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Naisten asema lama-Suomen työmarkkinoilla -
mitä päättäjät voivat tehdä?* 

JAANA KURJENOJA 

Naisten työttömyysasteet ovat tähän mennessä 
olleet alhaisempia kuin miesten. Vuonna 1992 
naisten keskimääräinen työttömyysaste oli 
10,5% ja miesten 15,5%. Varsinkin perinteiset 
miesvaltaiset alat, rakennus ja teollisuus, ovat 
menettäneet paljon työpaikkoja. Naisvaltaisella 
julkisella sektorilla ja palvelualoilla työpaikko
jen vähentyminen on suuremmassa määrin 
vasta alkanut. Naisten työttömyys onkin viime 
aikoina ollut hurjassa nousussa. Esimerkiksi 
elokuussa 1993 oli työttömiä naisia noin 43% 
enemmän ja työttömiä miehiä noin 21,7% 
enemmän kuin elokuussa 1992. (Tilastokeskus, 
Työmarkkinat 1993:4-1993:13.) 

Suomessa naisten työn tarjonta on suhteelli
sen jäykkää. Koulutetut ja ammattitaitoiset 
naiset eivät helposti suostu syrjäytymään työ
markkinoilta. Nykyinen lama, sen myötä syn
tyvät vaatimukset sekä paljastuvat ja kärjistyvät 
asenteet voivat kuitenkin heikentää naisten 
asemaa työmarkkinoilla merkittävästi. 

1. Sukupuolikiintiöt ja koulutus 

Työttömyyden kasvaessa päteviä työnhakijoita 

* Puheenvuoro naiskansanedustajien ja naisekono
rnistien tilaisuudessa "Talouskriisi ja naiset" 2.11. 
Eduskunnassa. 

on paljon. Jos työnantaja haluaa suosia miehiä 
esim. työhönotossa, hän voi tehdä sen ilman 
pelkoa tasa-arvolain rikkomisesta. Jos työnan
tajan pitää tehdä päätös kahden eri sukupuolta 
olevan, mutta yhtä pätevän työnhakijan välillä 
ja jos hän haluaa palkata miehen, hän voi tehdä 
sitä systemaattisesti: diskriminaatiota ei tapah
du. 

Työttömyyden kasvaessa työmarkkinoilla 
on työnantajan markkinat, ja mielestäni on hy
vin aiheellista pelätä, että naisten asema 
työmarkkinoilla heikkenee. Se ei heikkene 
naisten omasta valinnasta ja tahdosta, vaan la
man tuomista mahdollisuuksista diskriminoida 
'näkymättömästi' naisia. Sukupuolikiintiöt työ
hönotossa auttavat naisia säilyttämään aseman
sa työmarkkinoilla myös laman aikana ja 
estävät näkymättömän diskriminoinnin. Nykyi
sen laman oloissa sukupuolikiintiöt ovat mie
lestäni tärkeitä naisten aseman turvaajia, ja 
myös tästä syystä niiden (väliaikaista) käyt
töönottoa pitää puolustaa. 

Yksi syy sille, että naisten asema työmark
kinoilla vielä tälläkin hetkellä on sekundaari
nen, on naisten koulutus. Vaikka varsinkin 
nuoret naiset ovat keskimäärin korkeammin 
koulutettuja kuin nuoret miehet, ei koulutuksen 
tasosta ole paljoakaan hyötyä, jos se on suun
tautunut 'väärälle' alalle. Onko koulujärjes
telmässämme tällä hetkellä tasa-arvotavoitteita, 
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joiden mukaisesti tyttöjä kannustetaan valitse
maan matemaattisia aineita, tai heille kerrotaan 
jo yläasteen alaluokilla tietoja eri alojen työlli
syydestä ja palkkauksesta? Yhteiskunta tuskin 
menettää mitään, jos lahjakkaat ja ahkerat tytöt 
alkavatkin tungeksia joukolla opistoinsinöö
reiksi sairaanhoitajien sijasta. Koulutukseen oh
jaamisessakin voidaan ajatella sukupuolikiin
tiöitä 1. Pitkällä aikavälillä ei mielestäni ole 
kummankaan sukupuolen syrjimistä, jos eri 
aloilla on tasaisesti molempia sukupuolia: opet
tajina ja sairaanhoitajina paljon miehiä ja 
insinööreinä ja ATK -suunnittelijoina naisia. 

2.0sa-aikatyöt 

Viime aikoina on yhä enemmän vaadittu osa
aikatyön lisäämistä sillä perusteella, että se 
lisäisi työelämän joustavuutta ja työllisyyttä. 
Nämä vaatimukset ovat tulleet lähinnä työnan
tajien piiristä. Osa-aikatyöt ovat tällä hetkellä 
keskittyneet naisvaltaisille palvelualoille, 2 eikä 
ole mitään syytä olettaa, että tulevaisuudessa ne 
kasaantuisivat miesvaltaisille aloille. Mahdolli
suus osa-aikatöihin olisi varmasti monille 
perheellisille tms. tervetullutta, mutta entä, kun 
takaisin kokopäivätyöhön palaaminen on mah
dotonta? 

