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Suomen työmarkkinoiden ra-
kenteilta vaaditaan uudistuk-
sia. Viimeaikainen keskuste-
lu on voimakkaasti vellonut 
työajan pidentämisen, palk-

kajoustavuuden ja irtisanomissuojan 
heikentämisen ympärillä.

Työmarkkinoiden joustavuus on moni-
tahoinen asia. Joustavuutta voi tapahtua 
palkoissa, työajoissa ja työn organisoin-
nissa. Se voi ilmetä yksilöiden työurien, 
työajan uudelleenjärjestelyjen sekä ko-
titalouksien sisällä, mutta joustavuus 
voi tapahtua myös työorganisaatioiden, 
alueellisten työmarkkinoiden rakenteen 
ja toiminnan tai koko Suomen työmarkki-
noiden rakenteen tai toiminnan tasoilla. 

Näiden erilaisten joustavuuden tapojen 
ja muotojen seuraukset yhteiskunnassa 
ja taloudellisessa muutoksessa, tai mah-
dollisuus niiden hyödyntämiseen, ovat 
puolestaan yhteydessä laajempiin ko-
konaisuuksiin, kuten hyvinvointiyhteis-
kunnan rakenteisiin ja instituutioihin, 

talouden sykleihin, yksilöiden perhera-
kenteisiin, yhteisöllisiin tekijöihin jne. 
Tässä artikkelissa kuvaan joustavuuden 
muutosta erityisesti työsuhteiden keston 
eli työn vakauden osalta. Pyrin tuomaan 
esille sen, kuinka työn vakauden jousta-
vuus on sidoksissa palkkajoustavuuteen, 
työmarkkinoiden liikkuvuuteen ja työ-
voiman uudistumiseen sekä yksilöiden 
käytökseen ja hyvinvointiyhteiskunnan 
instituutioihin.

Miten työmarkkinoiden 
joustavuus on muuttunut 

erityisesti työsuhteiden keston 
eli työn vakauden osalta?

TYÖN VAKAUS VAI JOUSTAVUUS?
Työmarkkinoiden tai työn joustavuudel-
la tarkoitetaan yleensä 1) toiminnallista 
joustavuutta ( joskus myös numeerinen 
joustavuus), 2) ajallista joustavuutta 

( joko työsuhteen kestoon tai työaikaan 
liittyvä joustavuus) tai 3) palkkajousta-
vuutta. Toiminnallinen joustavuus viit-
taa siihen, kuinka työtehtäviä voidaan 
joustavasti muotoilla uudestaan, niitä 
voidaan yhdistellä joustavasti tai osa 
työtehtävistä voidaan ulkoistaa työnan-
tajayrityksen ulkopuolisiksi. 

Ajallinen joustavuus viittaa siihen, 
että yksittäisen työntekijän päivä- tai 
viikkotyöaikaa voidaan muuttaa tuotan-
tosyklien mukaisesti, tai että työsuhteita 
voidaan sopia vapaasti joko lyhytaikaisik-
si, määräaikaisiksi tai pitkäkestoisiksi tai 
toistaiseksi voimassaolevaksi. Myös työ-
suhteen päättämisen joustavuus kuuluu 
ajallisen joustavuuden piiriin, sillä mm. 
irtisanomissuojan heikentäminen edes-
auttaa työnantajan mahdollisuuksia so-
peuttaa tehdyn työn määrää tarpeidensa 
mukaiseksi. 

Palkkajoustavuudella viitataan paitsi 
siihen, että eri vaatimustason tehtävis-
tä voidaan maksaa eri palkkaa, mutta 

SUOMALAISEN TYÖELÄMÄN 
JOUSTOT 

 – palkkajoustoja vai yksilö-, organisaatio- ja 
rakennetason joustoja?

