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”TYÖTÄ!  Hyvinvointi globaalissa murroksessa”-kirjan otsikko koostuu kahdesta 
perusosasta: palkkatyöstä ja sosiaalisesta hyvinvointivaltiosta. Molemmat tekijät 
ovat murroksessa.  Jo 1990-luvulta maailmantaloutta muokannut globalisaatio on 
keskeisin muutokseen vaikuttava ulkoinen tekijä. Sen monet vaikutukset kaipaavat 
vielä selvitystä, jotta syy- ja seuraussuhteet saisivat objektiivisia selityksiä.

Globalisaation vaikutuksesta suomalaiseen työhön ja hyvinvointijärjestelmään 
vallitsee ristiriitaisia näkemyksiä. Arkitodellisuudessa vastakkainasettelu kärjistyy 
erityisesti silloin, kun monikansalliset yritykset siirtävät tuotantoaan ulkomaille 
ja perustelevat sitä kilpailukyvyn säilyttämisellä ja kannattavuuden turvaamisella. 
Näissä uudelleen järjestelyissä työttömiksi jääneet suomalaiset työntekijät taas 
kokevat olevansa kansainvälistyneen pääoman voitontavoittelun uhrilampaita. 
Asetelma saa lähes aina ”voittajat” vastaan ”hävinneet”-leiman.

Suomalainen yrityselämä on kansainvälistynyt laman jälkeisenä aikana: inves-
toinnit ulkomaille ovat yritysten kasvun ja kasvavien voittojen lisäksi luoneet myös 
työpaikkoja, useimmiten kuitenkin korkeasta työttömyydestä kärsivän Suomen 
ulkopuolelle. Kehitys huolestuttaa monia palkansaajia; huoli työn jatkuvuudesta, 
toimeentulosta ja työpaikan pysyvyydestä on laajalle levinnyt. Uusliberalismin 
maihinnousu on tosiasia, ja etenkin palkansaajia kalvaa niin julkisen työn tulevai-
suus kuin yhteiskunnallisten palvelujen jatkuvuuskin. Eläkkeiden maksukyvynkin 
on nyt ilmoitettu entistä enemmän riippuvan siitä, miten eläkevakuutusyhtiöiden 
ulkomaisten osakesijoitusten kurssit kehittyvät.

Kansallisvaltion mahdollisuudet toimia kansalaistensa suojana ja turvana ovat 
viimeisten vuosikymmenten aikana heikentyneet. Avautunut globaali talous ja Eu-
roopan unionin toimivallan kasvu ovat siirtäneet valtaa yhtäältä markkinavoimille 
ja yrityksille ja toisaalta Brysseliin pois kansalaisten ja heidän edustajiensa vaiku-
tuspiiristä. Luottamus siihen, että eduskunta, hallitus ja ammattiliitot pystyvät 
edelleen pitämään huolta kansalaisten perustusturvallisuudesta ja hyvinvoinnista, 
on asetettu kyseenalaiseksi.

Tämä kirja on syntynyt hallituksen Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjel-
man osahankkeena. Työväen Sivistysliitto ja Työväen Akatemia toteuttivat syksyllä 
2005 kolmen seminaarityyppisen kurssin sarjan, joka käsitteli globalisaatiota ja sen 
vaikutusta työhön, hyvinvointiyhteiskuntaan ja vallankäyttöön. 

ESIPUHE
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Valitsimme tietoisesti teemaan palkansaajien näkökulman, jolloin globalisaa-
tion vaikutusta yhtäältä työhön ja sosiaaliseen turvallisuuteen ja toisaalta hyvin-
vointiin tarkasteltiin tavallisen suomalaisen näkökulmasta. Rajasimme samalla 
maailmantalouden, kansantalouksien, yritysten ja kehittyvien globaalien talouksien 
näkökulman vähemmäksi. Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, että hankkeessa mu-
kana olleet eivät tiedostaisi globalisaation moni-ilmeisyyttä. 

Toteuttamaamme kurssisarjaa täydensi hankkeeseen kytketty verkkomuotoi-
nen oppimis- ja keskusteluympäristö, www.globalisaatio.info, jossa ilmestyivät 
kaikki kurssituotokset ja taustakirjoitukset. Tähän kirjaan on koottu keskeisiä 
kurssisisältöjä; lisäksi olemme tilanneet myös muita alan asiantuntijoiden globali-
saatiota käsitteleviä kirjoituksia.

Esitelmiä ja kirjoituksia täydentävät etupäässä kurssiosanottajilta kootut 
teemaan liittyvät haastattelut ja tekstit, jotka valottavat juuri arjen kokemuksia 
globalisaation vaikutuksista.

Euroopan unioni, sen jäsenvaltiot ja kansalaiset joutuvat tulevaisuudessa 
muokkaamaan työelämän ja sosiaalisen järjestelmänsä normistoaan ja käytäntö-
jään, jotta sopeutuminen globalisoituvan talouden haasteisiin kävisi joustavasti 
ja menestyksellisesti. Pitäytyminen perinteisiin ei tuo yhdellekään osapuolelle 
toimivia ratkaisuja.

Tarvitaan uusia, luovia näkökulmia, joita yhdistelemällä voidaan rakentaa 
yhteisiä ratkaisuja koko yhteiskuntaamme ja myös Euroopan yhteisöä koskeviin 
tulevaisuuden haasteisiin. Toteuttamamme think tank-hanke globalisaatiosta ja sen 
vaikutuksesta työhön ja hyvinvointiyhteiskuntaan on koonnut tähän kirjaan lähellä 
palkansaajia olevien asiantuntijoiden ja kansalaisjärjestöjen aktiivien näkemyksiä.

Työväen Akatemian ja Työväen Sivistysliiton yhteinen hanke on alkuaskel tiel-
lä, jossa kansalaisjärjestöt ja niiden aktiivit tuovat omien arvojensa ja kokemustensa 
pohjalta tärkeän panoksensa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon 
kaikille ajankohtaisesta teemasta: globalisaatio, työ ja hyvinvointi. 

Kiitämme Kansalaisvaikuttamisen politiikkaohjelmaa ja oikeusministeriötä, 
joiden taloudellinen tuki teki mahdolliseksi think tank-tyyppiseen toimintaan 
pohjautuneen hankkeemme toteuttamisen. Emme epäile vähääkään, ettei think 
tank-toiminnoille ole tarvetta jatkossakin, ennen kaikkea arvopohjaisen yhteiskun-
nallisen keskustelun käynnistäjinä ja ylläpitäjinä. 

Kari Kinnunen  Jorma Turunen
Työväen Akatemia  Työväen Sivistysliitto
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1. Talouden  
globalisaation perusta ja 
aallot
Raimo Väyrynen avaa kirjan kokoavalla tulkinnallaan globalisaation historiasta, mer-
kityksestä ja sen kansainvälisen hallinnan mahdollisuuksista. Globalisaatio palkitsee 
niitä, joiden hallussa on liikkuvia tuotannontekijöitä sekä rankaisee niitä, jotka ovat 
juuttuneet kiinteisiin tuotannontekijöihin taantuvilla alueilla tai eivät omista mitään 
tuotannontekijöitä. 
Pääluottamusmies Taina Karrikka kohtaa työssään ja luottamustehtävissään ihmis-
ten ahdistuksen. Ulkomainen työnantaja koetaan kasvottomaksi. Kun omistaja on 
saman katon alla, on tietysti helpompi keskustella asioista, hän arvioi tyytyväisenä 
oman metallityöpaikkansa ilmapiiriä.
Juhana Vartiainen tulkitsee Suomen ja Ruotsin edustavan pohjoismaista mallia, 
jossa kilpailukyky, avoimeen maailmantalouteen osallistuminen ja hyvinvointipalve-
luiden laajuus ja universaalisuus eivät ole olleet vastakkaisia. Hän puolustaa talous- ja 
hyvinvointiteorioiden läheistä riippuvuutta. Sosiaalisen turvallisuuden poliittinen 
kysyntä kestää vertailun.
Antti Jokinen esittää ajatuksen yritysten kansainvälistymisen kolmesta aallosta. Hän 
kutsuu kolmatta aaltoa nimellä “osaaminen, markkinat ja alhaiset työvoimakustan-
nukset”, jossa yritykset menevät sinne, mistä löytyy riittävän korkeaa osaamista ja 
siirtävät tuotannon lisäksi myös tutkimus- ja tuotekehitystoimintaansa. Kaupanpäälli-
sinä tulevat kasvavat markkinat ja edelleen halpa työvoima. 
Pääluottamusmies Tuomo Kivenne sai globalisaatioteoriaa ja -historiaa projektikurs-
seilla. Hän sai ulkomaisen globalisaatiokurin oppia myös työpaikan arjessa. Sakon 
Riihimäen ase- ja patruunatehtaalla alkoivat YT-neuvottelut vuoden 2006 alussa. 
Keskittyminen ydinosaamiseen ja töiden siirto alihankkijoille tuli konkreettisesti esille. 
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Raimo Väyrynen

Raimo Väyrynen (s. 1947) on Suo-
men Akatemian pääjohtaja. Hän on 
aikaisemmin toiminut muun muassa 
Rauhan- ja konfliktintutkimuslaitoksen 
johtajana sekä Helsingin yliopiston 
ja yhdysvaltalaisen Notre Damen 
yliopiston valtio-opin professorina. 
Väyrynen toimi Suomen itsenäisyyden 
juhlarahaston Sitran monitieteellisen 
”Globalisaatio, hyvinvointi ja työllisyys” 
- tutkimusohjelman tieteellisenä johta-
jana 1990-luvun lopussa.

Globalisaation ja sen hallinnan 
ongelmia

Globalisaatio on ensisijaisesti taloudellinen prosessi, jossa markkinameka-
nismi laajenee ja syvenee sekä kansallisessa että kansainvälisessä mitassa. 
Globalisaatiokehityksen etenemisen keskeisenä edellytyksenä on ollut liike-
toiminnan teknisten ja poliittisten kustannusten lasku. On entistä halvem-
paa käydä kansainvälistä kauppaa, investoida muille markkinoille ja johtaa 
kansainvälistä liiketoimintaa.

Institutionaalinen ulottuvuus liittyy erityisesti 1980-luvun puolivälissä 
alkaneeseen nopeaan pääomaliikkeiden vapauttamiseen, josta on tullut 
yksi kansainvälisen talouspolitiikan valtavirta ja samalla epävakauden lähde 
kuten vuonna 1997 alkanut Aasian talouskriisi osoitti. Tätä valtavirtaa ovat 
olleet vapauttamassa merkittävät poliittiset ja taloudelliset voimat, jotka 
ovat samalla kohdanneet yhteiskunnallista vastustusta.
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Liiketoiminnan kustannusten laskun toinen ulottuvuus liittyy kommu-
nikaatioteknologiaan: valtavasti kasvanut kyky käsitellä ja siirtää informaa-
tiota tekstinä, äänenä ja kuvana on vähentänyt kansainvälisen toiminnan 
kustannuksia ja mahdollistanut liiketoiminnan maailmanlaajuisen val-
vonnan ja koordinoinnin.  Voidaan sanoa, että uusi kommunikaatio- ja 
informaatioteknologian nopea kehitys on ollut globalisaation välttämätön, 
vaikka ei riittävä ehto.

Talouden globalisaation voimavarat

Globaalinen toiminta on nyt halvempaa, nopeampaa ja tehokkaampaa kuin 
koskaan aikaisemmin. Tämä koskee enemmän tiedonkulkua kuin materi-
aalista liikennettä, jossa maalla, merellä ja ilmassa entiset menetelmät ovat 
edelleen vallalla. Globalisaatiokehitys onkin saanut uutta voimaa talouden 
tietovaltaisuuden kasvusta: ns. uusi talous on tullut jäädäkseen ja lisäksi 
maailmanlaajuisessa mitassa.

Talouden globalisaatio liittyy sen deregulaatioon ja privatisaatioon, 
säännösten purkamiseen ja yksityistämiseen, jotka molemmat toimenpi-
teet siirtävät painopistettä valtioista markkinoille. Valtiolla säilyy tietenkin 
aikaisempia valvonta- ja suojelutehtäviä, mutta sen yhä keskeisemmäksi 
funktioksi nousee maan talouden ja siinä toimivien yritysten kilpailukyvyn 
edistäminen.  

Tämä edellyttää sijoituksia muun muassa talouden perusrakenteeseen, 
koulutukseen, verojärjestelmän kehittämiseen, toimivaan talouslainsää-
däntöön ja poliittiseen vakauteen. Tästä syystä nykyistä valtiota on alettu 
luonnehtia kilpailuvaltioksi, joka on mukautunut monikansallisen liiketoi-
minnan vaatimuksiin. Tähän kehitykseen liittyy voimakas kilpailukyvyn ja 
innovaatioiden poliittinen retoriikka.

Demokratian teho heikkenee

Globalisaatioon väitetään usein merkitsevän kansallisen itsemääräämis-
oikeuden ja poliittisen demokratian tuhoa. Nämä molemmat politiikan 
perusteet todella muuttuvat, mutta eivät suinkaan kertakaikkisesti ja 
yksiselitteisesti. Kansallinen suvereniteetti säilyy edellisen kansainvälisen 
järjestelmän oikeudellispoliittisena perusperiaatteena, mutta sisäisesti sen 
teho epäilemättä heikkenee.  
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Samoin demokratia säilyy ja monissa maissa jopa vahvistuu poliitti-
sen elämän järjestävänä periaatteena, mutta varsinkin sen taloudellinen 
ala kapenee. Monet keskeiset talouspolitiikan välineet, kuten kauppa- ja 
rahapolitiikka, siirtyvät kansalliselta joko alueelliselle tai globaalille tasolle. 
Poliittisilla päättäjillä on siis aikaisempaa vähemmän välineitä käytettä-
vissään samalla kun heihin yhteiskunnasta kohdistuvat vaatimukset ovat 
kasvamaan päin.

Kansallisen ja kansainvälisen politiikan institutionaaliset muodot siis 
säilyvät, mutta niiden sisällössä tapahtuu muutoksia, jotka kaventavat 
ja heikentävät suvereenisuutta ja demokratiaa. Toisaalta monikansalliset 
yritykset eivät ole kiinnostuneita romuttamaan teollisuusmaissa vallitsevia 
poliittisia ja sosiaalisia malleja, mukaan lukien hyvinvointivaltio. Niiden 
ensisijainen intressi liittyy toimintaympäristön vakauteen ja ennakoitavuu-
teen. Tässä mielessä suuryritykset ovat konservatiivisia: ne pyrkivät riskien 
minimointiin ja tietenkin välttämään itselleen aiheutuvia kustannuksia.   

Poikkikansalliset tilat leviävät

Valtiollisten rajojen madaltuminen ja transaktiokustannusten lasku 
johtavat yhdessä siihen, että aikaisempi territoriaalinen (maa-alueellinen) 
valtiojärjestelmä saa rinnalleen aikaisempaa autonomisempia transnatio-
naalisia (poikkikansallisia) tiloja. Tämä autonomia merkitsee kykyä toimia 
kansainvälisesti valtiollisen valvonnan ja ohjauksen ulkopuolella. Niinpä 
omavoimaisesti toimivat kansainväliset yritykset luovat itse transnationaa-
lisen tilan, jossa ne voivat sangen vapaasti siirtää pääomaa, teknologiaa ja 
henkilökuntaa maasta toiseen.  Myös kansainväliseen joukkoviihteeseen on 
syntynyt transnationaalisia alueita, jotka näkyvät sen tuotteiden voimakkaa-
na globalisoitumisena.

Osa transnationaalisista tiloista on sellaisia, etteivät myöskään mo-
nikansalliset yritykset kykene niitä valvomaan. Rajojen madaltuminen ja 
tietoliikenteen vallankumous ovat antaneet kansalaisjärjestöille mahdol-
lisuuden omatoimiseen kansainvälistymiseen. Siksi onkin alettu puhua 
kansainvälisestä kansalaisyhteiskunnasta (civil society), joka järjestäytyy 
sekä valtiollisten että markkinatoimijoiden vastapainoksi. Globalisaation 
vastaisen liikkeen kansainvälistyminen on yksi osoitus tästä kehityksestä, 
joskin sen valvonta toimii toisaalta myös esimerkkinä hallitusten jatkuvasta 
kyvystä rajoittaa ihmisten kansainvälistä liikkuvuutta. Tämä on tullut näky-
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viin voimakkaina poliisitoimina ja kansainvälisen liikkuvuuden rajoituksina 
kansainvälisissä kokouksissa mieltään osoittavia vastaan.

Vaikka globalisaatiota on edellä käsitelty ennen kaikkea taloudellisena 
ilmiönä, niin sitä ei pidä supistaa yksinomaan materiaaliseen ulottuvuu-
teensa. Itse asiassa se on myös monimuotoinen poliittinen ja kulttuurinen 
ilmiö, jossa esimerkiksi eri maissa sijaitsevat samantaustaiset etniset diaspo-
rat (hajanaisryhmät) ovat löytäneet toisensa. Tämäkin esimerkki osoittaa 
sen, että maailmassa ei ole olemassa mitään yhtenäistä globaalia kulttuuria, 
mutta ei myöskään kulttuurien syvää yhteentörmäystä. Sen sijaan on kyllä 
löydettävissä poikkikansallisesti järjestäytyneitä kulttuurisia tiloja, jotka 
voivat liittyä yhtä hyvin uskontoon, liiketoimintaan kuin vaikkapa ympäris-
töarvoihin.

Verkostoyhteiskunnan nousu

Globalisaation eteneminen liitetään usein ns. verkostoyhteiskunnan (net-
work society) nousuun, joka näkyy varsinkin tietotekniikkaan pohjautuvas-
sa osassa taloutta. Siinä markkinoiden integraatio on merkinnyt toisaalta 
tuotantoprosessin hajauttamista arvoketjun maksimoinnin kannalta tar-
koituksenmukaisella tavalla useiden eri tuotantopaikkojen kesken.  Tämän 
vuoksi perinteiset, kansallisesti järjestäytyneet taloudelliset arvoketjut ovat 
murtuneet.

Poliittisena ilmentymänä tästä kehityksestä on terroristiverkostojen tai 
järjestäytyneen rikollisuuden aikaisempaa voimakkaampi poikkikansallinen 
luonne. Tällaiset taloudelliset ja poliittiset verkot tietysti ankkuroituvat 
fyysisiin paikkoihin, mutta ne ovat liikkuvia ja muuttuvia, eivätkä ole vält-
tämättä kytkeytyneet mihinkään nimenomaiseen valtiolliseen toimijaan.

Globalisaatio on siis monialainen ja -muotoinen ilmiö, jonka eri 
elementit saattavat olla ristiriidassa keskenään. Se ei siis merkitse niinkään 
pääoman pakkotahtista kasautumista ja laajenemista kuin vivahteikasta ja 
jännitteistä muutosta. Globalisaatio ei myöskään etene suoraviivaisesti, vaan 
se voi kokea myös takaiskuja kuten tapahtui sekä Aasian ja Venäjän talous-
kriiseissä 1990-luvun alussa ja teknologiakuplan puhkeamisessa 2000-luvun 
alussa. Niinpä esimerkiksi suorien investointien ja rajat ylittävien yritys-
fuusioiden määrä kääntyi selvään laskuun, mutta on alkanut nyt kasvaa 
uudelleen. Yhdenmukaista kansainvälistä investointisäännöstöä ei ole saatu 
aikaan ns. MAI-sopimuksen kaaduttua vuonna 1998. Vapaakaupan edistä-
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minen kangertelee jatkuvasti WTO:n johtamassa ns. Dohan kierroksessa, 
eikä sen lopputuloksesta ole vieläkään varmuutta.

Globalisaatio ei myöskään ole viemässä kehitystä mihinkään määrät-
tyyn päätepisteen: Se on yhteiskunnallista liikettä, jolla ei ole lopullista 
päämäärää. Siinä heijastuvat samanlaiset rakenteet ja vastarakenteet, voimat 
ja vastavoimat sekä aatteet ja vasta-aatteet kuin yhteiskunnassa yleensäkin. 
Nämä voimat ja vastavoimat pyrkivät vaikuttamaan globalisaation suuntaan 
ja sen intressisisältöön. On siis tärkeää huomata, että globalisaatio ei ole 
omavoimainen ilmiö, vaan sitä kantavat konkreettiset poliittiset ja taloudel-
liset toimijat, erityisesti johtavat teollisuusvaltiot, varsinkin Yhdysvallat, ja 
monikansalliset yritykset. Ajoittain globalisaatio jopa nähdään Yhdysvalto-
jen imperialismin uusimpana vaiheena.

Vaikutukset valikoivia

Globalisaatio on vaikutuksiltaan valikoivaa: se palkitsee niitä, joiden 
hallussa on liikkuvia tuotannontekijöitä (pääoma, teknologia ja koulutus) 
sekä rankaisee niitä, jotka ovat juuttuneet kiinteisiin tuotannontekijöihin 
taantuvilla alueilla tai eivät omista mitään tuotannontekijöitä. Tästä syystä 
globalisaatiolla on taipumusta lisätä alueellista ja sosiaalista eriarvoisuutta 
erilaisen kilpailukyvyn omaavien toimijoiden välillä. Toisaalta se nopeuttaa 
talouden ja tuottavuuden kasvua ottamalla käyttöön ja jakamalla voima-
varoja aikaisempaa tehokkaammin. Globalisaatio on varsikin Itä-Aasiassa 
onnistunut vähentämään köyhyyttä, mutta kasvavan eriarvoisuuden kustan-
nuksella.

Deflaation ongelma tarjoaa yhden esimerkin globalisaatioon liitty-
vistä sisäisistä ristiriitaisuuksista. Sehän merkitsee inflaation vastakohtaa: 
hintojen pitkäaikaista ja järjestelmällistä laskua. Seurauksena on tuotannon 
liikakapasiteetti, hintasodista johtuva yritysten kannattavuuden lasku sekä 
roskaluotoista kärsivien pankkien heikkenevä tilanne. Japani ja Hong Kong 
olivat useita vuosia deflaatiokierteessä ja vasta nyt tämä riski näyttää olevan 
ohi. Välillä on pelätty Saksan ja Kiinan voivan ajautua samaan tilanteeseen, 
jolloin pankkilaitos saattaisi olla ensimmäinen uhri. Roskaluottojen osuus 
Kiinassa arvioidaan 40 - 45 prosentiksi bruttokansantuotteesta, joka on 
selvästi korkeampi kuin esimerkiksi Japanissa. 

Deflaation ongelmalla on liityntäkohtia globalisaatioon, joka on 
omiaan tehostamaan tuotantoa ja parantamaan tuottavuutta. Tämä luo taas 
liikakapasiteettia, joka on jatkuvasti paha auto- ja laivanrakennusteollisuu-
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dessa, lentoyhtiöissä, pankkialalla ja tietysti IT-sektorilla. Toisaalta syvenevä 
kansainvälinen eriarvoisuus estää kysynnän leviämisen riittävän laajalle, sillä 
kysyntä keskittyy suhteellisen kapealle ostokykyiselle ryhmälle. 

Usein näkee korostettavan Intian ja Kiinan uuden keskiluokan ostovoi-
maa, joka onkin selvässä kasvusuunnassa.  Keskiluokan kulutus ei kuiten-
kaan riitä ratkaisemaan liikakapasiteetin ongelmaa. Deflaatio tarjoaa itse 
asiassa yhden esimerkin siitä, kuinka globalisaatio luo itseään heikentäviä 
vastavoimia aivan riippumatta siihen kohdistuvista poliittisista reaktioista.

Tavoitteet ristiriitaisia, päättäjiltä prioriteetteja

Deflaatio tarjoaa myös esimerkin ongelmasta, jota on joskus kutsuttu 
globalisaation "trilemmaksi". Tämä trilemma syntyy siitä, että kolmesta 
keskeisestä päämäärästä - taloudellinen integraatio, toimiva talouspolitiikka 
ja kansallinen suvereenisuus - yksi on aina ristiriidassa kahden muun kans-
sa. Toisin sanoen kaikkia näitä tavoitteita ei voi saavuttaa samanaikaisesti. 
Tässä tilanteessa päättäjien on asetettava prioriteetteja. 

Jos tehokas julkinen talouspolitiikka pannaan keskeiseksi tavoitteeksi, 
niin silloin on joko valittava integraation sijasta protektionistinen linja, joka 
varjelee myös kansallista itsemääräämisoikeutta tai osallistuminen integraa-
tioon, jolloin suvereenisuuden on annettava periksi. Tästä näkökulmasta 
globalisaation vaikutus kansalliseen suvereenisuuteen on yksi siihen liitty-
vistä avainkysymyksistä. Vastauksena ei voi olla muu kuin suvereniteetin 
muuntuminen, vaikka se instituutiona jatkaakin olemassaoloaan.

Globalisaatio liittyy markkinoiden vapauttamiseen ja niiden yleisen 
merkityksen kasvuun yhteiskunnassa. Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, 
että talous voisi toimia vapaasti ja tehokkaasti pelkkien markkinoiden 
varassa. Karl Polanyi puhuu kirjassaan The Great Transformation (1944) 
kaksoisliikkeestä (double movement), joka johti poliitti seen takaiskuun 
kultakantaan perustunutta automaattista markkinataloutta vastaan. Hänen 
mukaansa kommunismi ja fasismi olivat seurausta markkinoiden irtau-
tumisesta yhteiskunnasta, jonka arvojen ja tavoitteiden tulee ohjata myös 
talouden toimintaa. Tämä on välttämätöntä siksi, ettei markkinoilla ole 
sinänsä omaa etiikkaa, vaan sen on noustava yritysten tekemistä ratkaisuista 
ja yhteiskunnasta yleensä.

Käytännössä vanhan sääntelyn purkaminen (deregulation) edellyttää 
usein uudelleensääntelyä (reregulation). Se ei kuitenkaan merkitse vanhan 
järjestelmän palauttamista sinänsä, vaan siirtymistä kohti uutta yhteiskun-
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nallista tasapainotilaa, jossa kansainvälinen ulottuvuus on entistä keskei-
sempi. Uudelleensääntely koskee esimerkiksi taloudellisen vaihdon sääntöjä, 
omistusoikeuksia ja hallinnan rakenteita.

Taloudellisen vaihdon säännöt (rules of exchange) viittaavat Göran 
Therbornin mukaan niihin perusteisiin, joilla taloudelliset transaktiot to-
teutetaan. Nämä säännöt koskevat liiketoimintaa itseään (esim. kirjanpito, 
maksuliikenne, vakuutukset ja pankkien vakavaraisuus), yhteensopivuuden 
takaamiseksi tarvittavia teknisiä standardeja (esim. tietokoneet, puhelinlii-
kenne ja televisio) sekä yritystoiminnan ja yhteiskunnan suhdetta. Nämä 
vaihdon yhteiskunnalliset säännöt saattavat koskea vaikkapa terveys- ja 
ympäristöstandardeja, työolosuhteita ja biodiversiteettiä (luonnon moni-
muotoisuutta).

Pyrkimys minimoida työvoimakustannuksia

Sosiaalisilla minimisäännöillä on merkitystä siksi, että varsinkin työvoima-
valtaisilla aloilla globalisaatio liittyy olennaisesti yritysten pyrkimykseen 
minimoida  työvoima-kustannuksiaan, joka on yksi tapa vahvistaa yrityksen 
kilpailuasemaa. Tämä merkitsee varsinkin tekstiili-, nahka- ja elektroniik-
kateollisuudessa tuotannon siirtämistä niihin maihin, joissa palkat ovat 
pysyneet vielä matalina (“race to the bottom”). 

Tällaisessa tuotannossa sääntönä on tuotteiden alihankinta itsenäisiltä 
toimittajilta, jotka noudattavat esimerkiksi Kansainvälisen työjärjestön 
(ILO) työelämää koskevia sääntöjä välillä hyvinkin vaillinaisesti. Tyypillisiä 
ongelmia on lapsityövoiman käyttö, siirtotyöläisten huono asema ja heikko 
työturvallisuus. Globalisaation hallinnan yhtenä tavoitteena onkin taata 
tiettyjen sosiaalisten perusnormien noudattaminen kaikkialla maailmassa.

Markkinoiden merkityksen kasvu aiheuttaa muutoksia omistusoikeuk-
sien (property rights) käsitteessä, jossa kollektiivinen omaisuus korvautuu 
yksityisellä. Omistusoikeus on tietysti oikeudellinen kategoria, jossa taataan 
tämän oikeuden luonne ja sitä koskevien sääntöjen noudattaminen. Tämän 
lisäksi omistusoikeudella on merkitystä myös signaalina siitä, kenellä on 
oikeus suorittaa transaktioita tietyssä markkinatilanteessa. Globalisoitumi-
nen on kiistatta merkinnyt yksityi sen omistusoikeuden laajenemista ja sen 
aikaisempaa tehokkaampaa kodifikaatiota (alan säännösten kokoamista). 
Taloudessa tämä heijastuu pääomatulojen osuuden kasvuna suhteessa palk-
katuloihin ja verotaakan siirtymisenä palkansaajien maksettavaksi.
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Omistusoikeuksia painottavaa kehitystä tulisi itse asiassa jatkaa ja 
antaa, kuten Hernando de Soto on ehdottanut kirjassaan The Mystery of 
Capitaf (2001), myös talonpojille ja laitakaupunkien asukkaille muodol-
linenkin omistusoikeus peltoihinsa ja taloihinsa. Silloin niitä voitaisiin 
käyttää muun muassa lainojen takeena, joka taas edistäisi pienyritysten 
perustamista ja toimintaa. 

Toisaalta yksityisellä omistusoikeudella on myös rajansa. Monikansal-
listen yritysten pyrkimys hyödykkeistää markkinoita varten vesivaroja ja pe-
rinteisiä siemenlajikkeita on johtanut ristiriitoihin muun muassa Boliviassa 
ja Intiassa. Kollektiivisten hyödykkeiden patentoiminen ja yksityistäminen 
laajentaa henkisen omaisuuden alaa liikaa. Tämä on ollut yhtenä perussyy-
nä WTO:n alaisuudessa kehitetyn julkisia palveluksia koskevan kansainväli-
sen sopimuksen arvostelulle.

 Globalisaatio vesittyy ylitulkinnoista

Globalisaatio on todellinen ja jatkuva ilmiö. Sen käytössä on kuitenkin 
syytä olla huolellinen, jotta vältyttäisiin koko käsitteen vesittäviltä ylitulkin-
noilta. Ensiksi on syytä todeta, että ehkä vain viidesosa maailmantaloudessa 
on kiistatta globalisoitunutta, jos mittarina käytetään sitä, että hyödykkeellä 
on aidot kansainväliset markkinat ja yhtenäinen markkinahinta. 

Monissa suhteissa talous on edelleen kansallista tai alueellista. Pelkäs-
tään kansainvälistä kauppaa tarkastellen voidaan havaita, että vuonna 1999 
Länsi-Euroopan kaupasta 70 prosenttia oli alueen sisäistä. Vastaava luku 
oli Aasiassa 47; ja Pohjois-Amerikassa 40 prosenttia. Suorat investoinnit ja 
yrityskaupat vievät vielä kauppaa tehokkaammin globalisaatiota eteenpäin. 
EU:n jäsenmaiden suorista investoinneista on 1990-luvulla keskimäärin 
60 prosenttia suuntautunut muualle unioniin. Tälläkin hetkellä pääosa 
suomalaisyritysten ulkomaisista investoinneista ei suinkaan mene Kiinaan, 
vaan Euroopan unioniin.

Globalisaatio on siis vain osaksi maailmanlaajuista ja monessa suhteessa 
alueellista. Toisaalta myöskään kaikki talouden sektorit eivät ole samalla 
tavalla kansainvälistyneitä. Varsinkin maatalous on useissa maissa hyvin 
kansallista toimintaa ja sama koskee myös palvelualoja. Niillä ei vapaakaup-
pa toimi, eikä niillä ole olemassa yhtenäisiä maailmanmarkkinahintoja. 
Näillä kriteereillä mitattuna niinkin kansainvälinen ala kuin öljyteollisuus 
on vain osittain globalisoitunut. Kuten havaitsemme Venäjällä ja sen etupii-
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rissä, niin energia-alalla paikallisilla tekijöillä ja ratkaisuilla on siis edelleen 
merkitystä.

Kun yhdistetään toisiinsa kaksi keskeistä kehityssuuntaa - yhtäältä 
poikkikansallisten tilojen laajeneminen ja toisaalta paikallisten tekijöiden 
jatkuva merkitys - niin joudutaan kysymään, onko globalisaatio sittenkään 
paras mahdollinen termi kuvaamaan viimeisen parin vuosikymmenen 
aikana tapahtunutta kehitystä. Tällä en tarkoita sitä, että globalisaatio olisi 
kuolemassa, kuten esimerkiksi John Raulston Saul on väittänyt, vaan että 
se ei ole sittenkään puhtaasti maailmanlaajuinen, eikä missään tapauksessa 
ristiriidaton ilmiö.

Pikemminkin voisi sanoa, että globalisaatiokehityksessä paikalliset 
tekijät yhdistyvät toisiinsa poikkikansallisten siteiden kautta. Tämän vuoksi 
transnationalismi tai translokalismi (poikkipaikallisuus) saattaisivat olla 
globalisaatiota parempia käsitteitä kuvaamaan meneillään olevaa sosiaalista 
ja kulttuurista muutosta.  Nämä termit korostavat sitä, kuinka globalismi 
kansainvälistymisen nykyisenä muotona ankkuroituu monin tavoin yhteis-
kuntien rakenteisiin ja toimintatapoihin. 

Tämän vuoksi esimerkiksi kulttuurisilla rajoilla ja kansallisella iden-
titeetillä on edelleen talouden globalisaatiosta huolimatta, tai ehkä sen 
vuoksi, edelleen huomattavaa merkitystä. On hyvin perustellusti sanottu, 
että maailmanlaajuinen taloudellinen riippuvuus ruokkii vastareaktioita: 
omaa asemaa ja identiteettiä halutaan vahvistaa turvautumalla paikallisiin 
tai poikkikansallisiin, markkinoiden ulkopuolella toimiviin yhteisöihin.

Artikkelin kirjoittaja on julkaissut, joko kirjoittanut tai toimittanut, useita 
globalisaation liittyviä teoksia kuten Globalisaatio: uhka vai mahdollisuus? 
(Atena 1998), Globalization and Global Governance (Rowman & Littlefield 
1999), Globalisaatio ja Suomen poliittinen järjestelmä (Taloustieto 1999) 
sekä Suomi avoimessa maailmassa. Globalisaatio ja sen vaikutukset (Sitra 223, 
Taloustieto 1999) sekä Globalisaatiokritiikki ja kansalaisliikkeet (Gaude-
amus 2001). Väyrysen tuorein artikkeli aihepiiristä on ”Political Power, 
Accountability, and Global Governance (Tampere University Press 2005). 
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– Epävarmuus työpaikan pysy-
vyydestä puhututtaa menetpä 
minne vain. Kertoo helsinkiläi-
nen pääluottamusmies Taina 
Karrikka metallialan työntekijöi-
den tunnoista.

Taina Karrikka kohtaa työssään ja 
luottamustehtävissään ihmisten 
ahdistuksen. Ulkomainen työnan-
taja koetaan kasvottomaksi. Kun 
yrityksellä menee hyvin ja silti 
työntekijöitä irtisanotaan, tuntuu 
se täysin järjenvastaiselta.

– Työntekijät ovat huolestu-
neita työpaikkojen siirtymisestä 
ulkomaille. Osakkeenomistajien 
voiton maksimointi näyttää 
olevan tärkeintä. Moni ajattelee, 
että onko työntekijä enää edes 
ihminen.

Taina Karrikka työskentelee 
elektroniikkalaiteasentajana In-
ternational Electric – yrityksessä, 
joka valmistaa magneettikuvaus-
laitteiden teholähteitä. Yrityksessä 
on vajaa kolmekymmentä henkeä 
töissä ja omistajuus on Suomessa.

– Kun omistaja on saman 
katon alla, on tietysti helpompi 
keskustella asioista. Taina Kar-
rikka toteaa tyytyväisenä omasta 
työpaikastaan ja sen ilmapiiristä.

Muutokset näkyvät

Karrikka on työskennellyt samalla 
työnantajalla kymmenisen vuotta. 
Ammattiyhdistystoiminnassa hän 
vaikuttaa aktiivisesti Metallin 
osasto 77:n toimikunnassa ja 
nyt myös sen puheenjohtajana ja 
Metallin liittovaltuustossa. 

Pääluottamusmies Taina Karrikalla huoli 

Työpaikkojen siirtymisestä ulko-
maille  
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Karrikan mukaan muutokset 
yrityksissä näkyvät ay-toiminnas-
sakin.

– Aikaisemmin oli muutama 
suurempi firma. Nyt suurin osa 
ammattiosaston jäsenistä on pien-
ten yritysten työntekijöitä.

– Kun yritykset ovat kan-
sainvälistyneet, myös ay-liikkeen 
on toimittava aktiivisesti kan-
sainvälisellä tasolla. Yhteistyötä 
EU-tasolla on lisättävä, toteaa 
Taina Karrikka ja kertoo olevansa 
huolestunut työvoiman liikku-
vuuteen liittyvistä lieveilmiöistä.

– Kyllä työntekijälle täällä 
on maksettava Suomen palkkoja, 
tulipa tämä mistä EU-maasta 
tahansa. Karrikka ottaa kantaa 
päivänpolttaviin keskusteluihin.

Kiina kiinnostaa

Riittääkö työ hyvinvoinnin 
tuottamiseen? – kurssilla Taina 
Karrikkaa kiinnosti erityisesti 
lisätiedon hankkiminen Kiinasta. 
Kiinan roolia maailmantaloudessa 
seminaarissa käsitteli Suomen 
Pankin ekonomisti Juuso Kaares-
virta.

– Aihe kiinnostaa. Kiinaan-
han liittyy niin monia asioita. 
Alustus sai ajattelemaan asioita 
myös Kiinan kannalta, Karrikka 
miettii. 

Hän muistuttaa samaan 
hengenvetoon, että nyt kun 
kansainväliset yritykset ovat jo 
Kiinassa, sinne pitää saada myös 
kansainvälinen ay-liike.

Teksti ja kuva:
Merja Leskinen
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Juhana Vartiainen

Juhana Vartiainen (s. 1958) on 
kansantaloustieteen dosentti ja toimii 
tutkimusjohtajana valtiollisessa Kon-
junkturinstitutissa Tukholmassa. Sitä 
ennen hän johti Palkansaajien tutki-
muslaitoksen ruotsalaista sisarlaitosta 
FIEF:iä. Hän on tutkinut mm. Suomen 
talouspolitiikan historiaa, työehtoso-
pimusten toimintaa Suomessa sekä 
miesten ja naisten palkkaeroa. Kotisivu 
http://www.abo.fi/~jvartiai/

Uhkaako globaali talous 
hyvinvointivaltiota?

Talouden globalisoituminen nähdään Suomessakin usein ensisijaisesti 
uhkana suomalaisten hyvinvoinnille, kahdessa mielessä. Yhtäältä ajatellaan, 
että globalisaatio johtaa suoranaiseen keskimääräiseen aineellisen elinta-
son laskuun, koska työpaikat siirtyvät ulkomaille. Toisaalta pelätään, että 
globalisaatio jollain tavoin pakottaa muuttamaan ja erityisesti karsimaan 
hyvinvointipalveluja ja sosiaaliturvaa.

Talouden avoimuuden ja hyvinvointivaltion historiallinen yhteys

Mielestäni sekä historiallinen että taloustieteellinen näkökulma tukevat 
kuitenkin vastakkaista käsitystä, kummankin pelkokuvan osalta. Rohkea 
osallistuminen kansainväliseen työnjakoon on luonut Suomen ja muiden 
pohjoismaiden vaurauden. 

Suomen sotien jälkeen omaksuma valtiojohtoinen taloudellisen kasvun 
strategia oli suuri menestys ja nosti maan vajaassa neljässä vuosikymmenes-
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sä muun Euroopan tasolle. Vahvoille vientialoillemme erikoistuminen oli 
tietysti avainasemassa tässä vaurastumisessa. Myös viime vuosikymmenten 
empiirinen talouskasvun tutkimus on lähes poikkeuksetta tukenut ajatusta, 
jonka mukaan vientivetoisuus ja kansainvälisen työnjaon hyödyntäminen 
on avainasemassa talouskasvun edistämisessä.

Samaan aikaan tämän talouden kasvun ja modernisoimisen kanssa 
on Suomessa kehitetty keskeiset julkiset palvelut ja sosiaaliturva. Tämä 
historiallinen yhteenkuuluvuus ei mielestäni ole sattumaa, vaan osoittaa 
hyvinvointivaltion ja talouden avoimuuden keskinäisen riippuvuuden. 
Riippuvuuden osatekijät ovat kaikessa yksinkertaisuudessaan: talouden 
avoimuus, talouden koko, talouden suhdanneherkkyys ja sosiaalivakuutuksen 
poliittinen kysyntä.

Mitä avoimempi eli globalisoituneempi kansantalous on, sitä vau-
raampi se on, mutta sitä suurempaa on tuloepävarmuus. Tämä yhteys on 
erityisen selvä pienessä kansantaloudessa, jollainen Suomikin on. Pienet 
kansantaloudet ovat suuria talouksia epävakaampia, koska niissä muutamil-
la talouden avaintoimialoilla on yleensä suurempi merkitys koko suhdanne-
kuvan kannalta kuin suurissa kansantalouksissa, joissa on monipuolisempi 
elinkeinorakenne. Pienet kansantaloudet eivät siis ole pienoiskuvia suurista 
talouksista, vaan pienten talouksien toimialarakenne on keskittyneempi. 

Tämän rakenteellisen piirteen taustalla on se, että monilla toimialoilla 
ja erityisesti teollisilla toimialoilla tuotantotoiminnan menestys edellyttää 
kohtuullisen suurta kokoa.  Metsäteollisuutta tai matkapuhelinten valmis-
tusta ei siis voi harjoittaa kovin pienessä mittakaavassa.  Pienessä taloudessa 
avaintoimialat ovat siis koko kansantalouden kannalta merkityksellisiä ja 
niiden suhdannevaihtelut heiluttavat koko taloutta. Lisäksi monet vientitoi-
mialat ovat erittäin suhdanneherkkiä, sekä alan teknisten toimiedellytysten 
vuoksi että kilpailutilanteen vuoksi. 

Maailmantalous  rahasampona ja rulettina

Maailmantalous on siis vaurauden lähde eli rahasampo mutta myös ruletti, 
joka heiluttelee tuotannontekijätulojen saajien – palkansaajien ja osakkeen-
omistajien – tulovirtoja. Koska useimmat taloudenpitäjät ja erityisesti pal-
kansaajat ovat ns. riskinkaihtajia eli pyrkivät vähentämään tuloepävarmuut-
taan, näin syntyy poliittista kysyntää sosiaaliturvalle ja hyvinvointivaltiolle. 

Eli pähkinänkuoressa: avoimet, ulkomaankaupasta riippuvaiset talo-
udet ovat epävakaampia, ja epävakaus lisää sosiaaliturvan ja sosiaalivakuu-



20   Talouden globalisaatio  TYÖTÄ! Hyvinvointi globaalissa murroksessa 21

tuksen poliittista kysyntää. Siksi ei ole sattuma, että talouden avoimuus ja 
julkisen sektorin koko korreloivat positiivisesti maiden välisessä vertailussa. 

Tämän tilastollisen yhteyden on dokumentoinut erityisesti kuuluisa 
talouskasvun ja kehityksen tutkija, Harvardin yliopiston professori Dani 
Rodrik tunnetussa vuonna 1998 ilmestyneessä artikkelissaan. Kun laajan 
maajoukon julkisten menojen bkt-osuutta ja ulkomaankaupan bkt-osuutta 
vertaillaan, havaitaan selvä tilastollinen yhteys: mitä avoimempi talous, sitä 
suurempi julkisten menojen osuus. 

Samantapaisesta lähtökohdasta voidaan selittää myös monet pohjois-
maisten työmarkkinoiden piirteet. Korkea ammatillinen järjestäytymisaste 
selittyy osin myös suhdanneherkkyydellä ja riskin karttamisen pyrkimyk-
sellä. Suhdanneherkkien vientitoimialojen työntekijöillä on ollut luonteva 
motiivi kehittää työttömyysturvaa, ja koska ammattiliitot ovat meillä 
ylläpitäneet työttömyyskassoja, kassan jäsenyys ja ammattiliiton jäsenyys 
ovat kulkeneet käsi kädessä. 

Mutta suhdanneherkkyys on myötävaikuttanut myös palkkaneuvot-
telujen pelisäännöstöön, koska vientialojen kannattavuuden vaihtelut ovat 
lisänneet palkkajoustavuuden tarvetta – ja toimialatasolla ja kansantalouden 
tasolla solmitut tulosopimukset ovat tunnetusti hyvin tehokas tapa nopeasti 
vaikuttaa työvoimakustannuksiin. Ruotsalainen kansantaloustieteilijä Jonas 
Agell onkin osoittanut selvän tilastollisen korrelaation (=vastaavuussuh-
teen) työmarkkinoiden “pohjoismaisten” piirteiden ja talouden avoimuu-
den välillä. 

Väestömuutokset reformimarginaalin kapenemisen taustalla

Hyvinvointivaltiota ja sosiaaliturvaa kehittävät uudistukset yltyivät 
1970-luvulta lähtien. Tämä hyvinvointivaltion kultakausi voidaan liittää 
tuon aikakauden poliittiseen ilmastoon, mutta arvelisin poliittisen radikalis-
min taustalla olleen myös väestörakenteesta kumpuavan reformimarginaalin 
väljyyden. Suuret ikäluokat vyöryivät tuolloin työelämään, ja työllisen 
aktiiviväestön suhde eläkeläisiin oli edullinen. Tällöin verotulot kasvoivat 
kuin itsestään ja uudistusten toteuttaminen oli helppoa. 

Vastaavasti nyt, suurten ikäluokkien jäädessä eläkkeelle ja eläkeläisten 
eliniän pidetessä, edessä on huoltosuhteen heikkeneminen ja uudistuksille 
ei ole tilaa ilman veroastetta nostavia poliittisia päätöksiä. Hyvinvointival-
tion taloudellinen niukkuus ei silti välttämättä ole osoitus mistään perusta-
vanlaatuisista muutoksista sitä tukevissa poliittisissa arvostuksissa. 
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Olemme Konjunkturinstitutissa tehneet Ruotsia koskevia laskelmia 
tämän väestörakenteen muutosten vaikutuksesta julkisen talouden tasapai-
noon, ja ne osoittavat selvästi, miten juuri ikärakenteen muutos on syynä 
julkisen talouden niukkuuteen seuraavan 20 vuoden aikana. 

Oletan, että Suomea koskevat samantapaiset laskelmat antaisivat 
samantapaisia tuloksia. En usko, että kummassakaan maassa joudutaan 
tästä syystä mihinkään merkittävään julkispalvelujen rahoituskriisiin, siksi 
vastuullisesti julkistalouden tasapainoa on tähän mennessä hoidettu, mutta 
hyvinvointipolitiikan tunnelma tulee varmastikin olemaan lähivuosikym-
menten ajan ankea. 

Ehkä hieman arveluttavaa on se, että väestön rakennemuutoksen 
kielteistä vaikutusta erityisen tehokkaasti heikentävä tekijä, siirtolaisuus, 
on kummassakin maassa poliittisesti hankala käsitellä eikä merkittävillä 
poliitikoilla oikein ole halua lanseerata suurempaa siirtolaisuutta ratkaisuna 
huoltosuhteen heikkenemisen ongelmaan. 

Hyvinvointivaltion poliittinen kysyntä yhä laaja

Väitän siis, että globalisaatio on synnyttänyt hyvinvointivaltion poliitti-
sen kysynnän, ja siksi olisi mielestäni yllättävää että globalisaatio jotenkin 
automaattisesti tuhoaisi hyvinvointivaltion.  Mutta en väitä myöskään että 
suomalaisen hyvinvointivaltion tulevaisuus olisi vailla uhkia. Talouden 
rakennetekijät selittävät nimittäin kyllä sosiaaliturvan ja julkispalvelujen 
poliittista “kysyntää” mutta hyvinvointivaltion ylläpitämiseen tarvitaan 
muutakin kuin suhdanneherkkä talous. 

Hyvinvointivaltion rakennelmat, sosiaalivakuutus ja julkispalvelut, 
edellyttävät nimittäin paitsi yksilöllistä riskin karttamisen halua myös 
riittävää solidaarisuutta kansalaisten kesken. Puhtaan itsekäs oman elämän 
riskien vähentämisen pyrkimys ei varmaankaan yksin riittäisi ylläpitämään 
hyvinvointivaltion poliittista perustaa, vaan siihen tarvitaan myös tietty 
kulttuurinen ja kansallinen yhteenkuuluvaisuus. Toisin sanoen, sosiaaliturva 
voi auttaa jokaista yksilöä elämän vaikeampien vaiheiden yli, mutta siihen 
sisältyy myös yksilöiden välistä hyvinvoinnin uudelleenjakoa sekä myös 
tulonsiirtoja eri ikäluokkien kesken. Siksi jonkinlainen kansallinen perusso-
lidaarisuus on hyvinvointivaltion edellytys. 

En itse asiassa ole tämänkään edellytyksen suhteen kovin vakavasti 
huolissani ainakaan tällä hetkellä. Uskon pikemminkin, että maailman-
talouden globalisoituminen edelleen korostaa yksilötason taloudellista 
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epävarmuutta, ja että pienen maan kansallinen politiikka näyttäytyy entistä 
selvemmin turvallisuuden ja hyvinvoinnin takeena. 

Sekä Suomen että Ruotsin viimeaikaiset poliittiset kehityskulut ovat 
mielestäni sopusoinnussa tämän näkemyksen kanssa. Ne ovat osoitta-
neet sen, miten voimakkaasti hyvinvointivaltion arvot ovat iskostuneet 
kumpaankin maahan. Vaikka kaikkien hyvinvointivaltion “puolustajien” 
pyrkimykset eivät ehkä ole täysin aitoja, myös porvarillisten puolueiden 
avainhenkilöt perustelevat useimmiten uudistus- ja muutosvaatimuksiaan 
sillä, että niillä vahvistetaan hyvinvointipolitiikan tavoitteita ja pyrkimyksiä. 
Ani harva poliitikko voi Pohjolassa avoimesti kampanjoida sellaisten tavoit-
teiden puolesta, jotka suoraan lisäisivät taloudellista eriarvoisuutta. 

Hyvinvointivaltion uhkakuvat: solidaarisuuden mureneminen?

Tällaisen solidaarisuuden jatkuminen ei kuitenkaan ole mitenkään au-
tomaattista. Voi kuvitella myös kehityskulkuja, jotka saattavat matkaan 
hyvinvointivaltion arvopohjaa murentavan kierteen. Ehkä tärkein niistä on 
se, että maailmantaloudessa on käynnissä sellainen globaali rakennemuutos, 
joka lisää tuotannontekijätulojen eriarvoisuutta, erityisesti hyvää koulu-
tusta edellyttävien toimihenkilöammattien ja alhaisemman koulutustason 
työläisammattien välillä. Tuotannontekijätulojen – eli tässä tapauksessa 
palkkatulojen – jakauman muuttumista eriarvoisemmaksi voidaan ehkä 
jossain määrin kompensoida tulonsiirroin ja koulutuksella, mutta tuskin 
kokonaan. Tällöin voi käydä niin, että koko hyvinvointivaltio aletaan kokea 
entistä epäoikeudenmukaisemmaksi. 

On myös esitetty, että talouden tuottavimpien avainhenkilöiden 
liikkuvuus kansainvälisillä työmarkkinoilla lisääntyy niin merkittävästi, 
että sillä on poliittisia seurauksia. En usko, että liikkuvuus sinänsä johtaa 
suureen veropohjan rapautumiseen, mutta hyvin liikkuvainen ja koulutettu 
eliitti saattaa menettää poliittisen halunsa osallistua tulojen uudelleenjakoa 
harjoittavan hyvinvointivaltion rahoitukseen. 

