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1

JOHDANTO

Tämä

tutkielma

käsittelee

downshiftauksen

käsitettä

ja

sen

seurauksia.

Downshiftauksella ei ole vakiintunutta suomenkielistä käännöstä, mutta siitä
käytetään usein termiä kohtuullistaminen tai leppoistaminen. Kohtuullistamisen
käsite on lähtöisin Yhdysvalloista ja liittyy läheisesti kasvun purkamiseen. Se on
aatesuunta tai pikemminkin elämänasenne, jonka tavoitteena on esimerkiksi
saavuttaa parempi elämänlaatu entistä pienemmillä tuloilla. (Remes 2012:12.)
Kohtuullistamisena elämäntapana ei ole kuitenkaan Chhetrin (2009) mukaan uusi
ajatus, sillä hänen mukaansa vapaaehtoinen yksinkertaistaminen (Voluntary
Simplicity)

on

ollut

kirjallisuudessa

synonyymi

kohtuullistamiselle.

Kohtuullistamisella on siis monta eri määritelmää, mutta yleisesti kohtuullistaminen
voidaan tiiviisti ilmaista vapaaehtoisena muutoksena, jolla halutaan saavuttaa
elämään jotain, mitä ei kulutuksen tai työn kautta voida mahdollisesti saavuttaa.
Tässä

tutkielmassa

painotus

tulee

olemaan

erityisesti

työhön

liittyvässä

kohtuullistamisessa.
Kohtuullistaminen elämäntapana on vahvasti sidottuna moneen eri taustaliikkeeseen
ja tekijään, joista yksi maininnan arvoinen on nollakasvun (Degrowth) ajatusmalli.
Nollakasvun malli kritisoi vahvasti nykyistä kasvuun pohjautuvaa talousmallia, jonka
tavoitteena on jatkuva kasvu vuodesta toiseen bruttokansantuotteella mitattuna.
Nollakasvu kyseenalaistaa ajatuksen, että bruttokansantuotteen kasvaminen henkeä
kohden nostaisi automaattisesti kuluttajien onnellisuutta. (Jackson 2011: 25–26).
Nollakasvuliikkeen lisäksi esimerkiksi Slow-liike näkee kohtuullistamisen yhtenä
tienä oman elämän hallintaan.
Kohtuullistamiseen vaikuttaa huomattavasti historiallinen työn käsitteen ja sisällön
kehitys, sekä muutokset ihmisten kulutus ja vapaa-aikatottumuksissa. Näitä
muutoksia tullaan käsittelemään tämän tutkielman ensimmäisessä luvussa, jossa
esimerkkinä on suomalaisen yhteiskunnan kehitys. Kyseisessä luvussa myös tullaan
käsittelemään kohtuullistamisen taustalla vaikuttavia liikkeitä, kuten nollakasvua.
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Toisessa luvussa huomion kohteena on yksilötason kohtuullistaminen, johon liittyviä
kysymyksiä ovat muun muassa, miten yksittäinen henkilö voi kohtuullistaa, kuinka
realistista se on ja mitä seurauksia sillä on. Samassa kappaleessa myös käydään
lävitse

suomalaisten

arvomaailman

muutoksia

World

Value

Surveyn

kyselytutkimuksia hyödyntäen. Näiden kyselytutkimusten avulla voimme nähdä
miten suomalaiset suhtautuvat kohtuullistamisen tapoihin ja mitä mieltä he ovat
kohtuullistamisella tavoiteltavista asioista. Kyseiset kyselytutkimukset tuovat myös
esiin miten ajan myötä asenteet edellä mainittuja asioita kohtaan ovat muuttuneet.
Kolmannessa

luvussa

huomioin

yhteiskunnan

ja

yritysten

näkökulman

kohtuullistamiseen. Yrityksen näkökulmasta katsottuna tärkeitä tekijöitä ovat muun
muassa työajan vaikutus yrityksen ja työntekijöiden kokonaistehokkuuteen sekä
työpoliittiset järjestelmät, jotka vaikuttavat kohtuullistamisen toteutumiseen.
Yhteiskunnallisella

tasolla

kohtuullistamiseen,

kohtuullistamisen

työaikamuutosta.

käydään

läpi

yhteiskunnallista

moraalia,

sekä

suhtautumista

Ranskan

kokeiltua
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2

KOHTUULLISTAMISEN TAUSTAA JA HISTORIAA

Kohtuullistamisen aatesuunta on ollut 2000-luvun saatossa keskustelun aiheena
länsimaisissa yhteiskunnissa, vaikka kohtuullistaminen aatteena ei kuitenkaan ole
uusi. Jo antiikin aikaisessa Kreikassa vapaa-aikaan liittyi käsite ”skhole”, joka
yksinkertaisesti oli olla tekemättä mitään, jonka avulla saavutettiin mielenrauha ja
luova mielentila, johon sielu upotettiin. Tämä kuitenkin oli vain yläluokan etuoikeus,
joka vapautti heidät päivittäisestä työnteosta (Juniu 2000: 69). Siltala (2004)
mainitsee, ettei antiikissa tunnettu sellaista työn käsitettä, joka olisi ollut raadantaa
elämän ylläpitämiseksi ja samalla ollut itsensä toteuttamista. Se nähtiin ennemminkin
orjuuttavana asiana, joka estää mahdollisuuden tavoitella korkeampia tarkoituksia.
Myös yhdysvaltalainen taloustieteilijä Thorstein Veblen on tuonut esiin historian
aikana eri yhteiskunnissa muodostuneita työstä vapautettuja luokkia. Arppe,
Riukulehto ja Veblen (2002: 18, 20, 24, 34–35, 76) nimesivät nämä työstä vapautetut
luokat joutilaaksi. Arppe ym. kuvasivat, että jo alhaisella kehitysasteella olevissa
ihmisyhteisössä syntyi joutilas luokka, jos yhteisön elämäntapa oli saalistava ja
elannon hankkiminen oli helppoa. Hänen mukaansa joutilas luokka sai alkunsa
samassa vaiheessa kuin yksityisomistus syntyi. Hyvä taloudellinen asema antaa
mahdollisuuden pidättäytyä työnteosta ja olla joutilaana, jonka myötä osallistuminen
tuottavaan työhön nähdään köyhyyden ja alistumisen merkkinä. Arppe ym.
tarkentavat

joutilaisuuden

käsitettä

siten,

ettei

se

tarkoita

velttoutta

tai

toimettomuutta, vaan tuottamatonta ajankulutusta. Joutilaille sopivat tuottamattomat
ja kunnialliset työt ovat heidän mukaansa jaettavissa hallinnon, sodankäynnin,
uskonnon ja urheilun ammatteihin. Myöhemmissä historian vaiheissa on joutilaille
luokille ollut tärkeää tuottamattoman ajankulutuksen ja työn ohella niin sanottu
kerskakulutus, jossa esimerkiksi päivittäiseen käyttöön suunniteltujen tavaroiden
ulkonäkö

ja

arvokkuus

on

tärkeämpää

kuin

niiden

käytännöllisyys.

Kerskakulutuksen ohella joutilaisuus on haluttu näyttää julkisilla paikoilla selvin
merkein. Konkreettisena esimerkkinä tästä Arppe ym. mainitsevat joutilaiden
herrasmiesten etiketin ja käytöstavat.
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Arppen ym. esiintuomia joutilaita luokkia voidaan pitää omien aikakausiensa
kohtuullistajina. Heidän päätavoitteensa elämässä oli oleminen ja työnteon konsepti
nähtiin

yleisesti

taustatekijät

ovat

vastentahtoisena.

Kuitenkin

moniulotteisemmat,

kuin

nykyaikana
aiempina

kohtuullistamisen

aikakausina.

Näitä

kohtuullistamisen taustalla olevia näkemyksiä ja syitä tulen avaamaan seuraavissa
alaluvuissa tarkemmin.
2.1

Suomalaisen yhteiskunnan työ-, vapaa-ajan ja kulutuskehitys

Kohtuullistamisen

taustojen

avaamiseksi

on

relevanttia

tutkia

yleisesti

kohtuullistamistaan liitettyjen asioiden, kuten työaikojen ja kulutuksen muutoksen
historiallista kehittymistä nykyhetkeen. Suomalaisen yhteiskunnan kehitys kuvastaa
hyvin länsimaisten yhteiskuntien kehitystä ja on siten hyvä esimerkki tähän
historialliseen katsaukseen. OECD:n keräämästä aineistosta näemme selkeästi
esimerkiksi Suomen tapauksessa vuodessa tehtyjen työtuntien vähentyneen vuodesta
1960 vuoteen 2015 lähes 400 työtunnilla (kuvio 1). Sama trendi vähentyneiden
vuosittaisten työtuntien suhteen on myös nähtävissä kaikissa OECD:n maissa.
(OECD 2017.) Talous on kasvanut selkeästi vuodesta toiseen vaikka vuodessa
tehtävien työtuntien määrä on laskenutkin reippaasti vuosien myötä (OECD 2016).
Työn tuottavuus on kasvanut huimasti, mikä mahdollistaa samanaikaisesti työn
määrän vähentämisen ja talouden kasvun.
Tuntia
3000
2800
2600
2400
2200
2000
1800
1600

Kuvio 1. Vuosityöajan kehitys suomalaisessa teollisuudessa (Vartia, Ylä-Anttila & Lammi 1992:
108).
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Historian aikana työntekijöiden tekemien työtuntien määrään ja työoloihin Suomessa
ovat

vaikuttaneet

muun

muassa

poliittiset

tekijät,

kuten

esimerkiksi

työehtosopimukset. Vuoden 1916 heinäkuussa Suomessa eduskunta hyväksyi
kahdeksan tunnin työaikalain, joka vahvistettiin voimaan vuoden 1917 marraskuussa.
Tätä

ennen

esimerkiksi

suomalaisessa

paperiteollisuudessa

oli

kokeiltu

poikkeuksellisesti kahdeksan tunnin työpäiviä, joista kuitenkin siirryttiin pian
takaisin 12-tuntisiin työpäiviin. Päivittäisen työajan lyhentämiseen Suomessa
halusivat vaikuttaa muun muassa poliittiset työväen liikkeet, kuten Wrightiläinen
työväenliike, joka vuonna 1893 hyväksymässään ohjelmassa vaati 10-tuntista
työpäivää. Vuonna 1899 samainen liike otti asiakseen lakisääteisen kahdeksan tunnin
päivittäisen enimmäistyöajan.

(Jaakkola, Pulma, Urponen & Satka 1994: 81, 99.)

Samoihin aikoihin vuonna 1903 Suomen Sosiaalidemokraattinen puolue hyväksyi
puoluekokouksessaan Forssassa niin sanotun Forssan ohjelman. Forssan ohjelmassa
vaadittiin muun muassa 8 tunnin työpäivää ja vähintään 36 tunnin yhtämittaista
lepojaksoa työntekijöiden viikkoon (Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue 2015).
Näihin aikoihin, 1900-luvun alkupuolella, työpäivien pituudet saattoivat olla erittäin
pitkiä. Esimerkiksi Jaakkolan ym. (1994: 104) mukaan suomalaisissa leipomoissa
työaika päivittäin oli jopa 16 tuntia, yötyön ollessa myös säännöllistä.
Vuosilomalakien tullessa voimaan suomalaisten vuosittaiset työajat 1900-luvun
aikana alkoivat laskea. Ensimmäinen vuosilomalaki työntekijöitä varten astui
voimaan 1939, jota vuonna 1946 päivitettiin. Vuoden 1966 työaikalain tarkastuksen
yhteydessä viikoittainen työaika suomalaisilla työntekijöillä rajoitettiin 40 tuntiin
viikossa. (Jaakkola ym. 1994: 359–361). Suomalaisen yhteiskunnan työpoliittisten
muutosten

ohella

maailmalla

työn

ja

vapaa-ajan

kehittymiseen

vaikutti

Yhdistyneiden Kansakuntien (1948) luoma ihmisoikeuksien yleismaailmallinen
julistus, sen 24. artiklan mukaan taattiin jokaiselle ihmiselle oikeus lepoon ja vapaaaikaan, työajan järkevään rajoittamiseen sekä määräaikaisiin palkallisiin lomiin.
Historiallisten kehityksen myötä suomalaisten vuosittainen työaika on laskenut
reippaasti viimeisen vuosisadan aikana. OECD:n (2016) mukaan vuonna 2015
suomalainen työntekijä teki töitä vuodessa keskimäärin enää 1646 tuntia, siinä missä
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vielä 1900-luvun alussa vuosittaisten työtuntien määrä vuodessa oli keskimäärin
3000 tuntia suomalaiselle työntekijällä. Suomen bruttokansantuote on kasvanut
reippaasti samanaikaisesti vuosittaisten työtuntien määrän vähenemisen ohella.
Suomalaisten tekemän työn tehokkuuden kasvaminen on mahdollistanut siis
työtuntien vähentämisen reippaasti. Vaikka Suomen talous on kasvanut hyvin
viimeisten sadan vuoden aikana ja työn tuottavuus kehittynyt samanaikaisesti, niin
Pohjolan (2014: 158) mukaan bruttokansantuote tehtyä työtuntia kohden ei juuri
vuoden 2006 jälkeen ole kasvanut. Tämän myötä myös bruttokansantuotteella
mitattava talouskasvu on hidastunut huomattavasti, mikä on luonut omalta osaltaan
paineita kasvattaa työtunteja ja työn tehokkuutta. Nämä haasteet tuovat omalta
osaltaan kohtuullistamiseen liittyvään keskusteluun vastakkaisen näkökulman, jota
käydään enemmän läpi tämän tutkielman muissa luvuissa.
Suomen bruttokansantuotteen volyymin muutos viitevuoden 1926
hinnoin (1926 = 100)
1 600
1 400
1 200
1 000
800
600
400
200
0

1860

1880

1900

1920

1940

1960

1980

2000

Kuvio 2. Suomen bruttokansantuotteen volyymin muutos vuosina 1860 –2005 viitevuoden 1926
hinnoin (1926 = 100) (Smits, Woltjer & Ma 2009).

2.1.1

Ennusteet työajan kehittymisestä historiallisesti

Suomalaisten vuosittaisten työaikojen muuttuminen kuvastaa hyvin kehittyneiden
maiden

historiallista

trendiä

työaikojen

muuttumisen

suhteen.