Työelämän joustot ovat kiinnittyneet koko yhteiskuntamme taloudelliseen ja sosiaaliseen järjestykseen. 
Esimerkiksi palkkajoustavuus on kompensatorinen työsuhteen joustavuuden kanssa. Lisäksi työmarkkinat ovat 

keskeinen yhteiskunnallinen instituutio, jonka häiriötön toiminta on pyritty valtiollisin keinoin turvaamaan. 
Erityisesti hyvinvointivaltio on halunnut turvata sekä yksilöiden että työnantajien toimintamahdollisuudet. 

Työmarkkinaliikkuvuuden osalta keskeistä onkin edelleen se, että joustavuustoimenpiteet eivät vaaranna näitä 
mahdollisuuksia.
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TIINA SOININEN tähdentää, että työmarkkinoiden 
joustot onnistuvat vain, jos huomioidaan työmarkkinoiden 
dynaaminen vuoropuhelu työntekijöiden, työnantajien ja 
rakenteiden välillä. Jousto yhdessä kohdassa siirtyy usein 
joustamattomuudeksi toisella puolella.
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TYÖN VAKAUS ON LUONUT TURVALLISUUDEN JA LUOTTAMUKSEN 
RAKENTEEN TYÖNANTAJIEN JA -TEKIJÖIDEN VÄLILLE.

myös siihen, että palkkaa voitaisiin hel-
pommin määritellä työntekijän kykyjen, 
tuottavuuden ja taloussyklien mukaisesti 
vastaamaan työnantajaorganisaation ti-
lannetta.

Työn vakaus kuuluu työajan jousta-
vuuden piiriin. Työn vakaus määritellään 
työsuhteen kestolla. Pitkät työsuhteet sa-
mastetaan vahvaan vakauteen ja lyhyet 
heikkoon. Kansainvälinen tutkimus (mm. 
Farber 2008) on havainnut työn vakau-
den toistuvan samanlaisena erilaisissa 
yhteiskunnissa eri aikoina, ja pitkittäiset 
muutokset ovat vähäisiä. Huomioitavaa 
on kuitenkin se, että Pohjois-Amerikassa 
noin 40 prosenttia työsuhteista kestää 
yli 5 vuotta ja EU-maissa sama luku on 
50–60 prosenttia (mm. Cazes ja Tonin 
2010).

Sosiaalisesti työn vakaus on teollisen 
yhteiskunnan rakenteellinen piirre, ja 
sillä on monia sosiaalisia ja taloudellisia 
tehtäviä. Omalta osaltaan se on luonut 
turvallisuuden ja luottamuksen raken-
teen yhteiskuntaan työntekijöiden ja 
-antajien välille. Työntekijät ovat voineet 
luottaa taloudelliseen vakauteen, jonka 
pysyvä työsuhde on luonut, ja toisaalta 
työnantaja on voinut luottaa työntekijöi-
den sitoutumiseen myös tulevaisuudessa.

Työn murrosta koskeneet keskustelut 
antavat ymmärtää työn vakauden olevan 
keskeinen tarve työmarkkinoilla, jonka 
vastaisesti mm. työmarkkinoiden jous-
tavoittamispolitiikka toimii. Rikottaessa 
oletusta pitkästä turvatusta työsuhtees-
ta rikotaan myös luottamusta yksilöiden 
kannalta tulevaisuuden mahdollisuuk-
siin. Epävarmuus kertoo siitä, että yksi-
lölliset odotukset työsuhteen vakaudelle 
ovat vahvat.

 Samalla kuitenkaan OECD:n tilasto-
jen1 mukaan länsimaisissa yhteiskunnissa 
ei ole erityistä tendenssiä lyheneviin työ-
suhteisiin. Pikemminkin työn vakaus on 
kasvamassa erityisesti naisten kohdalla. 
Vakaus myös vaihtelee taloudellisten syk-
lien mukaan: se heikkenee nousukausina. 