Tällaisia uhkakuvia voi toki piirrellä eikä mitään niistä voi etukäteen 
tuomita mitättömäksi. Hyvinvointivaltion kannattajien näkökulmasta 
nykyinen poliittinen tasapaino on kovin hyvä – sekä hyvinvointivaltion 
rakenteelliset taustatekijät – eli globaalin talouden aiheuttama tuloepävar-
muus – että hyvinvointivaltiota tukevat poliittiset arvostukset tuntuvat tällä 
hetkellä kovin robusteilta, vankoilta. Realisti uskoo mielestäni edelleenkin 
hyvinvointivaltion suureen tulevaisuuteen. 
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Yritysten kansainvälistymisen 
kolme aaltoa 
– erilainen ajatuksellinen vaihejako

Jo muutaman vuoden ajan on joutunut kuuntelemaan uutisia milloin min-
käkin Suomessa toimivan yrityksen jonkin yksikön sulkemisesta ja muut-
tamisesta jonnekin muualle. Vielä jokin aikaa sitten muuttaminen tapahtui 
yleensä Viroon, Unkariin tai muualle Eurooppaan. 

Viime aikoina siirtäminen Euroopan ulkopuolelle on tullut yleiseksi 
ja erityisesti Kaukoitään. Pohdiskelen tällaisen muuttamisen syitä ja niissä 
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tapahtuneita muutoksia. Pohdiskelussa on kyse enemmänkin vain ajatuksel-
lisesta työkalusta, ei niinkään lopullisista totuuksista.

Yritysten kansainvälistymistä, globalisaatiota on tarkasteltu kolmessa 
eri vaiheessa, joita jäljempänä nimitetään aalloiksi. Aalto-nimitys on sikäli 
parempi, että esitettyjen vaiheiden päättymisajankohtaa ei ole mahdollis-
ta määrittää: ensimmäinen aalto on menossa jossakin päin maailmaa ja 
tulee vielä jatkumaan. Aaltojen voidaan sanoa merkittäviltä osin poikkeavan 
toisistaan. 

Yritysten toimintaa ja siten myös niiden sijaintipaikan valintaa sääte-
levät tietyt talouden ja liiketoiminnat lainalaisuudet. Tämä ei poista sitä, 
että joissakin yrityksissä on joskus tehty päätöksiä, jotka ovat jälkikäteen 
osoittautuneet virheellisiksi. Edelleen, nämä periaatteet pätevät siitäkin 
huolimatta, että ne aiheuttavat työttömyyttä, hätää ja monenlaisia ongel-
mia. Kansainvälistymisen sijasta voisi tässä yhteydessä käyttää myös käsitet-
tä globalisaatio. Käsitteet eivät ole selkeästi vakiintuneita ja tarkoitus onkin 
pohdiskella näiden jakojen relevanssia. Vaihe- tai aaltojako on erilainen 
kuin esimerkiksi Sitran innovaatioraportissa käytetty, vaikka kolmannen 
aallon tunnusmerkit ovatkin pääpiirteissään samat (Sitra 2005, 12).

Esitetty jako on kovin kaavamainen ja vain jonkinlainen ajatuksellinen 
työkalu. Pitemmällä aikavälillä tarkastellen talouden kansainvälistymisessä 
voidaan löytää erilaisia vaiheita, sen nopean kehityksen ja taantumisen kau-
sia. Pisimmillään näitä vaiheita on tarkasteltu 1700-luvulta alkaen. Tässä 
on tarkasteltu vain noin 50 vuoden ajanjaksoa ja voittopuolisesti Suomen 
näkökulmasta. Esitetyn vaihejaon kolmas vaihe on käsitteenäkin vielä kovin 
jäsentymätön. Hieman eri näkökulmasta se voisi esimerkiksi Suomessa 
tarkoittaa vaikkapa uusien EU-jäsenmaiden tai erityisesti Venäjän avaamia 
mahdollisuuksia.

Kansainvälistymisen ensimmäinen aalto  
– alhaiset työvoimakustannukset

Yritysten kansainvälistymistä voisi tarkastella jakamalla se seuraaviin 
aaltoihin. Ensimmäisessä vaiheessa, jota voi nimittää esimerkiksi "alhaiset 
työvoimakustannukset", yritykset eri maissa ja maista muuttavat lähinnä 
sinne, missä työvoimakustannukset ovat merkittävästi alhaisemmat. Suomi 
oli tässä aikanaan, noin 30–40 vuotta siten, vastaanottavana puolena, kun 
esimerkiksi ruotsalainen vaatetusteollisuus muutti Ruotsista Suomeen juuri 
tuolloin vallinneen alemman palkkatason takia. Sittemmin työvoimakus-
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tannuserojen tasoituttua, sama teollisuus muutti aikanaan muun muassa 
Portugaliin ja sieltä taas jonkin ajan kuluttua vielä alhaisempien kustannus-
ten maihin. 

Aikanaan joku toi esiin käsitteen "nuo muut Japanit". Käsitteellä viitat-
tiin 1970-luvulta alkaneeseen yritysten muuttoon Kaukoidän ns. tiikerita-
louksiin tai niin sanottuihin NIC-maihin (Newly Insdustrialised Countries 
- äskettäin teollistuneet maat). Vielä 1950-luvullahan Japanin teollisuus-
tuotteet olivat eurooppalaisten ja amerikkalaisten teollisuustuotteiden 
halpoja usein melko heikkolaatuisia kopioita. Japanista tulleille moot-
toripyörille, kameroille ja kelloille naureskeltiin aivan yleisesti. Viimeis-
tään 1970-luvulle tultaessa naureskelu lakkasi. Yhä useammin, aiemmin 
eurooppalaiset moottoripyörät, perämoottorit, kellot, kamerat, elektroniik-
kalaitteet ja soittimet, alkoivat olla japanilaisia. Samanaikaisesti kuitenkin 
Japanin teollistuotanto alkoi joutua puristuksiin halvempien Etelä-Korean, 
Malesian Taiwanin ja Singaporen tuotannon kanssa. 

Hans-Werner Sinn viittaa samaan muutokseen Saksan osalta (Sinn 
2005, 26): "Ensimmäiset merkit talousihmeen hiipumisesta tulivat näkyviin 
japanilaisten kilpailijoiden ja muiden Aasian tiikereiden onnistuttua pyyhkäi-
semään olemattomiin huomattavan osan Saksan työvoimavaltaista tekstiiliteol-
lisuutta sekä optisten tuotteiden valmistukseen ja hienomekaniikkaan erikois-
tunutta teollisuutta."

Kierre on sittemmin jatkunut ja jo jonkin aikaa on puhuttu siitä, että 
tulevaisuuden merkittävänä tuotantopaikkana on Kiina, alhaisten työvoi-
makustannusten ja lisäksi muun muassa järjestäytymisen estämisen takia. 
Tämän vaiheen viimeisin käänne lienee se, että jotkut yritykset miettivät jo 
tuotannon siirtämistä Kiinasta Afrikkaan juuri alhaisempien työvoimakus-
tannusten takia. Ensimmäinen aalto on siis edelleen menossa, eikä koskaan 
pysähtynekään.

Kansainvälistymisen toinen aalto  
– markkinat ja alhaiset työvoimakustannukset

Kiinan ja Intian mukana kehitykseen on tullut uusi tekijä. Enää kyse ei ole-
kaan puhtaasti alhaisista tuotantokustannuksista, vaan myös tulevaisuuden 
markkinoista. Yhä useammassa tapauksessa tuotannon siirtämisessä onkin 
ollut kyse siitä, että mennään sinne, missä jatkossa ovat kasvavat markkinat. 
Tätä toista aaltoa voisi nimittää vaikkapa tunnuksella "markkinat ja alhaiset 
työvoimakustannukset". Tämä on tullut erityisen selvästi näkyviin matkapu-
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helintuotantoon kokonaisuudessaan liittyvien siirtojen kohdalla. Yritykset 
ovat menneet sinne, missä on tulevina vuosina erittäin suuri matkapuhelin-
ten kysyntä, mutta saaneet siinä samalla toistaiseksi myös alhaiset työvoima-
kustannukset. 

Ollaan siis eräänlaisessa väliaikaisessa siirtymävaiheessa: alhaiset 
kustannukset ovat vielä voimassa, mutta merkittävämmäksi alkavat nousta 
tulevat markkinat. Jossain vaiheessa ulkomaisten elektroniikkayritysten 
tulossa Suomeen oli hieman tämän siirtymävaiheen piirteitä. Nokia Oy 
oli merkittävä asiakas, oli syytä olla lähellä sitä, jolloin joukko nimekkäistä 
ja suuria elektroniikka-alan yrityksiä alkoi perustaa tehtaita Suomeen tai 
ostaa täällä jo olevia alan tehtaita. Vaihe ei kestänyt Suomen osalta kovin 
kauan. Joku totesikin vuosituhannen alussa, että nämä yritykset ovat olleet 
tavallaan vain käymässä Suomessa. Euroopan matkapuhelinmarkkinoiden 
ainakin osin kyllästyttyä tuleviksi markkinoiksi nähtiin mm. Kiina ja Intia. 
Parhaillaan elämme tässä aallossa myös koko metalliteollisuutta ajatellen.

Nokia on aloittanut valmistuksen Intiassa. Nokian perässä sen yksi 
merkittävä toimittaja Elcoteq on rakentanut tehtaan Intiaan.

Kansainvälistymisen kolmas aalto 
– osaaminen, markkinat ja alhaiset työvoimakustannukset

Jo jonkin aikaa on ollut näkyvissä piirteitä myös niin sanotusti kolman-
nesta aallosta. Nimitettäköön sitä vaikka nimellä "osaaminen, markkinat 
ja alhaiset työvoimakustannukset". Tässä vaiheessa yritykset menevät sinne, 
mistä löytyy riittävän korkeaa osaamista. Yritykset siirtävät tuotannon 
lisäksi myös tutkimus- ja tuotekehitystoimintaa näihin maihin. Kaupan-
päällisinä tulevat kasvavat markkinat ja vielä edelleenkin halpa työvoima. 
Edelleen tässä vaiheessa esimerkkimaina toimivat Kiina ja erityisesti Intia. 
Intia lähinnä sen takia, että kielimuuri siellä on pienempi: maassa puhu-
taan englantia toisena kielenä. Näihin maihin on siirretty paitsi pelkästään 
tuotantoa myös tuotteisiin liittyvää kehitystoiminta ja palveluja. 

Suomalaiset ohjelmistoalan yritykset alkoivat teettää osia ohjelmista 
(ns. puhdasta koodaamista) Venäjällä 2000-luvun alkupuolella. Tärkein syy 
oli ja on edelleenkin kustannusten alhaisuus ja ajoittain vaivannut osaavan 
työvoiman puute. Kustannukset vaihtelevat neljäsosasta puoleen suomalai-
sesta tasosta. Kuitenkin nyt haetaan jo sellaista osaamista, jota Suomesta ei 
löydy: Symbian -ohjelmoijia ja mobiilisovellusten osaajia. Joissakin yrityk-
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sissä on edetty tilanteeseen, jossa: "Nyt halutaan enemmän isoja kokonai-
suuksia projektijohdosta testaukseen." (Nousiainen 2006, 4-5)

Tämä on merkinnyt taas uutta ja monessa tapauksessa yllättävää tilan-
netta monissa perinteisissä maissa, joissa on totuttu ajattelemaan, että juuri 
tämä ja tämä tuotanto on niin vaativaa, että sitä tullaan tekemään täällä vie-
lä pitkän aikaa. On totta, että minkä tahansa tuotannon, tuotekehityksen ja 
palvelutoiminnan siirtämiseksi vaaditaan tietyt yhteiskunnalliset, sosiaaliset 
ja työvoiman osaamiseen liittyvät edellytykset("korkean tuottavuuden tai 
tuottavuuden nousun edellytykset"). 

Alhaisten työvoimakustannusten merkitys vähenee sitä enemmän, mitä 
enemmän osaamisen merkitys kasvaa. On myös esimerkkejä siitä, että tuo 
kovin usein juhlapuheissa mainostettu erikoisosaaminen ei olekaan ollut 
kovin erityistä siinä vaiheessa, kun toiminnan siirtämistä toden teolla ale-
taan miettiä. Tämä on tullut näkyviin Euroopan unionin laajetessa uusiiin 
jäsenmaihin.

Ilmeisestikin vielä pitkään puhutaan Kiinasta ja Intiasta näiden 
muutosten yhteydessä, mutta jossain vaiheessa saatetaan alkaa puhua myös 
Sloveniasta, Slovakiasta, Unkarista, Puolasta, Bulgariasta ja Venäjästä. 
Tarkkaa erottelua siitä, missä aallossa missäkin ollaan, on vaikea ja ehkä 
turhakin tehdä. Lisäksi koko tässä esitetty ajattelu on pitkälle yksinkertais-
tava ja voi olla täysin virheellinenkin. Jos ensinnäkin jako näihin aaltoihin 
pitäisi paikkansa, niin eri aaltojen keskeisiin tekijöihin liittyen yritysten 
henkilöstön rakenne metalliteollisuudessa voisi näyttää seuraavalta (luvut 
prosenttiosuuksia koko henkilöstöstä):

_______________________________________________________________
    1. aalto  2. aalto  3. aalto
työntekijöitä     65  50  30
toimihenkilöitä   25  15  10
ylempiä toimihenkilöitä  10  35   60
yhteensä   100 %  100 %  100 %
_______________________________________________________________

Kuten sanottu, kyse on yhdestä mahdollisesta tavasta koettaa jäsentää 
ympärillä olevaa maailmaa ja teollisuustuotannon asemaa eri maissa. Kysy-
mys ei ole tulevaisuuden ennustamisesta vaan yrityksestä ennustaa jo osin 
tapahtunutta.

  Kansainvälistymisen tai globalisaation kolmannesta vaiheesta tai aal-
losta ei monikaan vielä edes puhu. Jotkut viittaavat "Intia-ilmiöllä" suurin 
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piirtein samaan asiaan: myös korkeampaa osaamista vaativaa tuotantoa ja 
työtä on alettu siirtää alemman kustannustason maihin. Kysymys olisi siitä, 
että jos aikaisemmin siirrettiin vain nopeasti opittavat tuotantoketjun vai-
heet alhaisen kustannustason maihin, niin sen jälkeen toiseksi merkittäväksi 
perusteeksi tuli markkinoiden läheisyys. Kolmannessa aallossa palataan taas 
alhaisempaan kustannustasoon, mutta nyt sellaisten töiden osalta, joita ei 
aikaisemmin uskottu voitavan siirtää. 

Tiivistelmä. Edellä esitettyjen perusteella kutakin aaltoa voisi tarkas-
tella useidenkin eri muuttujien avulla. Seuraavaan taulukkoon on koottu 
joitakin tarkasteltavia muuttujia ja esitetty joitakin hyvin pitkälle vietyjä 
yksinkertaistuksia kunkin aallon ominaisuuksista. Muuttujien valinnassa 
painottuvat erityisesti ammattiyhdistysliikkeen kannalta merkittävät muut-
tujat ja niiden ominaisuudet. Muuttujat on esitetty vain esimerkkeinä, niitä 
voi kehitellä vielä useampiakin.



30   Talouden globalisaatio  TYÖTÄ! Hyvinvointi globaalissa murroksessa 31

Tarkasteltava 
muuttuja

1. aalto 2. aalto 3. aalto

Kilpailun ja 
markkinoiden 
merkitys talou-
dessa

alhainen kovenemassa globaali, lähes rajoit-
tamaton

Kotimarkkinoi-
den merkitys 
yrityksille

erittäin suuri vähenemässä - 
viennin merkitys 
kasvaa

ei merkitystä teolli-
suuden kärkiyrityk-
sille

Talouden avoi-
muus

lähes suljettu talous 
- viennin ja tuonnin 
säätely

vähittäinen avau-
tuminen - tuonnin 
merkitys kasvaa

täysin avoin talous - 
säätelemätön

Poliittisen ajat-
telun valtavirta

"pakkokonsensus", 
hyvinvointivaltio

konsensus, hyvin-
vointivaltio

hyvinvointivaltio, 
markkinat

Talouspoliitti-
sen ajattelun 
valtavirta

keynesiläisyys - 
suhdanteiden sää-
tely - (ajatuksissa ja 
sanoissa, ei niinkään 
töissä)

keynesiläisyys (aja-
tuksissa, sanoissa ja 
töissä) + keynesiläi-
syyden kritiikki

markkinaliberalismi

Talousjärjestel-
mien vaihto-
ehdot

kaksi - kolme (?) sel-
keää vaihtoehtoa

kapitalismin yhden 
vaihtoehdon (so-
sialismin) rapautu-
minen

ei vaihtoehtoja - vain 
kapitalistinen markki-
natalous

Kotimaisen 
talouspolitiikan 
keinot

kaikki talouspolitii-
kan keinot käytettä-
vissä kotimaassa

osa keinoista ei 
enää samalla tavoin 
käytettävissä

keinoista jäljellä vain 
finanssi- ja työmarkki-
na- tai tulopolitiikka

Yritysten 
päätöksenteon 
kannalta mer-
kittävä omistus

kotimainen ulkomaisten osuus 
kasvamassa

ulkomainen

Yritysten ra-
hoitus

pankit pankit + pääoma-
markkinat

pääomamarkkinat, 
pörssi

Yritysjohdon 
ja omistajien 
suhde

"managerialismi" 
johtajien valta tai 
mahdollisuus siihen

managerialismin 
heikentyminen

omistajat, omistajien 
edustajat

Tuotanto- tai 
teollisuustalou-
den ajattelun 
valtavirta

tuotanto, tuotannon 
tehokkuus, tuotta-
vuus

tuotanto, markki-
nointi, osaaminen

markkinointi, tuo-
temerkit, brändit, 
arvoketjun hallinta, 
innovaatiot, innovaa-
tioiden kaupallista-
minen
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Tarkasteltava 
muuttuja

1. aalto 2. aalto 3. aalto

Yritysten "oma-
varaisuus"

"kaikki tehdään itse" 
- fordismi

tarvittaessa osa 
teetetään alihankin-
nassa - toyotismi

vain ydinosaaminen 
tehdään itse

Tuotantoajat-
telu

taylorismi + tayloris-
min kritiikki

taylorismin kritiikki 
+ kokeiluja

"taylorismin uusi tu-
leminen" - vaihetyön 
"siunauksellisuus"

Yritysten aika-
horisontti

pitkä lyhenemässä, 
aikahorisonttina 
suhdannejakso

neljännesvuosi, 
kvartaali

Viestintä- ja 
"yhteydenpito-
teknologia"

lennätin, puhelin puhelin, telefax, puhelin, internet, 
tavoitettavuus, liik-
kuvuus

Huomautuksia 

"Pakkokonsensus" viittaa tilanteeseen, jossa esimerkiksi työehtosopimukset 
ja niihin liittyvä muut ratkaisut tehtiin jonkin kriisin ylittämiseksi ja siitä 
selviytymiseksi (esim.: Liinamaa I, vuoden 1977 tulopoliittinen sopimus, 
1980-luvun alun ratkaisut). Erona konsensukseen on se, että pakkokonsen-
susta ei pidetty haluttuna asian tilana, vaan erikoisolojen poikkeusratkai-
suna. Konsensus (ilman "pakkoa") tarkoittaisi sitä, että tällainen järjestely 
(kolmikanta, keskitetyt tulopoliittiset ratkaisut) nähdään jo tavoitteena 
perustelluksi, vaikka mitään välitöntä kriisiä ei olisikaan olemassa. 

"Managerialismilla" tarkoitetaan sitä, että keskeinen valtaa pitävä taho 
yrityksessä on yritysjohto. Vaikka lopullinen valta onkin osakkeenomis-
tajilla, niin osakkeenomistajat ja erityisesti heidän valitsemansa edustajat 
yrityksen hallituksessa joutuvat ottamaan huomioon yritysjohdon asian-
tuntemukseen perustuvat suositukset. (Tästä on kirjoittanut paljon esim. 
amerikkalainen taloustieteilijä John Kenneth Galbraith).

Lähteitä

Nousiainen, L. 2005: Venäjä kahmii ohjelmakehityksen ulkoistuksia. IT-viikko 13.1.2005, 
s. 4-5

Sinn, H-W. 2005: Heinäsirkkojen kapitalismi. Taloussanomat 11.6.2005, s. 26
Sitra 2005. Suomi innovaatiotoiminnan kärkimaaksi. Kilpailukykyisen innovaatioympä-

ristö-kehittämisohjelman loppuraportti. Helsinki 2005.
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Italialainen Beretta-konserni tuli 
omistajaksi Sako Oy:lle vuoden 
2000 alusta, mutta tehtaan johto 
pysyi suomalaisissa käsissä. 
Kesän 2005 lomien jälkeen 
omistaja otti Riihimäen tehtaan 
selvemmin myös operatiiviseen 
hallintaan. Pääluottamusmies 
Tuomo Kivenne huomasi otteen 
ja kurin muuttuvan tehtaalla. 
– Kehitysprojektin johtaja kävi 
Italiasta jo aiemmin, mutta 
näin näkyvä tulo oli silti yllätys 
suomalaisille työntekijöille. To-
tesimme kyllä, että sitä saa, mitä 
tilaa, koska kotimaiset omistajat 
eivät saaneet asioita toimimaan 
riittävän hyvin.

Tuomo Kivenne on Sako Oy:
n Riihimäen tehtailla töissä, 
NC-koneistajana ja pääluotta-
musmiehenä. Neljäs kausi on 
meneillään, kaksi vaaleilla ja kaksi 
viimeistä yksimielisesti. Hän on 

toiminut Riihimäen Metallityö-
väen ammattiosasto ry:n 103 
puheenjohtajana vuoden 2003 
alusta lähtien.

Nuori mies meni töihin heti 
keskikoulun jälkeen. Teknisen 
koulun käynyt ja työnjohtotehtä-
vissä ollut Kivenne siirtyi 1980-
luvulla metallitöihin suorittavaan 
portaaseen. Hän asui pitkään 
Vantaalla, mutta muutti tammi-
kuulla 2006 Lahteen, Hämeen 
alueelle, jossa työpaikkakin on. 

Vuonna 1949 syntynyt me-
tallimies antoi haastattelun heti 
sen jälkeen, kun suurten ikäluok-
kien edusmies, professori Pentti 
Arajärvi oli pitänyt perusteellisen 
hyvinvoinnin ehtoja esitelleen 
luennon kurssilla. 

Riihimäen tehdas tekee 
urheilu- ja metsästysaseita eli 
luodikoita ja patruunoita. Aseita 

Pääluottamusmies Tuomo Kivenne huomasi muutoksen italialaisten 
omistajien myötä: 

Beretta toi globalisaatiokurin 
Sakon Riihimäen asetehtaille  
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valmistuu vuosittain 80 000 
kappaletta, patruunoita noin 4,5 
miljoonaa. Sakossa on työnteki-
jöitä noin 230. Oma tuotanto-
tavoite vuodelle 2005 ylitettiin 
vinhasti, mutta kasvuennusteet 
tärkeillä Yhdysvaltain markkinoil-
la ovat synkistyneet. YT-neuvotte-
lut tulivat Riihimäen tehtaallekin 
yllätyksenä, kuten hyvin oman 
tonttinsa hoitavassa työyhteisössä 
aina reagoidaan.

Kansainvälinen omistaja toi kurin

– Globalisaatiosta puhutaan pal-
jon. Se näkyy jokaisella Metallilii-
ton alaisella työpaikalla. Känny-
kät ovat yksi selkeä alue – etenkin 
sen alihankkijat.

– Olemme kansainvälisen 
omistajan itsenäinen tytäryhtiö. 

Beretta on 450-vuotias, maailman 
vanhin toiminnassa oleva per-
heyritys ja maailmalla tunnettu 
asetuotantonimi. Globalisaatio-
kuri tuli meillekin viime kesän 
jälkeen, ja tehokkuutta vaaditaan 
joka suhteessa. 

– Tehostamisen lisäksi 
tuotannossa keskitytään aseen 
perusosiin eli piippuun, lukkoon, 
kehykseen ja kokoonpanoon. 
Pienosat ja tukki tulevat alihan-
kinnasta ja tämän seurauksena 
tehtaalla alkoivat tammikuun 
alussa 2006 yt-neuvottelut ja ne 
koskevat kaikkia henkilöstöryh-
miä. Neuvottelujen lopputulos 
tarkentunee helmikuun lopulla.

Sitä saa, mitä tilaa

Italialainen Beretta-konserni tuli 
omistajaksi Sako Oy:lle vuoden 
2000 alusta, mutta tehtaan johto 
pysyi suomalaisissa käsissä. Kesän 
2005 lomien jälkeen omistaja otti 
Riihimäen tehtaan selvemmin 
myös operatiiviseen hallintaan. 

Pääluottamusmies Tuomo 
Kivenne huomasi otteen ja kurin 
muuttuvan tehtaalla. 

– Kehitysprojektin johtaja 
kävi Italiasta jo aiemmin, mutta 
näin näkyvä tulo oli silti yllätys 
suomalaisille työntekijöille. To-
tesimme kyllä, että sitä saa, mitä 
tilaa, koska kotimaiset omistajat 
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eivät saaneet asioita toimimaan 
riittävän hyvin. 

Kielitaidon merkityskin tuli 
uuteen arvoonsa globalisaatioyri-
tyksessä.

– Kun italialaiset tulivat 
taloon, huomasi oman kielitai-
don riittämättömyyden. Toinen 
puhuu onneksi englantia, 
mutta sekin on minulla Akilleen 
kantapää. Tarvitsemme tulkkia 
kanssakäymisessä. 

Kotimainen 
isäntäote 
puuttui

Viimeinen 
kotimainen 
omistaja oli 
Metso yksi-
nään yhden 
vuoden, sitä 
ennen No-
kia ja Metso 
tasaosuuk-
sin.

– Se oli 
pitkään heikkous. Kahdelle isolle 
omistajalle Sako oli sivuasia. 
Isäntä puuttui talosta.

Sako perustettiin 1920-lu-
vun alussa ja se joutui globalisaa-
tion kouriin paljon ennen kuin 
käsite tunnettiin. Välillä tehdas 
oli saksalaisomistuksessa, josta 

se joutui välirauhansopimuksen 
mukaan liittoutuneille voittaja-
valloille. Tehdas oli pitkään Suo-
men Punaisen Ristin omistuk-
sessa 1960-luvulle asti, kunnes 
havahduttiin lievään ristiriitaan 
tehtäväkuvissa. 

Työ ja hyvinvointikoskevat kaikkia

Tuomo Kivenne tunsi ensim-
mäisen kurssijakson koskeneen 
enemmän metallityöntekijää, 
mutta toinen jaksokin osoitti, 
että hyvinvointiyhteiskunnan 
mureneminen koskettaa kaikkia 
suomalaisia ja on siksi tärkeä 
aihe.

– Se riippuu meistä jokai-
sesta. Olen oppinut sen, että 
ajatusmaailmaa on laajennettava 
omasta työpaikasta ja sen tu-
tuista ympyröistä. Globalisaatio 
on tosiasia, josta työpaikallakin 
on ryhdyttävä keskustelemaan 
työkavereiden kanssa ja kerättävä 
heiltä tukea.

– Yritysjohto on saatava 
mukaan asioihin, joihin me 
yhdessä voimme vaikuttaa. Se 
veisi paljon eteenpäin kilpailu-
tilanteessa; turhia kustannuksia 
voisi saada pois. 
Omalta ammattiliitoltaan Kiven-
ne toivoo lisää koulutusta globa-
lisaatiokysymyksistä. Ennakoiva 
edunvalvonta on hyvä konsti.

Tuomo Kivenne 
uskoo, että suoma-
lainen työ riittää 
hyvinvoinnin tuot-
tamiseen ja palve-
luiden rahoituksen 
turvaamiseen. 
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Suurten ikäluokkien paine ei 
lannista

Tuomo Kivenne uskoo, että suo-
malainen työ riittää hyvinvoin-
nin tuottamiseen ja palveluiden 
rahoituksen turvaamiseen. 

– Olen sillä tavoin optimis-
tinen, vaikka Pentti Arajärven 
kaaviokuvat suurten ikäluok-
kien mukana ketjuuntuvasta ja 
kasvavasta elatussuhteesta olivat 
havainnollisia ja hyvin silmiin 
pistäviä. 

– Eläkeratkaisu on hoidettu, 
kansantalous on paremmassa 
kunnossa kuin Keski-Euroopan 
isoissa EU-maissa. Opiskeluajat 
saadaan lyhyemmiksi, työssä-
käyntiajat pidemmiksi ja tek-
nologia kehittyy, hän ennustaa 
toiveikkaasti.

Teksti: Risto Kolanen
Kuva: Matti Salmi  

 – Suomalainen isäntä ei saanut 
kunnolla toimimaan. Italialainen 
omistaja toi uuden yrityskult-
tuurin ja johtamistavan, Tuomo 
Kivenne miettii globalisaation 
vaihtoehtoja.
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2. Hyvinvointimallit  
muutoksessa
Tässä luvussa tutkitaan hyvinvointimallien kehitystä ja nykyajan haasteita. Kirja ei suo-
sita mitään erityistä ”fennososiaalista mallia”, mutta näkee myös vaihtoehtoja George 
Bushin myötätuntoiselle konservativismille ja Tony Blairin anglososiaaliselle mallille.
Pauli Kettunen luo yhteiskuntatieteellisen käsitehistoriakehyksen sille pohjoismai-
selle ajatustavalle ja politiikalle, jossa työllä ja hyvinvoinnilla on elimellinen yhteys. 
Kansallisvaltiosta muotoutuu nyt ”kilpailuvaltio”, joka luo yrityksille innovatiivisia 
haasteita ja työntekijöille vaateen sitoutua työprosessiin ja yrityksen tavoitteisiin. 
Globaali talouskilpailu määrittää politiikan asialistan niin ahtaaksi, että reaktioina on 
usein vain joko nostalginen hyvinvointinationalismi tai muukalaisvastainen äärinatio-
nalismi. 
Juho Saari selvittää tarkasti Euroopan sosiaalista mallia ja sen uudistamispyrkimyksiä 
2000-luvun ensi vuosikymmeninä. Hän käy läpi EU:n Lissabonin strategian, vertaa 
jäsenvaltioiden eroja ja pohtii lopuksi sosiaalisen mallin tulevaisuutta. Maailman 
talousfoorumin tulosten valossa Saari näkee, että Euroopalla on monta syytä suo-
mettua. Viime kädessä hyvinvointimallia koskevat päätökset tehdään jäsenvaltioissa. 
Elina Palola täydentää keskustelua pohjoismaisen mallin paremmasta ”myymisestä” 
ulospäin.
Jaana Vainio muistaa vielä ajan, jolloin hän oli yksi Cinderellan 28 hyttisiivoojasta. 
Nyt Garbriellan matkustajapuolella on enää kaksi. Haastattelu kertoo laivasiivoustyön 
ulkoistamisen kokemuksista. Suurin osa on lähtenyt pois eläkkeen tai uuden työpai-
kan kautta. Siivoojia ei tarvitse irtisanoa, koska heille ei ole annettukaan muita kuin 
määräaikaisia työsuhteita.
Esittelemme myös ruotsalaisia kokemuksia julkisten palveluiden yksityistämisestä ja 
kilpailutuksesta. Tukholmassa muutoksilla oli kielteisiä vaikutusta henkilöstömääriin, 
työntekijöiden turvattomuuteen ja palveluiden laatuun. Toisaalta kilpailutus toi luovia 
ajattelutapoja palveluntuotantoon ja lyhensi päätöksentekoketjuja. Se ei laajentanut 
palveluntuottajia, vaan johti usein muutaman yrityksen hallitsemiin markkinoihin ja 
toi monikansalliset yritykset mukaan
Palmian työntekijät vastaavat Helsingin peruspalvelukiinteistöjen keskitetyistä 
tukipalveluista, jotka ovat hyvin konkreettinen esimerkki globalisaation vaikutuksista. 
Kunnallinen päättäjä Heli Puura erittelee kilpailutusta esimerkkitilanteesta, jossa 
julkinen laitos ei ole vielä valmis tilanteeseen. Luottamusmies Eija Paananen tuo julki 
työntekijöiden pelon siitä, ettei Helsingin koulujen ruoka- ja siivouspalveluiden osit-
tainen kilpailulle avaaminen välttämättä vie työpaikkoja, mutta saattavat heikentää 
työehtoja
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Pauli Kettunen

Pauli Kettunen (s. 1953) toimii poliit-
tisen historian professorina Helsingin 
yliopiston yhteiskuntahistorian laitok-
sella. Hän on tutkinut muun muassa 
yhteiskunnallisia liikkeitä, erityisesti 
työväenliikettä, hyvinvointivaltiota 
ja työelämän suhteita, yhteiskunnan 
käsitteen historiaa sekä ”pohjoismaista 
mallia” ja globalisaatiota.  

Kilpailukyky-yhteisön rajat
Globalisaatiosta puhutaan usein “meidän uutena haasteenamme”. Monikon 
ensimmäinen persoona viittaa yleensä kansalliseen kokonaisuuteen, vaikka 
samaan hengenvetoon saatetaan väittää, että tällaiset kokonaisuudet ovat 
häviämässä globalisaation myötä. “Me” yhdistää menneen ja nykyisen ja 
luo sopusointua niin menneisyyteen kuin nykyisyyteen ja tulevaisuuteen. 
Globalisaatioteeman yhteydessä käy vilkas keskustelu erilaisista “malleista”, 
joita verrataan kilpailukyvyn kannalta. Mallin käsite viittaa yleensä kansal-
lisiin instituutioihin, myös silloin, kun “malli” varustetaan ylikansallisella 
attribuutilla, kuten puhuttaessa pohjoismaisesta mallista.

“Me” ja “malli” ilmaisevat, että globaali talouskilpailu luo uusia edelly-
tyksiä kansallisten identiteettien ja instituutioiden ylläpitämiselle. Käsitte-
len seuraavassa tätä globaalin talouskilpailun nationalismia. Millä ehdoin 
globalisaatiota on mahdollista käsitellä kansallisena haasteena? Millaisiksi 
poliittiset kysymyksenasettelut muotoutuvat, kun globalisaatiota tarkas-
tellaan – käyttääkseni saksalaisen sosiologin Ulrich Beckin luonnehdintaa 
kritiikkinsä kohteesta – ”kansallisella katseella”? Miten työn ja hyvinvoin-
nin teemat sijoittuvat näihin kysymyksenasetteluihin? Mitä ovat kansallisen 
katseen rajat?   
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Liikkuvuuden ja liikkumattomuuden uudet yhdistelmät

Kansallinen kilpailukyky on vanha tavoite. Sen merkitys on kuitenkin 
muuttunut. 1980-luvulle saakka ”meidän” yrityksemme edustivat ”meidän” 
kansantalouttamme maailmanmarkkinoiden kilpailussa. Tällä ajattelu-
tavalla on yhä voimaa; Nokian menestys samoin kuin sen vaikeudetkin 
herättävät suomalaisissa isänmaallisia tunteita. 1980-luvulta, ylikansallis-
ten rahamarkkinoiden kasvaessa ja yritysten kansainvälistyessä ja moni- ja 
ylikansallistuessa, ovat kuitenkin uudet vaatimukset korostuneet kilpailuky-
vyssä. ”Meidän” on kansallisissa ja paikallisissa yhteyksissämme osoitettava 
luotettavuutemme ja houkuttelevuutemme niiden ylikansallisten toimijoi-
den edessä, joiden päätökset ohjaavat rahavirtoja, sijoituksia ja tuotannon ja 
työpaikkojen sijaintia.

Globalisaatio ei merkitse, että kaikki asiat ja oliot yhtäläisesti liikkui-
sivat yhä vinhemmin. Talouden globalisoituessa tuotannontekijät eroavat 
toisistaan yhä enemmän liikkuvuudeltaan. Pääoman ja työvoiman epäsym-
metria on kasvanut, kun (raha)pääoman liikkuvuus on lisääntynyt tavatto-
masti, mutta työvoiman suhteellisen vähän.

Yhdysvaltalaisen taloustieteilijän Albert O. Hirschmanin tuella 
voidaan erottaa kolme taloudellisten toimijoiden tapaa suhtautua toimin-
taympäristöönsä. Ensimmäinen on juuri exit, poistuminen edullisempaan 
toimintaympäristöön, toinen voice eli äänenkäyttö, vaikuttaminen toimin-
taympäristöön, ja kolmas loyalty eli sitoutuminen omaan toimintaympä-
ristöön ja sen kehittämiseen. Eri toimijat erilaistuvat mahdollisuuksiltaan 
valita näiden kolmen toimintavaihtoehdon välillä. 

Exit-vaihtoehto, toimintaympäristöstä poistuminen ja siirtyminen 
edullisempaan, on ennennäkemättömällä tavalla läsnä ylikansallisille yri-
tyksille ja vielä enemmän niiden osakkeenomistajille. Toimintaympäristöön 
vaikuttamisen (voice) muotona exit-optio voi tehdä yrityksille ja uusien 
eliittien jäsenille tarpeettomiksi aiempia voice-menettelyjä ja heikentää 
sitoutumista (loyalty) tuohon ympäristöön. Eri toimijoiden yhteisistä kan-
sallisista sidoksista juontunut solidaarisuus menettää edellytyksiään.

Kaikki ne, jotka edustavat paikkaan sidonnaisia toimintoja, joutuvat 
uudella tavalla ottamaan huomioon liikkuvien toimijoiden ja toimintojen 
näkökulmat. Brittisosiologien Scott Lashin ja John Urryn mukaan globa-
lisaatiossa on kaksi puolta. Ensiksikin siihen kuuluvat yhä laajemmat, no-
peammat ja intensiivisemmät virtaukset (flows) yli rajojen. Näissä virroissa 
liikkuu rahaa, informaatiota, kulttuuria, rikollisuutta, huumetta, saastetta, 
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ympäristöuhkia. Toinen globalisaation puoli on lisääntyvä refleksiivisyys. 
Tämä tarkoittaa, että kaikilta toimijoilta vaaditaan yhä enemmän jatkuvaa, 
suorastaan reaaliaikaista, oman toiminnan arviointia. 

Itsearviointi nivoutuu toiminnan elimelliseksi osaksi. Siinä on asetut-
tava toisten toimijoiden asemaan, omaksuttava kulloinkin merkityksellisen 
toisen toimijan, kuten asiakkaan, sijoittajan tai työnantajan, näkökulma. 
Lisäksi näitä näkökulmia on kyettävä vaihtelemaan nopeasti. Joustava ver-
kostoituminen merkitsee yhdeltä osin juuri tätä. Toimijoiden, jotka edusta-
vat paikalliseen tai kansalliseen ympäristöön sidonnaisia tuotannontekijöitä, 
on kyettävä sisäistämään itsearviointinsa perusteiksi ne ylipaikalliset tai 
ylikansalliset näkökulmat, joista paikallisia ja kansallisia yhteisöjä verrataan 
ja niiden kilpailukykyä arvioidaan.

Asetelma ei pelkisty liikkuvan pääoman ja liikkumattoman työvoiman 
vastakohdaksi. Erilaiset territoriaaliset (=alueelliset) yhteisöt kilpailevat 
keskenään myös sopivista ihmisistä. Kuitenkin esimerkiksi Euroopassa liik-
kuvuus kansallisilla työmarkkinoilla oli aivan toista luokkaa kuin liikkuvuus 
kansallisten rajojen yli, huolimatta EU:n pyrkimyksestä eurooppalaisen työ-
markkina-alueen aikaansaamiseen. Työmarkkinaproblematiikkaan kuuluu 
keskeisesti myös siirtolaisuus köyhemmistä maista. Valikoivan siirtolaisuus-
politiikan kansalliset ja eurooppalaiset hankkeet tähtäävät siihen, että ”me”, 
jonka nimissä päätöksiä kulloinkin tehdään, voisi säilyttää taloudellisen 
kilpailukykynsä ja sosiaalisen kiinteytensä, vaikkakaan ei etnistä yhtenäi-
syyttään.

Kilpailukyky-yhteisö

Niin paikallisilla ja alueellisilla yhteisöillä kuin kansallisilla yhteisöillä ja Eu-
roopan yhteisölläkin on entistä polttavampi tarve profiloitua kilpailukykyi-
sinä suorituspaikkoina kilpailukykyiselle toiminnalle. Tietoon ja osaamiseen 
perustuvan ja tietoa ja osaamista houkuttelevan infrastruktuurin luominen 
on vähintään ohjelmissa kaikkien OECD-maiden kilpailustrategioiden kes-
keisenä aineksena. Se on sitä myös Suomessa niin hyvin koko maan tasolla 
kuin kunnissa, seutukunnissa ja maakunnissa. Merkittävänä pontimena täl-
laisen kilpailustrategian omaksumiselle ovat tutkimustiedot paikallisten ja 
kansallisten toimintaympäristöjen merkityksestä myös globaalisti toimiville 
yrityksille. Kansallisen kotipesän tärkeyttä tähdentäneen yhdysvaltalaise-
konomistin Michael E. Porterin opit ”kansakuntien kilpailuedusta” saivat 
Suomessa laajaa vastakaikua 1990-luvun alussa. 
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Toimintaympäristöjä tuotteistetaan. Näillekin tuotteille, niin Suomelle 
kuin Karkkilalle, kehitetään myös näyttöarvo ja tuotemerkki. Niin paikal-
listen, alueellisten, kansallisten kuin eurooppalaistenkin traditioiden etsintä 
on vahvassa kasvussa. Suomalaisuuden sisällöstä ilmestyy yhä uusia kirjoja, 
ja jokainen itseään kunnioittava paikkakunta profiloituu jollakin vahvuut-
taan kuvastavalla perinteellä. Tämä muistuttaa 1800-luvusta, kansakunnan 
rakentamisen vaiheesta, jolloin kansallisia traditioita ei ainoastaan löydetty, 
vaan myös tarmokkaasti rakennettiin erilaisista raaka-aineista. Näyttää 
siltä, että suomalaisuuden historiasta haetaan nyt mielellään sellaista, mikä 
todistaa länsieurooppalaisuudestamme ja vanhasta suuntautumisestamme 
uuden etsintään.

Kun kysymykset, jotka aikaisemmin kuuluivat kansallisen politiikan 
asialistalle, ovat tulkittavissa ulkoisiksi pakottaviksi ehdoiksi, kuten Suo-
messa on käynyt rahapolitiikan, avautuu uusia mahdollisuuksia kansallisen 
yhteisyyden retoriikalle. 1990-luvun alkupuolen syvä talouslama loi lisä-
edellytyksiä tällaiselle konsensuksen korostukselle, konsensualismille. Tässä 
voi nähdä kaksi tapaa suhteuttaa talous ja politiikka toisiinsa. Yhtäältä 
kansallinen yhteisyys tuetaan näkemykseen, jonka mukaan politiikan kuu-
luu toteuttaa, verraten vaihtoehdottomasti, talouden määräämiä kansallisia 
välttämättömyyksiä. Toisaalta kuitenkin kansallinen yhteisö hahmottuu 
valtion aktiivisin toimin luotavaksi toimintaympäristöksi innovatiivisuu-
dessaan rajattoman vapaalle taloudelle. Tätä kuvastavat 1990-luvun alussa 
julkiseen keskusteluun tulleet tunnukset ”tiedon ja osaamisen Suomi” sekä 
”kansallinen innovaatiojärjestelmä”. 

Politiikka talouden välttämättömyyksien reaktiivisena toteuttamisena 
ja politiikka innovativiisen talouden edellytysten aktiivisena luomisena 
muodostavat ”kilpailuvaltion” kaksi puolta. Kilpailuvaltion käsitettä ovat 
kehitelleet esimerkiksi saksalainen tutkija Wolfgang Streeck ja brittiläiset 
Philip Cerny sekä Ronen Palan ja Jason Abbot. Kilpailuvaltio rakentaa ja 
vaalii kansallista kilpailukyky-yhteisöä.

Hyvinvointivaltio ja kilpailuvaltio

Monet ovat esittäneet, että kansallisvaltiot säilyvät jos kohta suvereeniu-
deltaan ja autonomialtaan kaventuneina, mutta niiden instituutiot sa-
manlaistuvat nopeasti. Tämän on päätelty tapahtuvan niin, että tuote- ja 
rahamarkkinoiden sääntelyn purkamista – 1980-luvulla ratkaistua käännet-
tä – täydennetään kaikkialla myös työmarkkinoihin ja sosiaaliseen turval-
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lisuuteen liittyvän sääntelyn purkamisella. Häviämään olisi tämän teesin 
mukaan tuomittu pohjoismaisille yhteiskunnille ominainen sosiaalisen 
sääntelyn malli, samoin laajemminkin se, mitä Euroopan unionin kielen-
käytössä kutsutaan juhlallisesti eurooppalaiseksi sosiaalimalliksi. 

Kuitenkin on myös korostettu erilaisten kilpailustrategioiden mahdol-
lisuutta. Esimerkiksi Palan ja Abbot tunnistavat useita globaalin talouden 
haasteisiin vastaavan kilpailuvaltion muunnelmia. Kilpailuvaltio muotou-
tuu erilaiseksi erilaisten kansallisten traditioiden, instituutioiden ja konflik-
tien muodostamissa konteksteissa. 

Keskustelussa ”pohjoismaisesta mallista” hyvinvointivaltion ja työ-
markkinoiden kollektiivisen neuvottelu- ja sopimusjärjestelmän puolustajat 
pyrkivät osoittamaan, etteivät nämä instituutiot ole kilpailukyvyn este vaan 
kilpailuetu. Heidän argumenttinsa mukaansa oikea ja kestävä kilpailustra-
tegia perustuu korkeaan osaamiseen, tietoon, koulutukseen, innovaatioon 
ja sitoutuneisiin työntekijöihin. Tällainen strategia edellyttää korkeita ja 
kattavia sosiaalisia normeja, jotka luovat yrityksille innovatiivisia haasteita ja 
antavat työntekijöille sellaisen turvallisuuden, joka vasta mahdollistaa sitou-
tumisen työprosessin ja yrityksen tavoitteisiin. Ammattiyhdistysliikkeen on 
ollut helppo kannattaa tällaista strategiaa vaihtoehtona mataliin palkkoihin, 
niukkaan sosiaaliturvaan ja alhaisiin veroihin perustuvalle strategialle.

Kansallisvaltion muotoutuminen kilpailuvaltioksi ei tosiaankaan vält-
tämättä merkitse instituutioiden dramaattisia muutoksia. Institutionaalisia 
jatkuvuuksia tukee esimerkiksi Suomen tapauksessa joiltakin osin myös 
Euroopan integraatio. Siten työelämän suhteissa vaikuttaa hajauttamisen 
ja joustavoittamisen rinnalla tendenssi kansallisesti keskitettyihin työmark-
kinaratkaisuihin. Keskittämistendenssiä ovat luoneet ylikansallistuneiden 
rahamarkkinoiden ja EMU:n asettamat kansallisen politiikan rajaehdot. 
Muodoiltaan symmetrisille kansallisille neuvottelu- ja sopimusjärjestel-
mille on jopa syntynyt uusia edellytyksiä samaan aikaan kun työvoiman ja 
pääoman epäsymmetria kasvaa rahapääoman vapauduttua paikan ja tilan 
siteistä.

Ammattiyhdistysliike on puolustusasemistaan sitoutunut kansallisiin 
makrotaloudellisiin tavoitteisiin. Toisaalta ylikansallisille yrityksille kansal-
liset työnantajajärjestöt ovat hyödyllisiä edunvalvontapalvelujen tuottajia. 
Näiden tuotteiden laadulla on merkitystä kansallisen toimintaympäristön 
ennakoitavuudelle, ja kansalliset työnantajajärjestöt auttavat ylikansallisia 
yrityksiä torjumaan kansalliset rajat ylittävää – eli kansallisten toimintaym-
päristöjen keskinäistä kilpailua rajoittavaa – työelämän sääntelyä.
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Pohjoismaiset erityispiirteet ”hyvän kehässä” 

Pohjoismaisten hyvinvointivaltioiden rakentamisvaiheessakin maailman-
markkinariippuvuus ja kilpailukyky olivat vaikuttavia näkökohtia. Poh-
joismaat olivat  pieniä suhteellisen avoimia talouksia, jotka olivat suuresti 
riippuvaisia ulkomaankaupasta ja alttiita maailmantalouden suhdanne-
vaihteluille ja kriiseille. Tämä kansainvälinen riippuvuus loi edellytyksiä 
kansantalouden, kansallisen talouden, korostamiselle. Eri luokkaintressien 
edustajat sekä kansallisen edun määrittelijät tekivät 1930-luvun suuresta 
talouslamasta ja yhteiskunnallisista konflikteista johtopäätöksiä, jotka 
antoivat kansantalouden ja yhteiskunnan käsitteille uutta sisältöä. Näin 
tapahtui Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa, heikommin ja myöhemmin myös 
Suomessa. 

Pohjolan sosialidemokratian edustajat koolla maailmanpolitiikan merkeissä.  
“Tervetuloa Suomeen” Pääministeri Fagerholm tervehtii Ruotsin pääministeri 
Tage Erlanderia.  Kuva: Työväen Arkisto.
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Yhteiskunnallisten intressien ristiriitaisuus tunnustettiin, mutta ristirii-
taisten intressien pohjalta tehdyt uudet johtopäätökset sisälsivät ajatuksen 
hyvästä kehästä, joka voitiin saada aikaan kansantalouden ja kansallisen 
yhteiskunnan sisällä ja jolla kansantaloutta ja yhteiskuntaa voitiin vahvistaa. 
Eri taloudelliset intressit eivät muodostaneet nollasummapeliä, vaan työn-
tekijä-kuluttajien ja maanviljelijä-tuottajien samoin kuin työntekijöiden ja 
työnantajien edut saattoivat tukea toisiaan. Näkemys ilmeni 1930-luvun 
skandinaavisissa luokkakompromisseissa: työläisten ja talonpoikien eli 
sosiaalidemokraattien ja agraaripuolueiden poliittisissa koalitioissa sekä 
työehtosopimusjärjestelmien vahvistumisessa. 

Luottamus hyvään kehään laajeni etenkin toisen maailmansodan jäl-
keen Pohjoismaissa ajatteluksi, jonka mukaan taloudellinen kasvu, sosiaali-
nen tasoitus ja demokratian laajentaminen tukevat toisiaan. Ajattelu muo-
dostui vaikuttavimmaksi Ruotsissa, jossa sosialidemokratia nousi poliittisia 
kysymyksenasetteluja määrittäväksi eli hegemoniseksi voimaksi vahvemmin 
kuin Norjassa ja Tanskassa, Suomesta puhumattakaan. 

Siinä, miten kansallinen ”me” uusintuu poliittisissa vastauksissa glo-
balisaatioon, näkyy jatkuvuuksia tästä vanhasta hyvän kehän ideologiasta. 
Niitä voi havaita kritiikissä, jota kohdistetaan kilpailukyvyn “kapeaan” 
käsittämiseen. Pohjoismaisissa tavoissa ymmärtää yhteiskunta on edelly-
tyksiä argumentoinnille, jossa laaja kirjo eettisesti korkealle arvostettuja, 
niin hyvin sosiaalisia kuin ekologisia saavutuksia ja tavoitteita todistetaan 
kilpailueduiksi. Tällä argumentilla on ollut joltistakin menestystä esimer-
kiksi silloin, kun ammattiyhdistysliike on puolustanut työelämän suhteiden 
sopimusperiaatetta. Olisi väärin väittää, että uudet kilpailukyvyn vaatimuk-
set olisivat työntäneet ulos agendalta sosiaaliset ja ekologiset näkökohdat. 
Pikemminkin näiden vaatimusten voima ilmenee siinä, että lukuisia “hyviä 
asioita” voidaan tulkita kilpailueduiksi ja siten alistaa kilpailukyvyn argu-
mentille.  