Työaikojen

muuttumisesta on historian aikana luotu paljon ennusteita, joiden mukaan se tulee
muuttumaan tulevaisuudessa entistä vähäisemmäksi. Esimerkiksi 1700-luvulla
Benjamin Franklin ennusti teknisten läpimurtojen vuoksi ihmisten työskentelevän

10
tulevaisuudessa vain neljä tuntia päivässä (Honoré & Huovinen 2007: 191). Vuonna
1956 Yhdysvaltain varapresidentti Richard Nixon myös esitti amerikkalaisten
tekevän vain nelipäiväistä työviikkoa lähitulevaisuudessa. Siltalan (2004: 106)
mukaan vuonna 1967 Yhdysvaltain senaatti kuuli työelämäasiantuntijoitaan siitä,
mitä vuosituhannen lopulla kaikella ylimääräisellä vapaa-ajalla voidaan tehdä kun
työviikot lyhentyvät huomattavasti. Todennäköisesti nämä ennusteet perustuvat
teknologisen kehittymisen myötä tapahtuneeseen työn tuottavuuden suureen kasvuun
viimeisten vuosisatojen aikana. Esimerkiksi amerikkalainen sosiologian professori
Juliet Schor on maininnut, että nykypäivän työn tehokkuudella voisi saavuttaa
vuoden 1948 elintason vain puolessa vuodessa, mikä kyseisenä vuotena vaati koko
vuoden (Kaplan & Chelton 1996).
2.1.2

Suomalaisen kulutuksen ja vapaa-ajan muuttuminen

Suomalaisessa yhteiskunnassa teollinen työ loi uuden elämäntavan, joka muun
muassa mahdollisti irtaantumisen luonnon määräämästä elämänrytmistä ja loi vapaaajan käsitteen teollisessa työssä oleville työntekijöille (Jaakkola ym. 1994: 79).
Luonnon määräämää elämänrytmiä kuvastavat hyvin Honoré ja Huovinen (2007: 32)
avaamalla luonnollisen ajan käsitteen. Ennen kellojen ja päivittäisten aikataulujen
aikaa ihmiset tekivät asioita silloin kun parhaaksi sen näkivät. Esimerkiksi
nukkumaan mentiin kun tunnettiin olo uniseksi ja herätykset tapahtuivat
auringonnousun aikaan. Tästä luonnollisesta ajasta siirryttiin kellojen kehityksen ja
teollistumisen myötä aikataulutettuun elämäntapaan, joka mahdollisti suuremman
tehokkuuden. Suomessa kellot olivat käytössä jo 1800-luvun alkupuolella
säätyläisväestön keskuudessa. Vuosisadan edetessä kellot alkoivat myös yleistyä
maataloudessa elävien keskuudessa. Tätä ennen suomalaisessa maataloudessa (josta
neljä viidestä sai vielä elantonsa 1800-luvun puolessa välissä) elettiin luonnon
kiertokulun mukaan, jota aikalaiskuvauksissa kuvattiin tavoitteettomaksi ja ei
kasvuun pyrkiväksi toiminnaksi. Maatalouden tuottavuus ja elintaso olivat täten
alhaista, joko johti siihen että maaseudun eristyneimmillä seuduilla elettiin
omavaraistaloudessa. Tehtaissa valmistetut kulutushyödykkeet jäivätkin suurelle
osaa kansaa vieraaksi. Vielä 1900-luvun alkupuolella maatalouden köyhimmillä
elämän nautinnot muodostuivat lähinnä kahvista ja tupakasta. (Haapola, Karisto &
Takala 1990: 101 – 102, Jokinen & Saaristo 2002: 74 – 75, 77)

11
Vuosisadan edetessä suomalainen elinkeinorakenne koki teollistumisen vaikutukset.
1900-Luvun

alkupuolella

suurimpia

työllistäjiä

Suomessa

oli

puu-

ja

paperiteollisuus. Maalta kaupunkiin muutto loi Suomeen uusia paikkakuntia ja
kasvatti vanhoja, joka johti siihen että työpaikka ja asunto olivat erillään toisistaan.
Tämä johti erityisesti työväen keskuudessa yhteiseen vapaa-ajan toimintaan.
Teollisuudessa työskentelevien työoloja ei voinut sanoa kehuttaviksi ja palkkataso ei
juuri mahdollistanut ylimääräistä kulutusta, vaikka jo tuon ajan kuvausten mukaan
ensimmäisen maailmansodan alla saattoi jäädä ylimääräistä rahaa esimerkiksi uuteen
hamekankaaseen käytettäväksi. Vielä 1800-luvun puolella suomalaisen teollisuuden
merkityksen ollessa pieni, oli aivan yleistä että töissä lounas nautittiin oluen tai
viinan kanssa, jolloin työt seisahtuivat usein työntekijöiden liiallisen päihtymyksen
vuoksi. Raittiusliikkeen syntymisen myötä tätä toimintaa kitkettiin ankarasti pois.
Tämä omalta osalta kuitenkin kuvastanee 1800-luvun työtahtia ja tehokkuuden
tavoittelua teollisuudessa. (Haapola ym. 1990:116, Jokinen & Saaristo 2002:81.)
Maailmansotien jälkeen suomalainen yhteiskunta koki suuren talouskasvun ajan,
samalla kun maalta kaupunkeihin muutto kiihtyi ja jatkui massamuuttona aina 1970luvun puoliväliin saakka. Jokinen ja Saaristo (2002: 147–148, 170) kuvastavat tämän
massamuuton myötä työn käsitteen muuttumista. Maaseudulla työhön oli liittynyt
itsemääräämisoikeus ja täten vapaus päättää omasta työtahdista, jotka katosivat
palkkatyön myötä kaupungissa. Massamuuton yhteydessä 1950-luvulta lähtien
tapahtui suuria muutoksia kulutustottumuksissa ja vapaa-ajan vietossa. Esimerkiksi
ulkomaanmatkojen määrä ja ulkona syöminen nostivat suosiotaan 1960-luvulta
eteenpäin ja yleisesti vapaa-aikaan käytetyn kulutuksen määrä kasvoi huomattavasti.
Kulutuksen merkityksen kasvun myötä myös suomalaisissa yhteiskuntaluokissa
haluttiin korostaa omaa yhteiskunnallista asemaansa sekä sosiaalisia eroja kulutus- ja
harrastusvalintojen kautta, jota Arppe ym. (2002: 7) kuvaavat termillä kerskakulutus.
Kaupunkeihin muutto toi mukanaan omia ongelmiaan esimerkiksi juurettomuuden ja
sosiaalisten ongelmien syntymisten myötä (Jaakkola ym. 1994: 250–252).
Muuttoliike vei pahimmassa tapauksessa yksilöltä tukea antaneen perheen ja suvun
hänen lähipiiristään. Jokinen ja Saaristo (2002: 181–182) tuovat tämän saman asian
esiin suomalaisten sukupolvien tutkimuksessa, jossa vanhat sukupolvet pitivät
ihmissuhteita itsestään selvyyksinä toisin kuin nuoremmat sukupolvet. Samalla myös
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työn merkitys on selvästi heikentynyt sukupolvien välillä. Kuitenkin suomalaisissa
muuttolähiöissä sosiaalisia ongelmia ja juurettomuutta yritettiin ratkoa maalta
muuttaneiden järjestäessä yhteisiä vapaa-ajan toimintoja keskenään. Näihin vapaaajan toimintoihin eivät taustaltaan kaupunkilaiset juuri osallistuneet heidän pysyessä
pääsääntöisesti omissa oloissaan. Palkkatyöstä ei ollut enää varsinaiseksi
elämänsisällöksi ja vapaa-aika tulikin täyttää muulla toiminnalla, jolloin kulutuksen
ja harrastusten merkitys kohosi.
Suomalaisen yhteiskunnan ja työn sekä kulutuksen luomat muutokset ihmisten
elämässä ovat saattaneet antaa oman pohjansa kohtuullistamiseen. Sennett (1998)
kuvastaa nykyisten yhteisörakenteiden tukevan perhettä huonommin ja joustavien
työmarkkinoiden uhkaavan identiteettiä ja perheen pysyvyyttä. Jokinen ja Saaristo
(2002: 203) tuovat esiin sen, että nykyisessä yhteiskunnassa ihmisten on pakko
entistä vapaammin valita elämäntapansa, jolloin oman elämän suunnittelun ja oma
elämä

yleisesti

tulee

entistä

tärkeämmäksi.

Suomalaisen

yhteiskunnan

elinkeinorakenne onkin muuttunut (esimerkiksi muihin pohjoismaihin verrattuna)
todella nopeassa ajassa maataloudesta jälkiteolliseen yhteiskuntaan. Siltalan (2007:
382, 384) mukaan nykyinen tietoyhteiskunta on luonut laajasti työuupumusta, mikä
myös herättää miettimään työn mielekkyyttä ja oman elämän sisältöä muiden
aiemmin mainittujen tekijöiden ohella. Aromaan ja Koskisen (2010) julkaiseman
raportin mukaan vuosina 2000 - 2001 jonkinasteista työuupumusta esiintyi 27,9
prosentilla 30 – 59 -vuotiailla työssäkäyvillä suomalaisilla.
2.2

Talouskasvu ja onnellisuus

Talouskasvun ja onnellisuuden korrelaatiota ovat monet eri liikkeet kritisoineet.
Näistä yksi on Slow-liike. Se vaikuttaa monilla eri elämänaloilla, kuten esimerkiksi
työssä, ruokailuissa ja vapaa-ajassa. Slow-liikkeen tavoitteena nimensä mukaisesti on
saada ihmiset hidastamaan elämäänsä siten, että löydetään parempi tasapaino muun
muassa työn ja muun elämän välillä. Parhaiten tämän liikkeen yksinkertaisen
filosofian voisi tiivistää hetkessä elämiseksi ja nauttimiseksi, eli hidastetaan
elämäntahtia. Slow-liikkeellä ei itsessään vielä varsinaista virallista muotoa ole,
mutta sen filosofian alaisuudessa toimii monia hitautta puolustavia ryhmiä. Yksi
esimerkki näistä on Slow Food liike, joka 1980-luvulla muodostui Italiassa
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kansainvälisen pikaruokayrityksen McDonaldsin vastaisista mielenosoituksista. Slow
Food liikkeen tavoin Slow-liike on globalisaatiota kritisoiva liike, sillä liikkeen
aktivistit uskovat etteivät planeettamme ja sen ihmiset kestä nykyistä nopeaa
elämäntahtia. Itse työn vähentäminen ja hidastaminen on myös yksi liikkeen
tavoitteista. (Honoré & Huovinen 2007: 26-27, 196, Slow Movement 2017.)
Toinen onnellisuutta kritisoiva liike on nollakasvu. Nollakasvun (Degrowth) ajatus
on alkujaan lähtöisin Ranskasta ja sen alkuperäinen ranskalainen nimitys on
décroissance (Remes 2012). Nollakasvu terminä tarkoittaa yleisesti talouskasvun
vähentämistä

tai

hidastamista,

jonka

toteuttamiseen

voidaan

käyttää

kohtuullistamista (van den Bergh 2010). Nollakasvun ajatusmaailma kritisoi vahvasti
nykyistä talouskasvua, jonka periaatteena on bruttokansantuotteella mitattuna
toteutuva jatkuva talouskasvu vuodesta toiseen. (Jackson 2011:28-35.)
Nollakasvu myös kyseenalaistaa vahvasti ajatuksen, että bruttokansantuotteen
kasvaminen henkeä kohden nostaisi automaattisesti kuluttajien onnellisuutta.
(Jackson 2011:25-26.) Nollakasvu käsitetään terminä yleisesti negatiivisena
bruttokansantuotteen kasvuna ja monia nollakasvun kannattajia kritisoidaan tästä
ajatusmaailmasta. Talouskasvun tutkija Etlan tutkimusjohtaja Mika Maliranta onkin
kommentoinut nollakasvusta seuraavasti ”Nythän nähdään, kun talouskasvua ei ole,
niin ei paljon puhuta degrowthista. Kun siitä puhuttiin, moni meistä sanoi, että
odotellaanpa seuraavaa taantumaa. Nähdään millaista on elämä ilman talouskasvua”
(Koskinen 2017). Vaikka Maliranta kritisoi suoraan nollakasvun tavoitetta, niin
esimerkiksi Kalliksen (2011) mukaan kestävän nollakasvun tavoite ei ole
negatiivinen bruttokansantuotteen kasvusuuntaus. Nollakasvun saamasta kritiikistä
huolimatta talouskasvuun perehtynyt ja Nobel-palkinnon voittanut ekonomisti Robert
Solow näkee, että jatkuva taloudellinen kasvu Yhdysvalloissa ja Euroopassa tulee
tuhoamaan ympäristön. Vaihtoehdoksi Solow esittää kestävyyden takaamiseksi
talouskasvun pohjaamisen vapaa-ajan sektorilla tapahtuvan tuottavuuden kasvuun
(Victor 2010).
Vaikka nollakasvu liittyy vahvasti taloustieteeseen, on sen ajatusmaailmaan
kytkeytynyt myös muita tieteenaloja. Nollakasvun kannattajat voidaan Schneiderin,
Kalliksen ja Martinez-Alierin (2010) mukaan jakaa viiteen eri koulukuntaan.
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Ensimmäinen koulukunta kritisoi

tuleeko

kehittyvien maiden ottaa malli

talouskasvulleen jo kehittyneistä vauraista maista. Toinen koulukunta etsii
demokratiaa nollakasvulla, pyrkimällä määrittelemään taloudelliset ja sosiaaliset
järjestelmät. Kolmannen koulukunnan tausta on vahvasti ekologiassa, tärkeässä
roolissa ovat ympäristön puolustaminen sekä elävien kunnioittaminen. Neljäs
koulukunta pohtii tuoko taloudellinen kasvu ja vauraus elämälle tarkoitusta tai
henkistä sisältöä. Viides ja viimeinen koulukunta pohtii ympäristön taloustiedettä,
kuten kierrätystä sekä luonnonvarojen ehtymistä. Näistä neljäs koulukunta yhdistyy
vahvasti kohtuullistamisen käsitteeseen.
Nollakasvuun vahvasti yhdistyvän ekologisen näkökulman mukaan luonnon resurssit
eivät enää kestä nykyistä kulutuksen ja tuotannon määrää. Erityisesti fossiilisten
tuotantopanosten rajallisuus ja niiden käytön tuomat ympäristöhaitat ovat
ongelmallisia nollakasvuliikkeen ajatusmallissa. Yhtenä vaihtoehtona tähän on
esitetty tuotannon kohtuullistamista. Se voidaan jakaa kahteen eri osaan,
ehdottomaan irtikytkentään ja suhteelliseen irtikytkentään. Ehdoton irtikytkentä on
tuotannossa

käytettävien

tuotantopanosten

(esimerkiksi

öljy)

määrällistä

vähentämistä, kun taas suhteellinen irtikytkentä tarkoittaa suhteellista vähentämistä.
Suhteellinen vähentäminen juontuu tuotannon tehokkuuden kehittymisestä, jolloin
vähäisemmällä tai nykyisellä resurssien määrällä saadaan entistä suurempi
tuotantomäärä. (Jackson 2011: 89–90.)
Suhteellista irtikytkentää on länsimaissa tapahtunut teknologian kehittymisen myötä,
mutta määrällisesti tuotantopanosten käyttö ei ole vähentynyt silti. Mikäli
irtikytkennän tavoitteet ovat ekologisia, niin haasteeksi muodostuvat kehittyvät
talousmaat kuten Kiina. Näiden kehittyvien talouksien tarve raaka-aineille on suuri,
niiden edesauttaessa talouden kehittymistä. (Jackson 2011: 96–97.) Vaikka pitkälle
kehittyneissä länsimaissa onnistuttaisiin kohtuullistamaan ympäristölle haitallisten
tuotantopanosten käyttöä, niin kehittyviltä talouksilta tämän pyytäminen aiheuttaa
ongelman. Esimerkiksi Kiinan tapauksessa taloudellisen kehityksen myötä on
pystytty nostamaan suuri määrä ihmisiä absoluuttisesta köyhyydestä taloudellisen
kehityksen myötä, vaikka samalla kyseisen maan hiilidioksidipäästöt ovat kasvaneet
huomattavasti. Kuitenkin tätä valintaa ekologisuuden ja taloudellisen kehityksen
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väliltä ei tarvitsisi miettiä, mikäli tuotantopanosten käyttöä onnistuttaisiin
tehostamaan siten, että niitä määrällisesti voitaisiin vähentää.
Yllä mainittuun tehostamiseen, eli suhteelliseen irtikytkentään, liittyy vahvasti
rebound-efekti. Rebound-efektissä tehokkuuden kehittyminen syrjäytyy muun
muassa kasvaneena kysyntänä. Esimerkiksi jos auton tehokkuus kasvaa siten, että
sen bensiinin kulutus puolittuu, niin on seurauksena bensiinin suhteellisen hinnan
lasku. Tämä taas johtaa muilla toimialoilla bensiinipohjaisten energialähteiden ja
tuotteiden kysynnän kasvuun. Tällöin suhteellisen irtikytkennän vaikutus syrjäytyy ja
puhutaan rebound-efektistä. Pitkällä aikavälillä rebound-efektin tapauksessa
puhutaan niin sanotusta fifty-fifty säännöstä. Tämä tarkoittaa makrotaloudellisella
tasolla sitä, että puolet tehokkuuden kehittymisestä saaduista säästöistä toteutuu ja
toinen puoli ei. (Santarius 2012: 5–7, 9, 16.)
2.2.1