Tilastokeskuksen (Koulutus 1993: 1) kyse
lyn mukaan kokopäiväisistä naistyöntekijöistä 
4,9% ja miestyöntekijöistä 3,9% halusi siirtyä 
pysyvästi osa-aikatyöhön vuonna 1991. SAK:n 
keväällä 1993 tekemän jäsenkyselyn mukaan 
vain 5% vastanneista oli halukkaita siirtymään 
osa-aikatyöhön, jos se vain olisi ollut alalla 

1 Huoml Sukupuolikiintiöillä ei tarkoiteta naiskiinti
öitä, vaan kiintiöitä, joiden avulla pyritään ohjaa
maan molempia sukupuolia eri aloille. 

2 Vuonna 1991 eniten osa-aikaisia oli palvelut yössä 
(23,8%), kaupallisessa työssä (15,5%) sekä sosiaali
ja terveydenhoitotyössä (13,7%). Kaikista osa
aikaisista noin 64,8% oli naisia (Tilastokeskus, 
Työmarkkinat 1993:2). 
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mahdollista ja jos paluu kokopäiväiseen työhön 
järjestyisi. Siirtymisessä osa-aikatyöhön onkin 
kyse toimeentulosta. Jos osa-aikatöiden määrää 
halutaan yhteiskunnassa lisätä, on samalla mie
tittävä sosiaaliturvan uudistamista. Jos tulevai -
suudessakin osa-aikatyöt keskittyvät naisvaltai
sille aloille, moni osa-aikatyötä tekevä tulee 
olemaan yksinhuoltajaäiti. Ilman sosiaaliturvan 
parantamista osa-aikaisten yksinhuoltajien koh
dalla Suomeen voi kehittyä samanlainen köy
hyyden naisistuminen kuin muualla Länsi-Eu
roopassa ja Yhdysvalloissa (esim. Allen 1989). 
Osa-aikatöiden lisäämistä vaadittaessa yhteis
kunnan tulisi turvata osa-aikatyötä tekevien 
yksinhuoltajien (ja perheen elättäjien) toimeen
tulo ja parantaa osa-aikaisten mahdollisuuksia 
palata takaisin kokopäivätyöhön. On myös 
muistettava, että pienten lasten vanhemmilla on 
jo nyt mahdollisuus tehdä lyhennettyä työviik
koa (30 h/vko) ja lähellä eläkeikää olevilla on 
mahdollisuus siirtyä osa-aikaeläkkeelle. 

Osa-aikatyötä tekevien niin sanotun inhi
millisen pääoman lisääminen työpaikkakoulu
tuksella on vähäistä (ks. taulukko). Tämä on 
myös ymmärrettävää, sillä osa-aikaisen yhtä 
kalliista kouluttamisesta koituu vähemmän 
hyötyä yritykselle kuin kokopäiväisen koulutta
misesta. Talousteorian mukaisesti työntekijän 
inhimillisen pääoman kasvu (esim. työkokemus 
ja henkilöstökoulutus) lisää työntekijän arvoa 
työnantajalle ja nostaa myös palkkaa. Osa
aikatyötä tekevän inhimillinen pääoma ei kasva 
samalla tavalla kuin kokopäivätyötä tekevän 
eikä hänellä ole samanlaisia mahdollisuuksia 
uranousuun. Jos osa-aikatyöt keskittyisivät 
naisvaltaisille aloille, kuten tähän mennessä on 
tapahtunut, se hidastaisi entisestään naisvaltais
ten alojen palkkakehitystä. Vähän työpaikka
koulutusta saaneet osa-aikaiset on myös hel
pompi vaihtaa uusiin työntekijöihin kuin koke
neet ja koulutetut kokopäiväiset kolleegansa. 
Santamäki-Vuoren ja Sauramon (1990) tutki
muksen mukaan osa-aikaisilla onkin lähes 
kaksinkertainen riski joutua työttömäksi koko
päiväisiin verrattuna. 
Osa-aikatyöstä puhuttaessa taustalla on erilaisia 



Taulukko. Osa-aikatyöt ja henkilöstökoulutus. 

Osa-aikatyöt 

Naiset, % 

Osuus osa-aikatyöntekijöistä, % 64.8 
(alle 30 h /viikko) 

Haluaa siirtyä kokopäiväiseksi 29.6 

Haluaa siirtyä osa-aikaiseksi 20.0 

pysyvästi 4.9 

tilapäisesti 15.0 

Miehet, % 

35.2 

30.2 

15.6 

3.9 

11.8 

Jaana Kurjenoja 

Osa-aikaisten osuus 
henkilöstökoulutuksesta, 

% 

1985 3.2 

1986 2.5 

1987 3.3 

1989 3.0 

1991 2.9 

Lähteet: Tilastokeskus, Työmarkkinat 1993:2; Tilastokeskus, Koulutus 1993:1. 

