut tekstiili- tai vaatetusteollisuutta, 

jossa työvoimavaltaisuus on säilynyt teknologisista harppauksista huolimatta. Tänä päivänä työpaikat 

tosin sijaitsevat suurelta osin läntisten teollisuusmaiden rajojen ulkopuolella.255 On mielenkiintoista, 

että manuaalisen työn automaation katsotaan johtaneen globalisaation vastaisten liikkeiden nousuun. 

Työntekijät ovat myös kuluttajia ja automaatio yhdistettynä tuotannon siirtymään läntisistä 

 
249 Teva 29.1.1987, Uudistus voimaan 1988 – Työsuojelulaki tuli lähemmäs tätä aikaa, 3. 
250 Teva 16.5.1979, Automaatio on jo alallamme, 2. 
251 Teva 26.9.1979, Automaation vaikeat haasteet, 1. 
252 Teva 24.2.1982, Valvillassa riittää murheita: Pakkaamossa valaistus ja palkkausperusteet, 8. 
253 Teva 2.12.1981, Automatisointi tuotannossa välttämätöntä, 5; Teva 4.4.1979, Automatisaatio uhkaa tehdä 
ihmisestäkin koneen, 8. 
254 Campa 2017, 29. 
255 Wages and productivity in the garment sector in Asia and the Pacific and the Arab States, International Labour 
Organizationin www-sivu, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-
bangkok/documents/publication/wcms_534289.pdf (viitattu 26.10.2021). 
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teollisuusmaista halvan työvoiman perässä kohti globaalia etelää onkin vaikuttanut negatiivisesti niin 

länsimaisten keskiluokkaisten yksilöiden elintasoon kuin laajemmin koko kansantalouteen.256 

Halpojen hyödykkeiden saatavuudesta huolimatta tuotantoketjujen globalisoitumisella on ollut 

negatiivisia vaikutuksia länsimaisten ihmisten arkeen. 

TVL katsoi, että koneistuminen heikensi työturvallisuutta. Urakat olivat jo valmiiksi kiristäneet 

työtahtia tehtailla ja ”kilpailu koneen kanssa” ei liiton mukaan helpottanut yhtälöä alkuunkaan. 

Työnantajia syytettiin työntekijöiden unohtamisesta: he eivät riskeistä huolimatta olleet halukkaita 

kehittämään työturvallisuutta, vaan uusien työmenetelmien ja tekniikan avulla heidän katsottiin 

tavoittelevan vain pienempiä työpaikkakustannuksia ja uusia alaisiinsa kohdistettuja 

”hiostusmenetelmiä.” Koneistumisen, pakkotahtisuuden ja rationalisoinnin kerrottiin muuttavan 

työntekijät roboteiksi, jotka kävivät ”yksitoikkoiseen, mutta kiivaaseen tahtiin.”257 TVL väitti, että 

työnantajat arvioivat koneista työntekijöiden saaman hyödyn liian suureksi. Urakkahintoja laskettiin, 

minkä seurauksena työntekijät joutuivat jälleen nostamaan työtahtiaan päästäkseen kiinni entisiin 

ansioihinsa. Kehityksen aiheuttamien fyysisten ja psyykkisten ongelmien lisäksi seurauksena olivat 

vaikeudet toimeentulossa, kun entistä kovempaan urakkatahtiin oli vaikea päästä kiinni.258 Tilanne 

oli pahin vanhemmille työntekijöille. Työtahdin jatkuvan kiristymisen myötä työstä aiheutuneet 

vammat yleistyivät etenkin heidän keskuudessaan.259 Automaation voidaankin välillisesti katsoa 

vaikuttaneen negatiivisesti etenkin vanhimpien tevalaisten työllisyyteen. Jo entuudestaan kova 

kilpailu nuorten kanssa kävi haastavammaksi koneistumisesta johtuen ja kuten aiemmin 

havaitsimme, johti se vanhemman väestön irtisanomisiin ja suurempaan työttömyyteen. Lisäksi 

automaation perustelu työtapaturmien vähentymisellä ei näyttäydy vedenpitävänä, kun tiettyjen 

työntekijäryhmien kohdalla vaikutus oli päinvastainen. 

Vaikka tevatuotannon kansainvälistymisen tiedettiin vaikuttavan teknologiaa radikaalimmin työn 

sisältöön, ay-liike tarkkaili sen käyttöönottoa ja soveltamista. Työntekijöitä edustavat tahot pelkäsivät 

töiden jakautuvan kahteen ryhmään teknologian saralla tapahtuneen edistyksen myötä. Omaa panosta 

vaativien töiden uskottiin jäävän ”valikoituneelle eliittijoukolle” samalla, kun rahvaan vastuulle 

lankeaisi edellisen ryhmän ”napinpainohommien” hoitaminen. Vaarana pidettiin myös automaation 

mahdollistamaa työntekijöiden ja tuotannon entistä tiukempaa ja tarkempaa valvontaa.260 Lisäksi 

koneistumisen pelättiin vaikuttavan kielteisesti naisten asemaan. Teknologisen muutoksen myötä yhä 

 
256 Campa 2017, 31. 
257 Teva 12.8.1975, Kilpailu koneen kanssa ankeaa arkea alallamme, 3. 
258 Teva 24.2.1982, Poikkeus vahvistaa säännön, 5. 
259 Teva 19.5.1982, Vanhimmat heikoimmilla, 7. 
260 Teva 27.2.1985, Perässä tullaan – tullaan kuitenkin, 1. 
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useampi naisen työtehtävä oli muuttunut niin sanotusti automaation täydentämiseksi. ”Mitä koneet 

eivät voi tehdä, sen tekevät naiset”, Teva-lehdessä summattiin.261 Naisvaltaiset alat eivät nauttineet 

suurta yhteiskunnallista arvostusta, eikä työtehtävien jatkuva pilkkominen ja yksinkertaistaminen 

tuonut tilanteeseen helpotusta. Tiedostetuista haasteista huolimatta suomalainen 

ammattiyhdistysliike suhtautui teknologian kehitykseen levollisesti.262 Automaation katsottiin 

tarjoavan työntekijöille mahdollisuuden sekä työnsä ja työympäristönsä parantamiseen, missä 

katsottiin itävän isommankin muutoksen siemen. Vaikutusten toivottiin ulottuvan koko yhteiskuntaan 

ja ammattiyhdistysliikkeeseen.263 

 
 
3.2 Kasvava työttömyys 

 

Kansainvälisen työnjaon muutoksesta ja sitä seuranneesta halpatuonnin kasvusta huolimatta 

suomalainen tekstiili- ja vaatetusala kärsi työvoimapulasta vuonna 1975. Tevateollisuudessa 

työskentely ei houkutellut vuorotyön määrän, kehittymättömän päivähoitojärjestelmän ja matalan 

palkkatason vuoksi.264 TVL yritti kannustaa uusia tekijöitä alalle kampanjoimalla paremman 

työsuojelun puolesta. Liiton lisäksi työnantajat tiesivät, että kilpailtaessa työvoimasta työsuojeluun 

kannatti panostaa, sillä se vähensi työntekijöiden vaihtuvuutta sekä esti poissaoloja ja aikaista 

jäämistä sairauseläkkeelle.265 Työllisyyskeskustelu kääntyi kuitenkin nopeasti päälaelleen, kun 1970-

luvun puolivälissä nousukausi muuttui taantumaksi ja jo vuoden 1975 toisella puoliskolla työnantajat 

valittelivat työvoimapulan sijasta sen liiallisuutta.266 Tämä osoittaa konkreettisesti, kuinka 

haavoittuvaisessa asemassa tevatyöläiset olivat suhteessa talouden heilahteluihin. Epävarmuus oli 

omiaan aiheuttamaan heille stressiä ja huolta. 

Työttömyys koetteli ensiksi tekstiiliteollisuutta. Moni yritys joutui turvautumaan työviikon 

lyhennyksiin tai lopettamaan toimintansa kokonaan, eivätkä lomautukset ja irtisanomisetkaan olleet 

tavattomia.267 Pian työllisyys alkoi huonontua myös vaatetuksen puolella, minkä lisäksi inflaatio 

uhkasi tehdä koko suomalaisesta villateollisuudesta uhanalaisen.268 Työttömyyden huippu 

 
261 Teva 15.1.1986, Jäävätkö naisten kädet vaille töitä, 6–7.  
262 Teva 18.4.1984, Levollisesti automaatioon jos työtä rikastetaan, 4. 
263 Toimikas 9.6.1988, Puuvillateollisuus käsityöstä aivotyöksi, 3–5. 
264 Teva 25.3.1975, Sosiaalipalvelut – vainko naisten ongelma, 5. 
265 Teva 25.3.1975, Työsuojelu tärkeä osa ammattiyhdistysliikkeen toimintaa, 3. 
266 Teva 22.9.1975, SAK huolestunut inflaatiosta ja työttömyydestä, 1. 
267 Teva 4.11.1975, Liittovaltuuston talouspoliittinen julkilausuma, 1. 
268 Teva 9.11.1976, Johto taas Helsingissä puhumassa työttömistä, 1. 
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saavutettiin vuonna 1977, jolloin työttömien määrä kasvoi vuodessa 137 prosenttia.269 Kauan 

odotetun helpotuksen tevateollisuuden ahdinkoon toi markan devalvointi vuonna 1977. Sen lisäksi, 

että devalvaatio auttoi vientiteollisuuden ja tuonnin kanssa kilpailevan teollisuuden kilpailuasetelmia 

säilymään ennallaan, sen katsottiin vaikuttavan positiivisesti myös työllisyyskehitykseen. Mikäli 

markan kurssi olisi säilytetty ennallaan, työttömyys olisi todennäköisesti vain jatkanut nousuaan.270  

Työttömien määrä säilyi korkeana vuosikymmenen vaihteen yli, vaikka devalvaation jälkeen 

teollisuudessa piti kiirettä. Työsuhteessa olleilla tevalaisilla teetettiin enemmän ylitöitä, kuin heidän 

työsopimuksensa velvoittivat. Työntekijät tunsivat sympatiaa työttömiä tovereitaan kohtaan ja 

pohtivat olisiko ylityötarjousten hylkääminen auttanut toisia työpaikan saannissa. Kieltäytyminen 

kuitenkin tuntui ajatuksena hyvin pelottavalta: entä jos sen seurauksena olisi itse joutunut 

työttömäksi? Teva-lehti luonnehti tuolloin vallinnutta työttömyyttä keinotekoiseksi. Se väitti, että 

työnantajat käyttivät työttömyyttä hallinnan välineenä, jonka avulla he pystyivät hallitsemaan ja 

alistamaan alaisiaan.271 Väite kuulostaa rajulta eikä sen tueksi anneta todisteita. Jäsenlehti näyttikin 

itse lyövän kiilaa työntekijöiden ja työnantajien välille, vaikka kokemus työnantajien toiminnan 

herättämästä pelosta olikin todellinen. 

Vaatetusteollisuuden työnantajaliitto ilmoitti vuoden 1982 alussa pelkäävänsä, että työvoimapula 

iskisi jälleen. Pitkään vallinneen huonon työllisyystilanteen vuoksi väitteet tuntuivat TVL:stä 

”tarkoitushakuisilta” ja ”propagandistisilta”. Liitto painotti, kuinka työntekijöiden määrä 

vaatetuksessa oli ollut selvästi laskusuuntainen jo pidempään, eikä tälle kehitykselle ollut näkyvissä 

loppua. Myös tekstiilin puolella ennustettiin suhdanteiden heikkenemistä.272 Työnantajien kommentit 

olivat ristiriidassa liiton näkemysten ja Teva-lehden uutisoinnin kanssa, jotka ennustivat 

työttömyyden räjähdysmäistä kasvua.273 Eriävät näkemykset johtuivat todennäköisesti siitä, että 

työpaikat ja työttömät eivät kohdanneet toisiaan. Yritykset siirsivät tuotantoaan Suomen sisällä 

kehitysalueille tavoitellessaan suurempia voittoja ja tehtaiden lakkautukset aiheuttivat työttömyyttä 

etenkin kaupunkien alueilla. Näin työtön työvoima keskittyi kaupunkikeskuksiin sen sijaan, että se 

olisi ollut kehitysalueilla työpaikkojen äärellä.  