Easterlinin paradoksi

Yhdysvaltalainen

taloustieteen

professori

Richard

Easterlin

vuonna

1974

lanseeraama niin sanottu Easterlinin paradoksi ottaa kantaa ihmisten tulojen ja
koetun onnellisuuden väliseen korrelaatioon. Easterlinin paradoksin mukaan
varakkaammat

ihmiset

ovat

huomattavasti

onnellisimpia

missä

tahansa

yhteiskunnassa kuin köyhät ihmiset. Paradoksin mukaan ajan myötä eri
yhteiskunnissa ihmisten tulojen ja varallisuuden kasvaessa, yhteiskunnan väestön
kokema onnellisuus ei kasva samassa suhteessa. Syynä tähän Easterlin pitää, että
talouskasvun myötä ihmisen tulojen kasvaessa myös materiaaliset halut kasvavat.
Tämä johtaa siihen, ettei nykyinen varallisuuden taso tuota lisäonnellisuutta
aiempaan matalampaan varallisuuteen verrattuna. Paradoksia tukevia empiirisiä
datoja Easterlin itse on tuonut esiin muun muassa vuonna 2013 julkaisemassaan
raportissaan. (Easterlin 1995, Easterlin Helliwell J., Layard R. & Sachs J. 2012: 6061, Easterlin 2013.)
Easterlinin paradoksia tukee myös sosiologiassa käytetty suhteellisen deprivaation ja
viiteryhmän teoria. Näiden teorioiden mukaan ihminen kokee tyytymättömyyttä
silloin kuin omat asiat ovat huonommin kuin vertailuryhmällä. Esimerkiksi
Suomessa 1980-luvulla tämä oli nähtävissä kulutustyylien muuttuessa ja kulutuksen
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kasvaessa, jolloin syntyi uusköyhyys. Uusköyhyydessä köyhyys ei ollut absoluuttista
vaan suhteellista. Tämä suhteellisuus nousi esiin kulutuksen määrässä ja laadussa
verrattuna viiteryhmään, jolla oli varaa parempaan kulutustyyliin. (Haapola ym.
1990: 62.) Myös Arppe ym. (2002: 28) tuovat omissa näkemyksissään esiin sen, että
omaisuuden

kasaamisessa

varallisuusasema

muuhun

yritetään
yhteisöön

saavuttaa
nähden,

mahdollisimman

jottei

se

tuottaisi

vahva
suurta

tyytymättömyyttä. Arppe ym. mainitsevat uusista riittävyysnormeista ja uusista
varallisuusluokista, joiden pohjalta verrataan itseä naapuriin.
Vaikka Easterlinin paradoksille löytyy tukea, niin kriittisesti sitä ovat tutkineet muun
muassa Stevenson ja Wolfers (2013). He ovat omissa empiirisissään tutkimuksissaan
tuoneet esiin esimerkin Yhdysvalloista, jossa kotitalouden tulojen kasvaessa
keskimääräisesti itsensä erittäin onnelliseksi kokevien määrä kasvaa. Heidän
kritiikkinsä myös kohdistuu onnellisuustutkimusten laatuasteikkoon, jonka mukaan
ero erittäin onnellisen ja suhteellisen onnellisen välillä on sama kuin suhteellisen
onnellisen ja ei kovinkaan onnellisen välillä.
2.2.2

Kiinan esimerkki

Edellä mainittua Easterlinin paradoksia kuvaa parhaiten Kiinan esimerkki.
Easterlinin paradoksin tavoin nollakasvun kritiikki kohdistuu bruttokansantuotteella
asukasta

kohden

mitattavaan

talouskasvuun,

joka

yhdistetään

yksilöiden

onnellisuuteen ja hyvinvointiin. Vuodesta 2012 lähtien vuosittain julkaistu World
Happiness Report tutkii ihmisten kokemaa hyvinvointia eri kansantalouksissa ja otti
Kiinan vuonna 2017 julkaisemassaan raportissaan esimerkiksi. Kiinan talouskasvu
viimeisten vuosikymmenten aikana on ollut erittäin nopeaa ja reaalisen
bruttokansantuotteen määrä asukasta kohden on reippaasti kuusinkertaistunut
vuodesta 1988 lähtien (Easterlin R., Wang F. & Wang S. 2017:3). Esimerkiksi
vuonna 2012 lähes jokaisella urbaanin alueen kotitaloudella oli käytössään modernia
teknologiaa, kuten pesukone ja väritelevisio. World Happiness Reportin mukaan
Kiinassa ihmisten kokema hyvinvointi ja onnellisuus (Social well being) ei
kuitenkaan tämän ajanjakson aikana ole kasvanut, vaan jopa vähentynyt. Raportissa
on hyödynnetty eri toimijoiden tekemiä onnellisuus ja hyvinvointitutkimuksia
vuosien varrelta, kuten World Value Surveyta (2014). Tuloksista voi huomata, ettei
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suhteellisesti koettu hyvinvointi ole kasvanut juurikaan Kiinan talouskasvun aikana.
Taustatekijänä tässä on ollut esimerkiksi Kiinan valtion omistamien yritysten
yksityistäminen 1990-luvun alkupuolella, joka johti muun muassa suuriin määriin
irtisanomisia ja heikentyneisiin eläke-etuihin. Kiinassa (Itä-Euroopan tavoin)
tapahtui siirtymä markkinataloutta kohti. Tämän siirtymän jälkeen tutkimuksissa
mukana olleet kiinalaiset ovat muun muassa kokeneet terveydentilansa ja
tyytyväisyyden

omaan

taloudelliseen

tilanteeseen

heikentyneen.

Myös

eri

aikakausina syntyneiden sukupolvien yleisessä onnellisuudessa on havaittavissa
suuria eroja. (World Value Survey 2014, Helliwell J., Layard R. & Sachs J. 2017:
48-68.)

Reaalinen BKT:n kasvu per asukas Kiinassa (vuoden 2011 Yhdysvaltain
dollareissa)
14000
12000
10000
8000
6000
4000

1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

2000

Kuvio 3. Kiinan reaalinen bruttokansantuotteen kasvu per asukas (vuoden 2011 Yhdysvaltain
dollareissa) (Easterlin R., Wang F. & Wang S. 2017:3).

2.2.3

Bhutanin esimerkki ja muut vaihtoehtoiset mallit

Bruttokansantuote ei itsessään juurikaan kerro valtion ja sen kansalaisten
hyvinvoinnin kehittymisestä. Tätä varten onkin kehitetty monia vaihtoehtoisia
kehityksen mittareita. Bruttokansantuotteelle yhtenä vaihtoehtoisena kehityksen
mittarina voidaan pitää bruttokansanonnellisuutta (Gross national happiness). Se on
kehitetty Bhutanissa 1970-luvulla, jolloin Bhutanin kuningas huolestui pelkästään
kasvuun

keskittyvän

markkinatalouden

seurauksista.

Siitä

lähtien
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bruttokansanonnellisuus on toiminut Bhutanin pääasiallisena kehitysfilosofiana.
Bruttokansanonnellisuuden mittaamisen tukipilareina toimivat hyvä hallinto, kestävä
kehitys, ympäristön suojelu ja kulttuurin vaaliminen, jotka ohjaavat hallinnon
päätöksiä. Vaikka Bhutanin bruttokansantuote asukasta kohden dollareissa oli vain
1900 dollaria vuonna 2009 ja 30 % väestöstä elää köyhyysrajan alapuolella,
rankattiin Happy Planet indeksissä Bhutan monen kehittyneen valtion edelle
maailman 17. onnellisimmaksi valtioksi.

(Tobgay, T., Dorji, T., Pelzom, D. ja

Gibbons, R. V. 2011:731-732.) Vaikka bruttokansanonnellisuus ottaa hyvin
huomioon elinolot ja ympäristön tilan, niin se jättää silti huomioimatta niin sanotun
puhtaan taloudellisen kasvun.
Inhimillisen kehityksen indeksi HDI (Human development index) on myös yksi
vaihtoehtoinen kehityksen mittari. Inhimillisen kehityksen indeksin mittareita ovat
terveys, koulutus ja elintaso, joiden jokaisen painoarvo indeksiä laskettaessa on yksi
kolmasosa (Balaban, M.E. 2012:127). Inhimillisen kehityksen indeksiä voidaan pitää
kenties parempana kehityksen mittana kuin esimerkiksi bruttokansanonnellisuutta,
sillä se ottaa huomioon myös taloudellisen kehityksen.
Bruttokansanonnellisuuden ja inhimillisen kehityksen indeksin lisäksi on kehitetty
myös muita mittaavia malleja kuvastamaan paremmin hyvinvoinnin kehittymistä.
Esimerkiksi GPI eli aidon kehityksen mittari (Genuine Progress Indicator) menee
vielä henkilökohtaisemmalle tasolle hyvinvoinnin mittarina (ks. taulukko 1).
Taulukko 1. Aidon kehityksen mittarin komponentit (Bagstad 2012)
Economic indicators

Social indicators

Environmental indicators

Personal consumption per capita

Cost of crime

Cost of water pollution

Income distribution

Cost of family breakdown

Cost of air pollution

Consumption adjusted for income

Loss of leisure time

Cost of noise pollution

inequality

Cost of underemployment

Loss of wetlands

Value of household labor

Cost of consumer durables

Loss of farmland

Value of volunteer work

Cost of commuting

Depletion of nonrenewable

Services of household capital

Cost of household pollution

resources

Services of highways and streets

abatement

Cost of greenhouse gas emissions

Net capital investment

Cost of vehicle crashes

Cost of ozone depletion

Net foreign lending and borrowing

Loss of forest cover

19

Aidon kehityksen mittari huomioi 26 erilaista komponenttia, jotka on jaettu yllä
olevan taulukon mukaan kolmeen eri kategoriaan. Esimerkiksi sosiaalisen
indikaattorin komponentteja ovat työmatkojen, mahdollisen perheen hajoamisen ja
vapaa-ajan menetyksen kustannukset. Aidon kehityksen mittari siis huomioi hyvin
olennaisesti henkilökohtaisella tasolla hyvinvointiin vaikuttavat tekijät, kuin myös
taloudellisen kasvun sekä sen kehityksen ekologisen kestävyyden. Vaikka aidon
kehityksen mittari alun perin on suunniteltu makrotason käyttöä varten, niin on sitä
esimerkiksi Yhdysvalloissa sekä Suomessa käytetty alueiden, kuntien ja kaupunkien
välisten erojen vertailuun (Bagstad 2012, Kuusela 2014).
Yleisesti nollakasvuliike uskoo, ettei perinteinen talouskasvu bruttokansantuotteella
korreloi onnellisuuden kanssa, eikä planeettamme kestä kasvun aiheuttamaa
rasitusta. Schneiderin ym. (2010) mukaan nollakasvuliikkeessä ratkaisuksi nähdään
tehtyjen työtuntien ja kulutuksen vähentäminen. Tällöin siis bruttokansantuotteella
mitattava talouskasvu ja siihen yhdistetty yleinen kehitys saattavat muuttua
huonoimmassa tapauksessa negatiiviseksi, jolloin yleiseen kehitykseen mittaukseen
tulisi käyttää vaihtoehtoisia kehityksen mittareita. Vaikka bruttokansantuotteessa on
omat ongelmansa kehityksen ja onnellisuuden mittarina, korreloi se kuitenkin
yleisesti onnellisuuden kanssa korkean elintason maissa. Ihmiset ovat keskimäärin
onnellisempia korkean elintason maissa (Pohjola 2014: 152). Frey ja Strutzer (2012)
tuovat esiin myös saman korrelaation kuin Pohjola, mutta he tarkentavat että
bruttokansantuotteella mitattuna korkeasti kehittyneissä maissa on myös muun
muassa pitkälle kehittynyt demokratia ja korkea kunnioitus ihmisoikeuksia kohtaan.
Jackson (2011: 62) esittää, että valtiollisella tasolla saavutetun noin 15 000 dollarin
bruttokansantuotteen per kansalaista kohden eivät lisätulot enää lisää onnellisuutta
suhteessa kasvaviin tuloihin.
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3

KOHTUULLISTAMINEN YKSILÖTASOLLA

Kohtuullistaminen yksilötasolla on suhteellisen laaja-alainen käsite määriteltäväksi,
sillä kohtuullistaminen voi pelkän työn vähentämisen lisäksi tapahtua monin eri
tavoin. Esimerkiksi kohtuullistamisen keinot yksilötasolla voidaan yleisesti jakaa
viiteen

eri

luokkaan

Schorin

(2015:

68)

mukaan.

Ensimmäinen

keino

kohtuullistamiseen on yksinkertainen tulojen kohtuullistaminen, eli vuosittaisen
tulotason madaltaminen. Toisena keinona voidaan käyttää kulutuksen vähentämistä,
jolloin yksilö vähentää omaa kulutustaan vuosittaisella tasolla. Kolmantena keinona
pidetään työajan kohtuullistamista, jossa työhön käytettäviä tunteja vähennetään.
Neljäntenä keinona kohtuullistamiseen hyödynnetään elämänrytmin hidastamista, eli
yksilö hidastaa henkilökohtaisen elämänsä rytmiä päivittäisellä tasolla. Viimeisenä ja
viidentenä keinona kohtuullistamiseen pidetään maantieteellistä kohtuullistamista,
joka käytännössä tarkoittaa urbaanilta, hetkisen elämäntyylin, alueelta muuttamista
hitaampaan ja hajatummin asuttuun yhteisöön.
Edellä mainittujen viiden tavan lisäksi yhdysvaltalainen psykologian tohtori Drake
(2000: 48–54) on määritellyt tarkemmin kohtuullistamisen keinoja työpaikoilla.
Esimerkiksi lounasajan pitäminen henkilökohtaisena ja opettelemalla sanomaan ei
osalle annetuista työtehtävistä, ovat Draken mukaan matalan kynnyksen keinoja
kohtuullistamiseen. Schorin lisäksi Etzioni (1998) tuo esiin kohtuullistamisen kanssa
yhteneviä aatesuuntia, jotka kaikki ovat vapaaehtoisen yksinkertaistamisen
alaluokkia. Kohtuullistamisen Etzioni määrittää toiminnaksi, jossa taloudellisesti
hyvin

toimeentulevat

ihmiset

vähentävät

omia

etuoikeuksiaan,

kuitenkin

samanaikaisesti ylläpitäen vanhaa kustannuksiltaan korkeaa elintasoa. Vahvat
yksinkertaistajat (Strong Simplifiers) hylkäävät hektiset ja korkeapalkkaiset työnsä
elääkseen matalammilla tuloilla, joiden kautta halutaan saavuttaa yksinkertaisempi
elämä. Kolmantena hän mainitsee yksinkertaisen elämisen liikkeen (Simple Living
Movement), jonka seuraajat haluavat kokonaisvaltaisesti yksinkertaistaa elämäänsä
muuttamalla urbaaneilta alueilta maaseudulle tai pieniin kyliin. Kohtuullistaminen
voidaan siis määrittää ja toteuttaa usealla eri tavalla. Kuitenkin tässä tutkielmassa
keskitytään yleisimpiin tapoihin, joita kohtuullistamiseen yhdistetään, kuten
esimerkiksi työajan vähentämiseen ja yleiseen kulutuksen vähentämiseen.
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Kohtuullistamiseen liittyvä suuri kysymys myös on se, että kuka on kohtuullistaja.
Voiko esimerkiksi työelämästä kokonaan pois jäänyt vapaaehtoinen työtön olla
kohtuullistaja vai onko kyseessä vain puhtaasti kohtuullistamisen aatetta hyväksi
käyttävä yksilö? Näkeekö niin sanottuja pekkaspäiviä tai opintovapaata viettävä
yrityksen

pitkäaikainen

työntekijä

itsensä

kohtuullistajana?

