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Jokaisen oikeus työhön?
Mitä merkityksiä työllä meille on?

Salo, 13.9.2017

Helka Raivio, tutkija-kehittäjä./SOSKU-hanke, THL

Työn merkityksestä

• Sillä, minkä aseman yksilöt saavuttavat yhteiskunnan sosiaalisessa 
työnjaossa, on katsottu olevan huomattava merkitys mm. yksilöiden 
hyvinvointiin (Allardt 1995.) 

• Työllä on merkitystä niin yksilön identiteetille, sosiaaliselle/luokka-asemalle, 
kuin tulonmuodostuksellekin sekä keskeinen merkitys niin tulojen ensijaon 
kuin uudelleenjaon kannalta (Koistinen 1999, Härkönen 2014).

• Palkkatyön yhteiskunnassa työ ja ammatti, johon väestön pääosa 
koulutuksen ja työmarkkinoilla tapahtuvan kilpailun kautta päätyy, on se 
sääty, josta yhteiskunnallinen asema, arvostus ja vaikutusvalta sekä elintaso 
ovat riippuvaisia (Aho 1988) 

• Työhön osallistuminen, sen ulkopuolelle jääminen tai siitä vetäytyminen, 
konstruoivat siten vahvasti yhteiskunnan jäsenten elämänkulkua (Koistinen 
1999)
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Työn merkityksestä

• Työelämän tulkitaan useimmiten tarkoittavan palkka- tai ansiotyötä, 
työssäoloa ja työssä käymistä, toisin sanoen osallistumista työmarkkinoille

• Kun otetaan huomioon palkkatyön yleisyys sekä se, miten laajasti työ- ja 
sosiaaliturvajärjestelmät, koulutusjärjestelmät ja hyvinvointipalvelut ovat 
sidoksissa palkkatyöhön, voidaan väittää, että palkkatyö on nyky-
yhteiskunnassa yhteiskunnallisen järjestyksen ja sosiaalisten oikeuksien 
perusta (Koistinen, 2009)

• Palkkatyön yhteiskunnassa nimenomaan ansiotyö sitoo yksilöä 
yhteiskuntaan ja mahdollistaa erilaiset kuulumisen, osallisuuden ja 
osallistumisen muodot. 

• Palkkatyön yhteiskunnan sosiaalisessa järjestyksessä ”elanto hankitaan 
tavarana markkinoilla ja toimeentulo riippuu ratkaisevasti oman työvoiman 
myyntikelpoisuudesta” (Kasvio 1982, Allardtin 1995 kautta)
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Työstä sosiaalisena oikeutena

• YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen (1948) 23. artikla 
jokaisen oikeudesta työhön velvoittaa hahmottamaan työn universaalina, 
sosiaalisena ihmisoikeutena, minkä voidaan viimekädessä ymmärtää 
tarkoittavan valtioille asettuvaa vastuuta ansiotyöpaikkojen tarjonnasta 
työhön kykeneville

– 23. artiklan mukaan jokaisella on myös oikeus kohtuulliseen ja riittävään palkkaan, joka 
turvaa ihmisarvon mukaisen toimeentulon, ja jota tarpeen vaatiessa täydentävät muut 
sosiaalisen suojelun keinot. 

– Oikeus työhön merkitsee myös oikeutta suojaan työttömyyttä vastaan sekä oikeutta 
oikeudenmukaisiin työehtoihin

• YK:n sosiaalisen edistyksen ja kehityksen julistuksen (STM, 1989) yleisiä 
periaatteita koskevan osan 6. artiklassa todetaan, että sosiaalinen kehitys 
edellyttää, että oikeus työntekoon ja työsuhteen vapaaseen valintaan 
varmistetaan jokaiselle

• Suomen perustuslain 18 §:n mukaan jokaisella on oikeus hankkia 
toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla ja julkisen 
vallan on perustuslain mukaan myös huolehdittava työvoiman suojelusta.
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Työstä sosiaalisena oikeutena

• Etenkin suurtyöttömyyden aikaan nousee esiin vaatimuksia ”työn käsitteen 
laajentamisesta” kaikkeen yhteiskunnallisesti hyödylliseen tekemiseen

