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Johdanto

Kirjoitin kolme vuotta sitten pamfletin Kokemuksia palkkatyön ulkopuolelta. Olin silloin 
ollut 2½ vuotta työttömänä ja kyllästynyt siihen kuinka työttömiä pidetään nyky-Suomessa 
muita alempiarvoisina ihmisinä. Näinä kolmena vuonna asiat ovat muuttuneet siitä vielä 
dramaattisesti huonompaan suuntaan, joten on korkea aika palata asiaan.

En lähde tässä tiivistämään edellistä pamflettiani, mutta kertaan kuitenkin lyhyesti sen 
sisältöä. Esitin, että suomalaisten käsitykset työstä ovat yksipuolisia ja vanhentuneita: kun 
tiedotusvälineissä tai politiikassa puhutaan työstä, tarkoitetaan palkkatyötä, vaikka 
palkkatyön tarjonta ja merkitys vähenee koko ajan. Yhteiskunnassa tehtävä työ, tai 
työttömien työkyky ja -halukkuus, ei ole katoamassa mihinkään. Ainoastaan 
talousjärjestelmämme kyky maksaa palkkaa mielekkäistä ja hyödyllisistä töistä vähenee.

Henkilökohtaisemmalla tasolla totesin, että korkeakoulutettuna pitkäaikaistyöttömänä 
minun ei kannata aktiivisesti hakea ”mitä tahansa töitä” vapailta työmarkkinoilta, vaan 
tehdä palkatonta työtä. En tarkoita sillä työnantajan riistettävänä tehtävää pakkotyötä 
(”kuntouttava työtoiminta”, yms.) vaan vapaaehtoisesti tekemiäni asioita, joiden arvoa 
itselleni ja muille ei voi mitata palkassa.

Olin kuitenkin täysin valmis tekemään omaa koulutustani, osaamistani ja kiinnostustani 
vastaavaa palkkatyötä. Olin vuosien päämäärättömän haahuilun jälkeen löytänyt oman alani 
– ammatin, jossa olen hyvä, josta pidän, ja jossa minun toimeliaisuudestani on suurin 
mahdollinen hyöty muulle yhteiskunnalle. Hainkin koko työttömyyteni ajan jokaista oman 
alani työtä, joka ei olisi edellyttänyt muuttoa ja omien juurien väkivaltaista ylösrepimistä. 
Niin haki moni muukin, enkä päässyt kertaakaan edes haastatteluun.

Sitten tapahtui kuitenkin ihme, eli minulle tarjottiin oman alan töitä oikealla palkalla. 
Tarkoitan siis, että kirjaimellisesti tarjottiin, ei niin kuin TE-toimiston ”työtarjouksissa”, 
jotka ovat oikeasti työnhakukäskyjä. Ei minun mitään tarvinnut hakea, minulle vain 
soitettiin yhtenä päivänä ja kysyttiin töihin. Kyseessä oli tietenkin vain määräaikainen 
työsopimus, sillä ei vakitöitä ole meidän 1970-luvun jälkeen syntyneiden maailmassa. 
Melko pian tuon sopimuksen päättymisen jälkeen minulle kuitenkin tarjottiin jälleen oman 
alan töitä, täysin TE-toimiston virallisten työnhakukanavien ja avoimen haun ohi.

Näinä kolmena vuonna, jotka ovat kuluneet edellisestä pamfletistani, olen ollut suunnilleen 
puolet ajasta töissä ja puolet työttömänä. Nyt olen jälleen työtön, joten on hyvä aika purkaa 
näitä kokemuksiani. Ennen edellistä pamflettiani olin ollut töissä ainoastaan palkka- tai 
työmarkkinatuella. Nyt olen kuitenkin ehtinyt saada jo kokemusta ihan oikeista 
palkkatyöpaikoista.

Viimeksi aiheesta kirjoittaessani minulla ei siis ollut kauheasti kokemuksia siitä, mitä 
todella on tehdä palkkatyötä, joten nyt minulla on syvällisempi ja omakohtaisempi käsitys 
2010-luvun työelämästä sekä suomalaisista työmarkkinoista. Allekirjoitan vieläkin edellisen
pamflettini, mutta nyt minulla on laajempi kokemuspohja aiheesta.

Kokemus on tärkeä osa otsikkoa: edellisen pamflettini tapaan keskityn tässä ensisijaisesti 
omaan subjektiiviseen kokemukseeni. Kyse on omista mielipiteistäni, tunteistani ja 
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kokemuksistani. Samalla toki toivon, että tämä pamfletti saa jonkun lukijan miettimään työn
yhteiskunnallista, tai edes henkilökohtaista, merkitystä uudella tavalla.

1. Ihmetyöllistyminen

Kun kutsuin töiden saamista ihmeeksi, en käyttänyt omaa ilmaisuani vaan 
työvoimaviranomaisen sanavalintaa. Kun viimeksi sain henkilökohtaista kasvokkain 
tapahtuvaa palvelua TE-toimistosta monta vuotta sitten, virkailija sanoi, että tietojeni 
perusteella työllistymiseni ei näytä kovin todennäköiseltä, mutta että ihmeitäkin voi 
tapahtua. Näin kannustava ilmapiiri siellä oli!

TE-toimistosta ei ole ollutkaan koko työttömyyteni aikana mitään hyötyä, eikä varsinkaan 
mitään osaa tai arpaa työllistymisessäni. Oman alani ja kutsumustyöni olin kyllä löytänyt 
ammatinvalintapsykologin ja työkokeilujen avulla, mutta varsinaista työpaikkaa TE-
toimiston kautta oli turha etsiä. Yksi työpaikkatarjous sieltä tuli, mutta olisin hakenut sitä 
joka tapauksessa.

Ironista oli, että minulle tarjottiin työpaikkaa sitten kun olin jo täysin luovuttanut koko asian
suhteen, ja kokonaan työllistymistäni epäilleiden viranomaisten ohi. Olin ottanut todesta 
kaiken sen, mitä olin työllistymisestä kuullut. Saamani työpaikka oli juurikin niitä 
”piilotyöpaikkoja”, joista olin kuullut niin paljon puhetta. Luulin ettei minulla ollut suhteita,
joita ilmeisesti työpaikkojen saamiseen tarvitaan, mutta sitten yhtäkkiä minulle soitettiin 
työpaikalta ja tarjottiin työtä. Työharjoittelupaikastani 2½ vuoden takaa oli suositeltu minua!

Olin siis tehnyt niin hyvää työtä, että minut muistettiin vielä noin pitkän ajan jälkeenkin, 
eikä sillä näyttänyt olevan mitään merkitystä etten siinä välissä ollut virallisesti tehnyt 
mitään. Käytännössä työllistymistäni edeltäneet kaksi vuotta olivat kyllä olleet elämäni 
aktiivisimmat ja touhukkaimmat, mutta koska en ollut palkkatöissä tai oppilaitoksessa 
kirjoilla, olin virallisesti vain ja ainoastaan ”työtön”.