Vapaaehtoisia

uramuutoksia tutkinut Lappeenrannan teknillisen yliopiston professori Pia Heilman
tiivistääkin kohtuullistamisen nykytilan hyvin, että tyhjän päälle jäämisen ja töistä
irtisanoutumisen sijaan pyritään tekemään työelämässä ratkaisuja, jotka parantavat
elämänlaatua (Syrjälä 2016). Hamilton (2003) laajoissa haastattelututkimuksissaan
on määrittänyt yksinkertaisesti kohtuullistajan seuraavan kysymyksen avulla ”Oletko
viimeisen kymmenen vuoden aikana tehnyt vapaaehtoisen pitkän aikavälin
muutoksen elämässäsi (pois lukien eläkkeelle siirtyminen), joka on johtanut
matalampiin tuloihin?”. Hamiltonin haastatteluissa tähän kysymykseen ”kyllä”
vastanneet luokiteltiin kohtuullistajiksi.
3.1

Kohtuullistamisen syyt

Kohtuullistamisen käsitettä ja seurauksia lähdettäessä avaamaan, on tärkeä ensiksi
käydä lävitse kohtuullistamisen taustalla vaikuttavia syitä. Työn taloustiede näkee
asian siten, että yksilöllä on mahdollisuus valita kulutuksen ja vapaa-ajan väliltä
itselleen parhaiten sopiva tasapaino, joka on hänen preferenssiensä mukainen ja jossa
yksilön hyöty maksimoituu. Tässä tapauksessa kulutuksen määrä on yhdistettävissä
työn määrään, sillä työstä saatava palkka mahdollistaa kuluttamisen. Itse työn määrää
saattaa vähentää työstä riippumattomien tulojen ilmaantuminen, joka mahdollistaa
vähintään nykyisen kulutustason ja saattaa siten kannustaa vähentämään työntekoa.
Tällaista työstä riippumatonta tuloa saattaa olla esimerkiksi saatu perintö tai
sijoitusportfoliosta säännöllisesti saatava voitto. Myös yhtenä ääriesimerkkinä tästä
voidaan pitää lottovoittoa. Yhdysvalloissa tehtyjen tutkimusten mukaan lähes 25
prosenttia yli 50 000 dollarin palkinnon voittajista jättää työelämän ja tämän lisäksi 9
prosenttia voittajista vähensi työtuntejaan tai lopetti toisen työn. Yli miljoonan
dollarin voiton saaneista lähes 40 prosenttia jättää kokonaan työelämän (Borjas 2010:
43). Suurta arpapelien voittoa voitaneen siis pitää myös yhtenä syynä
kohtuullistamiseen.
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Työn tarjontaan vaikuttaa myös työstä saatava palkka, sillä suuremmilla
palkkatasoilla vapaa-ajan vaihtoehtoiskustannus työhön verrattuna nousee suureksi.
Esimerkiksi palkankorotuksen tapauksessa substituuttiefekti (Substitution effect)
kertoo siitä, että yksilön vapaa-ajan vaihtoehtoiskustannus on niin suuri, jolloin hän
ennemmin

kasvattaa

kulutustaan

ja

vähentää

vapaa-aikaansa.

Kuitenkin

palkankorotuksen tai korkeiden palkkojen tapauksessa voi myös tapahtua tuloefekti
(Income effect), jos yksilö suosii vapaa-aikaa kulutuksen kustannuksella. Tällöin
yksilön työ tarjonta vähenee ja tätä kuvastaa myös korkeilla palkkatasoilla taaksepäin
kääntyvä työn tarjontakäyrä. (Borjas 2010: 33–36, 38–39, 42–44.)
Työn taloustiede ei suoranaisesti anna syytä sille, miksi yksilö on halukas
vaihtamaan kulutusta vapaa-aikaan tai vapaa-aikaa kulutukseen, vaikkakin se
huomioi valintojen pohjana olevan oman hyödyn maksimoinnin. Chhetri (2009) on
jakanut syyt kohtuullistamiseen kolmeen eri näkökulmaan, joista ensimmäisenä hän
tuo

esiin

taloudellisen

kohtuullistajat

haluavat

näkökulman.

Taloudellisen

saada itseään irti

näkökulman

mukaan

kuluttamisen oravanpyörästä ja

stressaavasta työstä. Hänen mukaansa työ ei anna mahdollisuutta itsensä
toteuttamiseen. Tämä johtaa kuluttamisen kulttuuriin, joka ei myöskään täytä
kyseisiä tarpeita. Toisena näkökulmana hän tuo esiin sosiologisen näkökulman, jonka
mukaan parempi perhe-elämä, läheiset ihmissuhteet ja työelämän mielekäs sisältö
parantavat koettua elämänlaatua, toisin kuin henkilökohtainen taloudellinen
menestyminen. Kolmanneksi näkökulmaksi hän tuo esiin käyttäytymisellisen
näkökulman, joka korostaa itsensä löytämistä. Tämän näkökulman mukaan tietyn
taloudellisen tason saavutettuaan yksilö alkaa muuttaa elämäntyyliään sellaiseksi,
jossa hänellä on mahdollisuus esimerkiksi löytää itsensä.
Yhdysvalloissa

Schor

(2015:

69–79)

on

vuonna

1995

tekemissään

puhelinhaastatteluissa tutkinut yksilöiden kohtuullistamista. Haastatteluissa tuli ilmi
kohtuullistajien taustoja selvittäessä, että ikäryhmistä 30-39 -vuotiaat ja 40-49 vuotiaat löytyi eniten vapaaehtoisia kohtuullistajia. Vapaaehtoisen kohtuullistamisen
hän määrittää tilanteeksi, jossa yksilö vapaaehtoisesti tarkoituksella haluaa tehdä
elämässään muutoksia, jotka johtavat alentuneisiin tuloihin. Esimerkkeinä tästä hän
mainitsee uravaihdokset, työtuntien vähentämisen ja työ lopettamisen. Suurin osa
haastatteluista kohtuullistajista oli koulutustaustaltaan korkeakouluissa opiskelleita
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tai korkeakouluista valmistuneita. Selvä enemmistö haastatteluun osallistuneista oli
naimisissa.
Taulukko 2. Ensisijaiset ja toissijaiset syyt vapaaehtoiseen kohtuullistamiseen (%) (mukaillen
Schor 2015: 77–78)

Ensisijainen syy (%)

Toissijainen syy (%)

Enemmän aikaa, vähemmän
stressiä ja enemmän tasapainoa
elämään

31

18

Halu viettää enemmän aikaa
lasten kanssa

18

10

Ei enää kiinnostusta
materiaaliselle menestykselle

5

7

Pärjääminen nykypäivän
taloudessa on liian vaikeaa

5

8

Halu löytää tarkoitusta elämään

15

14

Halu vähemmän
materialistiseen elämäntyyliin

3

9

Muu

23

29

Itse syitä ja tavoitteita kohtuullistamiseen voi nähdä taulukosta 2. Selkein syy
kohtuullistamiselle haastattelujen keskuudessa on stressin vähentäminen ja
tasapainon löytäminen elämää. Lasten kanssa ajan viettäminen ja elämän
tarkoituksellisuuden nousivat myös muiden ylitse.
Suomessa on niin ikään tehty haastatteluja suomalaisista kohtuullistajista ja heidän
syistään kohtuullistamiselle. Heikkilän (2010) haastattelussa eräs suomalainen nuori
kertoo valinneensa hitaamman elämäntavan protestina vaativammaksi käyneelle
yhteiskunnalle. Samalla hän myös kertoi kokeneensa aiemmin työuupumusta ja
yleistä tyytymättömyyttä, joiden vuoksi hän halusi alkaa kohtuullistamaan. Samassa
haastattelussa suomalainen kulutus- ja nuorisotutkija Minna Autio kuvastaa nuorten
arvojen muuttuneen huomattavasti, sosiaalisten kokemusten ollessa rahaa tai työtä
tärkeämpiä. Syrjälän (2016) haastattelemat kohtuullistajat kertovat syikseen
kohtuullistamiselle pääasiassa tasapainon löytämisen elämälleen ja tietynlaisen
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mielenrauhan

saamisen.

Tämän

saavuttamiseksi

eräs

haastateltava

kertoi

muuttaneensa maaseudulle, siinä missä muut haastateltavat ovat selvästi vähentäneet
työntekoaan. Lyly-Yrjänäinen (2016) on tutkinut suomalaista työelämää ja
työntekijöiden

tuntemuksia

työelämästä

haastattelujen

avulla.

Hänen

haastatteluihinsa vuonna 2015 vastanneista palkansaajista joka kolmannes ilmoitti
tekevänsä töitä tiukkojen aikataulujen tai hyvin nopean tahdin mukaan hyvin usein.
Vielä 2000-luvun alussa selvästi yli neljännes palkansaajista oli täysin samaa mieltä,
että töitä oli aivan liikaa. Kuitenkin vuonna 2015 täysin samaa mieltä oli vain enää
15 prosenttia.

35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

Kuvio 4. Miksi britit kohtuullistavat? (mukaillen Hamilton 2003)

Hamilton & Mailin (2003) ja Hamiltonin (2003) haastattelututkimuksissa
suurimpana syynä kohtuullistamiseen Australiassa ja Iso-Britanniassa on ollut halu
viettää aikaa enemmän perheen kanssa. Tämä oli myös Schorin tutkimuksissa
tärkeässä roolissa. Tasapainon ja yleisesti suuremman sisällön löytäminen elämään
olivat niin ikään tärkeässä roolissa terveellisemmän elämäntyylin ohella. Taulukoissa
nähtäviin muihin kohtuullistamisen syihin Isossa-Britanniassa sisältyi muun muassa
suurempi taloudellinen itsenäisyys ja vähemmän materialistisempi elämä, kun taas
Australiassa

sisältyi

myös

vähemmän

materialistisempi

elämä

ja

ympäristöystävällisempi elämäntyyli. Näissä haastattelututkimuksissa tuotiin myös
esiin se, että 87 prosenttia briteistä koki brittiläisen yhteiskunnan liian
materialistiseksi, samaan aikaan kun 60 prosenttia briteistä koki ettei heillä ole varaa
ostaa kaikkea mitä he kokevat tarvitsevansa. Australialaista yhteiskuntansa liian
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materialistiseksi koki 83 prosenttia. Näissä tutkimuksissa esiin myös tuotiin
kohtuullistajien taustoja. Isossa-Britanniassa kohtuullistajista enemmistö 30 - 39
vuoden ikäisiä, joiden ammattitausta vaihteli suuresti. Australiassa taasen
kohtuullistajista enemmistö kohtuullistajista kuvattiin olevan 30 – 59 vuoden ikäinen
pääsääntöisesti kaupungissa asuva perheellinen.
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Kuvio 5. Miksi australialaiset kohtuullistavat? (mukaillen Hamilton & Mail 2003)

Tyypillistä kohtuullistajaa on siis sinänsä hankala määrittää, mutta esimerkiksi
Chhetri (2009) on luonut oman näkemyksensä tyypillisestä kohtuullistajasta,
pohjaten näkemyksensä Australian Brisbanen ja kaakkoisen Queenslandin alueella
tehtyyn

kohtuullistamistutkimukseen.

Hän

kuvaa

kohtuullistamispäätöksen

tapahtuvan työuran keskivaiheilla olevalle yksilölle (pääsääntöisesti naisille), jolla on
oma perhe ja hyvä suhde perheensä kanssa. Taloudellisesti hän pärjää hyvin ja
hänellä on hyvä koulutustausta sekä kiinnostusta tyytyä osa-aikaiseen tai löyhään
työsuhteeseen. Chhetri (2009) myös tuo esiin, että ihmisten kokemaa onnellisuutta
elämän aikana kuvastaa U-muotoinen käyrä, jonka mukaan yksilöt kokevat olevansa
onnellisimmillaan elämänsä nuoruus- tai vanhuusvuosinaan. Eri tutkimuksissa
kohtuullistajat ovat pääsääntöisesti olleetkin keski-iän lähettyvillä olevia yksilöitä.
Yleisesti kohtuullistamisen syyt siis pääsääntöisesti liittyvät oman elämän
tasapainottamiseen, merkityksen löytämiseen, terveyden ja perheen suurempaan
arvostamiseen. Yhtenä syynä taustalla vaikuttaa koettu työuupumus ja stressi, joka
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omalla tavallaan yhdistetään nykyisessä yhteiskunnassa tehtävään tietotyöhön.
Aiemmin tässä tutkielmassa käytyä Suomen yhteiskunnan kehitystä lävitse, saatiin
siitä selkeä kuva kuinka työn luonne ja vapaa-ajan merkitys ovat muuttuneet
ihmisten elämässä eri aikakausien myötä. Samaan aikaan voidaan myös miettiä
ovatko ihmisten arvot elämään muuttuneet tämän kehityksen myötä, kuten tutkija
Minna Autio kuvastaa.
Vuodesta 1981 lähtien tehdyt World Value Survey kyselytutkimukset ovat tutkineet
sitä, millaisia ihmisten arvot elämän eri osa-alueilla ovat ja miten ne ovat muuttuneet
vuosien saatossa eri maissa. Kyselytutkimukset ovat olleet todella laaja-alaisia ja
niissä on muun muassa kysytty uskonnon tärkeyttä elämässä, valmiutta
maanpuolustukseen ja näkemyksiä työstä. Nämä kyselytutkimukset antavat hyvän
arvion laaja-alaisuutensa ansiosta siitä miten arvot maittain vaihtelevat ja vaikuttavat
ihmisten elämään sekä heidän valintoihinsa. World Value Surveyn tuloksia tutkineet
Pettersson ja Esmer (2008: 3–5) ovat sitä mieltä, että kulttuurin muutokset tapahtuvat
arvojen muutosten kautta. Täten kyselytutkimusten avulla voidaan nähdä onko
arvoissa

tapahtunut

muutoksia

kyselykierrosten

aikana.

Suhtautumista

kohtuullistamiseen ei ole suoranaisesti tutkittu laajasti juuri missään, joten nämä
kyselytutkimukset antavat erittäin kattavan käsityksen siitä miten suomalaiset
suhtautuvat

kohtuullistamiseen.