Työllisyystilanne tasaantui vuoden 1984 kesällä. Vaatetuksen puolella riitti edelleen ylitöitä ja 

tevalaisia pyydettiin jopa siirtämään lomiaan myöhemmäksi suurista tilausmääristä johtuen.274 

 
269 Teva 27.9.1977, Työttömiä lisää 137 % vuodessa, 1. 
270 Teva 19.4.1977, SAK vaatii: Devalvaatiohyöty teollisuuteen, 5. 
271 Teva 7.3.1979, Keinotekoista työttömyyttä, 5; Teva 28.6.1981, Työttömyys ja ylityöt, 7. 
272 Teva 27.1.1981, Pulaa väestä? 8. 
273 Teva 4.11.1981, Työllisyys valtuustossa, 1. 
274 Teva 29.8.1984, Työllisyytemme lähenee normaalia, 1. 
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Tuotannon kasvaessa alalle yritettiin löytää uusia työntekijöitä, mutta uran luominen tekstiili- ja 

vaatetusteollisuudessa ei edelleenkään tuntunut houkuttelevan uutta väkeä. Jatkuva uutisointi alan 

huonosta tulevaisuudesta ei innostanut tehdastyöhön, eikä tevateollisuuden heikko palkkataso 

parantanut tilannetta. Vaikka työnantajat toivoivat saavansa lisäkäsiä tehtaille, eivät he olleet valmiita 

hankkimaan lisätyövoimaa esimerkiksi palkankorotuksilla. Työnantajat halusivat säilyttää 

kilpailuasetelmansa halpatuontia vastaan. ”Rintamailla on alalla pahaa työvoimapulaa, mutta 

palkkoja korottamalla ei lisätyövoimaa voida hankkia. Meillä ei yksinkertaisesti ole varaa nostaa 

palkkoja, korotukset olisi laitettava hintoihin joka vaikuttaisi suoraan menekkiin ja taas tätä kautta 

työpaikkoihin ja yrityksen kannattavuuteen”, Vaatetusteollisuuden työnantajaliiton toimitusjohtaja 

Tapani Kahri kommentoi tilannetta.275 Kilpailussa halpatuontia vastaan työvoima oli tekijä, jonka 

täytyi joustaa. 

Työttömyystilanne paheni jälleen 1980-luvun lopulle tultaessa. TVL:n ammattiosastot laativat 

liittovaltuustolle ennätysmäärän työttömyyttä koskevia aloitteita vuonna 1987, mikä konkretisoi 

työntekijöiden ahdinkoa.276 Seuraavana vuonna tevalaisten työttömyys oli kohonnut ennätykselliseen 

11 prosenttiin, vaikka valtakunnallisesti työllisyystilanne oli varsin mainio.277 Ongelmia aiheuttivat 

kotimaan heikon kysynnän, suhdanteiden heittelyn ja viennin haasteiden lisäksi myös ammattimaiset 

konkurssintekijät, joiden kerrottiin pesiytyneen alalle. Konkurssikeinottelijat pystyttivät yrityksen 

muutamaksi vuodeksi, hakeutuivat konkurssiin ja aloittivat uuden yrityksen joko vanhan firman 

tiloissa tai toisella paikkakunnalla. Toiminta pahensi työttömyyttä etenkin pienissä kunnissa, jonne 

yritysten perustaminen oli kannattavaa valtion tarjoaman tuen nojalla.278 

TVL:n työsuojelukampanjoista huolimatta teva-alalla työvoiman vaihtuvuus oli suurta, minkä syistä 

työnantajat ja työntekijät olivat erimielisiä. Jälkimmäiset kokivat, että työnantajat syyllistyivät 

rekrytoinnissa ”liian ruusuisten lupausten antamiseen.” Mikäli työntekijät luulivat saavansa hyvin 

palkatun ja siistin työn, he eivät viihtyneet alalla pitkään, kun pestin todellinen luonne lopulta 

paljastui heille. Tevalaisten mukaan työn sisältö oli suurin syy vaihtuvuuteen sen yksitoikkoisen ja 

epämielekkään luonteen vuoksi, minkä lisäksi he nimesivät työntekijöiden ja työnantajan välisen 

kireän ilmapiirin tekijäksi, joka vaikutti pysyvyyteen negatiivisesti. Lisäksi, mikäli työntekijä mieli 

hyviin ansioihin, piti hänen paiskia töitä uupumukseen saakka. Työnantajat puolestaan katsoivat, että 

vaihtuvuuteen vaikutti eniten naistyöntekijöiden perheolosuhteissa tapahtuneet muutokset. TVL 

 
275 Teva 13.2.1985, Pertti Viinanen työvoimapulasta: Tevateollisuus katsokoon peiliin, 7; Teva 27.2.1985, Uusi 
vastakumppani: Palkatkin ovat niin suhteellisia, 8. 
276 Teva 21.5.1987, Valtuusto vaatii töitä tevalaisille, 3. 
277 Toimikas 8.12.1988, Teva-ala jäänyt syrjäytetyksi, 3. 
278 Teva 12.2.1987, Jotta leipää syödään, 2. 
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kritisoi näkemystä ankarasti korostamalla sen vahvistavan stereotypiaa naisista epäluotettavana 

työvoimana.279  

Kortistossa olevat tevalaiset kokivat työllistymisensä haastavaksi ja alan työttömistä suuri osa olikin 

pitkäaikaistyöttömiä. Työnantajien ammattitaitovaatimukset näyttivät kovenevan koko ajan, mikä 

vaikeutti heidän tilannettaan, minkä lisäksi ikä oli merkittävä syy työttömyydelle.280 Työnantajille oli 

kannattavampaa palkata nuorta työvoimaa. Nuoret olivat kuitenkin haluttomia siirtymään 

tevateollisuuteen, mistä kieli se, että alan koulutuspaikkoja ei saatu täytettyä.281 Erityisesti vuorotyö 

vaikutti kielteisesti mielikuviin alasta, koska naisvaltaisella alalla lasten päivä- ja yöhoidon 

järjestäminen tuotti vaikeuksia. Tästä huolimatta Teva-lehdessä korostettiin, kuinka halpatuonti oli 

tehnyt vuorotyöstä keskeisen työllisyyskysymyksen, eikä siitä luopuminen olisi haasteista huolimatta 

tullut kysymykseenkään.282 

Tuontivaatteiden määrän kasvu yhdistettynä neuvostoviennin supistumiseen pakotti isotkin yritykset 

saneeraustoimiin. Pieniin yrityksiin vaikeudet iskivät vielä pahemmin. Osa ajautui konkurssin 

partaalle, kun toiset lopettivat toimintansa muuten vain. Toimikas uutisoi sairastelevien ja iäkkäiden 

yrittäjien menettäneen motivaation toimia alalla, kun haasteet tuntuivat koko ajan pahenevan. 

Kiinnostavaa on, että isompien tehtaiden vaikeudet vaikuttivat myös pienempien toimintaan. “Jotkut 

eivät yksinkertaisesti saa tilauksia, sillä isot tehtaat lopettavat rahtityön teettämisen kysynnän 

pienennyttyä ja pyrkivät turvaamaan omien tehtaidensa työllisyyden”, Toimikkaassa väitettiin.283 

Lopettamisten ja konkurssien seurauksena TVL:n jäsenmäärä kääntyi laskuun vuonna 1983.284 

Konkurssin syy oli usein kannattamattomuus tai velkaantuneisuus. Tavallisesti konkurssit ajoitettiin 

kesäkaudelle, sillä yrityksillä ei ollut varaa maksaa työntekijöilleen lomarahoja.285 Konkurssien 

lisäksi kesä toi mukanaan irtisanomiset. Tällöinkin ajoitus oli tarkkaan harkittu, jotta yrityksille jäi 

säästöön sekä muutaman kuukauden lomakorvaukset että lomaltapaluurahat.286 Irtisanomiset 

kohdistettiin usein vanhempiin työntekijöihin. Urakoiden kiristyessä ja työnantajien vaatimusten 

koventuessa iäkkäämmät tevalaiset jäivät herkästi tulostavoitteista jälkeen, mikä teki heidän 

asemastaan työpaikoilla haavoittuvan. Teva-lehti uutisoi 11.10.1978 ilmestyneessä numerossaan 

Isjo-Tuotteen irtisanoneen 13 “vanhaa ja hidasta” työntekijäänsä. Yrityksen tuotantopäällikön 

 
279 Teva 4.5.1976, Yhteistyötä kehitettiin seminaarissa: Vaihtuvuuden syistä erimielisyyttä, 1. 
280 Teva 7.11.1984, Työttömän hyvinvointi, 2. 
281 Teva 22.10.1986, Keppiä vai porkkanaa? 4. 
282 Teva 7.10.1981, Ongelmana vuorotyö, 2. 
283 Toimikas 12.5.1988, Rakennemuutos vie työpaikkoja tevateollisuudelta, 14. 
284 Teva 24.8.1983, Jäsenmäärä laski lähes 3000:lla, 3. 
285 Teva 21.5.1986, Kaksi taloa ja 110 työtöntä, 3. 
286 Teva 195.1982, Kesän enne: toiminnan säästölopetus, 3. 
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lausunnon mukaan 50–60-vuotiaat ompelijat olivat niin hitaita työskentelemään, etteivät he kyenneet 

ansaitsemaan itselleen edes sovittua palkkaa vastaavaa summaa.287  

Toisinaan konkurssi- ja irtisanomisilmoitukset tulivat työntekijöille täytenä yllätyksenä. Järkytys oli 

suuri etenkin silloin, kun töistä ei ollut pulaa ja niin ylitöitä kuin kiirettäkin oli riittänyt aina 

ilmoitushetkeen saakka. Tevalaiset eivät olleet osanneet aavistaa esimerkiksi North Polen päätöstä 

irtisanoa kaikki työntekijänsä ja tehtaan pääluottamusmies epäilikin ongelmien johtuneen 

kannattavuuden sijaan yrityksen johdosta ja hallinnosta.288 TVL piti alan irtisanomissuojaa 

puutteellisena, erityisesti koeaikasäädösten osalta. Työnantajien väitettiin hyödyntävän säädöksiä 

mielivaltaisesti ja toisinaan purkavan työsuhteita koeajalla täysin ilman perusteita.289 Vuonna 1984 

voimaan astui uusi työsuhdeturvapaketti, joka paransi työntekijöiden suojaa laittomia irtisanomisia 

vastaan tarkentamalla irtisanomislain menettelyaikoja ja vahingonkorvaussäännöksiä.290 

Uudistuksista huolimatta tevateollisuudessa ei päästy täysin eroon epäoikeudenmukaisina koetuista 

irtisanomisista. Irtisanomislain päivityksen jälkeen liiton jäsenlehden tietoon oli tullut tapauksia, 

joissa työnantajat olivat jopa estäneet työntekijöitään kertomasta irtisanomisista julkisuuteen.291  

Jäsenlehden artikkeleiden luoman kuvan perusteella tevalaisten mahdollisuudet vaikuttaa omaan 

tilanteeseensa olivat heikot, huolimatta TVL:n aktiivisista toimista jäsentensä etujen ajamiseksi. TVL 

näki, että valtiovallan toimenpiteiden puutteen vuoksi alan työllisyys oli kehittynyt huonoon 

suuntaan. Tevatyöläiset pitivät tilannettaan epäreiluna ja vertasivat sitä erityisesti 

telakkateollisuuteen, jota valtio oli onnistuneesti tukenut halpatuontia vastaan 1970- ja 1980-luvuilla. 

Kuten tekstiili- ja vaatetusalankin ongelmien, myös telakkateollisuuden kriisiytymisen taustalla 

vaikutti kansainvälisen kilpailun kiristyminen. Liitto koki, että tukitoimet telakkateollisuuden 

pelastamiseksi oli aloitettu ripeästi ja niihin oli käytetty paljon rahaa, kun taas tevateollisuuden 

pelastamiseksi intoa tai varoja ei tuntunut löytyvän mistään.292  

Päättäjiltä vaadittiin useaan otteeseen vastuuntuntoa ja empatiaa työntekijöitä kohtaan, mutta 

vastakaikua vaatimuksille ei tuntunut löytyvän. Työntekijät kokivat saavansa konkreettisten 

tukitoimien sijasta osakseen lähinnä myötätuntoa, mistä he olivat närkästyneitä.293 Sääli ja sympatia 

eivät yksinään ilman konkreettisia toimenpiteitä kohentaneet alan työllisyystilannetta eivätkä 

nostaneet työntekijöitä palkkakuopasta. TVL kritisoi kovasanaisesti myös työnantajien toimintaa.  