Harjoittelussa olin saanut hyvin tietää, mikä ammattitaidossani kaipaa eniten hiomista. 
Siispä käytin seuranneet työttömyysvuodet näiden taitojen kehittämiseen. Jos olisin siinä 
välissä joutunut tekemään muita töitä, en olisi ehtinyt ja jaksanut kehittää itseäni, ja nyt 
tämä oman alan työpaikka olisi luultavasti mennyt sivusuun. Ainakaan työnantaja ei olisi 
saanut yhtä hyvää työntekijää, jos en olisi keskittynyt omaan ammattitaitooni ja 
-identiteettiini niin päättäväisesti.

Olin myös kuullut juttuja siitä, että mikä tahansa työkokemus on hyödyksi, ja että pitää 
mennä kesätöihin mahdollisimman nuorena, jotta CV näyttää hyvältä eikä siinä ole 
epäilyttäviä aukkoja. Pitää olla työkokemusta, että voi saada töitä, ja työkokemusta saa vain 
tekemällä töitä. Tämän piti olla ristiriita, jonka vuoksi olin tuomittu ikuiseen 
työttömyyskierteeseen.

En ole koskaan ollut kesätöissä, ja nytkin pääsin töihin 2½ vuoden näennäisen 



”laiskottelun” jälkeen, yli 30-vuotiaana, kun CV:ssäni oli pelkkiä työharjoitteluja ja 
tukityöpaikkoja. Ei näistä olosuhteista pitänyt voida enää ponnistaa työelämään. Ei se 
kuitenkaan mihinkään vaikuttanut, kun olin kerran osoittanut olevani rautainen 
ammattilainen.

Vaikka luulisi, että nämä kaksi pitkää työsopimusta olisivat todisteita siitä että minullekin 
löytyy oman alan töitä, vuonna 2017 TE-toimiston asenne tuntuu olevan sama kuin vuonna 
2014: kun minuun otettiin ensimmäistä kertaa yhteyttä nyt jäätyäni jälleen työttömäksi, 
virkailija ehdotti että minun kannattaisi vaihtaa ammattia, koska minun alallani on niin 
vähän töitä. Vaikka juuri olin ollut vuoden kyseisen alan töissä!

Virkailijoilla näyttää olevan pinttyneitä käsityksiä siitä mikä työllistyminen on mahdollista 
ja mikä ei, eikä mikään todistusaineisto voi näitä ennakkoluuloja kumota. Minun on 
mahdotonta työllistyä – se että kerran työllistyin, oli ihme joka ei voi toistua. Paitsi että se 
toistui jo. Mutta kolmatta ihmettä on ilmeisesti turha odottaa.

2. Unelmatöitä ja painajaistöitä

Epätodennäköinen siis tapahtui ja pääsin ensimmäistä kertaa kokeilemaan 
kutsumusammattiani käytännössä. Kaikki ei kuitenkaan sitten lopulta ollut niin hienoa kuin 
olin kuvitellut: työnkuva oli toki erinomainen, mutta ymmärsin viimein mitä kaikkea muuta 
hyvään työpaikkaan kuuluu. Vähintään yhtä tärkeä tekijä työtehtävien kanssa on työpaikan 
ilmapiiri ja kollegat. Ikäväkseni sain todeta, että tässä työpaikassa nämä eivät olleetkaan 
kovin hyvässä kunnossa.

Sain järkytyksekseni huomata, että omaa erityisosaamistani ei pahemmin arvostettu 
organisaatiossa – ehkä osin nuoren ikäni vuoksi, ehkä osin siksi että olin ”vain” sijainen. 
Moni kollega tuntui pitävän juuri omaa työtäni täysin turhana ja puhui toistuvasti sen 
merkitystä tai omaa ammattitaitoani kyseenalaistavasti. Minun työnkuvaani kuuluvista 
asioista päätettiin selkäni takana ja ohitseni, ja kuulin asioista vasta sitten kun niille ei 
voinut tehdä mitään.

Työpaikalla myös puhuttiin paljon pahaa toisten selän takana, eli minä en saanut tämän 
suhteen mitään erityisen huonoa kohtelua. Ehkä tämä oli vain sitä, että ihmisyhteisöjen (ei 
pelkästään työpaikkojen) sisäänrakennetut valtasuhteet ja muut jännitteet näyttäytyivät 
minulle ensimmäistä kertaa kaikessa karuudessaan. Tai olin minä niihin kyllä kerran 
aiemminkin törmännyt: peruskoulun pihapiirissä.

Toinen vasta käytännön kautta paljastunut alani töiden kielteinen puoli oli resurssien puute. 
Omistautuminen julkiselle sektorille tarkoittaa sitä, että joutuu tappelemaan jatkuvasti 
kasvavan työttömien armeijan kanssa koko ajan vähenevistä työpaikoista. Aina jonkun 
eläköityessä työpaikalle jäävät joutuvat tekemään entistä enemmän töitä, koska eläkkeelle 
poistuminen on ”kätevä” tapa säästää palkkakuluista.
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Yksityisellä sektorilla työnantajia vaivaa jatkuvan kasvun tarve, julkista sektoria vaivaa 
jatkuva supistumisen tarve. Oletuksena ei ole se, että työntekijöiden odotetaan tekevän 
työnsä hyvin – se on tehtävä ”tehokkaasti”. Eli siis halvalla, ei mahdollisimman hyvin. 
Korkeintaan siedettävän hyvin.

Olin jo julkisen keskustelun perusteella alkanut ymmärtää, että julkisen sektorin 
työntekijöitä ei pidetä kovin suuressa arvossa. Uusien työpaikkojen odotetaan syntyvän vain
yksityisellä puolella, ja julkiselta puolelta halutaan lähinnä potkia ihmiset ulos kuppaamasta 
verorahoja. Järkytyksekseni sain huomata, että edes työpaikan sisällä ei ole välttämättä 
kovinkaan suurta solidaarisuutta, vaan työkaverinkin työtä voidaan pitää tarpeettomana.

Jos ensimmäinen kokemukseni työyhteisössä olemisesta olisi ollut näin lannistava, en olisi 
todennäköisesti koskaan halunnut hakea mitään töitä ja suhtautuisin palkkatyöhön vielä 
nykyistäkin kielteisemmin. Onneksi harjoitteluni tapahtuivat paremmissa työyhteisöissä, 
joten tiesin, että ne eivät ole kaikki tällaista.

En tiedä, mitä olisin tehnyt, jos sieltä olisi tarjottu vakituista työpaikkaa. Määräaikainen 
sopimus vielä menetteli, koska pystyin aina ajattelemaan, että en joudu sietämään huonoa 
ilmapiiriä ikuisesti. En ainakaan enää yhtään ihmettele, miten ihmiset voivat palaa loppuun 
myös unelmaduunissaan.

Epämiellyttävän ensimmäisen "oikean" työkokemukseni jälkeen työttömyys tuli 
helpotuksena, sillä valtava stressi poistui harteiltani. Työssäkäynti on jo itsessään riittävän 
stressaavaa, ja jaksamiseni on aina joutunut koetukselle täysipäiväisissä töissä. Vielä kun 
tähän lisää työyhteisön, jonka ilmapiiri on kaikkea muuta kuin kannustava, olen varma että 
jos olisin jatkanut tuossa työssä pitempään, olisin palanut loppuun.