Mutta mikä merkitys yhteiskunnallista tasa-arvoa tukeville instituu-
tioille annetaankin kansallisen kilpailukyvyn edellytyksinä, kilpailukyvyn 
sisältöinä nousevat kuitenkin etualalle sosiaaliselle tasoitukselle vastakkaiset 
vaatimukset. Yksilön kilpailukyvyn aiempaa olennaisempana osana on kyky 
tarkkailla omaa kilpailukykyä kilpailukykyisen yhteisön kommunikatiivi-
sena ja ja innovatiivisena jäsenenä ja siten kyky taistella tuon yhteisön tosi 
jäsenyydestä, kuulumisesta ”meihin”. 

Voidaan sanoa, että ’sosiaalinen’ lohkeaa kahtaalle. Yhtäältä hyvinvoin-
tivaltion instituutiot muodostuvat innovatiivisen kilpailukyky-yhteisön 
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sosiaaliseksi infrastruktuuriksi ja saavat perustelunsa ja oikeutuksensa tästä. 
Niitä voidaan arvostaa ”sosiaalisen pääoman” ja ”inhimillisen pääoman” 
tuottajina. Ajattelutavassa on aineksia vanhasta pohjoismaisesta hyvän 
kehän ideologiasta, mutta ne on sovitettu uuteen kilpailuvaltion logiikkaan. 
’Sosiaalisen’ uusien Janus-kasvojen tätä puolta voidaan kutsua jälkihyvin-
vointivaltiolliseksi ’sosiaaliseksi’.

Toisaalta ’sosiaalinen’ saa merkityksiä siltä pohjin, että kilpailu tuottaa 
voittajien lisäksi häviäjiä sekä niitä, jotka eivät edes pysty osallistumaan. 
Tämä ’sosiaalinen’ on vapautettu taloudellisesta latauksesta, joka liittyi ’sosi-
aaliseen’ silloin, kun se sai sisältönsä sosiaalisen tasoituksen, talouskasvun ja 
demokratian laajentamisen hyvästä kehästä. Janus-kasvojensa tältä puolelta 
’sosiaalinen’ määrittyy osin ihmisarvon vaatimuksista, osin tarpeesta turvata 
rauhallinen rinnakkainelo uuden talouden ulkopuolella ja sisäpuolella olevi-
en välillä. Tätä ’sosiaalista” toteutetaan esimerkiksi niin sanotun aktivoivan 
sosiaali- ja työllisyyspolitiikan keinoin. 

’Sosiaalisen’ tässäkin puolessa on tuttua. Pohjoismaisen hyvinvointi-
valtion rakentamista ohjanneisiin periaatteisiin kuului, että jokaisella on 
oltava oikeus täyttää velvollisuutensa tehdä työtä. Periaatetta on mahdollista 
muuntaa ilman suurta dramatiikkaa siten, että ajankohtaistetaan esihy-
vinvointivaltiollisia ”sosiaalisen kysymyksen” määrittely- ja ratkaisutapoja, 
ennen muuta niitä, jotka liittyvät sosiaalisen järjestyksen ylläpitämiseen 
ja joutilaisuuden estämiseen. Julkisessa keskustelussa vanha usko työhön 
sosiaalisen järjestyksen takaajana ja itsekurinalaisen kansalaisen kasvattajana 
elää vahvana samalla, kun markkinoidaan uutta käsitystä työstä yksilön 
innovatiivisen kapasiteetin loppumattomana osoittamisena.   

Uusvanha työn eetos

Suomessakin virisi 1980-luvulla keskustelu ”työyhteiskunnan kriisistä”. 
Keskustelu laantui, kun tuli kriisi, 1990-luvun lama, ja työpaikkoja hävisi 
sadoin tuhansin. Työstä vapautumisen utopian sijasta voimistuivat työtä 
velvollisuutena tähdentäneet äänenpainot. ”Suomi nousuun työllä” oli 
tunnuksena suomalaisen suosimista suosittelevan järjestön kampanjassa 
pahimpana lama-aikana, juuri kun yhä useammat menettivät mahdolli-
suuden tehdä työtä. Yhteiskuntaa voitiin arvostella siitä, ettei se kyennyt 
turvaamaan kaikkien oikeutta täyttää velvollisuuttaan tehdä työtä. Kun 
sitten kansantalous kääntyi uuteen kasvuun mutta työttömyys aleni paljon 
hitaammin, syyttävä sormi kääntyi herkemmin yksilöihin, joiden katsot-
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tiin tuudittautuneen oikeuksien käyttämiseen velvollisuuksien täyttämisen 
sijasta. 

Yrittäjyyttä alettiin korostaa myös palkkatyöllä elämistä läpäisevänä 
periaatteena kahdellakin tavalla. Työntekijän oli määrä sisäistää hänet työl-
listäneen yrityksen näkökulma suhteessa asiakkaisiin (”asiakaslähtöisyys”) ja 
myös sijoittajiin. Hänen oli myös määrä tarkastella omaa elämistään projek-
tina ja itseään siinä kehittämänään tuotteena, jota hän myös itse markkinoi. 
1990-luvun lopussa ’portfolio’ yleistyi tätä markkinointitehtävää ilmaise-
vaksi käsitteeksi.

Työn ideaaliksi näyttää nousseen uusi hybridi, aiemmin erillisten 
työkäsitysten yhdistelmä. Yhtäältä tehdasteollisen ”fordistisen” tuotannon 
maskuliininen periaate, joka mukaan työn tulos on tuote, on julistettu 
yleispäteväksi, myös palvelualoja ja opetus- ja tutkimustoimintaakin kos-
kevaksi. Toisaalta palvelualojen feminiininen periaate, asiakkaan, potilaan 
tai kasvatettavan tarpeiden huomioonottaminen, on laajennettu teolliseen 
tuotantoon, jossa työntekijän suhde lopputuotteeseen ja sen käyttöarvoon 
on ollut vanhastaan etäinen. Tuotteistamisen ja asiakaskeskeisyyden yhdistä-
vänä ideaalina on yrittäjyys. Sen on määrä korvata sekä parjattu fordistinen 
palkkatyöläismentaliteetti että sellainen palvelumentaliteetti, jossa oman 
työn tuloksia ei vielä oivallettu tuotteiksi. 

Mitä nämä muutokset merkitsevät ammattiyhdistysjäsenyyden ja am-
mattiyhdistysliikkeen toimintatapojen kannalta? Kilpailu on aina kuulunut 
työmarkkinoille. Ammattiyhdistystoiminta on ollut sen sääntelemistä ja 
rajoittamista; yksilöllisen ja kollektiivisen jännite on ollut ammattiyhdistys-
toiminnan perustekijä. Ilmeistä kuitenkin on, että kun itseään tuotteistavan 
yrittäjän ideaalia sovelletaan palkkatyöllä elämiseen, tällä on merkitystä 
ammattiyhdistysjäsenyydelle ja –toiminnalle. Ammattiyhdistysjäsenyys tar-
koittaisi näistä lähtökohdista – muille kuin aktiivijäsenille – turvallisuus- ja 
riskinhallintapalvelujen hankkimista veronluonteisen jäsenmaksun avulla. 
Tämä saattaa olla vahva peruste liittyä jäseneksi ja pysyä jäsenenä, ja ehkäpä 
luottamus ammattiyhdistysliikkeeseen on sitä vahvempi, mitä vähemmän 
turvallisuuspalvelujen ostajat itse joutuvat osallistumaan niiden tuottami-
seen. Tällainen luottamus voi kuitenkin tehdä ongelmalliseksi ammatti-
yhdistysliikkeen voiman tuottaa näitä palveluita, perustuuhan tuo voima 
kumminkin siihen, että järjestö kykenee tarvittaessa jäseniään sitovaan 
kollektiiviseen toimintaan.
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Kansallisen katseen rajat

Globaalin talouskilpailun näkökulma korostaa kansallista konsensusta – 
vieläpä erityisen vahvasti silloin, kun haasteeseen halutaan vastata tietoon, 
osaamiseen ja poliittiseen vakauteen perustuvalla kilpailustrategialla. 
Tällainen konsensualismi on monin tavoin ongelmallista. Hollantilaisen 
aatehistorioitsijan ja historianteorian tutkijan Frank Ankersmitin kiteytyk-
sen mukaan konsensus on konservatiivista ja totalitaarista, kompromissi sen 
sijaan luovaa ja avointa. Konsensus perustuu siihen, että ennalta määritel-
lään yhteinen etu ja erilaisista eduista etsitään sitä, mikä niissä on yhteisen 
edun ainesta. Kompromissi sen sijaan lähtee etujen erilaisuudesta ja ristirii-
taisuudesta eikä poliittinen prosessi tähtää tämän asiantilan peittämiseen tai 
lakkauttamiseen. 

Kilpailukyky-yhteisön konsensus edellyttää, että kaikki hyvät asiat 
palvelevat myös kilpailukykyä ja että asiat ovat hyviä, mikäli ne palvelevat 
kilpailukykyä. Ajattelutapa estää asettamasta kysymyksiä niistä eri etujen, 
tarpeiden ja tavoitteiden puolista, jotka eivät kenties ole alistettavissa kon-
sensuksen piiriin ja kilpailukyky-yhteisön projektin palvelukseen. 

Kilpailukyky-yhteisön menestyjien, selviytyjien ja häviäjien jaot eivät 
ole rinnastettavissa vanhoihin luokkaristiriitoihin. Häviäjät eivät voi vedota 
keskeiseen ja välttämättömään asemaansa tuotantoelämässä, työnsä mer-
kitykseen, kuten työväenluokka aikoinaan järjestäytyessään valtarakenteita 
muuttavaksi voimaksi. Kuitenkin poliittisen järjestelmän legitimaatio on 
huomionarvoinen ongelma, kun pohditaan kilpailukyky-yhteisön projektin 
rajoja. 

Hyvinvointivaltiolliset rakenteet ovat suuresti muovanneet ihmisten 
elämänodotuksia. Ne saattavat olla tarpeen jo poliittisen vakauden kannal-
ta, sen kannalta, antavatko kansalaiset hiljaisen hyväksyntänsä päätöksen-
tekojärjestelmälle. Voidaan kysyä, miten pitkälle hyvinvointi- ja koulutus-
järjestelmän tasa-arvoperiaatteita on lopultakaan mahdollista perustella 
kilpailuetuargumentin avulla. Tällaisia rakenteita ylläpitävä kansallinen 
politiikka näyttää vaativan edellytyksekseen ylikansallista sääntelyä, joka 
esimerkiksi estää verokilpailun tuhoamasta julkisen hyvinvointi- ja koulu-
tusjärjestelmän rahoituspohjaa. 

Ongelmana eivät kuitenkaan ole vain kansallisen politiikan edelly-
tykset, vaan syvemmin politiikan kansallisvaltiolliset ja valtioiden väliseen 
järjestelmään liittyvät rajat. 1990-luvun lopulle voidaan ajoittaa globalisaa-
tiokeskustelun käänne, jossa globalisaatio ”politisoitiin”, avattiin ristirii-
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taisten intressien ja vaihtoehtoisten visioiden teemaksi ja myös kansalliset 
rajat ylittävän demokratian kysymykseksi. Osana tätä käännettä nousivat 
varoitukset hallitsemattoman globaalin kapitalismin itsetuhoisista vaikutuk-
sista. Politiikan paluu, mutta paljolti ylikansallisena ja alikansallisena, liittyy 
myös globaalin riskiyhteiskunnan viitekehyksessä määriteltäviin ongelmiin, 
joiden yhteydessä kansallisvaltioiden järjestelmälle ominainen ulkoisten ja 
sisäisten asioiden raja häviää. 

Moderni yhteiskunta, ja hyvin selvästi pohjoismainen yhteiskunta, 
on totuttu ajattelemaan sisäisesti integroiduksi, kansallisvaltion rajaamak-
si kokonaisuudeksi. Tällainen näkemys yhteiskunnasta on menettänyt 
poliittista ja analyyttista voimaansa globalisaation ja siihen liittyvän tieto- ja 
verkostoyhteiskuntakehityksen myötä ja myös Euroopan integraation 
tuloksena. Yhteiskunnan ymmärtäminen rationaalisen suunnittelutiedon 
kohteena tai haltijana on käynyt vaikeaksi. Uudet, yhtä aikaa lokaalit ja 
globaalit (”glokaalit”) poliittiset liikkeet kuvastavat irtautumista ajattelusta, 
jossa kansallinen yhteiskunta oli itsestään selvä ristiriitojen tulkintakehys ja 
solidaarisuuden ja poliittisen toimijuuden asiayhteys.

Kysymyksen asettamisen valta peittyy

Globalisaation käsittäminen kansallisena haasteena on kuitenkin yhä kes-
keinen tapa käsittää ja käsitellä tätä muutosprosessia. Kansallinen ”kuviteltu 
yhteisö” (Benedict Anderson) on yhä vahvasti ankkuroitunut siihen, miten 
ihmiset arkielämässään antavat merkityksiä kokemuksilleen ja välittävät nii-
tä. Kansallisvaltion erityisyytenä on edelleen helppo kokea sen toiminnan ja 
auktoriteetin – vallitseva tai mahdollinen – demokraattinen oikeutus. 

Kansallisessa katseessa pitäytyminen johtaa kuitenkin siihen, että glo-
baali talouskilpailu määrittää poliittisen agendan, asialistan yhä hallitsevam-
min. Sellaiset kansallisesti rajautuneet globalisaation käsittelyn vaihtoehdot, 
joissa kansallista kilpailukykyä ei asetettaisi käytännössä etusijalle, osoittau-
tuvat voimattomiksi tai tuhoaviksi, esimerkiksi nostalgiseksi hyvinvointina-
tionalismiksi tai muukalaisvastaiseksi äärinationalismiksi. 

Kilpailukyky-yhteisön projekti ei edellytä kansallisten kilpailustrate-
gioiden samanlaisuutta eikä yksimielisyyttä siitä, mikä on paras tapa vaalia 
ja vahvistaa kansallista kilpailukykyä. Kun kiistellään oikeasta vastauksesta 
annettuun kysymykseen, tahtoo peittyä näkyvistä itse kysymyksen asettami-
sen valta. 
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Talouskilpailun ohjaama sosiaalidarwinistinen kysymyksenasettelu voi 
saada voimaa kiistasta, jossa toiset väittävät, että hyvinvointivaltio ja kol-
lektiivinen sopimusjärjestelmä heikentävät kansallista kilpailukykyä, toiset 
taas keskittyvät todistamaan, että hyvinvointiyhteiskunta on kansallinen 
kilpailuetu. 
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Pohjoismaisen mallin puolesta tehdään yhteistyötä 
Ruotsin LO:n puheenjohtaja Stig Malm ja SAK:n puheenjohtaja Pertti 
Viinanen Samakin kokouksessa 14.-15.1. 1987. Kuva: Palkkatyöläinen.
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Koska olette törmänneet 
viimeksi käytävää imuroivaan 
siivoojaan, työntekijänä tai 
matkustajana? Yhä useammin 
laivasiivoojat kuuluvat satamas-
ta kiireisesti laivaan tulevaan 
joukkoon, joka ei seuraa laivan 
mukana merelle. Jaana Vainio 
kertoo siivoustyön ulkoistami-
sen muutoksista.

Satamassa hosuvat siivoojat 
eivät edusta lainkaan laivan 
henkilökuntaa, vaan he ovat 
jonkun siivousfirman työnteki-
jöitä ja tekevät työnsä ainoas-
taan laivan seisoessa rannassa. 

– Muistan, kun vielä jokunen 
vuosi sitten olin yksi Cinderellan 
28 hyttisiivoojasta. Nyt meitä on 
täällä Garbriellan matkustajapuo-
lella kaksi, kertoo Jaana Vainio.

Ulkoistetut siivoojat eivät 
ole laivan palkkalistoilla, joten 
tervehtiminen on heidän ainoa 
yhteydenpitonsa henkilökuntaan.

– Jos ulkopuolisen firman 
siivooja jättää jotain tekemättä, 
tai unohtaa jonkun asian, on 

Gabriellan Jaana Vainio kokee siivousfirmojen vieneen vakihenkilö-
kunnan työt:

Liikkuvan laivan hyttisiivoo-
jasta tuli harvinaisuus
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vakituisten siivoojien tehtävä 
korjata jäljet iltavahdin aikana.

Roimasti ihmistuntemusta 

Jaana Vainio on ollut työssään eri 
laivoilla 23 vuotta. Vaikka työ on 
ollut mukavaa, mieluistakin, hän 
ei aio tehdä tätä työtä loppuikän-
sä. Häntä voi nähdä tulevaisuu-
dessa paitsi pölyrievun jatkona 
myös Kauppakorkeakoulun 
pääsykokeessa. Hän pitää laivaa 
kuitenkin hänelle ehdottomasti 
hyvänä työpaikkana.

– Työni on itsenäistä, kukaan ei 
kurki niskan takaa. Jokainen työ-
päivä on erilainen. Sellainen sopii 
minulle. Työstä on myös helppo 
irrottautua. Kun on vapaalla, niin 
on vapaalla. 

– Päivätyöstä on kropan helpompi palau-
tua kuin yötyöstä, joka vaatii muutaman 
rauhallisen lepopäivän vapaajaksolla. 
Joskus on vapaapäivän koittaessa niin 
väsynyt ja ärtyisä, että ulkopuolisten on 
paras pysyä etäällä minusta, Jaana Vainio 
varoittaa.
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Vainio ei tiedä mikä on tullut 
hänen vanhojen työkavereidensa 
kohtaloksi. Hän uskoo kuitenkin, 
että useimmat ovat löytäneet uu-
den työpaikan, tuskin kuitenkaan 
niin viihtyisää ja vaihtelevaa kuin 
laivalla.

– Tämä työ monipuolista 
ja se on kehittänyt sen verran 
ihmistuntemusta, että ehkä pitäisi 
ruveta opiskelemaan psykologiaa. 
Tässä työssä on osattava todella 
käsitellä kaikenlaisia ihmisiä.

Yötyö vaatii pitkän palautumisen

Työtä Jaana Vainio tekee 6/6 
ja 8/8 eli kuuden ja kahdeksan 
päivän jaksoissa. Työpäiviä seuraa-
vat vapaajaksot antavat mahdolli-
suuden nauttia elämästä työnkin 
ulkopuolella.

Jaana Vainio asuu Kemiössä, 
jossa häntä odottaa 14-vuoti-
as poika. Työpäivinä poika on 
toisaalla asuvan isänsä luona, 
vapaalla äidin luona.

– Pitkät työjaksot olivat 
tietysti epämieluisia pojalle, 
varsinkin kun hän oli pienempi. 
Sydäntä särki, kun hän kysyi sil-
mät suurina, että onko äidin taas 
pakko lähteä. Kotiin tullessa oli 
ihanaa, kun poika hyppäsi syliin 
ja kysyi tuliaiskarkkia.

Jaana Vaino tekee parhail-
laan päivätyötä, koska hän tekee 

työkaverinsa vuorotteluvapaata. 
Muuten hän siivoaa pääosin öisin. 
Hyttien lisäksi laivalla on myös 
yleisötilojen, ravintoloiden ja 
vessojen oltava siistejä.

– Päivätyöstä on kropan 
helpompi palautua kuin yötyöstä, 
joka vaatii muutaman rauhallisen 
lepopäivän vapaajaksolla. Joskus 
on vapaapäivän koittaessa niin vä-
synyt ja ärtyisä, että ulkopuolisten 
on paras pysyä etäällä minusta, 
Vainio varoittaa.

Tiukka tyyppi jää yksin

Pääosin hytin siivoaminen on 
lakanoiden vaihtoa, imurointia 
ja vessan siistimistä. Tosin jotkut 
kanssaihmisistä piittaamattomat 
matkustajat ovat järjestäneet 
siivoojalleen ikävän yllätyksen.

– Eipä tässä enää mikään 
hämmästytä. Joskus on koko hytti 
sotkettu ja tuhottu niin että se on 
pantava remonttiin. Aina ei voi 
imuroida ennen kuin on hara-
voinut lattian roinasta ja lasinsi-
ruista. Onneksi tällaiset tapaukset 
ovat ainakin omalla kohdallani 
vähentyneet.

Jaana Vaino tietää olevansa 
sitä ihmistyyppiä, joka sopeutuu 
hyvin laivatyöhön. 

– Tässä työssä ei pärjää, ellei 
ole suvaitsevainen ja joustava. 
Oman pään mukaan ei voi pus-
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kea, vaan on otettava hyvinkin 
erilaiset ihmiset huomioon. Ellei 
ole kykyä tehdä kompromisseja, 
on työ laivan suljetussa tilassa 
hankalaa. Tiukka tyyppi jää 
herkästi yksin ja meren rytmissä 
työskennellessä joustamaton 
luonne epäviihtyy.

Työ vain määräaikaista

Työsuhteiden jatkuva epävar-
muus on muuttanut laivojenkin 
työilmapiiriä.

– Eihän se työmotivaatio-
ta piristä, kun meitä uhataan 
irtisanomisilla, ulkoistamisilla ja 
ulosliputuksilla. Siivoojista on 
suurin osa lähtenyt luonnollisen 
poistuman eli eläkkeen tai uuden 
työpaikan kautta. Nykyään ei 
väkeä tarvitse irtisanoa, koska 
heille ei ole koskaan annettu-
kaan muuta kuin määräaikaisia 
työsuhteita.

– Meitä hätyytellään jat-
kuvasti. Jokaisessa tiedotteessa 
mainitaan, miten kalliiksi suoma-
lainen henkilökunta tulee varusta-
molle ja miten paljon halvempia 
virolaiset työntekijät ovat. Ei siinä 
tunne itseään kovin tarpeelliseksi. 
Työn iloa nakertava epävarmuus 
väreilee ilmassa vahvana.

– Ymmärrän monia asioita 
myös omistajan kannalta, mutta 
välillä miettii, onko ahneudella 

mitään määrää. Varustamossa olisi 
tajuttava, että jos henkilökunnalla 
on hyvä olla, menee firmallakin 
hyvin. Eivät kehumisetkaan auta, 
kun viimeisellä rivillä sanotaan, 
että ”mutta kun olette niin kallii-
ta”. Silloin kiitoksiltakin menee 
pohja pois.

500 euron huijaus

Palkkauksessa Jaana Vainiota 
kismittää se, että yliöitä ei ole 
eivätkä pyhätyöt tuo ylimääräistä 
palkanlisää. Vain myynnistä saa 
kaikille jaettavaa bonusta.

Pidän tosi pahana, kun palk-
kaamme laskettiin ylityökorva-
usten ja muiden etujen lakkaut-
tamisella muutama vuosi sitten. 
Minunkin kohdallani se merkitsi 
500 euron palkanlaskua kuussa. 
Se on siivoojan palkassa paljon!

– Minusta Merimies-Unio-
ni ei olisi saanut suostua tähän. 
Ihmettelen vain, olisiko maissa 
mikään ammattiliitto hyväksynyt 
500 euron palkanlaskua. 

– Meitä kehotettiin uhrautu-
maan, koska säästyneillä rahoilla 
estettäisiin laivojen liputtami-
nen ulkomaille. Suostuimme ja 
luulimme, että työpaikat säilyvät. 
Tulimme kuitenkin nenästä vede-
tyksi, koska Cinderella liputettiin 
ulos ja siinä meni monta työpaik-
kaa.
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Teksti ja kuva  
Hilkka Kotkamaa

- Suurin osa hyttisiivoojista on lähtenyt pois eläkkeen tai uuden työ-
paikan kautta. Nykyään ei väkeä tarvitse irtisanoa, koska heille ei ole 
koskaan annettukaan muuta kuin määräaikaisia työsuhteita, sanoo 
Gabriellan siivooja Jaana Vainio.
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Juho Saari 1)

Juho Saari (s. 1967) , dosentti, työskentelee neuvottelevana virkamiehenä sosiaali- ja 
terveysministeriön talous- ja suunnitteluosastolla. Hän on mm. EU-valmistelujaosto 
25 (sosiaaliasiat) sihteeri sekä useiden EU-valmistelujaostojen jäsen. Hän on kirjoitta-
nut tai toimittanut lukuisia kirjoja Euroopan unionista ja sen sosiaalisesta ulottuvuu-
desta sekä suomalaisen hyvinvointivaltion instituutioista ja rakenteista. 

Pitäisikö Euroopan sosiaalisen 
mallin uudistua?

Johdanto

Euroopan unioni on voimakkaasti muuttunut viimeisen kymmenen 
vuoden aikana. Tuon ajanjakson aikana kilpailu- ja markkinapolitiikan 
näkökulmasta tapahtunut yhtenäisen sisämarkkina-alueen syventäminen ja 
yhteisen kilpailulainsäädännön systemaattinen toimeenpano on muuntunut 
lähtökohtaisesti talous-, työllisyys-, sosiaali- ja ympäristöpoliittisesti tasa-
painoisen ”Euroopan sosiaalisen mallin” rakentamiseksi. Tämänkaltaisessa 
mallissa talous-, työllisyys- ja sosiaali- ja ympäristöpolitiikat tukevat vasta-
vuoroisesti toisiaan. Samalla jäsenvaltiot sitoutuvat korkeaan sosiaalisen 

1)  Esitetyt näkemykset ovat yksinomaan kirjoitta-
jan vastuulla, eivätkä välttämättä vastaa sosiaali- ja 
terve-ysministeriön kantoja.
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suojelun (sosiaalipolitiikan) tasoon, työllisyysasteen nostamiseen, miesten 
ja naisten välisten perustelemattomien erojen supistamiseen, työmarkkina-
järjestöjen väliseen dialogiin sekä muihin samankaltaisiin, eurooppalaisille 
hyvinvointivaltioille soveliaiksi katsottuihin toimintamalleihin. 

Edellä olevaa ei pidä ymmärtää niin, että sosiaali- ja työpolitiikat 
olisivat tasa-arvoisia politiikkalohkoja sisämarkkina- ja kilpailupolitiik-
kojen kanssa. Näin ei ole, eikä tule olemaan nykyisen yhteisösopimuksen 
ja tulevan perustuslakisopimuksen valossa. Euroopan unionin toimivalta 
sisämarkkina- ja kilpailukysymyksissä on jatkossakin unionin ytimessä. 
Sosiaalipolitiikkakysymykset ovat kuitenkin jo nykyisin asioita, joita ei 
enää voida EU-tasolla entiseen tapaan sivuuttaa olan kohautuksella. Ne 
kytkeytyvät yhä useampaan politiikkalohkoon talous- ja rahapolitiikasta 
rakenne- ja kilpailupolitiikan kautta siirtolaisuus- ja syrjintäkysymyksiin 
ja samalla jäsenvaltioiden ”hyvinvointivaltiollisuus” on alkanut vaikut-
taa siihen, minkälaisia linjauksia EU-tasolla tehdään. Euroopan unionin 
oikeutuksen ja tulevaisuuden kannalta on puolestaan noussut yhä keskei-
semmäksi kysymykseksi se, kuinka Euroopan sosiaalista mallia uudistetaan. 
Tämä konkretisoitui keväällä 2005 pidetyissä Alankomaiden ja Ranskan 
EU-perustuslakia koskeneissa kansanäänestyksissä, joissa valtionpäämiesten 
kesällä 2004 hyväksymä ehdotus hylättiin selvin numeroin. Eräs tulokseen 
vaikuttanut tekijä oli huoli Euroopan sosiaalisen mallin tulevaisuudesta.

Tässä kirjoituksessa tarkastellaan lyhyesti ajankohtaista keskustelua 
Euroopan sosiaalisesta mallista ja uudistamispyrkimyksistä. Aluksi tarkastel-
laan lyhyesti Euroopan sosiaalisen mallin käsitettä ja Lissabonin strategiaa. 
Sitten pohditaan jäsenvaltioiden välisiä eroja, joissa korostuu pohjois-
maisten mallien suhteellisen hyvä menestys. Lopuksi pohditaan Euroopan 
sosiaalisen mallin tulevaisuutta.

Mikä on Euroopan sosiaalinen malli?

Euroopan sosiaalinen malli on varsin epämääräinen käsite. Se ymmärretään 
eri kielillä eri tavoilla ja sitä myös hyödynnetään tavoitehakuisesti enem-
mänkin jonkinlaisena iskusanana kuin määriteltynä käsitteenä. Esimerkiksi 
Suomessa käsite kytkeytyy läheisesti sosiaalipolitiikkaan. Ranskankielisissä 
maissa malli ymmärretään laajapohjaisemmin talous-, työllisyys- ja sosiaali-
politiikan kattavana käsitteenä. Usein kirjoitetaan perustellusti myös useista 
Euroopan sosiaalisista malleista, jolloin kirjoittajien mielessä ovat erilaiset 
hyvinvointikapitalismin mallit. Näillä malleilla viitataan Euroopan unionin 
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sisällä oleviin maaryhmiin, jotka jakavat samankaltaisen talous-, työllisyys- 
ja sosiaalipoliittisen perinteen. Yleisesti ottaen malleja on neljä. Nämä ovat 
anglosaksinen (ideaalityyppinä Iso-Britannia), skandinaavinen (Ruotsi), ete-
läeurooppalainen (Italia) ja keskieurooppalainen (saksa). Viidentenä mallina 
voidaan pitää entisiä sosialistisia maita (Tsekin tasavalta), joskin tämä ryh-
mä on varsin hajanainen. Parempaakaan poliittisesti latautunutta käsitettä, 
jolla kuvata muotoutumassa olevaa sosiaalista Eurooppaa, ei kuitenkaan ole 
käytettävissä kuin Euroopan sosiaalinen malli. 

Poliittisesti Euroopan sosiaalinen malli on määritelty Barcelonan 
Eurooppa-neuvostossa (3/2001). Sen mukaan ”Euroopan sosiaalinen malli 
perustuu hyvään taloudelliseen suorituskykyyn sekä sosiaalisen suojelun, 
koulutuksen ja työmarkkinaosapuolten välisen vuoropuhelun korkeaan 
tasoon.” Linjauksessa ei mainita tietoyhteiskunta- ja kestävän kehityksen 
politiikkoja, mutta myöhemmissä linjauksissa ne on kytketty Euroopan 
sosiaalisen käsitteeseen. Näin määritellen Euroopan sosiaalinen malli 
nojautuu poliittisesti toisiaan vastavuoroisesti tukeviin talous-, työllisyys-, 
koulutus- ja sosiaalipolitiikkaan sekä korostaa tietoyhteiskuntaan siirtymi-
sen (teknologiapolitiikkaan) ja kestävän kehityksen (ympäristöpolitiikka) 
merkitystä. 

Sittemmin tutkijat ovat pyrkineet määrittelemään käsitettä tarkemmin. 
Toistaiseksi siitä voidaan nimetä kahdeksan erilaista piirrettä. Näitä ovat: 

ARVOT: eurooppalaiset jakavat yhteiset arvot. Näitä ovat muun 
muassa solidaarisuus ja koheesio, yhteiset mahdollisuudet ja syrjin-
nän vastainen taistelu, työsuojelu, terveydenhuollon ja koulutuksen 
universaali saatavuus, työn ja elämän laatu, kestävän kehitys ja kansa-
laisyhteiskunnan osallistuminen: kattava luettelo näistä arvoista löytyy 
Nizzan yhteisösopimuksen yhteydessä hyväksytystä perusoikeuskirjasta, 
joka on (toistaiseksi) poliittinen julistus. 

YHTEINEN IDENTITEETTI: eurooppalaisilla on yhteinen identi-
teetti suhteessa Yhdysvaltoihin, Japaniin, Intiaan tai Kiinaan. Iden-
titeetin merkitys korostuu mm. pohdittaessa Turkin EU-jäsenyyttä. 
Lähtökohtaisesti Euroopan unioniin voi liittyä kaikki ”eurooppalaiset 
maat”, jotka täyttävät ns. Kööpenhaminan kriteerit,

KUMPPANUUS: Euroopan unionin jäsenvaltioita yhdistää vah-
va sosiaalinen vuoropuhelun ja kumppanuuden perinne ja periaate 
työnantajien ja – tekijöiden sekä hallitusten välillä. Tämän mukaisesti 
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yhteisösopimuksessa on EU-tason neuvottelut mahdollistavat artiklat. 
Erikseen on kuitenkin rajattu ulos palkkoja koskevat neuvottelut. Työ-
markkinaosapuolten panos nähdään keskeiseksi myös unionin rakenne-
muutoksen edistämisessä.

YHTEISET HAASTEET: Euroopan unionin jäsenvaltioita yhdistävät 
yhteiset rakenteelliset haasteet. Näitä yhteisiä rakenteellisia haasteita 
ovat muun muassa ikääntyminen, työmarkkinoiden muutos ja työttö-
myys, uudet perherakenteet ja elinkeinoelämän rakennemuutos.

YHTEISET INSTITUUTIOT: Euroopan unionin jäsenvaltioita yh-
distää yhteinen institutionaalinen toimintaympäristö. Näitä ovat muun 
muassa jäsenyys unionissa (kehystekijänä), yhteisön organisaatiot, 
eurooppalainen lainsäädäntö ja talous- ja rahaliitto. 

YHTEISET PROSESSIT: Euroopan unionin jäsenvaltiot harjoittavat 
EU-tasolla yhteistoimintaa erilaisten yhteisten eurooppalaisten proses-
sien puitteissa. Näistä tärkeimmät ovat talouspolitiikan laajat suunta-
viivat, Euroopan työllisyysstrategia (Luxemburgin prosessi), rakenne-
poliittinen (Cardiffin prosessi) ja makrodialogi (Kölnin prosessi). Niitä 
yhdistää Lissabonin strategia, joka kytkee prosessit tiiviimmin yhteen ja 
lisää niihin eräiden muiden elementtien ohella myös sosiaalipolitiikan.

SITOUTUMINEN HYVINVOINTIVALTIOON: Euroopassa julki-
sella sektorilla, jonka ytimen muodostaa hyvinvointivaltio, on mer-
kittävä rooli sekä yhteiskunnallisen sääntelyn että julkisten menojen 
kautta erilaisten kansallisten järjestelmien organisoinnissa ja rahoituk-
sessa sekä yleishyödyllisten palvelujen tuotannossa ja jakelussa;

EUROOPAN ULOTTUVUUS: ”Eurooppalainen ulottuvuus” tukee 
ja vahvistaa erilaisia kansallisia järjestelmiä. Tämä vuorovaikutus näh-
dään kaksisuuntaisena. Usein tässä yhteydessä puhutaan ”EU-paradok-
sista”, jonka mukaan vahva Euroopan taso on välttämätön reunaehto 
kansallisten politiikkojen harjoittamiselle. Toimivallan luovuttaminen 
EU-tasolla ei siis väistämättä tarkoita kansallisen liikkumavaran supis-
tumista, vaan kyse voi olla myös sen mahdollistamisesta.

Useimmiten kun politiikan kohteena on Euroopan sosiaalisen mallin uudis-
taminen, toimenpiteet kohdistuvat edellä olevan luettelon kohtiin 5-8, siis 
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yhteisiin instituutioihin, prosesseihin, hyvinvointivaltioon ja eurooppalai-
seen ulottuvuuteen.

Onkohan Euroopan uni-
onin sisällä yhtä monta 
sosiaalista mallia kuin 
on pyöreitä pampuloita 
rauta-atomissa, joka on 
muutamaan triljoonaan 
kertaan suurennettuna 
monumenttina Laeke-
nissa Brysselin poh-
joispuolella. Atomium  
seistä jököttää Brysselin 
vuoden 1958 Maail-
mannäyttelyn näkyvänä  
tunnusmerkkinä, joka 
on myös näköalatorni. 
Atomin osat ovat on-
neksi monissa  liitoksissa 
toisiinsa.  
Kuva: Pipsa Sinkko

Euroopan sosiaalisen mallin uudistaminen

Euroopan sosiaalisen mallin uudistamisen kannalta ratkaiseva tapahtuma 
oli vuonna 2000 pidetty Lissabonin Eurooppa-neuvosto eli valtionpäämies-
ten kokous, jossa sovittiin ns. Lissabonin strategiasta. Sen tavoitteena on 
nostaa Euroopan unionin maailman johtavaksi suuralueeksi vuoteen 2010 
mennessä. Nämä EU-kieleen vakiintuneet lauseet olivat seuraavat:

5. Unioni on tänään asettanut itselleen uuden strategisen päämäärän 
seuraavaa vuosikymmentä varten: siitä on tultava maailman kilpailu-
kykyisin ja dynaamisin tietoon perustuva talous, joka kykenee ylläpitä-
mään kestävää talouskasvua, luomaan uusia ja parempia työpaikkoja ja 
lisäämään sosiaalista yhteenkuuluvuutta. (…)
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6. Strategian tarkoituksena on antaa unionille mahdollisuus palauttaa 
täystyöllisyyden edellytykset ja vahvistaa alueellista yhteenkuuluvuutta 
Euroopan unionissa. Eurooppa-neuvoston on asetettava tavoitteeksi 
täystyöllisyys Euroopassa, syntymässä olevassa uudessa yhteiskunnassa, 
joka antaa naisille ja miehille paremmat mahdollisuudet tehdä henkilö-
kohtaisia valintoja. Jos seuraavassa esitettävät toimenpiteet toteutetaan 
terveeltä makrotaloudelliselta pohjalta, noin kolmen prosentin keski-
määräisen talouskasvun pitäisi olla realistinen näkymä tulevina vuosina.

Päätöksen taustat ovat tunnetut. Ensinnäkin Euroopan unionin päättäjät 
olivat heränneet globalisoituvan kilpailun asettamiin haasteisiin, joiden 
valossa EU:n tulevaisuus näytti varsin synkältä. Toisaalta tietotalouden 
läpimurto, tuottavuuden oletettu parantuminen ja siihen kytkeytyvä pörs-
sikurssien historiallisesti arvioiden poikkeuksellisen nopea nousu avasivat 
mahdollisuuden eurooppalaiselle kasvustrategialle globalisoituvassa toimin-
taympäristössä. Näistä lähtökohdista käsin valtionpäämiehet päättivät, että 
unioni uudistaa itsensä tasapainoisella tavalla niin, että talous-, työllisyys- ja 
sosiaalipolitiikat tukevat vastavuoroisesti toisiaan tässä siirtymäprosessissa. 
Näin sosiaalipolitiikka – Euroopan yhteisöjen komission vakiintuneilla kä-
sitteillä ilmaistuna sosiaalinen suojelu - tuli kytketyksi osaksi Euroopan so-
siaalisen mallin nykyaikaistamisprosessia. Tavoitteena on paremmin valmis-
tautua uusiin sosiaalisiin haasteisiin, modernisoida eurooppalaista sosiaalista 
mallia ja aktivoida kaikkia jäsenvaltioita, työmarkkina- ja kansalaisjärjestöjä 
ja muita osapuolia toimimaan yhteisten haasteiden saavuttamiseksi.

Lissabonin strategia loi institutionaaliset puitteet Euroopan sosiaalisen 
mallin uudistamiselle. Tässä kehyksessä on luotu uudistamiseen tähtääviä 
toimintamalleja. Perusratkaisut tehtiin 2000-luvun alkuvuosina. Noina 
vuosina päätettiin, mihin teemoihin systemaattinen huomio kohdistetaan, 
minkälaisia tavoitteita asetetaan ja minkälaisin politiikkavälineiden avulla 
tavoitteisiin pyritään. 

Euroopan sosiaalisen mallin kannalta haasteellista on, että perinteiset 
yhteisömetodin piiriin kuuluvat toimintamallit eivät ongelmitta sovellu 
Euroopan sosiaalisen mallin uudistamiseen. Yleisesti ottaenhan euroop-
palainen lainsäädäntö pyritään rakentamaan niin, että toimenpiteet ovat 
mahdollisimman kevyitä ja ne tehdään mahdollisimman lähellä kansalaista. 
Lissabonin strategiassa sen sijaan haetaan parhaita käytäntöjä ja pyritään 
luomaan uudistukseen johtavaa vertaispainetta jäsenvaltioiden välille. 
Tämän mahdollistamiseksi unionissa on kehitetty poliittista metodia, joka 
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perustuu jäsenvaltioiden yhteistoimintaan ja jossa komission rooli on 
hivenen rajoitetumpi kuin yhteisömetodissa. Poliittisen metodin olennaisia 
osia ovat erilaiset raportointi- ja seurantavelvoitteet sekä valtionpäämiesten 
Eurooppa-neuvostoissa tekemät poliittiset päätelmät.

Euroopan yhteisöjen komissio seuraa Lissabonin strategian toimeenpa-
noa tärkeimmät politiikkalohkot kattavien ns. rakenneindikaattorien avulla. 
Vuonna 2005 tehdyn arvion valossa reilut viisi vuotta kestäneen Lissabonin 
strategian toimeenpano on jäänyt puutteelliseksi. Asetettuja aikatauluja ja 
määrällisiä tavoitteita ei ole saavutettu. Indikaattorit osoittavat myös, että 
Lissabonin strategian avulla ei saavuteta sille asetettuja tavoitteita vuoteen 
2010 mennessä. Unioni on itse asiassa jäämässä jälkeen sen tärkeimmästä 
kilpailijasta Yhdysvalloista. Kiinan ja Intian aiheuttamat haasteet palvelu- ja 
tavaratuotannossa ovat realisoituneet odotettua nopeammin. (Globaalisti 
lähinnä sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen ja ympäristöön liittyvät indikaat-
torit ovat selvästi kilpailijamaita paremmat.) Tämän ohella unionin sisällä 
jäsenmaiden (EU25) väliset erot eivät ole supistuneet odotetussa määrin 
”ylöspäin”. Näin ollen vuosina 2000–2005 harjoitettua Lissabonin strategi-
aa voi pitää asetettuihin tavoitteisiin nähden epäonnistuneena.

Euroopan unionin jäsenvaltioita yhdistävät yhteiset rakenteelliset haasteet. 
Näitä yhteisiä rakenteellisia haasteita ovat muun muassa ikääntyminen, 
työmarkkinoiden muutos ja työttömyys, uudet perherakenteet ja elinkeino-
elämän rakennemuutos. Tässä vanhempia ihmisiä on koolla tietotekniikkahar-
rastuksen parissa. Kuva: EU-komission kuvapalvelu 
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Pitäisikö Euroopan suomettua?

Jäsenmaiden välillä on kuitenkin huomattavia eroja asetettujen tavoitteiden 
saavuttamisessa. Euroopan yhteisöjen komissio on ollut varsin häveliäs mitä 
tulee jäsenvaltioiden vertailuun rakenteellisten indikaattorien avulla. Tämä 
johtuu mm. siitä, että tästä naming-shaming-praising-menettely (NSP, ”ni-
meäminen-häpeäminen-ylistäminen”) ei välttämättä ole kaikkien jäsenval-
tioiden mieleen. Sen esteenä on myös epäselvä toimivalta niissä tapauksissa, 
joissa NSP sisältää julkilausumattomia, mutta kuitenkin ilmeisiä suosituksia 
jäsenvaltioilla sellaisissa politiikoissa, joissa komissiolla ei ole toimivaltaa 
suositusten antamiseen. 

Virallisten ranking-listojen puuttumisen aiheuttamaa vajetta kuiten-
kin täyttää lukuisten eri tutkimuslaitosten tekevät ranking-listat, joissa on 
arvioitu jäsenmaiden menestystä Lissabonin strategian toimeenpanossa ja 
tavoitteiden saavuttamisessa. Näistä ehkä tunnetuin on Maailman ta-
lousfoorumin (World Economic Forum, WEF) indikaattorijärjestelmä. Sen 
indikaattorit eivät ole kaikin osin samoja kuin edellä mainitut viralliset 
rakenneindikaattorit. Myöskään tulosten esittäminen kahden desimaalin 
tarkkuudella ei välttämättä ole perusteltavissa, eikä sitä ole myöskään eri 
ulottuvuuksien samanarvoinen painotus. Painottamalla eri tavalla eri ulot-
tuvuuksia saataisiin jonkin verran erilaisia tuloksia. Näin ollen vertailuun 
tulee suhtautua tietyllä varauksella.

Joka tapauksessa taulukossa 1 on viidentoista vanhan EU-maan 
(EU15) vertailu Lissabonin strategian eri ulottuvuuksien suhteen. Tulosten 
mukaan Suomi yhdessä Tanskan ja Ruotsin kanssa muodostaa kärkiryh-
män Euroopassa. Toisessa ääripäässä ovat Etelä-Euroopan maat. Taulukon 
ulkopuolelle on jätetty toukokuussa 2004 Euroopan unioniin liittyneet 
Keski-Euroopan entiset sosialistiset maat sekä Välimeren maista Kypros ja 
Malta. Nämä maat sijoittuisivat useimmilla alueilla Etelä-Euroopan maiden 
kanssa 2) samaan ryhmään.  

Maailman talousfoorumin tulokset ovat yhdensuuntaisia lukuisten 
muiden viimeaikoina julkaistujen indeksien kanssa. Niiden valossa näyttää 
siltä, että Euroopalla on monta syytä suomettua. Suomen malli näyttäytyy 
varsin vahvalta esikuvalta. Tämän vuoksi ei olekaan yllättävää, että Suo-
meen on viime vuosina kohdistunut varsin mittavaa kiinnostusta monilla 
politiikkalohkoilla. Myös suomalaiset virkamiehet ja poliitikot ovat käyneet 
esittelemässä mallia lukuisilla eri foorumeilla. 

 2) Erilaisia globaaleja indeksejä on reilu tusina. Suomi pärjää niissä poikkeuksetta varsin hyvin. Yhtä 
tai kahta indeksiä lukuun ottamatta Suomi on 15 parhaan maan joukossa. Useimmissa Suomi on 
viiden kärjessä. Yksityiskohtainen analyysi näistä indekseistä on teoksessa Saari (2006), 2.  luku.
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Taulukko 1. Lissabonin strategian toimeenpano 15 EU-maassa,  
maiden välinen paremmuusjärjestys 2004 

Tietoyhteiskunta

Tutkimus- ja kehitys

Sääntelyn purku

Verkostoteollisuus

Rahoituspalvelut

Yritysten ympäristö

Sosiaalinen yhteen-
kuuluvuus

Kestävä kehitys

Keski määrin

Sijaluku

Suom
i

5,78
5,87

5,36
6,33

6,13
5,48

5,46
5,97

5,80
1

Tanska
5,68

4,87
5,14

6,51
5,96

5,60
5,52

5,78
5,63

2

Ruotsi
5,71

5,57
4,91

6,37
5,80

5,29
5,46

5,89
5,62

3

Britannia
4,96

4,67
5,11

5,78
6,10

5,62
4,86

5,30
5,30

4

A
lankom

aat
4,99

4,46
4,94

6,04
5,67

4,71
5,29

5,57
5,21

5

Saksa
4,95

4,90
4,64

6,36
5,62

4,64
4,37

5,96
5,18

6

Luxem
burg

4,98
3,57

4,96
6,22

5,72
5,17

5,19
5,28

5,14
7

Ranska
4,52

4,68
4,65

6,10
5,68

4,68
4,72

5,20
5,03

8

Itävalta
4,69

4,27
4,54

5,76
5,48

4,28
4,88

5,64
4,94

9

Belgia
4,08

4,45
4,63

5,74
5,39

4,69
5,12

4,91
4,88

10

Irlanti
4,14

4,18
4,47

4,89
5,59

5,30
4,62

4,35
4,69

11

Espanja
3,71

3,93
4,50

5,34
5,14

4,32
4,38

4,48
4,47

12

Italia
3,94

3,87
4,40

5,30
4,92

3,64
4,24

4,74
4,38

13

Portugali
3,88

3,44
4,10

5,35
4,90

3,89
4,15

4,29
4,25

14

Kreikka
3,16

3,44
3,96

4,99
4,74

3,78
3,90

4,00
4,00

15

Lähde:http://www.weforum.org/pdf/Gcr/LisbonReview/Lisbon_Review_2004.pdf 
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Miten Euroopan sosiaalisen mallin pitäisi uudistua?

Euroopan unionissa on laaja poliittinen yhteisymmärrys siitä, että unio-
nin suhteellista asemaa globaalissa kilpailussa tulisi olennaisesti parantaa. 
Tämän mukaisesti Eurooppa-neuvosto hyväksyi keväällä 2005 Lissabonin 
strategialle uuden rakenteen pitkän kädenväännön jälkeen. Taustalla on 
pettymys tähänastisiin saavutuksiin. ”Nyt viisi vuotta Lissabonin strategi-
an aloittamisen jälkeen voidaan todeta, että saavutukset ovat vaihtelevia. 
Kiistämättömien saavutusten rinnalla havaitaan myös selkeitä puutteita ja 
viivästymisiä. Edessä olevat haasteet huomioon ottaen viivästyneiden tai 
epätäydellisiksi jääneiden uudistusten hinta on kuitenkin korkea, mistä 
on osoituksena Euroopan ja sen talouskumppaneiden kasvupotentiaalien 
välinen juopa. On siis ryhdyttävä viipymättä toimiin.” Viesti on selvä: 
”Tätä varten on viipymättä aloitettava Lissabonin strategian elvyttäminen 
ja painopisteet on keskitettävä uudelleen kasvuun ja työllisyyteen. Euroopan 
kilpailukyvyn perustat on uudistettava, sen kasvupotentiaalia ja tuottavuut-
ta on lisättävä ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta on lujitettava tukeutuen eri-
tyisesti osaamiseen, innovointiin ja inhimillisen pääoman hyödyntämiseen.” 
(Eurooppa-neuvosto 2005, kohdat 4-5. kursivointi lisätty.)

Uusi toimintamalli on institutionaalisen rakenteensa osalta monella 
tapaa haasteellinen. Siinä talous- ja työllisyyspolitiikat de facto erotetaan 
omaksi strategiakseen. Samalla ympäristö- ja sosiaalisen suojelun politii-
kat rajautuvat strategian ulkopuolelle ja niissä saadut otetaan huomioon 
erillisten ”syöttöprosessien” avulla. Uudistusprosessissa haasteena on, että 
Lissabonin strategian sisällä priorisoidaan vahvasti kasvu-, kilpailu- ja 
työllisyyspoliittisia kysymyksiä, joita tarkastellaan kilpailulainsäädännön 
ja sisämarkkinoiden näkökulmasta. Tällöin Lissabonin strategian olennai-
sen osan muodostavat ympäristö- ja sosiaalipoliittisen näkökannat saavat 
aikaisempaa pienemmän painoarvon. Toisaalta samanaikaisesti talous- ja 
työllisyyspolitiikassa sosiaalipoliittisten teemojen painoarvo korostuu aikai-
semmasta. Näin Lissabonin strategian sisältö ”sosiaalipolitisoituu” samalla 
kun ”varsinainen” sosiaalipoliittinen tarkastelu siirretään strategian ytimen 
ulkopuolelle. 

Lähtökohtaisesti Lissabonin strategian uutta lähestymistapaa voi pitää 
perusteltuna. Kilpailukyvyn, tuottavuuden ja työllisyyden parantaminen on 
ilmeisen välttämätöntä tilanteessa, jossa Euroopan unionin tuottavuus on 
olennaisesti alhaisempi ja työvoimakustannukset usein korkeammat kuin 
Yhdysvalloissa ja Aasiassa. Eurooppalaiset yhtiöt investoivat enemmän Aasi-
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aan ja Yhdysvaltoihin kuin näiden alueiden yhtiöt investoivat Eurooppaan, 
mikä pitkällä aikavälillä heikentää unionin tuottavuutta ja kilpailukykyä. 
Euroopan unionin tilannetta ei myöskään helpota se, että sen väestö ikään-
tyy kilpailija-alueita olennaisesti nopeammin, mikä osaltaan sekä hidastaa 
talouskasvua että lisää julkisten menojen kysyntää. Työllisyyden nostaminen 
on myös keskeistä sosiaaliturvan pitkän aikavälin rahoituksen takaamiseksi.