 
287 Teva 11.10.1978, Palkka jäi tienaamatta? 8. 
288 Teva 5.11.1986, North Polella kohtalon hetket, 11. 
289 Teva 21.11.1979, Kirje SAK:lle – Koeajalla keinotellaan, 1. 
290 Teva 16.5.1984, Turvaa laitonta irtisanomista vastaan, 10. 
291 Esimerkiksi Toimikas 28.4.1988, Työnantajat haluaisivat ruusuntuoksua irtisanomisiin, 7. 
292 Teva 8.11.1978, Teva-tuki tarpeen, 2. 
293 Ibid. 
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Liitto muun muassa väitti, että ne tunsivat vastuuta vain osakkeenomistajia kohtaan.294 Lisäksi 

työnantajien asennetta kuvailtiin jyrkäksi, minkä katsottiin vaikeuttaneen alan 

työehtosopimusneuvotteluita. Neuvotteluilmapiiri oli huono, minkä vuoksi kaikkia miellyttäviä 

ratkaisuja oli haastava löytää.295 Mikäli osapuolten välille ei syntynyt sopua, TVL turvautui 

lakkoiluun.296 Työrauhatilanne muuttui työnantajia häiritseväksi 1970-luvun alussa. Tuolloin 

tevateollisuudessa lakkoiltiin keskimäärin tuhat kertaa vuodessa ja näistä lakoista suurin osa oli 

laittomia.297 

Työntekijöiden mahdollisuuksia vaikuttaa omaan työhönsä ja työpaikan toimintoihin pyrittiin 

vahvistamaan vaatimattomaksi luonnehditun yhteistoimintalain keinoin.298 Myös tevalaiset olivat 

lakiin tyytymättömiä ja kokivat sen hyödyttömäksi. TVL nuhteli yrityksiä toiminnan 

suunnittelemattomuudesta ja väitti, että ne noudattivat lakia vain harvoin silloin, kun kyse oli 

konkurssi- ja irtisanomistapauksista.299 Esimerkiksi Texafinn-niminen yritys salasi työntekijöiltään 

tiedon konkurssistaan. Teva-lehden väitteiden mukaan he saivat kuulla tehtaan lopettamisesta ja 

tulevasta työttömyydestään kymmenen minuuttia ennen viimeisen työvuoronsa loppua. ”Näin hyvä 

työsuhdeturva on Suomessa nykyään ja näin hyvin työntekijät saavat tietoa työpaikkansa asioista”, 

Texafinnin pääluottamusmies Eila Järvinen kommentoi ironisesti.300 Yhteistoimintalain 

voimaantulon jälkeen työntekijöistä tuntui jopa siltä, että heidän todelliset vaikutusmahdollisuutensa 

olivat vähentyneet.301 “Laki ei turvaa henkilöstölle päätösvaltaa kuin ani harvoissa sosiaalisissa 

kysymyksissä. Senkin vähän, mitä laki edellyttäisi, monet työnantajat ovat onnistuneet kiertämään”, 

Tekstiili- ja Vaatetustyöväen liiton 2. sihteeri Toivo Keränen totesi lakia arvostellessaan. Keränen 

tiivisti lain merkityksen teva-alalla siihen, että hyvässä tapauksessa työnantajat tiedottivat alaisilleen 

hieman enemmän työpaikan asioista, kuin ennen lain voimaantuloa oli tehty.302 Tämä ei kuitenkaan 

riittänyt tyydyttämään työntekijöiden tiedonjanoa silloin, kun heidän toimeentulonsa oli 

vaakalaudalla.  

Vaikka kaikenlainen saneeraustoiminta kuulosti työntekijöistä ikävältä, irtisanomiset tuntuivat heistä 

ylivoimaisesti pahimmilta. Esimerkiksi vaikeuksiin ajautuneen Fenno-Sportin työntekijät toivoivat 

ymmärrettävästi irtisanomisten sijaan lyhennettyä työviikkoa tai lomautuksia. He arvostelivat 

 
294 Teva 18.6.1986, Pertti Viinanen: Konkurssit hätkähdyttävät, 5. 
295 Teva 28.4.1988, Sopimuksiin paneuduttava tarkoin, 5. 
296 Esimerkiksi Teva 27.4.1984, Vaatetus lakossa, 1. 
297 Kaarninen et al. 2005, 131. 
298 Wuokko, Jensen-Eriksen, Tala, Kuorelahti & Sahari 2020, 244. 
299 Teva 9.10.1985, Alan supistuksissa yt-laki unohdetaan mutta keinottelua ei, 1. 
300 Teva 10.2.1982, Tehdas lopettaa – aikaa kymmenen minuuttia, 1. 
301 Teva 14.12.1983, Yt-laki polkee paikallaan - tevalaiset tyytymättömimpiä, 12. 
302 Teva 15.1.1987, YT-lain merkitys tiedonkulun parantamisessa, 8. 



 

 53 

rankasti yrityksen johtoa siitä, että tilanne tehtaalla oli päästetty niin huonolle tolalle, että jopa puolet 

sen työpaikoista oli uhattuna. Heistä oli epäreilua, että työntekijät joutuivat maksamaan suuren hinnan 

virheistä, joita yrityksen johtotasolla on tehty.303 Saneeraustoimien lisäksi työnantajien kerrottiin 

tavoitelleen pienempiä tuotantokustannuksia oppisopimus-, työllisyys- ja täydennyskoulutuksen 

varjolla. Valtio maksoi oppisopimuskouluttajiksi hyväksytyille työnantajille valtion varoista 

korvausta eikä työnantaja ollut velvollinen maksamaan palkkaa työntekijöille koulutuksen ajalta. 

Tevalaisista kurssitustoimet tuntuivat pöyristyttäviltä. ”Suurin mätäpaise työllisyyskoulutuksessa on, 

että työnantajat saattavat osoittaa kurssille täysin ammattitaitoisia työntekijöitä kurssitettavaksi 

työhön, jota he ovat tehneet urakalla ehkä parinkymmenen vuoden ajan. Se on väärin, se on 

käsittämätöntä”, Tevan haastattelema Varpu Vesanen kommentoi tilannetta tuohtuneena. TVL oli 

huolissaan koulutettavien oikeuksista, sillä koulutuksen päätyttyä työnantajilla ei ollut tiukkaa 

työllistämisvelvoitetta. Heidän ei siis tarvinnut tarjota koulutukseen osallistuneille työpaikkaa, vaikka 

nämä olisivat olleet yrityksen palkkalistoilla aiemmin.304  

Ammattiliittona TVL:n tehtävä oli edistää tekstiili- ja vaatetusalan työntekijöiden asemaa, jota se 

toteutti lisäämällä jäsenten tietoisuutta heitä koskevista asioista, kuten päätöksenteosta ja te-

sopimuksista. Esimerkiksi vuonna 1981 se järjesti koulutustilaisuuksia, joissa pureuduttiin uusimman 

työehtosopimuksen sisältöön.305 Liitto myös julkaisi jäsenlehdessä sanaston, johon oli koottu ja 

keskeiset te-sopimusneuvotteluissa käytetyt termit.306 Työllisyydessä tapahtuneet muutokset olivat 

jäsenlehdessä etusivun uutisia, mikä vahvisti kuvaa TVL:stä vastuuntuntoisena ja jäsenistään 

välittävänä toimijana. Jäsenlehden luoma kuva päättäjistä ja työnantajista oli puolestaan 

päinvastainen. Lehdessä esimerkiksi väitettiin, että niiden toteuttamat toimenpiteet olivat osaltaan 

jopa pahentaneet ja kärjistäneet alan kurjaa työllisyystilannetta.307  

Kun työttömyys kuritti tekstiili- ja vaatetusteollisuutta 1970-luvun puolivälissä, TVL vaati, että valtio 

laajentaisi yritystoimintaansa tevatuotantoon. Päätös valtion villayhtiö Valvillan perustamisesta 

tehtiin lopulta syksyllä 1977. TVL:n puheenjohtaja Seppo Niemi kuvasi villayhtiötä 

myönteisimmäksi asiaksi, mitä alalla oli pitkiin aikoihin tapahtunut. Valtionyhtiön ei kuitenkaan 

katsottu yksinään kykenevän pelastamaan vaikeuksiin ajautunutta teva-alaa. “Tuonnin rajoittaminen 

 
303 Teva 2.12.1981, Puolet työpaikoista uhattuna OTK:n Fenno-Sportilla, 1. 
304 Teva 3.12.1986, Kuka valvoisi koulutettavan oikeuksia, 4, 7. 
305 Teva 25.3.1981, Sopimustietoa jäsenille, 1. 
306 Teva 11.2.1981, Neuvottelukieltä suomen kielellä, 7. 
307 Teva 5.11.1986, Vastikkeeton tuki lopetettava, 1. 
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on ensimmäinen tehtävä. Sen pitäisi olla kiireellistä palokuntahommaa, jotta työllisyys voitaisiin 

säilyttää ja tehtaitten lopettamiset estää”, painotti Niemi Teva-lehden haastattelussa.308 

Valvillan tehtävänä oli turvata kotimainen villakangastuotanto kriisiaikoina sekä valmistaa kangasta 

Puolustusvoimien hankintoja varten. Kun armeija ilmoitti vuonna 1986 tilaavansa villakangasta 

Ranskasta uusiin päällysvaatteisiin, TVL ilmaisi pettymyksensä tilanteen johdosta.309 

Puolustusvoimat perusteli päätöstään sillä, että mikäli kankaat olisi hankittu Valvillasta, olisi 

halvimpaan ulkomaiseen toimittajaan verrattuna armeijalta jäänyt saamatta 11 000 lomapukua. 

Hintaero oli totisesti suuri: Valvillan ja halvimman ranskalaisyrityksen välisten tarjousten ero oli jopa 

114 prosentin suuruinen. Kotimainen tarjous näytti hintakilpailun kontekstissa kohtuuttoman kalliilta. 

Erikoista oli, että Puolustusvoimat pyrki oikeuttamaan ranskalaisen tilauksen toteamalla, kuinka 

tekstiilin menetys kuitenkin korvautuisi kotimaisia ompelijoita työllistämällä.310 Työntekijöiden 

työllistäminen vaatetusteollisuuden puolella ei auttanut ahdinkoon vajonnutta tekstiilialaa. 

Päällysvaatteet olisi todennäköisesti ommeltu Suomessa myös siinä tapauksessa, että Valvilla olisi 

toiminut kankaiden toimittajana. 

TVL vaati Toimikkaassa marraskuussa 1987, että valtion villayhtiön lisäksi valtiovallan tulisi 

tarkemmin vahtia sellaisten yritysten toimintaa, joita se rahallisesti avusti. Liitto katsoi, että näin ne 

todennäköisemmin säilyttäisivät jo olemassa olevat työpaikat, minkä lisäksi muutosten yhteydessä 

työnantajat olisi voitu velvoittaa kouluttamaan työntekijät uusiin tehtäviin yhtiön sisällä. Kuitenkin, 

jälleen kerran, TVL korosti, että kaikista parhain ja tehokkain toimenpide työllisyyden 

parantamiseksi oli halpatuonnin rajoittaminen kansainvälisten sopimusten sallimissa rajoissa.311 

 

3.3 Nainen työvoimana 

 
Tekstiili- ja vaatetusteollisuus oli rakentunut sukupuolten välisen työnjaon varaan eli työtehtävät alan 

sisällä oli jaettu miesten ja naisten töihin. Miesten tehtävät miellettiin ammattitaitoa vaativiksi, kun 

naisten vastuulle jäivät rutiiniluontoiset ja heikommin palkatut pestit. Miehet työskentelivät 

laitosmiehinä ja vastasivat muun muassa kutomakoneiden ylläpidosta, kun naisten tehtävänä oli 

koneiden käyttö esimerkiksi kutojina.312 Yhteiskunnallisiin käytäntöihin oli 1960-luvulle saakka 

 
308 Teva 27.9.1977, Työttömiä lisää 137 % vuodessa, 1. 
309 Teva 8.10.1986, Teva vaatii: Armeijan kankaat kotimaasta, 1. 
310 Teva 17.12.1986, Armeijan kankaat eduskunnassa, 4; Teva 13.8.1987, Armeija pukeutuu Ranskan harmaaseen, 13. 
311 Toimikas 5.11.1987, Teva eduskunnalle: Työntekijälle luotava turva, 5. 
312 Kasvio & Piispa 1985, 22. 
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sisällytetty ajatus siitä, että sukupuoli oli riittävä peruste maksaa naiselle alhaisempaa palkkaa.313 

Käännekohtana pidetään vuotta 1962, jolloin Suomi ratifioi Kansainvälisen Työjärjestön (ILO) 

samapalkkaisuussopimuksen. SAK:n oman selvityksen mukaan naisten keskimääräiset ansiotulot 

kasvoivat tasaisesti vuosien 1962 ja 1976 välillä, mikä oli osaltaan seurausta 

samapalkkaisuussopimuksesta.314 Sopimuksen myötä palkkauksen eriarvoisuus ei kuitenkaan 

kadonnut ja vielä vuosikymmen sopimuksen voimaantulon jälkeen naisten ansiotaso oli edelleen 

huomattavasti heikompi miehiin verrattuna, vain noin 60–70 prosentin luokkaa.315  

Ammattien arvostus noudatteli sukupuolijakoa, mikä näkyi myös niiden palkkauksessa. 