Muutaman kuukauden akkujen lataamisen jälkeen minulle tarjottiin taas töitä, onneksi eri 
työpaikalta. Tämä oli se paikka jossa olin taannoin ollut työharjoittelussakin ja tiesin, että 
siellä työskentely ei olisi yhtä raskasta kuin painajaistyöpaikassa. Olin jälleen innoissani 
omasta alastani, sillä tiesin että hyvässä työyhteisössä pääsisin loistamaan.

Seurasikin vuoden määräaikainen työrupeama, jonka aikana sain kokea millaista on tehdä 
työtä, jonka parhaiten osaa: työtä, joka tuottaa iloa itselle ja muille; työtä, jota työkaveritkin 
arvostavat. Täällä ammattitaitooni luotettiin eikä juonittu selän takana. Kannustava ilmapiiri
ja runsaammat resurssit saivat minut innovatiiviseksi. Niukkuus ei ruoki luovuutta, se vain 
saa ihmiset kyräilemään ja tappelemaan murusista.

Jos sain uuden idean, sain toteuttaa sen, eikä sitä ammuttu alas ennakkoluulojen takia tai 
siksi että ”näin asiat on aina tehty”. Jos onnistuin hyvin jossain, minua kehuttiin; jos 
epäonnistuin, sain rakentavaa palautetta ja tukea.

Huomasin kyllä tälläkin työpaikalla, että ilmapiiri oli heikontunut viidessä vuodessa 
harjoitteluni jälkeen. Syykin oli selvä: budjetti oli pienentynyt, mutta työtehtävät 
lisääntyneet. Työpaikalla siis jouduttiin tekemään enemmän töitä pienemmän 
henkilöstömäärällä, ja sijaisuutenikin aikana tämä trendi jatkui. Vaikka ihmisiä sairastui 
jatkuvati pitkäaikaisesti, sijaisia ei juurikaan palkattu. Työt eivät siis vähentyneet 
mihinkään, mutta tekijät vähenivät.



3. Julkinen sektori – palkallista loisimista?

Oikeistopoliitikot ovat viime vuosina pitäneet kovaa melua Suomen ”liian isosta” julkisesta 
sektorista, jonka vuoksi maamme on olevinaan kriisissä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, 
että julkisella sektorilla ajatellaan olevan liikaa työntekijöitä. Kaikki työ ei olekaan siis 
arvokasta! Ainoastaan yksityisellä sektorilla voi tehdä arvokasta työtä, julkisella sektorilla 
on täysin turhia työntekijöitä! Vuoden 2015 eduskuntavaalien alla poliitikot suunnilleen 
kilpailivat siitä, kuinka monta kymmentä tuhatta turhaa työpaikkaa Suomessa heidän 
mielestään on.

Tosiasiassa Suomessa on väkilukuun suhteutettuna vähemmän valtion virkamiehiä kuin 
missään muussa EU-maassa. Suomen julkinen sektori on myös yksi EU:n tehokkaimmista, 
mikä varmaankin johtuu siitä että sitä on “tehostettu” (eli pienennetty) järjestelmällisesti 
viimeiset 25 vuotta. Ei sieltä siis enää mitään helppoja säästöjä löydy. Faktat eivät 
kuitenkaan näytä pätkääkään kiinnostavan äänestäjiä ja oikeistopuolueita.

Taloudellinen kriisimme johtuu oikeiston mukaan siitä, että meillä on arvotonta (tai 
arvoltaan negatiivista) työtä tekevää väestöä, vaikka etenkin kokoomuspoliitikot hokevat 
jokaisen tilaisuuden tullen, että ”kaikki työ on arvokasta.” Tämä on hyvä esimerkki siitä, 
miten maastamme tuskin löytyy yhtään ihmistä, joka ei pitäisi jotain yhteiskunnassa 
tehtävää työtä haitallisena tai tarpeettomana.

Asia on täysin subjektiivinen: esimerkiksi valtiovarainministeri, Alexander ”ei ole olemassa 
paskaa työtä” Stubb pitää minun työtäni paskana, minä puhelinmyyjien työtä (ks. 
Vieraantunut palkkatyö). Olen nähnyt käytännön työpaikalla ja lehtien palstoilla niin paljon 
vihamielisyyttä milloin mitäkin työnsä osaavaa ammattilaista kohtaan, että 
oikeistopoliitikkojen puhe vaikuttaa äärimmäisen tekopyhältä.

Julkisessa keskustelussa on nostanut päätään etenkin silmitön virkamiesviha. Sen lisäksi, 
että työttömiä syytetään loisimisesta, syntipukeiksi ollaan jo ottamassa myös osaa 
työssäkäyvistä. Julkisen sektorin työntekijöitä pidetään rasitteena, ei voimavarana. 
Ilmeisesti tämä koskee myös sotilaita, poliiseja, opettajia ja terveydenhoitajia. Suurin osa 
julkisen sektorin henkilöstökuluista onkin sisäisessä ja ulkoisessa turvallisuudessa (40 % 
virkamiehistä on armeijan, poliisin tai tullin leivissä), koulutuksessa, sosiaalipalveluissa ja 
terveydenhuollossa.

Valtaosa julkisen sektorin työntekijöistä on siis yhteiskunnan perustoimintoja pyörittäviä 
ihmisiä, ei mitään turhia paperinpyörittäjiä. Henkilöitä, jotka tekevät varmasti tärkeämpää 
työtä kuin kukaan yksityisellä sektorilla. Julkisuudessa puhutaan kuitenkin vain 
virkamiehistä, jotka kiusaavat ihmisiä kieltämällä elintarvikkeiden nimiä. Virkamiehethän 
ovat työtään tekeviä kunnollisia veronmaksajia, mutta heidänkään panoksensa 
kansantaloudelle ei tunnu enää kelpaavan!

Tästä käy todisteeksi jo ihan sekin, että Sipilän hallituksen hellimät kilpailukykysopimus ja 
lomarahojen leikkaukset heikensivät nimenomaan julkisen sektorin työntekijöiden elintasoa,
mutta paransivat yksityisen sektorin työntekijöiden tuloja. Politiikassa siis konkreettisesti 
rangaistaan ihmisiä siitä, että tekevät töitä yhteiseksi eivätkä yksityiseksi hyväksi.
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Tästä huolimatta julkisen sektorin työntekijät ovat erittäin kuuliaista porukkaa, joka 
melkolailla mukisematta hyväksyy kaikki valtion ja kuntien leikkauspäätökset ja 
tuottavuusvaatimukset. Vaikka valtion ylin johtokin suhtautuu heihin näin 
peittelemättömällä vihamielisyydellä, esimerkiksi lakkoilusta ei tunnuta olevan lainkaan 
kiinnostuneita. Ja siksi leikkauslinja saa jatkua muuttumattomana. Julkisella sektorilla 
ollaan totuttu tottelemaan kiltisti. En tosin osaa sanoa onko yksityiselläkään sektorilla 
yhtään paremmin, ehkä suomalaiset vain ovat liian sopeutuneita alistuvan alaisen rooliin.