Toisaalta on epäselvää, missä määrin uusi kasvuun ja työllisyyteen kes-
kittyvä strategia on kasvutavoitteiden kannalta aikaisempaa strategiaa rat-
kaisevasti vahvempi. Uusi rakenne tuo ensinnäkin jännitteitä eri hallinnon-
alojen välille luomalla hierarkkisia rakenteita niiden välille ja tarkastelemalla 
ympäristö- ja sosiaalipolitiikkaa ensisijaisesti talous- ja työllisyyspolitiikan 
näkökulmista. Sekä kansalaisjärjestöt että joidenkin jäsenmaiden sosiaali- 
ja ympäristöministeriöt ovat oikeutetusti olleet harmistuneita Lissabonin 
strategian uusista tavoitteista ja niiden taustalla olevista teoreettisista, 
markkinoiden ensisijaisuutta koskevista oletuksista, jotka olivat ristiriidassa 
rakenneindikaattoreista saatavan kuvan kanssa. Toiseksi Lissabonin strategia 
näyttää hakevan esikuvaa varsin usein miten muualta kuin pohjoismaisista 
malleista. Tämä on hivenen haasteellista, sillä Euroopan unionissa olevat 
Pohjoismaat lukeutuvat siihen harvalukuiseen EU-maiden ryhmään, joka 
on toimeenpannut yhteiset linjaukset varsin laajalla rintamalla. Nähtäväksi 
jää, kuinka tämä uusi tavoitteenasettelu tulee tukemaan tasapainoista Eu-
roopan sosiaalisen mallin uudistamista.

 Kenen pitäisi uudistua?

Euroopan unionin valtionpäämiehet ovat vastikään pohtineet Euroopan 
sosiaalisen mallin tulevaisuutta epävirallisessa valtionpäämiesten kokouk-
sessa (Eurooppa-neuvostossa), joka järjestettiin lokakuun lopulla 2005. 
Kokouksen alla julkaistiin lukuisia asiakirjoja, jotka valottivat eri tahojen 
näkemyksiä Euroopan unionin tulevaisuudesta. Näistä ehkä puhuttelevin 
oli komission panos kokouksen valmisteluihin. Se ei jättänyt lähtökohtiaan 
epäselväksi. Komission mukaan Eurooppa on epäonnistunut sille asetet-
tujen yhteisten tavoitteiden saavuttamisessa. Mielenkiintoista on, että se 
tarkasteli tätä epäonnistumista sukupolvien välisen oikeudenmukaisuuden 
näkökulmasta. Ikääntymisen, globalisaation ja työttömyyden aiheuttamat 
haasteet edellyttävät uudistumista. Pitäytyminen status quossa tänä päivänä 
johtaa epäoikeudenmukaisuuteen tulevaisuudessa: näin ollen lastemme tu-
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levaisuus vaatii välitöntä ”sosiaalisten järjestelmän uudistamista”. Näin ollen 
uudistukset kytkeytyvät oikeudenmukaisuuden tavoitteluun.

Komission asiakirjassa ei ollut montaa rohkaisevaa viestiä siitä, miten 
Euroopan sosiaalista mallia olisi mahdollista uudistaa. Tärkeää – ja asian 
herkkyyden huomioon ottaen myös taktisesti viisasta – oli myös se, että 
komissio pidättäytyi vastakkainasetteluun johtavasta eri mallien esittelystä 
ja vertailusta, ja esitteli jäsenmaita yhteisiä eurooppalaisia arvoja ja lähtö-
kohtia. Toisaalta myöskään ehdotukset uudistuksiksi kansallisella ja EU-
tasolla eivät sisältäneet merkittäviä avauksia. ”Uutena kumppanuutena EU:
n ja jäsenvaltion välillä” ehdotettiin yhteistoiminnan laajentamista uusille 
alueille, kuten innovaatiopolitiikkaan, energiapolitiikkaan sekä resurssien 
lisäämistä erilaiseen koulutukseen, sosiaalisen vuoropuhelun kehittämistä, 
rakennemuutosten seurausten parempaa hoitamista sekä veroyhteistyön 
tiivistämistä. 

Kaiken kaikkiaan sekä valtionpäämiesten kokous että tuo edellä 
lainattu komission asiakirja viestivät voimakkaasti siitä, että viime kädessä 
Euroopan unionin kohtalo on sen jäsenvaltioiden käsissä. Jolleivät jäsenval-
tiot pääse yhteisymmärrykseen politiikkojen suunnista tai unionin sinänsä 
varsin vähäisten resurssien tukemisesta kasvua, työllisyyttä ja sosiaalista 
yhteenkuuluvuutta tukevasti, unionin rooli Euroopan uudistamisessa jää 
toivottua vähäisemmäksi. Vaikka viime kädessä Euroopan sosiaalista mallia 
koskevat päätökset tehdään jäsenvaltioissa, myös unionin tason toimenpi-
teiden tulisi tukea näitä kansallisia prosesseja. 

Toisaalta jäsenvaltiot ovat myös toisistaan enenevässä määrin riippu-
vaisia. Väistämättä tästä myös seuraa se, että Suomen kaltaisten suhteellisen 
pienten jäsenvaltioiden tulevaisuus riippuu omien toimenpiteiden ohella 
pitkälti siitä, miten Euroopan unionin suuret jäsenvaltiot – Saksa, Italia, 
Ranska, Iso-Britannia – sekä keskikastin maat - Puola ja Espanja – pystyvät 
uudistamaan yhteiskuntiensa institutionaalisia rakenteita. Tästä näkö-
kulmasta arvioituna viimekätinen päävastuu Euroopan sosiaalisen mallin 
tulevaisuudesta on suurilla jäsenvaltioilla ja niiden kyvyllä uudistaa talous-, 
työllisyys, koulutus- ja sosiaalipoliittisia järjestelmiään. Toistaiseksi tulokset 
eivät ole kaikin osin toivotun kaltaisia. 
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den. Kuva: Ari Knepper



68   Mallit muutoksessa  TYÖTÄ! Hyvinvointi globaalissa murroksessa 69

Elina Palola: Pohjoismainen malli kestää haasteen

”Globalisaatio ei ole uusi ilmiö, mutta uutta ovat sen yhä suoremmat ja 
nopeammat poliittiset vaikutukset. Globaalin talouden näkökulmasta 
katsottuna sosiaaliturvasta on tullut taakka kilpailukyvylle. Vaikka tälle 
väitteelle ei ole empiirisiä todisteita, se ohjaa käytännön talouspoliittista 
ajattelua. Globaalisti toimivat investoijat eivät pidä ”kalliista” sosiaalitur-
vasta: kyse on ennen kaikkea ideologiasta.”

”Eurooppalaiset hyvinvointivaltiot ovat vastanneet globalisaation 
haasteeseen eri tavoin. Uusliberaali hyvinvointimalli painottaa jousta-
vuutta ja tuottavuutta, mistä on seurannut alhainen työttömyys ja hyvä 
talouskasvu. Samalla työssäkäyvien köyhien joukko kasvaa jatkuvasti. 
Bismarckilaisen hyvinvointivaltion vastaus on ollut ”tuottamattoman” 
työvoiman siirtyminen pois työmarkkinoilta, joka on luonnollisesti 
käynyt kalliiksi sosiaaliturvajärjestelmille. Pohjoismaista lähestymistapaa, 
jossa investoidaan koulutukseen ja aktiiviseen sosiaalipolitiikkaan, pide-
tään nyt varsin laajalti parhaana tapana valmistaa ihmisiä ja järjestelmiä 
globalisaation haasteisiin. Meidän suuri haasteemme on nyt saada myös 
kansainväliset investoijat vakuuttuneiksi tästä.”

Sosiaali- ja terveysturvan kes-
kusliiton kehittämispäällikkö 
Elina Palola luennoi 15.10.2005 
siitä, miten EU:n sisämarkkinat 
vaikuttavat sosiaalipalveluiden 
tuottamiseen tulevaisuudessa. 
Hän palasi Stakesiin tekemään 
tutkimustyötä.
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Maailma kylässä – festivaali v. 2005 täytti kymmenen vuotta. Tapahtumaa ja 
tekemistä oli monikulttuurisen maailman joka kolkasta. Maahanmuuttajia on 
kokoontunut somalialaisen Maryam Mursalin konserttia kuuntelemaan Kaisa-
niemen puiston päälavan edessä.
Kuva: Ari Knepper
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Tukholma näytti 
mallia  Palmian 
kilpailutukselle 

Ruotsissa kokemukset yksityistämi-
sestä ovat olleet hyvin monenlaisia. 
Jotkut hankkeet ovat epäonnis-
tuneet täysin ja johtaneet töiden 
ottoon takaisin kunnalle. Esimerk-
kejä löytyy myös kuntien kannalta 
onnistuneista ratkaisuista, jotka ovat 
alentaneet kustannuksia ja motivoi-
neet työntekijöitä. 

Hyvinvointipalvelujen ostami-
nen yksityisiltä palveluntuottajilta 
lisääntyi Ruotsin kunnissa muuta-
man 1990-luvun viimeisen vuoden 
aikana jopa 70 prosenttia. 

Suvi Savolaisen selvitys 
julkisten palvelujen yksityistämis-
kokemuksista Ruotsissa painot-
tuu sosiaali- ja terveyssektoriin. 
Suurkaupunkialueella on yksi-
tyistetty enemmän kuin muualla. 
Muutoksilla oli kielteisiä vaikutusta 
henkilöstömääriin, työntekijöiden 
turvattomuuteen ja palveluiden laa-
tuun. Toisaalta kilpailutus toi luovia 
ajattelutapoja palveluntuotantoon ja 
lyhensi päätöksentekoketjuja. Se ei 
laajentanut palveluntuottajia, vaan 
johti usein muutaman yrityksen 
hallitsemiin markkinoihin ja toi 

monikansalliset yritykset mukaan. 
(www.ktv.fi)

Vähemmän halvalla

Lähes poikkeuksetta kunnan 
töiden yksityistäminen on johtanut 
henkilöstömäärien vähentämiseen 
ja useissa tapauksissa myös nuo-
rentamiseen. Työntekijöille tämä 
on merkinnyt monesti työtaakan 
kasvua ja aikaisempaa turvattomam-
paa työsuhdetta. Työntekijöiden 
rohkeus kertoa näkemyksistään 
työpaikkansa asioista on vähenty-
nyt. Yksityistäminen on saattanut 
johtaa myös työsuhteen ehtojen 
heikentymiseen. 

Tukholmassa 1990-luvun 
lopussa kilpailutuksista noin puolet 
johti siihen, että kustannukset vähe-
nivät. Noin neljäsosassa ne pysyivät 
ennallaan ja neljäsosassa nousivat. 
Yksityistäminen ei itsessään tehosta 
toimintaa. Pikemminkin tehok-
kuuden kasvuun ja alentuneisiin 
kustannuksiin on vaikuttanut 
lisääntynyt kilpailu, kuin se, onko 
palvelutuotanto julkista vai yksityis-
tettyä.

Uusia markkinoita ylikansallisille

Yksityistämisen puolestapuhujien 
yksi peruste on markkinoiden avaa-
minen pienille ja osin uusille yri-
tyksille. Ruotsin kokemukset eivät 
selvityksen mukaan tätä käsitystä 
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tue. Uusista markkinoista on osin jo 
ehtinyt tulla muutaman ylikansalli-
sen suuryrityksen hallitsemia. Kol-
mannen sektorin palveluntuottajia, 
kuten osuuskuntia ja yhdistyksiä, 
on paljon odotettua vähemmän. 
Erot Ruotsin eri osien välillä ovat 
suuria. Voimakkainta ulkoistaminen 
on ollut Tukholman seudulla ja 
suurissa kaupungeissa. Esimerkiksi 
porvarienemmistöisessä Täbyn kun-
nassa koko päivähoito on yksityis-
tetty pääasiassa henkilöstöyrityksiä 
käynnistämällä. Seuraavaksi eniten 
päivähoitoaan ovat yksityistäneet 
Tukholman seudulla Sollentuna (yli 
60 %) ja Nacka (yli 40 %). Tukhol-
man kaupungin päivähoidosta on 
yksityistetty runsas neljännes.

Kilpailuttamisen tuloksena 
palveluita on myös alkanut siirtyä 
takaisin toimintaansa viime vuosina 
kehittäneiden kuntien haltuun. 
Tämä on ollut ymmärrettävästi 
järkytys tällaisia palveluita run-
saat kymmenen vuotta hoitaneille 
yrityksille, jotka olivat jo pitäneet 
omaa kilpailukykyään ylivoimaisena 
ja asemaansa varmana. 

Tukholmassa kunnantyöntekijät 
lakkoilivat v. 2003 parempien palk-
kojen puolesta.
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Heli Puura: 
Vauhtia 
keittäjiin ja 
siivoojiin 

Lakimies Heli Puura arvostelee 
sitä, miten Helsinki ottaa käyttöön 
liikemaailman opit palvelutuo-
tannon pilkkomisesta ydin- ja 
tukitoimintoihin. Toisin kuin 
muualla maassa, Helsingin ideana 
on repiä säästöjä tukipalveluista 
eli esimerkiksi koulujen keittiö- ja 
siivouspalveluista kilpailutuksen ja 
ulkoistamisen kautta. Kilpailutus 
käynnistyy tänä vuonna n. 12,5 %:
ssa kouluista ja vuonna 2007 yhdes-
sä sairaalassa. Keittiö- ja siivous-
palvelut hoitaa nyt vuonna 2003 
toimintansa aloittanut liikelaitos 
Palmia.

– On eri asia ulkoistaa jätteiden 
kuljetus kuin kilpailuttaa ja ulkois-
taa vammaiskuljetukset tai sairaalan 
siivoustyö. Palmian kilpailutuksessa 
on vaarana, että tavoiteltuja hyötyjä 
ei saada, mutta heikennetään lapsi-
perheille tärkeiden palvelujen laatua 
ja henkilöstön asemaa.

Kilpailuttamista perustellaan 
siivous- ja keittiötyön hinnan 

alentamisella markkinoiden hin-
tatasoon. Palmian toimintaa on 
tehostettu ja laatutasosta tingitty 
“kilpailutuskuntoon” pääsemiseksi. 
Työtahti on kireä, mitoitukset tiu-
kat ja hinnat vuoden 2002 tasossa. 
Hintaero Palmian ja yksityisten 
kilpakumppanien, kuten ISS:n, 
Sodexhon ja Amican, välillä on vä-
häinen, ja se johtuu mm. erilaisista 
palvelusisällöistä ja työehdoista.

Kilpailuttamisen kokonaista-
loudellisuutta ei ole osoitettu, eikä 
hyötyjen ja haittojen vertailua ole 
tehty. Puolueettoman konsulttiarvi-
on mukaan Palmian kilpailuttami-
nen ei näin pian liikelaitoksen pe-
rustamisen jälkeen ole perusteltua. 

– Kilpailutuksen lähtökohtana 
on siis hinta, ei toiminnan todelli-
nen sisältö, laatu ja vaikuttavuus. 
On selvää, että Palmian tarjoamat 
palvelut ja yksityisten yritysten 
palvelukonseptit eivät ole yhteis-
mitallisia. Kilpailutuksessa laatu 
on standardoitava, ja hintataso 
määritellään perustason mukaan. 
Kaikki lisäpalvelut maksavat ylimää-
räistä. Nykyistä Palmian tarjoamaa 
palvelua ei kaikilta osin saada 
perustasolla. Esimerkiksi ala-asteen 
ja päivähoidon siivoojat ja keittäjät 
eivät vain siivoa tai kokkaa, vaan he 
osallistuvat lasten kasvatustyöhön ja 
ovat tärkeä osa turvallista kouluyh-
teisöä, Puura vertaa.
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Huoli henkilöstöstä

Säästöjä haetaan henkilöstökustan-
nuksista. Vaikka koulun keittäjä ja 
siivooja on pienipalkkainen, pitkän 
työuran tehnyt (nais)työntekijä 
(n. 1 560 euroa/kk), yksityisen 
palveluksessa työehdot ja eläke- ja 
työsuhdeturva ovat heikommat. On 
epäselvää, kuinka moni suostuisi 
siirtymään yksityisen palvelukseen, 
ja kuinka moni sijoittuisi kaupun-
gille muihin töihin tai joutuisi työ-
voimapankkiin. Osa henkilöstöku-
luista jää ulkoistamisen jälkeenkin 
kaupungin vastuulle työllistämisvel-
voitteiden johdosta.

– Vaativasta ja raskaasta keittiö- 
ja siivoustyöstä joudutaan usein iän 
karttuessa sairaslomille ja -eläkkeel-
le. Työvoiman vaihtuminen osin 
tilapäisempiin työntekijöihin voi 
vähentää kuluja, mutta samalla se 
lyö korvalle pitkäjänteistä laatutyötä 
sekä työurien pidentämisen ja työssä 
jaksamisen tavoitteita, Puura arvioi.

(Ks. myös ”Vauhtia ruoka- ja 
siivouspalveluihin. Palmian kilpailu-
tuksen tarkastelua”, www.globalisaa-
tio.info tuotokset ja linkit)

Lakimies Heli Puura paneutui pe-
rusteellisesti Palmian kilpailutuksen 
vaikutuksiin ja vaihtoehtoihin sekä 
Helsingin kaupunginhallituksen 
jäsenenä että kurssin 15.10.2005 
luennoijana
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Luottamusmies Eija Paananen 
arvioi: 

Palmian työn-
tekijät ovat 
globalisaatio-
kokeessa 
Palmian työntekijät vastaavat 
Helsingin peruspalvelukiinteis-
töjen keskitetyistä tukipalveluis-
ta, jotka ovat hyvin konkreet-
tinen esimerkki globalisaation 
vaikutuksista. Kansainvälisiä 
yrityksiä voi Eija Paanasen mie-
lestä tulla alueelle. 

Eija Paananen on helsinkiläisen 
Palmian henkilökunta KTV ry 
210 –osaston puheenjohtaja ja 
luottamusmies. Palmia on Hel-
singin koulu- ja muiden perus-
palveluiden keskitetty ruoka- ja 
siivoushuollon työntekijöistä 
koostuva palveluyksikkö. 

Tukipalvelut keskitettiin

Aiemmin tukipalveluiden työn-
tekijät olivat eri hallintokunnissa. 
Kaupunginvaltuusto perusti 2002 
Palmian yhdistämällä eri kiinteis-
töjen ruoka- ja siivouspalveluita.

Paanasen ”oikea työ” on 
ruokapalveluesimies Palmiassa, 
hän on entinen vastaava koulu-
huoltaja. Hän on tehnyt näitä 
töitä jo kohta 18 vuotta. Historia 
ammattiyhdistystoiminnassa 
alkoi jo lamavuosina 1990-luvun 
alussa.

Nuori nainen on ollut 
nykytehtävässä jo vuodesta 1999. 
Vastuulla on iso kunnantyönte-
kijöiden jäsenmäärä, joka kasvoi 
juuri yhdistymisten kautta 1 400:
aan palvelutyöntekijään.  

 Kova juttu meille ja koko Suomelle

– Halusin tulla mukaan globa-
lisaation vaikutuksia työhön ja 
hyvinvointiin pohtivaan kurssiko-
konaisuuteen, koska näen, mitä 
Helsingissä ja koko Suomessa 
tällä hetkellä tapahtuu työelä-
mässä ja monessa muussa asiassa. 
Koemme muutokset oman kan-
tapäämme, ellei selkänahkamme 
kautta. Tämä on kova juttu meille 
ja koko Suomelle.

– Ei Helsingin koulujen ruo-
ka-ja siivouspalveluiden osittainen 
kilpailulle avaaminen välttämättä 
vie meiltä työpaikkoja, mutta 
työehtomme saattavat heikentyä.. 

Paananen oli pysyvä kurssilai-
nen. Lakimies Heli Puuran esitys 
”Vauhtia ruoka- ja siivouspalve-



74 Mallit muutoksessa  TYÖTÄ! Hyvinvointi globaalissa murroksessa    75

luihin” herätti hänessä 
paljonkin ajatuksia. 

– Se oli varmasti 
aika realistinen ajatus 
siitä, mitä kunnan 
tukipalveluiksi määritel-
lyissä töissä tällä hetkellä 
tapahtuu.

Uhkaa tulevaisuudesta

Helsingin palvelutyön-
tekijät kokevat nyt 
uhkaa tulevaisuudestaan. 

– Varmasti se on uhka ihmis-
ten työehdoille. Palmian työnteki-
jäkunta on hyvin ikääntynyttä ja 
eläköitymisen näköala on edessä, 
ihan lyhyellä ajalla. Pelkäämme 
sitä, mitä poliittinen päätös tulee 
lopulta olemaan kilpailutuksen 
jatkosta. Kolmanneksi mietimme 
yhdessä, miten arvioidaan kustan-
nusvaikutukset kilpailutetun työn 
alueella. Ennen kaikkea kuinka 
totuudenmukaiset kustannukset 
tulevat olemaan? 

Eija Paananen peräänkuu-
luttaa kaupungin päättäjiltä 
poliittista vastuuta, myös tarkkaa 
seurantaa omien päätöstensä 
vaikutuksista. Seurantaa myös 
siitä, miten kilpailutetun työn 
”kokonaistaloudellinen” vaikutus 
on koulujen tukipalveluissa. 

Panoksia naisten palvelutyön 
edunvalvontaan

Eija Paananen löysi eniten itsel-
leen puhuttelevaa sanomaa omien 
työkokemusten kautta Mirja 
Janéruksen esityksestä naisten 
työmarkkinaroolista irtisanomi-
suutisten Suomessa.

– Minulle tuli vahva fiilis 
siitä, että keskusjärjestömme  
SAK:n tulee ottaa tosi vakava ja 
reilu kanta naisen rooliin, koska 
sekä julkisten että yksityisten 
palvelualojen töissä valtaosa 
työntekijöistä on ja tulee olemaan 
naisia.

Teksti: Risto Kolanen
Kuva: Jouko Muuri 
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3. Ketkä putoavat  
globalisaatiokelkasta?
Tässä luvussa selvitetään hyvinvoinnin, köyhyyden ja sosiaalisen erilaistumisen haas-
teita. Globalisaatio ei ole kansainvälisesti eikä kansakuntien sisällä yhteiskunnallisesti 
neutraali ilmiö; sillä on omat voittajansa ja häviäjänsä. 
Pentti Arajärvi esittelee hyvinvoinnin ehtoja. Hyvinvoinnin ja talouden keskinäi-
sen suhteen tarkastelu vääristyy, jos hyvinvointia pidetään vain julkisen talouden 
ja kansantalouden kulueränä. Kaikilta olennaisilta osiltaan hyvinvointipolitiikka on 
investointi. Emme säästä tarpeeksi. Suurinta yhteiskunnallista säästöä on ennalta 
ehkäisevä toiminta.
Pitkäaikaissairaanhoitaja Esa Sairanen on huolissaan siitä, että potilaspaikkoja on 
Helsingissä supistettu, vaikka nykyhallitus antoi terveydenhuollolle lisärahoituksen. 
Koko terveydenhoidosta leikataan varoja liikaa. Henkilökuntaa tarvitaan enemmän. 
Helsingissä on pitkäaikaisosastoilla hoitajia potilaita kohti alle suositusten.
Soile Sillanmäki on monivammainen yhteiskunnallisesti vireä aktiivi, joka kertoo 
avoimesti elämänkokemuksensa kautta työstä syrjäytymisen tunteen ja myös myön-
teisen kyvyn löytää vaihtoehto luterilaiselle perinnölle, jossa vain työ luo hyvinvoin-
nin omaan elämään. Hän on asiantuntija omassa vammaisuudessaan. 
Heikki Hiilamo pohtii köyhyyttä nyky-Suomessa. Syrjäytyneiden ihmisten määrä ei 
ole lisääntynyt, mutta syrjäytyminen on lisääntynyt. Syrjäytyminen on määrällisesti 
pysynyt ennallaan tai pienentynyt, mutta laadullisesti samalla vaikeutunut. 
Pertti Hynynen tulkitsee Ranskan viimesyksyisten lähiömellakoiden syitä ja mer-
kityksiä. Hän ei usko monikulttuurisuuden ongelmattomiin visioihin tai puheeseen 
sivilisaatioiden konflikteista, kun sosiaaliset ongelmat kärjistyvät. Eurooppalaisten 
betonilähiöiden, siirtolaisuuden ja äärioikeiston nousun tutkija väittää, että sellaiset 
hehtaarikäsitteet kuin globalisaatio ja uusliberalismi saavat mieltä vain “etnoluokkai-
suuden” kautta. Ei ole kyse jostakin täsmällisestä luokkajaosta, vaan globalisaation 
tuomista muutoksista työn maailmassa ja kaupunkikuvassa. 
Uussuomalainen Milla Rynty tuo piristävän poikkeavan näkökulman siihen, miten 
aina korostetaan suomalaisten ennakkoluuloja, mutta kukaan ei puhu ulkomaalaisten 
ennakkoluuloista. Monet ulkomaalaisten ennakkoluulot liittyvät oletukseen, että Suo-
mi on niin hyvin kehittynyt maa, että olla työttömänä on ihmisen normaalitila, hän 
laukoo. Ukrainalainen insinööri on itse joutunut globalisaation kohteena vaihtamaan 
maata, ammattia ja uraa.
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Oikeustieteen tohtori Pentti Ara-
järvi  toimii tällä  hetkellä määräai-
kaisen  professorin toimessa 
Joensuun yliopistossa.

Pentti Arajärvi haluaa Suomessa kehitystä

Paremmin voivaan yhteiskuntaan

Syksyllä 2005 Suomessa käynnistyi nk. kunta- ja palvelurakennekeskus-
telu julkisen selvitystyön pohjalta. Tohtori Pentti Arajärvi luennoi pro-
jektikurssilla marraskuun puolivälissä hyvinvoinnin ehdoista. Hän mietti 
sekä ihmisten asenteita että yhteisen työn luoman rahan riittävyyttä, 
edellytyksiä hyvinvointimallimme ja hyvinvointitasomme säilymiselle. 
Hyvinvoinnin ja talouden keskinäisen suhteen tarkastelu vääristyy, jos 
hyvinvointia pidetään vain julkisen talouden ja kansantalouden kulu-
eränä. Kaikilta olennaisilta osiltaan hyvinvointipolitiikka on investointi. 
Emme säästä tarpeeksi. Suurinta yhteiskunnallista säästöä on ennalta 
ehkäisevä toiminta.
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Joensuun yliopiston sosiaalioikeuden määräaikainen professori Pentti 
Arajärvi arvioi sitä, mikä on hyvinvointiyhteiskunta, miten sitä pidetään 
pystyssä, miten se rahoitetaan ja mikä sen idea on. Monet tutkijat puhuvat 
usein hyvinvointivaltiosta, jolla halutaan korostaa valtion vastuuta hyvin-
voinnista. Hyvinvointiyhteiskunta usein mielletään hyvinvointiyhteisöl-
liseen tapaan organisoida elämä, jossa hyväntekeväisyys, perhe, kirkko ja 
järjestöt ovat keskeisiä. 

Hän käyttää itse laajempaa ilmausta hyvinvointiyhteiskunnasta siksi, 
että valtiollisen toiminnan - kunnat mukaan luettuna - lisäksi tarvitaan 
yhteiskunnallista voimaa, jonka muodostaa kansalaisyhteiskunta ja sen 
erilaiset järjestöt. Ne luovat poliittisen rakenteen, josta hyvinvointipalvelut 
organisoidaan. Hyvinvointia eivät tuota yksinomaan julkinen valta ja sen 
palvelujärjestelmät, vaan olennaisen osan muodostavat erilaiset kansalais-
järjestöt ja osaltaan myös voittoa tavoittelevat kaupalliset palvelut. Siksi 
kyse on nimenomaan hyvinvointiyhteiskunnasta, jonka osan muodostaa 
hyvinvointivaltio. 

Hyvinvoinnin idea

Hyvinvointi on moniulotteinen ilmiö. Se kuvaa yhteiskunnan jäsenten 
ja yhteisöjen korkeaa aineellista, henkistä ja sosiaalista tilaa. Käytännössä 
siihen sisältyy samalla myös ajatus puuttumisesta yhdenvertaisuuden ja tasa-
arvon nimissä markkinoiden luomiin vääristymiin ja uhkiin. Hyvinvointiin 
aivan epäilemättä kuuluu ihmisarvoisen elämän mukaisen vähimmäistason 
takaaminen kaikille yhteisön jäsenille. 

Itse hyvinvointi on enemmän. Aineellisesti se sisältää sosiaalisesti hy-
väksyttävän elintason kaikille. 

Hyvinvointiyhteiskunnan ylläpitämisessä on kyse:  
l Yhteiskunnan taloudellisesta menestyksestä ja sen 
jäsenten fyysisestä, henkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista

l Moraalista vähäosaisia kohtaan sekä köyhyyden torjunnasta 
aiheutuvista hyödyistä ja halusta sietää siitä aiheutuvia haittoja

l Kyvystä rahoittaa hyvinvointi (terve talous, kansainvälinen kilpailu, 
veroaste, sosiaalinen  pääoma)

l Pitkäjänteisyydestä (nyt vai myöhemminkin, yhteiskunnan 
rakenteiden muutos)
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Sairauksia voidaan hoitaa ja ennalta ehkäistä, mutta terveyden säilymistä 
tai ihmisen onnellisuutta ei voi taata. Köyhyyden torjunta ja vähäosaisten 
auttaminen ovat hyvinvointiyhteiskunnan olennaisia näkökohtia. Sillä on 
varakkaitakin hyödyttävä perustelunsa. 

Hyvinvointimuurilla on vaihtoehtomuuri

Yhteiskunnan järjestämisessä on kolme erilaista perusmahdollisuutta, jotka 
ovat sorto, sekasorto ja sosiaaliturva. Sorrolla toiset haluavat laittaa seka-
sorron järjestykseen. Me olemme valinneet sosiaaliturvan, hyvinvoinnin 
laittamaan sekasorron järjestykseen. 

Hyvinvointiyhteiskunnalla on siis aina vaihtoehtokin. Eräänlainen 
yhteiskuntarauha voidaan saavuttaa poliisivaltion kauttakin. Hyvinvoin-
tivaltio on varmasti halvempi, inhimillisempi ja monella tavalla miellyttä-
vämpi kuin poliisivaltio. Hyvinvointi- ja oikeusvaltiossa muurien takana 
ovat sinne yhteiskunnallisesti järjestäytyneesti saatetut, poliisivaltiossa ja 
sekasortovaltiossa muurien takana ovat hyvinvoivat suojatessaan itseään, 
Arajärvi tiivistää. 

Hyvinvointiyhteiskunnan olennainen piirre on, että julkinen valta 
kantaa merkittävästi vastuuta yksilön ja perheen hyvinvoinnista. Markki-
namekanismin tai muiden vastaavien järjestelmien asemesta hyvinvointi 
ja sosiaalinen turvallisuus toteutetaan lakisääteisellä hyvinvointivaltion 
oikeudenmukaisuuteen pyrkivällä ja sosiaalisia riskejä tasaavalla politiikalla. 
Oikeusvaltion muodollisen vapauden ja yhdenvertaisuuden ohella pyritään 
turvaamaan myös tosiasiallinen vapaus ja yhdenvertaisuus. 

Hyvinvointi kytketään usein yksinomaan sosiaaliturvaan tai sosiaali-
politiikkaan, mutta vähintään yhtä olennaisia tekijöitä ovat sivistykseen 
liittyvät koulutus- ja kulttuuripalvelut. Hyvinvointi luo yrityksille ja 
elinkeinotoiminnalle edellytykset tuottavaan ja taloudelliseen toimintaan 
kouluttamalla väestöä, tuottamalla terveydenhuoltoa ja ympäristönsuojelua, 
tarjoamalla sosiaalipalveluilla mahdollisuuksia työllistymiseen ja vapaut-
tamalla työvoimaa esimerkiksi vanhusten- ja lastenhuollosta työelämään. 
Kyseessä ovat niin ehkäisevät kuin korjaavat toimet. Hyvinvoinnin ulottu-
vuuksia liittyy myös sellaisiin seikkoihin kuin katuturvallisuus tai oikeus-
varmuus. 

Sosiaaliturvan tavoitteet eivät aina ole kovin selkeästi ilmaistuja. Sellai-
sina voidaan pitää väestön toimeentulon, toimintakyvyn ja terveydentilan 
ylläpitämistä, jonka osina ovat ainakin absoluuttisen ja mieluummin myös 
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suhteellisen köyhyyden torjuminen, tarvittavien palvelujen saatavuus sekä 
tulonjaon tasoittaminen. Opetustoimen kannalta tavoitteena voidaan pitää 
yhteiskunnan toiminnan ja tulevaisuuden kannalta riittävän osaamisen 
saavuttamista, kulttuurin kannalta riittäviä palveluja, ympäristönsuojelun 
kannalta kestävän kehityksen periaatteen toteuttamista. Työllisyystavoittee-
na on sen korkea taso, mieluummin täystyöllisyys. Asunto-olot on voitava 
ratkaista kohtuullisesti. 

Köyhän paras ystävä

Sosiaaliturvan kilpailukykyyn ja kannustavuuteen liittyvät haitat ovat 
korostuneet viimeaikaisessa yhteiskuntakeskustelussa, jota EVA-raportti 
Suomen menestyksen eväistä tai Sitran raportit ovat edustaneet. Hyvin-
voinnin tuottaminen on kallis järjestelmä. Yhteiskunnan pitää olla riittävän 
vauras, jotta se kykenee ylläpitämään hyvinvointipalveluja sillä tasolla, 
johon olemme tottuneet. 

Hyvinvointi tarvitsee terveen talouden. Pankinjohtaja Sauli Niinistön 
kansanedustaja Outi Ojalalta omassa presidentinvaaliteemassaan näky-
västi lainaama tunnus ”terve julkinen talous on köyhän paras ystävä” pitää 
paikkansa. Eikä vain julkinen talous, vaan ylipäänsä terve kansantalous on 
köyhän paras ystävä. 

Hyvinvoinnin ja talouden keskinäisen suhteen tarkastelu vääristyy, jos 
hyvinvointia pidetään vain julkisen talouden ja kansantalouden kulueränä. 
Kaikilta olennaisilta osiltaan hyvinvointipolitiikka on itse asiassa investoin-
ti. Erityisen selkeää tämä on koulutuksessa, tutkimuksessa, tuotekehitykses-
sä sekä ehkäisevässä terveydenhuollossa ja työturvallisuudessa. 

Myös erilaiset korjaavat toimenpiteet, kuten työntekijöiden nopea ja 
tehokas hoitaminen ja kuntouttaminen työkyvyttömyys- ja sairaustapauk-
sissa on investointi. Sosiaalisten ongelmien nopea ratkaisu ja kustannusten 
minimointi niissä on Arajärven mielestä varmasti kannattavaa. Monet sosi-
aalipalvelut luovat tosiasiassa edellytyksiä työllistymiselle ja ovat jopa aivan 
perustavanlaatuisia ylipäänsä työelämään osallistumiselle. 

Meidän pohjoismaisessa hyvinvointimallissa veroaste on siksi kannat-
tanut pitää korkeana. Sellaiset veronalennukset, jotka johtavat investointi-
luonteisten palvelujen leikkaamiseen tai heikentävät merkittävästi niiden 
laatua, luovat todennäköisesti sangen vahingollisen hyvinvointia rapautta-
van kierteen. Tärkeää on, että etenkin päivähoito, koulu ja terveydenhuolto 
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ovat niin korkeatasoista, että myös varakkaimmat haluavat käyttää niitä 
eivätkä hanki rahalla kalliita yksityisiä palveluja.

Hyvinvointi tarvitsee investointeja, jotka tuottavat vasta pidemmällä 
aikavälillä. Suomi rakensi hyvinvointia 40 vuotta, muut pohjoismaat vielä 
kauemmin. Suomen laman aikana leikattiin sosiaaliturvaa, vähennettiin 
rahaa koulutuksesta, koska oli kyse pitkäjänteisyydestä. Suomessa hyväk-
syimme 1990-luvulla hyvinvointipalvelujen purkamista sen rahoituksen 
pohjan turvaamiseksi. Tämä tapahtui jälkeenpäin arvioiden yllättävän kevy-
esti verrattuna Saksan tai Ranskan eläkeheikennyksiin ja mielenosoituksiin. 
Toimet turvasivat pitkällä tähtäimellä hyvinvoinnin taloudellista perustaa.  

Markkinat ja hyvinvointi

Kaikki hyvinvointivaltiot ovat jokseenkin demokraattisia, ne kunnioittavat 
ihmisoikeuksia ja ovat oikeusvaltioita. Kaikki julkinen toiminta perustuu 
lakiin, demokraattisesti päätettyihin sääntöihin.  Kaikki julkisesti toimivat 
ovat lakeihin sidottuja. 

Kaikki markkinatalousvaltiot eivät ole hyvinvointivaltioita, mutta ny-
kyiset hyvinvointivaltiot ovat markkinatalousvaltioita. Muusta ei nykyisin 
ole esimerkkiä. Neuvostoliitto tavoitteli 1960-luvulla kapitalististen maiden 
tasoa, mutta sen järjestelmä ei kestänyt suuren valtion voimavaroista huo-
limatta. Joku Etelä-Korea on vauras markkinatalousmaa, mutta ei hyvin-
vointivaltio. Yleensä syntyvä vauraus nostaa paineen levittää hyvinvointia 
laajemmin yhteiskuntaan.

Hyvinvointivaltioiden markkinat ovat aina suitsittuja, ne eivät ole 
laissez faire – yhteiskuntia, sillä työntekijöitä ja kuluttajia suojellaan. 
Hyvinvointi(valtio tai -yhteiskunta) ei siis ole markkinatalouden välttämä-
tön edellytys. Hyvinvointivaltio tai -yhteiskunta edellyttää sellaista vauraut-
ta, ettei sitä ainakaan nykyisin ole kyetty luomaan ilman markkinataloutta.

Hyvinvointiyhteiskunta edellyttää käytännössä riittävää aineellista 
vaurautta. Erityisen keskeistä hyvinvoinnille on yhteinen vauraus, joka 
muodostuu toimivasta infrastruktuurista. Inhimillinen pääoma, osaami-
nen, tutkimus, tuotekehitys, design ja muut vastaavat ulottuvuudet, luovat 
osaltaan edellytyksiä ylläpitää pienen kansakunnan hyvinvointia. 

Kun on mitattu aineellista ja inhimillistä pääomaa, jää jotain selittä-
mättä. Sosiaaliturvan ja yleensä hyvinvoinnin hyväksyttävyyden kannalta 
yksi olennainen käsite on sosiaalinen pääoma. Sosiaalisella pääomalla tar-
koitetaan sitä osaa yhteiskunnan toiminnasta, joka jää jäljelle, kun aineel-
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lisen ja inhimillisen pääoman ulottuvuudet on otettu huomioon. Kaikki 
kolme pääoman muotoa ovat olennaisia hyvinvoinnin rakentamisessa ja 
ylläpitämisessä. 

Sosiaalista pääomaa mitataan tavallisimmin yhteiskunnassa vallitsevalla 
luottamuksella. Se on tietoa ja kokemusta siitä, että viranomaiset toimivat 
asianmukaisesti, infrastruktuuri on kunnossa, korruptio on vähäistä ja laa-
jemmin ilmaistuna voimme vastata myöntävästi kysymykseen: voiko kans-
saihmisiin yleensä luottaa? Hyvinvointimaat, kuten Pohjoismaat, Hollanti 
ja Kanada saavat korkeimmat arvosanat luottamusvertailuissa. 

Hyvinvointiyhteiskunta on poliittinen tuote

Hyvinvointivaltio tai – yhteiskunta on aina poliittinen tuote. Se tarvitsee 
kansalaisyhteiskunnan, joka vaatii sitä. 

Altruismia on kaikissa yhteiskunnissa. Lapset, vanhukset, sairaat ja 
vammaiset on hoidettu niillä voimavaroilla, jotka ovat olleet käytössä. So-
siaaliturvaa voidaan antaa köyhässäkin yhteiskunnassa. Hyvinvointiyhteis-
kunnan alkuvaihe oli poliittisen vakauden ja yhteiskuntarauhan luominen:

l Bismarck-lait 1880-luvulla Saksassa: sosialistilait eläketurvalle ja 
työtapaturmalle

l Suomi: tilaton väestö 1900-luvun alkupuolella

l Beveridge-suunnitelma Englannissa 1940-luvulla: viisi pahaa eli 
puute, sairaus, tietämättömyys, elinympäristön kurjuus ja toimetto-
muus - irrottaminen työmarkkina-asemasta, kattavuus, syyperusteisuus, 
kansanvakuutus, ei tarvehankintaa, kolmikantainen rahoitus

l Pohjoismainen malli, 1930-luvulta alkaen, yhdistää Bismarckin 
työperusteisen ja Beveridgen    asumiseen perustuvan ajattelun. Kaikille 
maassa asuville kuuluu vähimmäisturva, julkinen valta hoitaa palvelut 
ja lisäksi on ansiosuhteutettu turva, jonka työssä olevat maksavat itse. 

Hyvinvointiyhteiskunnissa on kyse talouden ja hyvinvoinnin liitosta, jossa 
sosiaalinen pääoma on merkittävä tekijä.

Hyvinvointiyhteiskunta vakuutuksena

Hyvinvointiyhteiskunta voidaan Arajärven mukaan ymmärtää myös vakuu-
tuksena. Eräällä tavalla verojen maksaminen on melkein vakuutus pohjois-
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maisissa yhteiskunnissa. Tärkeää on huomata, että vakuutus otetaan ennen 
kuin tiedetään riskit. 

Vakuutuksen riskinä ovat kustannukset:
l Moral hazard eli antaudutaan virran vietäväksi, kun vakuutus 
maksaa (heikot kannusteet) ja järjestelmän hyväksikäyttö (minulla on 
oikeuteni, esim. eläkevedätys, aukkojen hyväksikäyttö) 

l Adverse selection eli vakuutuksen piiriin hakeutuu riskialttiimpi 
väki 

l Ongelmana aidon hädän tunnistaminen (sosiaaliturvan ehtojen 
asettaminen) 

l Keinona valvonta (kustannus – hyöty-suhde)
Yksilöllä on aina vastuu hyvinvoinnistaan. Hyvinvointiyhteiskunta ottaa 
vastuun silloin, kun omatoiminen toimeentulo tai huolenpito on uhattuna 
sosiaalisen riskin toteutuessa tai kun henkilö muutoin on ns. hyväksyttäväs-
tä syystä tuen tarpeessa. 

Hyvinvoinnin uhkatekijät

Mitkä ovat suomalaisen hyvinvoinnin tulevaisuuden suurimpia haasteita? 
Pentti Arajärvi näkee kolmentyyppisiä tulevaisuushaasteita.

Hyvinvointiyhteiskunnan ylläpidon ideologinen vaara on niin kutsuttu 
hyväosaisten kapina. Sen välttäminen on tärkein peruste sille, että yhteiset 
palvelut, ennen kaikkea koulutus ja terveydenhuolto, on pidettävä riittävän 
korkeatasoisena, jotta varakas väestönosa ei ala hankkia yksityisiä parempia 
palveluja yksityisiltä markkinoilta. Aikaa myöten varakkaammat mahdolli-
sesti myös asettavat kysymyksen siitä, miksi heidän tulee osallistua yhteisten 
palvelujen rahoittamiseen, kun verotuksella ajatellaan olevan jokin yhteys 
palvelujen konkreettiseen käyttämiseen.

Tämän tien päässä on jakautuneet palvelut, jossa rappeutuneet julkiset 
palvelut on varattu vähävaraiselle kansanosalle ja ehkä jopa keskituloisille. 
Koulutusjärjestelmä monissa maissa on jo tämäntapainen ja terveyspalve-
luissakin on useissa maissa tätä piirrettä. Me olemme kyenneet välttämään 
sen ja painekin on purettu erilaisiin painotettuihin opetussuunnitelmiin. 

Suomalaiset ilmoittavat toistuvasti maksavansa mieluummin veroja 
kuin leikkaavansa julkisia palveluja. Tähän liittyen on tärkeää pitää yhteiset 
palvelut, ennen kaikkea koulutus, terveydenhuolto ja päivähoito niin kor-
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kealla tasolla, että myös keski- ja hyvätuloiset veronmaksajat haluavat niitä 
itselleen ja lapsilleen eivätkä hae yksityisiä palveluja. 

Hyvinvoinnin toinen mahdollinen uhkatekijä on myös julkisen 
talouden ja kansantalouden kriisi. Euroopan talous- ja rahaliitossa on aina 
olemassa vaara, että emme kykene ylläpitämään sitä kasvavaa ja tervettä 
taloutta, jonka tuotosta voidaan poliittisen valinnan perusteella käyttää 
hyvinvointina. 

Kriisiytyvä julkinen talous ja valtiontalous johtavat käytännössä väis-
tämättä hyvinvointipalvelujen ja etuuksien heikentämiseen, koska niiden 
osuus yhteiskunnan taloudessa on niin suuri. EMU:n vakauskriteerejä 
voidaan arvostella ja saattaa olla jopa vahingollista pitää niistä liian tiukasti 
kiinni. Suomen kansantalous on kuitenkin euroalueesta varsin pieni osa, 
joten on meidän etumme, että sääntöjä kunnioitetaan. 

Kolmas hyvinvoinnin uhka sisältyy jo hokemaksi saakka esille olleeseen 
väestön vanhenemiseen ja ikärakenteen muutokseen. Lähivuosikymmenen 
aikana Suomen nykyinen varsin edullinen elatussuhde muuttuu varsin 
epäedulliseksi. 

Elatussuhde heikkenee

Huoltosuhde kertoo, paljonko meillä on työikäisiä ihmisiä suhteessa väes-
töön. Työikäisten määrä on 60 %:n tienoilla. Huoltosuhde nousee vuoden 
2010 jälkeen nopeasti, kun suuret ikäluokat siirtyvät eläkkeelle. Se merkit-
see, että pienempi osa väestöstä tekee töitä ja ansaitsee rahaa elämiseen. 

Huolestuttavan kehityksen näkee vielä selvemmin elatussuhteesta, 
joka kertoo, paljonko meillä on työssä olevia ihmisiä suhteessa työelämän 
ulkopuolella oleviin ihmisiin. Jos luku on 100 %, molempia on yhtä pal-
jon, kuten vuoden 1990 tienoilla. 2, 5 miljoonan suomalaisen elätti toisen 
puoliskon suomalaisia. Tuli lama, jolloin suhde nousi 150 %:iin, lähinnä 
työttömien määrän kasvun takia. Kaksi miljoonaa työssä olevaa elätti kolme 
miljoonaa työelämän ulkopuolella olevaa. Mikään yhteiskunta ei kestäisi 
pitkään tällaista elatussuhdetta. 

Siitä on tultu terveempään elatussuhteeseen. Sataa työssä olevaa kohti 
on 110–120 työn ulkopuolella olevaa suomalaista. Suurten ikäluokkien 
eläköityminen nostaa luvun uudelleen korkealle, 130–140 %:n tasolle vuo-
sina 2020–2030, jolloin väestömäärä alkaa laskea. Sille tarttis tehdä jotain, 
koska sosiaaliturva tulee näin kalliiksi. 
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Ikääntyneistä eli 55–65 –vuotiaista vähän alle puolet on töissä. Ruot-
sissa vastaava osuus on lähes 70 %. Se on suoraa sosiaaliturvan hintaa. 
Ongelma voidaan Arajärven mukaan ratkaista vain tämänikäisten ihmisten 
työkyvyn ylläpitämisen ja laajemmin työelämän kehittämisen kautta. 

Vuoden 2005 alusta voimaan tulleen eläkelainsäädännön tavoitteena 
on myöhentää eläkkeelle menoikää. Taannoisessa virallisessa vanhuuselä-
keiässä, 65 vuotta, menee enää vain 10 % eläkkeelle. Uusi lainsäädäntö 
mahdollistaa valinnan joustavasti 63–68 –vuotiaana. Kannusteita, super-
karttumia, on rakennettu myöhemmän eläköitymisen houkuttelemiseksi. 

Kuolleiden määrä ylittää arvioiden mukaan syntyneiden määrän ennen 
vuotta 2015. Kun otetaan huomioon maahanmuutto, väkimäärä ei vielä 
laske. Se alkaa taittua alaspäin ennen vuotta 2030, jolloin suurten ikäluok-
kien luonnollinen poistuma kiihtyy.

Kun elinajan odote kasvaa, se huomioidaan eläkkeen suuruudessa. 
Mitä enemmän kasvaa, sitä enemmän se leikkaa eläkettä. 

Työuupuneet eivät jaksa superkarttumiin

Työssä viihtymisen merkitys on ainakin tunnustettu. Professori Juha 
Siltalan kokonaiskuva Työelämän huonontumisen lyhyt historia todis-
taa työuupumuksen laajuudesta. Joka kolmas kunta-alan työntekijä 
oli 2000-luvun alussa valmis luopumaan työnteosta. Puolet nuorista 
opettajista miettii ammatinvaihtoa. Suomalaiset pyrkivät pelastautumaan 
varhaiseläkkeelle niin pian kuin voivat, viisi vuotta virallista eläkeikää 
aikaisemmin. Monet eivät jaksa odottaa Raimo Sailaksen superkarttumia 
harmaina panttereina, hän ironisoi. 

Eivät ihmiset Siltalan mukaan kammoa työtä, vaan sen jatkuvaa 
mittaamista ja vertailua maailman parhaisiin, jonka tuloksena heikoim-
mat lenkit äänestetään päivittäin ulos. Työmarkkinoiden pudotuspelissä 
on kyse ollut siitä, että tarpeelliset työt eivät enää muodostu kannatta-
vien työpaikkojen nipuiksi. Markkinahintaiset pätkätyöt eivät taas riitä 
elannoksi.

Siltala suosittaa työn uusjakoa, porrastettua osallistumista työelä-
mään, eläketurvan irrottamista työsuhteesta, mikä olisi varmasti kova 
pala työmarkkinajärjestöille. Voidaanko välttämätön toimeentulo saada 
markkinoiden ulkopuolelta, jos sitä ei saa täyteen markkinoilta? Ennen 
teollisuusyhteiskuntaa sen sai oman maan avulla. Mikä on maattoman 
maapala? Kansalaisosuus vai osakkuus kansantulosta? Jonkinlainen omis-
tusoikeus oman työn tuloksiin?, kriitikko herättää ajattelemaan. 
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Koulusta töihin

Muita toimenpiteitä elatussuhteen parantamiseksi ovat olleet työttömyyden 
alentaminen, jossa Paavo Lipposen I hallituksen ohjelman puolitustavoite 
on nyt saavutettu. Matti Vanhasen hallituksen pyrkimys työllisyysasteen 
nostamiseen tavoittamalla 100 000 uutta työpaikka näytti välillä huonos-
ti onnistuneelta, mutta nyt taas jopa mahdolliselta. Työvoimaosuuden 
nostaminen 75 %:iin vuoteen 2007 mennessä näyttää sen sijaan uusimpien 
lukujen valossa vaikealta haasteelta, Pentti Arajärvi arvioi. Opiskeluaikojen 
lyhentäminen nostaa voimakkaan arvostelun opiskelijajärjestöissä. Kor-
keakouluopiskelijoista puolet ei seitsemän vuoden opiskelun jälkeen ole 
suorittanut tutkintoa, mikä on ongelma. 

Työväen Akatemian teatteritoimintaa, Elämä-pienoisnäytelmä marras-joulu-
kuulla 2005: Papin perheen Maiju (Salla Toivola, oik.) palaa halusta paljastaa 
siskolleen, Hannalle (Katariina Kähkönen) suuren salaisuuden. Kuva: Pekka 
Heiskanen
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Hämmästyttävän suurella osalla suomalaisista, noin 40 prosentilla, ei 
ole perusopetuksen jälkeistä muodollista koulutusta. Heikoin tilanne on 
vanhimmissa ikäluokissa. Nuoremmissa ikäluokissa aina 40 vuotiaisiin asti 
perusopetuksen jälkeinen koulutus puuttuu noin 15 prosentilta. Näyttä-
västi aloitettu Noste-ohjelma ei ole purrut nuorempiin ikäryhmiin, vaan 
enemmän keski-ikäisiin aikuisiällä opiskeleviin. 