yhteiskunnallisia painotuksia. Joidenkin mie
lestä osa-aikatyön ja työelämän jouston lisää
misestä koituva talouden tehokkuus ja sitä 
kautta syntyvä hyvä työllisyys ovat tärkeysjär
jestyksessä ensimmäisinä. Jotkut taas katsovat, 
että osa-aikatyötä ei saa missään nimessä lisätä 
ennen kuin osa-aikaisten toimeentuloturva taa
taan. Jos osa-aikaisuuden lisääminen joillakin 
aloilla todella tehostaa talouden toimintaa ja 
parantaa työllisyyttä, mitä itse en epäile, toi
meentuloturvan parantamisen rahoittamisesta ei 
tule suurta ongelmaa. Jos työllisyyden kasvun 
ja talouden tehostumisen kykyyn rahoittaa 
paraneva sosiaaliturva ei kuitenkaan luoteta, on 
mietittävä yhteiskunnan arvojärjestelmää osa
aikatöitä lisättäessä. Ovatko toimeentulovai
keudet, osa-aikatyöläis- ja naisköyhälistö riittä
viä yhteiskunnallisia ongelmia, joiden ratkaise
miseksi olisi mietittävä koko julkisen sektorin 
tehtäviä ja eri osa-alueiden rahoittamisen tär
keyttä? 

3 . Palkkaerot 

Keskimääräiset palkkaerot sukupuolten välillä 
ovat suuret. Suuri osa tästä palkkaerosta selit
tyy miesten ja naisten sijoittumisesta erilaisiin 
työtehtäviin ja eri aloille. On kuitenkin viitteitä 

siitä, että palkkaerot eivät johdu pelkästään eri 
työtehtävistä ja aloista vaan myös palkkadiskri
minaatiosta. (Kettunen 1993, Vartia ja Kurjeno

ja 1992.) 
Yksittäisten työntekijöiden palkkadiskrimi

naatioon yritysten sisällä on vaikea puuttua. 
Lyhyellä aikavälillä asialle tuskin voi tehdä 
paljoakaan. Yksi tapa vaikuttaa on asian laaja 
(monitieteellinen) tutkiminen, ja siihen tarvi
taan päättäjien taholta tulevia vaatimuksia. Jos 
päättäjät pitävät palkkadiskriminaation talous
tieteellistä tutkimista tärkeänä, he voivat he
rättää asiasta keskustelua ja rohkaista ja painos
taa tutkimuksen aloittamista, tekemistä ja ra
hoittamista (esim. valtion tutkimuslaitoksissa). 

Eri työtehtävien välisiin palkkaeroihin voi 
vaikuttaa tehtävien vaativuuden, raskauden ym. 
uudelleen arvioimisella. Varsinkin julkisella 
sektorilla voidaan vaatia palkkausperusteiden 
uudistamista työn vaativuuden perusteella. 
Yksityisellä sektorilla en näe tällaista ylhäältä 
ja ulkoapäin tulevaa pakottamista järkevänä. 
Yksityisellä sektorilla työtehtävien palkkahie
rarkia muodostuu - asenteiden lisäksi - myös 
markkinoiden sanelemana. Jos yksittäiselle 
konepajayritykselle hitsaajan työpanos on vai
keammin korvattavissa ja siihen kouluttaminen 
kalliimpaa kuin siivoojan, yritys voi arvottaa 
hitsaajan työn kalliimmaksi kuin mitä erot 
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töiden raskaudessa ja vaativuudessa edellyttäi
sivät. Jos yritys pakotettaisiin kaventamaan 
siivoojien ja hitsaajien palkkaeroja, se mitä to
dennäköisimmin joutuisi myös vähentämään 
työllisyyttään. Joillakin aloilla yrittäminen voisi 
muuttua kokonaan kannattamattomaksi. 

Julkisen sektorin palkkahierarkian uudista
minen vaikuttaisi kuitenkin myös yksityiseen 
sektoriin. Ensinnäkin se vaikuttaisi yleisiin 
asenteisiin joidenkin työtehtävien tärkeydestä 
ja vaativuudesta. Toiseksi se nostaisi vastaavien 
työtehtävien palkkausta myös yksityisellä ~ek
torilla. Jos. julkisella sektorilla esimerkiksi 
sairaanhoitajien palkat alkaisivat nousta suh
teessa muihin ammattirybmiin, julkisen sekto
rin hoitotehtävät houkuttelisivat hyvää työvoi
maa. Yksityisten sairaaloiden olisi vastaavasti 
nostettava omaa palkkatasoaan, jotta ne eivät 
joutuisi tyytymään hoitajien rupusakkiin. 

4. Lopuksi 

Työmarkkinoilla nykyisen laman johdosta on 
monia uhkakuvia tulevaisuudesta. En usko, että 
suomalaiset naiset kovin helposti hyväksyvät 
pelottavia tulevaisuuden kuvia omalta tai tyttä
riensä kohdalta. Tulevaisuus tuntuu kuitenkin 
synkältä, elleivät päättäjät halua tai pysty puo-
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lustamaan naisten asemaa, seuraamaan valp
paasti kehitystä työmarkkinoilla ja miettimään 
eri tahoilta tulevien vaatimusten seurauksia. 
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