Matalapalkkaisuus oli tiiviisti kytköksissä sukupuolten väliseen eriarvoisuuteen, sillä matalapalkka-

aloista suurin osa oli naisvaltaisia. Tekstiili- ja vaatetusteollisuuden työvoimasta noin 90 prosenttia 

oli naisia 1970-luvun lopulla.316 Teva-lehti kuitenkin korosti, etteivät vastakkain olleet naiset ja 

miehet, vaan työ ja pääoma. Juurisyyksi eriarvoisuuteen ja eripalkkaisuuteen esitettiin sitä, että 

yhdellä työpaikalla 80–100 prosenttia työntekijöistä oli joko naisia tai miehiä: naisten ja miesten alat 

olivat siis selkeästi erillään toisistaan.317 Esimerkiksi maailmansotien välisenä aikana 

tekstiiliteollisuudessa työskennelleiden pienempiä ansiotuloja perusteltiin naistyöntekijöiden suurella 

määrällä.318 Kiinnostavaa on, että aikalaiset eivät selittäneet matalapalkkaisuutta naisten 

ammattitaidon puutteella. Ennen Neuvostoliiton romahtamista työväenliike korostikin luokkaa ja 

tuotantosuhteita keskeisimpinä alistussuhteina sukupuolen sijaan.  

”Naisten työelämään osallistuminen ei näytä tapahtuneen siten, että naiset olisivat siirtyneet tekemään 

samoja töitä kuin miehet, vaan siten, että naisille ”sopivien” töiden tarjonta on kasvanut”, todetaan 

teoksessa Nainen SAK:laisessa ammattiyhdistysliikkeessä.319 Naisvaltaisia aloja sekä taitoja, joita 

perinteisissä “naisten töissä” tarvittiin, ei pidetty arvossa. Halvempi työ ja naistyöntekijä ovatkin 

olleet synonyymeja toisilleen, sillä naiseuteen ja naisten sukupuoleen miellettyjä ominaisuuksia 

pidettiin miesten ominaisuuksia merkityksettömämpinä.320 Matalapalkkaisuuden syynä oli lisäksi 

työn ja siinä tarvittavien taitojen yhteiskunnallisen arvostuksen puute: tekstiili- ja 

vaatetusteollisuuden parissa tehdyn työn ei katsottu vaativan minkäänlaista ammattitaitoa. Työpaikan 

saanti ei edellyttänyt hakijalta erityistä osaamista, koska työvoima koulutettiin tehtäväänsä työnteon 

 
313 Suoranta 2009, 253. 
314 Ala-Kapee et al. 1979, 23. 
315 Teva 11.3.1975, Matalapalkkaisuus osana eriarvoisuutta, 2. 
316 Ala-Kapee et al. 1979, 164. 
317 Teva 22.4.1975, Tilanne epävakaa, 3. 
318 Suoranta 2009, 56. 
319 Ala-Kapee et al. 1979, 24; Teva 9.9.1975, Naisen työ on aliarvostettua, 4. 
320 Suoranta 2009, 55–56. 
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lomassa. Työntekijät olivatkin tyypillisesti nuoria, usein vastavalmistuneita kansakoululaisia 

hakeutuessaan tekstiili- ja vaatetusalalle töihin.321 Tevatyöntekijöihin kohdistetut vaatimukset olivat 

kuitenkin korkeat. Heidän työskentelynsä tuli olla samaan aikaan niin laadukasta, huolellista kuin 

nopeaakin. TVL korosti ristiriitaa käsityöalan miesten ammattien kanssa, joita pidettiin jo 

lähtökohtaisesti arvokkaina. ”Yksityisompelija ja ateljee on hieno asia, miksi tehtaassa tehtävä työ 

olisi vähemmän arvokasta”, Teva-lehdessä ihmeteltiin.322 Käsillä tehtävää työtä ei itsessään pidetty 

toisarvoisena, vaan tevatyön arvostuksen puute kietoutui tiiviisti yhteen sukupuolen kanssa. 

Kirsi Vainio-Korhosen artikkelista ”Suomalaisen naisyrittäjän historia - ruokaa, vaatteita ja hoivaa” 

käy ilmi, kuinka ilmiön juuret ulottuvat aina 1700-luvulle asti. Hän kirjoittaa, että naiset eivät tuolloin 

saaneet harjoittaa kaupunkien ammattikuntien alaista käsityötä. Ammattikoulutus oli varattu 

ainoastaan miehille, mikä varmisti käsityöammatit eksklusiivisesti heille. Vainio-Korhosen mukaan 

ammattiin, kuten käsityöläiseksi, oppiminen oli miehille ”erillinen prosessi”, jossa he harjaantuivat 

tehtäviin, joihin he eivät olleet esimerkiksi lapsuudessaan perehtyneet. Kouluttautuminen alkoi 

oppipojasta ja kulki kisälliyden kautta mestariksi. Naiset puolestaan tekivät työtä, joka oli tavalla tai 

toisella ollut heille tuttua pienestä pitäen, kuten ompelu ja kudonta. Autonomian aikana naisten 

ammatinharjoittamisen mahdollisuudet lisääntyivät esimerkiksi vuonna 1879 voimaan astuneen 

elinkeinovapauden myötä. Vainio-Korhonen kuitenkin toteaa, että autonomian ajan uudistusten 

aikaansaama muutos jäi lopulta vaisuksi ja esimerkiksi käsityöläisverstaiden oppisopimuskoulutus 

säilyi edelleen miesten etuoikeutena.323 Miehet palkattiin tekstiilitehtaillekin mestarin rooliin, naisten 

ja lasten toimiessa heidän apulaisinaan.324 Tekstiili- ja vaatetusteollisuuden työtehtävien 

sukupuolijako oli luotu jo varhain: ammattivaatturit olivat miehiä jo ammoin, kun naisten vastuulle 

jätettiin suorittavia ja vähemmän arvostettuja tekstiilialan tehtäviä. 

Naisen asema tevateollisuudessa oli alan miestyöntekijöihin verrattuna heikompi. Epätasa-arvo 

työelämässä koski muun muassa palkkausta sekä mahdollisuuksia edetä uralla ja osallistua työpaikan 

sisäisiin koulutustilaisuuksiin.325 Naistyöläisten palkat eivät yltäneet heidän mieskollegojensa 

rinnalle, mitä TVL piti vääryytenä, sillä liiton mukaan alan kaikista vaativimmat pestit kutojina ja 

kehrääjinä olivat heidän vastuullaan. Tevateollisuudessa naisten työtehtäviin ei kuulunut esimerkiksi 

oman työn suunnittelua tai itsenäistä ongelmanratkaisua, mikä kuvastaa hyvin vähättelevää 

suhtautumista heihin työntekijöinä. Uralla eteneminen oli käytännössä mahdotonta ja työpaikan 

 
321 Teva 8.4.1975, Nuoret liikaa vanhempien siivellä, 1; Toimikas 3.12.1987, Teva haluaa nostaa työn arvostusta, 3. 
322 Teva 10.2.1982, Kokemus on opettanut, 1, 3. 
323 Vainio-Korhonen 2001, 138–139. 
324 Kasvio & Piispa 1985, 22. 
325 Teva 8.4.1975, Tasa-arvoon vielä matkaa työelämässä, 8. 
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vaihtaminen tarkoittikin useimmiten siirtymistä yhdestä työtehtävästä toiseen vastaavaan. Vaihto ei 

aina perustunut työläisen omaan tahtoon ja esimerkiksi äitiysloman jälkeen tevalaisen naisen oli vain 

harvoin mahdollista palata aiempaan työtehtäväänsä.326 Huonosta työllisyystilanteesta johtuen 

parempaa ei osattu vaatia. 

Tekstiili- ja vaatetusteollisuuden johtotehtävissä työskentelevistä henkilöistä suurin osa oli miehiä, 

huolimatta siitä, että ala oli työvoimaltaan ehdottoman naisvoittoinen. Tevalaisten keskuudessa 

vallitsikin selkeä toive tasa-arvoisemmasta työelämästä. ”Nainen pystyy vaativiin tehtäviin ja ajan 

myötä myös tekstiilialalla työntekijät toivoisivat johtohenkilöidensäkin joukossa näkevän samaa 

sukupuolta olevia henkilöitä”, painotti Salon Tekstiilityöväen ammattiosaston puheenjohtaja Lyyli 

Aalto Teva-lehden haastattelussa keväällä 1975. “Vaikka ala on kovasti naisvoittoinen, niin mitä 

korkeammalle työnjohtoon mennään, sitä enemmän siellä näkee miehiä”, Aalto harmitteli.327 

Kuitenkin moni nainen teva-alalla uskoi itse, että miehet olivat luontaisesti heitä etevämpiä 

toimimaan esimerkiksi luottamustehtävissä.328 Perinteisesti luottamustehtävät oli uskottu miehille 

sellaisissa ammattijärjestöissä, jotka edustivat sekä mies-, että naistyöntekijöitä.329 Roolimallien ja 

esimerkkien puutteen onkin nähty korreloivan sen kanssa, kuinka naiset suhtautuvat omiin 

kykyihinsä ja mahdollisuuksiinsa edetä urallaan. Naisten pyrkiminen johtoasemiin on 

epätodennäköisempää, mikäli he pitävät sitä jo lähtökohtaisesti poissuljettuna vaihtoehtona.330  

TVL pyrki aktiivisesti kitkemään työelämän eriarvoisuutta. Liitto katsoi, että oikeus taloudelliseen 

itsenäisyyteen ja toimeentuloon kuului jokaiselle. Sitä pidettiin tasa-arvon toteutumisen 

perusedellytyksenä. Tasa-arvon saavuttamiseen ei ollut tarjolla nopeaa ja yksinkertaista ratkaisua. 