Pelkän perusopetuksen varassa toimiminen on nyky-yhteiskunnassa 
lähes mahdotonta. Sellaiset ammatit, joissa koulutusta ei tarvita, ovat hä-
vinneet. Vain ylioppilastutkinnon suorittanut ei saavuta ammattisivistystä. 

Yhtenä vaihtoehtona on nuorten koulutustakuu. Koulutustakuu 
merkitsee järjestelyä, jossa yhteiskunta, käytännössä kunta, takaa nuorelle 
koulutuspaikan. Samalla on varmistettava nuoren sellainen tukeminen, että 
koulutus ei keskeydy, mikä edellyttää laajaa eri viranomaisten yhteistyötä. 
Koulutustakuun seuraava vaihe on nuorille, vailla työ- tai koulutuspaikkaa 
oleville annettava takuu työstä tai harjoittelusta. 

Oppivelvollisuuden pidentämistä molemmista päistä on lämpimästi 
tuettava. Erittäin huolestuttavaa on runsas kymmenen prosenttia peruskou-
lunsa päättävistä, jotka eivät jatka perusopetuksen jälkeen missään toisen 
asteen koulutuksessa. Nämä nuoret eivät näytä olevan mikään ohimenevä 
ilmiö, vaan kolmenkymmenen vuoden iässäkin näyttää olevan runsas kym-
menen prosenttia sellaisia, jotka sinnittelevät pelkän peruskoulun varassa. 
Tämä on se ryhmä, johon on kaikkein voimakkaimmin suunnattava toi-
menpiteitä, jos haluamme varmistaa hyvinvointiyhteiskunnan jatkumisen. 

Esitys oppivelvollisuuden jatkamisesta vuodella tai kahdella pakottaisi 
Arajärven mukaan menemään johonkin koulutukseen peruskoulun jälkeen. 
Vaikka se ei kattaisi koko aikaa, olisi eduksi olla koulutuksessa. Pojat ovat 
pahimmassa murrosiässä, kun heidän pitää tehdä elämänsä keskeisiä rataki-
suja. Ennen iso osa jäi luokalle kypsymään. Nyt kymppiluokka hoitaa osin 
samaa tehtävää, koska se antaa lisävuoden jälkikasvuun. 

Naisten euro, miesten ikä

Näin pienen kansakunnan on käytettävä omat lahjakkuusvoimavaransa täy-
simittaisesti. Naiset ovat puolet Suomen lahjakkuudesta, Arajärvi peruste-
lee. Kannattaa kouluttaa koko ikäluokka. Nuoruusiässä ei kyetä mitenkään 
seulomaan lahjakkaita, menestyviä tai hyvin työtä tekeviä. Voimavaroja ei 
voi tuhlata liian aikaisella ulossulkemisella.
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Tasa-arvon kannalta naisten koulutusta ja työhön osallistumista on 
pidetty tärkeänä. 15–24 -vuotiailla miehillä osallistuminen työhön laski 
dramaattisesti v. 1950 82,5 %:sta v. 2000 50,4 %:iin.  

Se kertoo hyvän asian, nuoret miehet ovat koulutuksessa. Naisilla lasku 
on vähemmän dramaattista, koska lähtötaso oli niin erilainen. Vanhemmilla 
miesikäluokilla työelämään osallistuminen on laskenut tai pitänyt tasonsa. 
Naisilla se on noussut selvästi, mistä voimme olla tyytyväisiä.

Naisen euro on yhä 81–82 senttiä, vaikka naiset ovat koulutetumpia. 
Elinikää tarkastellessa miehen vuosi on 11 kuukautta eli miehen elinikä on 
noin seitsemän vuotta naisen elinikää lyhyempi. Miehet tekevät enemmän 
itsemurhia, ovat useammin asunnottomia ja mielisairaaloiden pitkäaikais-
potilaita. 

Syrjäytymistä luovat useat samanaikaiset tekijät

Syrjäytyminen on yksi yhä enemmän ja useammin käytetyistä termeistä. 
Syrjäytyminen on erotettava köyhyydestä. Syrjäytyminen syntyy tyypillisesti 
paitsi pienituloisuudesta ja vähävaraisuudesta myös vajavaisesta koulutuk-
sesta, huonosta terveydestä, päihderiippuvuudesta, ongelmista lapsuusper-
heessä, sosiaalisten suhteiden puutteesta, heikosta asumisen tasosta, työttö-
myydestä, epävakaasta työurasta, vammaisuudesta tai etnisestä alkuperästä 
ja syrjinnästä. 

Tekijät ovat usein samanaikaisia tai seuraavat kierteenä toisistaan. 
Kun ihmisellä on alhainen koulutustaso, on usein pienet tulot ja epävakaa 
työura. Kun on epävakaa työura, joutuu helpommin työttömäksi. Alhainen 
koulutustaso voi johtua lapsuusperheen ongelmista. 

Syrjäytyneet henkilöt muodostavat erityisen ongelman ja käyttävät 
myös yhteiskunnan sosiaalisista voimavaroista merkittävän osan. Syrjäyty-
minen näyttää myös siirtyvän helpommin ylisukupolviseksi. 

Absoluuttinen köyhyys on Suomessa lähes hävinnyt. Asunnottomuu-
den kautta monet elävät ilman omaa valintaa absoluuttisessa köyhyydessä, 
erityisesti ulkona asuvat. Asunnottomia on vajaa 9 000 pääasiassa suurissa 
kaupungeissa. Heistä ulkona asuvia on vuodenajan mukaan 500-1 000 
ihmistä. Muut asunnottomat ovat esimerkiksi tarpeettomasti laitoksissa 
asuvia, hajotettuja perheitä lastenkoteihin ja tuttavien nurkkiin sekä nuoria, 
jotka asuvat yhä vanhempien luona, vaikka pitäisi olla oma koti.

Suhteellinen köyhyys on hankalammin tulkittavissa. OECD:n ja EU:n 
käytössä oleva määritelmän mukaan ihminen on köyhä, kun hän ansaitsee 
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vähemmän kuin 60 %:a mediaanituloista. Mediaanitulo määräytyy siitä, 
kun pannaan kaikki suomalaiset järjestykseen tulojen mukaan ja lasketaan 
keskimääräinen tulonsaaja. Vähemmän kuin 60 %:a hänen tuloistaan an-
saitseva on käytössä olevan tilastomääritelmän mukaan suhteellisesti köyhä. 
Heitä on Suomessa yhdeksän prosenttia, joka on maailmanlaajuisesti yksi 
alimmista.       

Köyhien ryhmistä yhden hengen taloudet ja yksinhuoltajataloudet 
muodostavat suurimmat ryhmät. Opiskelijat ovat elinkaariköyhiä. Yksin-
huoltajatalouksissa köyhyysriski on kaksinkertaistunut vuosien 1995–2001 
välissä. 

Pitkittyvä työttömyys on yksi suurista sosiaalisista ongelmistamme. 
Pitkään työtön menettää paitsi ammattitaitonsa usein myös eräällä tavalla 
työelämän edellyttämän elämänhallintansa. Yhteiskunnan heikoimmassa 
asemassa olevat ovat jostain syystä miehiä ja erityisesti yksin asuvia miehiä. 

Perustuslaillinen toimeentulon turva

Suomessa annetaan perustuslain nojalla toimeentuloturvaa kahdeksan pe-
rusteen mukaan. Työttömyyden, sairauden, työkyvyttömyyden ja vanhuu-
den aikana on jokaisen saatava perustoimeentulon turvaa. Lapsen saaminen 
ja huoltajan menetys oikeuttavat turvaan. Opiskelua ei varattomuus saa es-
tää. Ihmisarvoisen elämän kannalta välttämätön toimeentulo on turvattava. 

Perustoimeentulon turvan tason määrittelyn näkökohtia ovat:
l yhteiskunnan taloudelliset voimavarat otettava huomioon 
(pitkällä aikavälillä)

l turva voi olla tarveharkintaista

l turva voi koostua useammasta etuudesta

l turvaan voi sisältyä kannustavia elementtejä

l etuudet voivat olla verotettavia

l turva voi olla vastikkeellista
Palveluiden ja sosiaalisten tukien priorisoinnissa itsestään selvä oikeu-

denmukaisuuteen liittyvä näkökohta on, että vaikeimmissa ja haavoittavim-
missa oloissa elävien etuuksista ei tingitä. Nämä ryhmät eivät yleensä pysty 
poliittisesti tai taloudellisesti puolustamaan itseään, ja heidän hyvinvoinnis-
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taan on Arajärven mukaan jo yleisen inhimillisyyden perusteella yhteinen 
vastuu.

Perusoikeuksien suojaamien julkisen vallan toimin tojen tulee olla 
ensisijaisia suhteessa muihin toimintoihin. Taloudellisessa ahdingossa on 
kuitenkin aina otettava huomioon se, että tärkeintä on hyvinvoinnin edelly-
tysten turvaaminen pitkällä aikavälillä. Näin ollen rankkojen taloudellisten 
tilanteiden ylittäminen edellyttää varmasti myös yhteiskunnan hyvinvoin-
tiosioon puuttumista, koska nykyisessä julkisessa taloudessa hyvinvointi 
näyttelee erittäin suurta taloudellista osaa. Tällöin olennaista on supistuksis-
sa, lisäkustannusten kansalaisille sälyttämisessä ja muissa toimissa se, että ne 
tehdään aiheuttaen mahdollisimman vähän vahinkoa ja kohdistaen niihin 
henkilöihin, jotka parhaiten kykenevät taloudellisesti ja muissa suhteissa 
rasitukset kantamaan.

Tärkeämpää kuin kuntien keskinäinen tasavertaisuus on kansalaisten 
yhdenvertaisuus. Tässä on julkisella vallalla erityinen tehtävä. Vain se voi 
pohjimmiltaan taata hyvinvoinnin alueellisesti tasaisen jakautumisen, Pentti 
Arajärvi pohti kirjassaan ”Paremminvointiyhteiskunta”.

Yksilöllisyys korostuu epävarmuuden aikana

Yksi laman jälkeisen ajan valtatrendi ja sen myötä myös hyvinvointietuuk-
sien ja varsinkin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen trendi on ollut 
yksilöllisyyden korostaminen, joka johtaa palvelurakenteen ja sen rahoituk-
sen uuteen perustelemiseen. Rahoitusvastuuta ollaan mielellään siirtämässä 
palvelujen käyttäjille. Palvelujärjestelmiä puretaan, toistaiseksi vain kuntien 
nk. vapaasta toiminnasta, kuten leikkipuistojen ruokailusta. 

Tällaiset ajanmerkit ovat Arajärven mukaan äärettömän herkkiä ja 
osoittavat sen kaltaista yhteisöllisyyden rapautumista, jota on pidettävä 
varsin huolestuttavana. Yhteisistä lakisääteisistäkin palveluista esimerkiksi 
mielenterveyden avohuollon ja päihdehuollon heikko kunto ovat huolestut-
tava piirre. 

Samaan yksilöllisyyden korostumiseen liittyy myös palveluiden mark-
kinaehtoistaminen. Kilpailulla haetaan kustannustehokkuutta osittain siitä 
riippumatta, ovatko palvelut kilpailutettavissa. Sosiaalipalvelujen ensisijai-
nen tehtävä on tasa-arvon toteuttaminen ja yhteiskunnallisen oikeudenmu-
kaisuuden edistäminen siten, että julkinen valta turvaa riittävät sosiaali- ja 
terveyspalvelut alueellisestikin tarkasteltuna kaikille. 
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Sosiaaliturvan tavoitteena on köyhyyden ja syrjäytymisen poistaminen, 
tulonjaon tasoittaminen, väestön toimeentulon ja tarpeiden tyydyttäminen 
sekä yhteiskunnallisen koheesion toteuttaminen. Voiton tavoitteluun perus-
tavalla järjestelmällä tämä ei onnistu. 

Hyvinvointivaltio epävarmuuden aikana 

Seppo Lindblom on väitöskirjassaan hyvinvointivaltion tilivelvolli-
suudesta kansankodin tuolla puolen eritellyt 1990-luvun talouslaman 
aikaansaamaa levottomuutta ja epätietoisuutta hyvinvointivaltion 
suunnasta. Hän etsi laman luomasta epävarmuudesta uusia tilaisuuksia 
ja mahdollisuuksia. Hänen mukaansa hyvinvointivaltio ei ole kohdannut 
aatteellista vihollista päällekäyvän uusliberalismin muodossa anglosaksi-
seen tapaan, vaan se on kohdannut yhä monimutkaisemmaksi käyneen 
maailmaan, epävarmuuden ajan. 

Lindblom näkee tutkimuksessaan hyvinvointivaltion eräänlaisena 
varmuuden konseptina, johon liittyy laaja poliittinen yhteisymmärrys 
suorastaan reformikilvan tunnuksin. Hän kysyy, mitä tapahtuu, kun 
”varmuuden konsepti kohtaa epävarmuuden ajan”. Vaaravyöhykkeessä 
on poliittinen luottamus. Lindblomin keskeinen väite on, että ylimittais-
ten vaatimusten kohteeksi joutunut hyvinvointivaltio on maallistettava 
ja riisuttava odotuksista, joita se ei kykene täyttämään. Suomalaisessa 
yhteiskuntapolitiikassa on hyväksyttävä epävarmuus ja alettava pohtia 
hyvinvointivaltion tilivelvollisuuden rajoja ja sisältöä.

Nuorten sosialidemokraattien Suomi-ilmiö – kirjassa (TSL 2005) 
jatketaan uudistuskeskustelua epävarmuuden ajasta.

Ehkäisevä toiminta säästää eniten

Emme säästä tarpeeksi. Suurinta yhteiskunnallista säästöä on ehkäisevä 
toiminta. Se edellyttää investoimista lapsiin. Korkeatasoiset koulut, joissa 
lapset viihtyvät, tukiopetus, erityisopetus, koulukuraattorit ja -psykologit, 
koulujen kerhotoiminta, aamu- ja iltapäivätoiminta, nuorisotyö, kulttuu-
ri- ja liikuntamahdollisuuksien järjestäminen ovat kaikki toimintaa, joka 
varmasti maksaa pitkällä aikavälillä itsensä takaisin.

Yksi suomalaisen yhteiskunnan vahvuuksia on Pentti Arajärven mie-
lestä pyrkimys kokonaisuuksien hallintaan. Emme luo erikseen köyhyys-
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ohjelmia (paitsi saadaksemme EU:lta rahaa). Mieluummin teemme jo 
sosiaaliturvajärjestelmän sellaiseksi, että se sisältää mahdollisimman laajasti 
köyhyyden poistamista. 

Emme luo mielellämme ns. toisen mahdollisuuden koulua, jolla kou-
lupudokkaat koetetaan vetää mukaan, vaan pyrimme alun perin luomaan 
koulun sellaiseksi, joka ottaa kaikki lapset huomioon. Tätä näkökulmaa 
lähestyä ongelmia on varjeltava, koska näin saavutamme sellaista yhteis-
kunnan kiinteyttä ja legitimiteettiä, jota hajautuneempi järjestelmä ei voisi 
saavuttaa. On parempi, ettei ensimmäisessäkään vaiheessa ketään jätetä. 

Hyvinvoinnilla luodaan yksilöille, yrityksille ja koko yhteiskunnallekin 
mahdollisuuksia kehittää olosuhteita kaikkien kannalta vapaammiksi, tasa-
arvoisemmiksi ja oikeudenmukaisemmiksi. Ei ole olemassa yhtä ihanneve-
roprosenttia tai yhtä bruttokansantuotteen ihannesosiaalimeno-osuutta. 

Tässä kuten niin monessa muussakin asiassa lopputulos ratkaisee, ja 
kyse on eri tekijöiden tasapainosta. Hyvinvoivat yhteiskunnat ovat myös 
taloudellisesti menestyneimpiä ja lähes kaikki taloudellisesti menestyneet 
yhteiskunnat ovat hyvinvointiyhteiskuntia. Hyvinvointi on pitkäjänteinen 
menestystekijä.

 

Pentti Arajärvi alusti kurssilla isänpäivänä 13.11.2005. Hän toi mukanaan 
presidentti Tarja Halosen sisarentyttären, koska tämä ”ei ollut koskaan kuullut 
sedän luentoa”.  Australiassa asuva Eva May Bohun (kuvassa) opiskeli v. 2005 
Taideteollisessa korkeakoulussa lasi- ja metallimuotoilua sekä kesäyliopistossa 
suomea. Aukeaman kuvat Jouko Muuri
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Lähteitä

Perustuu pääosin Pentti Arajärven laajaan luentoon”Hyvinvoinnin ehdot – asenteet ja 
raha, millä edellytyksillä hyvinvointi säilyy”, www.globalisaatio.info -verkkosivuilla, 
kohdassa ”Tuotokset”.

Tekstissä on käytetty myös seuraavia Arajärven artikkeleita ja puheenvuoroja:

Paremminvointiyhteiskunta, Kunnallisalan kehittämissäätiön Polemia-sarjan julkaisu nro 
48, 2003.

Puhetta paremminvointiyhteiskunnasta, Stakesin Terve Kunta – seminaari 26.–27.1.2005
Puhe ”Sisäinen turvallisuus ja hyvinvointi- seminaarissa 8.2.2005, myös www.globalisaa-

tio.info sivuilla kohdassa ”Linkit”

Muita tekstissä viitattuja lähteitä:

Lindblom Seppo: Kansankodin tuolla puolen – Hyvinvointivaltion tilivelvollisuuden 
tarkastelua, VATT julkaisut 34, 2002.

Ruokanen Tapani: Suomen menestyksen eväät. Tiekartta tulevaisuuteen. EVA raportti, 
Taloustieto 2004.

Siltala Juha: Työelämän huonontumisen lyhyt historia - Muutokset hyvinvointivaltion 
ajasta globaaliin hyperkilpailuun. Otava 2004.

Suomi-ilmiö. Puheenvuoroja hyvinvointiyhteiskunnasta 2000-luvulla. Toim. Olli Koski. 
Työväen Sivistysliitto TSL 2005. 
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– Nyt on vallassa tehokkuus. 
Viimeisen 3-4 vuoden aikana 
erilaiset hoitotyön tehokkuuden 
mittarit ovat lisääntyneet. Tote-
aa oman alansa työn muutoksis-
ta Esa Sairanen.

Sairanen työskentelee pitkäai-
kaissairaiden hoitajana Helsingin 
kaupungilla Kivelän sairaalassa. 
Hän on toiminut alalla 17-vuo-
tiaasta ja työskennellyt välillä 
Ruotsissa.

Sairanen muistuttaa, että 
laatua ja tehoa on tietysti aina 
mitattu ja se on hyvä. Mutta mit-
tausten lisääminen ei kuitenkaan 
ole tuonut lisää resursseja.

– Tehokkuuden vaatimus 
tuo ähkyä ja väsymystä. Sairanen 
kertoo lisääntyneistä sairaslomista 
ja selkä- ja käsivaivoista.

Esa Sairanen on työpaikal-
laan luottamusmies ja terveyskes-

kuksen varapääluottamusmies. 
Luottamustehtäviä on kertynyt 
myös henkilöstön edustajana hen-
kilöstötoimikunnassa ja kunnalli-
sella puolella vanhusjaostossa.

Riittääkö työ hyvinvoinnin 
tuottamiseen? – kursseilla Esa 
Sairasta kiinnosti mm. talous-
politiikka ja omaan sosiaali- ja 
terveysalaan liittyvät kysymykset, 
joita käsittelivät mm. johtaja 
Jukka Pekkarinen ja juristi Heli 
Puura.

Työntekijöiden osattava lukea 
tarjouksia

Lisätieto on tervetullutta 
luottamustehtävien hoitamiseksi. 
Helsingin kaupungin uudistusten 
kohteena ovat myös pitkäaikais-
sairaiden hoitojärjestelyt.

Pitkäaikaissairaiden hoitaja Esa Sairanen kokee, että

Tehokkuuden vaatimus tuo ähkyä
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– Ammattiyhdistystoiminta 
on yhteiskunnallista vaikutta-
mista. Yksityistämisbuumin 
ymmärtäminen on tärkeää. 
Työntekijäryhmien on pystyttävä 
lukemaan tarjouksia. Puutteista 
on hälytettävä kuntaa ajoissa, Esa 
Sairanen luonnehtii ay-toiminnan 
uusia haasteita.

– Eri ammattialojen kanssa 
on oltava vuorovaikutusta nykyis-
täkin enemmän, hän muistuttaa 
ay-liikkeen yhteistyöstä yli liitto- 
ja keskusjärjestörajojen.

Potilaille aikaa

Sairanen siirtyi Kivelään Koske-
lan sairaalasta kaksi vuotta sitten 
osastovaihdosten yhteydessä. Pit-
käaikaisosastolla hoito perustuu 
yksilövastuulliseen hoitotyöhön 
ja moniammatillisiin tiimei-
hin. Jokaisella potilaalla on yksi 
omahoitaja ja varahoitaja. Osasto 
on jaettu kolmeen tiimiin niin, 
että hoitajat tuntevat potilaan 
tilanteen hyvin.

Pitkäaikaissairaanhoidon 
potilaspaikkoja on Helsingissä 
supistettu, vaikka nykyhallitus 
antoi terveydenhuollolle lisärahoi-
tuksen. 

– Kunnilla ja kaupungeilla 
on vähemmän rahaa, joiden 
jakaminen pitäisi mielestäni prio-
risoida toisin. Koko terveydenhoi-

tosektorilta leikataan varoja liikaa. 
Henkilökuntaa tarvitaan enem-
män. Helsingissä on pitkäaikais-
osastoilla hoitajia potilaita kohti 
alle suositusten.

– Työntekijöiden puute joh-
taa hoitotyön laadun kärsimiseen. 
Potilaille on aikaa liian vähän. 
Meidän puolella on erityisen tär-
keää, että potilaille on aikaa, jotta 
hän tuntisi itsensä ihmiseksi.

Teksti ja kuva:  
Merja Leskinen
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Soile Sillanmäki teki ruumiillis-
ta työtä miesvaltaisilla aloilla, 
kunnes monet sairaudet johtivat 
ammatin vaihdokseen ja hoiva- 
ja toimistoalan töihin. Monivam-
maisuus johti työstä luopumi-
seen. Opiskelu, harrastukset ja 
vaikuttaminen ovat korvanneet 
sen, ettei työ luo hänelle enää 
hyvinvointia.

– Meidän aivovammaisten asioista 
puhuvat yleensä lääkärit ja muut 
ammattilaiset, jotka eivät koskaan 
elä meidän elämäämme ja jotka 
eivät tiedä, kuinka absurdeihin 
tilanteisiin nämä oireet tässä 
maailmassa meidät johtaa, Soile 
Sillanmäki lausuu.

Ongelma on se, että vam-
maiset pääsevät itse harvemmin 
kertomaan asiastaan. – Olen itse 
kyllin rohkea kertomaan tilan-
teestamme. 

Oikea kohtelu eläkepäätöksiin

On tärkeää, että aivovammaiset 
ja muut sairaat ja vammaiset 
tulevat oikein kohdelluiksi esim. 
eläkepäätöksissä.

 – Meitä ei saisi rangaista 
kolme kuukauden karensseilla, 

Monet vammat kokenut Soile Sillanmäki kertoo esimerkin selviämisestä 

Eksyä matkalla töistä kotiin
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joka tulee kalliiksi yhteiskunnalle. 
Minut määrättiin työhön, jossa 
en pärjännyt ja sain epilepsia-
kohtauksen. Minut irtisanottiin 
sairauskohtauksen vuoksi ja sain 
kolmen kuukauden karenssin. 
Tämä tehtiin neljä kertaa minulle,  
Sillanmäki muistelee.

– Sairauteni paheni. Karens-
sikiistat voitin myöhemmin. Nyt 
olen 44-vuotiaana eläkkeellä. Kiu-
saamisestani ei kukaan hyötynyt.

Hänen epilepsiatyypissään 
kuolleisuus on normaalia paljon 
korkeampi. Moni jää edelleen il-
man hoitoa tai huonolle hoidolle. 
Jokainen epileptikko on joskus 
viety sairaalan sijasta putkaan.

Hoito on parantunut viime 
vuosina todella paljon uusien 
täsmälääkkeiden ansiosta. Lääk-
keiden sivuvaikutukset eivät enää 
ole niin pahoja. RAY:n ja Kelan 
kuntoutuslomat ovat silti vaikeas-
ti saatavilla. Tarvetta olisi paljon 
enempään, erityisesti muistikun-
toutukseen, hahmotus-  
ja tarkkaavaisuushäiriöihin, 
ajantajuun, oppimisvaikeuksiin ja 
ylipäänsä kielellisiin häiriöihin ja 
ihmissuhteisiin.

Uhka jäädä auton alle

– Tarkkaavaisuuden jakamisen 
häiriö on erityisen hankala, koska 
olen usein jäädä auton alle. En 

pysty hahmottamaan vastaantu-
levia ihmisiä ja autoja. Tämä oli 
yksi suurin syy eläköitymiseeni ja 
vaikeuttaa eniten arkielämääni. 
Minulla on vaikeuksia kaupois-
sa, ravintoloissa, teattereissa, 
kaikkialla, missä on enemmän 
ihmisiä.

– En tiedostanut ensin ongel-
miani. Minua yritettiin eläkkeelle 
jo monta kertaa aiemmin. Kun 
ei tiedosta omia oireitaan, ei osaa 
aina hoitaa niitä.
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Soile Sillanmäki on nyt 
44-vuotias ja hän on elänyt koko 
ikänsä aivovamman ja ohimoloh-
koepilepsian kanssa. Hänellä on 
myös autismi, MBD ja asberger 
sekä persoonallisuushäiriö ja cp-
vamma.

– Päävammoja sain lapse-
na, useita kertoja. Lapsuuteni 
aikana menin kymmeniä kertoja 
tajuttomaksi jo onnettomuuksien 
vuoksi, vielä useamman kerran 
epilepsiakohtauksen vuoksi. Mikä 
tulee mistä, ken tietää? CP-vam-
mani ei näy päälle, kuten eivät 
monet muutkaan oireet. Levotto-
muus näkyy.

Työ vaihtui ja loppui

– Olin 20 vuotta miesvaltaisilla 
työaloilla muurarina, levyseppä-
hitsaajana ja sisustusasentajana. 
Kun ne kiellettiin minulta, olin 

Kiljavan ammattiyhdistysopiston 
vuosikurssin 1984-85 seremonia 
joulun alla.  Soile Sillanmäki on 
kuvassa keskellä vihittävänä 
kurssille.  Hän myös lausui koko 
talven itse kirjoittamiaan runoja 
ja suunnitteli kurssille kuvaelmia.  
Viereinen mies jää tunnistamatta, 
koska on seremoniassa huppu 
päässä.
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mm. postituksessa, kehitysvam-
maohjaajana ja avustajana.

Aiemmin Sillanmäki toimi 
ay-puolella 20 vuotta aktiivisesti, 
Metalliliitossa ja Rakennusliitos-
sa. AKT:n jäsen hän on edelleen 
ja oli siellä myös töissä.

– Nuorena matkustin 
paljon, pitkiä ulkomaanmatkoja. 
Käyn Vantaan aikuisopistos-
sa maalaamassa ja englannin 
keskusteluryhmässä. Toimin 
paljon järjestöissä. Kokouksia 
voi olla viikossa jopa yhdeksän. 
Pääosa tulee Rekolan työväenyh-
distyksessä, kunnallisjärjestössä, 
ympäristölautakunnassa, aikuis-
opiston johtokunnassa, Vantaan 
ja Uudenmaan TSL-toiminnassa, 
Vantaan Kirjoittajien puheenjoh-
tajana, Rekolan Kinossa, potilas-
järjestöissä jne.

– Sillanmäki on tehnyt 
lehtiä työpaikalla, Koivukylässä ja 
toiminut Ylenaikaisessa osa-aikai-
sena radiotoimittajana.

– - Juttuni olivat henkilö-
kohtaisia radiopakinoita, kirjoitin 
käsin ja luin ne Yleisradiossa 
nauhalle. Tein 20 vuotta kahta eri 
työtä, fyysistä ruumiillista työtä ja 
näitä radio- tai lehtijuttuja. Olin 
myös mallina korkeakouluissa. 
Esiinnyn TV-avustajana. Tienasin 
aika hyvin. Tiesin, ettei se kestä 
kauan.

Kun ei löydä työpaikalle

Työelämän kannalta 1980-luku 
oli Soile Sillanmäelle hyvää aikaa, 
se osa kun hän oli töissä. Samoin 
oli 1990-lukukin, vaikka hän 
joutui vaihtamaan alaa.

Hän teki yöpostitusta ja 
pankkipostitusta, oli AKT:n töis-
sä, Vantaan kaupungilla velkaneu-
vojana ja kehitysvammaohjaajana.

– Minut todettiin v. 1997 
täysin työkyvyttömäksi, kehitys-
häiriön ja epilepsian ja monen 
muun vamman takia. Elämäni 
on silti ihan 
hyvää, urheilen 
paljon, harras-
tan kulttuuria. 
Teen vapaa-
ehtoistyötä. 
Lapseni ovat 
aikuisia.

– Eläkkee-
ni on pieni, 
mutta niin 
ovat menonikin. Koska eläkkeellä 
saan ansaita, lisätuloja kertyy mo-
nista harrastuksista ja hommista. 
Paljon silppua, joka mahtuu 
eläkkeen rajoihin.

– Työkykyä minulla ei ole, 
pystyn työskentelemään päivässä 
noin tunnin. Eksyn usein. Mitä 
sellaisella työntekijällä tekee, joka 
ei löydä edes omalle työpaikalle? 

– Eksyn usein. Mitä 
sellaisella työntekijällä 
tekee, joka ei löydä 
edes omalle työpaikal-
le?
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Kukaan työnantaja ei huoli sel-
laista työntekijää, mutta se riittää 
harrastuksiini. 

Soile Sillanmäki pystyi 
olemaan vammojensa kanssa työ-
elämässä niinkin pitkään, koska 
hänet vietiin töihin ja tuotiin 
sieltä pois; työkaverit tai aviomies 
tekivät sitä vuosia. Sama järjestely 
on nyt vapaaehtoistöihin. Jos hän 
joutuu yksin palaamaan, tulee 
usein vaikeuksia löytää töistä tai  
harrastuksista kotiin.

– Nuorena kuljin silti monta 
kuukautta yksin ulkomailla ja 
aina päädyin Suomeen takaisin, 
Sillanmäki pohtii elämänsä para-
dokseja.

Harrastukset kehittävät

Mitä Soile Sillanmäki toivoo 
elämältä? 

– Ensinnäkin, että nämä 
lääkkeet toimivat hyvin, kuten 
näyttävät. Toivon pääseväni eroon 
jatkuvista epilepsiakohtauksista. 
Se tarkoittaa, että selviän hengis-
sä, sillä minulla on vielä paljon 
asioita tekemättä ja kokematta.

– Aion kirjoittaa monta 
kirjaa, kuvittaa paljon satukirjoja. 
Aion piirtää sarjakuvia. Minulla 
on yli 500 itse tehtyä öljyvärimaa-
lausta kotona, tuhansia akvarel-
leja, tussipiirroksia, mosaiikkeja, 
veistoksia, keramiikkaa. Kudon 

mattoja, poppanoita ja seinävaat-
teita.

Arkielämässä aivovammasta 
on eniten haittaa eksymisen ja 
tavaroiden kadottamisen takia.

– Sanoja unohdan, mutta 
asiat muistan hyvin. Opinnoissa 
pärjään edelleen hyvin. Opiske-
len koko ajan kesäyliopistossa ja 
avoimessa korkeakoulussa, joissa 
saan loistavia arvosanoja. Luen 
pääosin tietokirjoja ja katson 
paljon uutisia. En koskaan lue 
elämänkertoja, sukutarinoita ja 
ihmissuhdekoukeroita, koska en 
ymmärrä niitä, kuten en useimpia 
romaanejakaan.

Sillanmäki toivoo saavansa 
varsinaisen lautakuntapaikan. 
Ympäristölautakunta ja aikuis-
opisto kiinnostavat. Hän on kol-
matta kautta uskottuna miehenä 
ja myös rikossovittelussa. Hän on 
ollut perustamassa Rekolan turva-
kotia, kaffnetin eli internet-kah-
vilan, Tuulikontin asukastuvan, 
alueterveydenhoitajan tehtävän, 
klubitaloja ja monia yhdistyksiä.

– Mutta toiset jäävät hiljai-
siksi puurtajiksi, toisista tulee 
julkkiksia. Ihminen on nähtävästi 
tuntematon siihen saakka, kunnes 
alkaa näkyä Seiska-lehden kan-
nessa tai Tosi-TV:ssä. Käytännön 
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järjestötyötä, arkista puurtamista 
ja läpi saatuja kunnallis- tai muita 
aloitteita ei arvosteta. Äänestäjät 
eivät lue pöytäkirjoja, vaan juo-
ruja, sairauksiensa kanssa sinuiksi 
tullut Sillanmäki pohtii.

Teksti: Risto Kolanen

TSL:n Uudenmaan piirijärjestön monivuotinen Liettua –projekti päätöksessä. 
Monessa aktiivinen Soile Sillanmäki on kuvassa keskellä, kun matkaseurue tutus-
tuu Vilnassa eduskuntaan.
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Heikki Hiilamo pohtii asennetta 
köyhyyteen 

”Syrjäytyneiden ihmisten määrä ei ole lisääntynyt, mutta syrjäytyminen on 
lisääntynyt. Se on määrällisesti pysynyt ennallaan tai pienentynyt, mutta 
laadullisesti samalla vaikeutunut. Tarvetta avulle on.” 

”Työttömyys on työkykyisten köyhien tärkein köyhyyden syy. Kysy-
mys on paitsi työpaikkojen määristä myös siitä, millaisin ehdoin voi päästä 
työmarkkinoille ja kuka voi päästä työmarkkinoille. Alentunut työkyky 
ei tarkoita sitä, ettei henkilö voisi antaa omaa panostaan työmarkkinoilla. 
Lievistä päihdeongelmista kärsivät, mielenterveyskuntoutujat, vammaiset 
ihmiset ja muut osittain vajaakuntoiset jäävät Suomessa vaille mahdolli-
suuksia työmarkkinoilla.”

VTT, kirkon diakonia- ja yh-
teiskuntatyön johtaja Heikki 
Hiilamon kokonainen luentoesi-
tys ”Ovatko köyhät luusereita vai 
sorrettuja?” löytyy  
www.globalisaatio.info sivulta
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”Köyhyys on dynaaminen, muuttuva ilmiö. Tutkijat tarkastelevat köy-
hyyttä usein poikkileikkauksena, jossa meillä on tämä vuosi ja nämä ihmiset 
ovat köyhiä. Tosiasiassa köyhyydessä on iso liikkuvuus. Pieni osa joukosta 
on köyhä joka vuosi. Samoin toimeentulotuen saajissa pitkäaikaissaajia on 
noin 20 % kaikista tuen saajista; heidän osuus on tosin kasvanut.” 

Negatiivinen muutos sysää köyhyyteen

’”On olemassa usein negatiivinen elämänmuutos, joka sysää ihmisen 
köyhyyteen. Se voi olla työttömyys, puolison kuolema, sairaus, perhekoon 
kasvaminen, alhaisempi palkka, varallisuuden arvon menetys. Tämä negatii-
vinen muutos laukaisee köyhyyden.” 

”Sen vastinparina on positiivinen muutos, joka johtaa pois köyhyy-
destä. Se voi olla parempi palkka, tervehtyminen, parisuhde, uusi ansaitsija 
perheessä tai varallisuuden arvon kohoaminen.” 

”Tutkimusten mukaan kirkon diakonityö on saavuttanut virallisen 
tavoitteensa olla viimeinen oljenkorsi monille sellaisille, joita muut eivät ole 
auttaneet ja joiden hätä on suurin. 1970- ja 1980-luvut olivat hyvinvointi-
valtion kasvun kultaisia vuosia, jolloin lähimmäisyys kunnallistui ja valtiol-
listui. Virkamies oli ihmisen paras lähimmäinen, jolloin diakoniatyötä ei 
nähty niin tärkeänä. Kun hyvinvointiverkko alkoi repeillä, kirkko otettiin 
takaisin köyhyyskeskusteluihin.” 

”Laman seurauksena diakoniatyö joutui paikkaamaan hyvinvointival-
tion tukijärjestelmien aukkoja jopa ruuanjakajana. Vaikka lamasta on jo 
kulunut aikaa, yhä löytyy esimerkkejä siitä, että yhteiskunta pyrkii säästö-
talkoissaan siirtämään vastuuta kirkolle. Monissa sosiaalitoimistoissa on 
kehotettu toimeentulotuen hakijoita anomaan ensin avustusta diakoniatoi-
mistoista.”
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Varhaisesta luokkaperustaisesta Heikki Wariksen kuvaamasta jaosta siir-
ryttiin sadan vuoden aikana kohti sosiaalista tasapainoa ja mosaiikkimais-
ta kaupunkirakennetta. Vuosaari liitettiin Helsinkiin 1960-luvulla. Tänä 
päivänä se on monikulttuurinen kaupunginosa, jossa pyritään välttämään 
sosiaalisen erilaistumisen tuomia ongelmia.
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Lähiökuva: Uudet Palvelut Udepa Oy
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Pertti Hynynen

Pertti Hynynen (s.1943) on valt.
lis., politiikan tutkija ja opettaja, joka 
viimeisten 10 vuoden ajan on tutkinut 
Euroopan muuttoliikkeitä ja poliittisia 
jännitteitä suurkaupunkien lähiöissä 
sekä niistä käytyä tulkintakeskustelua. 
Hän on julkaissut aihepiiristä mm. kirjat  
"Monikulttuurinen Eurooppa-linnoitus"
 (Yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos, 
Tampere 1997) ja tutkimuskatsauksen 
"Kantaväestö vähemmistöksi" (Helsin-
gin kaupungin Tietokeskus 2003)

 

Ranskan lähiömellakat, 
muuttoliikkeet ja globalisaatio 

Mitä opittavaa tuli Euroopalle Ranskan mellakoista loka-marraskuussa 
2005. Sellaista oppia, että työvoimaa sisään kun tarvitaan ja ulos kun ei 
enää tarvita, ei sivistynyt Eurooppa voi kuitenkaan hyväksyä. 

Lähes 70 prosenttia ranskalaisista pitää pääsyynä marraskuun mella-
koihin perheiden epäonnistumista lastensa kanssa. Mutta mikä on perheen 
epäonnistumista ja mikä koulun? Kouluista katoaa vuosittain 60 000 
nuorta ilman todistusta. Nuoria yritetään vetää myöhemmin mukaan mm. 
"toisen mahdollisuuden kouluihin", jotta todistuksen saisivat. 

Mellakat alkoivat lokakuun lopussa kahden nuoren kuolemalla sähkö-
iskuun Clichy-sous-Bois'n pikkukaupungissa 15 kilometriä itään Pariisin 
itärajalta. Ympäri Eurooppaa otsikoitiin "sisällissodasta Ranskassa" sekä 
"tulesta ja verestä" Pariisissa. 
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Tulkinnoissa korostettiin liikaa "siirtolaisuutta" ja Pariisin "siirtolais-
kortteleita", vaikka ne sijaitsevat Pariisin rajojen ulkopuolella. Sisäministeri 
Nicolas Sarkozy kaatoi puheilla "roskasakista" (racaille) öljyä liekkeihin. 

Aikapommi tikitti pitkään

Muuttoliikkeet ja globalisaatio horjuttavat Ranskan tasavaltalaista mal-
lia maahanmuuttajien integroinnissa. Viime vuosina jännitys on kasvanut 
Pariisin ympäristössä ja nimenomaan Seine-St. Denisin departementissa, 
joka ympäröi Pariisia pohjoisesta itään. Clichy-sous-Bois'ssa alkoi vuoden 
1998 alussa opettajien lakkoliikehdintä. Liikehdintä koulujen väkivaltai-
suuksia vastaan levisi departementin kouluihin. 

Keväällä 2002 levisi näissä kaupungeissa juutalaisvastaisten iskujen 
aalto, joka kohdistui synagogiin, juutalaisten liikkeisiin ja kouluihin. Iskuja 
propagoitiin solidaarisuutena palestiinalaisille. Iskuja vähäteltiin kuittaa-
malla ne vain yhdeksi lähiöhuliganismin muodoksi.

Keväällä 2004 marssittiin huivien puolesta, kun oikeistohallitus halusi 
vahvistaa "haastavien" uskonnollisten symbolien kieltoa. Huivien lisäksi 
kiellettiin myös suuret ristit eli sellaiset, joita harva kouluihin oli tuonut-
kaan. Islamilainen fundamentalismi lähetti tukea liikehdinnälle. 

Maaliskuussa 2005 oli Pariisin keskustassa suuri mielenosoitus hallituk-
sen koulupolitiikkaa vastaan. Mukaan tuli mustia poikajengejä departemen-
tin kouluista, jotka mielenosoituksen liepeillä rosvosivat muita koululaisia 
ja siten valikoivasti, että syntyi keskustelua "rasismista valkoisia vastaan". 
Käsite oli liiallinen kärjistys näistä rosvoiluista, mutta toki osoitti, että 
"rasismin" osalta tarvitaan tarkempaa analyysiä.

Miserabilismi eli elämä on surkeaa 

Marraskuussa kuultiin valituksia työttömyydestä, rasismista ja elämän ylei-
sestä surkeudesta. Tämä jatkaa "miserabilismin" (miserable = surkea, kurja) 
perinnettä. Kaupunkitutkija Christian Bachmann toi käsitteen 1990-lu-
vulla keskusteluun lähiöistä ja slummeista. Miserabilismi tarkkailee liikuttu-
nein mielin "pienten ihmisten kurjuutta". Tämän surkuttelun taustalla on 
usein pelkkää välinpitämättömyyttä. Samaten voidaan puhua "enkelismis-
tä" (angelisme), jossa väkivallan tekijät nähtiin pelkästään uhreina. 

Surkeuttaminen oli tiedotusvälineiden helpointa ensireaktiota. Vii-
leämpää oli puhua "nihilismistä" sillä väkivalta ei ilmennä mitään puhetta 
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eikä kannanottoja (Pierre Rosanvallon, Libération 21.11.2005). Sitten 
nousi poliittisempia pikareaktioita. Äärioikeisto vaati armeijaa lähiöihin ja 
kampanjoi tunnuksella "Rakasta Ranskaa tai häivy". Front National halusi 
europarlamentin keskustelevan mellakoista. Kun asiaa ei otettu esityslistalle, 
Frontin edustajat julistivat parlamentin "valmistelevan tulevia sisällissotia". 

Toisaalta sitten Ranskan Attac kannanotossa 10.11. planetarisoi tapah-
tumat: "Kansankorttelit edustavat nyt villin uusliberalismin laboratoriota 
sellaisena kuin se esiintyy planeetan monilla muilla alueilla." (www.france.
attac.org) Eurooppamme siis repeäisi näiltä kaupunkikulmilta ja jäisi "ku-
rinpidon, kurjuuden, uskonnollisten ääriliikkeiden" valtaan. 

Tasavaltalainen malli rapistuu 

Toisaalla valmistaudutaan sisällissotiin ja toisaalla langetetaan kaikki globa-
lisaation ja uusliberalismin syyksi. 

Mellakka-aallon aikana Englannissa oltiin vahingoniloisia, koska  Rans-
kassa oli ylpeilty oman mallin puolesta. Marraskuussa 2004 oltiin Hollan-
nissa järkyttyneitä, kun ohjaaja Theo van Gogh murhattiin ja moskeijoja 
vastaan tehtiin tihutöitä. Hollannissa oli vuosien ajan ylpeilty maan integ-
raatiopolitiikalla ja ajateltu erityisesti saksalaisten tarvitsevan hollantilaisten 
parempia integraatiokäytäntöjä. 

Onko ranskalainen malli epäonnistunut ja joutuuko se hyväksymään 
kommunitaristisen mallin, jossa korostetaan etnisten yhteisöjen roolia 
eikä yksilön suhdetta valtioon? Tai joutuuko se hyväksymään yleisemmin 
anglosaksilaisen mallin? Malleja voidaan tietysti edelleen vertailla, mutta 
globalisaatio tasoittaa niitä. 

Ranskan johtaviin toimittajiin kuuluva Jean Daniel kysyy aiheelli-
sesti, mikä se malli oikein oli? Se oli nimenomaan kieltä, koulua, yleistä 
asevelvollisuutta ja ammattiyhdistysliikkeen integroivaa voimaa tehtaissa 
(Le Nouvel Observateur 17.11.2005). Oli se muutakin, mutta se on paljolti 
rapistunut kuten myös ay-liikkeen vaikutus. Ja mihin nyt pitäisi integroitua 
Ranskaan, Eurooppaan vai mihin? Keskustelu jää usein pelkäksi arvokes-
kusteluksi. 

Marraskuun puoluekokouksessa Le Mansissa Ranskan sosialistinen 
puolue PS edelleen torjui linjan "communautarisme". Etnis-uskonnolliset 
edustukset torjutaan: "Tasavaltalainen voluntarismi perustuu sosiaalisiin 
kriteereihin eikä missään tapauksessa etnisiin, jotta voidaan taata kansan-
kortteleiden nuorten sosiaalista nousua." 
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Ihminen olisi siis edelleen yksilönä suhteessa valtioon. Kuitenkin malli 
väistyy sellaisen monikulttuurisen mallin tieltä, jossa korostuu kommunita-
rismi eli etninen ryhmittyminen. Sisäministeri Nicolas Sarkozy ei ole vain 
kurin ja järjestyksen pitäjä, vaan puoltaa uskonnollisten ryhmien edus-
tusta ja siten hän nostaa esiin järjestäytynyttä maltillista islamia. Hän oli 
tyytyväinen, että eräät muslimitahot julistivat "fatwan" hulinointia vastaan. 
Mielenkiintoista oli sekin, että marraskuun lopussa päätettiin palkata 
armeijaan 40 imaamia. 

Tasavaltalainen malli elää vasemmistossa

Tasavaltalaista mallia mellakoiden tulkinnassa edustaa se, ettei haluttaisi 
puhua rodullisesta diskriminoinnista, vaan pelkästään sosiaalisista ongelmis-
ta, köyhyydestä ja syrjinnästä asuinpaikan perusteella. Tämä on selityksenä 
suuressa osassa vasemmistoa - ja erityisesti kommunistinen puolue edustaa 
sitä. 

Vasemmistojohtoiset kunnat Pariisin alueella olivatkin etulinjassa kärsi-
mässä väkivallasta. La Courneuven kommunistinen pormestari Gilles Poux 
totesi lausunnossaan, ettei kaupunki säästynyt, vaan autoja paloi, lasten 
toimintakeskus ja asuntovirasto yritettiin sytyttää tuleen: "Tällaisia tekoja 
ei voida hyväksyä. Ne kohdistuvat ja rankaisevat ensisijassa kortteleidemme 
perheitä, nuoria, lapsia. Tällaista väkivaltaa ei voida puolustella, sillä se stig-
matisoi yhä vahvemmin kortteleitamme ja edistää kääntymistä sisäänpäin, 
pelkoa muita kohtaan ja vahvistaa yhä dramaattisempaa kehitystä." Poux 
arvioi, että ihmisen on yhä vaikeampaa löytää asuntoa tai työpaikkaa jos nyt 
asuu tässä tai tuosta kaupungissa. 

Riehuminen sai jatkua niin kauan, kun ei pelätty sen tulevan yli 
Pariisin rajan. Keskustaan jengit eivät uskaltaneet lähteä. Köyhät ympä-
ristökunnat saivat vielä niskaansa perheongelman eli "missä olivat isät". 
Kaupunkitutkija Olivier Masclet kysyi, kertoiko kriisi pohjoisafrikkalaisten 
eli maghrebilaisten isien epäonnistumisesta (www.conflits.org/document). 
Raskas taakka ja häpeä kaadettiin näiden eläkkeelle siirtyneiden isien ja 
isoisienkin päälle. Oman lukunsa muodostavat tässä moniavioiset perheet. 
Oikeisto kutsuu taisteluun "polygamiaa" vastaan, muttei rakenna riittävästi 
asuntoja esim. moniavioisesta liitosta irti haluaville naisille.
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Diagnoosin hapuilua 

Suuri osa keskustelua rajautui kurinpidon lokeroon eli joko isien tai polii-
sien puutteeseen. Sosialistit valittavat nyt sitä, että lähipoliisin kokeiluja on 
paljon purettu. 

Yksioikoista oli tulkita mellakat reaktiona sisäministeri Sarkozyn 
puheisiin, kuten suuri osa vasemmistoa aluksi teki. Seuraavaksi löydettiin 
köyhyys ja uusliberalismi. Ranskan kommunistisen puolueen viikkolehden 
pääkirjoitus katsoi Ranskan kärsivän "syvästä sairaudesta eli köyhyydestä" 
(Communistes n.198). Mutta eikö ole köyhää nähdä ongelmat vain näin ja 
kuitata: "Urbaani väkivalta ilmentää yhteiskunnan syvää kriisiä, joka on 
syntynyt ultraliberalismista." Pääkirjoitus tietenkin toteaa, ettei tuhoa ja 
väkivaltaa voida hyväksyä, mutta Sarkozy kantaa raskaan vastuun ja hänen 
pitää erota, koska hän presidenttihaaveissaan nostaa profiiliaan asettumalla 
ikään kuin tappelupukariksi jengien tasolle. 

Tämän toteaminen ei riitä diagnoosiin. Eteenpäin auttaa Dominique 
Vidalin erottelu kolmesta urbaanisesta kriisistä eli 1. sosiaalinen kriisi, 2. 
jälkikoloniaalinen kriisi ja 3. poliittisen edustuksen kriisi (Casser l'apartheid 
à la francaise, Le Monde diplomatique, decembre 2005). 

Pahimmat mellakka-alueet olivat näiden kolmen urbaanisen kriisin 
risteyksiä. Näiden painoarvosta voidaan kiistellä ja poliittinen kenttä 
puuhaa ensimmäisen kriisin parissa, mikä onkin helpompaa kuin toisen ja 
kolmannen. Käsitteellä "postkoloniaalinen" tarkoitetaan sitä, että muutto-
liikkeitä edelleen tarkastellaan kolonialismin kauden jäänteenä. Poliittisen 
edustuksen kriisi tarkoittaa, että maahanmuuttajataustaiset ihmiset eivät  
pääse nousemaan politiikassa. Mertentakaisilta alueilta heitä tietenkin on 
parlamentissa, mutta emämaalta ei. 

Em. kahden ensimmäisen kriisin vertailua tehtiin Libération-lehden 
keskustelussa "Mikä lähiöiden kriisi?" (Quelle crise des banlieues? 21.11. 
2005). Osanottajat määrittelivät perusongelmaksi "tasavaltalaisen mallin 
kriisin". 

Kahdenlaista linjaa pelkistyy. Ensinnäkin painotetaan rasismin ja 
diskriminaation ilmauksia. Toinen selitys painottuu sosiaalisen pirstoutu-
neisuuden ja urbaanisen segregaation puolelle. Eric Maurinin mielestä kes-
kustelua johdatellaan liikaa rodullisen tai etnisen diskriminaation suuntaan. 
Samaten Jean-Pierre Le Goff kritisoi sitä äärivasemmistolaista pienryhmien 
ideologiaa, joka typistää Ranskan historian sen synkimpiin kolonialistisiin 
kausiin ja vahvistaa nuorisossa uhrimentaliteettia, jossa heidän tilanteensa 
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vain jatkaisi sitä, mitä tehtiin orjille ja siirtomaiden asukkaille. Tällainen 
ideologia vaikeuttaa integroitumista ja demokraattisen vasemmiston tulee 
sanoutua siitä irti. 