– vaatimuksella halutaan sekä kulttuurista että sosiaalipoliittista tunnustamista esimerkiksi 
kansalaispalkalle tai osallistumis- tai perustulolle (Julkunen, 2009)

• Toisenlaisesta suunnasta samaa vaatimusta voidaan ajatella käytettävän 
myös oikeutta palkkatyöhön vastaan

– laajennetun työn (tai työelämän) käsitteen avulla voidaan painottaa työn (tai työnkaltaisen 
toiminnan) yhteiskuntaan kuntouttavaa ja osallistavaa luonnetta tehtäessä aloitteita 
esimerkiksi työttömien aktivointiin liittyen, heidän velvoittamisekseen eri tavoin työllistymistä
tukeviksi artikuloituihin toimenpiteisiin saatuja sosiaali- tai työttömyysturvaetuuksia vastaan
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Työllisyyspolitiikka osana osallisuuspolitiikkaa I

• Työttömyys ja syrjäytyminen siihen kytkettynä EU:n työllisyysstrategioissa 
keskeisinä huolenaiheina jo vuodesta 1997 

• Strategioissa ”syrjäytymisen torjunta” nivottu osaksi aktiiviselle 
työvoimapolitiikalle asetettuja tavoitteita, joiden edistämiseen Suomi on 
sitoutunut

– työn ja työllistymisen kautta on korostettu tehokkaimmin torjuttavan esimerkiksi köyhyyttä ja 
eriarvoisuutta

– työttömyyden lisääntyminen kuitenkin johtanut siihen, ettei asetetuissa tavoitteissa liittyen 

20 000 000 eurooppalaisen köyhyyden poistamiseen ole edistytty

• Euroopan yhteisenä tavoitteena kuitenkin täystyöllisyys (Uutta osaamista ja 
uusia työpaikkoja – lippulaivahanke, 2010) 

• Tarkoittaa myös nykyisten työmarkkinoiden ulkopuolella olevien ryhmien 
työllisyyden lisäämistä
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Keiden (työelämä)osallisuudesta olemme erityisen 
kiinnostuneita? 

• Puhutaan haavoittuvassa asemassa olevista ryhmistä, riskiryhmistä, 
heikossa työmarkkina-asemassa olevista ryhmistä…

• Siirtymä universaaleista oikeuksista riskiryhmäpuheeseen: 
palvelujärjestelmää viritetty erityisesti säästö- ja tehokkuusvaatimuksista 
enenevässä määrin erilaisia riskiryhmiä varten, ei enää erilaisten 
elämänriskien varalta 

• Siirtymä ihmisten suojelusta markkinoilta kohti ”onttoa” (hollow) suojelua, 
jolloin ihmisten odotetaan ensisijaisesti itse auttavan itseään ja ansaitsevan 
oikeutensa esimekiksi etuuksiin tai tukiin (Papadoupoulos 2005)

• Riskiryhmien määrittely vaihtelee esimerkiksi EU:n eri jäsenmaissa ja 
yhteyksissä

• Kyse on aina joistakin muista kuin MEISTÄ, joidenkin toisten osasta ja 
asemasta, mikä jo sellaisenaan murentaa hyvinvointivaltion universalismin 
perustaa

Riskiryhmässä, heikossa työmarkkina-asemassa 
olevat



5

Työllisyyspolitiikka osana osallisuuspolitiikkaa II

• Pääministerien Vanhanen, Katainen, Stubb sekä Sipilä hallitusten tavoitteet 
köyhyyden ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi ovat liittyneet nimenomaan 
työllisyyden lisäämiseen 

• Hallitukset ovat peräjälkeen vakuutelleet Suomen tarvitsevan kaikkien 
kansalaisten työtä; taustalla ajatus ”työstä parhaana sosiaaliturvana”,

• Kaikilla hallituksilla tavoitteena 
– työllisyysasteen nostaminen 

– yhteiskunnalliseen toimintaan juuri työn kautta osallistumisen lisääminen

• Suomalainen työelämä kuitenkin muuttunut
– epävarmuus työmarkkinoilla lisääntynyt ja työttömyys riskinä, elämäntilanteena ja 

kokemuksena ”demokratisoitunut”

• Ongelmallisena kehityssuuntana sosiaalisten oikeuksien yhä tiukempi 
sitominen työhön ja työsuhteeseen