Tämä tarkoittaa, että laskusuhdanteessa 
yksilöiden irtisanoutuminen ja työpaikan 
vaihtaminen vähentyvät huomattavasti 
enemmän kuin irtisanominen kasvaa. On 
ilmeistä, että työn vakauden yhteys yk-
silölliseen käyttäytymiseen ja työpaikan 
vaihtamiseen työmarkkinoilla on tiivis, 
ja että ihmiset liikkuvat työmarkkinoilla 
enemmän (vähentäen työn vakautta sitä 
kautta), kun heillä on institutionaalises-
ti turvattu asema työmarkkinasiirtymien 
tilanteissa.

TYÖN VAKAUS JA PALKKA
Tutkimukseni (Soininen 2015) mukaan 
työn vakaus on paitsi itsenäinen ilmiö, 
myös yhteydessä muihin joustavuuden 
muotoihin. Erityisesti Suomessa palkka 
ja työn vakaus ovat kompensatorises-
sa suhteessa toisiinsa nähden talouden 
nousukausina (kuvio 1)2. 

Suomalainen erikoisuus: 
nousukausina yleisesti työn 

vakauden heikkenemistä 
kompensoidaan korkeammalla 

palkalla.

Tulos on mielenkiintoinen, sillä muualla 
länsimaissa, mm. Saksassa, tutkimukset 
viittaavat eriytyneeseen kompensaatioon 
(mm. Bookmann ja Steffes 2010). 
Muualla palkan pienuutta kompensoi-
daan työn vakaudella tai työn epävakai-
suutta kompensoidaan korkeammalla 
palkalla erityisesti tietyissä, valikoitu-
neissa, yrityksissä. Suomessa tällaista 
työnantajaspesifisyyttä ei ole, vaan ra-
kenne on yleinen erityisesti talouden 
nousukausina. Tämä tarkoittaa sitä, että 
talouden kiihtyessä uutta työvoimaa pal-

Kuvio 1. Työn vakaus ja palkka.

Stratifiointi tarkoittaa sitä, että malli on tasoitettu toimipaikkatason avulla. Tällöin malli huomioi sen, 
että työn kesto voi vaihdella yrityksittäin: jossain yrityksissä voi kaikilla työntekijöillä olla keskimääräistä 
pidemmät työsuhteet, tai joissain yrityksissä vain korkeapalkkaisilla on pidemmät työsuhteet. Stratifiointi 
tuo nämä erot esiin. Stratifioidun mallin riskisuhteen ero perusmallin riskisuhteen arvoon kuvaa yritys-
ten eriytymistä työn keston ja kyseisen muuttujan kohdalla. Ero kuvaa sitä, kuinka yritykset ”suosivat” 
kyseistä työvoimaa. Kuviossa 1 stratifioidut todennäköisyydet ovat melkein samat kuin perusmallin to-
dennäköisyydet, joten yrityksissä ei ole havaittavissa eriytymistä palkan vaikutuksessa työn vakauteen.
Lähde: Soininen (2015).

0,7
0,9
1,1
1,3
1,5
1,7
1,9
2,1
2,3
2,5
2,7

1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007
< 1000 € 1000-2000 € 2000-3000 € > 3000 €

STRATIFIOITU 1000-2000 € STRATIFIOITU 2000- 3000 € STRATIFIOITU > 3000 €

Ty
ös

uh
te

en
 p

ää
tty

m
ise

n 
su

ht
ee

llin
en

to
de

nn
äk

öi
sy

ys



 T&Y talous ja yhteiskunta 3 | 2015 21

kataan laajalla rintamalla lyhytaikaisiin 
työsuhteisiin, ja sitä houkutellaan, tai 
työn lyhytaikaisuutta (projektiluonnetta) 
kompensoidaan, korkeammilla palkoil-
la – ja toisin päin – laskusuhdanteessa 
matalapalkkaisten liikkuvuus lisääntyy 
suhteellisesti.