Silti keskustelussa oltiin valmiita antamaan jonkin verran periksi ja 
esim. hyväksytään positiivisen diskriminoinnin kokeilut pääsyssä eliitti-
korkeakouluihin. Eräistä lähiökouluista valitaan ja valmennetaan oppilaita 
pääsemään suoraan eteenpäin. Maurin näkee sympaattisena tällaiset kokei-
lut, mutta hänen mielestään on annettu väärää kuvaa, että nuori ei pääse 
opinahjoon, koska ei ole valkoinen. Perusongelmana on tässäkin köyhyys ja 
asuminen lähiössä.  

Kirjoittaja Pertti Hynynen on tehnyt myös kenttähavaintoja. Tässä hän on hei-
näkuussa 2001 Dreux`n kaupungin vehreässä betonilähiössä Chamards, missä 
äärioikeisto sai 1980-luvun alussa ensimmäisen menestyksensä. Kannatus laski 
myöhemmin, kun alkuperäisistä ranskalaisista pääosa muutti pois.
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Piirtäjä Plantu haluaa ”Plantun piirroksen” sanovan katsojalle sellaisenaan. 
Suomalainen lukija otsikoisi L´Express –lehdessä 17.11.2005 ilmestyneen 
kuvan ”Pelkoa Pariisin rajojen sisällä”
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Mellakat osa yhteistä populismia?

   Myös Emmanuel Todd on "hyvin huolestunut" siitä, että autoja, busseja 
ja päiväkoteja on liekeissä mutta kaikesta huolimatta hän kallistuu "opti-
mistiseen tulkintaan" tapahtumista. Hän torjuu etnispohjaiset selitykset 
ja näkee mellakoissa yhtäläisyyttä Le Penin ja äärioikeiston menestykseen 
vuonna 2002 sekä kielteiseen tulokseen EU:n perussopimus- äänestyksessä  
toukokuussa 2005. Kaikki nämä olivat katastrofeja eliitille, kun kansan-
joukkojen reaktiot yllättivät.  

Hieman aiemmin Todd (Le Monde 13.11.2005) korosti, ettei tapah-
tumissa ole mitään, mikä "erottaisi radikaalisti maahanmuuttajien lapset 
muusta ranskalaisesta yhteiskunnasta". Päinvastoin juuri mellakoinnilla 
nuoret ilmentävät sisäistäneensä ranskalaisen yhteiskunnan arvoja kuten 
vapauden ja tasa-arvon. Vastauksena "sisäministerin verbaaliselle provo-
kaatiolle" liikehdintä nosti syrjäytyneiksi leimattuja poliittisen keskustelun 
ytimeen ja pakotti muutoksiin eli tukea lähiöiden järjestöille luvattiin 
palauttaa.

Jos oli näin, niin eikö Sarkozya pidä kiittää nuorten saamisesta liikkeel-
le? Mellakoiden johdosta hallitus lupasi jakaa varoja, joita lähiöiltä vähen-
nettiin vuoden 2002 jälkeen. Teesillään Todd  pelastaa mellakat tyypilliseksi 
ranskalaiseksi ilmiöksi, jossa mellakatkin ovat yhtä ja samaa populismia 
kuin Le Penin äänestäminen tai ei-äänestäminen perussopimusta vastaan. 
Monille tämä oli jo liikaa. Jean Daniel em. artikkelissa ihmetteli teesiä, 
että juuri väkivallallaan mellakoitsijat todistaisivat todellista integraatiota 
ranskalaiseen yhteiskuntaan. 

Toddin arvio perustui siihen, että mellakoissa ei huudettu Allahin 
nimeen. Ne eivät olleet islamin kulttuurikamppailua, kuten marssit hui-
vikieltoa vastaan. Toisenlaisia arvioita esitettiin. Alain Finkielkraut näki 
"etnis-uskonnollista" kapinointia sekä vihaa Ranskaa kohtaan (Le Monde 
27.11.2005). Presidentti Jacques Chirac näkee asian toisin ja esitti tv-pu-
heessaan 14.11.2005 viestin: "Haluan sanoa vaikeiden kortteleiden lapsille 
ja riippumatta alkuperästä, että he kaikki ovat tasavallan poikia ja tyttäriä." 
Finkielkraut päätyi kärjistykseen, että monikulttuurinen ja monirotuinen 
yhteiskunta on myös monirasistinen.
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Kulttuurien konflikti vai etnoluokkayhteiskunta?

Mellakka-aallon "myönteisenä" seurauksena yhteiskunta-analyysissa voi-
daan pitää asioiden kulturalisoinnin väistymistä. Ongelmien kulturalisointi 
eli toisaalta monikulttuurisuuden visiot ja toisaalta sivilisaatioiden kon-
fliktit jäivät alakynteen sosiaalisten ongelmien kärjistymisen kanssa. Tätä 
kehitystä voidaan kutsua "etnoluokkayhteiskunnaksi" (ethclass-society). 
Sellaiset hehtaarikäsitteet kuten globalisaatio ja uusliberalismi saavat mieltä 
"etnoluokkaisuuden" kautta.

Etnoluokkayhteiskunnan käsite omii sisäänsä koko em. pohdiskelun 
toisaalta ihonväristä ja nimestä ja toisaalta köyhyydestä ja asuinpaikasta. 
Ei ole kyse jostakin täsmällisestä luokkajaosta, vaan globalisaation tuo-
mista muutoksista työn maailmassa ja kaupunkikuvassa. Maahanmuuton 
seurauksena työelämä kokonaisuutena kulkee kohti maksimaalisen jousta-
vuuden tilannetta kuten afrikkalaistaustainen sosiologi Said Bouamama 
esittää. 

Uusi nelijako työmarkkinoilla

Tämä teesi tuntuu liian jyrkältä. Sosiologi Francois Dubet (Dans quelle 
société vivons-nous? 1998) hahmottaa nelijaon ihmisten suhteessa työmark-
kinoihin: 1. kilpailuvahvat, 2. suojellut, 3. epävakaat ja 4. uloslyödyt. 

Nelijako tulee ymmärtää suhteessa virallisiin työmarkkinoihin ja en-
simmäinen segmentti selviää hyvin yksilöinäkin. Nelijaon toinen segmentti 
blokkaa kaikkia uudistuksia, jotka saattaisivat vaikuttaa saavutettuihin 
etuihin. Lakoissa esim. liikenteen parissa se käy kamppailujaan. Mutta 
nelijaon kolmas eli epävakaa segmentti joutuu nousemaan aamuisin tunteja 
aikaisemmin, jotta pääsisi ilman metroa pienipalkkaisiin palvelutöihinsä 
Pariisin keskustaan. 

 Neljänteen segmenttiin kuuluu kaikki se epävirallinen varjotalous, 
joka lähiöissä kukoistaa ja jota ilman ei selvitä. Mellakka-aalto poltti nyt 
paljon sellaisia autoja, joita ei vielä oltu rosvottu eli riisuttu tarvikkeista 
myytäväksi autotarvikkeiden kirpputoreilla. Tämä "bizness" on muutakin 
kuin huumekauppaa ja siksi se on kaupunginjohdon sietämää. La Cour-
neuven musta kommunistinen apulaispormestari Eugène-Henri Moré 
toteaa saksalaisen lehden toimittajalle (Stern 17.11.2005): "Ilman rinnak-
kaistaloutta vajoaisi kaikki täällä kaaokseen." Sen ansiosta köyhä perhe voi 
ostaa lapsille halvat farkut.
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Segregaatio Pariisissa on myös  korttelinpalasten irtileikkaamista

Etnoluokkayhteiskuntaa on myös uusien horisontaalisten eriarvoisuuksien 
korostuminen siten kuin se näkyy spatiaalisena (=avaruudellisena)  segre-
gaationa kaupunkikartalla. Maassa on luokiteltu yli 700 ZUS-aluetta (zones 
urbaines sensibles, ongelmaherkät kaupunkialueet), joilla asuu yhteensä viisi 
miljoonaa ihmistä. Kun etnoluokkayhteiskunta ajatellaan koko Pariisin 
alueena, niin se leikkaa ZUS-alueilta irti pieniä korttelinpalasia ikään kuin 
eristetyiksi "eläintarhoiksi" kuten rap-yhtye Bosquets Zoo asian esittää. 
Kurjuutta tietenkin jaetaan tasaisemmin räjäyttämällä taloja, jolloin kurjuus 
leviää entistä kauemmas Pariisin keskustasta. 

 Näitä palasia kutsutaan myös "lain ulkopuolisiksi vyöhykkeiksi" (zones 
de non-droit). Mellakoiden alkamisen jälkeen 300 lähinnä pohjoisafrik-
kalaista "vastuuntuntoista kansalaista" - opettajia, lääkäreitä, järjestöjen 
vetäjiä, yritysjohtajia - julkaisi vetoomuksen lähiöiden pelastamiseksi, jossa 
määritellään: "Eräillä tahoilla on intressi siihen, että kortteleista tulee lain 
ulkopuolisia vyöhykkeitä, jolloin kenttä jää vapaaksi paralleelitaloudelle, 
huumekaupalle ja prostituutiolle." (L'appel des 300 pour sauver les banlieues, 
Le Point 10.11.2005). 

Tämä kehitys johtaisi siihen, että olisi ensinnäkin Ranska ja siitä irral-
laan lähiöt.   

Sarkozy haluaa estää tätä kehitystä kuritoimin. Haastattelussa hän 
julistaa valtaavansa alueita takaisin tasavallan osiksi, sillä hän ei halua niille 
mafioiden eikä myöskään partamiesten (barbus), siis islamilaisen fun-
damentalismin, järjestystä. Edelliseen hän viittaa: Tietyt alueet ovat nyt 
"täysin organisoituneiden koplien vallassa" (L'Express, La crise des banlieues, 
17.11.2005). 

 Em. vetoomuksen takana olleet ja lähiöistä ylöspäin nousseet haluavat 
kantaa vastuuta toisella tavalla. Perin kohtalokasta olisi, jos nyt myös yhä 
useammat keskiluokkaiset toisen ja kolmannen maahanmuuttajasukupol-
ven edustajat muuttavat pois näistä kortteleista ja kaupungeista tai siirtävät 
lapsensa yksityiskouluun. Marraskuussa hämmensi tieto, että Chantelou-
pissa Pariisista länteen imaami laittoi lapsensa katoliseen yksityiskouluun 
kauemmas muista muslimilapsista. 

Avainongelmana on, missä eri muodoissa islam näissä kortteleissa 
vahvistuu? Maltilliset tahot tulivat esiin rauhoittamaan nuoria ja siten osoit-
tivat tarpeellisuutensa kaupunkien päättäjille.  Tiedustelupalvelun edustaja 
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(Le Monde 3.11.2005) totesikin: "Näissä kortteleissa pormestarit eivät enää 
kykene tekemään mitään ilman muslimiyhteisöjen edustajia." 

Sosiaalista apartheidia 

Vasemmiston kaudella säädettiin vuonna 2000 laki, joka määräsi kun-
tia rakentamaan sosiaaliasuntoja, kunnes niiden osuus on vähintään 20 
prosenttia. Halutaan toimia sitä kehitystä vastaan, joka on leimattu jopa 
sosiaaliseksi apartheidiksi tai tasavallan menetetyiksi alueiksi. Kun etno-
luokkayhteiskunnasta ei puhuta, niin sitten käytetään näin dramaattisia 
ilmaisuja. Sisäministeri Sarkozyn Neuilly'ssä on sosiaaliasuntoja 2,2 pro-
senttia mutta esim. Courneuvessa 55 prosenttia ja joissakin vielä enemmän. 

Pariisi työnsi köyhää väestöä jo vuosikymmeniä sitten rajojensa taakse 
lähiöihin. Viime vuosina ympäristön rikkaat kunnat torjuivat köyhiä kau-
emmas itsestään ja kantavat solidaarisuutta yhä vähemmän. UMP-puolueen 
johtava kaupunkipoliitikko Eric Raoult Le Raincyn pormestarina haluaa 
suojella kaupunkiaan köyhiltä naapureilta Clichy-sous-Bois ja Montfer-
meil. Eli hän soveltaa saarretun gallialaisen kylän strategiaa (Le Monde 
6.12.2005). UMP on entinen gaullistinen, mutta keväästä 2002 lähtien 
koko "presidentillisen enemmistön puolue", johon Chirac sai yhdistettyä 
gaullistisen leirin lisäksi myös toisen oikeistopuolueen UDF:n riveistä 
väkeä. 

Varsinainen rikkaiden kuntien rypäs Neuilly, Levallois-Perret, Puteaux 
ja Courbevoie sijaitsee Pariisin länsirajan takana jatkeena Pariisin rikkaim-
mille osille. Nämä kaupungit voivat budjeteissaan käyttää asukasta kohti 
2300 euroa vuodessa (Le Monde 13.11.2005). Mutta viidessä köyhimmässä 
kunnassa summa on 640 euroa. Näiden joukossa on tietenkin Clichy-sous-
Bois sekä Sevran siitä pohjoiseen. Niihin asettuu suoraan lentokentältä 
uusia maahanmuuttajia sellaisiin yksityiseltä pohjalta aikoinaan rakennet-
tuihin taloihin, jotka ovat hyvin rappeutuneita.  

Tietoista apartheidin politiikkaa on se, että Raoult ja monet kaupun-
ginjohtajat oikeistossa kertovat maksavansa mieluummin sakkoja kuin 
rakentavat sosiaaliasuntoja. Tämä "rikesakko" on nyt 152 euroa vuodessa 
jokaista rakentamatonta asuntoa kohti. PS:n piirissä esitetään sakon viisin-
kertaistamista. Rikkaiden kuntien tulisi muutenkin maksaa Pariisin alueen 
solidaarisuusrahastolle FSRIF köyhien kuntien auttamiseksi. Kuitenkin 
hallituksen verouudistuksen johdosta kunnat voivat nyt arvioida varallisuu-
tensa uudella tavalla ja maksavat siten vähemmän. 
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Globalisaatio johtaa erilaistuviin maahanmuuttajayhteisöihin 

Tutkimuslaitos CNRS:n johtaja Jacqueline Costa-Lacoux toteaa (Le Point 
10.11.2005): "Useimmissa länsimaissa on päädytty, välinpitämättömyyt-
tään tai hyötykeskeisesti (interet), hyväksymään, että yhteisöt muodostuvat 
ihonvärin tai uskonnon kriteereillä ja elävät sulkeutuneina itseensä." Globa-
lisaatio näyttää suunnaksi Englannin mallin. 

Intellektuellien enemmistön ja lukuisten poliitikkojen on vaikeaa 
hyväksyä tätä. Siellä ollaan mentaalisesti kiinni Ranskan erinomaisuudessa. 
Sitähän edusti myös toukokuun lopun 2005 kansanäänestys. Vastentahtoi-
sesti taivutaan hyväksymään uusia ilmaisuja kuten "näkyvät vähemmistöt" 
(minorites visibles) eli ne, joita silmillä nähdään. Tällä tunnuksella silti 
järjestäytyivät kevään 2004 alueparlamentteihin valitut siirtolaistaustaiset 
sosialistiedustajat. 

Kohun varjossa ei pidä unohtaa, että monissa sosialistien ja kommu-
nistien johtamissa kunnissa kuitenkin tuhot jäivät suhteellisesti ottaen 
vähäisemmiksi kuin esim. Lyonin seudulla. Lyonin sosialistinen pormestari 
Gerard Collomb yhteistyössä naapurikuntien kommunististen pormesta-
reiden kanssa on kyennyt suorapuheiseen linjaan ongelmien käsittelyssä, 
vaikka saakin syytöksiä "oikeistolaisuudesta". Silti vasemmiston piirissä 
seuraillaan neuvottomina miten oikeistolaiset asenteet ovat väestön parissa 
vahvistuneet. Front National kertoo saaneensa mellakka-aallon aikana yli 
10 000 uutta jäsentä. Uutena piirteenä on se, että oikeistolaiset kurin ja 
järjestyksen asenteet leviävät myös maghrebilaisten (=pohjoisafrikkalaisten 
siirtolaisten) parissa. 

Tabuna on nyt se, että alkaa korostua ero pohjoisafrikkalaisen ja 
mustan sukupolven välillä. Jengit eivät enää ole sillä tavoin rodullisesti 
sekoittuneita kuin vielä 1980-luvun mellakoissa vaan mustien osuus koros-
tuu. Costa-Lacoux valittaa, että yhteiskunnassa on annettu nimenomaan 
Afrikasta tulleiden juuttua uhrien rooleihin ikään kuin lähiönuoret eivät 
olisi vastuullisia yksilöitä. Uusin maahanmuutto mustasta Afrikasta jää 
siis etnoluokkayhteiskunnan pohjalle, kun pohjoisafrikkalaisia sen sijaan 
nousee ylöspäin. 

Tässä murroksessa ei ole kyse vain afrikkalaistumisesta, vaan myös 
amerikkalaistumisesta. Tyylit, musiikki, jengiytymisen tavat ja tuhot ovat 
peräisin Yhdysvaltain suurkaupunkien ghetoista. 

Pysyykö Suomessakaan "kotoutuminen" suomalaisena vai viekö globa-
lisaatio sitä amerikkalaistumisen suuntaan?  



  HAASTATTELU
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Milla Rynty on hyvin erikoinen 
maahanmuuttaja, joka ei ole 
saanut koulutustaan vastaavaa 
työtä Suomessa. Hän ei ole 
jäänyt valittamaan kohtaloaan, 
vaan on pannut toimeksi. – Aina 
korostetaan suomalaisten en-
nakkoluuloja. Monet ulkomaa-
laisten ennakkoluulot liittyvät 
oletukseen, että Suomi on niin 
hyvin kehittynyt maa, että olla 
työttömänä on ihmisen normaa-
litila, hän sanoo.

 Milla Rynty on nurmijärveläinen 
väri-, tyyli- ja imagokonsultti. 
Hänellä on oma muoti- ja kaune-
usalan yritys. Se auttaa asiakkaita 
yhdistämään ”sisäisen minän ja 
ulkoisen kuoren” ja korostamaan 
omaa persoonallisuutta. Hän 
toimii myös kouluttajana ja on 
hankkinut oppia Yhdysvalloista 
asti. Imagonrakentaja auttaa 
viestinnän, pukeutumistyylin ja 
naisella ehostuksen kautta.

Joku ehkä kysyy, mitä teke-
mistä tällä tarinalla on globalisaa-
tion kanssa? Paljonkin.

Insinööri Ukrainasta

Milla Rynty on kotoisin Ukrai-
nasta. Hän on asunut 14 vuotta 
Suomessa ja tuli tänne avioliiton 
kautta 

Milla Rynty – erilainen maahanmuuttaja

Uussuomalainen ammatinvaihta-
ja kansainvälisenä aktiivina
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– Välillä asuin Espoossa, nyt 
Nurmijärvellä. Viihdyn hyvin, 
minulla on perhe ja kaksi lasta. 

– Koulutus on rakennus-
diplomi-insinöörin ja tein niitä 
töitä Ukrainassa. Suomessa en 
valitettavasti ole saanut koulutus-
tani vastaavaa työtä. Yritin tehdä, 
mutta en onnistunut.

Ammatit ja maa ovat erilaisia. 
Koko työala on vaihtunut. Kysyin 
aktiivikurssilaiselta, koetko itsesi 
globalisaation kohteeksi tai peräti 
uhriksi?   

– On kova paukku vaihtaa 15 
vuoden ajan koko elämää, työalu-
etta toiseksi. Se on erittäin stres-
saavaa sekä minulle että lapsille. 
Hyviäkin puolia on korostettava: 

vaikka muutos on haastava, se on 
ollut erittäin hyvä kehitysprosessi. 
Tunnen kehittyneeni aika paljon.

– Olen toiminut työuran 
suunnittelijana Espoon kaupun-
gin työllisyysprojektissa. Kahden 
vuoden ajan kaupunki antoi 
minulle sosiaalialan koulutusta. 
Nyt imagokoulun työssä yhdistän 
ukrainalaista insinöörikoulutus-
ta ja sitä koulutusta, jota sain 
Espoon kaupungilta.

Interclub yhdistää molempiin 
suuntiin

Milla Rynty harrastaa kovasti 
järjestötyötä. Hän on Uuden-
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maan kansainvälisten demareiden 
toiminnan vetäjänä, joka on osa 
poliittista järjestötyötä. 

– Se antaa tukea Suomeen 
muuttaneille ulkomaalaisille, 
jotka haluavat integroitua suoma-
laiseen yhteiskuntaan. Se antaa 
tukea suomalaisille, jotka haluavat 
integroitua muuhun maailmaan 
ja Suomeen muuttaneisiin ihmi-
siin. 

Kansainvälisten demareiden 
toimintaan kuuluu vapaamuotoi-
sempi Interclub – ryhmä ja ker-
hon toiminnot. Klubi kokoontuu 
kerran kuukaudessa monikult-
tuuriskeskus Caisassa Helsingissä. 
Kohderyhmänä ovat sekä suoma-
laiset että maahanmuuttajat. 

– Puhumme kulttuurieroista, 
eri kulttuurien hyvistä ja heikoista 
puolista sekä siitä, miten voimme 
löytää yhteistä kieltä ja vuorovai-
kutusta, jossa tulemme paremmin 
toimeen eri kulttuurien kesken.

Milla Rynty tuli itse ja toi 
mukanaan globalisaatioprojek-
tiimme yhdeksän osallistujaa, 
jotka ovat Interclubin jäseniä. 

– Halusimme laajentaa 
ajatusmaailmaamme, miten 
käytännössä sisäiset arvomme 
kohtaavat Suomen ja maailman 
arvot. Mikä on oma paikkamme 
tässä maailmassa, Suomessa ja 
omassa perheessäni?

Venäläinen ylikorostus

Milla Rynnyn mielestä kaikki ih-
miset jakaantuvat oman kulttuu-
ri-identiteetin mukaan. Siihen 
kuuluvat oma historia, kulttuuri, 
politiikka ja uskonto. On otettava 
kaikki kulttuuriesimerkit ja eri 
kielialueet huomioon. 

– Media yleensä korostaa 
ikäviä asioita. Rikollisuuden ja 
prostituution osuus on suomalai-
silla suurempi kuin venäläisillä. 
Jos nainen puhuu venäjää ja on 
hyvännäköinen, häntä nimitel-
lään kadulla huoraksi. 

Muutos on tehnyt Milla Ryn-
nystä suoran totuuden puhujan. 
Hän jakaa plussia ja miinuksia 
tasapuolisesti kaikille.

– Venäläinen kulttuuri-iden-
titeetti on ylikorostettu kaikessa, 
ylirohkea, ylipukeutunut, ylimei-
kattu jne. Yrittäjänä minulla on 
paljon työtä antaa koulutusta ja 
valistusta. 

– Myös puolueilla ja jär-
jestöillä olisi paljon työtä antaa 
käytännön apua ja koulutusta 
siitä, miten maahanmuuttaja 
tulee tasaveroiseksi jäseneksi ja 
miten hän osallistuu hyvinvoin-
nin rakentamiseen. 

Rynty haluaa löytää kultaisen 
keskitien, jossa maahanmuuttaja 
samalla sekä säilyttää oman kult-
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Älä anna nälkäiselle 
kalaa, vaan onki.

tuuri-identiteetin että myös su-
lautuu ja samaistuu suomalaiseen 
yhteiskuntaan.. Tien löytäminen 
olisi tosi tärkeää.

Myös motivaatiota integroitumi-
seen

Yritteliään Rynnyn mukaan 
toimeentulotukea ei pidä antaa 
ihmiselle automaattisesti, vaan 
jollain tavalla porrasten niin, 
että se antaa hänelle myös omaa 
motivaatiota hankkia työtä ja 
toimeentuloa.

– Kiinalainen sanalasku 
sanoo: ”Älä anna nälkäiselle kalaa, 
vaan onki”.

Hän ehdottaa sekä yhtei-
siä projekteja että osuuskuntia 
työharjoituksiin. Työllistämis- ja 
yhdistelmätukea käytetään jo pal-
jon, mutta projekteilla ja osuus-
kunnilla on vielä työsarkaa.

– Kotoutumissuunnitelman 
mukaan on Suomeen muualta 
muuttaneella kolmen vuoden ajan 
mahdollisuus tekemättä mitään 
työtä hypätä kurssista kurssiin. 
Okei, se on hyvä keino olla 
yhteiskunnan tasaveroinen jäsen. 
Käytännössä se ei anna mitään 
työllistämispotkua, kurssit vain 
kasaantuvat, erilaisia taitoja syn-
tyy. Vaarana on usein, mitä enem-
män hankkii erilaisia kursseja, 

sitä enemmän oma itsevarmuus 
heikentyy. ”Voi minä en osaa vielä 
yhtään mitään”. 

Pakkokoulutusta on kerättä-
vä, koska muuten putoaa Kelan 
korvauksilta.

– Toiset käyttävät tätä hy-
väkseen, toiset syrjäytyvät, vaikka 
yrittävät kouluttautua eteenpäin. 

Myös maahanmuuttajalla on 
ennakkoluuloja

 Nuoret, aikuiset ja vanhat 
maahanmuuttajat ovat erilaisia 
eivätkä muo-
dosta yhtä 
samanlaista 
joukkoa. Uk-
rainalainen 
insinöörim-
me jakaa taas 
plussia ja miinuksia. 

– Plussat syntyvät kulttuuri-
en rikastumisesta ja terveellisestä 
suomalaisen veren sekoittumi-
sesta… Monet aikuiset maa-
hanmuuttajat ovat akateemisesti 
hyvin koulutettuja.

– Miinukset syntyvät siitä, 
jos nuori ei ole mukana yhteis-
kunnassa, hän syrjäytyy, mahdol-
lisesti käyttää huumeita. Hänestä 
tulee tavallinen huumeteollisuu-
den uhri ja asiakas. Aikuisista 
yli 40 %:a on akateemisesti 
(yli)koulutettuja, mutta heidän 
työttömyysasteensa on 75 %:a.
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Lopuksi Milla Rynty muis-
tuttaa siitä, miten aina koros-
tetaan suomalaisten ennakko-
luuloja, mutta kukaan ei puhu 
ulkomaalaisten ennakkoluuloista. 
Stereotypioita on kaikenlaista.

– Monet ulkomaalaisten en-
nakkoluulot liittyvät oletukseen, 
että Suomi on niin hyvin kehitty-
nyt maa, että olla työttömänä on 
ihmisen normaalitila. Siis lähteä 
aamulla ostamaan alkoholia, on 
jotenkin normaalia. Istua vain 
työttömänä ja syödä verorahoja. 

Teksti: Risto Kolanen

 

Interclub-kerho kokoontuu kerran 
kuukaudessa monikulttuuriskes-
kus Caisassa Helsingissä. Kohde-
ryhmänä ovat sekä suomalaiset 
että maahanmuuttajat, jotka 
haluavat löytää yhteistä kieltä ja 
vuorovaikutusta. Kuvassa vasem-
malta puheenjohtajisto Asko 
Nummela, Milla Rynty ja Jouni 
Kinnunen.
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4. Onko globalisaatio  
kohtalomme?
Tässä luvussa etsitään ratkaisukeinoja maailmanlaajuisen köyhyyden ja sosiaalisen eri-
arvoisuuden ongelmiin. Pääpaino on ”etelän” näkökulmassa vauraaseen pohjoiseen, 
mutta toisaalta myös ammattiyhdistysliikkeen kentän ääni pääsee esille.  
Folke Sundman näkee, että “sosiaalisella globalisaatiolla” on sisältöä ja vaikutusta. 
MAI-sopimuksen kariutumisesta ja Seattlen katumellakoista on vain siirrytty paljon 
arkisempaan työskentelyyn. Hän kuvaa sekä Maailman sosiaalifoorumin että Helsin-
kiprosessin vaiheet. Myös Maailman talousfoorumissa haetaan enenevässä määrin 
ratkaisuja globalisaation hallinnan tehostamiseksi ja demokraattisten vaikutusmah-
dollisuuksien lisäämiseksi. 
Merja Leskinen kysyy, pitäisikö kansalaisjärjestöiltä, ammattiliitoilta tai kehitysyh-
teistyötä harjoittavilta säätiöiltä edellyttää hyvää hallintoa, läpinäkyvyyttä ja vas-
tuullisuutta, jota edellytämme valtaapitäviltä talousinstituutioilta ja foorumeilta?  
Kansalaisyhteiskunta, kansalaiset ja demokratia ovat länsimaisia käsitteitä, jotka eivät 
välttämättä päde Euroopan ulkopuolella, jossa toisaalta yhden miehen kansalaisjär-
jestöt eivät vielä tee yhteiskunnasta demokraattista.
Metallin pääluottamusmies Petri Ijäs uskoo, että kansallisella tasolla yritysjohtajat 
ja pääluottamusmies ovat ehdottomasti samalla puolella. Ensisijainen tavoite on 
työpaikkojen turvaaminen. Edunvalvonnalla, joka keskittyy ainoastaan sopimus-
määräysten noudattamiseen, ei turvata työpaikkoja. Edunvalvontaa on suunnattava 
globaalissa taloudessa yhä voimakkaammin Suomen rajojen yli ulottuvaksi.
Luottamusmies Erkki Lindqvist työskenteli Engelissä, jonka myynti kansainväliselle 
jättityritykselle heikensi henkilöstön asemaa. Hän valittaa erityisesti tiedonkulun 
heikkenemistä siitä, mitä yhtiössä tapahtuu. Nykyinen omistaja ISS on kansainvälinen 
monialayritys, jonka isot pomot istuivat Tanskassa, mutta yhtiö myytiin eteenpäin 
sijoitusyhtiölle.
Lauri Holappa esittelee 1980-luvun alussa perustetun Brasilian työväenpuolueen 
poikkeamana merkittävää kannatusta saaneista muista vasemmistopuolueista. Se on 
systemaattisella tavalla vastustanut uusliberalistista mallia ja edistänyt toisenlaista 
talouspolitiikkaa ja globalisaatiota. Puolue on välttänyt valtiollistumisen ja sillä on 
läheiset siteet kansalaisyhteiskuntaan ja Maailman sosiaalifoorumiin.
Jorma Turunen pohtii voiko EU olla mahdollinen väline vaikuttaa globalisaation 
hallintaan. Euroopan unionin kriisivaiheen pitäisi olla otollinen avoimen kansalais-
keskustelun luomiselle. Euroopasta tulee kansalaisten Eurooppa vain, jos kansalaiset 
itse pääsevät vaikuttamaan Euroopan perusvalintojen määrittelyyn. Eurooppalainen 
kansalaisuus syntyy parhaiten niin, että ihmiset kokevat jotain yhteistä. Sisämarkkina-
alue ei yksin riitä. 
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Folke Sundman

Folke Sundman (s. 1950) on työsken-
nellyt ulkoministeri Erkki Tuomiojan 
erityisavustajana vuodesta 2003. Toimii 
tammikuusta 2006 lähtien Helsinkipro-
sessin ohjausryhmän toisena puheen-
johtajana, Suomen ulkoministerin 
henkilökohtaisena edustajana. Toimi 
Kehitysyhteistyön palvelukeskuksen 
Kepan toiminnanjohtajana vuosina 
1986–2003 ja osallistui siinä roolissa 
aktiivisesti sekä Attacin että Maailman 
sosiaalifoorumin toimintaan. Vaikuttaa 
myös SDP:n kansainvälisten kysymys-
ten työryhmissä.

Onko ”sosiaalisella 
globalisaatiolla” sisältöä ja 
vaikutusta?

Globalisaatio tuli ryminällä kansainväliseen keskusteluun ja politiikkaan 
1990-luvun puolivälissä. Vuosituhannen vaihteessa tämä ilmiö ja käsite ja-
koivat mielipiteitä hyvin ehdottomalla tavalla. Oltiin tiukasti joko puolesta 
tai vastaan.

Kansainväliselle talouselämälle globalisaatio tarjosi vanhojen rajapyyk-
kien murtumisen myötä huikeat uudet mahdollisuudet, ja niihin myös 
tartuttiin. Pääomat alkoivat liikkua maailmalla ennennäkemättömällä 
tavalla. Ei kuitenkaan maailmanlaajuisesti, jos tarkkoja ollaan, sillä eteläisen 
pallonpuoliskon köyhimmät maat jäivät ja ovat edelleen pitkälti pysyneet 
tämän uuden investointiboomin ulkopuolella. 
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Vuosituhannen vaihdoksen uusi sävel

Ideologisella ja poliittisella tasolla tätä uutta ilmiötä ylistettiin uuslibera-
lismin hengessä maailmantalouden ongelmien ratkaisijaksi, josta lopulta 
myös köyhät hyötyvät. Ominaista alkuvuosien globalisaatiosuitsutukselle 
oli myös sen korostaminen, että kyse on historiallisesti väistämättömästä 
ja peruuttamattomasta kehityssuunnasta, jota ei vanhanaikaisin poliittisin 
keinoin voida säädellä. 

"Globalisaatio tulee halusimme tai emme, ja siihen pitää vaan so-
peutua" oli pitkään päivän sävel teollisuusmaiden taloudellisen ja myös 
poliittisen eliitin piirissä.

Myös vastareaktiot globalisaation ylistykselle tulivat aluksi toisesta 
ääripäästä. Ehdottomimpien kansalaisjärjestöjen ja poliittisten ääriryhmien 
keskuudessa globalisaatiosta tuli nopeasti mörkö, joka poliittisessa retorii-
kassa nousi vanhan imperialismin ja kolonialismin rinnalle. Monet näkivät 
globalisaation nimenomaan imperialismin ja uuskolonialismin uutena 
kehitysvaiheena, jota tuli torjua ja vastustaa. Käytännön tasolla tämä näkyi 
vaatimuksina mm. Maailmanpankin ja Maailman kauppajärjestön WTO:n 
purkamisesta. 

Vaikka maltillisempien kehitysmaaliikkeiden ja mm. ympäristöjär-
jestöjen piirissä alusta pitäen esiintyi paljon vivahteikkaampaa kriittistä 
suhtautumista globalisaatioon, kansainvälisessä valtamediassa annettiin tilaa 
ja puhuttiin nimenomaan globalisaation vastaisista liikkeistä. Eikä täysin 
syyttä. Mutta jo vastarinnan huipentumisvaiheessa Seattlen kaduilla WTO:
n ministerikokouksessa vuonna 1999 oli mukana paljon väkeä jotka eivät 
vastustaneet globalisaatiota sinänsä, vaan sen eräitä kielteisiä seurauksia.

Maailman talousfoorumi näytti suuntaa

Järjestäytyneemmissä muodoissa globalisaation edistämisen kansainväliseksi 
ideologiseksi päämoottoriksi nousi 1990-luvun lopulla Sveitsin Davosissa 
alkutalvesta vuosittain kokoontuva Maailman talousfoorumi (WEF). Tämä 
1970-luvun alussa syntynyt foorumi oli ja on kansainvälisen taloudellisen 
ja poliittisen eliitin hyvin valikoivasti kutsupohjainen tapahtuma, jossa 
arvioidaan maailmanyhteisön keskeisiä kehityspiirteitä ja haetaan yhteisiä 
näkemyksiä niin talouselämän kuin politiikan areenoille. 

WEF ei toki ole ollut mikään monoliittinen, yksiselitteinen propagan-
dapaja, mutta kyllä se 1990-luvulla oli merkittävin yksittäinen kansainvä-
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linen foorumi, joka näytti suuntaa talouden ja kaupan vapauttamiselle ja 
loi varsinkin talouden globalisaatiolle sen uusliberaalien oppien mukaisen 
sisällön. 

Mutta ei WEF ainakaan enää vuosituhannen vaihteeseen tultaessa ollut 
kokonaan immuuni globalisaation ongelmienkin kriittiselle tarkastelul-
le. Silläkin puolella puhuttiin uudenlaisesta säätelystä ja koordinaatiosta, 
mutta sisältö lähti talouden vapauttamisen joustavuuden ja sujuvuuden 
lisäämisestä. 

1990-luvun lopulla merkittävin tällainen säätelyhanke oli yritys 
saada aikaan monenkeskinen investointeja koskeva ns. MAI-sopimus. Sen 
kaataminen oli globalisaatiokriittisten liikkeiden ensimmäinen merkittävä 
erävoitto.

Kansainvälinen kansalaisyhteiskunta nousi jaloilleen

2000-luvulle tultaessa myös kansainvälisen kansalaisyhteiskunnan piirissä 
tapahtui muutoksia. Merkittävimmät tapahtumat olivat kansainvälisen 
Attac-liikkeen ja Maailman sosiaalifoorumin perustaminen.

Attacin kansainvälinen ohjelmajulistus lanseerattiin Pariisissa jou-
lukuussa 1998. Sitä ei enää voi pitää minään globalisaation vastaisena 
julistuksena, ja sen sisältämä uudistusohjelma oli ja on varsin reformistinen. 
Se oli protesti talouden ja erityisesti rahoitusmarkkinoiden aiheuttamaa 
epävarmuutta ja kasvavaa yhteiskunnallista eriarvoisuutta vastaan. Sen 
poliittisen sanoman ydin oli mielestäni tämä kohta:

"Tämä yleismaailmallinen muutos esitetään väistämättömänä luon-
nonlakina, jonka varjolla kansalaisilta ja heidän poliittisilta edustajiltaan 
riistetään valta päättää omasta tulevaisuudestaan. Kansanvallan alasajo ja 
voimattomuus tarjoaa otollisen kasvualustan epädemokraattisten puolueiden 
syntymiselle. Nyt on kiire pysäyttää tämä kehitys perustamalla uusia säätely- ja 
valvontamekanismeja kansallisella, eurooppalaisella ja kansainvälisellä tasolla."

Ja varsinainen "programmi" sisälsi paitsi ns. Tobinin veron mm. 
kansainvälisen keinottelun rajoittamisen ja veroparatiisien sulkemisen sekä 
kehitysmaiden velkojen mitätöinnin. Kyllähän tämä koettiin hyvin karvaa-
na kalkkina kansainvälisen talouselämän ja aluksi paljolti myös poliittisen 
eliitin piirissä. Sisällöllisesti se edusti kuitenkin sosialidemokraattista re-
formipolitiikkaa. Tästä alkoi fundamentaalisten (puhdasoppisten) globali-
saation vastustajien poliittinen marginalisoituminen ja maailmanlaajuisen 
globalisaatiokriittisen (muttei -vastaisen) liikkeen järjestäytyminen.
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Porto Alegren Sosiaaliforumin aikaisessa mielenosoituksessa vuonna 2002 
olivat Brasilian työväenpuolueen Luiz Inácio Lula da Silva, joka ei vielä ollut 
presidentti ja Portugalin Mario Soares, joka oli maansa ex-presidentti.  Kuva 
Merja Leskinen
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Maailman sosiaalifoorumi Porto Alegressa 2001

Järjestäytymisen tärkein muoto oli Maailman sosiaalifoorumin (WSF) 
järjestäminen Brasilian Porto Alegressa tammikuussa 2001. Tapahtuman 
moottoreina olivat Brasilian Työväenpuolueen johtajan Lulan taustalla 
vaikuttaneet isot brasilialaiset kansalaisliikkeet sekä Ranskan Attac. Aluksi 
tapahtumaa markkinoitiin "varjo-Davosina", kansalaisliikkeiden vastave-
tona WEF:lle. Ja sitähän se pitkälti aluksi olikin. "Toisenlainen maailma 
on mahdollinen" otettiin tunnukseksi ja se on nopeasti vakiinnuttanut 
paikkansa kansainvälisen kansalaisyhteiskunnan yhteisenä iskulauseena.

Huhtikuussa 2001 WSF:n järjestelytoimikunta julkisti oman pe-
riaatejulistuksensa. Se oli monella tapaa samanhenkinen kuin Attacin 
perustamisjulistus. Retoriikaltaan se on paikoin tiukempi ja perinteisempi, 
mikä selittyy lähinnä etelän ja erityisesti Latinalaisen Amerikan kansalais-
liikkeiden väkevällä vaikutuksella. Se ei myöskään sisällä mitään konkreet-
tista reformiohjelmaa, vaan keskittyy yleisluontoiseen analyysiin ja uuden 
foorumin toimintaperiaatteiden kuvaukseen.

WSFn aatteellis-poliittinen ydinsisältö on julistuksessa ilmaistu näin: 
"WSF:n esittämät vaihtoehdot ovat vastakkaisia monikansallisten yritysten 

hallitsemalle globalisaatiolle jota monet hallitukset ja kansainväliset insti-
tuutiot tukevat näiden yritysten etujen palvelemiseksi. Näiden vaihtoehtojen 
tarkoituksena on varmistaa että solidaarisuuden hengen mukainen globa-
lisaatio vakiintuu maailmanhistorian uudeksi vaiheeksi. Tässä on keskeistä 
yleismaailmallisten ihmisoikeuksien kunnioittaminen, sekä kaikkien kansa-
laisten - miesten ja naisten - ja sekä kansakuntien ja ympäristön oikeuksien 
turvaaminen. Kaiken perustana ovat demokraattiset kansainväliset järjestelmät 
ja instituutiot, jotka palvelevat sosiaalista oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa ja 
kansojen itsemääräämisoikeutta."

WSF on muutamassa vuodessa kehittynyt kansainvälisen kansalaisyh-
teiskunnan merkittävimmäksi kokoontumispaikaksi ja mielenosoitukseksi. 
Se ei ole mikään päätöksentekoelin eikä WSF:n nimissä anneta poliittisia 
julkilausumia. 

Varjonyrkkeilystä keskusteluyhteyksiin

Siinä ovat mukana, ellei nyt sulassa sovussa niin ainakin jonkinlaisen rau-
hanomaisen rinnakkainelon hengessä, niin pohjoisen kuin etelän valtavir-
rassa vaikuttavat isot kansalaisjärjestöt kuin äärivasemmistolaisen aluskas-
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villisuuden kaikki mahdolliset virtaukset ja fraktiot. Siis sekä globalisaatiota 
vastustavat että siihen kriittisesti suhtautuvat liikkeet. Viime vuosina 
pää-WSF:n rinnalle on jo järjestetty radikaalien varjo-WSF:nkin.

Mutta WEF:n ja WSF:n välinen varjonyrkkeily on vähitellen muuttu-
nut tunnusteleviksi keskustelunyhteyksiksi. Symbolinen murroskohta tässä 
kehityksessä sijoittuu vuoteen 2003, jolloin Brasilian vastavalittu presidentti 
Lula kävi ensiksi Porto Alegressa pitämään linjapuheensa WSF:n haltioitu-
neelle väelle, ja matkusti sieltä suoraan Davosiin ja piti saman puheen myös 
WEF:n uteliaalle kuulijakunnalle.

Vaikka WEF ja WSF ovat rakenteeltaan ja toimintatavoiltaan perin 
erilaisia, voidaan havaita että keskustelujen kohteet ja teemat ovat vähitellen 
lähestyneet toisiaan. Tämä koskee aivan erityisesti toimintaa maailman-
laajuisen köyhyyden vähentämiseksi ja keinojen etsintää globalisaation 
hallinnan tehostamiseksi ja demokraattisten vaikutusmahdollisuuksien 
lisäämiseksi. Johtopäätökset toki eroavat toisistaan vielä melkoisesti monissa 
asioissa.

Suomen ja Tansanian yhteinen vetovastuu

On kaksi projektia jotka ovat tietoisesti yrittäneet viedä kansainvälistä 
vuoropuhelua globalisaatiosta juuri tähän vastakkainasettelua hälventävään 
suuntaan. Toinen on Kansainvälisen työjärjestön ILO:n vuosina 2002–2003 
työskennellyt globalisaation sosiaalisia ulottuvuuksia selvittänyt komissio 
sekä globalisaatiota ja demokratiaa käsittelevä Helsinkiprosessi, joka alkoi 
loppuvuodesta 2002.

Projekteilla on ollut yhteinen profiili erityisesti kahdessa asiassa. 
Molemmilla on ollut suomalais-tansanialaiset vetojuhdat. ILO-komissiolla 
presidentit Tarja Halonen ja Benjamin Mkapa, ja Helsinkiprosessilla ul-
koministerit Erkki Tuomioja ja Jakaya Kikwete. Kun Kikwetestä joulu-
kuussa 2005 tuli Tansanian uusi presidentti, Helsinkiprosessin vetäjäksi tuli 
tammikuussa 2006 uusi naispuolinen ulkoministeri Asha-Rose Migiro. 

Toinen yhteinen piirre on ollut se, että hallitusedustajien lisäksi tal-
koisiin on vedetty mukaan niin kansainvälisten järjestöjen, talouselämän, 
kansalaisyhteiskunnan kuin akateemisten piirien edustajia. Saman pöydän 
ääressä ovat istuneet niin globalisaation tiukat puolustajat kuin eturivin 
kriitikot kansalaisyhteiskunnan suunnalta. Molemmissa hankkeissa on ollut 
mukana useita henkilöitä, joilla on vahva tausta joko WEF:ssa tai WSF:ssa.



130   Kohtalona globalisaatio  TYÖTÄ! Hyvinvointi globaalissa murroksessa 131

Sisällöllisesti niillä on myös ollut samansuuntainen lähestymistapa. 
Koska näillä kokoonpanoilla on ollut mahdotonta päätyä yhteiseen näke-
mykseen globalisaation perimmäisestä "hyvyydestä" tai "pahuudesta", on 
keskitytty tunnistamaan toisaalta globalisaation luomia myönteisiä kehitys-
mahdollisuuksia ja toisaalta sen kielteisiä taloudellisia ja sosiaalisia seurauk-
sia ja niiden korjaamiskeinoja. 

ILO-komission  ohjelman pääkohdat

Aiheiden osalta hankkeiden välillä on myös ollut tiettyjä painotuseroja. 
ILO-komission raportin otsikoksi tuli "Oikeudenmukainen globalisaatio, 
mahdollisuuksia kaikille", mikä kertoo siitä että painopiste oli taloudellisissa 
ja sosiaalisissa ongelmissa ja niiden ratkaisukeinoissa, ja menetelmänä hyvin 
kattavan raportin ja uudistusohjelman laatiminen. Helsinkiprosessissa on 
painopiste sen nimen mukaisesti ollut globalisaation demokratiaongelmissa, 
ja on keskitytty tunnistamaan uusia keinoja globalisaation demokraattisen 
ohjauksen vahvistamiseksi.   

Mutta vaikka näissä molemmissa hankkeissa hyvin asiaperustein on 
irtaannuttu tuloksettomasta inttämisestä siitä, onko globalisaatio hyvää vai 
huonoa, ei silti ole jouduttu mihinkään täysin puolueettomaan ja tyhjään 
näkemykseen globalisaation vaikutuksista.

ILO-komission alkuponnet ovat yleisiä, mutta tarjoavat kuitenkin 
pähkinänkuoressa parhaan vastauksen siihen kysymykseen, mistä kansain-
välisessä yhteisössä tällä hetkellä ollaan laajasti yhtä mieltä suhtautumisessa 
globalisaatioon.

Poimin ILO-komission "programmista" tähän viisi kohtaa:
– Globalisaation nykyisen suunnan on muututtava. Liian harvat saavat 

osansa sen eduista. Liian monet ovat ilman äänivaltaa sen suunnittelussa eivät-
kä pysty vaikuttamaan sen kulkuun.

– Viestimme on kriittinen, mutta myönteinen. Uskomme että globalisaa-
tion etuja voidaan laajentaa, sen tulokset jakaa paremmin ja monet sen ongel-
mista ratkaista.  Olemme varmoja siitä että parempi maailma on mahdollinen.

– Peräänkuulutamme yhtenäisempää globalisaation hallintaa, jonka 
toimintaperiaatteet auttavat yhdistämään taloudellisen kasvun paremmin 
sosiaaliseen kehitykseen ja ympäristön kestävään hoitoon.

– Tunnustamme että globalisaatio on tuottanut monenlaista etua. Se 
on edistänyt avoimia yhteiskuntia ja kannustanut vapaampaan tavaroiden, 
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ajatusten ja tiedon vaihtoon. Innovatiivisuus, luovuus ja yrittäjyys kukoistavat 
eri puolilla maailmaa.

– Sen (globalisaation) edut ovat liian monien tavoittamattomissa, mutta 
riskit silti varsin todelliset. Samaan aikaan kun tuotetaan suunnattomia rik-
kauksia, köyhyyden, syrjäytymisen ja epätasa-arvon ongelmat pitävät pintansa.  
Globaalihallinta on kriisissä. Olemme tärkeässä tienhaarassa, ja meidän on 
kiireesti punnittava nykyiset toimintaperiaatteemme ja instituutiomme uudel-
leen.

Helsinkiprosessin ongelmien kuvaus dramaattisempaa
Helsinkiprosessin ensimmäisen vaiheen varsinainen moottori, parista 
kymmenestä eri osapuolia edustanut korkean tason Helsinki-ryhmä, julkisti 
oman loppuraporttinsa kesäkuussa 2005. Sen yleiset linjanvedot noudatti-
vat ILO-komission edellä kuvattua henkeä. 

Maailmanyhteisöä koskevien ongelmien analyysi ja kuvaus oli kenties 
astetta dramaattisempi kuin ILO-komissiolla:

"Edessämme olevat valinnat ovat väkeviä. Toimimattomuus johtaisi valta-
viin kustannuksiin ympäristön vahingoittumisena, sosiaalisena levottomuutena 
ja taloudellisena hajaannuksena. Vaikka asteittaiset ja rajoitetut uudistukset 
voivat auttaa välittömimpien uhkien lieventämisessä, se on riittämätöntä, 
ellei se perustu selvään analyysiin haasteista ja selkeään sitoutumiseen suurem-
paan tasavertaisuuteen ja kestävyyteen. Tunnustamme ettei tämä muutos voi 
tapahtua ilman vastuullista johtajuutta niin paikallisella, kansallisella kuin 
kansainväliselläkin tasolla. Erityisesti korostamme marginalisoitujen ja syrjäy-
tyneiden oikeutta osallistua."  

Molemmat hankkeet, ja monet muut riippumattomat komissiot ja 
myös eri hallitusten väliset yhteistyöhankkeet ovat viime vuosina tuottaneet 
vinon pinon ehdotuksia siitä, millaisin uudistuksin globalisaatio olisi saata-
vissa parempaan hallintaan, yllä kerrottujen periaatteiden hengessä. niiden 
luetteloimiseen ei ole tässä tilaa tai tarvetta, mutta löytyvät lähdeluettelossa 
mainituista aineistoista.

”Säällinen työ” politiikan kohteeksi
Molempien tässä esiteltyjen globalisaatiohankkeiden esitykset ovat jo siirty-
neet omaan "pitkään marssiinsa" instituutioiden läpi. 

ILO-komisson raportti on löytänyt tiensä niin YK:n kuin EU:nkin 
toimeenpanokoneistoihin. Jos siltä puolelta haluaa nostaa yhden asian 
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erityisasemaan, niin se on "säällisen työn" (decent work) käsite ja sen muutta-
minen politiikan kohteeksi. 

Tavoitellaan sellaisia talouselämän muutoksia, erityisesti paikallistasolla, 
jotka luovat paitsi työpaikkoja noin muodollisesti, niin nimenomaan sellais-
ta työtä jolla voi säällisesti tulla toimeen ja elää. Tämän idean käytäntöön 
siirtämisessä työmarkkinajärjestöt, maailmanlaajuisesti, ovat keskeisessä 
asemassa, kuten olivat itse ILO-komissiossakin.  

Helsinkiprosessi on siirtynyt toiseen vaiheeseensa, Helsingissä syys-
kuussa 2005 pidetyn ison kansainvälisen konferenssin jälkeen. Konferenssin 
tunnuksena oli "Poliittisen tahdon mobilisointi". Se kertoo siitä peruslähtö-
kohdasta, ettei pyörää tarvitse keksiä uudestaan. On aika hyviä käsityksiä 
siitä mitä pitäisi tehdä maailman parantamiseksi ja miten, kunhan vaan 
löytyy poliittista tahtoa.