Roolijaon murtamista työmarkkinoilla pidettiin tärkeänä, jotta naisenemmistöisiä aloja ja ammatteja 

alettaisiin arvostaa yhteiskunnassa niille kuuluvalla tavalla. TVL pyrki nostamaan tekstiili- ja 

vaatetusalan arvostusta suomalaisten keskuudessa muun muassa painottamalla työtehtävien työlästä 

luonnetta ja vaativuutta, jota työtehtävien ikävyys ja yksitoikkoisuus lisäsi. Tehtävien suorittaminen 

edellytti fyysistä voimaa, minkä lisäksi työläisiltä vaadittiin jatkuvaa kouluttautumista. TVL halusi, 

että alan ja sen työntekijöiden kunnioitus näkyisi myös naisten palkkauksessa ja se asettikin 

tavoitteekseen periaatteen, jonka mukaan samanarvoisesta työstä kuului maksaa samaa palkkaa.331 

 
326 Teva 39.9.1975, Naisen työ on aliarvostettua, 4; Teva 15.1.1986, Jäävätkö naisten kädet vaille töitä, 6–7. 
327 Teva 11.3.1975, Työvoimapula ”puree” salolaistakin tekstiilityöväkeä, 4. 
328 Teva 25.3.1975, ’Finkan’ liinantekijät: Nelipäiväisyys tuntuu kukkarossa, 4. 
329 Ala-Kapee et al. 1979, 45. 
330 Noe 1988, 71–72. 
331 Teva 8.4.1975, Tasa-arvoon vielä matkaa työelämässä, 8; Teva 6.5.1975, Tasa-arvon toteutuminen TES-politiikalla, 
6. 
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Huolimatta pinnistyksistä tasa-arvon saavuttamiseksi Toimikas raportoi miesten ja naisten välisten 

reaalisten, markkamääräisten palkkaerojen vain kasvaneen 1980-luvun lopulle tultaessa.332 

Naisen epätasa-arvoinen asema suhteessa mieheen ei rajoittunut vain työpaikalle, vaan se oli läsnä 

kotonakin. Työelämässä mukana ollut nainen oli kaksinkertaisen taakan alla, koska myös kotona 

tehtävä näkymätön työ oli lähes kokonaan hänen vastuullaan. TVL esitti, että kaksinkertainen 

työmäärä oli syy sille, että naisella ei ollut mahdollisuutta osallistua yhteiskunnalliseen elämään 

miehen kanssa tasavertaisena.333 Kaksinkertaisen taakan käsitettä on tutkittu laajasti. Sen esittelivät 

ensimmäisenä Arlie Hochschild ja Anne Machung teoksessa The Second Shift: Working Families 

and the Revolution at Home. Tutkimus vahvistaa, kuinka työssäkäyvien naisten vastuulle todella 

kaatui kaksi työvuoroa: ensimmäinen palkkatyössä työpaikalla ja toinen kotona lasten ja kodinhoidon 

parissa. 1960- ja 1970-luvuilla naisten työviikot olivat 15 tuntia pidempiä kuin miesten, johtuen 

kotona tehdystä työstä. Vuodessa palkattomista, toisista työvuoroista kertyi kuukauden verran 24 

tuntisia työpäiviä ja kahdessatoista vuodessa kotitöiden osuus nousi jo 12 kuukauteen.334 Tätä taustaa 

vasten tarkasteltuna oli ymmärrettävää, että vapaa-ajan ammattiyhdistystoiminta ei välttämättä 

näyttänyt perheellisistä naisista innostavalta, sillä vastuu kodista ja lapsista vei niin aikaa kuin 

energiaakin. 

Asennoituminen naiseen työvoimana oli vähättelevä, sillä hänen ensisijaisena paikkanaan pidettiin 

kotia, jossa tämän tuli täyttää häneen kohdistetut odotukset vaimon ja äidin roolissa. Naisen 

hankkimaa ansiotuloa pidettiin perheen lisäansiona, koska vastuu perheen elättämisestä oli 

porvarillisten ihanteiden mukaan aviomiehellä.335 Kuten aiemmin on käynyt ilmi, palkan pienuus 

pakotti monet työntekijät tekemään kahta työtä, jotta he kykenivät turvaamaan perheensä elannon. 

Pahimmillaan naisen vastuulle saattoi siis kasaantua niin kotityöt, lastenhoito kuin pari 

työpaikkaakin. Ongelma kosketti etenkin yksinhuoltajia.336 Suurin osa tevatyöntekijöistä koki 

työnteon virkistävänä, mutta työpäivän jälkeen väsyneenä kotiin palattuaan kotitöihin tarttuminen 

tuntui heistä kuormittavalta. Naisten palkkojen korottamista sekä työaikojen lyhentämistä ja 

joustavoittamista pidettiin keskeisinä keinoina naisten työssäkäynnin ja perhe-elämän yhdistämisen 

helpottamiseksi.337 Naisten ja miesten yhteiskunnallisen tasa-arvon perustan katsottiin olevan 

taloudellisessa tasa-arvossa. 

 
332 Toimikas 3.3.1988, Vain parempi palkka tuo naisen työlle arvon, 6–7. 
333 Teva 8.4.1975, Tasa-arvoon vielä matkaa työelämässä, 8. 
334 Hochschild & Machung 2012, 15. 
335 Teva 8.4.1975, Tasa-arvoon vielä matkaa työelämässä, 8. 
336 Teva 4.4.1984, Tulee vielä toinenkin aika... 2. 
337 Teva 15.1.1986, Jäävätkö naisten kädet vaille työtä, 6–7. 



 

 59 

Miesten toiminta kotona vaikutti suoraan naisten asemaan työmarkkinoilla. “Me tarvitsemme naisia 

kehittämään liittoa voimakkaammaksi. Heidän pitäisi tuntea olevansa tekstiili- ja 

vaatetustyöntekijöitä. Perinteinen rooliajattelu sijoittaa naisen hellan viereen. Kaiken lisäksi juuri 

miehet ovat vaatimassa naista sinne hellan viereen, nämä miehet, jotka samalla suun avauksella 

moittivat alaa matalapalkkaisuudesta ja liiton järjestöllistä voimaa heikoksi. Miehet vaikuttavat 

liittoomme välittömästi kotiolojen kautta”, totesi puheenjohtaja Seppo Niemi. Hän katsoi, etteivät 

naiset osallistuneet aktiivisesti ammattiyhdistystoimintaan tai kouluttautuneet, koska miehet eivät 

sallineet sitä omalla käytöksellään. Nainen ei esimerkiksi pystynyt osallistumaan liiton järjestämälle 

viikon mittaiselle kurssille, jos hänen miehensä ei suostunut huolehtimaan perheen lapsista tuota 

aikaa.338 Myös TVL:n miespuoliset jäsenet saivat oman osansa läksytyksestä, kun heitä syytettiin 

kiinnostuksen puutteesta ja haluttomuudesta osallistua tasa-arvotyöskentelyyn. Esimerkiksi vuonna 

1982 Pohjanmaalla järjestettyyn tasa-arvoseminaariin ei osallistunut ainuttakaan miespuolista liiton 

jäsentä.339 Tapahtuman mieskato oli konkreettinen osoitus siitä, kuinka sukupuolten 

yhdenvertaisuuden edistäminen miellettiin, ja mielletään edelleen, lähinnä naisten vastuulla olevaksi 

tehtäväksi. Naisten ja miesten tasa-arvoisuuden eteen työskentely ei kuitenkaan voi jäädä vain toisen 

osapuolen hartioille, sillä muutoksen aikaansaaminen edellyttää kaikkien yhteisiä ponnistuksia. 

Miesten osallistuminen tasa-arvopoliittiseen keskusteluun on välttämätöntä, jotta tasa-arvon 

edistämisestä tulee yhteinen tehtävä jokaiselle, sukupuolesta riippumatta.340  

Teva-lehden mukaan suomalaisessa yhteiskunnassa naisten työssäkäyntiä ei pidetty luonnollisena 

asiana. Nainen oli tästä johtuen halpaa työvoimareserviä, eikä hänen tekemästä työstä tarvinnut 

maksaa täyttä korvausta tai varata riittävästi resursseja myöskään ammattikoulutuksen 

järjestämiseen. ”Sukupuoli ei ole naisten ja miesten eriarvoisuuden syy, vaan porvarillisen 

yhteiskunnan mukanaan tuoma ilmiö. Naisten alistettu asema työelämässä hyödyttää ennen kaikkea 

yhteiskuntamme omistavaa luokkaa”, lehdessä kirjoitettiin. Ainoaksi välineeksi yhteiskunnan 

eriarvoisuuden poistamiseen nimettiin ammatillinen ja poliittinen työväenliike.341 Kuitenkaan edes 

ammattiyhdistysliikkeessä ei ollut sukupuolten välistä tasa-arvoa. Teva-lehden kirjoitukset 

heijastavatkin aikakaudelle tyypillistä vasemmistolaista ajattelua, joka korosti ensisijaisena 

alistussuhteena luokkienvälistä sortoa. 

Tekstiili- ja Vaatetustyöväen Liitolle keskeinen vaikuttamisen kanava oli Suomen Ammattiliittojen 

Keskusjärjestö SAK. TVL kuitenkin koki yhdessä muiden SAK:laisten matalapalkkaliittojen kanssa, 

 
338 Teva 13.1.1976, Parempi työllisyys puheenjohtajan toive, 1, 9. 
339 Teva 20.10.1982, Vielä matkaa tasa-arvoon: Miehiä ongelma ei edes kiinnosta, 7. 
340 Sosiaali- ja terveysministeriö 2016, Valtioneuvoston selonteko: Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 20, 27. 
341 Teva 26.8.1975, Matalapalkka-alat ovat naisten työpaikkoja, 5. 
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ettei matalapalkkaisuus ja siihen liittyneet ongelmat kiinnostaneet voimakkaita teollisuusliittoja. 

Näiden haasteiden ratkominen jäi lähes yksistään pienten toimijoiden vastuulle, jotka usein yhdistivät 

voimansa saadakseen vaatimuksensa paremmin kuuluviin.342 Työmarkkinoita koskevan 

päätöksenteon tyypillisenä piirteenä on ollut se, että ratkaisut on tehty ”pienissä, luottamuksellisissa 

piireissä.” Tämän taustalla ei ole vaikuttanut ainoastaan se, että Suomi ja sitä johtava eliitti olivat, ja 

ovat edelleen, kooltaan pieniä. Valta on haluttu tietoisesti rajata vain harvoille ja valituille ja 

esimerkiksi naiset on jätetty siitä osattomiksi.343 

TVL väitti suurten liittojen olevan liian vaikutusvaltaisia pienempien kustannuksella, minkä vuoksi 

jälkimmäisille kriittisiin kysymyksiin, kuten rationalisointiin ja urakointiin ei puututtu riittävän 

tarmokkaasti. SAK:n edustajakokoukseen osallistunut Toini Hämäläinen, Kouvolan 

Tekstiilityöntekijäin puheenjohtaja ja Artellan pääluottamusmies, korosti Teva-lehden haastattelussa 

kesällä 1976, kuinka “matalapalkkaisten tavoite ei suinkaan ole se, että täytyisi ottaa pois joltain 

toiselta, vaan vahvoilla liitoilla pitäisi olla sen verran järkeä, että kokonaisratkaisun syntyessä 

tyytyvät siihen mihin toisetkin eivätkä lähde ylittämään sitä heikompien osaksi jäävää tulosta.”344 

Vaikka matalapalkkaliitot, kuten TVL, eivät pyrkineet heikentämään vahvempien teollisuusliittojen 

asemaa vaatimuksillaan, koki liitto jäävänsä isompien jalkoihin SAK:ssa. Sen lisäksi, että niiden 

vaatimukset kaikuivat kovempaa peittäen heikompien äänet alleen, vaikuttivat ne 

matalapalkkaliittojen perspektiivistä kielteisesti myös liittoja koskeviin kokonaisratkaisuihin.  

Työehtosopimusneuvotteluissa TVL tavoitteli keskitettyä sopimusta, jossa matalapalkkaisten osuus 

olisi otettu huomioon erillisen matalapalkkaerän muodossa. Keskitetyn tulopoliittisen ratkaisun tuli 

liiton mielestä tukea solidaarista palkkapolitiikkaa ja parantaa kaikkien matalapalkkaisten 

työntekijöiden asemaa. Sitä pidettiin keinona matalapalkkaisuuden poistamiseksi, minkä lisäksi sen 

nähtiin luovan edellytyksiä työllisyystilanteen parantumiselle.345 Tevalaisia miellyttävien sopimusten 

aikaansaaminen oli kuitenkin vaikeaa, sillä työnantajien katsottiin painavan neuvotteluja aktiivisesti 

pois keskitetystä ratkaisusta. Heidän suhtautumistaan keskitettyyn luonnehdittiin ”epäuskoiseksi” ja 

”vastenmieliseksi.”346 Teva-lehdessä painotettiin lisäksi, että ratkaisuja matalapalkkaisuuden 

poistamiseksi oli mahdollista laatia liiton ulkopuolellakin, esimerkiksi verotuksen keinoin.347 Halvan 

naistyövoiman saatavuus oli vakiintunut osaksi suomalaista yhteiskuntaa ja teollisuuden toimintaa, 

 
342 Teva 18.11.1975, Teva-ala pysynyt palkkakuopassa, 1. 
343 Wuokko et al. 2020, 21. 
344 Teva 29.6.1976, Suurilla liitoilla liikaa sananvaltaa, 5. 
345 Teva 3.12.1980, Tavoite keskitetty ja matalapalkkaerä, 8; Toimikas 3.12.1987, Urakalle vaihtoehtoja, 2. 
346 Toimikas 3.12.1987, Teva haluaa nostaa työn arvostusta, 3; Toimikas 18.2.1988, Tupo menossa liittoihin, 5. 
347 Teva 27.8.1980, Yhteiskunta hyväksyy matalapalkkaisuuden, 4. 
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mikä osaltaan selittää miksi eri osapuolten näkemykset törmäsivät toisiinsa ja muutoksen 

aikaansaaminen tuntui turhauttavan hitaalta. 