Edellisessä pamfletissani suhtauduin itsekin melko kielteisesti byrokraatteihin, 
ennenkaikkea TE-toimiston hyödyttömään henkilökuntaan. Kritiikkini ei kuitenkaan 
kohdistunut näihin kyseisiin henkilöihin vaan lainsäädäntöön ja muuhun ohjeistukseen, jota 
byrokraatit joutuvat tottelemaan. He tekevät vain työtään: johtoporras ja poliitikot ovat he 
jotka säätävät lait ja antavat ohjeet, ja he tuntuvat usein olevan ihan pihalla asioista, joiden 
”asiantuntijoita” ovat.

Järjettömiä säännöksiä, joita Suomessa toki riittää, käytetään kuitenkin lähinnä tekosyynä 
koko julkisen sektorin romuttamiseen – sen sijaan, että vain korjattaisiin järjettömät 
säännökset. Oikeisto luo kuvaa ylipaisuneesta byrokraattiarmeijasta, jonka tarpeettomasta 
pilkunviilaamisesta saadaan helposti säästettyä miljardeja.

Jos jostain byrokratiaa, virkamiesten valtaa pompotella ihmisiä, on varaa vähentää, niin 
juuri sieltä minne oikeistopuolueet haluavat sitä lisätä. Sipilän hallituksen puhe 
norminpurkutalkoista ja ihmisiin luottamisesta on täyttä kaksinaamaista valehtelua, sillä 
normien purkaminen koskee vain yritystoimintaa. Sen sijaan työntekijöiden ja työttömien 
kohdalla normeja halutaan rajusti lisätä.

Työttömien velvoitteiden lisääminen lisää aina paperityötä ja byrokratiaa, ainakin jos niitä 
velvoitteita aiotaan jotenkin valvoa. Myös työhallinnon saamat lisärahat menevät suoraan 
tarpeettomien byrokraattien palkkaamiseen. Julkista sektoria vihaava hallitus ei tietenkään 
tätä halua, vaan aikoo ulkoistaa työllistämistoimenpiteet henkilöstöfirmoille sote-
uudistuksen yhteydessä.

Joitakin työttömiä yksityinen sektori varmasti osaa työllistää ihmisiä TE-toimistoa 
paremmin, mutta ne myös harrastavat verosuunnittelua, koska osakeyhtiön tehtävä on 
maksimoida voitot lain puitteissa. Eli veronmaksajien rahat lahjoitetaan suoraan ulkomaille 
ja “jaettava kakku” pienenee entisestään. Tällaista käytöstä suosivan politiikan voi selittää 
ainoastaan julkiseen sektoriin kohdistuvalla ideologisella vihalla.

Sipilän hallituksen puoliväliriihessä ideoitiin työttömien kiristämistä vielä entisestään, 
todella kafkamaisten byrokratiamekanismien luomisella. Työttömät haluttiin raportoimaan 
viikottain oman työnhakunsa edistymistä ja hakemaan kolmen kuukauden aikana 15:ä 
työpaikkaa. Tämän valvominen olisi vienyt työttömien kyttäämisen ja TE-toimiston 
tehottomuuden aivan uudelle tasolle. Koska hallituksella on tapana epäröidä kaiken suhteen,
tällä hetkellä on mahdotonta sanoa millainen kyykytysohjelma saadaan lopulta työttömien 
kiusaksi.

Kaikkia näitä kyykytysideoita on kuitenkin yhdistänyt sama halu rikkoa hyvinvointivaltion 
perusperiaatteita: työttömyystukea ei haluta maksaa ihmisille jotka tarvitsevat sitä suojaksi 
työttömyyttä vastaan, vaan nöyrille alamaisille, jotka ansaitsevat sen tottelemalla kiltisti. Se 
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ei kuitenkaan ole sosiaaliturvan idea: tukea tarvitaan, palkka ansaitaan.

Toistuva työministeriön hellimä idea on ollut, että työttömyystukea alennettaisiin kolmen 
kuukauden välein, jos työtön ei ole ollut tuona aikana tarpeeksi kauan töissä tai 
työllistymistä edistävässä palvelussa. Halutaan siis, että työttömän olisi tehtävä töitä, jotta 
hän ansaitsisi tuen, jota maksetaan siksi ettei hänelle ole töitä. Eli täysimääräistä tukea 
annetaan vain niille, jotka sitä vähiten tarvitsevat. Työttömille, joilla ei ole vaikeuksia 
työllistyä nopeasti.

Sen sijaan, että mentäisiin tällaisen byrokratiaa lisäävän kyykytyksen suuntaan, olisi paljon 
järkevämpää purkaa normeja ja julkista sektoria juuri tältä osalta, ja siirtyä maksamaan niin 
opiskelijoille, työttömille kuin eläkeläisillekin vastikkeetonta perustuloa, jonka 
saamiskriteerien selvittämiseen kenenkään virkamiehen ei tarvitse tuhlata aikaansa. Ei 
tarvittaisi byrokraatteja käymään läpi 50-sivuisia toimeentulohakemuksia, jotta hakija saisi 
itselleen lakisääteisesti taatun perusturvan. Kuten kokoomuksen vaalislogania parodioinut 
internet-meemi kuului, ”Suomessa on lähes 150 erilaista Kelan tukea. Yksi hyvä toimisi 
varmaan paremmin.”

4. Liikaa rahaa, liian vähän aikaa

Palkkatöihin pääseminen tiesi kahta suurta elämänmuutosta: käytettävissäni oleva raha 
lisääntyi ja käytettävissäni oleva aika väheni. Näinhän se sanontakin menee: aika on rahaa. 
Ammattitaitoni lisäksi myyn työnantajalle ennen kaikkea aikaani.

Työttömänä olinkin ehdtinyt harrastaa ja tehdä vaikka mitä. Kokopäivätyön myötä 
elämänalani kapeni huomattavasti: en enää tehnyt itse ruokaa, harrastin vähemmän 
liikuntaa, tapasin harvemmin ystäviä ja sukulaisia. Luin ja kirjoitin vähemmän, kehitin 
itseäni vähemmän.

Toki myös työnteko oli pääasiallisesti miellyttävää ja antoisaa, ja ammattitaitoni kehittyi 
töissä paljon nopeammin kuin työttömyyden aikaisella itseopiskelulla. Kaikilla näillä 
hyvillä puolilla tuntui silti olevan pitemmän päälle vähemmän painoarvoa kuin kielteisillä 
puolilla – etenkin ensimmäisessä työpaikassa, jossa oli surkea ilmapiiri.

Elämästäni tuli yksipuolisempaa. Työmatkani kestivät päivässä n. kaksi tuntia, joten ei 
siihen kovin montaa vapaata valvetuntia jäänyt. Tietysti vakitöiden yhteydessä kannattaisi 
muuttaa lähemmäksi työpaikkaa, mutta sellaisen saaminen on aika epärealistinen skenaario.

Sinänsä ei välttämättä ole huono asia, että työssäkäyvä ei jaksa tehdä asioita itse. Kyse on 
kuitenkin yhteiskunnallisesta työnjaosta: minä keskityn siihen missä olen parhaimmillani ja 
saan siitä rahaa. Sillä voin käydä ulkona syömässä ja maksaa niille, jotka ovat 
parhaimmillaan ruoan tekemisessä. Rahaa tuntuikin olevan ihan liikaa. Vaikka julkisella 
sektorilla on ”huonot palkat”, oma toimeentuloni tuplaantui. Käteen minulle tuntui jäävän 
kaksi kertaa enemmän rahaa kuin mitä olisin tarvinnut.