Kyselyt

ulottuvat

laajasti

monelle

eri

vuosikymmenelle ja näistäkin voidaan tulkita onko oikeastaan kohtuullistaminen
nykypäivän trendi, vai onko siihen liittyviin teemoihin suhtauduttu eri tavalla
esimerkiksi 1980-luvulla.
Kyselyissä on mitattu koettua onnellisuutta yksinkertaisesti kysymällä ”Kuinka
onnelliseksi koet itsesi tällä hetkellä?”. Esimerkiksi haastatteluun mukaan
pyydettyjen suomalaisten kokema onnellisuus kyselykierrosten aikana on muuttunut
siten, että erittäin onnelliseksi (very happy) itsensä kokevien määrä on kasvanut.
Samanaikaisesti kovinkaan onnellisten (not very happy) ja onnettomien (not at all
happy) määrä on pysynyt suhteellisen vakaana (ks. taulukko 3).
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Taulukko 3. Onnellisuuden tunne Suomessa (%)
Erittäin onnellinen Melko onnellinen

Ei kovinkaan
onnellinen

Onneton

Kyselykierros
1 (19811984)

16,7

76,4

5,8

0,6

Kyselykierros
3 (19951998)

23,7

67,5

6,5

1,1

Kyselykierros
5 (20052009)

29,5

62,5

6,7

1,2

Lähde: World Value Survey

Koetun onnellisuuden lisäksi kyselyissä on kysytty myös kohtuullistamiseen liittyviä
kysymyksiä. Jokaisen kuuden haastattelukierroksen aikana on kysytty esimerkiksi
olisiko hyvä vai huono asia antaa vähemmän painoarvoa työlle, rahalle ja
materialismille, sekä vastapainoisesti olisiko hyvä vai huono asia antaa enemmän
painoarvoa perhe-elämälle.
Taulukko 4. Tulevaisuuden muutos: Enemmän painoarvoa perhe-elämälle, Suomi (%)
Hyvä asia

Ei väliä

Huono asia

Ei vastausta

Kyselykierros
1 (19811984)

92,0

1,5

3,6

2,9

Kyselykierros
3 (19951998)

92,5

6,4

1,0

-

Kyselykierros
5 (20052009)

95,3

4,0

0,4

0,1

Lähde: World Value Survey

Suomalaiset selvästi haastattelujen näkivät hyväksi asiaksi antaa tulevaisuudessa
enemmän

painoarvoa

perhe-elämälleen.

Ensimmäisestä

kyselykierroksesta

parikymmentä vuotta myöhemmin tehty viides kyselykierros näyttää, että hyvänä
asiana tämän näkevien määrä on kasvanut, kun samanaikaisesti huonona asiana
näkevien on vähentynyt.
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Taulukko 5. Tulevaisuuden muutos: Vähemmän painoarvoa työlle, Suomi (%)
Hyvä asia

Ei väliä

Huono asia

Ei vastausta

Kyselykierros
1 (19811984)

16,7

72,5

6,2

4,7

Kyselykierros
3 (19951998)

18,9

15,1

65,7

-

Kyselykierros
5 (20052009)

32,5

11,2

53,9

-

Lähde: World Value Survey

Samanaikaisesti perhe-elämän tärkeyden merkityksen hieman noustessa on myös
kasvanut niiden suomalaisten ryhmä, jotka näkevät työn merkityksen vähentämisen
positiivisena asiana. Huomattava muutos on nähtävissä kuitenkin ensimmäisen ja
kolmannen kyselykierroksen välillä, sillä ensimmäisellä kyselykierroksella vain 6,2
prosenttia vastaajista koki huonoksi asiaksi työn merkityksen vähentämisen, kun taas
kolmannella kierroksella tämän koki 65,7 prosenttia vastaajista huonoksi asiaksi.
Yhtenä syynä tähän saattaa olla Suomessa 1990-luvun alkupuolella koettu lama,
jolloin kolmessa vuodessa Suomen kokonaistuotanto väheni 10 prosenttia ja
työttömyys aste kasvoi lähes 17 prosenttiin (Pohjola 2014: 131). Kolmas
kyselykierros toteutettiin vuosien 1995 - 1998 välillä. Kuitenkin selvästi hyvänä
asiana työn merkityksen vähentämisen kokevien määrä on noussut lähes
kolmannekseen vastaajien määrästä.
Taulukko 6. Tulevaisuuden muutos: Vähemmän painoarvoa rahalle ja materiaaliselle
omaisuudelle, Suomi (%)
Hyvä asia

Ei väliä

Huono asia

Ei vastausta

Kyselykierros 1
(1981-1984)

45,0

32,0

16,5

6,6

Kyselykierros 3
(1995-1998)

54,8

23,2

21,6

-

Lähde: World Value Survey

Kysyttäessä

nähdäänkö

pienempi

painoarvo

tulevaisuudessa

rahalle

ja

materialismille hyvänä vai huonona asiana, näki suomalaisista kolmannella
kyselykierroksella yli 50 prosentin enemmistö asian hyvänä. Samanaikaisesti
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kuitenkin huonona asiana sen näkevien määrä oli myös kasvanut kyselykierrosten
välillä, kun taas lähes neljännes vastaajista ei ollut kumpaakaan mieltä.
Viidennellä World Value Surveyn kyselykierroksella vuosina 2005 - 2009
suomalaisilta kysyttiin myös ovatko he samaa vai eri mieltä siitä, että ihmiset jotka
eivät käy töissä muuttuvat laiskoiksi. Yhteensä 60 prosenttia vastaajista oli samaa
mieltä tämän kysymyksen kanssa, siinä missä hieman päälle 20 prosenttia oli eri
mieltä. Samalla kyselykierroksella oli myös kysytty mielipidettä siitä, onko
työssäkäynti velvollisuus yhteiskuntaa kohtaan. Noin 65 prosenttia vastaajista koki
työn olevan velvollisuus yhteiskuntaa kohtaan, alle 20 prosentin nähdessä asian
päinvastoin. Näistä huolimatta kysyttäessä tulisiko työn olla ensisijainen asia, vaikka
se tarkoittaisi vähemmän vapaa-aikaa, oli reippaan 45 prosentin enemmistö sitä
mieltä, ettei työ saisi ajaa muiden asioiden edelle. Työn ensisijaisena, tarvittaessa
vapaa-ajan edelle menevänä, näkevien määrä oli noin 37 prosenttia.
Taulukko 7. Kyselykierroksella 5 (2005 – 2009) haastateltujen suomalaisten vastaukset (%)
Erittäin
vahvasti
samaa
mieltä

Samaa
mieltä

Ei
kumpikaan

Eri mieltä

Erittäin
vahvasti eri
mieltä

En tiedä

Työ on
velvollisuus
yhteiskuntaa
kohtaan

16,9

48,8

16,3

16,0

1,7

0,2

Ihmiset
jotka eivät
työskentele
muuttuvat
laiskoiksi

18,8

41,2

18,3

18,8

2,7

0,2

Työn tulisi
aina mennä
muun edelle,
vaikka se
tarkoittaisi
vähemmän
vapaa-aikaa

7,4

29,7

17,1

38,3

7,2

0,2

Lähde: World Value Survey

World Value Surveysta kyselykierrosten aikana saaduista arvoista Suomen kohdalla
voidaan nähdä pienemmän osan suomalaisista näkevän positiivisena asiana työn
merkityksen vähentämisen, kun materialismin ja rahan merkityksen vähentäminen
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nähdään

enemmistön

mielestä

positiivisesti.

Muutosta

voidaan

havaita

kohtuullistamiseen liittyvissä teemoissa, sillä entistä suurempi osa suomalaisista koki
ne positiivisena muutoksena aiempiin kyselykierroksiin verrattuna. Suomalaisten
asenne ja arvostus työtä kohtaan on suurta, vaikkei sitä kenties elämän tärkeimpänä
asiana nähdä. Arvoista voineen tulkita suomalaisten näkemyksen kohtuullistamiseen,
että suurimmalle osalle parhaiten sopii itsessään kulutuksen vähentäminen. World
Value Surveyn viidennellä kyselykierroksella myös 55 prosenttia suomalaisista
vastaajista oli valmiita antamaan osan tuloistaan luonnonsuojeluun ja 65 prosenttia
oli sitä mieltä, että luonnonsuojelu on tärkeämpää kuin talouskasvun sekä
työpaikkojen luominen. Aiemmin tutkielmassa esitelty nollakasvun käsite ja siihen
yhdistyvä ekologinen tausta, ovat yhdistettävissä näihin ajatuksiin.
3.2

Kohtuullistamisen toteuttaminen ja seuraukset

Kohtuullistamiseen on olemassa useita eri tapoja, kuten tämän kappaleen alussa
tuotiin ilmi. Miten käytännössä kohtuullistamista voi yksilö toteuttaa, eli vähentää
tässä tutkielmassa esimerkiksi otettua kulutusta tai työntekoa. Yksilöä ja
kohtuullistamisen mahdollisuuksia tutkiessa on huomioitava ympäristön (erityisesti
yhteiskunnan) asettamat rajoitteet ja kannusteet kohtuullistamiselle. Esimerkiksi
Suomessa

työntekijöiden

työtunnit

ja

työn

sisältö

määräytyy

vahvasti

työehtosopimusten mukaan, joista joustaminen voi olla erittäin haastavaa.
Työn kohtuullistamisen helppoutta arvioidessa on työn luonteella ja itse ammatilla
suuri vaikutus siihen, voiko työtunteja vähentää tai muuten kohtuullistaa työtä,
tekemällä

esimerkiksi

etätöitä

kotoa

käsin.

Suomessa

kohtuullistamisen

mahdollisuuksiin vaikuttaa olennaisesti työaikalaki. Se kuitenkin pääasiassa asettaa
yksilöille

vain

maksimirajan

työtuntien

suhteen,

eikä

esimerkiksi

kiellä

mahdollisuutta vähentää työtunteja. Työaikalain pykälä 9 esimerkiksi asettaa
työntekijälle viikoittaiseksi maksimi työtuntimääräksi 40 tuntia, eikä anna ohjetta
siihen, mikä on minimityötuntimäärä viikossa (TAikaL 3:9. 1§). Ainoa pykälä, joka
mainitsee työtuntien vähentämisestä, on pykälä 15 ”Lyhennetty työaika”. Pykälän
mukaan työnantajan on voitava järjestää työntekijälle lyhyempi työaika, mikäli
työntekijä haluaa sosiaalisista tai terveydellisistä syistä vähentää työn määrää.
(TAikaL 3:15. 1§.) Pykälä ei kuitenkaan määrittele tarkemmin mitä sosiaaliset syyt
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ovat, joten mahdollisuus työn vähentämiseen riippuu vahvasti työnantajan
päätöksestä.
Työaikalain ohessa monilla eri toimialoilla tehdyt työehtosopimukset antavat suuntaa
alan työn luonteesta ja joustavuudesta. Esimerkiksi kunta-alalla yli 300 000
työntekijää koskeva ja voimassa oleva Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
(2017) määrittää tarkan ehdon työajalle. Kyseisen työehtosopimuksen mukaan
työajaksi lasketaan aika, jolloin työntekijä on työpaikallaan valmiina ja velvollinen
työnantajan käytettäväksi. Kyseinen työehtosopimus täten siis sulkee pois
mahdollisuuden esimerkiksi etätyöhön. Kuitenkin Kuntatyönantajien (2017) mukaan
työehtosopimuksessa mainituista työajoista voidaan sopia tarvittaessa paikallisesti
tietyin rajoituksin. Kuitenkaan työehtosopimukset eivät kaikkia suomalaisia
palkansaajia koske, sillä esimerkiksi kauppatieteiden maistereista yli 50 prosenttia
työskentelee aloilla, joissa ei yleistä työehtosopimusta ole. Tällöin heillä on
mahdollisuus vaikuttaa työnsä ehtoihin työlain rajoissa (Savinko 2015).
On myös olemassa aloja, joiden työn hälytysluontoisuuden, päivystysvuorojen ja
varalla olon vuoksi työn vähentäminen sekä yleisesti työn kohtuullistaminen on
haasteellista. Esimerkiksi terveysalan työehtosopimuksessa on määritelty ”Varalla
olo ja hälytysluonteinen työ” pykälässä 13 (Terveyspalvelualan työehtosopimus
2017: 13). Pykälän mukaan työntekijä voidaan tarvittaessa hälytyksen sattuessa
kutsua vapaa-ajaltaan töihin, työntekijän suostuessa tähän tulee hänen olla 6 tunnin
sisällä takaisin työpaikalla. Varalla ollessaan työntekijän tulee pitää puhelinta
mukanaan ja olla valmiina saapumaan töihin 60 minuutin sisällä. Varalla olemista ei
kuitenkaan tapahdu päivittäin.
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Kuvio 6. Vaikutusmahdollisuudet työtehtävin, työtahtiin, työnjakoon ja työnteon paikkoihin
sosioekonomisen aseman mukaan 2015 (%) (Lyly-Yrjänäinen 2016)

Lyly-Yrjänäisen
huomattavissa

(2016)
eroja

tekemässä

miten

haastattelututkimuksessa

työasema

itsessään

vaikuttaa

on

selvästi

kohtuullistamisen

mahdollisuuksiin. Vuonna 2015 tutkimuksessa mukana olleissa työntekijöistä
reippaasti yli 50 prosenttia ei kokenut voivansa lainkaan vaikuttaa työnteon
paikkaan. Kuviosta 6 näkee että ylemmistä toimihenkilöistä etätöitä teki
kuukausittain tai useammin joka kolmannes. Työntekijöistä etätöitä teki vain kaksi
sadasta. Yleisesti katsoen ylemmillä toimihenkilöillä oli selvästi paremmat
vaikutusmahdollisuudet

työhönsä.

Schorin

(2015:

71–73)

tekemissä

puhelinhaastatteluissa suurin osa kohtuullistajista mainitsi käyneensä korkeakoulua
tai

saaneensa

toimihenkilöistä

tutkinnon
Ylemmät

korkeakoulusta.

Suomessa

toimihenkilöt

ry:n

suurin

(2017)

osa

ylemmistä

mukaan

onkin

korkeakoulutettuja, joiden työtä kuvastaa suuri itsenäisyys ja vastuu.
Schorin ja Lyly-Yrjänäisen tekemien erillisten haastattelututkimusten perusteella
voikin

sanoa,

että

kohtuullistaminen

itse

työn

suhteen

on

helpompaa

korkeakoulutetuille tai paremmassa asemassa työelämässä oleville yksilöille. Aution
mielestä kohtuullistaminen lähtökohtaisesti onkin ylemmän keskiluokan etuoikeus,
sillä elintapoja on vaikea muuttaa elintason ollessa matala (Heikkilä 2010). Myös
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Chhetri, Stimson, ja Western (2009) tuovat esiin sen, että köyhissä tai lähes köyhissä
oloissa elävät eivät voi luopua kuluttamiseen keskittyvästä elämäntyylistä, kun sitä ei
heillä ole ollut aiemminkaan. Kuitenkin toisaalta tässä tutkielmassa aiemmin esiin
tuotu esimerkki Hamiltonin (2003) tutkimuksesta australialaisista kohtuullistajista ei
tukenut näitä näkemyksiä, sillä enemmistö kuului mataliin tuloluokkiin, mikä siis tuo
esiin ettei kohtuullistaja aina välttämättä ole korkeasti koulutettu tai korkeisiin
tuloluokkiin kuuluva yksilö. Helliwell ym. (2017) ovat tutkineet ammattiaseman ja
koetun onnellisuuden välistä suhdetta, heidän tutkimuksessaan fyysistä työtä tekevät
ovat vähemmän onnellisia ja näkevät elämänsä laadun heikkona. Samanaikaisesti
tutkituista ryhmistä ylemmät toimihenkilöt kokivat olevansa kaikista tyytyväisimpiä
työhönsä ja koettu onnellisuus heillä oli selvästi korkeampi, kuin muilla
ammattiasema mukaan muodostetuilla viiteryhmillä.
Yksilöllä itsellään saattaa myös Draken (2000: 10–19, 20–35) mukaan olla muun
muassa ulkoisia paineita (esimerkiksi työn tuoma statusasema) ja sisäisiä paineita
(esimerkiksi ylennysmahdollisuuden menetys), jotka pitävät työssä kiinni ja
vähentävät kiinnostusta tai mahdollisuuksia kohtuullistamiseen. Yhdeksi tärkeäksi
työhön sitovaksi tekijäksi hän mainitsee pienentyneet tulot. Tämä kytkeytyy
ristiriitaisesti siihen, että monissa tutkimuksissa yksi selvä syy kohtuullistamiseen oli
halu viettää enemmän aikaa lasten ja perheen kanssa. Myös World Value Surveyn
(2014) tulosten perusteella selvästi suurin osa suomalaisista näki hyvänä asiana antaa
enemmän aikaa tulevaisuudessa perheelleen. Kuitenkin Tilastokeskuksen (2015a)
mukaan samaan aikaan Suomessa vuonna 2013 eniten velkaa oli lapsiperheillä
kaikista kotitaloustyypeistä ja heistä kahdella kolmasosaa oli asuntovelkaa. Myös
lähes

joka

toisella

lapsiperheellisellä

kotitaloudella

velan

määrä

oli

yli

kaksinkertainen vuosituloihin suhteuttaessa. Perheellisillä suuret velat voivat siis
tehdä kohtuullistamisen työn suhteen myös haastavaksi. Kuitenkin kotitalouksien
velan suhde varoihin vaihtelee myös tulokymmenyksen mukaan, varakkaimmalla
tulokymmenyksellä ollessa matalin velan suhde varallisuuteen ja köyhimmällä
tulokymmenyksellä korkein.
Tilastokeskuksen

mukaan

työmarkkina-asema

määrittää

pitkälti

sen

mihin

tulokymmenykseen kotitalous kuuluu, joka tuo esiin sen toistamiseen että
paremmassa asemassa työelämässä olevilla velan määrä ei ole varoihin nähden
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suurta, mikä toisi oman esteensä kohtuullistamiselle. Kuitenkin kohtuullistaminen
voi myös olla vaihtoehto velan vähentämiseksi tai välttämiseksi, joka näkyy
esimerkiksi kaupungista maalle muuttona ja pienentyneillä elinkustannuksilla sitä
myöten. Suomessa pääkaupunkiseudun ja muun Suomen välillä onkin nähtävissä
selkeä ero asumiskustannuksissa, sekä sitä myöten kulutusmenoissa, jotka ovat
pääkaupunkiseudulla selvästi korkeammat kuin muualla Suomessa (Honkkila 2014).
Taulukko 8. Miten australialaiset kohtuullistavat, demograafisten tekijöiden mukaan (%)
(mukaillen Hamilton & Mail 2003)
Sukupuoli