TYÖN VAKAUS JA LIIKKUVUUS
Työn vakaus ja työmarkkinoiden liikku-
vuus voidaan nähdä toistensa vastakoh-
tina. Taloustieteellisessä kirjallisuudessa 
pitkät työsuhteet (eli työn vakaus) näh-
dään usein haitallisena taloudellisen 
toiminnan kannalta. Oletus perustuu 
siihen havaintoon, että talouden aktiivi-
sina kausina työpaikkaliikkuvuus kasvaa, 
jolloin työmarkkinoillakin käydään voi-
makkaammin kilpailua palkoista ja työ-
paikoista. Tämän oletetaan parantavan 
työvoiman sijoittumista oikeisiin tehtä-
viin, osaamisen kasvua ja tuottavuutta. 
Näihin ajatuksiin pohjaten myös vaadi-
taan työmarkkinoilta suurempaa jous-
tavuutta. Sitä on lähdetty toteuttamaan 
mm. heikentämällä irtisanomissuojaa ja 
pienentämällä työttömyyskorvauksia.

Tulosteni mukaan Suomen työmark-
kinat ovat erittäin liikkuvat. Suomessa 
60 prosenttia alkaneista työsuhteista 
päättyy vuoden sisällä. Tämä vastaa mm. 
Pohjois-Amerikan tunnuslukua liikku-
vuudesta (mm. Boeri 2011). Toisaalta 
ajalla 1991–2007 työmarkkinat olivat 
jakautuneet kahtia. Meille on muodos-
tunut erittäin liikkuvat työmarkkinat, 
jotka koskettavat erityisesti työtöntä, 
ikääntyvää ja vähän koulutettua työ-
voimaa. Työttömistä on tullut Suomen 
joustavinta työvoimaa, jota käytetään 
väliaikaistyövoimana. Näillä työvoiman 
lohkoilla työsuhteet lyhenevät jatkuvasti. 
Samalla meillä on jatkuvasti vakautuvat 
työmarkkinat, jotka koskettavat puoles-
taan korkeasti koulutettua ja pk-sekto-
rilla työskentelevää työvoimaa (kuviot 
2–4).

Työttömille, ikääntyville ja 
vähän koulutetuille Suomen 
työmarkkinat ovat erittäin 

liikkuvat.

Kuvio 2. Työn vakaus ja työttömyys.

Kuvio 3. Työn vakaus ja koulutusaste.

Kuvio 4. Työn vakaus ja toimipaikan koko.
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Onkin siis tärkeä huomata, että nk. 
jäykkyys ei kosketa työmarkkinoita ko-
konaisuudessaan, vaan se muodostuu on-
gelmaksi vain tietyillä työmarkkinoiden 
osilla. Lisäksi se, että työmarkkinoiden 
joustavuus nähdään ainoastaan positii-
visena ja työmarkkinoiden vakaus vain 
negatiivisena piirteenä, vaatii uudellee-
najattelua. Se, että työsuhteet ovat pit-
käkestoisia, kertoo myös monista muis-
ta taloudellisesti tärkeistä tekijöistä. Se 
indikoi työvoiman ja työnantajien hyvää 
kohtaantoa näissä tehtävissä, ja se kertoo 
työnantajaspesifin osaamisen (henkisen 
pääoman) kasvusta näillä aloilla. Kuiten-
kin työmarkkinat voivat jäykistyä liikaa, 
jolloin osaaminen ei siirry eri organisaa-
tioiden välillä ja työvoiman rekrytointi 
hankaloituu.