Koska työssäkäynti oli fyysisesti ja henkisesti raskasta, en jaksanut kuitenkaan käyttää 
palkkaani mihinkään. Silloin kun minulla on aikaa ja voimia shoppailla, eli työttömänä, 
minulla ei ole rahaa tehdä sitä. Kun olen lähes 40 tuntia viikosta töissä, olen töiden jälkeen 
niin puhki, etten minä jaksa mitään kauppoja kierrellä, tai edes miettiä palkkani käyttämistä.
Haluan vain olla kotona kaikessa rauhassa, arjen perusasioiden ääressä.

Ristiriita on selvä: töissäkäydessä on rahaa kuluttaa, mutta ei aikaa tai voimia siihen, 
työttömänä päinvastoin. Onneksi saan sentään maksaa runsaasti veroja, jotta tiedän edes 
osan ylimääräisestä rahastani menevän yhteiseen hyvään, eikä oman yksityisen 
kulutusvoimani tarpeettomaan lisäämiseen. Tietysti jos olisin ollut kokonaisen vuoden 
töissä, veroprosenttini olisi ollut korkeampi ja käteen olisi jäänyt vähemmän, mutta olisi se 
silti tuntunut täysin kohtuulliselta.

Tässä valossa vaikuttaa selvältä, että työllistymiseni motivaattori ei voi nykyisillä 
työehdoilla olla raha. Palkkatyön on oltava riittävän mielekästä ja antoisaa, että olen valmis 
uhraamaan niin paljon ajastani sille. Kannustinloukkujen välttämiseksi esitetään usein sitä, 
että matalapalkkaisimpienkin alojen palkkatason pitää olla riittävän paljon isompi kuin 
sosiaalietuuksien maksimitason. En voisi kuvitella itselleni vieraampaa ajatusta.

Jotta haluaisin hakea töitä, niiden täytyy johtaa oman elämänlaatuni, ei tulotason 
paranemiseen. Eikä paremman elämänlaadun tavoittelu tarkoita mitään laiskottelua, koska 
oikeanlainen toimeliaisuus nimenomaan lisää sitä huomattavasti. Palkkatyö nyt vain sattuu 
usein olemaan huonoa toimeliaisuutta.

Kuten esimerkistäni näkee, 8-tuntinen ja 5-päiväinen työviikko ei paranna elämänlaatua 
vaikka saisin siitä kuinka paljon rahaa. Tästä onkin vedettävissä täysin looginen, ellei jopa 
väistämätön johtopäätös: jos kerran koen, että palkkatöissä ollessani minulla on liikaa rahaa 
ja liian vähän aikaa, hyvä työpaikka tarkoittaisi minulle nykyistä lyhyempää työaikaa ja 
matalampaa palkkaa.

Esimerkiksi 6-tuntinen työpäivä ja ¾ nyt saamastani palkasta tekisi minusta paljon 
onnellisemman, ja samalla paremmin jaksavan työntekijän. Jotta matalapalkkatyönkin 
vastaanottaminen olisi minusta motivoivaa, sen pitäisi ennenkaikkea olla tarpeeksi hyvissä 
olosuhteissa tapahtuvaa. Tulotasooni haluan vain vähän parannusta. Sen sijaan työilmapiiri 
ja työaika ovat ne asiat, jotka yleensä eniten mättävät.

Työajan lyhentäminen mahdollistaisi työn jakamisen: saman työn tekeminen voitaisiin jakaa
esimerkiksi kahden henkilön kesken, eli useammalle ihmiselle riittäisi yhteiskunnallisesti 
mielekästä toimintaa. Laskemalla tarpeettoman korkeita palkkoja Suomen pahamaineinen 
“kilpailukyky” kasvaisi, mutta enemmän olen huolissani hyvätuloisten kulutustason 
epäekologisuudesta.

Tarkoitan tässä nimenomaan liian isoja palkkoja, en kaikkia palkkoja. Leikkaukset tulisi 
kohdistaa hyvätuloisiin, joilla on varaa vähentää, ei kaikkein köyhimpiin, kuten 
nykypolitiikassa. Esimerkiksi mainitsemani neljäsosan palkanalennus varmaan johtaisi aika 
monen ihmisen vararikkoon. Näkemykseni perustuvat vain omaan, materiaalisesti 
suhteellisen vaatimattomaan elämäntapaani, jossa minulla ei ole vastuullani kenenkään 
muun kuin itseni elättäminen.



Kun on tottunut tiettyyn elintasoon, siitä on hyvin vaikea poiketa. Tämä pätee molempiin 
suuntiin: minä olen niin tottunut elämään työmarkkinatuella, etten tiedä mitä palkallani 
tekisin silloin kun sellaista saan. Vastaavasti vakituiseen palkkavirtaan tottuneen on hyvin 
vaikea siirtyä pienempään asuntoon, luopua henkilöautosta ja ulkomaanmatkoistaan, jne.

Noin yleisellä tasolla en silti ole yksin näiden näkemysten kanssa. Arvokyselyt ja ns. 
downshiftaamisen (”kohtuullistamisen”) lisääntyminen kertovat siitä, että suomalaiset 
haluavat enemmän vapaa-aikaa, myös materiaalisen toimeentulon kustannuksella. 
Kierrättäminen lisääntyy, ei niinkään ekologisista syistä, vaan ihan vain siksi, että ihmiset 
kokevat jo itsekin että heillä on liikaa tavaraa. Uusi tutkimus kertoo myös siitä, että ihmiset 
ovat jo ihan tyytyväisiä elintasoonsa. Miksi siis rehkiä yhtään ylimääräistä?

“Ratkaisuiksi” työelämän ongelmiin on kuitenkin valittu työajan pidentäminen ja työttömien
kyykyttäminen. Kun yksittäiset työntekijät tekevät aiempaa enemmän töitä, on työpaikkoja 
tietysti harvemmille ihmisille. Kun samalla halutaan heikentää työehtoja, tuntuu että vallalla
olevan työllisyyspolitiikan tavoitteena on vain huonontaa työelämää ja tehdä töiden 
hakemisesta entistä vaikeampaa ja vastenmielisempää. Oikeiston ratkaisu tähän on tietysti 
se, että työttömyysturvaa on huononnettava vielä enemmän, jotta ihmiset epätoivossaan 
suostuisivat mihin tahansa töihin, vaikka ne olisivat täyttä kärsimystä.

Jotta työttömät saataisiin motivoitua työllistymään, pitäisi töistä kuitenkin tehdä riittävän 
hyviä; sellaisia, että pelkkä ”kotona laiskottelu” ei tunnu paremmalta vaihtoehdolta. Mutta 
tämäkin on jo virheolettamus: en minä laiskottele kotona; ”työttömyys” on vain sitä, että en 
satu saamaan palkkaa toimeliaisuudestani.