Lapsia

Kokonaismäärä

Mies

Nainen

Kyllä

Ei

Vaihto matalapalkkaisempaan
työhön

23

24

22

21

24

Työtuntien vähentäminen

29

26

32

34*

24*

Palkkatyön lopettaminen

19

16

21

23

15

Työuran vaihto

19

21

17

11*

26*

Muu syy

11

14

9

12

11

*Tilastollisesti merkitsevä 90% luottamustasolla.

Vaikka Suomessa työolosuhteisiin vaikuttavat monet eri tekijät ammattiasemasta
työehtosopimuksiin, niin työn kohtuullistaminen voi myös tapahtua muutenkin kuin
pelkästään itsessään saman työn sisällä. Esimerkiksi Australiassa itse työtuntien
vähentämisen lisäksi on vaihtoehtoisesti muun muassa vaihdettu uraa tai vaihdettu
matalampipalkkaiseen työhön. Osa myös on lopettanut kokonaan työnteon, mitä
voidaan pitää äärimmäisenä kohtuullistamisen keinona työn suhteen. Hamiltonin ja
Mailin (2003) haastattelututkimuksissa 5-10 vuotta sitten kohtuullistamispäätöksen
tehneet ovat todennäköisemmin uranvaihtajia, siinä missä vasta viime aikoina
päätöksen

kohtuullistamisesta

tehneet

suosivat

työtuntien

vähentämistä

tai

vaihtamista matalampipalkkaiseen työhön.
Työhön liittyvän kohtuullistamisen lisäksi myös kulutuksen suhteen voidaan
kohtuullistaa. Kuitenkin tässäkin tutkielmassa on mainittu, että kulutuksen
kohtuullistaminen on vahvasti kiinni nykyisestä elintasosta, eli matalan elintason
oloissa se ei ole juuri mahdollista. Kulutuksen vähentäminen itsessään on
suhteellisen

yksinkertaista

verrattuna

työn

kohtuullistamiseen,

joka

vaatii
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mahdollisesti jopa työn vaihtamista kokonaan. Chhetri ym. (2009) tuovat esiin sen,
ettei

kulutuksen

kohtuullistaminen

tarkoita

kulutuksen

vähentämistä

vain

perustarpeiden täyttämiseen. Sen sijaan tavoitteena on kuluttaa viisaammin, pitäen
yllä vanhaa tyydyttävää ja tavoiteltavaa elämäntyyliä. Samanaikaisesti kuitenkin
kulutukselle annetaan vähemmän painoarvoa elämässä. Viisaampaa kulutusta on
vaikea määritellä, mutta esimerkiksi Pasanen (2013) on Pro Gradu – tutkielmassaan
perehtynyt suomalaisten kohtuullistajien blogikirjoituksiin. Pasanen myös tuo esiin
sen, ettei kuluttamisen kohtuullistaminen tarkoita kulutuksen lopettamista kokonaan.
Hän kuvaa että kuluttaminen on hyväksyttyä, kunhan se tapahtuu tarpeiden, ei
halujen mukaan. Kuluttamisen vähentäminen tai niin sanottu viisaampi kulutus voi
kuitenkin olla haastavaa, sillä mikäli preferenssit kuluttamiseen ovat olleet korkeat,
niin kuluttamisen muuttaminen voi tuoda menettämisen tunteen (Schneider ym.
2010).
Yksilötasolla kohtuullistamisen seuraukset pääsääntöisesti liittyvät yksilön koettuun
hyvinvointiin ja onnellisuuteen, yritys- ja makrotason kohtuullistamisen seurauksia
käydään lävitse myöhemmin tässä tutkielmassa. Kohtuullistamisen seurauksia
yksilötasolla on tuotu esiin tässä tutkielmassa aiemmin mainituissa tutkimuksissa.
Australialaisista kohtuullistajista lähes 90 prosenttia oli tyytyväisiä tekemäänsä
muutokseen kohtuullistamisen myötä, vaikka selvästi yli 50 prosenttia heistä kaipasi
kuitenkin vanhoja tulojaan tai koki elämänsä erittäin haastavaksi ilman vanhoja
tuloja. Erityisesti lapsiperheelliset kohtuullistajat kokivat kaipaavansa vanhoja
tulojaan.

Tyytymättömimpiä

muutokseen

oli

eniten

matalien

tuloluokkien

kohtuullistajissa, joista 16 prosenttia ilmoitti olevansa tyytymätön muutokseen.
Isossa-Britanniassa kohtuullistamisen jälkeen kokemukset olivat suhteellisen samat
kuin Australiassa, kun yli 90 prosenttia kohtuullistaneista ilmoitti olevansa
tyytyväinen muutokseen ja yli 50 prosenttia heistä kaipasi vanhoja tulojaan tai koki
elämänsä erittäin haastavaksi ilman vanhoja tuloja. (Hamilton 2003, Hamilton &
Mail 2003.)
Kohtuullistaminen siis koettiin onnistuneeksi elämänvalinnaksi näissä tutkimuksissa,
mutta sen tavoitteiden mittaaminen yksilötasolla on haastavaa, kun suurimmalla
osalla kohtuullistajista oli tavoitteena muun muassa löytää itsensä ja enemmän
tasapainoa omaan elämäänsä. Taloustieteessä onnellisuutta käsitellään pääasiassa
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koetun hyödyn kautta, mikä tuottaa omat haasteensa kohtuullistamisen tulosten
mittaamiseen. Easterlin (2003) kuvaa hyvin onnellisuuden mittaamisen sekä
käsityksen eroja esimerkiksi taloustieteen ja psykologian välillä, taloustieteessä
yksilön

kokeman

onnellisuuden

oletetaan

korreloivan

positiivisesti

kulutusmahdollisuuksien ja tulojen mukaan. Eli mitä enemmän on mahdollisuus
kuluttaa ja mitä suuremmat tulot, sitä onnellisempi yksilö. Psykologiassa yksi koetun
onnellisuuden teorioista on ”setpoint theory”, jonka mukaan ihmisen kokema
onnellisuus on asettunut persoonallisuuden ja genetiikan myötä omalle tasolleen.
Elämän eri muutokset, kuten esimerkiksi työn menetys ja naimisiin meno suistavat
koetun onnen vakiintuneelta tasoltaan parempaan tai huonompaan suuntaan, kunnes
ajan myötä se palautuu vanhalle tasolleen. Frey ja Strutzer (2012) toisaalta
tiivistävätkin hyvin onnellisuuden käsityksen taloustieteessä toteamalla, että koettu
onnellisuus ei ole identtinen yksilön hyödyn kanssa, vaikka koettu hyöty kuitenkin
kuvastaa hyvin yksilön tyytyväisyyttä elämään. Koetun onnellisuuden mittaus on
haastavaa onnellisuuden ollessa erittäin subjektiivinen käsite, vaikka raportoitu
hyvinvointi ja onnellisuus nähdään luotettavana sekä johdonmukaisena (Frey &
Strutzer 2012).
Yksilötason kohtuullistamisen suoranaisia taloudellisia vaikutuksia on vaikea
arvioida kotitalouksien tapauksessa kotitalouksilleen itselleen. Koettu parantunut
hyvinvointi tai positiiviset kokemukset siitä, että saa viettää enemmän aikaa
perheensä kanssa, on vaikea muuttaa taloudellisesti mitattavaksi. Kuitenkin välilliset
vaikutukset kohtuullistamisesta, kuten esimerkiksi parantunut terveys, saattavat
pitkällä aikavälillä tuottaa taloudellisia etuja yksilölle sekä välillisesti yhteiskunnalle
muun muassa alentuneiden terveyskustannusten kautta. Parantunut hyvinvointi
saattaa välittyä myös yksilön työhön esimerkiksi kasvaneena työn tehokkuutena.
Seuraavassa kappaleessa keskitytäänkin kohtuullistamiseen yritys- ja makrotasolla,
joiden avulla voidaan nähdä selkeämmin taloudellisia suoranaisia vaikutuksia
kohtuullistamisesta.
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4

KOHTUULLISTAMINEN YHTEISKUNNALLISENA ILMIÖNÄ

Kohtuullistaminen

yhteiskunnallisella

ja

yritystasolla

on

herättänyt

suurta

keskustelua muun muassa suomalaisessa politiikassa. Esimerkiksi Vasemmistoliitto
(2017) on esittänyt ”Tolkkua työelämään” ohjelmassaan kokeilun työpäivän
lyhentämisestä 6 tuntiin sekä parempaa perhe- ja työelämän yhteensovittamista.
Toisaalta samaan aikaan Suomessa vuoden 2017 alussa voimaan astunut
kilpailukykysopimus lisäsi suomalaisen työntekijän vuosittaista työaikaa 24 tunnilla.
Kilpailukykysopimuksen

tavoitteena

on

parantaa

suomalaisten

yritysten

kilpailukykyä ja työllisyyttä (Koev, Löfgren, Ollikainen & Veirto 2016).
Kilpailukykysopimuksen vallitsemassa ilmapiirissä kohtuullistamisen moraali ja
taloudelliset seuraukset yritys- ja makrotasolla herättävätkin suuria kysymyksiä sekä
mielipiteitä monissa talousvaikuttajissa. Esimerkiksi Elinkeinoelämän valiokunnan
puheenjohtaja Matti Apunen onkin kritisoinut kohtuullistamista seuraavasti
”Downshiftaaja ei näe, että hänen lisäkseen yrityksellä on tarpeita ja yhteiskunnalla
on tarpeita. Hänelle edistys, elintaso ja niiden myötä esimerkiksi paremmat
terveyspalvelut ovat jotain minkä muut tekevät sillä aikaa kun downshiftaaja
mietiskelee.” (Taloussanomat 2012). Yleisesti suomalaisten suhtautuminen työhön
aiemmin esiin tuoduissa World Value Surveyn (2014) kyselyissä kuvastaa
suhtautumista osittain myös kohtuullistamiseen, kun reippaasti yli puolet vastaajista
näki työn olevan velvollisuus yhteiskuntaa kohtaan.
Pohjola (2014: 266–267) tuo hyvin esiin kohtuullistamisen moraaliin ja
ongelmallisiin seurauksiin liittyvät haasteet. Hänen mukaansa Suomen tulevaisuuden
taloudellisen ja hyvinvoinnin menestymisen kannalta haasteina ovat väestön
ikääntyminen sekä tuottavuuden kasvun ylläpitäminen. Tuottavuuden kasvu on
Suomessa hidastunut huomattavasti, mihin on yritetty etsiä ratkaisua aiemmin
mainitulla kilpailukykysopimuksella. Tuottavuuden kehityksen lisäksi väestön
ikääntyminen Suomessa on myös tulevaisuuden haaste, syntyvyyden vähentyessä ja
erityisesti vanhusten lisääntyessä ennusteiden mukaan. Suomen huoltosuhde tulee
kasvamaan tulevaisuudessa entistä enemmän mukaan (ks. kuvio 7). Väestön
ikääntyessä myös muun muassa eläkemenot ja terveydenhuollon kustannukset
tulevat nousemaan. Voidaankin nähdä että näiden olosuhteiden alla tarvitaan
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jokainen työikäinen yksilö työelämään, mikäli nykyisen kaltainen pohjoismaalainen
hyvinvointiyhteiskunta halutaan säilyttää tulevaisuudessa. Näiden realiteettien alla
kohtuullistaminen

voidaankin

nähdä

yhteiskunnan

näkökulmasta

itsekkäänä

toimintana, jonka moraalia kyseenalaistetaan. Vaihtoehtoisesti työn tuottavuuden
tulisi kasvaa huomattavasti, jotta kohtuullistamista voitaisiin harjoittaa.

