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TOTTA TODEMPI TILASTO

Kriisipuhe myy ja kriisipuhe työmark-
kinoista luulisi myyvän enemmän. Har-
mittavan usein kriisipuhe kuitenkin 
liioittelee ja pahimmassa tapauksessa 
vääristelee totuuksia. Tähän ongelmaan 
on kiinnittänyt huomiota Pasi Pyöriä ja 
työelämän tutkijajoukko teoksessa Työ-
elämän myytit ja todellisuus. Kirjan kym-
menen lukua sisältää kymmenen myyttiä, 
jotka tutkijajoukko käsittelee tilastotie-
toon tukeutuen. Tarkastelun seurauksena 
useampi julkilausuttu totuus saa vähän 
vähemmän tukea. 

Teoksen ensimmäinen luku käsittelee 
osa- ja määräaikaisten töiden yleisyyttä 
ja työsuhteiden kestoa.  Paljon puhutaan, 
että työmarkkinat ovat murroskohdassa, 
ja epätyypillisten työsuhteiden osuus 
kaikista työsuhteista on dramaattisesti 
kasvanut tämän murroksen seurauksena. 
Teoksessa tutkijat kuitenkin havaitsevat 
Tilastokeskuksen työolotutkimuksen tie-
tojen perusteella, että erittäin pitkien tai 
lyhyiden työsuhteiden määrissä ei juuri 
ole tapahtunut muutoksia viimeisen 30 
vuoden aikana. Toisaalta epätyypilliset 
työsuhteiden osuus on seurannut suh-

danteita, eikä odotettua murrosta näy 
vielä käytetyissä tilastoissa. Käytettyjen 
tilastojen puutteet kuitenkin huomioi-
daan, joten esim. nollatuntisopimukset 
jäävät tarkastelun ulkopuolelle. 

Toisessa luvussa keskustellaan työn 
epävarmuudesta. Näiden tulosten pe-
rusteella epävarmuus on totta joidenkin 
työntekijäryhmien kohdalla mutta suu-
rin osa työntekijöistä ei ole stressin ja 
synkkyyden alla. Työhön sitoutuminen 
ei myöskään vaikuttaisi olleen vaaras-
sa, minkä teoksen kolmas luku pyrkii 
osoittamaan. Toisaalta tuloksissa myös 
näkyy, että koulutetummat ihmiset ovat 
halukkaampia vaihtamaan työpaikkaa 
verrattuna alempiin koulutustasoihin. 
Koulutustason paranemisesta, ja ura-
keskeisyyden lisääntymisestä (vai onko 
tämä myytti?), voisi kuitenkin johtaa 
ennusteen, että työpaikkaan sitoutumi-
nen murenee tulevaisuudessa. Neljäs 
luku vielä osoittaa, ettei nuorten suh-
tautuminen työhön ole niin laiskaa, kun 
monesti kuulee vanhemman sukupolven 
väittävän.  

Teoksen viides myytti käsittelee työ-
aikaa. Tämä myytti sisältää sitkeän aja-
tuksen, että etenkin tietotyöläiset ovat 
sähköpostien ja työraporttien vietävissä 
24/7. Kuitenkin päiväkirjamerkintöjen 
perusteella työaika ylemmillä toimihen-
kilöillä sijoittuu edelleen kahdeksan ja 
viiden välille ja lounastauko kello 11 ja 
12 välille. Näin ollen työ ja perhe-elämä 
pidetään erillisenä, kuten myös teoksen 
kuudennessa luvussa kuvaillaan. Tutki-
jajoukko ei kuitenkaan erittele onko työn 
tekemisen ajat samanlaisia perheellisten 
ja sinkkujen välillä tai millaiset ovat kan-
sainvälisissä yrityksissä uraa tekevien 
työpäivät.  Myytti työn väsyttämistä ny-
kyajan äideistä ja isistä murenee hiukan 
kuudennessa luvussa, koska tutkijoiden 
kyselyistä havaitsemien tulosten perus-
teella kaksi kolmasosaa perheellisistä 
kertoo jaksavansa paremmin, kun per-
heen ohella on työ, johon keskittyä. 

Kuuden ensimmäisen myytin purku 
osoitti, etteivät asiat ole niin huonosti, 
kun luullaan. Teoksen myytinmurtajat 
kuitenkin esittävät, että sukupuolten 
tasa-arvossa toisaalta ei olla niin hyväl-
lä tolalla kuin yleisesti halutaan uskoa. 
Kirjoittajat huomauttavatkin, ettei tasa-
arvoa saavuteta ja ylläpidetä itsestään 
vaan siihen tulee kiinnittää huomiota 
myös poliittisessa päätöksenteossa.  

Teoksen kahdeksannessa luvussa laa-
jennetaan käsittelyä myös yrittäjiin ja 
itsensä työllistäjiin, tosin tässä kohdin 
jäi hieman epäselväksi mikä syvään uur-
tunut myytti yrittäjiin liittyy. Yhdeksäs 
myytti liittyy siihen, ovatko epävarmat 
työsuhteet ja terveys negatiivisessa yh-
teydessä esimerkiksi stressin kautta. 
Osion kirjoittajien kuvailevan analyysin 
perusteella tälle ei kuitenkaan ole vahvaa 
näyttöä. Viimeisessä kappaleessa käy-
dään läpi vielä työtaisteluiden määrää 
Suomessa ja muissa OECD maissa. Tä-
män kappaleen anti on ehkä siinä, että 
osataan sitä muissakin maissa taistella ja 
referenssipiste vaikuttaa pitkälti siihen, 
miten työtaistelualttiina maana Suomea 
voi pitää. Nimittäin verrattuna Ruotsiin 
ja Norjaan Suomi näyttäytyy työtaiste-
luiden valossa konfliktiherkkänä mutta 
ottaessa Tanska mukaan, näin ei näyttäisi 
olevan. 

Klikkiotsikoilla ja niihin verrattavilla 
journalistisilla tuotoksilla tulostaan te-
kevät mediatalot uskaltavat repiä isoja 
otsikoita (ilman konditionaaleja) epä-
varmuudesta, uhkista ja pelosta, jotka 
iskostuvat myyteiksi lukijoiden mieleen. 
Onkin yhä arvokkaampaa, että tutkimuk-
sen ja tilastojen avulla tarjotaan lukijoille 
myös faktatietoa menneestä kehityksestä 
ja laajemmin keskittymättä pelkästään 
yhteen näkökantaan. Pasi Pyöriän toimit-
tama teos pyrkii juuri tähän. Olisi ollut 
kuitenkin toivottavaa, että tietolähteitä 
olisi käytetty monipuolisemmin, eikä no-
jauduttu ainoastaan työolotutkimuksen 
antiin.