Motivaatiota ei voi pakottaa. Jos työnhakija ei halua hakemaansa työtä, hän voi aina 
kirjoittaa mahdollisimman huonon työhakemuksen, eikä hänen tarvitse työhaastatteluissa 
teeskennellä kiinnostunutta. Ihmiset voidaan pakottaa töihin, mutta se ei kuulu länsimaiseen 
sivistysvaltioon, jonka ideologisena perustana on yksilönvapaus. Motivaatio ei synny 
kiristämällä; kepin sijaan tarvitaan porkkanaa, eikä se porkkana läheskään yksiselitteisesti 
ole raha.

Tietysti töitä myös pitää olla riittävän paljon: mikään aktiivisuus ja motivaatio ei riitä, jos 
avoimia työpaikkoja on vähemmän kuin työttömiä. Ei siinä mitkään tuloveron kevennykset 
tai muut Sipilän vippaskonstit auta, kun se auttaa vain niitä jotka ovat jo töissä. Miten se, 
että töissä oleville jää heidän palkastaan enemmän käteen, lisää uusia työpaikkoja? 
Rupeavatko ihmiset ihan oikeasti tekemään enemmän töitä jos palkasta jää entistä enemmän
käteen? Eikö se johda siihen että ihmiset haluavat tehdä vähemmän töitä koska entisellä 
työmäärällä saa enemmän rahaa?
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5. Kaikki maailman työläiset, liittykää yhteen?

Jos en itse jaksa käyttää työstä saamiani rahoja, niin sittenhän voisin sijoittaa tai lahjoittaa 
ne toimintaan, joka on oman etiikkani mukaista. Vakitöissä varmasti näin tekisinkin, mutta 
omassa tapauksessani kaikki ”ylimääräinen” raha meni säästöön, eikä nyt työttömänä ole 
enää yhtään ylimääräistä. Olettaen, että pääsisin vakituiseen hyväpalkkaiseen työhön, en 
siltikään pitäisi sijoittamista parempana tapana vaikuttaa kuin esimerkiksi verojen 
maksaminen.

Yhteiskuntamme on kuitenkin menossa suuntaan, jossa kuluttaminen on ihmisen keskeisin, 
usein jopa ainoa, tapa vaikuttaa. Se on kuitenkin liian epäsuora vaikuttamisen väylä. 
Kulutusyhteiskunnassa on niin monta välistävetäjää, että ostoskäyttäytymisensä 
vaikutuksista on mahdotonta pysyä perillä. En voi olla varma siitä tuottaisiko työni 
yksityisellä sektorilla yhteistä hyvää, enkä voi olla yhtään sen varmempi siitä johtavatko 
ostospäätökseni yhteiseen hyvään. Pitäisi vain sokeasti uskoa, että markkinoiden näkymätön
käsi ohjaa meidät mystisesti parhaaseen mahdolliseen yhteiskuntaan.

Uskon enemmän suoraan vaikuttamiseen, kuten järjestöaktivismiin. Töissä ollessani en 
kuitenkaan jaksanut tehdä sitäkään. On myös aiheellista kysyä, eroaako se ratkaisevasti 
kuluttamalla vaikuttamisesta? Sekä kuluttaminen että aktivismi ovat kuitenkin saman 
individualistisen kolikon eri puolia. Yksittäisellä ostajalla, mielenosoittajalla tai äänestäjällä 
ei ole merkitystä, ainoastaan isommalla joukolla. Työpaikalla tämä isompi joukko on 
luontevasti ammattiyhdistys, ja tehokkain vaikuttamisen keino on lakkoileminen.

Minulla on kuitenkin hyvin ongelmallinen suhde ammattiliittoihin. Vaikka niiden ansiota 
ovat nykyiset hyvät työehtosopimukset ja hyvinvointivaltio, ne tuntuvat jumittuneen 1990-
luvun lamaa edeltäneeseen aikaan ja muodostuneen merkittäväksi yhteiskunnan tarpeellista 
uudistamista jarruttavaksi tekijäksi.

Liityin pitkän empimisen jälkeen liittoon, koska koin sen olevan ainoa tapa, jolla työntekijä 
voi oikeasti vaikuttaa asioihin. Kollegani kuuluvat pääosin akavalaisiin järjestöihin, mutta 
onneksi alallani on mahdollista kuulua myös SAK:n alaisuuteen, joka kuitenkin muistuttaa 
vielä jossain määrin työväenliikettä, toisin kuin Akava, jonka johto on avoimesti 
suurpääoman puolella.

Jouduin silti katumaan liittymispäätöstäni heti, kun SAK julkaisi melkein välittömästi 
pamflettinsa Kaikki samassa veneessä, jossa esimerkiksi perustulo lytättiin yksioikoisesti. 
Juuri perustulo on asiakysymys, johon tiivistyy täydellisesti kuinka ammattiliitot ajattelevat 
ainoastaan jäsentensä saavutettuja etuja. Ammattiliitot eivät ole enää yhteiskunnan 
heikoimpien puolella, kuten aiemmin, silloin kun vakituisia palkkatöitä riitti kaikille.

Työttömillä ja muilla köyhillä ei ole yhtä voimakasta etujärjestöä, joten he saavat kärsiä 
liian hyvään tottuneen keskiluokan pitäessä kiinni omasta, ekologisesti ja sosiaalisesti 
kohtuuttomasta, elämäntavastaan. Ammattiliitot mm. hyväksyivät itsensä työllistävien 
toimeentulon heikennykset, jotka osuvat ennen kaikkea liitottomiin työntekijöihin. 
Tietenkin, koska se ei vaikuttanut liittojen johtajien ja jäsenten asemaan kielteisesti.

Epäloogisesti ammattiliitot tosin kannattavat myös toimenpiteitä, jotka uhkaavat niiden 
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jäsenistöä, kuten esim. TTIP-vapaakauppasopimusta, joka toteutuessaan huonontaisi 
suomalaisten työntekijöiden – niin vakituisessa työssä olevien kuin pätkätyöläisten ja 
työttömienkin – oikeuksia.

Ammattiliitot ovat muutoksen este, mutta se tarkoittaa myös sitä, että he voivat torpata 
huonotkin muutokset. Se on ainoa tosiasiallista valtaa hallussaan pitävä taho, joka voisi 
halutessaan olla hyvinvointivaltiota tuhoavan leikkauspolitiikan esteenä. Ne eivät 
kuitenkaan enää ajattele yhteiskuntaa ja hyvinvointivaltiota kokonaisuutena, ja siksi 
mahdollistavat sen rapauttamisen pikkuhiljaa sieltä missä heidän oma edunvalvontansa ei 
ole vahvimmillaan.

Valitettavasti poliitikot eivät ole yhtään sen parempia kokonaiskuvan hahmottamisessa, 
vaikka heidän työnsä ja tehtävänsä olisi ajatella kaikkien yhteistä hyvää. Heidän 
näkemyksensä rakentuvat uskomusten ja kokemusten lisäksi lobbauksen pohjalle. Suomessa
on käytännössä kaksi tahoa, joita hallituksilla on ollut tapana kuunnella: Elinkeinoelämän 
keskusliitto ja ammattiyhdistykset. Esillä ovat siis yrittäjien, työnantajien ja palkansaajien 
etu. Muiden asiaa ei käytännössä aja kukaan, jolla olisi vaikutusvaltaa.