Tarkastellulla ajanjaksolla käy ilmi, kuinka TVL:n jäsenet turhautuivat liiton toimintaan. He kokivat, 

ettei se ajanut heidän asiaansa tosissaan. Esimerkiksi vuoden 1986 liittokokouksen alla Tuula 

Haverinen, rovaniemeläinen tevatyöläinen, kommentoi Teva-lehden puhelinhaastattelussa, kuinka 

hän oli menettänyt uskonsa liittoon ja toivoi johdolta aktiivisempaa otetta yhteisten etujen ajamiseksi. 

Hän katsoi, että etenkin palkkakehityksen heikkous sai jäsenet erkaantumaan liitosta ja kokemaan sen 

tarjoamat vaikuttamisen paikat itselleen vieraiksi. Matalapalkkaisuus oli jäsenistölle todellinen 

ongelma, koska työstä saaduilla ansioilla ei tullut toimeen. Huonot palkat yhdistettynä alan kehnoon 

yhteiskunnalliseen arvostukseen saivat jäsenistön kääntämään selkänsä ammattiyhdistystoiminnalle, 

ainakin valtakunnallisen tason vaikuttamiselle. Oman työpaikan asiat kiinnostivat tevalaisia, mutta 

esimerkiksi liittokokous tuntui monesta hyvin kaukaiselta.348 

Kuten edellisestä kappaleesta on havaittavissa, TVL:n jäsenten keskuudessa 

ammattiyhdistystoiminnan suosio kääntyi laskuun 1980-luvulla. Kiinnostavaa on, kuinka 

tarkastellulla ajanjaksolla ammattiyhdistykset ja niissä toimiminen assosioitui yhä useamman 

työntekijän mielissä köyhien harrastukseksi. Teva-lehti esitti, että ay-toiminnan halveksunta ja 

ylenkatsominen oli yksi tekstiili- ja vaatetusteollisuuden matalaan palkkatasoon vaikuttanut tekijä.349 

Noidankehä näytti muodostuneen. TVL koki, että isompien liittojen toiminta osana SAK:ta rajoitti ja 

vaikeutti sen mahdollisuuksia ajaa omia etujaan. Kun liitto jäi jatkuvasti vahvempien jyräämäksi, 

jäsenistö koki itsensä unohdetuksi. Päätöksentekoon osallistumista ei pidetty merkittävänä, koska 

liiton ei katsottu kykenevän saamaan aikaan muutosta alan arkeen. Kun tähän vielä yhdisti 

mielikuviin liittyvät haasteet, soppa oli valmis. Niin TVL kuin ammattiyhdistysliike laajemminkin 

olivat sitä vahvempia ja vaikutusvaltaisempia, mitä enemmän jäseniä ja aktiiveja niiden toiminnassa 

oli mukana. 

Kuten TVL:ssä, SAK:ssakin johtotasolta löytyi lähinnä miehiä ja ammattiliiton johtamista 

pidettiinkin miesten työnä edelleen 1970- ja 1980-luvuilla.350 Kun TVL valitsi Tuulikki Kanniston 

puheenjohtajakseen vuonna 1986, hän oli ensimmäinen naispuheenjohtaja SAK:laisessa liitossa 

vuosikymmeniin.351 Miesvaltaisten ammattiliittojen koettiin unohtaneen naiset, minkä vuoksi TVL 

toivoi keskusliitolta solidaarisuutta sekä liittoa itseään, että sen jäseniä kohtaan. Naiserityisten 

 
348 Teva 4.6.1986, Edustajat haluavat tarmoa liiton toimiin, 4. 
349 Teva 23.1.1980, Yksi syy mataliin palkkoihin, 4. 
350 Bergholm 2001, 64. 
351 Teva 18.6.1986, Tevan IV liittokokous: Historian lehti kääntyi, 1. 



 

 62 

työelämän kysymysten esillä pitäminen tuntui jääneen yksin naisvaltaisten toimijoiden vastuulle. 

SAK:n lisäksi liitto kritisoi työväenliikettä kokonaisuudessaan konkreettisten tasa-arvotoimien 

puutteesta. Sosialismia pidettiin taikalääkkeenä tasa-arvoon, mitä se ei kuitenkaan ollut.352  

Työväenpuolue oli jo vuonna 1899 järjestetyssä perustuskokouksessaan ottanut naisten ja miesten 

”täydellisen yhdenvertaisuuden” osaksi puolueohjelmaansa ja 1900-luvun alussa sisällyttänyt 

työväensuojeluslakiin periaatteen samapalkkaisuudesta. Palkkatasa-arvo oli myös tuon ajan 

ammatillisten organisaatioiden agendalla, mistä huolimatta asiaa ei kuitenkaan edistetty. 

Työmarkkina-asemaltaan heikompiosaisten, kuten naisten, etujen ajaminen ei ollut 

ammattiyhdistysliikkeen keskeisiä tavoitteita, minkä vuoksi heikommin palkattujen työntekijöiden 

aseman edistäminen jäi naisvaltaisten toimijoiden huoleksi. Suoranta kuitenkin luonnehtii 

naisvaltaisia ”erillisorganisaatioita” voimattomiksi, sillä niillä ei ollut valtaa vaikuttaa palkkausta 

koskeviin neuvotteluihin. Suoranta toteaa, kuinka vahva edunvalvonta ja miesvaltaiset alat ovat 

menneisyydessä nivoutuneet tiiviisti yhteen.353 Historiallista taustaa vasten tarkasteltuna TVL:n ja 

muiden matalapalkkaliittojen väitteet miesvaltaisten teollisuusliittojen varjoon jäämisestä näyttävät 

todenperäisiltä.  

Suoranta toteaa, että vastauksia palkkatasa-arvokysymyksen hitaaseen etenemiseen voidaan hakea 

työelämän muiden toteutumattomien reformien selityksistä. 1900-luvun ensimmäisinä 

vuosikymmeninä esteet uudistusten toteuttamiselle eivät löytyneet eduskunnasta, vaan 

työnantajapuolelta. ”Vastaavasti samapalkkaisuuden vastustuksen rintamaan on helppo sijoittaa 

samaiset parlamentin ulkopuoliset työnantajat”, väittää Suoranta. Jo itsessään siitä syystä, että 

palkkaerojen poistaminen olisi kasvattanut työnantajan palkkakustannuksia, palkkatasa-arvon 

edistämistä ei voida pitää työnantajan etujen mukaisena toimintana. Naisvaltaisten alojen 

matalapalkkaisuudesta ei kuitenkaan voida syyttää yksinään työnantajia, sillä omalta osaltaan 

kehitykseen on vaikuttanut myös ammattiyhdistysliike. Mahdolliset ohjelmajulistukset jäivät vain 

korulauseiksi, eivätkä ne juuri näkyneet ay-liikkeen toiminnassa.354 Vaikka Suoranta tarkastelee 

aihetta 1900-luvun alusta 1960-luvulle, voidaan historiallisen taustan vaikutus havaita edelleen 

seuraavien vuosikymmenien aikana. Sekä työnantajat että ammattiyhdistysliike olivat olemassa 

osana aikansa yhteiskuntajärjestystä, joka vaikutti väkisinkin niiden arvomaailmaan ja toimintaan. 

Työntekijöiden ja työnantajien välinen vastakkainasettelu tasa-arvokysymyksissä on selkeästi 

nähtävissä TVL:n jäsenlehdissä. Varsinkin palkkaukseen liittyvät kysymykset aiheuttivat eripuraa 

 
352 Teva 18.11.1975, Matalapalkkaliitot pitävät asiaansa esillä, 1; Teva 10.2.1982, Arvon mekin ansaitsemme, 1. 
353 Suoranta 2009, 69–72, 75. 
354 Suoranta 2009, 72–75. 
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osapuolten kesken. Kuten jo aiemmin mainittiin, työntekijät kokivat ansiotulonsa huonoiksi, mikä on 

ymmärrettävää, sillä tevateollisuus oli matalapalkkaisena jäänyt muusta teollisuudesta jälkeen. Tasa-

arvolain valmistelu 1980-luvun alussa herätti toiveita tevalaisten keskuudessa yhdenvertaisemmista 

ajoista.355 Lain potentiaalina pidettiin asenteellisen maaperän luomista naisten ja miesten 

palkkaerojen vähentämiseksi, mutta matalapalkkaongelmaa sen ei kuitenkaan katsottu ratkaisevan.356 

Solidaarisuuden koettiin puuttuvan myös valtiovallan puolelta. TVL katsoi, etteivät päättäjät olleet 

halukkaita tekemään riittävän ponnekaita toimia ja päätöksiä teollisuuden naistyöläisten tilanteen 

parantamiseksi, minkä vuoksi se pyrki korostamaan heille suunnatuissa viesteissään, kuinka 

valtiovallan olisi otettava vastuuta tekstiili- ja vaatetusteollisuuden matalapalkkaisista 

työntekijöistä.357 Tevateollisuudessa koettiin, että ulkomaankauppapoliittisia ratkaisuja tehtäessä oli 

toimittu yksipuolisesti elinkeinoelämän, erityisesti metsäteollisuuden etujen mukaisesti, minkä 

vuoksi kansainväliseen työnjakoon osallistumisen edut valuivat työntekijöiden sijasta yrityksille.358 

Metsäteollisuus oli alana miesvaltainen, mikä Suorannan väittämiä vasten tarkasteltuna näyttää 

yhdeltä selitykseltä sille, miksi sen vaatimuksiin taivuttiin helpommin. Kuitenkin tätä 

merkittävämpänä syynä voidaan pitää metsäteollisuuden asemaa Suomen ylivoimaisesti suurimpana 

vientialana.359 

TVL koki, että tekstiili- ja vaatetusteollisuuden tuotteille ei ollut varattu riittävästi tilaa idänkaupassa 

ja väitti, ettei kaikkia teollisuudenaloja kohdeltu tasapuolisesti vientilisenssejä myönnettäessä. 

Tevateollisuus oli liiton mukaan jätetty ”toissijaiseen asemaan”, vaikka sen sosiaalinen merkitys 

naisten työllistäjänä oli suuri. Teollisuuden toimituskyky ja työllisyys olisi voitu taata esimerkiksi 

pitkäaikaisilla tuotekohtaisilla kiintiöillä.360 Liiton jäsenlehti vertasi tekstiili- ja vaatetusteollisuuteen 

kohdennettuja avustuksia muiden teollisuudenalojen saamiin tukitoimiin. Näin pyrittiin korostamaan 

teva-alan epäreilua kohtelua niin valtiovallan, kuin muun ammattiyhdistysliikkeenkin toimesta. 

Vertailukohtana toimi jälleen telakkateollisuuden ajautuminen kriisiin ja siihen kohdistetut 

tukitoimet.361 Jäsenlehdessä esitetyt näkemykset edustavat ammattiliiton kaltaisen etujärjestön 

tyypillistä retoriikkaa. Idänkauppa oli kahden kauppaa, eikä vientikiintiöitä yksinkertaisesti ollut 

mahdollista tarjota kaikille yrityksille ilman lisätuontia, kuten luvussa 2.2 mainittiin. 