– lisää eriarvoistumista työssäkäyvien ja työmarkkinoiden ulkopuolella olevien välillä

– ”Työ on parasta sosiaaliturvaa” pitää paikkansa todella vain työllisten kohdalla
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Osallisuudesta syrjäytymisen vastaparina

• Väljän käsitteen dilemma: osallisuuden edistäminen esitetään lääkkeenä 
vähän kaikkeen 

• Terminä peräisin sosiologiasta; teoreettisessa keskustelussa  käytetty 
pitkään inkluusio-käsitettä ekskluusion vastaparina

– mukana kansalaisoikeuksien, yhteiskunnallisen solidaarisuuden ja koheesion, sosiaalisen 
epätasa-arvoisuuden sekä yhteiskunnallisen osallistumisen, oikeuksien ja mahdollisuuksien 
pohtimisessa

– hahmottuu sekä arvotavoitteena itsessään että keinona, välineenä torjua köyhyyttä, ehkäistä 
syrjäytymistä ja edistää oikeudenmukaista, yhdenvertaista ja tasa-arvoista yhteiskuntaa

– on sekä yhteiskuntapoliittinen käsite että sosiaalipoliittista toimintaa

• Pauli Niemelän (2010) mukaan inkluusiolla yhteiskuntaan tarkoitetaan yhä 
selkeämmin osallisuutta työhön, ja hyvinvointi ymmärretään yksilölliseksi 
kyvyksi ja mahdollisuudeksi toimia työssä ja elämässä 

• Nimenomaan työn ja työllisyyden katsotaan yleisesti edistävän yksilöiden, 
yhteisöjen ja yhteiskuntien hyvinvointia, mutta näitä väitteitä perustellaan 
harvoin sen tarkemmin (Koistinen, 2009) 

14.9.2017Helka Raivio10



6

…osallisuus käsitteenä 

• Liitetään yhdenvertaisiin oikeuksiin, mahdollisuuksiin ja resursseihin 
osallistua yhteiskunnan taloudelliseen, poliittiseen, sosiaaliseen ja 
kulttuuriseen toimintaan SEKÄ

• Instituutioihin, joilla on merkitystä ihmisen hyvinvoinnin kannalta

• Esineellistetään usein sosiaaliturvaan, sosiaali- ja terveyspalveluiden 
saatavuuteen tai työmarkkinoille pääsyyn MUTTA

• On myös kokemus tai tunne, josta emme voi puhua toistemme puolesta

• Ei pysyvä ominaisuutemme tai staattinen tila VAAN

• Sen aste vaihtelee mm. elämäntilanteiden ja elämänvaiheiden mukaan

• Kuten syrjäytyminenkin tulee osallisuus hahmottaa prosessina

• Osallisuus edellyttää että ihmisellä on:
– käytössään riittävät aineelliset resurssit (HAVING), että hän on

– omaa elämäänsä koskevassa päätöksenteossa toimijana (ACTING)

– hänellä on sosiaalisesti merkityksellisiä ja tärkeitä suhteita, 

jäsenyyttä erilaisissa ryhmissä (BELONGING)
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Osallisuuden ulottuvuudet
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Tavoitteiden ristiriitaisuudesta

• Kilpailukyky-yhteiskunnan työmarkkinat kiristyneet ja eriytyneet; ainoastaan 
kaikkein pätevimpien, pystyvimpien ja jaksavimpien työvoimalle vaikuttaa 
olevan kysyntää

• 2000-luvun hallitusten vakuuttelut kaikkien kansalaisten työvoiman 
tarpeellisuudesta voimakkaassa ristiriidassa vallitsevien talouskasvua, ja 
kilpailukykyä painottavien tavoitteenasettelujen kanssa

– Ristiriita erityisesti tuottavuuden lisäämisvaateen ja ns. vaikeassa työmarkkina-asemassa 
olevien työllistämisvaateen kanssa niin ilmeinen, että vaikeuksia ottaa todesta sitä poliittista 
huolta, jota esimerkiksi kestävyysvajeesta kannetaan 

• Mikäli huoltosuhteen tasapainottamiseksi vilpittömästi katsotaan tarvittavan 
koko työvoimareservi, huolimatta heidän ominaisuuksistaan, käyvät 
vaatimukset tuottavuuden lisäämisestä paikoin mahdottomiksi

– Politiikan kentällä risteävät tavoitteet ovat myös vastakkaisia, mikä vaikeuttaa uudistusten ja 
kehittämisohjelmien toimeenpanoa
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Osallistava työllisyyspolitiikka?