Jos siis vaikka ammattiliitot lakkautettaisiin nyt, politiikassa lähinnä toteutettaisiin EK:n 
toiveita sellaisenaan. Näin Juha Sipilän oikeistohallitus on oikeastaan tehnytkin - 
hallitusohjelma on käytännössä ollut EK:n vaatimuslista. Käytännössä vahvaa 
ammattiyhdistysliikettä tarvitaan, jotta yksityisten yritysten etujen vastapainona 
yhteiskunnassa huomioitaisiin mitä tahansa muitakin näkökohtia.

Aivan kuten virkamiehiin, myös ammattiyhdistyksiin keskittyy nykyään hyvin paljon 
vihamielisyyttä, ja Sipilälläkin oli hyvät pointtinsa koskien AY-liikkeen sokeaa saavutettujen
etujen vartioimista. Hänen tapansa kiristää työmarkkinajärjestöjä ”yhteiskuntasopimukseen”
lisäleikkausten uhalla oli kuitenkin täysin moraaliton. Niin toimii mafiapomo, ei 
pääministeri.

Sipilä yritti ulkoistaa yhteiskunnallisen päätöksenteon etujärjestölle: joko palkansaajien tuli 
suostua hänen yksipuolisesti sanelemaansa sopimukseen, tai sitten leikataan 1,5 miljardia 
lisää sosiaalietuuksista. Sopimusneuvotteluissa on yleensä tapana neuvotella asioista jotka 
koskevat neuvottelijoita, nyt mukaan vedettiin vielä ihmisiä joilla ei ollut edes edustusta 
mukana! Mitä muutakaan siitä seuraa, jos palkansaajajärjestölle annetaan vaihtoehdoiksi 
työttömiltä leikkaaminen ja työssä olevien eduista luopuminen? Tietenkin he valitsevat 
leikkaukset, jotka eivät koske heidän jäsenistöään. Ammattiliitot takertuvat vakitöihin niin 
sokeasti, ette ne ovat usein nykyajan heikon duunarin vihollinen.

Lopulta ammattiliitot antoivat Sipilälle periksi ja hyväksyivät "kilpailukykysopimuksen". 
Vaikka ay-liikkeen pitäisi minunkin mielestäni olla valmis kompromisseihin ja tietyistä 
eduista luopumiseen, tämä sopimus puuttui kuitenkin aivan vääriin asioihin: siihen 
sisältyvistä toimista ainoastaan palkanalennukset ovat jotain mitä voisin teoriassa kannattaa,
jos ne kohdistuisivat nimenomaan keski- ja suurituloisiin. Sipilä kuitenkin halusi tehdä 
tämän, kuten kaikki muutkin leikkaukset, vain kaikkein pienituloisimmille, eli 
pätkätyöläisille ja julkisen sektorin työntekijöille.

Lähtökohtana on kuitenkin tasa-arvoisessa ja oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa oltava se, 
että jos on pakko leikata, leikataan niiltä joiden talous ei siihen kaadu. Ei siis työttömiltä, 



opiskelijoilta, eläkeläisiltä tai pätkätyöläisiltä vaan hyväosaisten palkkatasosta. Tämä siis 
tarkoittaa myös oman alani työehtosopimusta, jonka tiedän olevan osittain liiankin hyvä. 
Koska osaan ja haluan ajatella muutakin kuin omaa etuani.

6. Pätkätyöläisen identiteettikriisi

Mikä määrittelee ihmisen olemuksen ja arvon? Onko se siinä mitä hän tekee, vai onko se 
siinä mitä hän tuntee ja ajattelee? Vai voisiko jokainen ihminen olla oletusarvoisesti 
arvokas, riippumatta teoistaan tai mielipiteistään? Jälkimmäinen näkemys on epämuodikas, 
mutta itse uskon siihen vahvasti.

Eihän minuakaan määrittele yksin se mitä teen, tai se mitä ajattelen. Harrastukseni ja 
mielipiteeni ovat muuttuneet koko ajan elämäni aikana, mutta olen silti aina minä. 
Erityisesti olen päätynyt miettimään tätä viimeisen kolmen vuoden aikana. Olen ollut tämän 
ajanjakson sisällä suunnilleen yhtä paljon palkkatöissä kuin ”työttömänä”. Olen saanut koko
ajan toimeentuloni julkiselta sektorilta, toisten maksamista veroista, ja koko ajan pyrkinyt 
olemaan hyödyksi muille ihmisille. Välillä tein sen palkkaa vasten, välillä vastikkeettomasti.

Tällä hetkellä saan työmarkkinatukea, mutta tarkoittaako se sitä että olen työtön? Olen ollut 
viime vuosina yhtä paljon palkkatöissä kuin niiden ulkopuolellakin. Ei minua voi määritellä 
henkilönä sen mukaan mitä satun olemaan juuri nyt. Ja mitä juuri nyt edes tarkoittaa? Tätä 
päivää, kuukautta vai vuotta? Kuulun prekariaattiin, eli minulla ei ole vakituista työtä, mutta
en ole vakituisesti myöskään työtön. Olen vuorotellen ollut opiskelija, työharjoittelija, 
palkkatuettu ja työtön, hetken myös ”oikeissa” palkkatöissä. Näitä kaikkia yhdistää se, että 
toimeentuloni on ollut epävarma ja tilapäinen – toisin sanoen prekaarinen.

Silloin kun olen työtön, olen kuitenkin monen mielestä yhteiskuntakelvoton loinen ja 
laiskuri, jolle maksetaan sohvalla makaamisesta. Tähän järjettömään ennakkoluuloon joutuu
työtön törmäämään jatkuvasti internetin keskustelupalstoilla ja paikallislehtien 
pääkirjoituksissa. Etenkin päätoimittaja Karri Kannalan ristiretki työttömiä vastaan (esim. 
Imatralainen 8.3.2014 & Tamperelainen 9.12.2015) on ollut täysin moraalitonta 
mustamaalaamista.

Suomessa on (toukokuussa 2017) lähes 300 000 työtöntä, ja silti elämässä liian helpolla 
päässeet pitävät kohtuullisena yleistää yksittäisen sanan (esim. ”laiska”) koskemaan näin 
isoa ihmisjoukkoa. Ihan riippumatta siitä kuinka ison osuuden elämässään kukin työtön on 
ollut TE-toimistossa työttömänä työnhakijana. Potkujen saaminen on tietenkin aina oman 
laiskuuden seuraus ja henkilökohtaisen etiikan noudattaminen (esim. moraalittomina 
pitämistään töistä kieltäytyminen) on sekin varmasti henkistä velttoutta.

Sitten kun yhtäkkiä pääsen töihin maksamaan veroja ja kuluttamaan (sikäli kuin 
hypoteettisesti jaksaisin olla kiinnostunut kuluttamisesta töiden jälkeen), olenkin kunnon 
kansalainen. Yhtäkkiä lakkaankin olemasta laiska, mutta vain sen aikaa kun määräaikainen 
työsopimukseni kestää. Tämä ei tunnu sopivan mitenkään vakitöiden aikakaudella 

https://pasifaux.wordpress.com/3-markkinoistakieltaytyjat/
https://pasifaux.wordpress.com/3-markkinoistakieltaytyjat/
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http://www.imatralainen.fi/artikkeli/stub-339


kasvaneen keskiluokan ja AY-liikkeen ajatusmaailmaan.