 
355 Teva 5.5.1982, Asenteiden muutos ei yksin riitä, 7. 
356 Teva 2.11.1983, Tasa-arvolaki ei ratkaise matalapalkkaongelmaa, 5. 
357 Teva 9.11.1976, Halpatuontia rajoitettava ja turva perustuonnille, 8. 
358 Teva 29.6.1976, Talouspoliittinen ohjelma, 3. 
359 Esimerkiksi Kuisma 2008. 
360 Teva 24.2.1982, Lähetystö NL:n viennin puolesta, 1, 6. 
361 Teva 8.11.1978, Teva-tuki tarpeen, 2. 
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TVL pyrki jäsenlehtensä avulla herättämään myötätuntoa tevalaisia kohtaan nostamalla esille heidän 

henkilökohtaisia kokemuksiaan matalapalkkaisuudesta syksyllä 1975. Juttua varten haastateltiin 

viittä liittovaltuuston jäsentä. Kommentit keskittyivät odotetusti alan naisvaltaisuuteen. Esimerkiksi 

helsinkiläinen Anja Asikainen totesi, että ”naisia on aina pidetty toisen luokan aputyövoimana”, 

minkä vuoksi työnantajat olisivat mielellään jättäneet heidän palkanmaksunsa väliin. Haastatteluissa 

korostui myös yhteiskunnassa vallalla ollut näkemys naisten tuloista perheen lisäansiona, mitä 

pidettiin ongelmallisena. Haastatteluista kävi ilmi, kuinka naisen palkan näkeminen vain miehen 

tulojen täydennyksenä oli omiaan vähentämään taistelutahtoa matalapalkkakysymyksen 

ratkaisemiseksi. ”Aina on tyydytty siihen, mitä on saatu. Ei ole menty lakkoon”, selvitti torniolainen 

Teuvo Pohjalainen. Kiinnostavaa on, kuinka lähes jokaisessa puheenvuorossa painotettiin naisten 

oman toiminnan merkitystä kehityksen suunnan muuttamiseksi. Haastateltavat kuvasivat naisia 

passiivisina ja arkoina toimijoina, jotka eivät riittävästi hoitaneet etujaan. Aune Honkasalo Salosta 

väitti, että ”paljon on kiinni naisten puhumattomuudesta. Kun työnantaja tietää, että pienen marinan 

jälkeen naiset jo ovatkin hiljaa, käyttäytyy hän tietysti sen mukaan – ei tee mitään.”362 

Suoranta toteaa, kuinka ”tilan antaminen empiirisille tekstiilitehtaan työn teettämisen ja tekemisen 

käytännöille ja tehdastyön tekijöille tuottaa tulokseksi kuvan naistyöntekijöistä pitkälti rakenteiden 

uhreina.”363 Samasta kielivät liittovaltuuston jäsenten näkemykset. Toisaalta kommenteissa mainittu 

naisten toimimattomuus voi näyttäytyä välinpitämättömyytenä ja tyytymisenä, kun taas toisaalta sitä 

voidaan pitää lannistumisen seurauksena. Yhteiskunnassa vallinneiden porvarillisten ja 

konservatiivisten näkemysten vuoksi naisten palkkatyöhön suhtauduttiin varauksella, minkä lisäksi 

naisen luonnollisena paikkana pidettiin kotia. Ulkoapäin tulevat vähättelevät kommentit ja asenteet 

vaikuttivat kielteisesti naisten näkemyksiin omista mahdollisuuksistaan, minkä vuoksi he eivät 

vaatineet itselleen parempia työoloja tai palkkaa.  

TVL katsoi päivälehtien uutisoinnin pahentavan alan ahdinkoa, sillä se heikensi tevateollisuuden jo 

entuudestaan haurasta yhteiskunnallista arvostusta.364 Toistuvat otsikot vakavaraisina pidettyjen 

yritysten konkursseista, idänkaupan vähenemisestä ja kasvavasta halpatuonnista eivät valaneet uskoa 

tekstiilin ja vaatetuksen näkymien paranemisesta tulevaisuudessa. Media ja sen käyttämä kieli 

toimivat omalta osaltaan todellisuutemme rakentajina, minkä vuoksi uutisointi alan huonosta 

tilanteesta vaikutti myös itsessään kielteisesti sen kehitykseen.365  

 
362 Teva 4.11.1975, Keskitetty paras tes-ratkaisu, 4. 
363 Suoranta 2009, 74–75. 
364 Teva 13.8.1986, Liikkeellelähtö, 2. 
365 Esimerkiksi Gamson, Croteau, Hoynes & Sasson 1992. 
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Vuonna 1980 liitto puuttui kovasanaisesti erään kuopiolaisen keskustapuolueen valtuustoehdokkaan 

kirjoitukseen, jonka katsottiin halventavan vaatetustyöntekijöitä. Kirjoituksessa oli Teva-lehden 

mukaan puhuttu ”köyhyysloukkuun pudonneista” ja ”urakkastressin sekoittamista 

teollisuusompelijoista.” Vastineeksi kirjoitukselle jäsenlehti selvitti paikallisten tevatyöläisten 

ajatuksia, joita lääkärin näkemykset olivat heissä herättäneet. Haastattelussa annettujen kommenttien 

perusteella tevalaisia harmitti eniten vaatetusalan halveksunta, jonka he katsoivat paistavan kauas 

kirjoituksesta. ”Me tarvitsemme enemmän arvostusta ja sitä kautta paremman ansiotason. 

Arvostuksen tosin on lähdettävä meistä itsestämme, mutta tällaiset kirjoitukset vievät senkin vähän, 

mitä jo on”, kirjoitettiin Teva-lehdessä tapauksesta.366 Toisaalta tevalaisten kommentteihin tulee 

suhtautua pienellä varauksella, koska ehdokkaan puoluetausta on voinut vaikuttaa heidän reaktionsa 

voimakkuuteen. Vaalikirjoituksen herättämä keskustelu työntekijöiden keskuudessa toi kuitenkin 

esiin tärkeän näkemyksen alan tilanteen parantamiseen tähtäävistä toimista: naisvaltaisten alojen 

yhteiskunnallisen arvostuksen nostatuksessa ja edelleen paremman ansiotason saavuttamisessa 

keskeisestä roolia näyttelivät naiset itse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
366 Teva 5.11.1980, Kepulaislääkärillä huoli tevatyöläisten köyhyysloukusta, 9. 
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4. Johtopäätökset 
 

Tässä tutkielmassa olen tutkinut tekstiili- ja vaatetusteollisuudessa tapahtunutta kansainvälisen 

työnjaon muutosta ja sen vaikutusta suomalaiseen teva-alaan laadullisen sisällönanalyysin, lähiluvun 

ja tulkinnan menetelmin. Olen tarkastellut aihetta erityisesti ammattiyhdistysliikkeen näkökulmasta 

käsin ja sen julkaisujen valossa. Tutkimukseni tuloksissa korostuukin työntekijöiden perspektiivi eli 

heidän kokemuksensa ja näkemyksensä keskellä murrosvaihetta. Mikäli olisin ottanut tarkasteluun 

mukaan laajasti muitakin lähteitä, olisi ajanjaksosta piirtynyt kuva ollut erilainen. Tuloksia 

tarkastellessa onkin tärkeä pitää mielessä, että TVL oli tevatyöntekijöiden etujärjestö, joka pyrki 

puolustamaan jäseniään suhteessa työnantajiin ja muihin tahoihin. Etujärjestön perspektiiviä ei voida 

pitää objektiivisena totuutena alan kehityksestä. 

Esitän, että kansainvälisessä työnjaossa tapahtuneet muutokset vaikuttivat voimakkaasti ja 

läpileikkaavasti suomalaiseen tekstiili- ja vaatetusalaan. Halpatuonti vei kotimaiselta 

tevateollisuudelta niin työpaikat kuin ostajatkin. Vastatakseen kiristyvään kilpailuun suomalainen 

teollisuus pyrki erikoistumaan ja panostamaan laatuun. Taistelu halpatuontia vastaan oli kuitenkin 

vaikeaa, sillä edullisen tuotannon syynä olivat matalat työvoimakustannukset, jotka juonsivat 

juurensa puutteellisiin työntekijöiden oikeuksiin. Myös raaka-aineiden edullisuus, alkuperämaan 

tarjoama vientituki ja työturvallisuuden laiminlyönti painoivat hintoja alaspäin.  

Suomi oli perinteisesti luokiteltu halpatuotantomaiden kategoriaan ja sen halpa naistyövoima oli 

houkutellut ulkomaisia tekstiili- ja vaatetusalan yrityksiä siirtämään tuotantonsa maahan. 1970-luvun 

lopulla oli kuitenkin jo havaittavissa, kuinka kansainvälisen kilpailun kiristyminen pakotti yritykset 

etsimään Suomea edullisempia tuotantomaita maailmalta. TVL väitti, että näiden yritysten ainoa 

intressi oli voittojen maksimointi ja se syyttikin niitä vastuuttomuudesta suomalaisia työntekijöitä 

kohtaan.  

Ulkomaankauppa oli suomalaisen tevateollisuuden elinehto ja siinä tapahtuneet muutokset 

vaikuttivat heti alan työllisyyteen. Ruotsi piti pitkään paikkaa Suomen suurimpana vientimaana, 

mutta sen osuus alkoi laskea halpatuonnin vallatessa alaa ruotsalaisilla markkinoilla 1970- ja 1980-

lukujen aikana. Tuolloin moni suomalainen tevayritys siirsi toimintansa painopisteen idänkauppaan. 

Ne ajautuivat vaikeuksiin, kun Neuvostoliiton viennissä tapahtui heilahduksia huonompaan suuntaan. 

Alkuperäislähteitä tarkastellessani havaitsin, kuinka jäsenlehdet korostivat tuonnin ja viennin 

kehityksen epävakautta. Eri tahot jäsenlehden sivuilla saattoivat lyhyen ajan sisällä sekä iloita 

halpatuonnin kasvun hidastumisesta että kuvailla tuonnin kasvua uhkaavaksi. Välillä teollisuudessa 

kärsittiin työvoimapulasta, kun seuraavassa hetkessä työttömyys oli jälleen lähtenyt nousuun. Tilanne 
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vaihteli myös tekstiilin ja vaatetuksen välillä niin, että toisen tuotanto saattoi kasvaa samalla, kun 

toinen oli vaikeuksissa. Koska tekstiili- ja vaatetusteollisuus oli talouden suhdanteiden armoilla, 

väitän, että niissä tapahtuneet muutokset vaikeuttivat niin yritysten kuin työntekijöidenkin 

mahdollisuuksia suunnitella omaa tulevaisuuttaan. 

Kansainvälinen monikuitusopimus turvasi teollisuusmaiden, kuten Suomen, tevatuotantoa, mutta 

toisaalta se tarjosi kehittyville maille mahdollisuuden viennin lisäämiseen. Tämän vuoksi maat 

solmivat kahdenkeskisiä sopimuksia tuonnin hillitsemiseksi. Suomessa valtio pyrki rajoittamaan 

tuontia tuontikiintiöiden ja tullien avulla, minkä lisäksi se tuki kotimaista teollisuutta julkisin 

hankinnoin sekä sijoittamalla kotimaiseen tevateollisuuteen perustamalla valtion villayhtiön 

Valvillan. Havaitsin, kuinka tehdyistä toimenpiteistä huolimatta TVL koki päättäjien toimet 

riittämättömiksi. Liitto vertasi saamiaan tukitoimia erityisesti telakkateollisuuteen kohdistettuihin 

toimenpiteisiin sen ajauduttua kansainvälisen kilpailun kiristymisen aiheuttamaan kriisiin. 

Katkeruutta tevalaisten keskuudessa aiheutti se, että valtio oli tukenut telakkateollisuutta avokätisesti, 

kun samankaltaisiin haasteisiin uponneen tekstiili- ja vaatetusteollisuuden hätähuutojen katsottiin 

jääneen vaille vastakaikua. Tevalaiset kokivat saavansa osakseen lähinnä myötätuntoa, mikä ei heille 

riittänyt. 

Esitän, että halpatuonnin kasvussa keskeisessä roolissa olivat lisäksi suomalaiset kauppiaat ja 

kuluttajat. Työllisyys olisi tarvinnut tuekseen enemmän kotimaista kysyntää, mutta Suomessa 

valmistettujen tuotteiden korkea hinta sai kuluttajan valitsemaan yhä useammin halpatuotetun version 

ostoskoriinsa. Lisäksi kauppiaat kokivat, että suomalainen teollisuus ei kyennyt vastaamaan heidän 

tarpeisiinsa. Kaupat halusivat omat mallistonsa, mutta tehtaat tarjosivat samoja valmisvaatteita 

jokaiselle ostajalle. Suomessa valmistetut vaatteet olivat kaikkialla samanlaisia huolimatta siitä, mistä 

kaupasta niitä ostettiin, minkä vuoksi hinta jäi kauppiaiden ainoaksi kilpailuvaltiksi. Halvan 

työvoiman maissa valmistajat keskittyivät toteuttamaan asiakkaidensa toiveita, sillä ne eivät itse 

suunnitelleet mallistojaan, mikä lisäsi halpatuotannon kannattavuutta. Kauppojen lisäksi myös 

kuluttajat vaativat tuotteiltaan yksilöllisyyttä, mikä osoittautui haasteeksi suomalaiselle 

teollisuudelle. Ongelma ei ollut vain hinta. Kuluttajat eivät mieltäneet kotimaisia tevatuotteita 

muodikkaiksi, toisin kuin tuontivaatteita, jotka houkuttivat kuluttajia trendikkyydellään.  