Samalla liikkuvuus on moniulotteinen 
ilmiö työmarkkinoilla. Tutkimuksessani 
havaitsin, että liikkuvat työmarkkinat on 
ymmärrettävä kahtena erilaisena tyyppi-
nä. Taloudelliseen nousukauteen liittyvä 
liikkuvuus viittaa erityisesti työpaikan 
vaihtamiseen, kun taas Suomessa ten-
denssi on pikemminkin ollut liikkuvuu-
dessa työstä työttömäksi tai työvoiman 
ulkopuolelle. Työvoiman ulkopuolelle 
siirtyminen on kasvanut 56 prosentista 
76 prosenttiin ajalla 1995–2008 (Soini-
nen 2015). Kutsunkin tätä liikkuvuuden 
muotoa fragmentaarisiksi työmark-
kinoiksi, joille sosiaalisesti leimaa antava 
piirre on turvattomuus. Kun työpaikan 
vaihtaminen perustuu yksilön luotta-
mukselle siitä, että muutos parantaa 
hänen työllisyys- tai palkkatilannettaan, 
siirtymät työttömäksi tai työmarkkinoi-
den ulkopuolelle eivät luo luottamusta 
tulevaan.

Tämän turvattoman liikkuvuuden 
kasvu ei myöskään lisää talouskasvua, 
koska siinä osaaminen ei kierrä takaisin 
työmarkkinoille vaan sieltä pois. Kun 
tarkastelemme työmarkkinoiden liik-
kuvuutta poliittisen ohjauksen tasolla, 
meidän tulisikin pyrkiä erottelemaan 

Kuvio 6. Työn vakaus, todennäköisyys työpaikan vaihtamiseen ja toimipaikan taloudellisen 
tilanteen muutos.

Kuvio 5. Työn vakaus, riski työttömyyteen ja toimipaikan taloudellisen tilanteen muutos.
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se, keskitymmekö työnantajaorganisaa-
tioiden joustavampiin työvoiman käytön 
mekanismeihin, vai tarkastelemmeko 
näiden mekanismien pitkittäistä vaiku-
tusta työmarkkinoiden kokonaistoimin-
taan. Lisäksi vaikka tavoitteemme on 
helpottaa organisaatiotason työvoiman 
käyttöä, sillä on suuri vaikutus myös yk-

silöiden toimintaan ja heidän tekemiinsä 
valintoihin. Kun turvattomuuden koke-
mukset työmarkkinoilla kasvavat, myös 
työpaikan vaihtamiseen liittyvät riskit 
kasvavat. Näin pitkällä juoksulla samal-
la ehkäisemme positiivisen taloudellisen 
kilpailun mahdollisuuksia työmarkki-
noilla.

SIIRTYMÄT TYÖTTÖMÄKSI TAI TYÖVOIMAN ULKOPUOLELLE EDUSTAVAT 
TURVATONTA LIIKKUVUUTTA.
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TALOUDELTAAN VAKAISSA JA KASVAVISSA TOIMIPAIKOISSA TYÖSUHTEET 
OLIVAT 2010-LUVUN LOPPUUN TULTAESSA MUUTTUNEET LYHYIKSI.

TYÖN VAKAUS JA TOIMIPAIKKOJEN 
TALOUDELLINEN TILANNE
Keskeisin kysymys toki on, onko oletta-
mus siitä, että taloudellinen kasvu liittyy 
työmarkkinoiden liikkuvuuteen, paik-
kansa pitävä. Keskeistä on se, onko yritys-
tasolla nähtävissä hyötyjä joustavammas-
ta työvoiman käytöstä. Tulosteni mukaan 
työnantajaorganisaation taloudellisen 
tilanteen ja työn vakauden välinen link-
ki on muuttunut radikaalisti. Kun vielä 
1990-luvun alussa taloudeltaan vakais-
sa ja kasvavissa toimipaikoissa työsuh-
teet olivat pitkiä, olivat ne 2000-luvun 
ensimmäisen vuosikymmenen loppuun 
tultaessa muuttuneet lyhyiksi. Vakaat ja 
kasvavat yritykset olivat alkaneet käyttää 
entistä voimakkaammin sekä työpaikan 
vaihtamiseen että työttömyyteen suun-
tautuvaa työvoiman liikkuvuutta (kuviot 
5 ja 6).