Elämme sirpaleisessa ajassa: kenelläkään ei ole vakituista statusta ja identiteettiä. Ei ihmistä
voi arvottaa sen perusteella, onko hän kunakin yksittäisenä hetkenä palkkatyössä, 
oppilaitoksen kirjoilla vai palkkatöiden ulkopuolella. Myös perusturvan kannalta tällainen 
jaottelu on täysin vanhentunut: on turha pitää työmarkkina-, opinto- ja toimeentulotukea 
erillään kun kukaan ei minun sukupolvessani enää voi pitää mitenkään varmana oman 
elämäntilanteensa pysyvyyttä.

Tästä huolimatta minulla on vakaalta tuntuva identiteetti, tai oikeastaan monta sellaista. 
Yksi niistä on ammatti-identiteetti. Minä pidän itseäni oman alani ammattilaisena – 
riippumatta siitä olenko jonakin yksittäisenä hetkenä kyseisen alan töissä vai en. Tämän 
vuoksi varmaan suhtaudun niin nihkeästi kaikkiin muihin palkkatöihin. Kaikilla ei 
varmastikaan ole samalla tavalla kutsumusta ja omaan identiteettiin sitoutunutta ammattia 
tai alaa.

Minulla on, ja sen vuoksi suhtaudun asiaan niin ideologisen ehdottomasti. Koska oman alani
työt ovat intohimoni, olen niissä hyvä. Rakkaudesta tekemiseen, en pakosta tai rahallisen 
kannustimen vuoksi. Tämä työ on minulle itseisarvo, jota olisin täysin valmis tekemään 
palkattakin – kunhan oma perustoimeentuloni olisi riittävä, turvattu ja vakinainen.

Palkka on minulle täysin tarpeeton – suorastaan haitallinen – asia, koska se tekee työstä 
tylsän velvollisuuden ja tappaa intohimon. Tulen onnelliseksi siitä, että saan tehdä asioita, 
joissa olen hyvä. Jos vaihtoehtoina on se, että olen täysin tyytyväinen elämääni työttömänä 
tai se, että olen tyytymätön elämääni palkkatöissä, valitsen työttömyyden.

Yleensä ajatellaan, että se ihmistä motivoiva tekijä on raha; että jos ihminen saa liikaa rahaa
tekemättä mitään, hän ei halua tehdä mitään. Mutta minua ei motivoi raha vaan onnellisuus: 
minut saa haluamaan töitä se, että se on mielekästä ja tärkeää, ei se että saan siitä rahaa. 
Mikä tahansa työ ei siis käy päinsä, koska kärsin vähemmän jos olen huonojen palkkatöiden
ulkopuolella.

Ei pidä silti ymmärtää, että pitäisin rahaa merkityksettömänä. Suhtaudun siihen kuitenkin 
ainoastaan yhtenä mahdollisena välineenä perustoimentulon toteuttamiseksi. Minulle on 
sinänsä ihan sama, miten saan ruoan, asunnon, vaatteet sekä mahdollisuuden toteuttaa ja 
kehittää itseäni. Se voi olla palkka tai perustulo, tai sitten nuo tarpeet voivat olla julkisen 
sektorin minulle ilmaiseksi subventoimia. Jos jälkimmäisen kaltainen vaihtoehto ei ole 
mahdollinen, tarvitsen toki rahaa sen verran, että yllämainitut perustarpeet täyttyvät.

Töiden tilapäisyydessä on toki hyvätkin puolensa. Toimeentulon epävarmuus stressaa, mutta
vakitöiden puuttuminen tekee elämästä joustavaa. Pidän siitä, että olen esimerkiksi puoli 
vuotta töissä, sitten taas puoli vuotta työttömänä, ja sitten taas vähän aikaa töissä. Tällaisella
vuorottelulla vielä jaksan 40-tuntisia työviikkoja, mutta vuodesta toiseen lähes tauotta 
jatkuva vakituinen työ voisi hyvinkin polttaa minut loppuun. Silloin minulle ei myöskään 
jäisi elämässä aikaa juuri millekään muulle sisällölle. Tähän asti olen pärjännyt työelämässä,
koska olen jättänyt paljon itselleni tärkeitä asioita tilapäisesti sivuun siksi aikaa kun teen 
töitä. Jos niistä kuitenkin pitäisi kokonaan luopua, elämänlaatuni romahtaisi pysyvästi.

Yksi näistä hyvistä tilapäistöiden muodoista on ollut vuorotteluvapaan sijaisuus, jollainen 



minunkin viimeisin pestini oli. Vuorotteluvapaa on perinteisesti ollut hyvä tapa nuorille 
ammattilaisille saada jalka oven väliin työelämään, josta on koko ajan vaikeampi saada 
kiinni. Sipilän ammattitaidoton hallitus vei kuitenkin tämänkin nuorten ammattilaisten 
työllistymismahdollisuuden tiukentamalla sen ehtoja ja puolittamalla sen maksimikeston. 
Jos minun pitäisi veikata, mitä vaikutuksia vuorotteluvapaan heikentämisellä on, niin se 
lisää nuorten syrjäytymistä ja vähentää työssäjaksamista. Säästöjä tulee vain lyhyellä 
tähtäimellä.

Hallituspolitiikan tavoitteena tuntuu olevan kaiken kurjistaminen: huononnetaan 
työolosuhteita (vähennetään rahallisia korvauksia ja pidennetään työaikaa) ja ammattitaitoa 
(koulutusleikkaukset), mutta samalla heikennetään myös ilman työtä jäävien sosiaaliturvaa.

Työttömyyttä yritetään korjata yksinomaan kepillä: töiden pitää olla nykyistä ikävämpiä, ja 
niitä olisi tehtävä yhä enemmän, samalla kun työhyvinvointi heikkenee. Työttömyyden on 
sitten tietysti oltava vieläkin ikävämpää. Ketään ei tunnu enää kiinnostavan töiden laatu, 
ainoastaan määrä. Yhteiskuntaamme ei haluta sopivasti hyvää työtä, vaan mahdollisimman 
paljon huonoa työtä.

Tähän vaikuttaa myös johtoasemassa olevien politiikkojen rajallinen käsitys työelämästä: 
heillä itsellään ei juurikaan ole kokemusta työttömyydestä, tai siitä, ettei omaa 
työpaikkaansa voi vapaasti valita. Tämän vuoksi he kuvittelevat ettei ikäviä töitä ole, ja 
työttömyyskin on olevinaan aina oma valinta.

Palkkatyön aseman on niin tolkuttoman ylikorostettu Suomessa nykyään, että sen 
lisääntymistä pidetään ainoana tienä parempaan yhteiskuntaan. Samalla kuitenkin sekä 
palkkatöitä että niiden ulkopuolista yhteiskunnallista toimintaa ollaan tuhoamassa niin 
kovaa vauhtia, että mikään määrä otsa hiessä ahertamista ei riitä tekemään Suomesta hyvää 
paikkaa elää. Palkkatyöstä on tullut sairas itseisarvo, joka estää maatamme kehittymästä.
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