Yhdeksi keskeisimmistä suomalaisen tevateollisuuden haasteista muodostui sesonkien määrän kasvu. 

Välisesonkien vakiinnutettua paikkansa osana muodin kiertokulkua niiden lukumäärä nousi kahdesta 

jopa kahdeksaan sesonkiin 1980-luvun lopulla. Samalla suomalaisten kulutuskäyttäytymisessä 

tapahtui muutos, kun vaatteiden kestävyyteen panostamisen sijaan kuluttajat halusivat uusia 

vaatekertansa usein. Esitän, että nämä tekijät muodostivat kotimaiselle teollisuudelle 
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ylitsepääsemättömän haasteen. Tevateollisuuden panostukset laatuun menettivät merkitystään, sillä 

vaatteista muuttui lyhytaikaiseen käyttöön tarkoitettua kulutustavaraa. Suomalaisen teollisuuden tuli 

päivittää toimintamallejaan radikaalisti selviytyäkseen muuttuneessa toimintaympäristössä. JOT-

strategian avulla tevatuotteita valmistettiin juuri oikeaan tarpeeseen, eikä vaatteita ja tekstiileitä 

tarvinnut enää seisottaa varastossa. Uuden teknologian avulla myös tuotantoajat lyhenivät, kun yhden 

vaatteen valmistukseen meni puolitoista päivää aiemman puolentoista viikon sijaan. 

TVL väitti, että työvoima oli halpatuontia vastaan käydyssä kilpailussa keskeinen tekijä, jonka 

kustannuksista leikkaamalla yritys pyrki kasvattamaan voittojaan. Parantaakseen kannattavuuttaan 

yritysten oli mahdollista joko laskea työntekijöiden palkkoja tai nostaa tuotantoaan. Jo entuudestaan 

matalapalkkaisella alalla suosittiin jälkimmäistä vaihtoehtoa, mikä näkyi urakkapalkkauksena. 

Väitän, että urakkatyö aiheutti työntekijöiden hyvinvointiin suuria haasteita. Työtahdin kiristymisellä 

oli kielteinen vaikutus niin fyysiseen kuin psyykkiseenkin terveyteen, koska työtapaturmien, 

rasitusvammojen ja stressin määrä lisääntyi. Totean myös, että urakkapalkka vaikutti negatiivisesti 

erityisesti vanhempiin työntekijöihin, jotka jäivät kireästä työtahdista jälkeen. Irtisanomiset 

kohdistettiinkin usein heihin, sillä nuoret työntekijät tahkosivat parempaa tulosta. 

Tevateollisuuden yksitoikkoisuus ja pakkotahtisuus vaikuttivat negatiivisesti työntekijöiden 

terveyteen. Esitän, että suomalaisen tevateollisuuden työturvallisuudesta löytyi puutteita. Ongelmia 

aiheuttivat erityisesti tekstiiliteollisuudessa käytetyt kemikaalit sekä melu, pöly ja kesäisin lämpö ja 

ilman kosteus. Väitän, että työntekijät kokivat työturvallisuuden olleen heikolla tolalla työnantajien 

laiminlyöntien vuoksi, mutta todellisuudessa siihen vaikutti myös työntekijöiden kielteinen asenne 

suojavarusteita kohtaan. Huolimatta alan teknologisesta kehityksestä sekä siitä, että automaation 

toivottiin poistavan vaaralliset ja rasittavat työtehtävät, tevatyön ruumiilliset ja henkiset vaatimukset 

näyttivät pysyneen samoina läpi 1970- ja 1980-lukujen. 

TVL painotti viestinnässään, että jokainen pystyi kantamaan kortensa kekoon suomalaisen 

tevateollisuuden paremman tulevaisuuden eteen. Valtiolle ja kunnille esitettyjen toiveiden lisäksi 

kaupoilta pyydettiin kotimaisten tuotteiden parempaa esillepanoa myymälöissä. Liitto toivoi myös 

kuluttajien ostavan enemmän suomalaisvalmisteisia vaatteita. Markkinoinnin merkitystä ei vähätelty 

ja liitto pyrkikin vaikuttamaan suomalaisten kulutuskäyttäytymiseen kotimaisuuskampanjoiden 

avulla. Aikakauden yleisen poliittisen retoriikan mukaisesti TVL kuitenkin suhtautui halpatuonnin 

suosimiseen ymmärtäväisesti. Liitto tiedosti, että pienituloisilla ei välttämättä ollut varaa ostaa 

kalliimpaa, vaikka he olisivatkin halunneet tukea työllisyyttä kotimaassa.  
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TVL:n käyttämä retoriikka henki 1970- ja 1980-luvuille tyypillistä vasemmistolaista eetosta 

kansainvälisestä solidaarisuudesta. Käsite ”solidaarisuus” kuvaakin tekstiili- ja vaatetusalan 

työntekijöiden suhtautumista kollegoihinsa Suomen rajojen ulkopuolella, oli kyse sitten ruotsalaisista 

tai globaalin etelän tevatyöläisistä. Huolimatta halpatuonnin kotimaiselle teollisuudelle aiheuttamista 

vaikeuksista, jäsenlehdessä korostettiin halpatuotannosta elantonsa saavien työläisten oikeutta 

työntekoon. Havaitsin, kuinka lehdissä pyrittiin herättämään myötätuntoa globaalin etelän lapsi- ja 

naistyöntekijöitä kohtaan uutisoimalla teollisuuden työoloista. Väitän, että uutisoinnin tavoitteena oli 

myös kotimaisten tuotteiden menekin kasvattaminen tekemällä niistä houkuttelevamman 

vaihtoehdon kuluttajien silmissä. Toisaalta solidaarisuuden lisäksi alan näkemyksissä korostui 

klassinen protektionismi eli halu suojella kotimaista tuotantoa ulkomaista tuotantoa vastaan. 

Työntekijät suhtautuivat pelokkaasti halpatuonnin kasvuun. Sen katsottiin uhkaavan sekä heidän 

omaa työllisyyttään että koko tevateollisuuden tulevaisuutta. Työläiset pitivät epäreiluna sitä, että 

maahan tuotiin valtavia määriä halpatuotettuja tekstiilejä ja vaatteita, vaikka kotimaisessa 

teollisuudessa kärsittiin työttömyydestä. Huonontuneesta työllisyystilanteesta johtuen tevalaiset 

kokivat asemansa työpaikalla huteraksi. Jäsenlehden artikkelit paljastavat, kuinka työntekijät eivät 

uskaltaneet puhua työnsä epäkohdista tai vaatia parempia työoloja irtisanomisten pelossa. Lehdessä 

väitettiin, kuinka yritykset saattoivat jopa kieltää työntekijöitään puhumasta irtisanomisista 

julkisuuteen. Tilanteeseen yritettiin vaikuttaa paremman irtisanomissuojan ja yhteistoimintalain 

avulla, joiden vaikutuksia työntekijäpuoli piti mitäänsanomattomina.  

Jäsenlehdistä käy ilmi, kuinka yhtenä halpatuonnin epäreiluimmista piirteistä pidettiin sitä, että se 

iski pahasti teollisuuteen, joka oli matalapalkkainen ja naisvaltainen. Tekstiili- ja 

vaatetusteollisuuden sosiaalinen merkitys oli suuri, sillä se oli merkittävä erityisesti naisille 

työskentelymahdollisuuksia tarjonnut teollisuudenala ja sen parissa työskenteli runsaasti 

yksinhuoltajia. Tuotantokustannusten laskemiseen tähdänneisiin toimenpiteisiin ei suhtauduttu 

suopeasti, koska tevateollisuuden palkkataso oli jo valmiiksi hyvin matala. Osa työntekijöistä joutui 

jopa hankkimaan toisen työpaikan pärjätäkseen.  

Totean, että yhteiskunnan asenteet naisista sekä alan arvostuksen puute vaikuttivat sen 

matalapalkkaisuuteen. Väitän, että alan heikko arvostus johtui nimenomaan sen naisvaltaisuudesta, 

sillä miesten työtehtävät käsityöalalla nauttivat suurempaa kunnioitusta. Konservatiivisten asenteiden 

vuoksi naisen tuloja pidettiin perheen lisäansiona: mies oli perheen pää ja varsinainen elättäjä. Naisen 

ensisijaisena paikkana pidettiin kotia, eikä tehdasta, minkä vuoksi naisten tekemään työhön 

suhtauduttiin vieroksuen. Havaitsin lisäksi, kuinka naisvaltaiset matalapalkka-alat olivat joutuneet 

paitsioon myös ammattiyhdistysliikkeessä, minkä vuoksi TVL jäi vahvempien miesvaltaisten 
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liittojen varjoon SAK:ssa. TVL:n vaatimusten jäädessä jatkuvasti muiden jalkoihin alkoivat tevalaiset 

vieraantua omasta liitostaan. He kokivat, ettei se todellisuudessa ajanut heidän etuaan, minkä lisäksi 

ammattiyhdistystoiminnan houkuttelevuutta vähensi sen assosioituminen köyhien harrastukseksi. 

Työntekijät pitivät työnantajien toimintaa mielivaltaisena. Erimielisyydet heidän ja työntekijöiden 

välillä olivat näkyviä läpi tarkastellun ajanjakson. Jäsenlehtien piirtämän kuvan perusteella 

työnantajien vaatimusten yhteensovittaminen tevalaisten kanssa oli lähestulkoon mahdotonta: 

työntekijät kokivat, ettei heidän palkkansa riittänyt elämiseen, minkä lisäksi tiukat urakat aiheuttivat 

moninaisia terveydellisiä ongelmia. Työnantajat puolestaan tavoittelivat matalampia 

työvoimakustannuksia paremman kilpailukyvyn saavuttamiseksi, mikä vaati työvoimaan 

kohdennettuja kiristyksiä. Osapuolten toiveet olivat toistensa vastakkaisia, minkä vuoksi yritysten 

kallistuminen halpatuotannon puolelle oli ymmärrettävää. Kuten edellisessä kappaleessa käy ilmi, 

vastakkaisasettelua luotiin myös suhteessa muuhun ammattiyhdistysliikkeeseen ja SAK:hon. Lisäksi 

eripuraa ilmeni TVL:n ja sen jäsenten välillä. Halpatuonnin aiheuttama teollisuuden kurimus onkin 

tiiviisti kietoutunut sukupuolten tasa-arvoon liittyviin kysymyksiin, sillä teollisuuden naisvaltaisuus 

aiheutti sen jäämistä paitsioon niin työnantajapuolen kuin ammattiyhdistysliikkeenkin silmissä. 

Kiinnostava aihe jatkotutkimukselle olisi selvittää tarkemmin työnantajien ajatuksia halpatuontiin 

liittyvistä kysymyksistä ja vertailla niitä työntekijäpuolen näkemysten kanssa. Kuten tämä tutkielma 

osoittaa, tevalaiset olivat aikakaudelle tyypillisen vasemmistolaisen, kansainväliseen 

solidaarisuuteen kytkeytyneen ajattelutavan mukaisesti huolissaan halvan työvoiman maiden 

tuotantoon liittyvistä ihmisoikeusongelmista, kuten lapsityövoimasta. Tuleva tutkimus voisikin 

selvittää, millaisia näkemyksiä työnantajapuolella oli aikakauden julkisessa keskustelussa esillä 

olleista ihmisoikeuskysymyksistä ja kuinka he suhtautuivat taloudellisen edun tavoitteluun niiden 

kustannuksella. Lisäksi sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista suomalaisessa 

ammattiyhdistysliikkeessä sekä sen toteuttamia toimenpiteitä naisten työmarkkina-aseman 

parantamiseksi olisi antoisaa selvittää esimerkiksi matalapalkkaongelman näkökulmasta käsin. Myös 

kuluttajien näkemykset halpatuotetuista tekstiileistä ja vaatteista suhteessa kotimaisiin tevatuotteisiin 

kaipaavat selvitystä. 
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