Monitoimijayhteistyötä tarvitaan
Helsinkiprosessissa on lähdetty siitä, ettei tätä tahtotilaa saada aikaan vain 
hallitusten tasolla ja niiden välisin perinteisin yhteistyökeinoin. Maailman-
yhteisö on tullut sellaiseen pisteeseen, että tulosta syntyy vain jos kaikki 
keskeiset osapuolet ovat itse mukana viemässä muutosprosessia eteenpäin. 
Tätä on Helsinkiprosessissa kutsuttu monitoimijayhteistyöksi (multistakehol-
der dialogue), ja se kattaa hallitusten ohella kansainvälisiä hallitusjärjestöjä 
YK:sta alkaen, kansalaisyhteiskuntaa, talouselämää ja muita piirejä.

Helsinkiprosessi jatkuu nyt kahdella rintamalla. Suomen ja Tansanian 
hallitusten johdolla ollaan kokoamassa viiden eri aiheen pyöreää pöytää, 
joiden teemat heijastavat YK:n vuosituhatjulistusta: rauha ja turvallisuus, 
köyhyys ja kehitys, hyvä hallinto, ihmisoikeudet ja ympäristö. Näiden yleisot-
sikoiden alla on tarkoitus hahmottaa ja muotoilla uusia poliittisia aloitteita 
vietäväksi kansainvälisille foorumeille. Kaikki pöydät perustuvat em. moni-
toimijayhteistyöhön.

Sosiaalisella globalisaatiolla vaikutusta valtainstituutioihin
Helsinkiprosessi jatkuu myös hallitustasolla. Suomi ja Tansania ovat koon-
neet 12 muun maan hallitukset Helsinkiprosessin "ystäväryhmään". 

Nämä muut maat ovat Iso-Britannia, Espanja ja Unkari Euroopasta, 
Kanada, Meksiko ja Brasilia Amerikoista, Etelä-Afrikka, Algeria ja Egypti 
Afrikasta, sekä Malesia, Thaimaa ja mahdollisesti vielä Intia Aasiasta. Nämä 
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maat pitivät ensimmäisen ministerikokouksensa Helsinkikonferenssin yhte-
ydessä, ja jatkavat nyt työtään korkealla virkamiestasolla. 

Helsinkiprosessin tuottamista aloitteista on toistaiseksi poimittu 
yhdeksän, joille tehdään omat toimeenpanosuunnitelmansa. Suomen 
vastuulla on hanke, jolla tähdätään korruption kitkemiseen kansainvälisestä 
yhteistyöstä.

Ei siis ole epäilystäkään, ettei "sosiaalisella globalisaatiolla" olisi sisältöä 
ja vaikutusta. MAI-sopimuksen karikoitumisesta ja Seattlen katumellakois-
ta on vain siirrytty paljon arkisempaan työskentelyyn. Suuret otsikot ovat 
kortilla, mutta käytännön puurtaminen sitäkin määrätietoisempaa. 
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Ensimmäiset Maailman sosiaalifoorumit järjestettiin Porto Alegressa Rio Grande do 
Sulin maakunnassa Brasiliassa. Porto Alegren kaupungin tuki on ollut merkittävä 
foorumeiden järjestäjille. Brasilian Työväenpuolueella PT:lla on ollut alueella vahva 
kannatus. Sosiaalifoorumeissa kuitenkin korostetaan moniarvoisuutta ja avoimuutta. 
Puoluepoliittista sitoutumista kaihdetaan. Kuva: Merja Leskinen
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Merja Leskinen

Merja Leskinen (s. 1955) on valtio-
tieteiden maisteri. Hän työskentelee 
kansainvälisten asioiden sihteerinä 
Työväen Sivistysliitossa vastuualu-
eenaan kansainväliset hankkeet ja 
tiedottaminen. Hän on osallistunut 
kansalaisjärjestöaktiivina ja toimittaja-
na WTO:n ministerikokouksiin Dohassa 
2001, Cancunissa 2003 ja Hongkongis-
sa 2005.

Aktiiviset kansalaiset ja vastuu

Yritysten yhteiskuntavastuu, corporate responsibility, on yksi sloganeista, 
jota globaaleihin verkostoihin kuuluvan aktiivisen kansalaisen on osattava 
käyttää.

Ammattiyhdistysliike ja kansalaisjärjestöt vaativat monikansallisilta 
yrityksiltä läpinäkyvyyttä ja vastuuta. Yritysten odotetaan kunnioittavan 
kansainvälisesti hyväksyttyjä työelämän sääntöjä ja ympäristösäädöksiä 
toimivatpa sitten missä päin maailmaa tahansa. 

Yhteiskuntavastuutaan kantavan yrityksen uskotaan edistävän hyvää 
hallintoa maissa, joissa virkamiesten lahjonta on maan tapa. Suomelle hy-
västä hallintokulttuurista on muodostunut lähes vientituote. Olemmehan 
maailman vähiten korruptoitunein maa.

Kansainvälisiltä rahoituslaitoksilta ja globaaleilta järjestöiltä vaaditaan 
myös läpinäkyvyyttä ja demokraattista päätöksentekoa. Kansainvälisen 
valuuttarahaston ja Maailmanpankin kaltaiset vallankäyttäjät ovat usein 
kansalaisjärjestöjen hampaissa. Niiden syytetään muun muassa ohjailevan 
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kehitysmaiden hallituksia yksityistämään yhteiskunnan perustoimintoja, 
kuten puhtaan veden jakelua.

Aktiivinen kansalainen toivoo kansainvälisten rahoituslaitosten luot-
totoiminnan ja konsultointien tapahtuvan kansainvälistä apua tarvitsevan 
maan kansalaisten ehdoilla, eikä ainoastaan kasvottoman, kansainvälisen 
pääoman ehdoilla.

Kansalaisjärjestöjen värikkäät Down, Down WTO-mielenosoituskulkueet saa-
vat julkisuutta WTO-ministerikokouksissa. Hongkongin poliisi oli valmistau-
tunut estämään mielenosoittajien pääsyn kokouspaikalle joulukuussa 2005 
WTO-ministerikokouksen avajaispäivänä median odotellessa uusia uhreja. 
Kuva: Merja Leskinen
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WTO:n tie yhtä tuskaa

Mediaseksikkäintä on viime vuosina ollut kunnostautua Maailman kaup-
pajärjestön WTO:n vastustajana. Kauppajärjestö pyrkii monenkeskisillä 
kauppasopimuksilla avaamaan kaupan esteitä eli poistamaan tulleja ja 
vientitukia, joiden sanotaan vääristävän kauppaa.

Kymmenen vuoden olemassaolonsa aikana WTO:n tie on ollut yhtä 
tuskaa. Epäonnistuneet ministerikokoukset Seattlessa 1999 ja Cancunissa 
2003 nostattivat kansalaisyhteiskunnan toimijoita valokeilaan. Joulukuussa 
2005 Hongkongissa päästiin sentään laihaan sopuun neuvottelujen jatka-
misesta.

Kansalaisjärjestöjen roolia kauppaneuvotteluissa ei ole vielä tarpeek-
si syvällisesti analysoitu, mutta WTO:ssa avoimuuden vaatimukset on 
huomioitu. Hongkongin kokouksen alla pääjohtaja Pascal Lamy sukkuloi 
ammattiyhdistysliikkeen ja eri järjestöjen tilaisuuksissa kuuntelemassa 
ihmisten tuntoja.

Tiedotusvälineissä kansalaisvaikuttaminen välittyy useimmiten mielen-
osoituksina WTO-kokousten tai EU:n huippukokousten kaltaisten kan-
sainvälisten tapahtumien yhteydessä. Piiloon jää kuitenkin se vaikuttavin 
osa kansalais- ja etujärjestöjen ammattilaistoimijoista, jotka sulavasti liikku-
vat neuvottelukäytävillä kuiskaamassa neuvottelijoiden korviin toiveitaan.

Keitä ovat nämä kansalaisjärjestöaktiivit ja kenen antamalla mandaatil-
la he käyttävät ääntään?

Kansalaisyhteiskunta on pyhä

Kansalaisjärjestö ja kansalaisyhteiskunta ovat käsitteinä hataria. Pelkistetysti 
ajateltuna kansalaisyhteiskunnan perustan muodostavat vapaaehtoisyhdis-
tykset, joiden toimintaan kansalaiset lähtevät oma-aloitteisesti. Voidaan 
kysyä, ketkä ovat niitä kansalaisia. Ovatko poliitikot tai viranomaisetkin 
kansalaisia?

Kansalaisyhteiskunnan tehtävänä nähdään valtion toimien vahtiminen. 
Globaalissa kehityksessä vahtimista riittää myös monikansallisissa yrityksissä 
ja kansainvälisissä rahoituslaitoksissa. Tämä vahtimistehtävä on pakottanut 
kansalaisjärjestöjä ja ay-kenttää verkostoitumaan yli maiden ja maanosien 
rajojen.

Oikeuksia ja velvollisuuksia korostava kansalaisuus on modernin 
ihmisen identiteetti. Edustuksellisessa demokratiassa politiikka yhdistetään 
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useimmiten puolueisiin ja vaaleihin, vaikka politiikassa on kyse meitä kaik-
kia koskettavista päätöksistä.

Tutkija Sinikka Sassi peräänkuuluttaa väitöskirjassaan Verkko kan-
salaisyhteiskunnan käytössä (Yliopistopaino, Helsinki 2000) kulttuurista 
kansalaisuutta, jolla hän haluaa täydentää poliittisemmin määritettyä kan-
salaisuuden käsitettä. Muutoksen nopeus eri tilanteissa ja ihmisten välisissä 
suhteissa kasvattaa entistäkin nopeammin kulttuurin merkitystä yhteisölli-
syyden perustana.

Sassin mukaan yhdistykset, liikkeet ja nykyisin vaikkapa nettiaktivismi 
ovat politiikkaa, jolla on merkitystä demokraattisen järjestelmän toiminnal-
le. Siitäkin huolimatta että ne eivät liittyisi poliittisiin instituutioihin.

Kansalaisyhteiskunnan käsite on meille pyhä. Mielikuva nukkavierus-
ta kansalaisaktivistista ja tunteja kestävistä kokoussessioista istuu syvässä. 
Niinpä niin, kansalaisjärjestöt ovat demokratian vahtikoira. Mutta jos 
kansalaisyhteiskunnan toimijat vaativat hyvää hallintoa, läpinäkyvyyttä ja 
vastuullisuutta muilta, niiden on siihen kyettävä itsekin.

Kohtele muita kuten toivoisit muiden kohtelevan sinua? Entäpä jos 
tämä Raamatusta tuttu ajatus asetetaan myös toisinpäin? 

Pitäisikö kansalaisjärjestöiltä, ammattiliitoilta tai kehitysyhteistyötä 
harjoittavilta säätiöiltä edellyttää hyvää hallintoa, läpinäkyvyyttä ja vastuul-
lisuutta? Olisiko vastauksella eroa meillä koto-Suomessa tai kehitysmaissa?

Järjestöt mittaamaan uskottavuuttaan

Hyvä hallinto tarkoittaa muun muassa vastuullista taloudenhoitoa. Elämme 
pohjoismaisessa demokratiassa, joten suomalaiset kansalaisjärjestöt muuta-
maa poikkeusta lukuun ottamatta nauttivat valtionapua. Kuinka monessa 
järjestössä taloutta hoidetaan vastuuntuntoisesti, voi sitten miettiä.

Entä kuinka on järjestöjen demokratian ja avoimuuden laita? Millä 
mandaatilla harvalukuisen aktiivijoukon kannattelema yhdistys voi vaatia 
muilta avoimuutta ja läpinäkyvyyttä? Jos puhutaan demokratian asteesta, 
eroaako monenkaan järjestön hallinnon valinta kutsu- ja kaverimenettelyl-
lään yrityspuolesta.

Yritys mittaa uskottavuuttaan tuotteidensa menekillä. Kun käteen 
sattuu huono tuote, kuluttaja valitsee seuraavalla kerran toisen valmistajan. 
Eikö kansalaisjärjestönkin tulisi mitata uskottavuuttaan sillä, kuinka onnis-
tuneesti se vaikuttaa ihmisiin tai toimintaympäristössään?
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Maailman kauppajärjestön ministerikokouksen käytävillä ei pärjää 
nukkavierussa villapaidassa. Sen tietävät suomalaisetkin. Suomalaisten kehi-
tysyhteistyötä tekevien järjestöjen kattojärjestön edustaja liikkuu valkoisessa 
paidassaan ja tummassa puvussaan yhtä sulavasti kokouskäytävillä kuin 
amerikkalainen puuvillantuottajien lobbari.

Tosin jälkimmäisen intressit on helpompi ymmärtää. Hänen tavoittee-
naan on yksiselitteisesti säilyttää amerikkalaisten puuvillantuottajien koh-
tuuttomilta tuntuvat kotimaiset tuet. Kahtasataa järjestöä edustavan Kepan 
työntekijästä ei aina tiedä minkä jäsenjärjestön tavoitteet ovat milloinkin 
agendalla, koska tavoitteet voivat olla ristiriidassa keskenään. 

Suomalainen ay-liike esimerkiksi katsoo, että teollisuustuotteiden 
markkinoillepääsyn avaaminen WTO:n avulla helpottaisi suomalaistenkin 
tuotteiden pääsyä kehitysmaihin eli sinne missä markkinat. Suomalaisyri-
tysten menestyksen lasketaan poikivan työpaikkoja kotimaahankin.

Vastuullista ajattelua lupa harjoittaa

Yrityskulttuurin piirteet ovat siirtyneet vähitellen kansalaisjärjestöihinkin. 
Kansainvälisesti toimivat järjestöt haalivat ammattilaisia työntekijöikseen. 

Ammattimaisesti toimivat kansalaisjärjestöverkostot suolsivat maail-
malle sovun tuomitsevia tiedotteitaan yhtä tehokkaasti kuin kansainväliset 
tiedotusvälineet omia uutisiaan, kun WTO:n laihasta sovusta neuvoteltiin 
vielä loppumetreillä Hongkongissa. Päätteeltä löytyivät valmiit tekstipohjat, 
joihin lisättiin päätösten edellyttämiä yksityiskohtia.

149 WTO-maan yhteisen ja yksimielisen kannan löytyminen on lähes 
toivotonta. Edistääkö demokratiaa, jos tuomitsee maailman köyhien nimis-
sä kompromissien tekemisen? Valppaan kansalaisyhteiskunnan kuuluukin 
ärähtää heikoista päätöksistä, mutta missä on järjestöjen vastuu esittää 
konkreettisia, varteenotettavia vaihtoehtoisia malleja? 

Vastuullista ajattelua osoittaisi myös kyky tulkita monipuolisemmin 
kehitysmaiden kantoja ja neuvottelutaktiikkaa. 

Cancunissa 2003 suuret kehitysmaat nostivat tarkoituksella poliittista 
profiilia. Loppuun asti ärhäkäs esiintyminen osoitti, ettei tuolloin halua 
kompromisseihin ollut. Monet kansalaisjärjestöaktiivit juhlivat kokouk-
sen epäonnistumista voittona. Moni kehitysmaan edustaja mietti samaan 
aikaan, kuinka oma maa pärjää kahdenvälisissä kauppaneuvotteluissa ilman 
porukan tukea.
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Hongkongissa joulukuussa 2005 suuret kehitysmaat olivat valmiim-
pia neuvottelemaan. Uhittelun sävy oli muuttunut. Kun Brasilian, Intian, 
Malesian ja vähiten kehittyneiden maiden kauppaneuvottelijat asettuivat 
ryhmäkuvaan kansainvälisen lehdistön eteen, yhteisesiintyminen oli lähes 
liikuttavan itsevarmaa. 

Epäyhtenäisistä tavoitteistaan huolimatta he olivat nostaneet EU:n ja 
Yhdysvaltain rinnalle blokin, jota ei voi arroganteinkaan eurooppalainen 
kauppaneuvottelija ohittaa olankohautuksella. Mutta mitä yhtenäistä tällä 
epäpyhällä liitolla on puhtaasti kauppapoliittisia seikkoja ajatellen? Intian ja 
Brasilian kauppapoliittiset tavoitteet ovat monelta osin ääripäitä toisistaan.

Kehitysmaille sopii teollisuusmaiden kansalaisjärjestöjen EU:ta ja 
Yhdysvaltoja kohtaan suunnattu kritiikki ja iskulause No deal is better than 
bad deal (”Ei sopimusta on parempi kuin huono sopimus”). Mutta kuinka 
moni näistä maista oikeasti valitsisi kahdenvälisen neuvottelujen tien? 
Tuskin monikaan. 

Hyvälle hallinnolle konkreettinen sisältö

Kansalaisyhteiskunta, kansalaiset ja demokratia ovat länsimaisia käsitteitä 
ja siten myös kulttuurisidonnaisia. Ne eivät välttämättä päde sellaisenaan 
Euroopan ulkopuolella.

Monissa siirtymätalouksissa ja kehitysmaissa muutaman ihmisen pe-
rustama kansalaisjärjestö voi olla tarpeellinen osaamisyksikkö, joka järjestää 
yhteiskunnassa palvelutoimintoja, joihin valtiolla ei ole halua tai kykyä. 
Mutta ns. yhden miehen NGO:t (kansalaisjärjestöt) eivät vielä tee yhteis-
kunnasta demokraattista.

Kansalaisjärjestön perustaminen ja ulkomaisen yhteistyökumppanin 
etsiminen voi olla tapa säilyä hengissä yhteiskunnassa, jonka talouden 
perusrakenteet ovat romahtaneet tai ne eivät ole koskaan toimineetkaan 
kunnolla.

Kehitysmaissa lukemattomat kansalaisjärjestöt pyörittävät isojakin 
rahasummia, joita teollisuusmaiden hallitukset jakavat kehitysyhteistyön ni-
missä. Vahvat järjestöt horjuttavat jopa hallitusten asemia. Monikansallisten 
yritystenkin toimia ne voivat vaikeuttaa. Suomalainenkin paperialan jätti 
käy parhaillaan propagandasotaa kansalaisjärjestöjen hyökkäystä vastaan 
Uruguayn ja Argentiinan rajalla.

Suomi haluaa viedä maailmalle hyvän hallinnon periaatetta. Vau-
raalla Suomella pitäisi olla varaa nostaa kehitysyhteistyömäärärahansa 0,7 



140   Kohtalona globalisaatio  TYÖTÄ! Hyvinvointi globaalissa murroksessa 141

prosenttiin BKT:sta vuoteen 2010 mennessä. Riittävätkö voimavaramme 
edellyttämään kumppaneiltamme vastavuoroisesti avoimuutta, läpinäky-
vyyttä ja demokraattista päätöksentekoa sekä lahjomattomuutta? 

Hyvälle hallinnolle on saatava konkreettista sisältöä, jotta siitä tulisi 
oikeasti menestyvä vientituote.

Kansainvälinen ay-liike seuraa aktiivisesti WTO:n kauppaneuvotteluja. Ay-liike 
vaatii kauppajärjestöä kunnioittamaan YK:n Työjärjestön ILO:n hyväksymiä 
työntekijöiden perusoikeuksia. Reilut pelisäännöt maailmankaupassa takaavat 
säälliset työehdot työntekijöille eri puolilla maailmaa. Kuva: Ian Derry



  HAASTATTELU

142 Kohtalona globalisaatio  TYÖTÄ! Hyvinvointi globaalissa murroksessa    143

Valtion omistajaohjaus ei ole 
yhteydessä luottamusmiehiin, 
vaan tiedottamisen hoitaa 
toimitusjohtaja. Tällöin vaikut-
tavat henkilökohtaiset suhteet. 
Puhutaan paljon kasvottomista 
omistajista. Minä kysyn, missä 
on valtion kasvot, kysyy valtion 
omistaman Rahapaja OY:n pää-
luottamusmies Petri Ijäs.

Petri Ijäs on toiminut Rahapajan 
pääluottamusmiehenä vuodesta 
2003 sekä työsuojeluvaltuutettu-
na vuodesta 2001. Luottamusteh-
tävät yhdistettiin vuonna 2003 
eli hän toimii molemmissa tällä 
hetkellä.

– Metallitöistä minulla on 
jo 20 vuoden kokemus, ammat-
tinimikkeeni on työkalunvalmis-
taja. Rahapaja konsernissa on 

noin 250 työntekijää, pääasiassa 
Suomessa. Tällä hetkellä edustan 
emoyhtiössä noin 30 Metalliliiton 
jäsentä, mutta keväällä vakitui-
sessa työsuhteessa olevien määrä 
nousee yli viidenkymmenen

Ijäs on myös Helsingin 
metallityöläisten sos.dem.-yh-
distyksen puheenjohtajana toista 
vuotta. Hän tuli projektiin, koska 
tällaista keskustelua ei käydä juuri 
missään ja mukana oli loistavia 
alustajia. Hän kirjoitti itse kolme 
puheenvuoroa verkkoon projektin 
www.globalisaatio.info Keskuste-
lua – sivuille.

Rahapajan pääluottamusmies Petri Ijäs pohtii:

Metallin arvoketjun pirstoutu-
minen tuo ongelman luottamus-
miehelle 
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Petri Ijäs

– On hienoa huomata että 
ihmisiä kiinnostaa samat asiat, 
joskus pohtii mahtaako kukaan 
oikeasti miettiä näin ”epäsek-
sikkäitä asioita”. Samalla minua 
kiinnostaa erityisesti se miten 
muut kokevat ja näkevät globali-
saation vaikuttavan työelämässä 
ja tätä kautta sen vaikutuksen 
omaan elämään. Oli hyvä kuulla 
eri mielipiteitä jokaisen ammat-
tiala ja henkilön ikä huomioon 
ottaen.

Arvoketju pirstoutuu alaspäin

Petri Ijäs arvelee, että yritysten 
kansainvälistyminen ja tuotannon 
arvoketjun pirstoutuminen tuo 

ainakin yhden todellisen ongel-
man luottamusmiehen toimin-
taan. 

– Arvojen merkitys kasvaa 
kun miettii tilannetta, jossa yritys 
kilpailuttaa alihankkijoita globaa-
listi. Voiko alihankkijayrityksiä 
asettaa eri asemaan vetämällä ko-
tiin päin, toimimalla kotimaisten 
alihankkijoiden eduksi. Kuinka 
kauan tämä antaa tekohengitystä 
alihankkijalle? 

Tärkeämpää on hänen 
mukaansa kehittää tuottavuut-
ta. Alihankkijan tuottavuuden 
kehittäminen ei taida kuitenkaan 
olla arvoketjun huipulla olevan 
yrityksen intressissä ykkösasia. ·  
– Sanotaan, ettei pääomalla ole 
isänmaata ja toimimalla isänmaal-
lisesti tavallaan pettää markki-
navoimien vapaan toiminnan. 
Minusta pitäisi miettiä tilannetta 
omistajan, yritysjohdon ja työn-
tekijän kannalta. Luulen, että 
loppupeleissä kaikki miettivät 
omalta kannaltaan. Alihankkijal-
la tilannetta mietitään varmasti 
oman yksikön kannalta. Kun on 
useampia kotimaisia alihankki-
jayrityksiä, mietitäänkö tilanne 
aluepoliittisesti, kaveripohjalta vai 
miten, hän pohtii.  
Ijäksen mielestä aiemmin Suo-
messa oli työntekijän kannalta 
vakaampi "systeemi", kun raha 
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kiersi vuorineuvokselta toiselle ja 
joskus jopa kannettiin yhteiskun-
tavastuu. Ainakin, jos se toimi 
pääoman hyväksi. 

Kun Metalliliiton tutkija 
Antti Jokinen esitteli kurssilla 
tanskalaisia kokemuksia globa-
lisaatiosta kalvolla luki: ”Yhden 
ylemmän toimihenkilön palkkaa-
minen on luonut 5-6 työpaikkaa 
samassa tai lähiyrityksessä”. Petri 
Ijäs tulkitsi nopeasti: – Tämä-
hän tarkoittaa sitä, että yhden toi-
mihenkilön virheitä korjaamaan 
tarvitaan 5-6 työmiestä. 

Suomessa tarvitaan soveltavaa 
selviytymistä

– Luulen, että ratkaisuksi työpaik-
kojen säilymiselle ei riitä useasti 
tarjottu paikallinen sopiminen, 
vaan soveltava selviytyminen, jos-
sa joustetaan ja venytään, perheen 
sekä läheisten kustannuksella. 
Tässä mallissa on saatava takeet 
investoinneista omaan yksikköön 
ja turvattava jatkuvuus esim. 
panostamalla henkilökunnan 
koulutukseen. Esimerkkinä voisi 
mainita viime vuonna Saksas-
sa lakkoilleet metallityöläiset. 
Autotehtailla sovittiin palkkojen 
jäädyttämisestä, mutta vastaavasti 
saatiin takeet työpaikkojen säily-
misestä, ainakin joksikin aikaa.

Ijäs tarkoittaa soveltaval-
la selviytymisellä pärjäämistä 
”talvisodan hengessä”, esimerkiksi 
kun edessä on tuotannon siirto tai 
uhka tuotannon lopettamisesta. 

– Ei oikein voi puhua paikal-
lisesta sopimisesta, joka tarkoittaa 
oikeustoimikelpoista säänneltyä 
sopimista. Tiedän yrityksiä, joissa 
henkilöstö on hiljaisesti sopinut, 
että tämän ja tämän homman 
hoidamme, jotta saamme kas-
vottomalle omistajalle näytettyä 
tuottavuus- yms. mittareilla, että 
yksikkö kannattaa pitää hengissä. 

– Yksi esimerkki selviytymi-
sestä on omasta aloitteesta tehtä-
vät eläkejärjestelyt, osa-aikaista-
miset ja joustot, joihin ei lakien 
tai työehtosopimusten määräysten 
mukaan ”tarvitsisi” suostua. 
Lisäksi tiedän että luottamusmie-
het katsovat läpi sormien tiettyjen 
sopimusmääräysten noudattamis-
ta ja sopivat paikallisesti asioista, 
joista ei voi sopia paikallisesti. 
Tietämättään tai tietoisesti.

Suurempi kysymys Ijäksen 
mielestä on se, kuinka kauan täl-
laista tekohengitystä on jatkettava 
ja kannattaako se ollenkaan, jos 
näköpiirissä on tuotannon lopet-
taminen joka tapauksessa. 

– Siksi haluan takuita jatku-
vuudesta, esimerkiksi investoin-
neista. Paikallisessa sopimisessa 
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on ongelmana juuri vastikkeel-
lisuus. Kuka takaa, etteivät työt 
lopu? Ja mitkä ovat takuut. 
Olisiko ryhmäkanneoikeudesta 
apua tällaisessa tapauksessa, hän 
miettii.

Luottamusmiehen osattava pyytää 
tietoa

Toimintaympäristö eri metalliyri-
tyksissä vaihtelee suuresti. Suuret 
yritykset, joissa on päätoiminen 
luottamusmies tai useampia, toi-
mii tänä päivänä kentässä, jonka 
hallintaan tarvitaan aivan uu-

denlaisia taitoja. 
Maailmalta Ijäs 
on kuullut että 
ns. eurooppayhti-
öissä (ewc-yhteis-
työssä) toimivat 
luottamusmiehet 
saavat hyvin tie-
toa ja jakavat sitä. 
Joissain tapauk-
sissa siitä on ollut 
hyötyäkin.

– Minulla 
tähän tiedonsaan-
tikanavaan ei ole 
ollut tarvetta. Eh-
käpä tilanne olisi 
toinen, jos olisin 

Masa Yards, Turku 
1998. Kuvaaja Martti 
Lintunen. Metallityö-
väen Liiton arkisto 
100 v .-juhlavuoden 
kuva-aineistoa
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konsernissa jonkin tytäryhtiön 
palveluksessa. Tällöin emoyhtiön 
luottamusmies olisi tietenkin 
arvokas tietolähde. Tietysti asiaa 
vaikeuttavat salassapitosäännöt 
sekä kielimuuri. 

– Luottamusmiehille tiedot-
tamisessa on hyvin suuria eroja 
yritysten välillä. Suurissa yrityksis-
sä, joissa henkilöstön edustaja on 
nimitettynä hallitukseen tai joh-
toryhmään, saa tietoa yrityksen 
strategiasta ja muista järjestelyistä. 
Ennakoivaan edunvalvontaa on 
tällöin panostettava. Usein ongel-
maksi voi muodostua vaitiolovel-
vollisuus, tieto lisää tuskaa.

Yritykset pyrkivät välttämään 
tiedottamasta tilanteista, joissa 
esimerkiksi investoinnit ulko-
maille tai toiselle paikkakunnalle, 
aiheuttavat kotimaassa tuotannon 
alasajoa. 

– On selvää, että työrauha 
on silloin vaikea säilyttää. Oma 
lukunsa ovat yritykset, joissa 
luottamusmiehille ei anneta 
mitään tietoja tai samat tiedot 
voi lukea edellispäivän paikallis-
lehdestä. Tällaisissa tapauksissa 
ei yhteistyön kehittämiselle ole 
edellytyksiä.

– Omassa yrityksessäni saan 
tiedot, jotka laki tai työehtoso-
pimus edellyttää annettavaksi. 
Tietoja pitää joskus huomata itse 

pyytää. Luulen, ettei se aina ole 
kiinni halusta, vaan työnantajan 
tietämättömyyskin voi olla syynä 
vaitioloon.

– Omalla työmaalla yhteis-
työstä ei juurikaan voida puhua. 
Valitettavan usein edunvalvon-
nassa asiat tuppaavat henkilöity-
mään, vaikka kyse olisi vain työ-
ehtosopimuksen noudattamisesta. 
Ehkä kauhun tasapaino kuvaa 
paremmin tilannetta. Varmasti 
tilanne on tuttu monella työpai-
kalla. Rahapajan osakkeet omistaa 
sataprosenttisesti valtionvarainmi-
nisteriö. Omistajaohjausyksikkö 
ei ole yhteydessä luottamusmie-
hiin, vaan tiedottamisen hoitaa 
toimitusjohtaja. Puhutaan paljon 
kasvottomista omistajista. Minä 
kysyn, missä on valtion kasvot.

Edunvalvontaa yli rajojen

Suurimpana ongelmana Petri 
Ijäs näkee asenteen niin työnte-
kijäpuolella kuin johdossakin. 
Luottamuksen syntymineen on 
pidemmän ajan tulos. Aina ei 
ymmärrystä löydy myöskään 
työntekijöiltä, eli luottamusmie-
hen äänestäjiltä. Luottamusmies 
valitaan kahden vuoden välein 
ja joissain tapauksissa käydään 
oikeat vaalit. Aika hyvin tilannet-
ta kuvaa sanonta: jos johonkin 
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suuntaan kumarrat, niin samalla 
pyllistät toiseen. 

– Hyviä pääluottamusmiehiä 
ja hyviä johtajia on tässä maas-
sa aivan liian vähän, jos asiaa 
tarkastelee yrityksen menestymi-
sen kannalta. Ehkä koulutusta 
ja asennemuutosta tarvitaan 
molemmille osapuolille, mutta 
muutokset tapahtuvat hitaasti 
ja nyt tarvitsisimme nopeampaa 
reagointia. Lisäksi EU on tuonut 
omat kiemuransa suomalaiseen 
työlainsäädäntöön.

– Yhteistyön merkitystä ei 
mielestäni aina osata riittävästi ar-
vostaa, oli kyse sitten duunarista 
tai yritysjohtajasta. On tietenkin 
itsestään selvää että, pienessä 
yrityksessä edunvalvonta keskittyy 
lakien ja työehtosopimusten nou-
dattamisen valvontaan. Tämäkin 
tehtävä on helpommin hoidettu 
yhteistyöllä. Sauli Niinistön 
vaalislogan ”Vastakkainasettelun 
aika on ohi” on hyvä, jos hänen 
edustamansa viiteryhmä vain 
ottaa teeman tosissaan. 

– Kansallisella tasolla yritys-
johtajat ja pääluottamusmies ovat 
ehdottomasti samalla puolella. 
Ensisijainen tavoite on työpaik-
kojen turvaaminen. Ammattiyh-
distysliikkeen rooli on muuttunut 
viimeisten kymmenien vuosien 
aikana. Edunvalvonnalla, joka 

keskittyy ainoastaan sopimusmää-
räysten noudattamiseen, ei turva-
ta työpaikkoja. Edunvalvontaa on 
suunnattava globaalissa taloudessa 
yhä voimakkaammin Suomen 
rajojen yli ulottuvaksi.

Seuraavan tilin näköala rajoittaa

Työpaikoilla, joissa on ollut 
lomautuksia ja irtisanomisia, 
ajatellaan lähinnä seuraavaa tiliä. 
Luottamusmiesten keskusteluissa 
yleisempi 
ajatusmalli on 
työpaikkojen 
turvaaminen 
kotimaassa. 
Petri Ijäs ei ole 
koskaan kuul-
lut, että joku 
sanoisi: ”Onpa 
hyvä, että 
investoimme 
ulkomaille, 
siellä elintaso 
nousee.” 

Esimer-
kiksi alihan-
kintaan ja vuokratyövoimaan 
suhtautumisessa on suuria eroja, 
mutta ”työpaikallinen etu” -ajat-
telu on yleistynyt. 

– Luottamusmiehen näkö-
kulmasta on tärkeämpää tar-
kastella asioita tilikausittain tai 
kvartaaleittain. Hyvän luotta-

”Yhden ylemmän toimi-
henkilön palkkaaminen 
on tanskalaisen metalliko-
kemuksen mukaan luonut 
5-6 työpaikkaa samassa 
tai lähiyrityksessä. – Tä-
mähän tarkoittaa sitä, et-
tä yhden toimihenkilön 
virheitä korjaamaan 
tarvitaan 5-6 työmiestä.”
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musmiehen täytyy nähdä vielä 
pidemmälle ja uskaltaa tehdä 
ratkaisuja, jotka hän näkee par-
haaksi omalle porukalle. Tämä on 
mahdollista vain, jos saa tietoja 
yrityksen suunnitelmista ja toi-
mintakentän muutoksista. Oman 
väen luottamus täytyy tällöin olla 
sataprosenttinen, Ijäs arvioi.

– Joskus päätökset ovat ensi 
katsomalta vääriä, mutta pitkällä 
ajanjaksolla ehkä viisaampia.

Työpaikoilla tämä tarkoittaa 
huonojen paikallisten sopimusten 
tekemistä. Siihenkin on luotta-
musmiehen helppo sortua, jos 
ei kouluttaudu ja ole aktiivinen 
tiedon hankinnassa. Yksi huono 
sopimus ja se on siinä, työaika 
sopimukset ovat tyypillinen esi-
merkki tällaisesta.

Ammattiyhdistysliike on 
Ijäkselle jäsenten liike, jossa 
ensisijainen on aina sen pienin 
yksikkö eli jäsen. Kaikki toimet 
tähtäävät jäsenten hyvinvoinnin 
lisäämiseen. 

Kotimaisten investointien 
sijasta teollisuus suuntautuu 
ulkomaille. Lähes poikkeuksetta 
Suomi on kilpailukykymittauk-
sissa kärkisijalla, mutta tämä ei 
näytä houkuttelevan yrityksiä ja 
sijoittajia investoimaan tänne. 
On kysyttävä, ovatko tulopoliit-
tiset ratkaisut olleet sittenkään 

järkeviä. Olisiko pitänyt mitata 
ulos teollisuuden kilpailukyky 
palkoilla? Onko pääoma viilannut 
linssiin työmiestä, taas kerran? 

– Jos jälkeenpäin selviää, ettei 
tupo-ratkaisuilla ole saatu todel-
lista hyötyä työmiehen kannalta 
katsoen, niin aika moni liittojoh-
taja on seuraavissa liittokokouk-
sissa helisemässä.

Teksti: Risto Kolanen
Kuvat: Uudet Palvelut 
Udepa Oy (kasvokuva), 
Martti Lintunen  
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Luottamusmies Erkki Lindqvist 
kertoo, että ISS:n johtoryhmä ja 
henkilöstön edustajat tapaavat 
kerran vuodessa. Kun tanskalai-
nen ISS osti suomalaisen valtion 
kiinteistöhuoltoyhtiö Engelin, 
työntekijöiden mahdollisuudet 
saada tietoa heikkenivät.

Luottamusmies Erkki Lindqvist 
työskenteli aikanaan niin Engelis-
sä kuin rakennushallituksessakin 
ennen Engelin perustamista. 
Hänen mukaansa Engelin myynti 
kansainväliselle jättityritykselle 
heikensi henkilöstön asemaa.

– Tiedonkulku heikkeni. 
Muutos oli huomattava. Aikai-
semmin saimme hyvin tietoa siitä, 
mitä yhtiössä tapahtuu. Tänä 
päivänä ei tiedoteta edes luotta-
musmiehille. Tiedot on yritettävä 
kaivaa itse, Lindqvist kertoo.

Hän työskentelee kiinteis-
töhuollossa. ISS on kuitenkin 
monialayritys, joka touhuaa 
kaikenalaista muutakin rakennus-
ten suunnittelusta siivoukseen ja 
sairaalapalveluista ruokapalvelui-
hin. ISS on myös vartiointiliike

Palveluyrityksen luottamusmies Erkki Lindqvist:

Tieto kulkee huonosti kansainvä-
lisessä suuryhtiössä
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Työntekijöiden vaihtuvuus 
on lisääntynyt

Lindqvistin mukaan varsinai-
nen työ ei ole muuttunut, vaikka 
työnantaja vaihtuikin Engelistä 
ISS:ksi.

– Tämä on silti Suomesta 
johdettua, vaikka omistaja on 
ulkomailla. Rahaahan työnantajat 
ovat aina halunneet, hyvää tulos-
ta, omisti firman kuka hyvänsä.

Lindqvistin mukaan ISS 
kohtelee työntekijöitään ”aika 
asiallisesti”. 

– Alussa meillä oli pelkoja, 
kun olimme kuulleet ISS:stä kai-
kenlaista. Mutta kyllä täällä ihan 
lakien mukaan on menty.

 Työntekijöiden vaihtuvuus 
on kuitenkin lisääntynyt selvästi.

– Siivousala on ollut aina 
sellainen, että väki on vaihtunut 
tiuhaan. Kiinteistöhuoltoalalla 
ihmiset pysyivät aikaisemmin 
paremmin, mutta nyt vaihtuvuus 
on ollut hirveän suurta.

Erkki Lindqvistin mukaan ihmiset pysyivät aikaisemmin paremmin kiin-
teistöhuoltoalalla, mutta nyt vaihtuvuus on ollut hirveän suurta.
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Ennen johto kuunteli enemmän

Työehdot ja palkat ISS:ssä mää-
räytyvät suomalaisten työehtoso-
pimusten mukaan.

Neuvotteluyhteyksissä 
työnantajan kanssa on kuitenkin 
ollut ongelmia. Isot pomot istuvat 
Tanskassa.

– Meillä on kaksi kertaa vuo-
dessa Tanskassa tilaisuudet, joissa 
on myös työntekijöiden edustajat. 
Mutta kyllä meidän kohtalo etu-
päässä päätetään Suomessa. 

Kerran vuodessa pidettävillä 
luottamusmiespäivillä valitaan 
suomalaisten työntekijöiden edus-
tajat, jotka kokoontuvat yhtiön 
johtoryhmän kanssa.

– Siellä käydään läpi yhtiön 
asioita, mutta siihen se sitten jää-
kin. Ennen johto kuunteli meitä 
enemmän. 

Lindqvistin mukaan osasyynä 
voi olla, että ISS on Suomessa 
puolta suurempi firma kuin Engel 
aiemmin. Engelissä oli 7 000 
työntekijää, ISS:ssä lähes 14 000.

– Vaikuttaahan se tietysti. Ei 
ole samanlaisia mahdollisuuksia 
eikä aikaakaan pitää yhteyksiä.

YT-menettely ontuu

Yhteistoimintamenettely toimii 
Lindqvistin mukaan ISS:ssä 
huonosti.

– Asioista puhutaan kerran 
vuodessa johtoryhmän ja henki-
löstön kokouksessa. Tuntuu siltä, 
että yt-menettely ei joka paikassa 
toimi niin kuin pitäisi, Lindqvist 
sanoo.

– Varmasti se pykälien mini-
mit täyttää, mutta kokouksissa ei 
käsitellä esimerkiksi hankintoja 
tai muita vastaavia asioita, joita 
pitäisi.

ISS myytiin äskettäin 
ruotsalaiselle ja amerikkalaiselle 
sijoitusyhtiölle. Lindqvistin mu-
kaan kauppa tuskin vaikuttaa ISS:
n suomalaisten työntekijöiden 
elämään.

– En ole huomannut, että se 
vaikuttaisi. Johto on ainakin sa-
nonut, ettei sen pitäisi vaikuttaa.

Teksti ja kuvat:  
UP/Mika Peltonen
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Lauri Holappa

Valtiotieteiden ylioppilas Lauri Ho-
lappa (s. 1982) työskentelee Sosiali-
demokraattisissa Nuorissa poliittisena 
sihteerinä vastuualueinaan poliittisen 
toiminnan ja kansainvälisten suhteiden 
koordinointi. Hänen kirjoituksiaan 
sosialidemokratian uudistumisesta on 
ilmestynyt mm.  nuoriso- ja opiskelija-
järjestöjen Lippu- ja Debatti – lehdissä.

Brasilian työväenpuolue uuden 
politiikan mallina

Keskustelu puolueiden valtiollistumisesta alkoi toden teolla viimeistään 
1970-luvun lopulla. Valtiollistumisella on tarkoitettu sitä, että puolueet 
eivät ole enää yhtä vastaanottavaisia kuin aiemmin kansalaisyhteiskunnasta 
nouseville vaatimuksille. Puolueista on tullut pikemminkin valtiokoneiston 
osia. Ne eivät enää välitä kansalaisyhteiskunnan intressejä suhteessa valti-
oon, vaan toimivat valtiokoneiston päätösten oikeuttamisvälineenä.

Erityisesti vasemmistopuolueille tämä on tarkoittanut merkittävää 
muutosta. Työväenliikkeen alkuaikoina vasemmiston tavoitteena oli ni-
menomaan haastaa porvarillisen valtiokoneiston taustaideologiat ja luoda 
uudenlaisen valtion malli. Vasemmiston tavoitteet kumpusivatkin kansa-
laisyhteiskunnan eri osista: yhtäältä proletariaatin konkreettisista ongelmista 
ja toisaalta marxilaisesta yhteiskuntafilosofiasta.

Kuva: Wilma Hurskainen
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Vasemmiston menestys muutti valtiokoneiston roolia lähes kaikissa 
länsimaissa. Hyvinvointivaltion käsitteellä alettiin kuvata valtiota, jonka 
keskeisiksi ohjausideologioiksi muovautuivat täystyöllisyys, laaja sosiaalitur-
va ja toimivat julkiset palvelut. Valtio ei toiminut enää ainoastaan omistus-
suhteita turvaavana väkivaltakoneistona, vaan sen tehtäväksi tuli vähentää 
ihmisten riippuvuutta markkinoista.

Uusliberaali vallankumous vaikutti vasemmistoon

Tämän johdosta valtio yleisesti epäpolitisoitiin vasemmiston keskuudessa. 
Valtio alettiin nähdä välineenä toteuttaa yhteiskunnallisia reformeja. Näin 
syntyi käsitys objektiivisesta ja teknisestä valtiokoneistosta, joka ainoastaan 
toteuttaa kansalaisyhteiskunnan vaatimuksia.

Markkinariippuvuutta vähentävä valtiososialismi nojasi kuitenkin 
viime kädessä keynesiläiseen talousajatteluun. Keynesiläisessä ajattelussa 
julkiset investoinnit ja sosiaaliturva nähdään talouspolitiikan kannalta 
hyödyllisinä välineinä, koska niiden avulla voidaan huomattavasti tukea 
kulutuskysyntää.

Keynesiläisyys menetti valta-asemansa taloustieteen sisällä viimeistään 
1980-luvun alussa, kun maailmantalous oli kärsinyt kahteen otteeseen 
suurista inflaatioshokeista. Keynesiläisyyden tilalle uudeksi talousparadig-
maksi kohosi monetarismi. Monetarismista johdetussa talouspolitiikassa 
päätavoitteena on alhainen inflaatio. Monetaristit eivät usko, että valtio voi 
ohjauksellaan lisätä talouskasvua ja parantaa työllisyyttä.

Uusi talousparadigma alkoi toimia perusteena uusliberaaleille talous-
reformeille. Tämä tarkoitti rakenteellisiin veronalennuksiin, työmarkki-
noiden joustavoittamiseen, yksityistämisiin ja sosiaaliturvan leikkauksiin 
perustuvaa talouspolitiikkaa. Koska keynesiläistä talouspolitiikkaa alettiin 
pitää vanhentuneena ja toimimattomana, myös valtiovarainministeriöt ja 
keskuspankit käytännössä kaikissa maissa alkoivat perustaa talouspoliittiset 
analyysinsä ja suosituksensa monetaristiseen talousajatteluun.

Vasemmistopuolueiden perustoimintatavaksi vakiintui erilaisten hyvin-
vointiohjelmien toteuttaminen tiiviissä yhteistoiminnassa valtiokoneiston 
kanssa. 1980-luvulle tultaessa vasemmisto oli etääntynyt kansalaisyhteis-
kunnasta. Hallinnon talouspoliittisten näkemysten muututtua, vaihtui 
myös vasemmiston talouspolitiikan linja. Myös vasemmisto on 1980-lu-
vulta alkaen toteuttanut   – vain muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta 
– uusliberaalia talouspolitiikkaa kaikkialla.
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Brasilian vaihtoehto syntyi ja sai valtaa

1980-luvun alussa perustettu Brasilian työväenpuolue (PT) on ollut eräs 
harvoista merkittävää kannatusta saaneista vasemmistopuolueista, joka on 
systemaattisella tavalla vastustanut uusliberalistista mallia ja edistänyt toi-
senlaista talouspolitiikkaa ja globalisaatiota. Työväenpuolueen politiikassa 
on korostunut kolme nykyvasemmiston peruslinjasta poikkeavaa piirrettä.

Ensinnäkin PT:n politiikkaohjelmat ja -tavoitteet perustuvat johdon-
mukaiseen uusliberaalin talouspolitiikan kritiikkiin. PT ei ohjelmissaan 
hyväksy nykytaloustieteen perusortodoksioita, vaan pyrkii saattamaan 
markkinavoimat kontrolliin. Uusliberalismin kritiikki PT:ssä on monipuo-
lista: Yhtäältä puolueessa kritisoidaan ortodoksisen talouspolitiikan tehotto-
muutta keynesiläishenkisesti. Tällä viitataan voimavarojen epätehokkaaseen 
kohdentumiseen ja kulutuskysyntää tukahduttavaan tiukkaan finanssipo-
litiikkaan. Toisaalta uusliberalismin kritiikki juontuu myös marxilaisesta 
valta-analyysistä. Tällaisen kritiikin keskiössä taas on uusliberalistisen 
talouspolitiikan yhteiskuntaa eriarvoistava luonne.

Globalisaation hallinta painopisteenä

Toiseksi PT näkee politiikan tilat perinteisestä vasemmistosta poikkeavalla 
tavalla. PT on pyrkinyt systemaattisesti nostamaan globalisaationhallinta-
aloitteita asialistansa kärkeen. PT:lle globalisaation hallinta ei ole juhla-
puheiden reunahuomautus, vaan politiikan painopiste. Tämä on näkynyt 
hyvin PT:tä edustavan presidentti Luiz Inácio Lula da Silvan hallituksen 
politiikassa. Lula on tehnyt muun muassa yhdessä Ranskan presidentin 
Jacques Chiracin kanssa aloitteen erilaisten globaalien verojen toteuttami-
seksi. 

Lula ja Chirac ovat esittäneet globaaleja asekauppa-, valuutanvaihto- 
ja lentomatkustusveroja. Näistä erityisesti valuutanvaihtovero voi oikein 
toteutettuna olla merkittävä globaaleja rahoitusmarkkinoita säätelevä inst-
rumentti. Lisäksi Brasilia on ottanut näyttävän aseman Maailman kauppa-
järjestön (WTO) neuvotteluissa toimimalla kehitysmaaryhmän äänitorvena.

Kolmanneksi Työväenpuoluetta voidaan pitää myös solidaarisuusliik-
keenä. Vaikka monet puolueen kannattamista globalisaationhallinta-aloit-
teista hyödyttäisivät Brasiliaa (ja etenkin sen vasemmistoa), PT määrittelee 
monesti itsensä myös globaaliksi muutosvoimaksi. PT:n politiikka ei ole 
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samalla tavalla sidoksissa kansalliseen projektiin kuin perinteisemmillä 
puolueilla. 

Kiinteä ideayhteys Maailman sosiaalifoorumiin

PT:n kehityksessä keskeistä on ollut vaihtoehdon rakentaminen uuslibe-
ralismille. Kehitys on eronnut perinteisistä vasemmistopuolueista, joiden 
toiminta on nojannut valtion sisäiseen pääoman omistajien ja proletariaatin 
vastakkainasetteluun. PT:n kehityksessä on selvemmin korostunut ideologi-
nen vastakkainasettelu. Periaatteessa PT taistelee poikkikansallista vihollista 
vastaan. 

PT on pystynyt toteuttamaan aidosti vasemmistolaisista lähtökohdista 
kumpuavaa politiikkaa paljolti juuri sen takia, että se on onnistunut vält-
tämään valtiollistumiskehityksen. Puolueella on sen perustamisesta lähtien 
ollut vahvat siteet kansalaisyhteiskuntaan. Se on lisäksi määrätietoisesti vah-
vistanut niitä viime vuosina. Tämä on johtanut siihen, että PT:n politiikkaa 
ei valmistella yksinomaan valtionhallinnossa. Uuden tyypin puolueella on 
myös vahva oma valmistelukoneisto, joka poimii uusia ajatuksia globaalista 
kansalaisyhteiskunnasta.

PT:n siteet kansalaisyhteiskuntaan perustuvat erityisesti puolueen 
vahvaan asemaan Maailman sosiaalifoorumissa (WSF). WSF on erilaisia kan-
salaisyhteiskunnan toimijoita yhteen nivova prosessi, jonka tarkoituksena 
on tehdä mahdolliseksi myös uusliberalismista eroava yhteiskuntakehitys. 
Prosessi kulminoituu kerran vuodessa järjestettäviin massiivisiin fooru-
mitilaisuuksiin. Foorumit on yleensä järjestetty PT:n hallitsemassa Porto 
Alegren kaupungissa Brasiliassa. Lisäksi PT:n toimijat ovat alusta lähtien 
osallistuneet aktiivisesti sen suunnitteluun ja hallintoon. He ovat myös 
ottaneet osaa foorumin tiimoilla käytyihin keskusteluihin ja muovanneet 
niistä uusia poliittisia tavoitteita puolueelle.

Mahdollisen taitamista

PT:n vahvuutena on sen avoimuus uusille ajatuksille ja lähestymistavoille. 
Vaikka PT pystyy näin välttämään valtiollistumiskehityksen, puoluetta ei 
voida silti pitää täysin mallikelpoisena. PT on hyvin hajanainen puolue, 
joka koostuu muun muassa trotskilaisista, katolilaisista aktivisteista, sosia-
lidemokraateista ja ”kolmannen tien” kannattajista. Jäsenistön monimuo-
toisuus on yhtäältä tehnyt mahdolliseksi entistä vilkkaamman keskustelun 
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puolueen sisällä, mutta toisaalta se on myös rajoittanut puolueen vaikutus-
mahdollisuuksia.

Ongelmalliseksi tämä on muodostunut erityisesti PT:n globaalin 
toiminnan kannalta. Koska PT:tä ei ole varsinaisesti sidottu mihinkään 
sosialismin tulkintaan, sen yhteydet eri maiden vasemmistoryhmiin ovat 
etenkin Etelä-Amerikan ulkopuolella jääneet hatariksi. Toisaalta PT:n 
toiminta on usein myös sisäisesti ristiriitaista. Samaan aikaan, kun puolue 
on esittänyt esimerkiksi maankäyttöön ja -omistukseen liittyviä uudistus-
hankkeita sekä globaaleja veroja, ovat jotkut Lulan hallituksen jäsenistä 
saattaneet kannattaa uusliberalismia lähentelevää talouspolitiikkaa.