Kuvio 7. Väestöllinen huoltosuhde Suomessa vuosina 1980 – 2060; Lasten ja eläkeläisten määrä
100 työikäistä kohden (Tilastokeskus 2015b)

Yhtenä

kohtuullistamisen

moraalisena

ongelmana

voidaan

nähdä

myös

vapaaehtoinen työttömyys. Vaikka moni kohtuullistamiseen perehtyneistä tutkijoista
kuvaakin kohtuullistamisen olevan vapaaehtoinen ja tietoinen valinta tulojensa
vähentämiseksi, niin on vapaaehtoinen työttömyys silti tässä tilanteessa radikaali
ratkaisu, niin yksilön itsensä kuin myös yhteiskunnan kannalta. Vapaaehtoisen
työttömyyden mahdollisuus on riippuvainen töistä riippumattomista tuloista, joiksi
voidaan laskea myös erilaiset sosiaaliturvat. Tätä vapaaehtoista työttömyyttä ei voi
myöskään nähdä yksilönsä itsensä kannalta hyvänä ratkaisuna, sillä Freyn ja
Strutzerin (2012) mukaan henkilökohtainen työttömyys on yksi suurimmista yksilön
hyvinvointia heikentävistä tekijöistä avioeron ja parisuhteesta eroamisen ohella.
Vapaaehtoista työttömyyttä ei tässä valossa siis voida nähdä kohtuullistamisena,
jonka tavoitteena on kuitenkin parantaa yksilön hyvinvointia parantuneen
elämänlaadun kautta.
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Kohtuullistamisen moraalista ja mielikuvasta huolimatta, voidaan mahdollisesti sen
kautta saavuttaa ratkaisuja esimerkiksi yritysten parantuneeseen kannattavuuteen ja
sitä kautta kansallisella tasolla yleiseen kilpailukykyyn. Frey ja Strutzer (2012) ovat
kuvanneet, että työntekijän parantuneen hyvinvoinnin ja onnellisuuden kautta
luovuus, yrittäjyys ja ahkeruus saattavat kehittyä, jonka seurauksena myös yritysten
ja kansantalouden tuottavuus paranee.
Yritystason ja valtiollisen tason työtuntien vähentämisen seurauksista löytyy
esimerkkejä

ympäri

kohtuullistamiskeskustelussa

maailmaa.
on

Tärkeää

huomioida,

kuitenkin
että

yleisessä

kohtuullistamispäätös

lähtökohtaisesti on yksilötason päätös. Yritysten intressinä on tuottaa lähtökohtaisesti
voittoa, jotta toiminta olisi kannattavaa. Tässä tapauksessa työntekijöiden työtunnit
sopeutetaan takaamaan paras tulos yrityksen kannalta, jolloin kyseessä on enemmän
tuotannollinen, kuin kohtuullistamiseen pohjautuva, ratkaisu. Kuitenkin yritystasolla
ja valtiollisella tasolla tapahtuvan työtuntien vähentämisen kautta voidaan mitata
suoranaisia seurauksia taloudellisin mittarein.
4.1

Työajan vähentämisen seurauksia yritystasolla

Anttila (2005) on väitöskirjassaan tutkinut suomalaista työelämää ja yritysten
suhtautumista työajan lyhentämiseen. Väitöskirjassaan hän tuo esiin professori Paavo
Seppäsen vuonna 1967 ideoiman päivävuoromallin, joka myös tunnetaan 6+6
mallina. Kyseisen mallin ajatus on lyhentää työntekijöiden työpäivää ja samalla
pidentää fyysisen pääoman (koneet ja laitteet) käyttöaikoja. Yleisesti Anttila
mainitsee, että yritysten kiinnostus työaikaa kohtaan voidaan jakaa kolmeen eri
kategoriaan: kysynnän muutoksiin reagointi, kiinteän pääoman tuottavuuden
parantaminen ja vapaus sopia työntekijöiden kanssa työajoista paikallisesti. Yritysten
kiinnostus kohtuullistamiseen voidaan siis nähdä heidän kannaltaan puhtaasti
taloudellisesta näkökulmasta. Toisaalta kuitenkin muun muassa Ruotsissa tehdyssä
työaikakokeilussa julkisen sektorin terveydenhoidossa tavoitteena oli parantaa
työntekijöiden hyvinvointia ja työssä viihtyvyyttä, joka tuo esiin eroavaisuuksia
kohtuullistamiseen suhtautumiseen julkisella ja yksityisen sektorin välillä.
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Yritysten kiinnostus työajan ja työympäristön muuttamiseen saattaa myös juontua
osaavan työvoiman rekrytoinnista ja sitouttamisesta yritykseen. Esimerkiksi Laarni,
Miiluniemi, Nykänen, Schembri ja Richert (2014) ovat tutkineet Teknologian
tutkimuskeskuksen

VTT:n

vaihtoehtoista

työympäristöprojektia,

jonka

kehittämisessä VTT:n työntekijät ovat olleet mukana. Työntekijöille annettiin
mahdollisuus kehittää omia työolojaan, jolloin tärkeäksi prioriteetiksi nousi työn
joustavuus monella eri tapaa. Tämä pilottiprojekti päätettiin toteuttaa muun muassa
siitä syystä, että VTT säilyisi nuorten työntekijöiden silmissä houkuttelevana
työpaikkana. Työorganisaation joustavuudella haluttiin myös parantaa yrityksen
tulosta. Kuitenkin haasteena nähtiin suomalainen työlainsäädäntö, joka tuo oman
haasteensa joustavuuden luomiseen ja täten yrityksen mahdollisuuteen tarjota
kohtuullistamismahdollisuuksia työntekijöilleen.
Työajan lyhennyksen seurauksista yritystasolla on monia esimerkkejä, yhtenä
voidaan mainita saksalainen autonvalmistaja Porsche. Vuonna 2013 Porsche ilmoitti
vähentävänsä reippaan 3500 työntekijänsä työaikaa pysyvästi yhdellä tunnilla.
Porschen tavoitteena oli saada työntekijöiden tuottavuus kehittymään stressin
vähentämisen ja motivaation paranemisen kautta (Rajamäki 2013). Porschen
esimerkin lisäksi Anttila (2005) on tutkinut suomalaisten yritysten työajan
vähentämistä ja sen seurauksia yritykselle. Yritykset hänen väitöskirjassaan on jaettu
kahteen eri kategoriaan työajan vähentämisen syyn mukaan. Ensimmäiseen
kategoriaan kuuluu yrityksiä, joiden tavoitteena on työajan muutoksen kautta saada
sovitettua kysyntää ja tuotantoa yhteen (Offensive strategy). Toiseen kategoriaan
kuuluvat yritykset, jotka sopeuttivat työntekijöidensä työaikaa selvitäkseen
heikentyneestä kysynnästä (Defensive strategy). Taulukossa nähtävät yritykset
lyhensivät työntekijöidensä työaikaa 6 tuntiin. Otavan ja KWH-Pipen taustasyynä oli
heikentynyt kysyntä, muut yritykset hakivat työajan lyhennyksellä kilpailuetua.
Monissa näistä yrityksistä työtuntien vähentäminen toi positiivisia vaikutuksia
suoraan yrityksen työn tuottavuuteen ja madalsi myös joissain tapauksissa
kustannuksia. Esimerkiksi Essilor vähensi työntekijöidensä työtunteja alun perin sen
vuoksi, jotta tuotantoa saataisiin paremmin sopeutettua. Samanaikaisesti tavoitteena
oli pitää tuotantokustannukset alhaisina. Lisätyöntekijästä arvioitu rajatuotos oli niin
matala suhteessa työntekijän palkkaan, ettei ollut kannattavaa palkata lisätyövoimaa.
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Myös fyysisen pääoman hankkiminen, joka mahdollistaisi suuremman tuotannon, oli
liian kallis investointi Essilorin näkökulmasta. Essilorilla ratkaisuksi kehitettiin uusi
kahdentoista tunnin päivä jaettuna kahteen eri 6 tunnin työvuoroon, joka tuotti
positiivisia vaikutuksia. Tuotantokustannukset alenivat ja työntekijöiden ylityötunnit
vähenivät muutoksen myötä.
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Taulukko 9. Tutkimukseen osallistuneet yksityiset tuotantoyritykset (Anttila 2005: 92)

Työaikamalli

Kokeilun
laajuus
miehet/naiset

GWB Essilor (Linssejä
silmälaseihin)

6+6

46 - 1/3 naisia,
2/3 miehiä

Orthex (Muovituotteita)

4*6

8 – kaikki

YRITYS/TUOTTEET

Henkilöstön
kokonaismäärä

Kokeilu alkoi

Muutokset
palkoissa

Työn tuottavuus

Muut edut yritykselle

Vaikutus
työllisyyteen
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1994

Vanha palkkataso
säilyi

Linssien
tuotantokustannukset
vähenivät 25 % (1993 to
1995)

Tuotantokapasiteetti
kasvoi ilman
investointeja
laitteistoon

Seitsemän
uutta
työntekijää

77

1987

Vanha palkkataso

Ei tutkittu

Parantunut laatu

Ei tutkittu

naisia

säilyi

1278

1995

Vanha palkkataso
säilyi

Tuottavuus tuntia kohden
Tuotantokapasiteetti
kasvoi noin 30 %;
kasvoi, poissaolot
Tuotantokustannukset per
vähenivät
yksikkö kasvoivat 2%

Kahdeksan
uutta
työntekijää

125

1996

Vanha palkkataso
säilyi

Tuottavuus tuntia kohden
kasvoi noin 21-25 %

Nopeammat
toimitukset

Kahdeksan
uutta
työntekijää

Tuottavuus tuntia kohden
kasvoi noin 10-20 %

Parantunut
joustavuus
viikottaisissa
tuotantotunneissa

Kaksitoista
työpaikkaa
säilytettiin

Tuottavuus kasvoi 42 %;
Poissaolot vähenivät,
Tuotantokustannukset per
parantunut laatu
yksikkö vähenivät 20.7 %

Nokian Renkaat (Auton
renkaita)

6+6/3x6

20 – kaikki
miehiä

Imatra Steel Billnäs
(Metalliteollisuus)

3x6/4*6

37 – kaikki
miehiä

Otava (Kirjapainotalo)

3x6

19 – kaikki
miehiä

136

1996

5-10 %
palkanleikkaukset

KWH-Pipe
(Muoviputkia)

4*6

20 – kaikki
miehiä

150

1996

Vanha palkkataso
säilyi

Ei tutkittu
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Painotalo Otavalla työtuntien vähennyksen taustalla oli tuotannon automatisointi,
joka johti Otavan ja sen työntekijöiden väliseen neuvottelutilanteeseen työpaikkojen
säilyttämiseksi. Yhteistyössä Otava työntekijöiden työtunteja vuoroa kohden
vähennettiin 8 tunnista 6 tuntiin, samalla kun palkkoja leikattiin, jotta työpaikat
saataisiin

säilytettyä.

Uuden

työaikajärjestelmän

myötä

tehokkuus

kasvoi

huomattavasti ja ajan myötä myös työntekijöiden palkat palasivat vanhalle tasolle
parantuneen työn tuottavuuden myötä.
Taulukossa nähtävät yritykset ovat esimerkkejä siitä mitä työajan vähentämisestä
voidaan parhaimmillaan hyötyä yritystasolla. Näitä yrityksiä kuitenkin yhdistää
pääsääntöisesti se, että ne toimivat toimialoilla, joissa kysyntä on syklistä ja
lyhennetyillä työajoilla pystytään hyvin muokkaamaan tuotantoa sen mukaan. Anttila
(2005: 67–99) tuo esiin myös, että lyhentyneet työpäivät johtivat vähentyneisiin
taukoihin työtekijällä. Kahdeksan tunnin työpäivä saattoi sisältää puolen tunnin
mittaisen lounastauon ja kaksi 15 minuutin taukoa, kun taas kuuden tunnin
työvuoroissa saattoi vain olla yksi tauko. Tällöin siis itse tehokkaassa työajassa ei
tule suuria eroja kahdeksan tunnin ja kuuden tunnin työvuorojen välillä. Anttila
mainitsee, että kahdeksan tunnin työpäivän aikana esimerkiksi tauot saattavat venyä
pidemmäksi työntekijän tarkoituksella tai tahattomasti venyttäessä niitä. Toisaalta
hän myös tuo esiin, ettei työajan muuttamisella ja taukojen vähentämisellä ole
vaikutusta, mikäli työntekijällä on lähtökohtaisesti mahdollisuus vältellä työtä ja hän
käyttää tätä mahdollisuutta hyväkseen. Työajan lyhentäminen ei kaikissa tapauksissa
ollut työntekijöiden keskuudessa haluttua, kun esimerkiksi Otavalla koko työuransa
kahdeksan tunnin työvuoroa tehneet vastustivat työajan lyhentämistä. KWH-Pipella
työntekijät taas joutuivat luopumaan pekkaspäivistä, kun työaikaa lyhennettiin.
Anttilan (2005: 95) esimerkkiyrityksissä työajan vähentäminen voidaan myös nähdä
työn jakamisena, jonka seurauksena taulukossa on myös nähtävissä seurauksia
yrityksen työllistämistilanteeseen. Taloustieteen suhtautuminen on kriittinen työn
jakamiseen, vaikka näissä esimerkeissä sillä oli positiivisia seurauksia (eli uusia
työntekijöitä palkattiin). Borjas (2010: 135) tuo esiin, että työajan vähentäminen
ylhäältä päin annettuna (esimerkiksi valtiovallan määräys tai toimialaa koskeva
työehtosopimus) luo yritykselle lisäesteitä työntekijöiden palkkaamiseen, joka johtaa
lopulta mahdollisesti vähentyneeseen työn kysyntään. Anttila tuo esiin kolme
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taloustieteen näkökulmaa, jotka eivät tue työn jakamista; työn määrä ei ole vakio,
työttömyys ei ole riippuvainen työajasta ja työajan vähentäminen vähentää työn
kysyntää.
4.2