JOHTOPÄÄTÖKSET JA KESKUSTELU
Työmarkkinat toimivat suhteessa yk-
silöllisiin tilanteisiin, työnantajaorga-
nisaatioiden tilanteisiin ja rakenteisiin 
sekä hyvinvointiyhteiskunnan instituu-
tioihin. Toiminta on kiinteästi sidoksis-
sa koko yhteiskuntamme perusteisiin. 
Joustavuus työmarkkinoilla on samalla 
tavoin monitasoista, mutta myös sisäi-
sesti joustavuus on erilaisten joustavuu-
den muotojen kombinaatioita. Suomessa 
toimipaikat ovat hyvin vähän eriytyneet 
keskenään siinä, kuinka ne käyttävät 
lyhytaikaista työvoimaa. Ainoastaan 
työttömän työvoiman kohdalla on muo-
dostunut selkeä eriytyminen työvoiman 
joustavassa käytössä.

Joustavuuden eri muodoilla on eri-
laisia vaikutuksia työmarkkinoiden 
kokonaisjoustavuuteen. Samalla kun 
turvattoman liikkuvuuden muodot ovat 
lisääntyneet suomalaisilla työmarkki-
noilla, talouskasvua lisäävä työpaikka-
liikkuvuus on vähentynyt, ja osa työ-
markkinoista on muuttunut jähmeiksi. 
Joustavuutta pohdittaessa onkin syytä 

katsoa työmarkkinoiden toimintaa ko-
konaisuudessaan, niin että ymmärretään 
yhden osa-alueen vaikutus toiseen.

”Talouskasvua lisäävä 
työpaikkaliikkuvuus 

on vähentynyt, ja osa 
työmarkkinoista on muuttunut 

jähmeiksi.”

Talouden kasvuun tähtäävissä työmark-
kinauudistuksissa onkin syytä ymmärtää 
se, miten keskeinen asema sosiaalisuu-
della itse asiassa on työmarkkinoiden 
toiminnassa. Vaikka yritysten työvoiman 
käytön (erityisesti rekrytoinnin) kehit-
täminen ja joustavoittaminen helpottaa 
työnantajapuolen taloudellista kehitys-
tä, on huomattava, kuinka se vaikuttaa 
yksilöiden työmarkkinakäyttäytymiseen 
suuressa kuvassa ja pitkällä tähtäimellä. 
Modernit työmarkkinat perustuivat kes-
keisesti molemmille osapuolille turvalli-
suutta luovien sosiaalisten rakenteiden 
syntyyn ja niitä tukeneisiin lainsäädän-
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töön ja sosiaalivakuutukseen. Tuolloin 
pyrittiin turvaamaan positiivinen dyna-
miikka työmarkkinoilla. Nykyisessä ta-
loudellisessa tilanteessa tulisikin pystyä 
tukemaan työmarkkinoiden ”luonnol-
lista” dynamiikkaa, sen sijaan että sitä 
rapautetaan. Jos puutumme vain yhteen 
työmarkkinoiden rakenteeseen, helpos-
ti vain siirrämme ongelman toisaalle. 
Rakenteita muutettaessa on katsottava 
kokonaiskuvaa. •

Viitteet

1 Employment by job tenure intervals, ks. 

http://stats.oecd.org/Index.aspx?DatasetCode=

TENURE_DIS .

2 Seuraavissa kuvioissa pystyakselin arvo kuvaa 

työsuhteen päättymisen suhteellista todennäköi-

syyttä (Cox regression hazard ratio). Esimerkiksi 

kuviossa 1 alle 1000 €/kk ansaitseville todennä-

köisyydeksi on laitettu yksi, jolloin yli 3000 €/kk 

ansaitsevan työsuhteen päättymisen todennäköi-

syys oli 1990-luvun alussa 2,3 kertaa korkeampi 

kuin matalapalkkaisen. 