Kaikesta huolimatta PT voi toimia eräänä suunnannäyttäjänä globaalil-
le vasemmistolle. Vasemmiston on jälleen kyettävä politisoimaan hallinto ja 
sen ohjausideologiat. Tämä edellyttää vahvaa, itsenäistä ohjelmanmuodos-
tusta ja tiiviitä siteitä kansalaisyhteiskuntaan. Tämän lisäksi vasemmiston 
olisi silti myös kyettävä ratkaisemaan oman rakenteellisen avoimuuden ja 
ideologisen yhtenäisyyden välinen ristiriita.

Samalla kurssilla kirjoittajan kanssa puhui myös dosentti, filosofi Thomas 
Wallgren, joka oli tavannut Intian hallituksen WTO-neuvottelutiimin johtaja 
Gobap Pillain. kehitysmaa-aktivisti levitti luentosalin seiniin banderollikankai-
ta. ”Koko maailma on yhtä perhettä” –banderollin alla kuuntelivat kurssilaiset 
Mikko Kiio, Lilija Humala, Jouni Kinnunen ja vetäjät Risto Kolanen ja Aarni 
Tuominen. Kuva: Jouko Muuri
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Brasilian työväenpuoluetta käsittelevää kirjallisuutta

Branford, Sue and Kucinski Bernardo: Carnival of the Oppressed: Lula and the Brazili-
an Workers Party. Latin American Bureau, London 1995.

Branford, Sue and Kucinski Bernardo, with Hilary Wainwright: Politics Transformed: 
Lula and the Workers Party in Brazil. Latin American Bureau, London 2003.

Keck, Margaret:: The Workers Party and Democratization in Brazil. Yale University Press, 
New Haven 1992.

Sader, Emir and Silverstein Ken: Without Fear of Being Happy: Lula, the Workers Party 
and Brazil. Verso, London and New York 1991.

Maailman sosiaalifoorumi on avoin tila, jossa lukemattomat eri verkostot 
kokoontuvat järjestäen seminaareja ja keskustelutilaisuuksia massoille ja pie-
nemmille ryhmille. Foorumeita värittävät myös lukuisat kulttuuritapahtumat. 
Porto Alegren foorumeissa Latinalaisen Amerikan kulttuurien moninaisuus on 
näyttävästi esillä. Kuva: Merja Leskinen
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Jorma Turunen

Jorma Turunen (s. 1947) on TSL:n 
pääsihteeri, joka on toiminut mm. eu-
rooppalaisen aikuiskasvatusjärjestön, 
EAEA:n puheenjohtajana ja osallis-
tunut eurooppalaisten SOLIDAR- ja 
European Social Platform-järjestöjen 
toimintaan. Turunen kuuluu Suomen 
edustajana EU-komission Grundtvig-ai-
kuiskoulutustyöryhmään ja on laatinut 
Kansalaisvaikuttamisen politiikkaoh-
jelmalle selvityksen ”Think tankit ja 
poliittiset säätiöt Euroopassa. Esityksiä 
suomalaisista toteuttamismalleista” 
(Oikeusministeriön julkaisu 4/2005).

Euroopan kansalaisuudelle uutta 
sisältöä

Euroopan kansalaisia huudetaan apuun aina kun Euroopan unionilla on 
ongelmia. Heihin vedotaan etenkin silloin, kun kansanäänestys on johtanut 
ei-toivottuun lopputulokseen, kun äänestysprosentti EU:n parlamentin 
vaaleissa on jäänyt taas kerran alhaiseksi tai kun Eurobarometrin mielipide-
mittaukset todistavat kansalaisten käsityksien unionista muuttuneen entistä 
kielteisemmiksi.

Tässä vaiheessa EU yleensä käynnistää erilaisten asiakirjojen tai ohjel-
mien tuottamisen, joiden tarkoituksena on tähdätä mahdollisimman avoi-
meen päätöksentekoon, Euroopan unionin ja kansalaisten lähentämiseen, 
laajojen kansalaiskeskustelujen järjestämiseen jne. Jo Lissabonin strategian 
valmistumisen alla, helmikuussa 2000, komission silloinen puheenjohtaja 
Romano Prodi julisti, että ”kansalaiset eivät halua tukea eurooppalaisia 
projekteja, elleivät he voi itse vaikuttaa niiden tavoitteisiin ja sisältöön”. Prodi 
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kehotti kansalaisia ”tarkkailemaan meitä, ottamaan selvää, mitä teemme ja 
kertomaan meille mielipiteemme”.

Runsaat kuusi vuotta myöhemmin, Ranskan ja Hollannin kansanää-
nestysten jälkeen komission nykyinen puheenjohtaja Jose Manuel Barroso 
vaati, että ”Euroopan rakentaminen tulee tehdä paremmin selväksi kansalaisil-
le”; hänen mielestään ”EU ja kansalaiset tulee saada yhteen”.  

Pysyvä kriisi kansalaisten luottamuksessa

EU:n todetaan olevan usein kriisissä, milloin maatalouden, budjettion-
gelmien tai perustuslakisopimuksen takia. EU:lla on myös oma, pysyvä 
kriisinsä, joka liittyy kansalaisten luottamuksen puutteeseen. Viime aikoina 
se on jopa lisääntynyt, samaan aikaan kun kansallismieliset asenteet ja 
äänenpainot ovat voimistuneet useissa jäsenmaissa. 

Jorma Turusen mielestä EU:lla on pysyvä kriisinsä, joka liittyy kansalaisten 
luottamuksen puutteeseen. Äänestysaktiivisuus laahaa kaikissa jäsenmaissa 
alhaisena. Silti EU-parlamentin uusi rakennus edustaa ”uutta uljasta maail-
maa”, kansalaisten mielestä kenties pompöösiä kerskarakentamista.
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Suomen kannalta on kiusallista, että suomalaiset kuuluvat ynseimmin EU:
hun suhtautuviin kansalaisiin. Joulukuussa 2005 julkaistun Eurobaromet-
rin mukaan vain joka neljännellä (27 %) suomalaisella oli myönteinen kuva 
unionista. Ainoastaan Itävallassa päästiin vielä huonompaan (24 %) tu-
lokseen. Näin vuoden 2006 puheenjohtajamailla on kyseenalainen kunnia 
johtaa kielteisimmin EU:hun suhtautuvien jäsenvaltioiden rankingia. 

Syy ei ole vain EU:n, sillä koko maailma on ajautunut tilanteeseen, 
jossa demokraattiset elimet pystyvät yhä heikommin vaikuttamaan toimin-
taympäristöönsä. Muiden valtioiden tavoin EU:n jäsenmaatkaan eivät enää 
kykene toimimaan kansalaistensa parhaaksi, vaan joutuvat sopeutumaan 
kansainvälisten markkinoiden paineeseen. Globalisaatio, työelämän luon-
teen muutokset, myös EU:n laajentuminen synnyttävät jatkuvia muutoksia, 
joiden edessä EU:n kansalaiset kokevat olonsa turvattomaksi ja epävarmak-
si.

Voisiko EU olla mahdollinen väline vaikuttaa globalisaation hallintaan? 
Voisiko EU:n jäsenmaissa syntyä epäitsekästä, koko Euroopan kehittämi-
seen liittyvää halua, joka ei ole riippuvainen vain oman maan eduista? Vai 
käyttäydytäänkö edelleen kansallismielisesti ja syytetään aina tilaisuuden 
tullen ”Brysseliä” kaikesta mahdollisesta? Ja voivatko kansalaiset todella 
vaikuttaa kehitykseen?

Vaikuttaminen Euroopan unionissa

Euroopan unionin päätöksenteon demokraattinen oikeutus perustuu suo-
raan osallistumiseen Euroopan parlamentin kautta ja toisaalta parlamentaa-
risessa valvonnassa olevien jäsenvaltioiden hallitusten kautta. EU:n kansalai-
suuteen siis liittyy yleinen äänioikeus Euroopan parlamentin vaaleissa sekä 
yleinen ja yhtäläinen äänioikeus kansallisissa parlamenttivaaleissa. Unionin 
kansalainen on jokainen, jolla on jonkin jäsenvaltion kansalaisuus. Unionin 
kansalaisuudella ei ole kuitenkaan poliittista sisältöä eikä merkitystä.

Käytännössä kansan antaman valtuutuksen moniportainen epäsuoruus 
– esimerkiksi maan ministeri EU:n neuvoston jäsenenä – tekee kansalaisille 
erittäin vaikeaksi valvoa tai edes seurata neuvoston toimintaa. Moniportai-
suus synnyttää väistämättä vielä suurempaa etäisyyttä kansalaisten ja päättä-
jien välillä kuin kansallisella tasolla. Tuskinpa EU kovin pian pääsee eroon 
suhteellisen monimutkaisesta päätöksentekomallistaan. Sekin on muistet-
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tava, että EU:n päätöksenteko perustuu edelleen jäsenvaltioiden väliseen, 
pitkälti perinteisen diplomatian keinoin käytävään vuoropuheluun.

EU:n todellisen demokraattisuuden puolesta ei puhu sekään, että 
äänestysprosentti erityisesti EU:n parlamentin vaaleissa on pysynyt miltei 
kaikissa jäsenvaltioissa matalalla. Lisäksi poliittisten puolueiden jäsenmäärät 
ovat laskeneet reippaasti kautta Euroopan, niiden jäsenkunta on harmaan-
tunut ja äänestysinto on pudonnut muissakin vaaleissa. Siksi EU:n kehityk-
seen vaikuttamisessa on syytä pohtia muitakin keinoja.

Kansalaisjärjestöjen rooli kasvaa

Kansalaisjärjestöjen rooli on noussut parin viime vuosikymmenen aikana 
Brysselissä ja koko Euroopassa tärkeään asemaan. Myös EU on yrittänyt 
eri keinoin tukea kansalaiskeskustelua ja tehdä yhteistyötä kansalaisjär-
jestöjen laajan kirjon kanssa. Aito kansalaiskeskustelu syntyy kuitenkin 
ennen kaikkea asioiden todellisen merkityksen tiedostamisesta eikä mistään 
keinotekoisesta aktivointikampanjasta. Liian usein on ollut kyse vain siitä, 
miten lisätä komission, parlamentin ja neuvoston toiminnan oikeutusta ja 
avoimuutta ulospäin.

Tätä nykyä Brysselissä lobbaavat monet kansainväliset kansalaisjärjestöt 
verkostoineen, joskin niiden voimavarat ovat selvästi niukemmat kuin yli-
kansallisilla etujärjestöillä tai lobbaukseen keskittyneillä yrityksillä. Toisaalta 
juuri kansaäänestykset ovat korostaneet kansalaisjärjestöjen asemaa. 

Ranskan ja Hollannin perustuslakisopimuksen kaataneet kansanäänes-
tykset nostivat monet kansanliikkeet ja kansalaisjärjestöt lain vastustajien 
kärkijoukkoihin. Kansalaisaktiivit ja kansalaisjärjestöt eivät olleet aikaisem-
min kiinnittäneet yhtä paljon huomiota EU:hun ja sen politiikkaan.

Kansanäänestykset synnyttävät epäilemättä keskustelua jopa Euroopan 
unionista ja luovat tunnetta todellisesta mahdollisuudesta vaikuttaa. Toi-
saalta kansanäänestys on aina hieman hankala väline. Äänestyksen todellista 
kohdetta on usein vaikeaa tiivistää yksinkertaisella tavalla; pelkät kyllä- ja 
ei-äänet eivät ole riittäviä vaihtoehtoja, kun äänestetään Euroopan tulevai-
suudesta. Kansanäänestyksissä äänestetään myös säännöllisesti jotakin vas-
taan ja kokonaan muista asioista kuten kävi Ranskassa toukokuussa 2005. 

Kansalaisjärjestöt voivat kuitenkin vaikuttaa, erityisesti kun ne toimivat 
yhdessä ja esittävät selkeitä ja realistisia vaatimuksia. EU:n komission koolle 
kutsumien foorumien ja kuulemisten pääongelmana on, että paikalla on 
säännöllisesti mahdoton määrä mitä erilaisimpia kansalaisjärjestöjä, joiden 
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kannat poikkeavat jyrkästi toisistaan. Näin komission on aina helppoa 
vedota joko mielipiteiden ristiriitaisuuteen tai omaksua mieluisimman 
kansalaisjärjestötahon kanta päätöstensä perusteluiksi.

Ranskan ja Hollannin opetukset

Ranskan ja Hollannin ei-äänet saattoivat kuitenkin antaa merkittävän 
sysäyksen kansalaisten suuntaan uudistuvalle unionille. Kenties unioni 
ymmärtää antaa jatkossa enemmän tilaa todelliselle kansalaisvaikuttamisel-
le ja demokraattisen legitimiteetin (oikeutuksen) kehittämiselle. Ainakin 
keskustelun luvataan jatkuvan. 

Eurooppa-neuvosto totesi julkilausumassaan kesäkuussa 2005, että 
syntynyttä tilannetta ”on tarpeen pohtia yhdessä”.  Kussakin jäsenmaassa 
tulee sitoutua käymään laaja-alaista ja laajapohjaista keskustelua paitsi pe-
rustuslakisopimuksesta, myös yleisesti Euroopan tulevaisuuteen ja unionin 
toimintojen painopisteisiin liittyvistä kysymyksistä. Ei välttämättä kovin 
kekseliästä puhetta. 

Perustuslakisopimuksen kannattajat ovat osittain oikeassa siinä, että so-
pimuksen kaatumisen myötä EU:n demokratisointikehitys pysähtyi. Perus-
tuslakiin oli tulossa uutuutena oma osastonsa ”demokratian toteutuminen 
unionissa”, jonka lähtökohtana on korostaa kansalaisten yhdenvertaisuutta. 

Lisäksi perustuslakisopimus tunnusti erikseen vuoropuhelun välttämät-
tömyyden kansalaisyhteiskunnan, etujärjestöjen ja kirkkojen kanssa. Unio-
nin toimielimet jopa velvoitetaan avoimeen ja säännölliseen vuoropuheluun 
kansalaisten kanssa. Perustuslaki alleviivasi myös poliittisten puolueiden 
merkitystä.  

Kansalaisvaikuttamisen kannalta perustuslain mielenkiintoisin esitys oli 
erityisen kansalaisaloitteen käyttöönotto unionin toiminnassa. Sen mukaan 
vähintään miljoona unionin kansalaista merkittävästä määrästä jäsenval-
tioita voi tehdä aloitteen, jossa komissiota kehotetaan tekemään ehdotus 
asioista, joissa tarvitaan unioninsäädöstä. Vasta tulevaisuus olisi osoittanut, 
millainen merkitys tällaisella aloiteidealla olisi ollut käytännössä.

On vaikeaa sanoa, mitä perustuslakisopimukselle tapahtuu jatkossa. Jos 
unioni on todella kiinnostunut kansalaisten vaikuttamismahdollisuuksien 
lisäämisestä, se voisi aloittaa kokeilemalla perustuslain sisältämiä esityksiä 
demokratian toteutumisen vahvistamisesta käytännössä.

Nyt on varmasti tärkeintä, että Euroopasta ja Euroopan unionista 
kyettäisiin tuomaan esiin uusia vaihtoehtoja ja ajatuksia. Kriisivaiheen 
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pitäisi olla otollinen avoimen kansalaiskeskustelun luomiselle. Euroopasta 
tulee kansalaisten Eurooppa vain, jos kansalaiset itse pääsevät vaikuttamaan 
Euroopan perusvalintojen määrittelyyn.

Julistuksista aitoon kansalaisuuteen

Euroopan kansalaisuudesta lienee keskusteltu kautta eurooppalaisen yhden-
tymiskehityksen. Eurooppalainen kansalaisuus syntyy parhaiten niin, että 
ihmiset kokevat jotain yhteistä. Taustalla tulisi olla tunne yhteisestä euroop-
palaisesta kansalaisuudesta. Eurooppalaisen kansalaisuuden synnyttäminen 
aidolla tavalla ei ole yksinkertaista, koska Eurooppa koostuu niin monista 
eri kansoista, kielistä, kulttuureista, uskonnoista ja etnisistä vähemmistöistä. 

Kun eurooppalaista kansalaisuutta on lähdetty rakentamaan lähinnä ta-
loudelliseen yhdentymiseen tähtäävän yhteistyön pohjalle, se ei ole otollisin 
lähtökohta kansalaisuuden luomiseksi. Kansalaisuus ei voi muodostua vain 
sisämarkkina-alueen perusteella, vaan unionin on tarjottava jotain muuta. 

Edessä onkin vielä pitkä matka julistuksista ja säädöksistä aitoon 
eurooppalaiseen kansalaisuuteen. Tehtävän haasteellisuutta lisää se, että 
Euroopan kansalaisuus ei ole tällä hetkellä kovin houkutteleva, koska se 
on niin pitkälle rajattu laillisiin muotoiluihin EU:n asiakirjoissa. Yhteistä 
voisivat olla yhteiset arvot.

Eurooppalaisten maiden perinteiseen näkemykseen yhteiskunnan 
perusrakenteesta kuuluvat julkiset hyvinvointipalvelut – toisin kuin kaikissa 
muissa maanosissa. Jos Euroopan unionista ja eurooppalaisuudesta vielä 
kehittyy nykyistä vahvempi ja itsenäisempi yhteisö, siihen liittyy luontevasti 
yhtenevä hyvinvointipalveluiden järjestelmä. 

Euroopan kansalaisten luottamuksen kannalta on välttämätöntä, että 
Eurooppa pystyisi kehittämään tulevaisuuteen katsovaa näkemystä euroop-
palaisesta tavasta organisoida yhteiskuntaa. Onhan epävarmuus hyvinvoin-
tijärjestelmien tulevaisuudesta useimpia EU:n jäsenmaita yhdistävä tekijä. 

Euroopan kansalaisuus kytkeytyy myös eurooppalaisiin kansalaisjärjes-
töihin ja niiden haluun toteuttaa yhteisiin eurooppalaisiin arvoihin perus-
tuvia tavoitteita. Yhdessä tällaiset tavoitteet ja näkökulmat voisivat luoda 
kuvan sellaisesta Euroopasta, jossa sosiaaliset kysymykset kulkevat rinnan 
taloudellisten näkemysten kanssa. Järjestöt ja kansalaiset synnyttäisivät uut-
ta yhteistyötä, joka tukee sosiaalisen Euroopan toteuttamista ja vaihtoehtoja 
sen saavuttamiseksi.
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Onko sosiaalinen Eurooppa mahdollinen?

Ranskan ja Hollannin kansanäänestysten ei-äänten voitto selittyy silläkin, 
että kansalaiset odottavat EU:n tuottavan parempia ratkaisuja ihmisten ar-
kea lähellä oleviin asioihin. Erityisesti Ranskassa sosiaalisen Euroopan käsite 
nousi kampanjan keskiöön. Ei-rintama onnistui taitavalla tavalla tiivistä-
mään kansanäänestyksen iskulauseeksi ”sosiaalinen vai liberaali Eurooppa?”. 
EU:nkin oikeutuksen ja tulevaisuuden kannalta on noussut yhä keskeisem-
mäksi se, kuinka Euroopan sosiaalista mallia mahdollisesti uusitaan. 

Sosiaalinen Eurooppa kuulostaa hyvältä, mutta on oltava myös re-
hellisiä. Se on käsitteenä hankala jo senkin takia, että se ymmärretään eri 
maissa eri tavoin ja koska sitä juuri käytetään enemmän iskusanana kuin 
selkeänä käsitteenä. Lisäksi sosiaalisen Euroopan taustalla on useita toisis-
taan poikkeavia malleja, joita Euroopassa tunnistetaan ainakin viisi. EU:
lla itsellään ei ole yhteistä mallia hyvinvointiyhteiskunnalle. Sosiaaliturvan 
ja hyvinvointipalvelujen järjestäminen kuuluu asioihin, jotka on määritelty 
jäsenvaltioiden hoidettavaksi. 

Monet tahot ovat esittäneet sosiaalisen Euroopan perustaksi pohjois-
maista mallia, joka kuitenkin on useiden vuosikymmenien kehityksen 
tulosta. Tällaisten tiettyihin yhteiskunta- ja kulttuurirakenteisiin perustuvi-
en mallien siirtäminen tosiin maihin on käytännössä mahdotonta. Rehelli-
syyttä on senkin myöntäminen, että pohjoismaisen mallin markkinoiminen 
tuskin kuuluu Euroopan unionin nykyisen johdon ja parlamentin poliitti-
sen enemmistön painopisteisiin.

Sosiaalisen Euroopan rooliksi jäisi jäsenvaltioiden tukeminen sosiaali-
järjestelmiensä kehittämisessä asettamalla minimitasoja ja tukemalla niiden 
toteuttamista. Tärkeitä rakennusaineita olisi jäsenmaiden keskinäinen so-
lidaarisuus. Sen toteutuminen tänä päivänä ei vaikuta helpolta, koska niin 
monet jäsenvaltiot tuntuvat ajavan vain omia etujaan. 

Mitä tulevaisuudessa?

Luottamus EU:ta kohtaan voi kasvaa vain siten, että siitä koetaan olevan 
hyötyä kansalaisten arjessa. Ehkä surkea vuosi 2005 opetti jotain. Ehkä 
EU-maiden johtajat kuuntelevat nyt herkemmin kansalaisten huolia. 
Loppuvuodessa 2005 oli myönteistä se, että sopu unionin budjetista syntyi 
ja jonkinlainen keskustelu EU:n tulevaisuudesta on alkamassa. Perustus-
lakisopimuksen kariutumisen suurimpia hyötyjä taisi olla, että keskustelu 
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ja kiinnostus Euroopan unionia kohtaan on virinnyt uudella, uteliaallakin 
tavalla. 

Kyse ei ole kuitenkaan perustuslakisopimuksen kohtalosta, vaan siitä, 
mihin suuntaan EU vie jäsenmaitaan ja Eurooppaa ja millaisia ratkaisumal-
leja voidaan yhdessä löytää. Tarvitaan laajoja verkostoja, mittavaa yhteistyö-
tä ja suoraan yhteyttä niihinkin kansanosiin, joilla on suurimmat vaikeudet 
saada äänensä kuulluksi. 

Yhteinen, Euroopan maiden ja kansalaisjärjestöjen rajat ylittävä 
toiminta sosiaalisen Euroopan puolesta ei ole kuitenkaan yksinkertaista. 
Sekin on otettava huomioon, että Euroopan yhdentyminen etenee edelleen 
pienin askelin. Kansalaisten kokemusmaailma ei muutu hetkessä, ja ihmiset 
kokevat EU:n edelleen vieraana ja etäisenä. 

Jo perustuslakisopimuksesta päättänyttä konventtia olisi pitänyt seurata 
laaja julkinen keskustelu kaikissa Euroopan maissa. EU:n johdon on tärke-
ää ymmärtää, että myös Euroopan kansalaisjärjestöjen on saatava osallistua 
aidolla tavalla ja omia vaihtoehtoja esittäen, jos aiotaan rakentaa todellista 
Euroopan kansalaisuutta. 

Eurooppalaista politiikkaa on rakennettava niin, että se kohtaa kan-
salaisten toiveet, pelot ja odotukset. Ilman kansalaisyhteiskunnan ja EU:n 
instituutioiden välistä vuoropuhelua ja kumppanuutta Euroopan ideaa ei 
kyetä viemään eteenpäin. 

Askel globaaliin demokratiaan

Euroopan elokuvateattereita kiersi syksyllä 2005 ”Päivä ilman sotaa” 
-niminen elokuva. Se on tositapahtumiin perustuva kuvaus merkillisestä 
aselevosta, joka syntyi jouluna 1914 saksalaisten, ranskalaisten ja Englannin 
puolesta taistelleiden skottien välille. Aselepo toteutui spontaanisti kotiin 
kaipaavien sotilaiden kesken, ylimmän sotilasjohdon tietämättä. Ensim-
mäistä maailmansotaa jatkui vielä neljä vuotta, seurasi toinen maailmansota 
ja sen jälkeen kylmä sota, joka päättyi vasta Berliinin muurin sortumiseen 
vuonna 1989. 

Euroopan valtioiden välistä vihanpitoa jatkui joulusta 1914 lähtien siis 
vielä 75 vuotta. Tänään Euroopan unionissa on 25 jäsenvaltiota, ja käy-
tännössä eurooppalaiseen yhteistyöhön osallistuu runsaat 35 maata. Sotien 
tai edes pienempien konfliktien syntyminen Euroopan valtioiden välillä 
näyttää yhä mahdottomammalta.
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Nykyisen EU:n rakenteita arvostellessamme unohdamme helposti sen 
valtavan työn, jonka Euroopan unioni ja sen edeltäjät ovat tehneet rauhan 
ja demokraattisen kehityksen turvaamiseksi koko Euroopassa. EU:n tulisi 
nyt pystyä turvaamaan demokratian säilyminen myös globaalitalouden 
koettelemassa maailmassa

Kaikesta huolimatta Euroopan unioni on paras toivomme yrittää 
hallita globaaleja markkinoita. EU voisi olla väline vielä laajemman, jopa 
globaalin demokratian aikaansaamiseen. Kaikesta huolimatta EU on parasta 
yhteistyötä, mitä Euroopassa on koskaan ollut. 

Vierasryhmät viedään aina istuntosalin lehterille, jossa oppaat esittelevät 
parlamentin toimintaa, jotta se tulisi tutummaksi. Parlamentissa 
työskentelee myös suomalaisia oppaita. Bryssel-kuvat Pipsa Sinkko
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Aarni Tuominen

Kirjoittaja Aarni Tuominen on VTM ja 
Työväen Akatemian vararehtori.

 

Mitä tämän jälkeen?

Viisi etabloitunutta, aikuiskasvatuksen parissa työskentelevää tahoa on 
tuottanut vuoden aikana keskusteluaineistot, joiden tarkoituksena on ollut 
virittää kansalaisvaikuttamista ja aktiivista kansalaisuutta aiempaa korkeam-
malle tasolle. Toiminta on käynnistynyt korkean poliittisen päätöksenteon 
tasolla, hallituksen politiikkaohjelma kautta. 

Tämä jo sinänsä on ristiriidassa tavoitteen kanssa. Hallitus sanoo kan-
salaisjärjestöille: ”Keskustelkaa! Tässä on teille rahaa.” Tokihan kansalaisjär-
jestöjen pitäisi keskustella omavoimaisestikin. Niiden (meidän) pitäisi sanoa 
hallitukselle: ”Antakaa meille rahaa, että voimme julkaista keskustelumme 
raportit suuren yleisön luettavaksi.”

EPILOGI
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No niin, rahaa on saatu ja pamfletteja julkaistu. Kiitokset siitä valtio-
vallalle.

Miten tähän on jouduttu? Kysytäänkö asiaa väärältä suunnalta? 
Kysytäänkö vääriä asioita? Onko ylipäänsä tarvetta kysyä jotakin? Onko 
demokratia uhattuna?

Nähdäkseni kyse on julkisuuden hallinnasta ja julkisuuden uudelleen 
muotoutumisesta. Ongelman pinta näyttäytyy suomalaisten vähentyvänä 
kiinnostuksena politiikkaan, joka tulkitaan äänestysaktiivisuuden laskuna. 
Samaan aikaan puolueiden jäsenkunta harmaantuu ja vähenee, kun sitä 
verrataan suuren poliittisen aktiivisuuden aikaan 1960- ja 70-luvulla. Me 
olemme yhä edelleen puolueiden jäseniä vaihtelevalla aktiivisuudella, mutta 
meidän jälkeemme sama virta puolueisiin on hiljentynyt. Kuinka moni 
suurten ikäluokkien vanhempien lapsista on poliittisesti aktiivinen, puolu-
een jäsen esimerkiksi?

Siirtyykö keskustelu puolueista medioihin?

Mutta tapahtuuko politiikka ja yhteiskunnallinen kannanotto enää perin-
teisin keinoin puolueitten organisoimana. Vai onko keskustelu siirtynyt ja 
yhä enemmän siirtymässä erilaisiin medioihin? Juuri käytyjen presidentin 
vaalien tiimoilta monikin julkisuuden tarkkailija väitti, että erilaiset blogit 
murtautuivat lopullisesti läpi yhteiskunnallisen keskustelun areenoiksi ja 
että tämä tullaan vahvasti näkemään vuoden päästä pidettävissä eduskun-
tavaaleissa. Monet kärkipään poliitikot ja vielä useammat nuoret politiikan 
alarappusilla olevat (pyrkyrit – voisi sanoa rumasti) pitävät omia blogejaan. 
Politiikan konkareista asian on varhain oivaltanut ulkoministeri Erkki Tuo-
mioja, joka on jo vuosia pitänyt nettipäiväkirjaansa, jota aina silloin tällöin 
uutisissakin siteerataan. 

Jos kehitys todellakin vie tähän suuntaan, voi kysyä, mikä on puoluei-
den rooli muutaman vuoden päästä. Hyvin ja haastavasti tehtyjen inter-
net-sivujen ylläpitäjä? Mitä tapahtuu perinteiselle järjestökoneistolle, joka 
ei ainakaan pääministeri Vanhasta kyennyt nostamaan presidentin vaalien 
toiselle kierrokselle. Ajatusta presidentti Halosen pärjäämisen asteesta saa 
analogisesti kehitellä tästä eteenpäin.

Julkisuus ja poliittinen keskustelu tulee jakautumaan kahtia: toisaalla 
on supistuva perinteinen järjestöpohjainen keskustelu, johon osallistuvat 
ne, joille internet ei aukea; toisaalla ne, jotka käyttävät uusmediaa ja osaavat 
muotoilla ajatuksensa myös kirjallisesti. Tätä kautta syntyy samalla uusi 
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have – have-not – jakolinja, mutta ainahan yhteiskunnassa on erilaisia 
dikotomisia jakolinjoja esiintynyt. Aluksi näyttävät voittavan ne, jotka en-
simmäisinä ottavat käyttöön uuden tekniikan: nopeat syövät hitaat. Mutta 
ymmärtääkseni tähän asti kaikki tekniikka on pikku hiljaa levinnyt avant 
garden käyttämästä koko kansan omaisuudeksi. 

Näen tässä myös mahdollisuuden haastaa televisio-ohjelmien yksisuun-
tainen viestin välitys, jota siirtyminen digitaaliseen aikaan tuskin muuttaa. 
Televisio (ja mutaisia vesiä samentava roskalehdistö) on ehkä eräs ihmisiä, 
kansalaisia yhteiskunnallisesta aktiivisuudesta vierottanut mediaelementti. 
Olenko liian optimistinen, jos näen internetin tarjoaman aidon interaktiivi-
suuden mahdollisuutena uuteen kansalaisaktiivisuuteen? Eikö jo ’interaktii-
visuus’ sanana viittaa tähän?

www.globalisaatio.info jatkaa

Tätä uutta tekniikka on pyritty käyttämään myös käsillä olevan projektin 
yhteydessä. Alkukankeutta on varmaan esiintynyt, mutta sivustoa www.
globalisaatio.info on tarkoitus pitää toistaiseksi avoimena yhteiskuntapoliit-
tista keskustelua varten.

Vaaliosallistumisella mitattu yhteiskunnallinen aktiivisuus on kieltä-
mättä vähentynyt 60–70-luvun tasosta, mutta kyseessä saattaa olla pidem-
män aikavälin heilahtelu eikä jatkuva pudotus. Tästä on jo merkkejä. Eikä 
se osallistuminen aina niin runsasta ollut yleisen äänioikeuden alkuvaiheis-
sakaan. Ei ehkä kannata tuijottaa vain yhteen mittariin. EU:n parlamentti-
vaalien osalta tilanne on kieltämättä toinen. 

Mutta jos asiat eivät tule lainkaan lähelle ihmisiä, ei heitä pidä syyttää 
EVVK-reaktiosta. Kyllä toki politiikan valmistelijoiden ja päättäjien pitää 
kyetä esittämään asiat niin, että ihmiset niistä kiinnostuvat. Jos Suomessa 
järjestettäisiin NATO-kansanäänestys, olen varma korkeasta äänestyspro-
sentista. Eri asia sitten on, ymmärtäisivätkö kaikki äänestäjät ottaa kantaa 
oikeaan asiaan.

Nyt on käsillä mahdollisuus uuteen kansalaisaktiivisuuteen uusilla kei-
noilla. Perinteistä järjestöaktiivisuutta voidaan yhtä lailla pitää verkottumi-
sena: mitä muuta junttaporukoiden toiminta oli? Nyt verkotutaan toisella 
tavalla. Kunakin aikana on käytettävä sille luonteenomaista tekniikkaa. 
Verkkodemokratia on myös demokratiaa. 

Hus, nettiin siitä!
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Riittääkö työ hyvinvoinnin tuottamiseen? –projektin työmuodot

Työväen Sivistysliitto TSL ry ja Työväen Akatemia järjestivät osana hallituksen kansalaisvai-
kuttamisen politiikkaohjelmaa syksyn 2005 aikana otsikon mukaisen hankkeen. 

Yhteinen think tank-hanke haettiin alun perin nimellä ”Globaalien prosessien vaiku-
tus EU-Suomen työhön ja hyvinvointiin”, joka pysyi projektin alaotsakkeena. Syyskuulla 
2005 aihe täsmentyi otsikoksi ”Riittääkö työ hyvinvoinnin tuottamiseen”, joka jaettiin 
kolme kurssikokonaisuuteen vaihtuvilla ja monipuolisilla teemoilla.  

Hankkeen tavoite ja yleiskuvaus 
Hankkeen tavoitteena oli 
· aktivoida yhteiskunnallista keskustelua ja valottaa globalisaatioprosessien  
 vaikutuksia eri näkökulmista. 
· syventää käsityksiä eri maiden ja maanosien yhteiskunnallisesta ja t 
 aloudellisesta kehityksestä ja niiden vaikutuksista Suomeen. 
· hanke tarkastelee globalisaation vaikutusta erityisesti työelämään ja 
 sen kautta yhteiskunnan rakenteisiin

Projekti korosti tavallisen ihmisen, työntekijän ja palvelujen käyttäjän kokemusta sekä asian-
tuntijatiedon välittymistä omassa elämänpiirissä.

Hanke tavoitteli erityisesti kolmea kansalaisryhmää: Metalliliiton ja KTV:n aktiiveja ja 
luottamusmiehiä sekä Työväen Akatemian ja Humanistisen ammattikorkeakoulun Kiljavan 
yksikön opiskelijoita. Osallistujaryhmistä kaksi ensimmäistä edusti palkansaajia, kolmas 
ryhmä koostui nuorista, vielä koulutuksessa olevista opiskelijoista. 

Hankekumppaneiden osuus näkyi paitsi luennoitsijapanoksena eniten verkkosivun 
”Kumppanit”-osion työpaikkahaastatteluissa, joita tehtiin kurssien aikana. Metallin ja KTV:
n kursseihin sitoutuneet luottamusmiehet kommentoivat verkossa alustusteemoja ja verta-
sivat omia kokemuksiaan asiantuntijatietoon. Heidän osaltaan hankekumppanuus onnistui 
hyvin ja he osallistuivat kurssijaksoille. 

Kahdesta viimeisestä kurssijaksosta tiedotettiin avoimesti, mikä toi mukaan mm. 
työttömiä, sosiaalialan järjestöissä toimivia, muiden ammattiliittojen aktiiveja ja luotta-
musmiehiä, pääkaupunkiseudulla poliittisissa luottamustehtävissä toimivia. Viimeisimpään 
kurssijaksoon osallistui erityisen paljon maahanmuuttajataustaisia uussuomalaisia ihmisiä, 
joita kiinnostivat lähiö- ja siirtolaisuusteemat.

LIITE 1.

LIITTEET
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Työmuodot pääpiirteissään
Projektin työmenetelminä korostettiin erityisesti osanottajien omia kokemuksia, osallistu-
mista ja "tavallisen kansalaisen näkökulmaa". Alun perin pääyhteistyökumppaneina olivat 
teollisuuden ja kunnantyöntekijöiden isot ammattiliitot sekä Työväen Akatemiassa opiskele-
vat nuoret.  

Hanke koostui seminaaritasoisesta kolmen jakson kurssisarjasta, verkkokeskusteluista, 
verkossa julkaistuista alustus- ja artikkelikokoelmasta sekä hankkeen päätteeksi ilmestyvästä 
kirjasta.

Think tank-prosessien keskeisinä ainesosina pidetään tutkimukseen perustuvan tiedon 
tuottamista, erilaisia tapahtumia (seminaarit, kurssit, keskustelutilaisuudet jne.) ja tuotettuja 
julkaisuja (kirjat, tutkimusraportit, tiivistelmät jne.). Kirjan ohella verkossa ilmestyi paljon 
projektin tuotoksia.

TSL:n ja Työväen Akatemian yhteishankkeessa toteutuivat hyvin seminaarien jär-
jestäminen ja kirjallisen materiaalin tuottaminen. Lyhytkestoinen think tank-hanke ei 
luonnollisestikaan pysty tuottamaan uutta tutkittua tietoa, toisaalta hankkeen seminaareissa 
alustaneista asiantuntijoista useimmilla oli vahva tutkimukseen perustava tausta.

Projektin työntekijät
Projektisihteerinä hankkeessa työskenteli syys/lokakuulta 2005 alkaen projektisuunnittelija, 
toimittaja Risto Kolanen, joka suunnitteli kurssit, piti yhteyttä asiantuntija-alustajiin, ko-
kosi kurssiaineistoja ja taustalinkkikirjoituksia sekä toimitti loppuraporttina nyt ilmestyvän 
kirjan. 

Hankkeen verkkopalvelusta vastasi TSL:n tietoverkkopäällikkö Jouko Muuri, joka 
suunnitteli ja päivitti sivut aina kun oli uutta kerrottavana kursseista ja niiden tuotoksista. 
Työväen Akatemian vararehtori Aarni Tuominen veti Kolasen kanssa kaikki kolme kurssi-
jaksoa ja vastasi kolmen viikonlopun järjestelyistä Työväen Akatemiassa. 

Kirjan taittoi Sakari Sarho, joka myös vastasi TSL:ssä myös kurssiesitteiden ja –ilmoi-
tusten teosta. TSL:n kansainvälinen sihteeri Merja Leskinen teki haastatteluja kurssijaksoil-
la.

Hankkeen ohjausryhmä
Ohjausryhmään kuuluivat vetäjänä TSL:n pääsihteeri Jorma Turunen, Työväen Akatemian 
rehtori Kari Kinnunen, vararehtori Aarni Tuominen ja TSL:n tietoverkkopäällikkö Jouko 
Muuri sekä Risto Kolanen esittelijänä. Ohjausryhmä kokoontui työn aikana säännöllisesti ja 
konkretisoi projektiteemaa kurssien yleiseksi ideoinniksi ja vastasi kirjaraportin ideapalaut-
teesta kursseilla kerätyn ja muun aineiston osalta. Ohjausryhmän jäsenet tutustuivat myös 
muiden neljän projektin esittelyihin ja tilaisuuksiin.

Kurssit ja osallistujat
Kolme kurssia pidettiin 3-4 viikon välein loka-joulukuulla 2005 Työväen Akatemiassa. 
Kursseille osallistui pienempi pysyvä ydinjoukko ja aiheista kertaluontoisesti kiinnostuneet 
ihmiset. Kurssilaisia oli kuutisenkymmentä. Asiantuntija-alustajia oli päälle 20. 
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Viikonloppukurssien alustajina olivat suomalaiset talous- ja työelämän, sosiaalipoli-
tiikan sekä kansainvälisen politiikan ja yhteiskuntatutkimuksen huippuasiantuntijat. Akatee-
minen taso ja näkemysten monipuolisuus olivat verraten korkeita. Vain yksi kurssiluento 
peruuntui pakottavan esteen takia. 

Kursseilla tehtiin myös osanottajahaastatteluja verkkosivuja ja aineistoa varten globa-
lisaation näkymisestä konkreettisina työpaikkakokemuksina. Toinen ja kolmas kurssijakso 
nauhoitettiin kokonaisuudessaan.

Kursseista tiedotettiin esitteellä, projektin verkkosivuilla, sähköposteissa ja Uutispäivä 
Demarin palstoilla.

Verkkosivu päivittyi koko ajan
Projektilla on internetissä www.globalisaatio.info aineisto- ja keskustelusivusto, joka 
tiedotti ja raportoi kurssit sekä tarjosi osallistujille mahdollisuuden osallistua keskusteluun. 
Näin projekti oli läpinäkyvä kiinnostuneelle yleisölle. Jouko Muuri päivitti sivuja oman 
työnsä ohessa aktiivisesti, kun uutta aineistoa oli syntynyt.

Petri Ijäksen keskustelunavaus luottamusmiehen asemasta inspiroi haastattelun 
kirjaan. Melko lyhyt kurssijaksojen väli ei ollut paras mahdollinen sitomaan osallistujia 
pysyvään verkkokeskusteluun, joka vaatii pidempää aikajännettä. 

Verkkosivu jatkaa julkaisemalla globalisaatio-teemaan liittyvää informaatiota, kirjoituk-
sia ja mielipiteidenvaihtoa.   

KOLMEN KURSSIN OHJELMAT
Suomalainen työ maailmalla ja hyvinvoinnin tuottaminen 
15.–16.10.2005
Kurssi keskittyi suomalaisen työn ehtoihin, maailmalla pärjäämiseen ja hyvinvointipalvelui-
den tuottamisen kansallisiin ja EU-tason muutoshaasteisiin.
1. Kiinan rooli maailmantaloudessa, KTM, Suomen Pankin ekonomisti Juuso Kaaresvirta 
2. Suomalainen työ muutoksessa – miten pärjäämme maailmalla? 
Valtiotieteen tohtori, Palkansaajien tutkimuslaitoksen johtaja Jukka Pekkarinen 
3. Sosiaalipalveluiden tuottaminen tulevaisuudessa – eurooppalaisia malleja

Sosiaali- ja terveysturvan keskusliiton kehittämispääl-
likkö Elina Palola
4. Case-tarkastelu: Vauhtia ruoka- ja siivouspalveluihin 
- Kilpailutus ala Palmia 
OTK, SDP:n eduskuntaryhmän sihteeri ja Helsingin 
kaupunginhallituksen jäsen Heli Puura 

3. kurssijakso katsoi Työväen Akatemian teatteritoi-
mintaa joulukuulla 2005. Sini Naukkarinen (vas.) 
ja Jutta Jokinen tulkitsevat Edith Södergranin 
runoa. Kuva: Pekka Heiskanen
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5. Onko ammattiyhdistysliikkeellä vaihtoehtoa tytäryhtiötaloudelle v. 2010?  
SAK:n ekonomisti, VTK Olli Koski
6. Metallin työpaikat 2010 näkymät Case-tarkasteluja suomalaisesta globalisaatiosta mm. 
laivateollisuuden esimerkkien valossa, Metallityöväenliiton tutkija Antti Jokinen

Keitä uhkaa putoaminen osaamisyhteiskunnan globalisaatiokelkasta? 
12.–13.11.2005
Kurssi keskittyi talouden, verotuksen ja hyvinvoinnin ydinkysymyksiin globalisaatioaika-
na, erityisesti köyhyyden ja syrjäytymisen syihin ja seurauksiin sekä myös naisten asemaan 
työmarkkinoilla, sieltä putoamisen uhkaan. 
1. Oikeudenmukainen tulonjako ja verotus: progressio vai tasavero?
Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkimuskoordinaattori, VTT Jukka Pirttilä
2. Huono-osaisuuden tunnistaminen yhteiskunnassa – Mitä ”Toinen tieto” tuo keskuste-
luun?
Stakesin tutkija Jouko Karjalainen
3. Miten naisille käy työmarkkinoilla? – Katoaako osuus työvoimareserviksi 
irtisanomisuutisten Suomessa? SAK:n sosiaalipoliittinen asiantuntija Mirja Janérus
4. Millainen on perheystävällinen työpaikka? Työn ja perheen yhdistämisen arkea haastat-
telututkimuksen valossa, Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuslaitoksen tutkija, YTL 
Riikka Kivimäki 

Ryhmätöitä tehtiin ja raportoitiin omien kokemusten pohjalta kahdesta vaihtoehtoaiheesta 
– Kuinka olen omassa elämässäni kokenut hyvinvoinnin ja turvallisuuden  
 muuttuneen? Olivatko asiat ennen paremmin? Mitä silloin tarkoitan? 
– Tarvitsenko itse puhelinta, mummoa vai joustavaa työaikaa?  
 Kuinka perheystävällisiä ovat omat työpaikkakokemukseni?

5. Hyvinvoinnin ehdot – asenteet ja raha, millä edellytyksillä sosiaalinen hyvinvointi säilyy? 
Sosiaalioikeuden professori, oikeustieteen tohtori Pentti Arajärvi 
6. Ovatko köyhät luusereita vai sorrettuja? Kirkon diakonia- ja yhteiskuntatyön johtaja, 
VTT Heikki Hiilamo

Onko globalisaatio kohtalomme?
 – Mitä mahdollisuuksia ja keinoja politiikalla, ay-liikkeellä ja kansa-
laisjärjestöillä on vaikuttaa markkinavallan aikana 
3.-4.12.2005
Tämä kurssi etsi vastauksia Euroopan lähiö- ja siirtolaisongelmiin ja globalisaation kansain-
välisen tason hallintaan sekä järjestöjen ja puolueiden käyttämän yhteiskunnallisen vallan 
keinoihin.
1. Rehtori Kari Kinnunen esitteli think tank – hankkeita ja ryhmätöitä globalisaation 
hallinnasta
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2. Lähiöongelmasta sisäkaupungin taantumiseen, Stakesin erikoistutkija, VTT Matti Kort-
teinen
3. Keitä ovat globalisaatiokriitikot? – Mitä ruohojuuritason kansalaisliikkeisiin osallistu-
misella saa aikaan? HUMAKin Lohjan yksikön kansalaistoiminnan ja nuorisotyön lehtori, 
YTM Pia Lundbom
4. Uuden sukupolven politiikka markkinavallan aikana, Demarinuorten poliittinen sihteeri 
Lauri Holappa 
5. Ranskan lähiömellakat, muuttoliikkeiden autonomia ja globalisaatio, VTL Pertti Hyny-
nen
6. Kurssi katsoi päivän lopuksi ”pienoisnäytelmän aiheista, joista elämä koostuu”, kan-
sainvälisten ja suomalaisten kirjailijoiden ja runoilijoiden teksteistä. Työväen Akatemian 
teatteritoiminnan esityksen oli ohjannut teatteriohjaaja, FM Risto Ruottunen.
7. Globalisaation hallinta ja kehitysmaat – Miten Suomi pystyy vaikuttamaan? 
UM:n kehityspoliittisen osaston talousneuvonantaja VTM Max von Bonsdorff
8. Onko globalisaatio kohtalomme? – Kuinka kansalaisjärjestöjen globalisaatiokritiikki on
vaikuttanut 2000-luvulla?, Dosentti, FT Thomas Wallgren
Kurssi teki ja raportoi ryhmätöitä omien kokemusten pohjalta kahdesta vaihtoehtoaiheesta 

– Kuinka onnistunutta on alueellisen erilaistumisen, lähiörakentamisen ja maahan 
 muuttajien sijoittaminen Suomessa? Mitä Ranskan kokemukset opettavat?  
– Miten itse vaikutan globalisaatioon? Ovatko omat ja järjestöjeni mahdollisuudet 

 riittäviä? Kuinka kehittäisin niitä? 

9. Globalisaatio ja sosialidemokratian muutos – eurooppalaisia kokemuksia ja vertailuja
SDP:n ohjelmapäällikkö, VTK Juha Eskelinen
10. Mitä keinoja ammattiyhdistysliikkeellä on vaikuttaa kansallisin ja kansainvälisin rat-
kaisuin  työpaikkojen häviämiseen ja työehtojen polkemiseen?, Kemianliiton tutkija, VTM 
David Seligson

Suurin osa alustuksista löytyy verkkosivulta kohdasta ”Tuotokset”, joka kirjoituksina tai 
kalvosarjoina. Projektin työ täyttyy niiden ja tämän kirjan dokumentaatiolla.

Työväen Akatemian teatteritoimin-
taa: ”Elämän” viimeisen näytöksen 
jälkeen osa laajaa esiintyjäryhmä 
lavalla: (Vas.) Jutta Jokinen, Salla 
Toivola, Virve Suorsa, Elina Här-
känen.
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Tärkeitä think tankeja ja säätiöitä muualla maailmassa 

Englanti
CATALYST  www.catalystforum.org.uk 
COMPASS  www.compassonline.org.uk 
DEMOS  www.demos.co.uk  
FABIAN SOCIETY www.fabian-society.org.uk
FOREIGN POLICY CENTER  www.fpc.org.uk 
INSTITUTE FOR PUBLIC POLICY RESEARCH, IPPR www.ippr.org
POLICY  NETWORK  www.policy-network.org 
PROGRESS  www.progressives.org.uk 

Yhdysvallat
BROOKINGS INSITUTE   www.brookings.org
FOREIGN POLICY RESEARCH INSTITUTE  www.fpri.org 

Ranska
FONDATION  JEAN-JAURÈS  www.jean-jaures.org 
NOTRE EUROPE  www.notre-europe.asso.fr 
FONDATION ROBERT SCHUMAN  www.robert-schuman.org 
LA LIGUE  D´ENSEIGNMENT FRANCAISE  www.laligue.org 

Saksa
FRIEDRICH EBERT-STIFTUNG  www.fes.de 
BUNDESZENTRALE FUR POLITISCHE BILDUNG  www.bpb.de

Itävalta
DAS  RENNER-INSTITUT  www.renner-institut.at 

Hollanti
WIARDI BECKMAN STICHTING  www.wbst.nl 
INSTITUUT VOOR POLITIEK EN PUBLIEK  www.politiek-publiek.nl 

Ruotsi
ARENA-GRUPPEN  www.arenagruppen.se 
IDÉ OCH  TENDENS  www.tankesmedjan.sap.se 

LIITE 2.



Tässäkö on uuden vuosituhannen työn tulevaisuus? Uuden talouden ICT-keskitty-
mä rakentui läntiseen Helsinkiin ja Espooseen laman jälkeisessä nousuhuumassa. 
Lasin ja teräksen sinfoniaa Ruoholahden katukuvassa, jossa ihmisiä ei näy. 

Uuden toimialan vetovoima kasvatti työvoiman kysyntää, mutta suuntasi sen 
nuorempaan, pitkälle koulutettuun väkeen ja seudun sisällä osa aiemmin työl-
listyneestä ja vähemmän koulutetusta vanhemmasta väestä jäi enemmän tai 
vähemmän pysyvästi ilman vakituista työpaikkaa. 

Syntyi voimakas sosiaalinen noste ICT-sektorilla, toisaalla syntyi sosiotalou-
dellinen lasku, kun osa vanhemmasta työväestöstä ei löydä turvallista asemaa 
uudelleen rakentuneilla työmarkkinoilla. Olennaista on kaksisuuntainen muutos, 
yhtäaikainen nousu ja lasku. Tämä on myös osa talouden ja työpaikkojen globali-
saatiota, syntyy voittajia ja häviäjiä. 

Kyse ei ole vain tulotason vaan myös tuloperustan eroista. Uuden toimialan 
imuun perustuva työvoiman osittainen ylikysyntä nostaa palkkatasoa, mutta 
myös sitoo nuoren kasvavan työvoimaosan yritysten menestykseen erilaisin 
pääoma- ja optiotuloja koskevin järjestelyin. Toinen kasvava osa elää julkisen 
sosiaaliturvan varassa, sosiologi Matti Kortteinen kuvaa seudun muutosta. 

Kuva Jouko Muuri