Kohtuullistaminen valtiovallan ja julkisen sektorin näkökulmasta

Kohtuullistaminen valtiovallan tasolla voidaan pääsääntöisesti toteuttaa lakien
kautta, esimerkiksi työaikalailla voidaan vaikuttaa työn kohtuullistamiseen.
Kulutuksen vähentämiseen voidaan vaikuttaa muuttamalla esimerkiksi kulutuksen
verottamista (arvolisänveroa). Valtiovallalle eivät kuitenkaan tämänkaltaiset suuret
muutokset demokraattisessa järjestelmässä ole helppoja toteuttaa. Van den Bergh
(2010) mainitsee kulutuksen vähentymisen tapahtuvan helpommin työajan
vähentymisen kautta, tämän ollen selvästi tehokkaampi tapa, kuin yritys vaikuttaa
suoraan kulutuksen määrään itsessään.
Työn kohtuullistamiseen valtiovallan tapauksessa voidaan ottaa esimerkiksi Ranska,
jossa työaikalakia päätettiin muuttaa. Vuonna 2000 Ranskassa astui voimaan 35tunnin työviikko yli 20 työntekijän yrityksissä ja vuonna 2002 tämä laajeni
koskemaan myös alle 20 työntekijän yrityksiä. Taustalla tässä muutoksessa oli
sosialistisen hallituksen halu lyhentää ranskalaisten työaikaa sekä samalla parantaa
työllisyyttä työtä jakamalla. Ranskassa vallitsi 1990-luvulla vahva taloudellinen
kasvu, joka omalta osaltaan loi kannusteen sosialistiselle hallitukselle työlain
muuttamiseen. Kuitenkin vuonna 2008 Ranskan parlamentti päätöksellään muutti
työaikalakia niin, että 35 tunnin työviikosta siirryttiin takaisin vanhaan 39 tunnin
työviikkoon. Työaikalain muuttamiseen vaikutti tällöin pääasiassa silloisen Ranskan
presidentin Nicolas Sarkozyn poliittinen painostus, sillä hänen mukaansa 35 tunnin
työviikot olivat yksi suurimmista syistä Ranskan heikkoon taloudelliseen kasvuun.
(Bilous 2000, Estevão & Sá 2006, Samuel 2008.)
Lähes vuosikymmenen ajan Ranskassa kokeiltiin työajan lyhentämistä, jota voidaan
pitää valtiollisen tason päätöksenä kohtuullistamiselle. Tämän kokeilujakson aikana
Ranskan talouden kasvunopeus, bruttokansantuotteella mitattuna, oli vuosina 2004 ja
2006 reippaasti yli kaksi prosenttia per vuosi. Vuonna 2002 kasvunopeus oli vain
hieman alle yhdessä prosentissa vuotta kohden ja vuonna 2008 kasvunopeus oli
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negatiivinen, johtuen maailmanlaajuisesta finanssikriisistä. Ennen työaikamuutoksen
voimaan astumista 1990-luvun loppupuolella kasvuvauhti oli reippaasti yli 3
prosenttia vuotta kohden. Bruttokansantuotteen kasvu työtuntia kohden (tuottavuus)
ei myöskään huomattavasti kasvanut kyseisenä kahdeksan vuoden ajanjaksona,
vaikka se toisaalta oli Euroopan tasolla korkeimpia. (OECD 2013a, OECD 2013b.)
Taloudellisesti voitaneen sanoa, ettei Ranskan kokeilu ollut kovinkaan onnistunut
verrattuna aiempaan 1990-luvun ripeään kasvuvauhtiin bruttokansantuotteessa
mitattuna, mikä lopulta johtikin työaikalain kumoamiseen. Kuten aiemmin tässä
tutkielmassa mainittiin, niin taloustiede ei suhtaudu myötämielisesti työn jakamiseen.
Tämän myös Estevão ja Sá (2006) tuovat esiin Ranskan tilanteessa. Heidän
mukaansa työvoiman liikkuvuus kasvoi huomattavasti suurista yrityksistä pieniin
yrityksiin, joita ei vielä työaikalaki koskettanut ennen vuotta 2002. Syynä tähän oli
pienempien yritysten tarjoamat pidemmät työviikot ja täten parempi palkka, johon
osa suurista yrityksistä joutui sopeutumaan korottamalla tuntipalkkaa työvoiman
pitämiseksi. Tällöin nousseet työvoimakustannukset pakottivat osan yrityksistä
irtisanomaan työntekijöitä, mikä heikensi työllisyyttä Ranskassa. Ongelmaksi myös
työaikalain muutoksessa muodostui se, että se ei realisoitunut kaikille ranskalaisille.
Pääasiassa hyödyt koituivat julkisen sektorin työntekijöille, joiden työviikot pysyivät
35 tunnissa. Yksityisellä sektorilla tilanne oli aivan erilainen, kun esimerkiksi
yritysten keskijohto saattoi tehdä yli 50 tunnin työviikkoa (Bremer 2013).
Ranskan esimerkki valtiollisen tason kohtuullistamisesta on hyvä näyte siitä miten
haastavaa kansallisella tasolla kohtuullistaminen on. Työaikalain muuttamisella ei
saatu aikaan toivottua tuottavuuden kasvua ja työllisyyden paranemista, kun toisaalta
työaikalakiakaan ei saatu ulotettua koskemaan kaikkia ranskalaisia. Osalla
ranskalaisista työntekijöistä työviikon lyhentäminen ei ollut mieluisa, mikä johtikin
Estevãon ja Sán (2006) mukaan toisen työn hankkineiden yksilöiden lisääntyneeseen
määrään. Valtiollisen tason kohtuullistamisen sijaan huomattavasti helpompaa lienee
toimialakohtainen kohtuullistaminen julkisella sektorilla, kunnan tai valtion
järjestämänä, mikäli julkinen valta haluaa kohtuullistaa. Tästä toimialakohtaisesta
julkisen puolen kohtuullistamisesta hyvänä esimerkkinä voidaan mainita Ruotsissa
tehty sosiaali- ja terveysalan työaikakokeilu.
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Ruotsissa on viime vuosina ollut lukuisa määrä työajan vähennyksen kokeiluja, joista
mainitsemisen arvoinen on Göteborgissa tehty hoitoalan työaikakokeilu. Vuonna
2015 hoitajien ja lähihoitajien työaikaa lyhennettiin 8 tunnista kuuteen tuntiin vuoroa
kohden. Syynä tähän oli muun muassa vähentynyt hoitajaksi tai lähihoitajaksi
kouluttautuneiden määrä, heidän kokema tyytyväisyys työhön, halu pysyä työssään
ja tavoite parantaa työn sekä muun elämän suhdetta hoitoalalla. Kokeilussa mukana
olleet työntekijät kokivat muutoksen työajassa positiivisena, sillä he kokivat muun
muassa saaneensa parempaa vireyttä työhön ja sitä kautta työn tulokset sekä laatu
paranivat. Myös työn ulkopuolinen elämä koettiin paremmaksi, kun palautumiseen ja
työn ulkopuoliseen elämään oli enemmän aikaa. Kokeilu oli siis osallistuneiden
työntekijöiden puolesta kaikin puolin onnistunut ja hoidon laatu parani huomattavasti
sekä

työntekijöiden

sairauspoissaolot

vähenivät

huomattavasti.

Kuitenkin

taloudellisesti kokeilu koettiin kalliiksi ja lopulta Göteborgin kunnanvaltuusto lopetti
sen. (Savage 2017, Gyllensten K., Andersson G. & Muller H. 2017.)
Ruotsin työaikakokeilun positiivisista tuloksista huolimatta kohtuullistaminen
julkisen sektorin puolella on haastavaa, sillä moni julkisen sektorin tuottamista
palveluista ovat muun muassa Suomessa laissa määritettyjä palveluja, joita kunnan
tulee tuottaa asukkailleen. Esimerkiksi sairaanhoidon tapauksessa suomalaisten
kuntien velvollisuus on terveydenhuoltolain mukaan järjestää kunta-alueensa
sairaanhoito asukkaille (Terv.h.L 3:24 1§). Koska kyseessä on lain määrittämä
velvollisuus, niin kuntien kannalta päätöksenteossa saattaa ensisijaisena tekijänä olla
taloudelliset realiteetit, kuten yllä mainitun Göteborgin tapauksessa.
Göteborgin

kokeilun

lisäksi

myös

Suomessa

on

otettu

käyttöön

oma

työvuorokokeilunsa, kun Helsingin Vuosaaressa vanhustenhoidossa kokeiltiin
pienimuotoisesti

Voima-hanketta.

Työajan

lyhentämisen

sijaan

kyseisessä

työvuorokokeilussa työpäivän pituudeksi muodostui noin 9 tuntia, mutta työvuorot
muuttuivat siten että töissä oltiin 2-4 päivää ja tämän jälkeen kertyi vapaapäiviä 2-4
päivän verran. Tällä järjestelyllä haluttiin taata tarpeeksi pitkä palautumisjakso
töiden jälkeen, eli yhden päivän vapaat ja pitkiä työputket haluttiin poistaa. Tulokset
kyseissä kokeilussa olivat positiivisia, kun työntekijät kokivat työn ja muun elämän
suhteen parantuneen sekä työn tulosten parantuneen. (KunTeko 2017, Siironen
2017.)
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5

YHTEENVETO

Työn käsitteen ja sisällön muuttuminen länsimaisen yhteiskunnan kehityskaaren on
vaikuttanut huomattavasti kohtuullistamisilmiön esiintuloon. Kaupungistumisen ja
elinkeinorakenteen myötä työn vaativuus on muuttunut fyysisestä enemmänkin
henkisesti

rasittavaan

työhön.

Samanaikaisesti

Suomessa

on

muutamassa

sukupolvessa koettu huomattava muutos työn ulkopuolisilla elämän osa-alueilla
vapaa-ajassa

ja

kulutuksessa.

Tämän

on

mahdollistanut

edellä

mainittu

kaupungistuminen ja työajan huomattava lyhentyminen. Vaikka olemme päässeet
nauttimaan työn hedelmistä, niin kulutuksen kuin vapaa-ajan muodossa, olemme
kuitenkin pysähtyneet samanaikaisesti miettimään mikä on mielekästä oman elämän
kannalta. Tuottaako jatkuva kuluttaminen onnellisuutta ja onko kulutusta tukeva
stressaava työ mielekästä oman terveyden ja onnellisuuden kannalta?
Monet eri liikkeet kohtuullistamisen taustalla slow-liikkeestä nollakasvuun ovat
ottaneet kantaa tähän kysymykseen. Näiden liikkeiden agenda kohtuullistamiseen
vaihtelee maapallon ekologisesta kestävyydestä yksilön oman elämän hallintaan.
Liikkeitä yhdistää ajatus siitä, että meidän tulisi hidastaa elämää, sillä materialismi ja
työn pitäminen elämän keskiössä kuluttaa meidät loppuun. Näihin ajatuksiin löytyy
tukea esimerkiksi Easterlinilta, joka on tutkinut onnellisuuden ja tulojen välistä
suhdetta. Bruttokansantuotteelle onkin kehitetty erilaisia vaihtoehtoisia kehityksen
mittareita, jotka huomioivat paremmin ihmisten onnellisuuden ja valtion kehityksen.
Kuitenkin onnellisuus on erittäin haastava mittauskohde sen ollessa subjektiivinen
käsite, vaikka monia onnellisuuden ja bruttokansantuotteen välisen suhteen
tutkimuksia eri valtioista on tehty.
Yksilötasolla kohtuullistaminen voidaan määritellä tiivistetysti vapaaehtoiseksi
valinnaksi vähentää tietoisesti omia tulojaan, kulutuksen vähentämisen ohella. Tämä
voidaan toteuttaa esimerkiksi vähentämällä työaikaa tai vaihtamalla kokonaan
työpaikkaa. Tyypillistä kohtuullistajaa on hankala määrittää, mutta yleisesti
kohtuullistamisella enemmistö kohtuullistajista haluaa selvästi saavuttaa tasapainoa
ja sisältöä omaan elämäänsä. Helpointa kohtuullistaminen on yksilöille, joilla
mahdollisuus työhönsä vaikuttamiseen onnistuu parhaiten. Yleisesti nämä henkilöt
ovat korkeakoulun käyneitä ja korkeassa asemassa työelämässä. Muutenkin
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kohtuullistaminen nähdään helpoimmaksi yksilöille, jotka ovat parempiosaisia, eli
heillä on niin sanotusti varaa kohtuullistaa. Yksilötason kohtuullistaminen seurauksia
on vaikea taloudellisesti määrittää, sillä itsensä löytäminen tai sisällön luominen
elämään, eivät ole välittömästi mitattavissa taloudellisin luvuin. Kuitenkin välillisesti
vaikutukset ovat pääasiassa positiivisia esimerkiksi parantuneen terveyden ja
vähentyneiden sairastelujen myötä, joista hyötyy yksilön työllistävä yritys sekä
yhteiskunta.
Positiivista seurauksista huolimatta kynnys kohtuullistamiseen on verrattain suuri
esimerkiksi Suomessa. Vaikka suomalaiset arvottavat perhe-elämää ja vapaa-aikaa
korkealle, nähdään kohtuullistaminen jossain määrin epämääräisenä (tai pahimmassa
tapauksessa moraalittomana) toimintana. Ajan myötä voidaan suomalaisten
asenteiden nähdä kuitenkin muuttuneen kohtuullistamisella haettuja tavoitteita
suosivammaksi. Nykyisessä ilmapiirissä, sekä tulevaisuuden kannalta, työn
vähentäminen voidaan kuitenkin nähdä yhteiskunnan näkökulmasta ongelmallisena.
Kilpailukykysopimus ja tulevaisuudessa kasvava huoltosuhde eivät kannusta
kohtuullistamaan työn suhteen, sillä jokainen työhön pystyvä suomalainen tarvitaan
mukaan työelämään mikäli nykyisen kaltainen hyvinvointiyhteiskunta halutaan
säilyttää.
Yksi mahdollisuus kohtuullistamiseen tapahtuu yritystason kautta. Yksittäisellä
työntekijällä on haaste saada muutettua työaikaansa ylhäältä annettujen työlakien ja
työehtosopimusten myötä. Yritystasolla, paikallisesti sopimalla, työntekijöiden työtä
voidaan kohtuullistaa. Tästä on Suomessa esimerkkejä ja niistä saadut tulokset ovat
olleet pääsääntöisesti positiivisia. Näitä yrityksiä on yhdistänyt toimiminen syklisellä
toimialalla sekä reagointi kysynnän muutoksiin, jolloin työntekijöiden ja yrityksen
on täytynyt yhteistyössä muuttaa työkulttuuriaan. Toisaalta yritykselle tärkeintä on
yleisesti

tehdä

kannattavaa

liiketoimintaa,

eli

tuottaa

voittoa.

Näissä

esimerkkitapauksissa yrityksen liiketoimintaa saatiin parannettua vähennetyn työajan
kautta.
Vaikka yritystasolla kohtuullistaminen saattaa tuottaa positiivia tuloksia, niin
julkisen vallan yrittäessä kohtuullistaa työn suhteen, tulee vastaan työn jakamisesta
koituvat ongelmat. Ranskan tapauksessa oli nähtävissä selvästi, ettei valtiovallan
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päätöksillä ollut kovin positiivisia vaikutuksia talouteen, kun työaikaa vähennettiin.
Lähtökohtaisesti kohtuullistamista voidaan pitää aina yksilön omana valintana
vaikuttaa omaan elämäänsä. Kohtuullistavan yksilön intressit ovat helposti
ristiriidassa yrityksen ja julkisen vallan kanssa.

Esimerkiksi

suomalaisen

hyvinvointivaltion näkökulmasta työkykyinen ja työssäkäyvä kohtuullistava yksilö
voidaan

nähdä

menetettyinä

verotuloina.

Yksilöllä

taas

näkökulma

kohtuullistamistapauksessa on luonnollisesti aivan eri. Samassa tapauksessa
yrityksen näkökulmasta katsottuna asia nähdään tuloksen menetyksenä, jota tulee
paikata esimerkiksi palkkaamalla uusi työntekijä tekemään vähennetyt työtunnit.
Yhteiskunnan, yrityksen ja yksilön on erittäin haastava sovittaa yhteen omia
intressejään kohtuullistamiseen liittyen. Toisaalta onko onnellinen yksilö tuottavampi
työntekijänä yrityksessä sekä parempi vaihtoehto yhteiskunnan näkökulmasta
madaltunein terveydenhoitokustannuksin mitattuna. Näitä esimerkkejä on haastava
tutkia lyhyellä aikavälillä, vaikkakin niiden avulla pitkällä aikavälillä voitaisiin
mahdollisesti osoittaa kohtuullistamisen edut muille kuin yksilölle itselleen.
Kohtuullistaminen aatemaailmana on taloustieteen kannalta ongelmallinen, sillä
kaikkia siitä saatavia positiivisia taloudellisia lukemia emme pysty välittömästi
tulkitsemaan. Tämän tutkielman aiheeseen perehtymisen ja kirjoittamisen aikana
huomasin kohtuullistamisen olevan erittäin monitieteellinen ilmiö. Se antoi
mahdollisuudet tutustua moniin eri tieteenaloihin, mutta toi omat haasteensa.
Suurimmaksi haasteeksi nousi suoranaisesti vähäinen taloustieteellinen tutkimus
kyseisestä aihepiiristä. Aiheeseen perehtymisen aikana en löytänyt yhtään
taloustieteen tutkijaa, joka olisi pelkästään erikoistunut kohtuullistamiseen ja sen
seurauksiin. Monesti kohtuullistamiseen liittyvät taloustieteelliset ajatukset olivat
yhdistettynä muihin aiheisiin kuten esimerkiksi nollakasvuun. Yksi taloustieteellinen
näkökulma

kohtuullistamisen

suhteen

voidaan

osittain

nähdä

esimerkiksi

preferenssien valintana, joihin perehtymällä voitaisiin toki saada taloustieteellistä
näkemystä laajemmin asiaan.
Tämän yhteenvedon loppuun haluan nostaa esiin kysymyksen, jota kysyttiin minulta
useasti tutkielman tekemisen aikana. Kysymys kuului seuraavasti ”Onko
kohtuullistamisessa järkeä?”. Tähän kysymykseen tutkielman pohjalta voin sanoa,
että kysymyksen vastaus riippuu yksinkertaisesti mistä näkökulmasta asiaa katsotaan.
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Siinä missä joku näkee kohtuullistajan erittäin itsekkäänä ja laiskana, voi toinen
nähdä kohtuullistajan erittäin humaanina (muut huomioivana) yksilönä, kun hän
haluaa esimerkiksi osallistua enemmän lastensa kasvatukseen. Arvomaailmalla on
suuri merkitys kohtuullistamiseen suhtautumiseen. Henkilökohtaisesti mielestäni
kohtuullistaminen ja sen ”järkevyys” on jokaisen yksilön itse päätettävä. Taloustiede
ei (vielä) pysty antamaan tähän suoraa vastausta.
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