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Suomen työmarkkinat ovat polarisoi-
tuneet 1990-luvun puolivälin jälkeen 
(Asplund ym. 2011, Maliranta 2013, 
Böckerman ja Vainiomäki 2014). 
Työmarkkinoiden polarisoitumisella 

tarkoitetaan sitä, että keskipalkkaisten ammattien 
osuus työmarkkinoilla tarjolla olevasta työvoimasta 
pienenee samalla kun korkea- ja matalapalkkaisten 
ammattien työvoimaosuudet kasvavat. 

Työmarkkinoiden polarisoitumisen syiksi on las-
kettu muun muassa teollisuuden rakennemuutos, 
teknologinen kehitys, palveluiden kysynnän kasvu 
ja ulkoistaminen. Esimerkiksi asentaja- ja korjaaja-
ammattien vähentyminen heijastaa teollisuuden 
rakennemuutosta. Teknologinen kehitys on puo-
lestaan johtanut siihen, että koneilla on korvattu 
rutiininomainen työ, kuten varastotyö. 

Erilaisten matalapalkkaisten palvelualojen tuotta-
mien hyödykkeiden kysynnän kasvu puolestaan hei-
jastelee korkeapalkkaisten työntekijöiden tulojen 
kasvua. Näitä palveluja ovat muun muassa ravinto-, 
kauneus- ja liikuntapalvelut. Lisäksi ulkoistaminen 
on syrjäyttänyt kotimaassa varsinkin sellaisia työ-
tehtäviä, joiden toiminta on rutiininomaista eikä ole 
sidottu maantieteellisesti tiettyyn paikkaan. Tällai-
sia esimerkkejä ovat ohjelmointi, puhelinneuvonta 
ja kirjanpito. 

Hämmästyttävää on se, että joukko ekonomisteja 
ei pidä työmarkkinoiden polarisoitumista tärkeänä 
asiana. ”Jos palkkajakauman keskeltä häviää esi-
merkiksi 4 prosenttiyksikköä kaikista työpaikoista 

Työmarkkinoiden 
polarisaatioon 

pitää reagoida nopeasti

ja palkkajakauman molempiin päihin tulee lisäystä 
2 prosenttiyksikköä, niin kansantalouden näkökul-
masta tilanne on siis plus miinus nolla?” Ei todel-
lakaan ole. Keskipalkkaisten työmahdollisuuksien 
vähenemisestä johtuva eriarvoisuuden kasvu voi 
aiheuttaa yhteiskunnallisia ongelmia, mutta ilmiötä 
ei toistaiseksi ole tutkittu tarkemmin.

Ensiksi täytyy ymmärtää, mihin syrjäytyvien 
ammattien työntekijät päätyvät. Työllistyvätkö he 
uudelleen, vai jäävätkö he esimerkiksi työvoiman 
ulkopuolelle? Mihin ammatteihin nämä uudelleen 
työllistyneet päätyvät? Johtaako keskituloisten 
työtehtävien katoaminen siihen, että henkilöt 
tippuvat matalapalkka-aloille synnyttäen arvon-
laskua? Vai pystyvätkö he siirtymään vaativampiin 
työtehtäviin, joissa syntyy arvonlisää enemmän 
suhteessa aikaisempiin tehtäviin. Tutkimustu-
lokset Yhdysvalloista kertovat karua kieltään siitä, 
kuinka keski-ikäisiä keskipalkka-alojen työnteki-
jöitä on siirtynyt esimerkiksi pikaruokaravintola-
ketjujen kassoille. 

Toiseksi täytyy ottaa huomioon työn kysynnän 
ja tarjonnan tasapaino tulevaisuudessa. Nuoria 
täytyy valistaa tulevaisuuden alakohtaisista am-
mattinäkymistä. Kannattaako enää kouluttautua 
esimerkiksi kirjanpitäjäksi? Myös väestön ikään-
tyminen luo omat paineensa työmarkkinoiden 
polarisoitumiselle, koska se lisää muun muassa 
hoitotyöalojen tarvetta vielä entisestään. Tule-
vaisuuden veronmaksajien uramieltymyksiä voi 
toki olla vaikeaa muuttaa, mutta konkreettinen 
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esimerkki olisi uudistaa koulutuspolitiikkaa muun 
muassa siten, että koulutuspaikkojen uudelleen-
kohdentaminen vastaisi enemmän tulevaisuuden 
työmarkkinanäkymiä. 

Kolmanneksi täytyy ottaa huomioon alueelliset 
erot. Onko keskituloisten uudelleentyöllistymisessä 
eroja eri työmarkkina-alueiden välillä? Aikaisem-
pien tutkimustulosten mukaan työmarkkinoiden 
polarisaatio on erityisen voimakasta isoissa kau-
pungeissa, kun taas pienemmissä kunnissa keski-
tuloisten ammattitehtävien määrä suhteessa muihin 
ammattitehtäviin on pysynyt liki muuttumattoma-
na. Tämä aiheuttaa sitä, että keskituloisten uudel-
leentyöllistyminen voi olla erityisen ongelmallista 
pääkaupunkiseudulla. Tähän pitää varautua tule-
vaisuudessa. Yksi keino olisi harjoittaa sellaista 
työmarkkinapolitiikkaa, mikä edesauttaisi työnte-
kijöiden alueellista liikkuvuutta.  

Työmarkkinoiden polarisoitumista voidaan 
pitää eräänlaisena eksogeenisena ilmiönä, 
jolle emme voi mitään. Siihen täytyy sopeu-
tua. Toivottavaa olisi, että myös instituutiot 
muuttuisivat tämän mukana. Niin elinkei-
noelämän edustajien kuin työmarkkina-
järjestöjenkin olisi syytä varautua tule-
viin muutoksiin. •
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