• Jos tavoitteina ovat työllisyysasteen nostaminen sekä yhteiskunnalliseen 
toimintaan juuri työn kautta osallistumisen lisääminen, on lähdettävä  
liikkeelle jokaisen oikeudesta työhön

– Tällöin työelämäosallisuus tulee ymmärtää palkkatyönä

– Työelämäosallisuutta tukevina toimina ymmärretään tällöin palvelut ja toimenpiteet, jotka 
vievät ihmisiä avoimille työmarkkinoille ja tukevat heidän pysymistään työssä

• Kaksi osallistavan työllisyyspolitiikan linjaa; erisuuntaiset tavoitteenasettelut 
ja toimenpiteet: 

– Vammaispoliittisessa, sosiaalisia ja ihmisoikeuksia painottavassa linjassa, oikeus työhön ja 
yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua työmarkkinoilla tuottavaan toimintaan ovat keskeisiä 
tavoitteita

– Aktivointilinjassa ei tunnusteta työtä työttömän sosiaaliseksi ihmisoikeudeksi, vaan se 
asettuu tämän velvollisuudeksi, jonka täyttämättä jättämisestä voidaan sanktioida etuuksia 
leikkaamalla

• suuntauksessa ihmisten oikeuksia sosiaaliturvaan neuvotellaan uudelleen ja 
sosiaaliturvaetuuksia vastikkeellistetaan
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Osallistavat työmarkkinat?

• Näkökulmaa työstä sosiaalisena ihmisoikeutena tulee laajentaa 
vammaispolitiikasta koskemaan myös muiden ns. vaikeassa työmarkkina-
asemassa olevien ryhmien työllisyyden edistämistä

• Osallistavat työmarkkinat tarkoittavat toimenpiteitä, joilla taataan, että 
työhön haluaville on kysyntää huolimatta siitä, onko henkilö nuori, 
pitkittyneesti työtön, vammainen, maahanmuuttaja - vai mahdollisesti 
kaikkea tätä

• Tarkoittaa yhtäältä sitä, että jokaisen työpanosta tarvitaan, mutta erityisesti 
sitä, että kaikille on yhtäläinen, sosiaalinen oikeus työhön

• Onko vetoaminen ihmisoikeuksiin naiivia? 

• Onko täystyöllisyyden tavoittelu utooppista? 
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Osallistavat työmarkkinat?

• Utopiat toimineet horisontaalisina, uudenlaista ajattelua avaavina ja 
vaihtoehtoja synnyttävinä, toisin valitsemista ja toisin tekemistä 
mahdollistavina tulevaisuusperspektiiveinä

• Esimerkkinä sosiaalidemokraattisen työväenliikkeen utopia hyvinvointivaltiosta

• Työelämään pääsyn esteiden poistamiseksi tarvitaan erityistä 
työmarkkinoiden rakenteisiin vaikuttavaa osallistavaa, sosiaalisesti 
vastuullista työllisyyspolitiikkaa
• ns. vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien työllisyyden edistäminen tulee ymmärtää 

kaikkien työmarkkinatoimijoiden yhteisenä tehtävänä

– velvoittaa kaikkia osapuolia myötävaikuttamaan ns. vaikeassa työmarkkina-asemassa 
olevien ryhmien työllisyyteen ja jakamaan vastuun tässä tavoitteessa etenemiseksi

• Osallistaviin työmarkkinoihin kytkettynä osallistavan työllisyyspolitiikan 
suuntaus hahmottuu 

– mekanismeina, joilla työmarkkinoiden toimintaa säädellään niin, että myös ns. vaikeassa 
työmarkkina-asemassa olevien työvoimalle löytyy kysyntää

– palvelujärjestelmän kehittämisenä niin, että palvelut parhaiten tukevat ns. vaikeassa 
työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä avoimille työmarkkinoille
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KIITOS!

Helka Raivio
tutkija-kehittäjä

puh. 029 524 7183
sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi
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